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Vámbéry Annin.

„M it? te e sánta lábbal 
világzarándok vagy ? Ez va
lóban csodálatos d o lo g !“ kiál
to tt fel Vámbéry külsején 
csodálkozva Mozzaffared-din 
khán, Bokhara je len  u ralko
dója. „Mit? te  harm inckét 
éves korodban visszatértél 
m ár hazádba első nagy za - 
rándoklásodról, a hírnév és 
tisztelet babér-koszorújával 
ék esítv e?  kérdjük mi. Igen,
Vámbéry azon kivételes em
berek közé tartozik, kiket a 
te rm észet bőkezűen áld meg 
szellemi adom ányaival, m e
lyek által rövid idő alatt 
emelkednek oda, hova a kö
zépszerű tehetség  hosszú 
évek során sem vergődhetik .

Rendkívüli fogékonyság 
és em lékező tehetség , vas- 
szorgalom és kielégithetlen 
tudvágy, gyors elhatározás, 
lankadatlan kitartás és ren 
d iden bátorság  Vámbéry azon 
tulajdonai, m elyeknek eddigi 
sikeré t köszöni.

Nagy. veszélyteljes utazá
sa, rendkívüli nyelvism erete 
bám ulatot k e lten ek ; s k ü l
földi és hazai lapok hetek óla 
nagy elism eréssel szólnak 
róla. De vajmi kevesen ism e
rik a bámult hősnek a nélkü
lözések és küzdelmek azon 
hosszú , tövisteljes pályáját,

\m e ly e t m egfu to tt, míg az 
emberrabló turkománoknak 
kebellázito bűnökkel te rh e lt földjére ju to tt. Vámbéry 
gyerm ek- és ifjúkori történetének  ösvénye, sivár cs 
öröm telen( hasonló Khiva és Bokhara ama nagy

s m ár tiz éves korában, 
távol a szülői háztól, Nyéken, 
maga tan íto tt olvasni és Írni 
egy családnál, 25 forint évi 
díjért. Itt gyakran m egtör
tént, hogy, a korra  nézve, a 
tanítótól nem sokban külön
böző tanítványok lázadó kí
sérle te i alkalmával csak any- 
jok fegyveres beavatkozása 
állithatá hely re  a békét, és a 
gyerm ektanár tekintélyét.

N yéket nem sokára Szent- 
Györgygyel (Pozsony-megyé- 
ben,) cserélte  föl, hol tanulói 
pályája kezdődik. Itt S ieben- 
list kegyesrendi tanár tanitá 
a latin nyelvre, és a m ásodik 
osztály végeztével Pozsonyba 
vándorolt. Itt más alkalma
zást nem kapván, a volt n ia - 
gántanitó egy vagyonos ke
reskedő  gyerm ekei mellé 
szegődött inasnak. Bullát tisz
tított, és bérének m egtakarí
tott filléreiből könyveket vá
sárolt. A Pozsonyban, előbb 
mint inas, később ism ét mint 
m agánlan itó . e ltö ltött négy 
év alatt, nemcsak a latin, ha
nem a francia és olasz nyel
vet is m egtanulta.

P e s t volt m ost vágyai
nak Mekkája, melytől azon
ban szorult anyagi helyzete 
m ég egy évig távoltartotta. 
Addig Zsám bokréton P e tr i -  
kovics póstam ester házánál, 
ism ét magántanitó volt, m íg 
v ég re  rég i szép álmainak te l
je sü lésé t e lérhette . P estre  

jö tt, teli d icsvágygyal, biztató rem ényekkel és ü res 
zsebbe l!

Anyagi helyzete itt sem volt jo b b  az előbbi-

V a m b ú r y A r m i n.

sivatagához, a mit sok évi fáradozásai sikerének 
rem ényétől b iz ta tva, a szomjhalállal m egküzdve, 
já r t  be. Első oktatója Blaskovics prot. tanár volt,
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nét. Tanulmányai folytatására a kegyesrendi gymna- 
siumba Íratta be magát, és m egketőztetett szorga
lommal folytatá az európai nyelvek tanulását. Ak
kori kortársai tanúsága szerint, kitünően bírta a la
tin, francia és olasz nyelvet, az angolt pedig ta n u lta ; 
de nyilvános iskolai pályáján nőm volt oly szeren
csés. Consilium abeundi-val távozott az iskola szűk 
falai közöl. Az iskoláit tö rténetének lapjain hány 
név van fekete betűvel beírva, m elyet a későbbi 
kor fénye ragyog k ö rü l!

Á vándorbottal kezében búcsút vó'n a fővá
rostól, és sorsa  most Pozsegam egye Kutyevó hely
ségébe vetette , hol ismét magántanitói állomást 
nyert 300  váltó forint évi dij mellett, melynek leg
nagyobb részé t könyvekre költötte.

Itt ism erkedett meg a szerb  nyelvvel és iro 
dalommal, s Gundulics és Katcsics lettek kedvenc 
k ö ltő i; itt szaporító európai nyelvism eretét a 
dán- és spanyollal, és itt kezdé a törököt is.

De bárm ennyire ha lad t, mindinkább érezni 
kezdé a magántanulás sivárságát, és hiányát egy 
szerető , bátorító vezetőnek, és ez bírta leginkább 
rá, hogy K ecskem étre menjen, hol Ballagiban egy 
le lkes buzdilót és pártfogót nyert.

Itt is m agántanitás által ta rto tta  fenn magát, 
mely naponkint nyolc ó rát vett el idejéből, a töbhit 
pedig saját továbbképzésére forditá. A kécskem éti 
tem etőben, a sirdombok közt, tanulta meg a „ v i
lágzarándok“ azokat #  nyelveket, a melyek seg ít
ségével lá togathatta meg a K elet „szen t s í r ja it!“  
Ballagi felismerte a je les tehetséget, és buzdítására 
Vámbéry ism ét P estre  jö tt, hol a nem es-szivű R e - 
piczkyhez volt ajánlva, ki örömmel fogadta tanítvá
nyának a lelkes ifjút, hogy közölje vele a „K elet 
szellem kincseit,“ melyek m egszerzésére Repiczky 
is életének legnagyobb részét á ldozó ; de melyek 
sanyarú nélkülözésekkel és Ínséggel kamatoztak 
neki. Vámbérynek e második tartózkodása Pesten 
elhatározólag folyt be jövőjére. A tanító töviskoszo
rú ja  sem oltható el a tanítvány lelkesedését ; és ez 
az, a mi m egkülönbözteti a nagyot a köznapitól. Itt 
fogamzott meg lelkében az az elhatározás, hogy 
m ihelyt szellem ileg és anyagilag elkészülhet, Kon- 
stantinápolyba menend. Az akadémiai könyvtár r e n 
delkezésére á llo tt , buzgó tanítója támogatta, és 
gyorsan haladt a kitűzött cél felé. Időközben H un- 
falvy Pál figyelm ét is magára vonla, kinek nagy be
folyásáról pályájára m ost is hálásan emlékezik, bár 
tudom ányos nézeteik m indjárt merőben eltértek 
egym ástó l; az egyik a fin, a másik a török-tatár is
kola Inve lévén. Ez idő táján nyerte meg részére a 
nem eslelkű báró Eötvöst is, ki már annyi fiatal te - ,  
h e tség e t buzdítva és támogatva seg ített a szellem i 
m unkásság rögös pályáján, és kiben e percig is nagy 
jó ltevőjét tiszteli. A határozó perc  bekövetkezett, 
és fenndobogó szívvel szállott hajóra, a homályba 
burkolt jövő felé evezve. Vámbéry három évet tö l
tött Stam bulban, és soha nem lankadó szorgalom 
mal készült nagy utazására, melynek gyüm ölcseit 
most élvezi.

Bámulatos azon tevékenység, melyet Kon
stantinápolyban léte alatt kifejtett, és a fényes e red 
mény, mely azt koronázta. Az egész világtól v isz- 
szavonullan tanult és dolgozott, mohón gyűjtve a 
kínálkozó szellemi kincseket. Egy szám űzött ha
zánkfia ajánlására egy török családnál kapott alkal
m azást, mint tanító. Szabad idejét Nur Oszmame 
h ires M edressejében (főiskola), és a stambuli könyv
tárak porlep te  kincsei közt töltötte el. E könyvtá
rakba nagyon nehezen ju tha t idegen em ber. Vám
béry előtt több követség nyomatékos ajánlata foly
tán nyíltak meg, és m integy negyvenet buvárlott 
fel, és részin t rendezeti is . A párisi keleti tá rsu lat 
közlönye már több év előtt egy terjedelm es cikkben 
méltatta Vámbéry érdem eit e könyvtárak rendezé
sében. Konstantinápolyi életmódja egészen keleti 
vo lt, és az európaiaktól merőn különböző keleti 
m odorokat és szokásokat rendkívüli hajlékonysá
gával aránylag rövid idő alatt annyira e l s a j á t í 
t o t t a ,  hogy nagy utazása alatt legkisebb gya
nút se tám asztott k iléte iránt. K eresztyénekkel ritkán 
érintkezett, kivéve Szilágyi Dániel je les  török tu 
dósunkat, kivel most is szoros baráti viszonyban él. 
De bárm ennyire elfoglalták is tanulmányai és tervei, 
egyet nem feledett s o h a ; hazáját és a hazai tu
dományt.

Az akadémiai könyv- és levéltár, melyeket 
több nagybecsű történeti művel és számos oklevél

lel gazdagitolt, szép tanúságot tehetnek erről, és 
élete legboldogabb percének tartja azt. midőn a 
m egtisztelő oklevelet kapta, mely Őt tudományos 
érdem einek elism eréséül a hazai akadémia tagjai 
közé fölvevé.

V égre a keleti tu d ó s , edzett lélekkel, bátor 
elhatározással és Mollah ReshidEffendi néven indult 
meg arra  a zárándoklásra, a melyről a londoni 
Athenaeum m ondja, hogy annak nagyrésze oly 
földterületre esik, hol az utazó élete és szabadsága 
jobban van veszélyeztetve, mint a világ bármely 
részében.*)

Az Í8 6 2 .  év julius 13-án elérte Vámbéry 
T eheránt, P ers ia  fővárosát. Itt kilenc hónapig ta r
tózkodott. A Shah, kinek udvarán gyakran mint to l
mács-m egfordult, nagyon nyájasan fogadó, je len té
keny pénzösszeggel és egy rendjellel is megaján
dékozó. Teheránból több rendbeli tudósítást kül
dött az Akadémiának, és itt vette ennek segélyössze
gét nagyobb utazására. A következő év március 
2 8 -án  hagyta el ism ét Teheránt, hogy szem beszáll
jon a turkomani sivatag veszélyeivel, és m egláto
gassa Khivát és Bokharát, hot annyi őt megelőző 
európai utazó elveszett. E folyó év január hó 20-án 
a merész utazó ismét T eheránba ért, honnan több 
ázsiai fejedelem kitüntetéseivel Tabriznak té rt vissza 
Európába, és az akadémiának te tt legelőbb je lentést 
utazásáról. Az érdekes útleírást Murray híres lon
doni kiadó 20 0 0  font sterlingért vette meg, és a 
fényesen kiállított mű nagy kelendőségnek örvend. 
A m agyar, francia és német kiadás most van 
sajtó alatt.

Vámbéry fogadtatása Angliában felülmúlta 
legm erészebb rem ényeit is.

B a th - és Londonban a legnagyobb k itünte
tésekben részesü lt. R ussel lordnál lkbul et Dowlet 
indiai herceg  társaságában tisztelgett, kinek egyúttal 
tolmácsul szolgált.

A fényes körben a legkitűnőbb angol nyelvé
szek jelen voltak, és nagy elism eréssel nyilatkoztak 
Vámbéry nyelvism ereteiről. Nehány hét óta fővá
rosunkban mulat, munkája magyar kiadását rendez
vén sajtó alá.

Váinbéry most harm inckéL éves... é s életének 
nagy válpontján áll. Egyfelől fényes jövővel ke
csegtető  ajánlatok, másfelől soha oly hőn nem 
érzett ragaszkodás a hazához, nehézzé teszik neki a 
választást. U tazásának sokszor em legetett tudom á
nyos eredm ényeinek kidolgozására nyugodt- éle t
mód egy helyen kivántatnék, ezt bizonyára sehol 
sem  találná inkább, mint a hazában, hol mint tanár 
tudvágyó ifjaknak avatott vezetője lehetne a keleti 
nyelvek tanulásában. E téren még sok a teendőnk. 
Hány becses tö rténeti forrás nincs még ismerve, 
lefordítva és feldolgozva, és mi nehezen szerezhette 
meg a kellő ism ereteket azon néhány lelkes ifjabb 
munkás, kiknek élén most Vámbéry áll.

Nálánál alkalmasb egyénre aligha bizhatnák 
a vezetést, és mi őszintén óhajtjuk, hogy a külföld 
ne foszszon meg bennünket e dicsőségtől is.

Dallos Gyula.

Szemeimet elfötlözöm...
Szemeimet elfödözöm,
A vér orcáimba szökken: 
Szégyenlem, hogy ember vagyok, 
S hogy az embert megbecsültem!

Mily förtelem! mennyi fekély! 
Egyik rútabb, mint a másik,
És az köztök a legbátrabb,
Ki legtorzabb lett idáig.

Óh borzalom! hova menjek ? 
Templomba vagy temetőbe ?
A kép, melytől menekülök,
Csak megnagyul mindkettőbe’ ?

Ott a megfeszített Jézus,
Ki előtt mind térdre esnek,
De az önfeláldozásra
Tőle példát még sem vesznek!

*) Lásd a „Honnak“ 270—2 számait.

Itt az eltemetett hősök,
Kikre büszkén hivatkoznak,
De hozzájok méltók lenni 
Még csak nem is vágyakoznak!

. . . Rohanj tömeg, és alkudjál,
És add el a legszentebbet!
A pokol nagy vásárjában 
Engem is majd fölismerhetsz.

Itt a magas régiókban,
Honnan dalom szerteszállott:
Számodra most gyűjtögetem 
A mennykövet és villámot!

Dalmady Győzi

Kőt hazafi.
■ Történeti elbeszélés. —

Ha valaki szorgalm asan olvasgatja a v ilágtör
ténetét, azon tanúságot m entheti belőle, ho§y az 
em beri nem rendeltetése a veszekedés. E rende l
te tésnek semmi nemzet sem felelt meg oly jól, mint 
az olasz. A guelfek és ghibellinek küzdelmei szá
zadokon ót véres villongásokkal boritotlák a szép 
olasz fö ldet; minden tartom ányban, minden váro s
ban p árt párt ellen, család család ellen küzdött.

Pisában a Bergolini és Raspanli családok 
álltak a két párt élén. A Bergoliniak pártján állt. 
többi közi, Pisának egyik legjelesebb ifja, Pietro 
G am bacorli; nem sokára ő lett a párt legkitűnőbb 
feje. Fiatal volt, bátor, nemes és nagyravágyó, lelke 
feljebb em elkedett mint a közönséges lelkek, épen 
azért term észetes, hogy a közönséges lelkek féltek 
tőle s m egbuktatására egyesültek mind : ez az em
ber hazaáruló, uralkodásra vágyik, ez az em ber 
veszélyes a respublika szabadságára nézve l

Ha pedig valaki veszélyes a respublika sza
badságára nézve, abbéi az következik, hogy annak 
az em bernek meg kell halni. P ietro  Gambacorti 
nem gondolta, hogy mily sors vár reá, s tiszta, nyu
godt öntudattal, szép reménynyel, örömmel nézett a 
jö v ő b e ; szép menyasszonya volt, a kit szerete tt, s
Dulűug öá^ot-<Sa -ti i gr

. Boldogság és dicsőség helyett üldözést ta 
lált. A Raspantiak elkeseredett gyűlölettel fordul
lak e llene ; saját pártja, a B ergoliniak hűtlenül el
hagyók s nem álltak ki védelm ére, veszélyes volt 
nekik is ez az em ber, m ert különb volt niint a többiek.

A csőcselék nép. melyet oly könnyű fölinge— 
rolni, dühösen rohanta meg házát, hogy földig 
ro n ts a ; a magas signoria pedig e veszélyes p árt
ülőnek elfogatását rendelte el.

Nincs semmi könnyebb, mint a párlülés és 
összeesküvés bűnét bebizonyítani, főleg a hol az 
egész néplöineg a vádló. A magas tanácsnak egyéb 
teendője nem lelt volna, mint kimondani az íté le te t 
s leü tte tn i a veszélyes em bernek fe jé t; de P ietro 
Gambacorti, á lruhában . gyors szö k ésse l, meg
menekült.

Akkor aztán nem tehettek egyebe t, mint 
hogy az igazságnak elég szolgáltassák, befogatták 
Gambacorti rokonait, rájok bizonyították, hogy p á rt
ütők és öszzeesküvők vagy legalább hajlandósággal 
birnak a pártü tésre  és összeesküvésre, minek kö
vetkeztében a magas signoria kegyelmes rendelete 
szerint a vesztő helyen fejők hóhérpallos által fog 
elválasztatni testöktől.

Ez az Ítélet végre is hajtatott.
Mi a megmenekült P ietro t illeti, az, örök 

időre száműzetik 3 pisai respublika te rü letérő l, s 
ha valaha visszatérne, hasonló módon hóhérpallos 
által fog bűntetteim.

Az első fájdalmas hir, mely a szegény szám 
űzött szivébe mint éles késszúrás halott, rokonai
nak kivégeztetése v o lt; a második hir arról tudó
sította , hogy menyasszonya férjhez ment egy 
gazdag kalmárhoz, a szenteskedő Glovanni deli’ 
Agnellohoz.

Ez is hűtlen le tt hozzám, a leány — kit úgy
szerettem, ki ezerszer esküdött, hogy csak enyém 
kiván lenni! Ez is e lhagyott!

A jó  Gambacorti elfeledni látszott, hogy a
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leány nem a szegény számiizöfínek esküdte, hogy 
övé lesz, hanem a gazdag, ragyogó ifjúnak, a hatal
mas pártvezérnek. Ha Pietro Gambacorti nem volt 
többé az, nem is követelhette, hogy a leány hű ma
radjon : ez a világ folyása.

A szerencsétlen ifjúnak nem maradt más vi
gasztalása mint tiszta lelkiismerete. Még abban az 
időben nem volt az oly értéknélküli valami, mint

talán most. Rokonainak véres halála, mátkájának 
hűtlensége s a gonosz ármány és eyőszak, mely őt 
földönfutóvá tette, föllázitotta szivét, s gyűlöletre és 
boszúra ingerelte, de inkább szenvedte e minden 
nap megújuló, égető fájdalmat, inkább, mintsem ha
zájának ellenségeivel szövetkezett volna.

Nyomorban, szomorú szárakivetésben élt tá

vol, idegen földön. Évek múltak, s a boszú szomja 
még mindig égette keblét, a véres emlékek még 
mindig üldözték, s megölt rokonainak árnyai meg
megjelentek álmában, néha reszketett szilaj, boszús 
indulat miatt egész testében s ineg-megcsörrent 
oldalán a kard ; de bírt elég erővel legyőzni lázas 
fólhevülését s ajka nem kiáltott átkot az igazságta
lan hazára.

Fülek vára.
( L .  szövegét a 426-ik oldalon.)

A boszú szomja is gyengült, a gyűlölet is 
halványodott végre, csak a fájdalom nem múlt; az 
idő sem bírta enyhíteni.

II.
A gazdag kalmár, Giovanni deli' Agnello, ki 

nőül vette Gambacorti menyasszonyát, nagyon tisz
teletreméltó, jámbor polgár volt. Tőle nem féltette 
senki a respublika szabadságát,.hiszen a derék em
bernek nem is volt buzgóbb kívánsága mint minden 
lehető alkalommal bebizonyitni az elöljáróság iránt 
való engedelmességét és alázatosságát.

A pártok küzdelmeiben részt nem vett. A 
Raspanliak pártjához tartozott ugyan, de csendes 
ember volt, ki sem szóval, sem fegyverrel részt nem 
vett a heves villongásokban, s nem üldözte a ghi- 
bellineket azon vak dühvei, melylyel páilfelei.

A Bei'goliniaknak most már elég okuk volt 
megbánni, hogy gyáva hűtlenséggel veszni hagyták 
Pietro Gambacortit. A Raspantiak emelkedtek ural
kodásra, s hatalmuk és befolyásuk döntő súlylyal

bírt a respublika minden ügyeiben; minden lőlök 
függött, minden az ő tetszésük szerint történt.

Kivitték, hogy Pisa szövetséget kötött a mi
lánói herceggel, Visconti Bernabóval s résztvett 
ennek harcaiban. A nemes republikánusok azonban 
nem szerették tűrni a hideget, meleget s a hadjárat 
ezer fáradalmait; zsoldba fogadtak egy kóborló 
csapatot, az angol Hawkwood és Bongarten csapat
ják Azok jó pénzért szívesen szolgállak akármily 
zászló alatt.

Ezek a derék vitézek aztán meghódítottak 
több apró várost a respublika számára, kirabolván 
azokat egyúttal a maguk számára. A magas kor
mány megdicsérte vitézségüket, s adós maradt a 
zsolddal.

Giovanni deli’ Agnello volt a pisai respublika 
követe a milánói hercegnél. A derék férfiú ugyan 
szokott szerénységével váltig szabadkozott, hogy ő 
nem érdemes c nagy megtiszteltetésre, hanem e 
szabadkozásnak vége csak az volt, hogy ha mégis 
a haza és a kormány parancsolja, ő engedelmesen

aláveti magát e parancsolatnak s elfogadja e magas 
hivatalt, melyre polgártársainak kegyessége őt 
emelni akarja. Egyetlen törekvése, hogy a respu
blikát hiven szolgálhassa.

Nem is kétkedett senki a derék polgár hűsé
gében. Az engedelmesség és alázatosság példány- 
képe volt.

Mikor 1364-ben visszatért a követségből, a 
tanács és az egész város nagy kitüntetéssel fogadta 
s igen meg voltak elégedve a számadással, melyet 
követségéről adott, hanem akkor bezzeg csodál
kozva néztek össze a tanácsurak, mikor beszédének 
végén Agnello fejtegetni kezdte, hogy a hadviselés 
és a rendkívüli körülmények rendkívüli eszközöket 
igényelvén s szükséges lévén, mind a hadsereg 
fékentarlása, mind a külfejedelmckkeli érintkezés 
miatt, hogy a respublika kormánya nagyobb tekin
té llye l bírjon, talán célszerű volna, ha évenként 
választatnék egy tekintélyes polgár, kit a tanácsos 
a nép fölruházna a főhatalommal.

— Ez a mi magas szövetségesünknek, a mi-
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lanoi hercegnek is véleménye. Távol legyen tőlem, 
hogy én merészelnék valamit javasolni, a mi a res
publika jólétének és szabadságának ártalmára le
hetne, s jól tudom, hogy a magas tanács bölcs meg
fontolása ez ügyben is. mint mindenkor, a leghe
lyesebb módot fogja föltalálni, s a legcélszerűbben 
intézkedik, és tekintetbe vévén a respublika javát s 
magas szövetségesünknek, a milánói hercegnek 
óhajtását, a főhatalmat egy érdemdús és megpró
bált hűségű polgárnak kezeibe adja, kit évenként 
választ a tanács. Ez által a respublika tekintélye 
növekedni fog: magas szövetségesünk a milánói 
herceg is igy vélekedik. Mint a respublika hű pol
gára kötelességemnek tartom annak javát előmoz- 
ditni s ámbár a magas tanács bölcsesége bizonyára 
mélyebbre lát, mint az én csekély értelmem, mégis 
úgy hiszem, talán célszerű volna és a körülmények 
megkívánják, hogy a respublikának egy tekintélyes 
feje legyen s e méltóságra senki sem volna érde
mesebb mint a nemes polgár Pietro d' Albizzo 
de Vico.

Alig mondta ki Agnello e nevet, midőn Pietro 
d' Albizzo fölkelt s igerülten viszonzá:

— Gyalázat reád. hogy szabad férfiak gyű
lésében javasolni mered a szolgaságot! És gyalázat 
reám, ha azt a méltóságot, melylyel kínálsz, elfo
gadnám ! Vannak nekünk ősi szokásaink, vezessék 
tovább is az anzianik és a tanács a kormányt. Pisá
nak szabadnak kell lenni, Pisának ne legyen senki 
ura, sem egy évig, sem egyetlen egy napig.

És az egész tanács mind nagy zajjal fölkelt 
és mind azt kiáltották, hogy Pisának nem lesz senki 
ura és Pisa szabad marad.

Agnello e nagy zajra jámbor alázatossággal 
felelte: hogy ő megnyugszik a tanács bölcs végzé
sében s neki is meggyőződése, hogy a respublika 
szabadsága mindenekelőtt a legfőbb, s a mit imént 
elmondott, tulajdonkép nem is az ő, hanem a milánói 
herceg véleménye.

A nagy zaj lecsillapult, a jámbor polgárnak 
megbocsátották ezt a kis tévedést s hűségéről ismét 
nem kétkedett senki sem. Hiszen arról meggyőződ
hettek, hogy önzéslelen s nem haszonleső, mert a 
főhatalomra nem önmagái, hanem mást ajánlott, még 
pedig olyat, ki nem is tartozik barátai közé.

Hogy Agnello csak azért ajánlotta d' Atb/zzo 
de Vicot, mert előre tudta, hogy az vissza fogja 
utasitni ez ajánlatot, — arra senki sem gondolt. Ki 
merte volna ilyesmivel gyanusítni ezt a hűséges 
polgárt ?

Igaz ugyan, hogy pár hónap múlva ismét elő
hozta a tanácsban, hogy ha a magas tanács bölcs 
végzésének úgy tetszenék, talán célszerű volna a 
respublika javára a főhalaimat egy személynek ke
zeibe letenni, ezáltal a külfejedelmek s különösen a 
milánói herceg előtt nagyon emelkednék a respu
blika tekintélye, a mi nagyfontosságu dolog lévén, 
megérdemli a magas tanács bölcs megfontolását.

D' Albizzo de Vico épen nem volt jelen. Tá
vol járt követségben. Agnello ezt az időt válasz
totta ki, s ámbár a tanács fölzúdulva és megvetés
sel utasította el másodszor is e javaslatot, nemso
kára újra előhozta ezt harmadszor is a derék polgár.

Próbálgatta a kedélyeket lassan lassan ehez 
a gondolathoz szoktatni. Meglehet, hogy egyik má
sik polgár keblében föltámad az uralkodási vágy s 
nem nagyon fog ellenszegülni annak a tervnek, 
mely kilátást nyújt neki. hogy Pisa uralkodója 
legyen.

Mikor Agnello szép simán és szerényen har
madszor előhozta e javaslatot a tanácsban, már nem 
talált oly heves ellenszegülésre, többen a tanács
urak közöl néma, komoly csendességgel hallgatták, 
sőt találkozott egy bátor polgár, valami Bánni Bot- 
ticella. mesterségére nézve mészáros, ki ajánlko
zott, hogy ő rá szánja magát s kész elvállalni a 
főhatalmat.

Elszürnyedve. gúnyos csodálkozással nézlek 
a nemes tanácsurak a vakmerőre. Egy mészáros, 
kinek atyja és nagyatyja is mészáros volt, merészel 
a pisai respublika uralkodójául ajánlkozni!

Agnello nem szörnyedt el ily re ttenetesen , 
csak mosolygott rajta s nyájasan fölvilágositá a 
v á lla lkozó t.-

— Barátom, a respublika leendő fejének leg
alább is 30,000 forint készpénzzel kell birnia, hogy 
a katonáknak a hátramaradt zsoldot kifizethesse.

— Annyim nincs, — szólt Bánni Botticella 
elszégyelve magát.

Csak azt tartotta szégyelni valónak, hogy 
nincs 30.000 forintja.

S miután ily módon elismerte, hogy a főha
talomról le kell mondania, megnyugodott abban, 
hát válaszszanak más valakit, a kinek 30,000 forint 
készpénze van.

Nem választoltak ugyan senkit sem és a ta
nács határozottan kijelentette roszalását ez indít
vány fölött, mely a respublika szabadságát akarja 
megsemmisitni, de egy pár nagyravágyó ember lel
kében már kezdett álmokat, reményeket költeni az a 
gondolat, hogy jó volna Pisa fölött uralkodni, ha 
csak egy évig is.

Azonközbeo e többször ismételt javaslatok 
végre gyanút gerjesztettek sokaknál, váljon nem 
Agnello maga törekszik-e a főhatalomra? A jámbor 
és alázatos polgárt gyanusitni kezdték, hogy ural
kodásra vágyik s titkon ármányt forral a respublika 
szabadsága ellen.

Mihelyt c gyanú*egyszer fölébredett, roppant 
gyorsasággal növekedett az. Suttogtak arról, hogy 
Agnello a milánói herceggel titokban tervet koholt 
a szabadság elnyomására, sokan már tudni akarták 
azt is. hogy Agnello katonákat és veszélyes embe
reket rejteget házában, az egész ház tele van fegy
veres összeesküdtekkel, hol éjjel tanácskozást tar
tanak, minden kész már s nemsokára ki fog törni a 
lázadás.

A magas tanácsot is aggasztották e hírek s 
az anzianik éjjeli vizsgát rendeltek.

Egyszerre csak váratlanul, késő éjjel, fegy
veres csapat jelent meg Agnello háza előtt, az an
zianik nevében parancsolván:

— Nyissátok ki a kaput!
Benn a házban fölfegyverezve, mellén vért, 

oldalán kard, épen kimenni készült Agnello, hogy 
cimboráit fölkeresse, a mint meghallotta háza előtt 
a fegyverek csörgését s a kemény, parancsoló hangot:

— Az anzianik nevében parancsoljuk, nyis
sátok ki a kaput!

Meghökkent, de el nem vesztette lélekjelen
létét. A ravasz, ügyes férfi a legnagyobb veszély 
pillanatában sem esett kétségbe.

. --  Nyissátok ki a kaput, — szólt nejéhez.
A nő ép oly elszánt, nagyravágyó s mindénre 

kész volt, mint ő maga. Szó nélkül levett a falról 
egy tőrt és kezébe szorította.

— Nem úgy, — szólt a férj s a másik pilla
natban már megértette neje, hogy mit kell tenni.

Agnello, úgy a hogy volt, felöltözve, fegyve
resen, lefeküdt az ágyba. Neje hirtelen rá borí
totta a takarót s kilépett, hogy kinyittassa a kaput.

A fegyveres polgárok, kikre az éjjeli vizsga 
volt bízva, bejöttek.

Nagy meglepetésükre látták, hogy az egész 
ház csendes, összeesküdteknek, veszélyes emberek
nek árnyékát sem láthatni s kihallották a második 
szobába is Agnello hortyogását.

— Mit kívántok, nemes polgárok ? — szólt 
a nő a legnagyobb szívességgel és ártatlansággal. 
Férjem alszik, igen elfáradt, de ha a kormány hi
vatja vagy a hazának szüksége van rá, rögtön 
felköltöm.

A becsületes polgárok látták, hogy mily szép 
csendesen alszik az, kire ők oly méltatlanul gyana
kodtak, s nagyon clszégyelték magokat. Világért 
sem engedték volna felkölteni Agnellot, még- 
hunnyászkodtak s mentegetőztek, a hogy tudtak, 
főleg pedig siettek innen mennél előbb eltakarodni.

Nagyon bántotta őket a lelkiismeret, hogy 
ezt a derék polgárt oly igazságtalanul merték gya- 
nusitgatni s jelentést is tettek róla azonnal az an- 
zianiknak, hogy az egész hír rágalom, Agnello há
zában nincsenek se katonák, se összeesküdtek, Ag
nello maga is csendesen alszik s úgy horlyog, hogy 
ily édesdeden csak tiszta lelkiismeretű ember hor- 
tyoghat. a respublika elöljárói tehát nyugodtan le
hetnek. mert semmiféle veszedelem nem fenyegeti 
a köztársaságot.

Az anziauik ezután nyugodtan lefeküdtek. A 
fegyveres polgárok is szétoszoltak, kiki hazament, 
útközben még mindig sajnálkozván azon. hogy a 
derék Agnellora ily igazságtalanul gyanakodtak s 
mint valami gonosztévőnek házára rajta mentek éj
nek idején. Nos, többé nem fognak hinni a rágal
mazásoknak.

Egy óra múlva mindenki aludolt. Nyugodtan 
lehetnek, veszély nem fenyegeti a köztársaságot.

III.
A mint a fegyveres polgárok eltávoztak házá

ból, Agnello kacagva fölugrott az ágyból.
— Oh az együgyűek ! — szólt megvetőleg.
Aztán megölelte nejét.
— Most lássunk bátran és gyorsan a dologhoz.
Neje kezébe adta a tollas barretot.
— Nem ezt, — szólt Agnello, — a másikat, 

a fekete bársonyt a smaragd boglárral. Ma nagy- 
nap van.

Fejére tette azt és sietve távozott.
Pár nap óta már rokonainak házaiban voltak 

elrejtegetve emberei. Oly okos volt, hogy nem tar
togatta őket a maga házánál. Most ezekhez sietett.

Éjfél elmúlt már s csendes volt minden utca, 
álomban volt az egész város. Csak az összeesküd
tek vártak fegyverrel kezökben a jelszóra és a 
vezérre.

Az angol zsoldosok jó pénzért meg voltak 
nyerve. A respublika adós maradt a zsolddal, Ag
nello előre fizetett; természetes, hogy nem esett 
nehezen a választás a derék vitézeknek.

Az éj csendében megindult az összeesküdt 
csapat, Agnello s az elszánt cimborák, velők Hawk* 
wood lovasai. Mielőtt valaki észrevette volna, már 
rajta törtek a signoria palotáján. A meglepett őrök 
nem mertek "ellentállni s kardcsapás nélkül kezébe 
került Agnellonak a palota, a. kormány székhelye.

A tanácsteremben beült rögtön az elnöki 
székbe s hivatta az anzianikat.

Mély álomból kellett fölverni a köztársaság 
elöljáróit s csak bámultak a nemes urak, midőn a 
szokatlan s vakmerő izenetet hallották, hogy Ag
nello hivatja őket.

— Minket hivat Agnello? — minket? -  
szóltak elszürnyedve a tiszteletlenség és vakmerő
ség fölött.

— Titeket hivat, és parancsolja nektek a mi 
kegyelmes urunk Giovanni deli’ Agnello, hogy rög
tön megjelenjetek előtte.

Az anzianik csak bámultak, s csak szof- 
nyűküdlek az izenct fölött, de mivel az izenetho- 
zók kardokkal és dárdákkal fenyegetőzve tudtak 
súlyt adni az ¡zeneinek, a nemes urak végre nem 
telítitek egyebet, engedelmeskedtek.

A palotához közeledve, meglátták Hawkwood 
lovasait. A lobogó szövétnekek fényénél megismer
jék őket. *

— Ki rendeletére álltok itt ? — kérdezik a 
lovasokat.

— A dogc rendeletére, — viszonzák azok.
— Megőrültetek? A pisai respublikának nincs 

dogeja, s törvényesen csak a tanács és a nép pa
rancsol.

A lovasok vállat vontak, s nem tartották ér
demesnek felelni rá. Mit bánják ők, akármi a tör
vény Pisában!

Az anzianik tovább mentek. Fegyveres párt- 
ütőket találtak köröskörül a signoria palotája körül, 
a kapuban, a csarnokokban, föl a lépcsőn a terme
kig. Kezeikben kard csillogott, szövétnekek lobog
tak, s vad tekintettel néztek a köztársaság elöl
járóira.

Ezek mentek, a merre vezették őket. itt a 
párlütés parancsolt.

A lépcsőn találkoztak az angol Hawkwooddal.
— Nos, nemes lovag, hol a hűség ? — szól

tak hozzá szemrehányólag.
— Ott a hol fizetnek, kegyelmes uraim, — 

viszonzá az angol.
Az anzianik most a nagy tanácsterembe lép

tek. Olt találták az elnöki székben ülve a kalmárt. 
Agnellott.

Intett nekik, hegy lépjenek közelebb, aztán 
mély meghatottsággal igy szólt hozzájok a jámbor 
férfiú:

— Nemes polgárok! Az isteni kegyelemnek 
tetszett reám bizni e köztársaság kormányát. Ez 
éjjel megjelent álmomban a boldogságos szűz Mária 
és parancsolta, hogy Pisa jóléte és nyugalma végett 
legalább egy évre fölvegyem a dogé címét és hiva
talát. Ez égi intésnek engedelmeskedve, épen most 
kifizettem 30,000 forintot saját pénzemből a kato
náknak. a hátralevő zsoldot. Hivattalak, hogy ez is
teni kinevezést helybenhagyástokkal megerősítsétek.
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Az anzianik ugyan legkevésbbé sem valának 
hajlandók ez isteni kinevezést helybenhagyásukkal 
megerősitni, sőt elég vakmerők voltak magát e ki
nevezést. s a boldogságos szűz megjelenését is két
ségbevonni, azonban a mellükre szögezett fegyver 
jobb meggyőződésre bírta őket, s elismertette velők 
a boldogságos szűz megjelenését.

És mint az istentől kinevezett dogé kivánta 
tőlük, egymásután hűséget esküdtek neki.

Hivatta aztán mind a város főbb embereit, s 
mind kénytelenek voltak hűséget esküdni.

Mire reggel lett, már az egész város meg
hódolt. A ki nem akarta letenni a bűségesküt, 
száműzetésbe mehetett.

E naptól kezdve Agnello korlátlan ura lön 
Pisának. Nemsokára csekélynek találta a dogé cí
met, s hercegi cimet vett föl. Udvari hivatalnoko
kat: főszertartásmeslert. főkamarást, főajtónálló sat. 
nevezett ki, mint más fejedelmek, testőrökkel kisér

tette magát, és soha sem jelent meg a nép előtt 
máskép, mint arany baldachin alatt, kezében szünte
len arany kórmánybottal.

Odáig terjedt dölyfössége, hogy megparan
csolta, mikép térdbajtva nyújtsák át neki a folya
modványokat, mi ekkoráig csak a császárnál és pá
pánál volt szokás.

Neje, a hiú asszony, boldognak érezte magát 
a fény és pompa közt. Már alig emlékezett, s csak 
gúnyos mosolvlyal a számüzöttre, kinek egykor 
arája volt. Ah, az a gyengelelkü, csak az ábrándok 
embere volt; Agnello a tett embere.

IV.
Már negyedik éve volt, hogy Agnello Pisa 

fölött uralkodott. Ekkor jött a császár IV, Károly 
Olaszországba.

A ghibellinek fényes reményekkel várták a 
császár jövetelét, de mikor megérkezett, fájdalmasan

csalód-va kellett tapasztalniok, hogy tulajdonkép a 
császárnak mindegy ghibellin vagy guelf, a ki leg
többet fizet, az a legjobb alattvaló.

Otthon cseh hazájában szerethették IV. Ká
rolyt, de a németeknek és olaszoknak nem volt 
legkisebb okuk sem szeretni őt.

Mikor a császár Pisa felé közeledett seregé
vel, Agnello követeket küldött elébe gazdag aján
dékokkal, kérve, hogy erősítse meg császári diplo
mával hercegi állásában, s nevezze ki őt Pisa és a 
körülfekvő tartományok számára birodalmi vicarius- 
nak; ő viszont lemond a császár javára minden 
hódításról, mit a pisaiak tettek, s visszaad minden 
elfoglalt várost, köztük Luccát is, ezenfelül magas 
pénzösszeget is ígért.

A császár elfogadta az alkut.
Lucca fölszabadult a pisai járom alól. s a 

császár bullája által szabad és független respubli
kának nyilvánította, meghagyván nekik, hogy sza-

A boros-jenei vár s Rákóczi ágyúja.
(L. szövegét a 410-dik oldalon.)

badságuk és függetlenségük ez ünnepélyes meg
erősítéséért 200,000 arany forintot fizessenek a 
császári kincstárba, s mindaddig, míg ez összeget 
le nem fizetik, a város zálogba adatik Guy de Mont- 
fort bibornoknak, kinek ez idő alatt jobbágyi enge
delmességgel fognak tartozni.

Ily módon megalapítván a luccai respublika 
szabadságát, IV. Károly Agnello számára is íratott 
bullát, melylyel őt birodalmi vicáriusának kinevezi, 
s nagy pompával készültek ennek megünneplésére.

A ghibellinek hiába remélték, hogy a császár 
segélyével meg fogják buktatni Agneílott; most 
láthatták, hogy nemcsak nem bukott meg, hanem 
még magasabbra emelkedett. Szerencsés és okos 
ember volt Agnello, s tudta, mikor kell használni 
az alázatosságot és a pénzt. Mindkettő hatalmas 
eszköz.

A nemes Pielro d’Albizzo de Vico búsan 
nézte hazájának rabságát, s csak abban talált némi 
vigasztalást, hogy a járom napról napra keményebb 
és terhesebb lön. Ha végre már tűrhetetlenné vá
lik. talán eszébe juthat a pisai népnek össze
törni azt.

D’Albizzo de Vico nem esküdött hűséget a 
dogénak, de különben csendesen és elvonultan élt 
Pisában. Agnello ezt az egyet nem merte szám
űzni, oly nagy tiszteletben tartották e férfiút Pisá
ban; s nem is látta szükségesnek száműzni őt, nem 
félt tőle, hogy összeesküveseket szőhet. Ez az 
ember nyílt arcával, nyílt szivével nem tndhat ösz- 
szeesküvéseket koholni.

Pisa csendes volt. és senki sem merészelte 
fejét fölemelelni a hatalmas dogé ellen. A dogé 
nyugodtan hagyhatta el a várost, s megindult fényes 
kísérettel, nagy pompával Lucca felé, a császár
nak elejébe.

September 5-én tartotta Károly császár díszes 
bevonulását Luccába. Virágok, zászlók lengtek min
den házon, virágokkal volt beszórva az út, merre a 
városba kellett bevonulni.

Közel a városhoz a pisai dogé, Agnello jött 
fényes lovas csapattal a császárhoz. Ez a nap volt 
kitűzve arra. hogy a császár őt mint birodalmi vi- 
cariust bemutassa az összegyűlt nemességnek és 
népnek.

A dogé tetőtől talpig aranytól csillogott, oly

lényes volt öltözete. Ajkain elbizakodott mosoly 
lebegett, mintha mondani akarta volna azoknak, kik 
bámulva néztek rá: mindent ügyességemnek kö
szönhetek. magam alkottam szerencsémet.

Volt elég oka elbizakodni. Szolgájául szegő
dött a szerencse, s kisérte minden lépését, ellen
ségei megalázták fejőket, s erőtlenek valának a csá
szár pártfogója, a milánói herceg szövetségese 
ellenében embertől nem félhetett, s az ég nem igen 
avatkozik a földi emberek dolgába.

A császár szívesen fogadta őt, s lovaggá 
ütötte. Most inár helyet foglalhatott Agnello a bi
rodalom nemesei közt.

Az uj lovag aztán lovaggá ütötte két unoka- 
öcscsét. és többeket hívei közöl.

A szertartás nagy pompával történt. Nagy 
volt az öröm, a fény és a vigadozás, s lóra ülve, 
az uj lovagok kíséretében folytatta útját a császár.

A városi tanács a kapuban jött elébe, az egész 
nép az utcákon állt, minden ember látni akarta a 
császárt.

A Szent-Mihály-téren magas emelvény volt 
fölállítva. Ott fogják bemutatni Agnellot, mint biro-
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dalmi vicariusl. Bevonták az emelvényt aranyroj- 
tos biborszövettel, s foltűzték reá a császári zászlót.

Már fölléptek e magas emelvényre a császár, 
a dogé, sok nemes lovag, és többen az uj lovagok 
közöl is, a mennyi csak fölfért rá. A gerendázat ro
pogott a nagy teher alatt, a német leventéket súlyos 
páncélöltözelökben alig bírta föltartani a karzat.

A nagy népcsoport bámulta a fényes urakat, 
fölnézett és kíváncsian várta, mi fog történni most ? 
Hanem a mi most történt, arra nem volt elkészülve 
senki sem.

Az emelvény a nagy teher alatt recsegve sza
kadt le. gerendák törtek, emberek hulltak, az egész 
emelvény ledőlt. Pillanat alatt a nemes urak a föl
dön hevertek. Páncél csörrent, kéz és láb tört, si
koltás. jajgatás és átkozédás vegyült a légbe, sok 
embert összezúztak a nehéz gerendák, sok meghalt, 
sok nehéz sebet kapott. Agnello lábát törte ki.

Nagy volt a rémülés. A császár boszúsan 
hagyta el a várost, vége lett minden ünnepélynek, 
minden pompának, a birodalmi vicáriusság is elma
radt. Agnello hetekig feküdt az ágyban, Luccában.

Mikor ennek az esetnek hire ment Pisába. 
Pietro d'Albizzo de Vico elérkezettnek vélte az 
időt, hogy a respublika ősi szabadságát visszasze
rezzék. Az alkalom kedvezőnek látszott; a zsarnok 
távol, hívei a szerencsétlen eset miatt megrémülve, 
a császár boszús. Most vagy soha!

Elszántan, bátran kezébe vette a kardot, s 
csak nehány ifjútól kisérve, kilépett az utcára, han
gosan kiáltva :

— Éljen a császár ! Halál a dogéra !
Néhány perc alatt nagy tömeggé nőtt a kis

csapat. Agnello ellenségei, mindazok, kik a szabad
ságot szerették, hozzájok csatlakoztak ; a gyávábbak 
is kardot merlek most fogni, s nem féltek a zsar
noktól. ki kötött lábbal fekszik Luccában, távol.

A fegyveres tömeg mindegyre nagyobbodott, 
s utcáról utcára harsogott a kiáltás :

— Éljen a császár ! Halál a dogéra !
Agnello hívei ijedten rejtőztek házaikba. A

fölkelők elfoglalták a signoria palotáját, s rögtön 
ott anzianikat neveztek ki a respublika kormányzá
sára, és visszaállították az ősi alkotmányt.

Mikor látták Hawkwood és Bongarten, a zsol
dos csapatok vezérei, hogy a respublikának uj kor
mánya van, s hogy Agnello most már semmi egyéb, 
mint egy közönséges tört lábú nyomorék, oktalan
ságnak tartották e miatt kardot rántani, s ajánlkoz
tak, hogy ha a respublika megtartja őket továbbra 
is zsoldban, ők készek elhagyni Agnellót, s hűséget 
esküdni az új kormánynak.

Az új kormány megtartotta őket továbbra is. 
Katonákra szllKség lesz, meglehet talán épen Ag
nello ellen.

Agnello maga ugyan mitsem tehetett, pénz 
nélkül, sereg nélkül volt egészen, hanem Pisa ellen 
fordult most a császári hadsereg.

A respublika erős sereget állított ki, a zsol
dos csapatok mellé fegyveres polgárokat, kik elszán
tan készültek küzdeni hazájok szabadságáért. Küz
döttek is úgy, hogy a pisaiak megverték a császár 
hadát, s már hátrálni kezdett a császári had.

Ekkor, ütközetközben, fehér zászlóval jött a 
császár kancellárja, s bebocsáttatást kért a városba. 
Beszélni kiván a respublika elöljáróival.

Bebocsátották, s beszélt is velők. Kijelentette, 
hogy ha Pisa kész bizonyos pénzösszeget hadi kár
pótlásul fizetni, ő ura nevében véget vet az ütkö
zetnek. s visszavezeti a császári hadat.

Kifizették néki azonnal, s a kancellár a vert 
hadat elvezette a város alól.

Későbben még 50,000 forintot fizetett Pisa a 
császárnak, s aztán meg lelt a béke. A császár el
ismerte. hogy a város hű. s megerősítette minden 
privilégiumait. Nagy pecsétes levelet adott róla.

Agnello még mindig ágyban feküdött kitört 
lábával. Dühösködött. átkozódott ég és föld ellen, 
átkozta ellenségeit, átkozta saját híveit, a gyávákat, 
fenyegetőzött, hogyha még egyszer visszatér Pisába, 
rettenetes boszút fog állni. Végre azonban, midőn 
látta, hogy el van hagyva mindenkitől, s dühöskö- 
déseit csak kacagják, csiigedten lehajtotta fejét, 8 
lemondott az uralkodásról, melyet már úgyis el
vesztett.

Neje a hiú asszony boszúsan és leverten ült 
férje ágya mellett. Most önmagán kellett megtanul
nia, milyen a száműzetés kenyere idegen földön.

V.
Mihelyt a szabadság vissza Un nyerve, a pi

sai tanács visszahívta a hazába mindazokat, kiket 
Agnello száműzött. Sok szomorú család meg lön 
vigasztalva, sok derék hazafi visszatért az idegen 
földről.

Nagy örömmel s nagy tisztelettel fogadták 
Pisában a számüzötteket. A tanács elejökbe jött a 
város kapujáig, mindenki sietett kezet szoritni a 
visszatértekkel, s az volt boldog, ki egyet közülök 
vendégül kaphatott.

Mikor visszatértek már mind. a nemes Pietro 
d’Albizzo de Vico fölállt a tanácsban és igy szólt:

— Immár itthon vannak mind testvéreink, 
polgártársaink, csak egy hiányzik még, egy a leg
nemesebbek közül, kinek baráti keze oly gyakran 
szorította kezemet, itt ült mellettem, s mindig kész 
volt bölcs tanácsra, bátor teltre. Olt nyomorog a 
legjobb hazafi messze számkivetésben, kegyetlen 
törvény tiltja neki a visszatérést, még most is, mikor 
mindenki visszatért. Hívjátok vissza száműzetésé
ből a nemes Pietro Gambacortit.

E név kimondására meghökkentek a tanács
urak, elsápadtak a Raspantiak. Jói tudták, hogy 
nem volt bűnös, de féllek visszahívni, féltek bo- 
szújától. D'Albizzo de Vico végre mégis rábírta a 
a tanácsot, hogy a nemes számüzöltet viszzahivták.

A Bergoliniak is ezt követelték. Igyekeztek 
régi vétküket jóvá tenni.

A száműzött Pietro Gambacorti olajággal ke
zében tért vissza a városba, úgy jött be a kapun az 
őt örömriadással üdvözlő nép közé. Ugyanazon nép, 
mely egykor lármázva követelte elitéltetését, most 
ujjongott örömében, hogy visszatérni látta őt.

Régi ellenségei, a Raspantiak kétkedve, bi
zalmatlanul néztek a kezében lévő olajágra. A béke 
jelvénye váljon valóban békét hirdet-e vagy csak a 
véres boszúvágyakat akarja elfedni?

A Bergolini család újra hatalomra emelke
dett. ismét ők leltek az elsők a respublikában; a nép 
részükön állt. szokása lévén a népnek rendesen a 
győztes párt részére állni, a mi nagyon okos s ildo
mos dolog Ichefs mindenkor szokásban volt.

Most a Bergoliniak a rég elfojtott gyűlölet 
szenvedélyes kitörésével fordultak ellenfeleik ellen. 
Végre itt az idő letiporni a Raspantiakat! Fölizgat
ták ellenük a népet s dühös kiáltozások közt ro
hanták meg házaikat. Föl kell gyújtani a Raspan
tiak házait!

Föl kell gyújtani. Ezek a hazaárulók, ezek 
voltak, kik száműzték a nemes Pietro Gambacortit! 
Föl kell gyújtani- házaikat.

Ekkor Pietro Gambacorti lépett a dühös tö
meg közé kivont karddal. Egy percre szünet lön, 
a dühöngök elhallgattak s minden arc Gambacorti 
felé fordult.

Ő pedig szilárd és nemes hangon szólt a 
Bergoliniakhoz, a nép vezéreihez:

— Én megbocsátottam, én, kinek rokonai a 
vérpadon haltak m eg; micsoda joggal merészeltek 
ti meg nem bocsátani ?

A megszólítottak megütődve néztek egymásra 
és nem tudtak mit felelni. Pietro Gombacorti étal- 
mazza saját ellenségeit!

És Gombacorti megállt a Raspantiak házai 
előtt s kardját előre nyújtva, útját állta a tömegnek.

— Előbb én, azután a Raspantiak. Holtteste
men át visz az út hozzájok.

A néptömeg hátrahuzódott s dühöngése csil
lapult. Senki nem merte kezét fölemelni a Raspan
tiak ellen.

— Szabadság, béke és bocsánat mindenki
nek — szólt Gambacorti ihlett, lelkesült arccal.

S a tömeg utána kiáltotta szavait. Elhányták 
a fegyvereket, földhöz vágták, eltaposták az égő 
kanócokat.

— Szabadság, béke és bocsánat mindenkinek.
Vértesi Arnold.

F A 1 o k v á r  a.
(Képpel.)

Fülek vára Nógrád vármegyében Gümör szé
leihez közel fekszik, igen kies vidéken. Maga a 
város, mely a vár alatt terűi, ma már korántsem

oly jelentékeny, mint hajdanában volt. midőn kőfal
lal kerítve, az erősségnek egyik részét alkolá, s dí
szes úri lakásokkal, kaslélyszerű házakkal ékeske- 
dék vala. A török portyázók dúlásai elől ugyanis 
sok vagyonos nemes benne voná meg magát.

Fülek várának főszereplése a török uralom 
idejébe esik, a mikor is Buda, Hatvan, Yácz. Nóg- 
grád és más közelebb fekvő várak tornyain már a 
félhold ragyogván: F ü l e k  volt az a hatalmas 
végvár, mely a bányavárosokat megoltalmazó, és 
melyen a török ereje nem egysze.r megtörött. A 
füleki hősök, — kiknek védelme alatt azon korban 
három vármegye: Nógrád. Heves és Pest lartá vala 
e helyen gyűléseit, — a füleki hősök, mondjuk, a 
törökkel való folytonos csatározásaik, messzire ki
portyázásaik által már-inár hasonló vitézi hírnévnek 
örvendezénck, mint a híres egriek Dobó István és 
Rákóczi Zsigmond főkapitányságának ¡dőlte. Azért 
a török is minden módot elkövetett, hogy a vesze
delmes ellenségen boszút álljon, s az erős várat,
— mely szemében nagy szálka vala, -  megve
hesse. S a mit erővel végre nem hajthata: végre
hajtó ravaszsággal. 1553-ban véletlenül, árulás és 
éjjeli meglépés által bentermelt Fülekben, és fel- 
tüzé oda is félholdját. Füleket, mint olyan neveze
tes várat, külön bég paranasnoksága alá helyezé, a 
ki ott tarlá vala lakását, és onnét jára ki martalócz 
hadával a felvidéket pusztítani. E rablóhadjáratok 
egyik legnagyszerfibbike, mely 1588 őszén történt, 
különösen érdekes, nemcsak azért, mivel a többinél 
jóval nagyobb dimensióju, hanem mert a magya
rokra nézve igen örvendetes végű vala. Elmond
juk röviden.

1588-ban a híres Szinán vezérbasa megpa
rancsolta a dunántúli és alföldi végekben lakó tö
rököknek : szedjék föl legjobb hadaikat, s gyülekez
zenek Fülekhez, a hová a szécsényi bég is nyomu- 
land népével. Füleken ekkor Kurkut nevű bég pa
rancsnokolt; ezt tévé Szinán basa az összegyűjtött 
hadak vezérévé, s oda utasilá, hogy derék hadiké
születtel s mindezen seregekkel, melyek 12— 
13,000-re ménének, — mind jó harczedzett nép,
— induljon a Sajó s Hernád mellyékére, zsákmány- 
lást és hódítást teendő. Megindula azért Kurkut- 
bóg octóber első napjaiban Fülek alól, nagy dob
trombita szóval, fényes táborával.

Legelőször Putnok alá szállá, s fölkéreté 
a várat, de a bentlévő magyar vitézek ágyukkal-vá- 
laszolának. Ott azért Kurkut hosszasabban időzni 
nem akarván. — mivelhogy Rákóczi Zsigmondnak 
és az egrieknek hire lengedez vala — elszállott a 
vár alól és Sajó-Szent-Péternél üté fel táborát. 
A Sajón átküldött lovasdandára pedig megüté Szik
szót, s kiraboló, tűzbe bocsátó a várost. Körül az 
egész vidéket mind felnyargalák; nagy bódulás, riadás 
lön, és a lakosságnak bujdosása, rabszijjra fűzése. 
A veszedelmet növelé az, hogy a füleki bég csak
hamar egész táborával is átkele a Sajón, és Szik
szó s Alsó-Vadász közé szállá. Portyázói a körül
levő falvakba széledének zsákmányolni; házakat 
földúltak, pincéket fölvertek.

Rákóczi Zsigmond azonban, az egri vitézek 
mindig serény főkapitánya, idejében hirt vevén a 
törökök c mozdulásáról, szétirata nagy titokban a 
végekbe : Kassára. Szendrőbe . Ónadba , Diós- 
Győrbe, Gesztesbe és egyebüvé. úgy a körüllevő 
zászlósurakhoz is: kiki keljen föl, és csatlakozzék 
ő hozzá dandáréval. Maga is kiindula egyszers
mind Egerből másfélezer emberrel, s miután Ho- 
monnai Drugeth István zempléni főispánnak, báró 
Balassa Ferencnek — a halhatatlan költő Balassa 
Bálint testvéröcscsének. — Serényi Mihály kassal, 
Serényi Gábor szendrői kapitánynak, s a többi vég
belieknek csapataival egyesülvén, hada 2200 főre 
szaporodék : e kevés, de jó néppel is eltökélé meg
támadni a törököt.

Igen bízik vala Kurkut-bég seregének nagy 
sokaságában, mégis, mikor a híres egri zászlót a 
reájövő kicsiny had közepéből fellobogni megpil
lantó. — lecsökkenő bátorsága. — Heves harc ke
letkezett, mely sokáig változó szerencsével folya. 
úgy hogy már Homonnai István is olfogaték: de 
az egrieknek és szendrőieknek megújított I»vas 
rohama elvégre is eldönté az ütközetet, a magya
rok részére. Rákóczi lelkesítve intéző a csatát, 
Balassa és a két Serényi, úgy Balázs-Deák István . 
is keményen vitézkedének; Serényi Mihály nagy 
sebet is kapa: azonban Homonnai kiszabaditta-



427

lőtt a rabságból, s a törököt a táborhelyből roham
mal kivágván, mind egész nagy sokaságát megfuta
mították. Háromszázat a Sajónak szoritának. a töb
bit egész Fülekig űzték, vágták. Fülek felé az út 
holttestekkel Un boriivá; három-négyezer török 
esett el itt s Szikszó mezején, közlök a szécsényi 
Musztafa bég. a jancsár aga. több más agákkal, vaj
dákkal. főtörökökkel, továbbá egy főtihája. A szé- 
kes-fejérvári Alibég halálos sebet kapott, a sza

badkai fővajda pedig elfogatott, de oly sebben, hogy 
benne pár nap múlva kiadá lelkét. Sőt a fővezér a 
füleki Kurkut-bég is fején sebesedék, és egyik ke
zét elvesztő a harczban. Minden ágyujok, táborsze
rük, zsákmányuk és 13 zászlójuk a diadalmas ma
gyaroknak juta. A győzők közül 450 hullott el az 
ütközetben.

E nagyobbszerü csatavesztés után a füleki

bégek sem merőnek többé oly messzire kikalandozni 
városukból.

Füleket 1593-ban — tehát a török 40 évi 
uralma után — Tiefenbach kir. hadvezér foglaló 
vissza, elébb az ostromoltaknak segédet vinni akaró 
temesvári basát is megtörvén. Fülek ettől fogva is
mét magyar végvárrá, s a bányák és a felvidék ol
talmává lön.

A szabadság- és vallásháborúk korszakában

Liszt, Reményi és Plotényi.
(L. szövegét a 42S-dik oldalon.)

1619-ben, a diadalmas Bethlen Gábor fejedelem 
kerité kezére, tábornoka Rhédev Ferencz által.Majd 
ismét a királyiak birtokába bocsáttatván, a békeszer
ződés szerént. — újra végvárrá lön. A XVII-dik 
század utolsó negyedében megint elitesedének a 
KHeki vitézek, minthogy a törökre sok csapást mér
tének hős kapitányuk gróf Ko l i á r y  I s t v á n  a 
költő vezérlete alatt. Koliáry több éven át számos 
győzelmet ,rs számos sebet aratott mint Fülek kapi

tánya, s gyakori kitörései állal annyira ingerlé vala 
a (örököt, hogy Ibrahim vezérbasa nagy táborral, 
személyesen készüle őt kiostromolni. 1682-ben 
volt ez, a midőn Magyarországnak a töröktől nem 
birt része majdnem egészen TökölMmrének, a nagy
hírű bujdosó fejedelemnek hódola. Tököli csak az 
imént foglalá el szerencsésen Kassát. Eperjest. Lő- 
csét. Szepesvárt, Tokajt, Szendrőt; a többi felső- 
magyarországi erősségeket már azelőtt birá, — úgy

hogy immár csak az egy Fülekvára álla a ma
kacsságig renditbetlen Koháryval a király pártján.

Tököli azért 1682. augustus 16-kán Fülek 
vívására vezette kurucait. Fülek körül üték föl sát
raikat a fejedelmen kivül Petróczy István, Wesselé
nyi Pál, Petneházy Dávid, Harsányi György, Sze- 
pessy Pál. Fábián Farkas. Palásthv Gábor. Szőes 
János és más nagyvitéz kuruc kapitányok. Tököli 
hívei; oda sietett továbbá Budáról a Tököli segé-
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Iyérc törekvő Ibrahim vezérbasa, nehéz ostrom- 
ágyúival és 30,000 főre menő táborával; oda végre 
a szultán parancsára Apatfy Mihály erdélyi fejede
lem is, 8000 emberrel.

Kuruez, török és erdélyi közül-akaraltal töre
ték a várat, s a kerített várost nemsokára sikerült 
is bevenniük, — melyet hamuvá tőnek; de fent a 
várban Koháry hősilcg oltalmazá magát, s mind
halálig ellen akara állani. Hiába volt kérés, fenye
getés, hiábá dörgött az ágyuk szava,, hiába méné
nek ismételve rohamra: mert már háromezer em
ber — köztük ezer jancsár — esett el a vár alatt, 
és Fülek mégis álla.

Azonban a több heti folytonos lövetés már a 
föllegvár bástyáit is annyira megrongáló, hogy a 
bentlevő nemesség és őrség lehetetlennek tárták a 
további védelmet. Mitsem törődve tehát a még most 
is makacsul ellenszegülő Koháry tiltakozásaival: 
alkuba bocsálkozának az ostromlókkal a vár fel
adása iránt. Megkötötték a szerződést, s a várból 
september közepén kivonulván, azt az ellenfélnek 
általadák. Koháry nemcsakhogy a szerződést alá 
nem irta, sőt Tökölit szemtől szemben pártosnak, tö
rök-pribéknek szidalmazá. A kuruez is megharagu- 
vék erre, s Koháryt Regécz majd Munkács s végre 
Patak várába küldé sanyarú rabságra, a honnét 
csak három év múlva szabadulhata ki.

Fülekvára megvétele után másnap Ibrahim 
vezérbasa a táborban levő nemességet a város alatti 
mezőn összegyüjtvén, Tökölit a szultán nevében 
Magyarország királyává kiállá ki, s az athnámét s a 
fejedelmi hatalom jelvényeit: a zászlót, királyi-pál- 
czát és kalpagot ünnepélyesen általadé neki.De Tö
köli a királyi czimet, megemlékezvén Docskay és 
Bethlen példájáról, nem fogadta el, s megelégedék 
Magyarország fejedelmének s kormányzójának czi- 
mével.

Ez volt Füleknek legfényesebb napja. Ibrahim 
basa az ostrom után az erdélyi haddal lerontatta 
Fülek falait, s aztán Apaffyn 9000 tallérnyi sarezot 
vonván, haza bocsátá őt, s re bene et gloriose gesta, 
maga is megtére Budára; mindazáltal seregének egy 
részét Tököli mellett hagyta. Ez utóbbi sem vesz
te g e l Fülek alatt, hanem maga a bányakerületbe 
nyomulván, a császár vezérének Strassoldonak to
vábbi üldözésére : egy lovas dandárt az öregPetró- 
czy vezérlete alatt be Morvaország s Szilézia dulá- 
sára küldött.

Füleket pedig többé meg nem prősité senki; 
a törököt a következő évtizedekben végkép kiszo- 
riták az országból, s így Fülek fontossága mint 
végváré, megszűnt.

A Rákóczi-forradalomban már romokban he
vervén, csak annyiban szerepelt, hogy 1709augus- 
tus havában a Szécsényről idehátrált Eszterházy 
Dánielt, Rákóczi csonka-béna tábornokát, Pálffy és 
Viard császári vezérek itt fülverék, s ekkor a várost 
és a ferencziek kolostorát is — melyet Koháry ala
pított — feldulák.Azonban Ebeczky István dandár- 
nok a Garam mellől három regimenttel egyfelől, s 
Bercsényi főtábornagy HajnáeskŐ alul. nagyobb 
haddal másfelől, csakhamar Fülekhez érkezének 
Eszterházy segélyére, és Pálfl'yt és Viardot sebesen 
nyomták vissza a förészi szoroson át, Zólyomba, 
sánczai közzé.

És azóta csendben borong a füleki vár.
Thahj Kálmán.

Liszt, Heinéim és Plútóim.
(Képpel.)

Jeles hegedű virtuózunk — Reményi Ede 
s nagy reményű tanítványa — Ploténvi Nándor — 
közelebbi olaszországi műutazásuk alkalmával Ró
mában is mulattak, kizárólag azért, hogy ez idők 
szerint ott élő nagy hazánkfiával. Liszt Ferenccel, 
ki születésére magyar, művészetére nézve pedig az 
egész világé, együtt lehessenek; s az agg zongora- 
herosnái, s átszellemült egyházi zeneköltőnél tisz- 
telkedjenek.

Jelen kép. e látogatás szüleménye. — Liszt 
ugyanis meg akarván örökitni a jó órákat, melyeket 
két jeles magyar vendége látása s művészete oko
zott, mind keltejüket magával egy lapra lefény- 
képeztette.

Liszt Ferencet egész világ sokkal inkább is
meri, hogy sem életének részletes ismertetésére 
volnánk utalva. Újabb időben lelépvén az előadó 
művészet teréről, hol ellenei is a legnagyobbnak 
vallották, kizárólag zeneköltés lelt napi teendője. 
Mint Wagner az Operában, úgy Liszt az absolut 
zenében, S y m p h o n i s c h e  D i c h t un gjaival 
akart reformálni, s az eddigi Symphoniáktól eltérve, 
minden műve csak egy részből áll, miáltal az egészbe 
több egységet vélt önthetni; másfelől gazdag har
monikus inventióit hozta érvényre s Berlioz után 
újabb apostola lett a programm-zenének. Ezen
kívül a kath. egyházi zenében is reformokkal állott 
fel, minek legfényesebb tanúja az esztergomi mise, 
melyén oly lelkesedéssel dolgozott, hogy saját 
szavai szerint: nem i rta.  h a n e m i má dko z t a .  
Két év előtt elhagyván Weimart, a világi zajok elől 
az örök városba, Rómába vonult, s itt zajtalanul az 
égiekkel társalogván, már eddig bevégezte sz. Er
zsébet s assisi sz. Ferenc oratóriumait; s a köze
lebbi carlsruhei zenei ünnepélyen XIII-ik zsoltárával 
diadalt aratott.

Liszt Ferenc most éleiének 54-ik évébe lépett.
B arta lus István.

Jíngcl József, szobrász,
(Két képpel.)

Egyike azoknak, kik a haza határain kívül 
művészetükkel dicsőséget szereznek a magyar név
nek, e szelíd s nyugodt kifejezésű arc tulajdonosa 
E n g e l  J ó z s e f  szobrász hazánkfia.

A magyar föld gazdagon termi a művész cse
metéket. de fákká kinövelni nem képes, sőt h3 tö
mérdek nélkülözés, nyomor s szenvedés után fel is 
nőttek, s művészetük virága és gyümölcsei élvvel 
kínálkoznak, érzéketlenül hagyjuk pusztulni a fát 
gyümölcseivel, és csakugyan ha át nem költözik 
más égaljra, hol gyümölcseit élvezni tudják, el is 
vész nálunk, vagy él oly életet, melynek száraz ke
nyere keserű, s csak a művészet szent szerelme 
teszi éldelhetővé. Kissé szomorú a kép, de jó for
mán való. Szerencse, hogy újabb időben némi len
dület sugára Ígérkezik, s reményt nyújt, hogy jö
vőre tán jobban lesz.

Valóban ideje is volna már felébrednünk, s 
elhárítanunk azon gyalázatot, hogy jelesebb művé
szeink egy részének külföldön kelljen menedéket 
keresnie, ngy mint ezt egy nemzet sem engedi, 
mert pártolásával a hazához köti művészeit.

így kellene ennek nálunk is lennie, s akkor 
valóban magunkénak mondhatnék a lobbi kivándo
rolt jelessel együtt Engelt is, midőn igy csak távol
ról bámulhatjuk, s alig merjük miénknek mondani.

Engel jelenleg Rómában tartózkodik, s ott 
szebbnél szebb műveket teremt, melyek idegen 
földre vándorolnak, hozzánk jobbára csak hirök 
jön el.

Jeles művész hazánkfia Zeinplén-niegvében 
Sátoralja-Ujhelyen született, s már kora ifjúságában 
különös hajlamot mulatott a művészet iránt. Azon
ban atyja határozott ellenzése miatt csak ennek ha
lála után léphetett a művészi pályára.

A művészet iránti szerelme oly nagy vala, 
hogy a kínálkozó jó alkalmakat megvetve, kész volt 
inkább a nyomorral és küzdelemmel szembe nézni, 
csakhogy müvészszé lehessen.

1831-ben Becsbe ment, s az ottani művészeti 
akadémiában képzé magát, küzdve anyagi szükséggel, 
mely majdnem nyomornak nevezhető. Kitartása s 
szép tehetsége azonban csakhamar kiemelték a sor
ból, s az akadémia első jutalmai koszoruzák müveit.

Bécsből 1837-ben Párisba. onnan Londonba 
ment. Ismét bizonytalanra és idegenek közé.

Az anyagiaknak élő, fogalmat sem alkothat 
magának azon merészségről, mclylyel a művészet 
szent szerelme a vagyontalan ifjút kalandszerű nagy 
utakra, merész lépésekre készti. Azonban merész 
törekvések nélkül nagygyá még soha sem emelke
dett senki.

Művészünk sok szép reménynyel, de kevés 
pénzzel Londonba érkezett.

Londonba, a világvárosba, idegen nemzet fiai 
közé, oly helyre, hol mindenek előtt e l s ő  a h a 
zai .  Azonban a valódi tehetség lángja itt is áttört

a hosszas nélkülözés borús felhőin, s A l b e r t  
hg Viktória királynő férje művészünk gyönyörű 
amazon csoportalakjának mintáját megpillantva, 
pártfogása alá vette a kitűnő tehetséget. Megbízta 
a mű elkészítésével, oly feltét alatt, hogy azt Ró
mában készítse el.

Rómában! vágyai Mekkájában! E feltétel a 
legmagasabb boldogság fokára emelte a művészt. 
Látni itt az ó-kor művészi remekeit! Élvezni itt a 
hideg élettelen márványban a legmagasabb isteni 
szikra üdvözítő fényét! Színről színre látni az újabb 
kor a XVI. század müvészóriásának a toskánai nagy 
szobrásznak Michelangelónak remekeit, melyekben 
egy-egy nagy eszme élete van beleszoritva! Ez 
volt legnagyobb vágya a művésznek, s ime ide ju
tott el most.

Szélszárnyain repült képzelnie előre, s be
járta a hét dombu város minden zugát, a múlt s le
hunyt dicsőségnek e nagy emlékkövét, mig 1847- 
ben oda megérkezett.

Rómában a tehetséges művész Ilire csakha
mar szétszaladt. Itt készité az amazon csoporton 
kívül Achilles csoportját, melyet egy gazdag ma
gánzó rendelt meg. Azután londoni lord Mayor 
megbízására szép párkáját készité, mely annyira 
megtetszett hatalmas pártfogójának A l b e r t  hgnek, 
hogy maga számára szintén megrendelé. Nehány 
évvel ezelőtt a porosz király Rómában léte alkal
mával az ártatlanság cinül szép művét vásárolta 
meg. E szép mű fényképeit másolata a magyar 
képzőművészeti társulat kiállításán is látható volt.

Ezeken kivül több jeles művet készített, me
lyek közöl a ' h ö l g y e t  a f o g o l y  a mó r r a l ,  
a v a dá s z nő k- e t ,  legújabb művei közöl pedig 
Év á t  említjük, és a kis a mórt ,  melynek máso
latát itt mellékelve látják olvasóink.

Engelről, főuraink közöl is megemlékezett 
keltő. Egyik Pejacsevics Pál gróf, ki a gyönyörű 
Évát, másik Nádasdy Lipót gróf, ki az Ámort vá
sárló meg.

A képünkön látható amor művészünk tehet
ségéről elég világosan beszél.

Az amor a szobrászok kedvenc tárgya, s ki 
a számtalan alakban feldolgozott kis szerelem-islen- 
két fel nem használta, az már nem is tartja magát 
szobrásznak. Azonban épen e körülmény teszi a 
tárgyat nehézzé, gondot adván a művésznek, miként 
adja elő, hogy másolat ne legyen. Itt tűnik ki a te
hetség, itt van becse a teremtő ész működésének.

Engel amoráísajátszerü felfogással alakította.
Ott látjuk leheverve a fáradhatlan kis csinta

lant, s hogy pihenése nem fáradság, mutatja az, 
hogy jobb kezére könyökölve lesben áll, s balke
zecskéje most is ijján pihen, hogy rögtön megsebe
síthesse marlalékját a szerelem édes mérgü nyilával.
És minő kecsesei támasztja fel fejét jobb kezével, 
mintha csak valami kecses ballerinák köréből jőne, 
kik közöl sok, de velők kevés dolga van s ott ta
nulta volna el e kéz-hajlitást, melyet az emberi 
mozdulatok művészetének élő szobrai az ókori re
mekekről lestek el.

A felfogás szép s szintúgy szép a kivitel is.
Az alak teljesen nyugvó állapotban van, a nélkül 
azonban, hogy c miatt a szép körvonalak elveszné
nek. Az egész egyszerű nyugodt élő alak, a XVII. 
század hatásvadászatának semmi nyoma rajta, s ke
resetlen egyszerűségében vissza az ókorba, a 80—
87 olympias müvei igénytelenségére emlékeztet.

A körvonalak finom érzéssel vannak meg- • 
szabva, s a domborítás gyöngéd puhasággal emelve.
Az egész alakon csupán azt óhajtanók, hogy bal 
karja kevésbbé közelitne az épszöghöz.

Egyébiránt az egész mű igen szép s olynemü, 
hogy szépségei megismeréséhez már magasabb mű
értelem kívántatik. És ez különösen dicséri mind 
mesterét, mind tulajdonosát.

Tartsa meg az isten a többiekkel együtt e 
jeles művészét hazánknak, s adjon isten sok ily szá
mos műértelemmel biró műpártolót, mint e szép 
mű tisztelt tulajdonosa és Pejacsevics Pál gróf, ki 
újabb megrendeléssel akarja megbízni Engelt.

M aszák Hugó.
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A Vidacs-féle gépgyárról.*)
(Képpel.)

Az anyagi és szellemi erők a r á n y 1 a g o s 
növekedése származtalják az emberi boldogságot.

Az anyagi és szellemi erők kifejtésének élet
kérdése a g a z d á l k o d á s  vagyis azon mód. a 
mely által ezen erőket legcélszerűbben kifejthetjük.

Hasztalan kapkodunk olyan intézmények után, 
a melyek sem helyzetünkhöz, sem körülményeink
hez nem illenek. —  Ez az erőnek elpazarlása.

A társaság három elismert életereje, a gaz- 
dászat, ipar és kereskedés.

Széles értelemben, ezen három életerő váll- 
hatlan kapcsolatban áll egymással; a gazdászatot 
ipar és kereskedés, az ipart kereskedés és gazdá- 
szat, s a kereskedést gazdászat és ipar éltet.

Szorosabb értelemben, a kereskedés külvi
szonyok, az ipar és gazdászat belviszonyok sziv- 
kamráját képezik egy társaságnak.

A mi hazánkat illeti, nálunk kereskedelem
ről nagyon korlátolt értelemben lehet szó; követ
kezőleg saját szükségeink fedezésén túl, az iparnak 
s gazdászatnak sem gondolhatunk sokkal tágasabb 
tért.

De ha valahol, úgy nálunk áll az, hogy az 
ipar és gazdászat szivkamrája a belső viszonyoknak.

Különösen a 
g a z d á s z a t  
egyik alapfelté
tele egyéni jó
létünknek, s nem
zeti életünknek.

Kié a föld azé 
a haza.

Nekünk a ha
za földjét gyer
meki kegyelettel 
és hálával kell 
szeretnünk, mert 
egyedül ennek 
emlőiből táplál
hatjuk magunkat, 
családunkat; ez 
tartja fenn éle
tünket.

Mi „termelő 
ország “ va -  
gyünk.

Termelés a 
gazda feladata.

Ajó gazdának 
nemcsak szorga
lomra , hanem
szaktudományra 
is nagy szüksége 
van. — mert kü
lönben nem bol
dogulhat a mai 
időben.

,,A haza föl
dének és a nép 
szellemének mű
velése által kell 
győzni a magyar
nak."

Az iparos műhelye, mely a haza főidét segíti 
gazdagjtni. drága kincsünk nekünk.

(Hazai iparunk ismertetését aligha kezdhettük 
volna méltóbb lárgygyal. mintha V i d a c s  gép
gyáráról szólunk egy két szót.

A gazdászali eléhaladás terén a földművelési 
eszközök és gépek készítőinek jelentékeny szerep 
jutott.

Egyedül az úgynevezett Vidacs-ekékböl több 
mint 60.000 szántott már a haza földében.

A lapon látható Vidacs-féle Gyár Testen, a 
különféle ekéken kívül, készít még v a j k ö p ű k e t ,  
ruhakifacsaró s más gépeket; kályhákat, tűzhe
lyeket; készít a gazdasághoz megkívántaié min
dennemű eszközöket, gépeket u. m. boronákat, hen
gereket, vető cséplő, szénagyüjlő, pároló gépeket,
borsajtókat, stb. stb.

L a n k a d a tla n  k ita rtá s  és n a g y  p é n z á ld o z a t k e l

lett arra. hogy a Vidacs-féle gépgyár ily terjedel
met nyerhetett, — s óhajtandó volna, hogy még 
nagyobb terjedelmet nyerjen, — különösen gazdá- 
szatunk érdekében.

A birtokosság előnyére lenne egy ily jelen
tékeny hazai vállalatot részvényekre fektetni, s an
nak terjedelmét, hazánk gazdászati szükségeihez 
képest, mentői inkább kiterjesztemr-y — r f —

A magyar képzőművészeti társulat 
sorsolása.

Kibocsátotta már a fennevezett társulat sors
jegyeit, melyek által, kinek a szerencse kedvez, 
igen olcsón drága művekhez, még pedig mind ha
zai mű-termékekhez juthat.

Azonban mielőtt a sorsolás részletét elmon
danék, megérintjük pár sorban e társulatot, mely
nek még létezéséről sem sokat tudnak hazánk né
mely vidékén, pedig már évek óla fennáll, s pedig 
virágzó és folytonosan gyarapodó állapotban.

A ma g y a r  k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r 
s u l a t ,  t i s z t á n  ma g y a r .  Magyar, működésé
ben s magyar, céljában. Célja a legnemesebb és 
legszebbek egyike, és abban áll, hogy a hazai mü-

Vidacs gépgyára.

, , . *) Miután egyik fotörekvesünk a hazai kereike- 
delmi és iparvállalatok részletes ismertetése, e rovatra 
kazánk illető osztályainak figyelmét fölkérjük.

vészét minél magasabb fokra emelkedjék, másfelől 
pedig, hogy e rögös s hazánkban különösen tövises 
pályának, a művészetnek munkásait ha elgyergül- 
nek s munkára tehetetlenekké válnak, segélyezze.

A Magyar képzőművészeti társulat alapsza
bályai szerént:

1 szőr m ű v é s z e t i  t a n i n t é z e t  felállí
tásáról gondoskodik, melynek oly nagy szükségét 
érezzük hazánkban, s mely oly hatalmas és egye
düli előmozdítója a nagyobb mérvű sikeres hala
dásnak.

2 - szor Kitűnő tehetségű, de szegénysorsu 
művészeket magasabb kiképzés végett külföldre 
utaztat.

3 - szor A képzőművészet körébe tartozó dol
gokról magasabb elméleti széptani, s illetőleg nép
szerű felolvasásokat tart, e tárgyban terjeszteni 
szándékozván a világosságot.

4- szer A képzőművészet előmozdítására éven
ként pályaműveket tűz ki, továbbá évenként műve
ket ád ki, még pedig vagy a pályadijazott vagy más 
jeles művekből választoltakat. Ezenkívül a társulat

müvészlagjainak műveit közszemlére kiállítja, s az el 
nem kelteket megvásárolván, félévenként kisorsolja. 

Azonban ezeken kívül .- 
A betegség vagy más csapás által Í n s é g r e  

j u t o t t  m ű v é s z e k e t ,  azoknak ö z v e g y e i t  
sőt á r v á i t  is gyámolitja, — a szegény sorsú de 
tehetséges k e z d ő k e t  s e g é l y e z i  stb.

íme ez a magyar képzőművészeti társulat 
célja, s ily szép célú vállalatot mozditnak elő tagjai.

Lehet-e ennél szebb és nemesebb célt ki
tűzni, s lehet-e ennél szebb és nemesebb célt 
pártolni ?

Azonban a társulat nemcsak áldozatot kíván 
pártfogóitól, hanem azokat tehetsége szerént igen 
szép jutalmakban is részesíti.

A magyar képzőművészeti társulat ugyanis 
pompás albumot szerkeszt évenként, melyben ren
desen két igen szép müvű kép jelenik meg magya
rázó szöveggel, oly művek, melyek tartalom és "ki
állítás tekintetében bármely teremben díszeleg
hetnek.

A magyar művészetet előmozdítja azzal, hogy 
a kiállított s el nem kelt műveket megveszi, s a 
kitűzött szakokban kisorsolván, megismerteti a ma
gyar műtermékeket a haza minden részében.

És most ott vagyunk, honnan megindulánk, 
a kisorsolásnál.

A magyar 
képzőművészeti 
társulat ez idei 
sorsolásiban 88 
mű van kiállítva, 
egytől egyig ha
zai rafiterméV, a 
festészet, szob
rászat és műfa- 
ragás köréből.

E művek közt 
nem egy van. 
melyek nemcsak

I -  viszonylag, ha
nem általában is 
a jelesebb mű
vek közé tártoz- 
nak. A sorso
lási kiállítás név
sorában hazánk 
legjelesebb mű
vészeinek ne
veivel találko
zunk.

Ott van Bara
bás . Brodszki. 
Izsó , Ligeti , 
Lotz, Molnár, Or- 
lai. Telepi, Than, 
Wagner stb. stb.

A kiállított 
müvek közül 5 
szobormű, egy 
márvány, két fa, 
egy gipsz. to
vábbá van egy 
díszes . faragvá- 
nyu képkeret, 
ezek a szobrá

szatiakhoz, a többi a feslinényi részhez tartozik. A 
festmények közt van 8 vizfestmény. ezenkívül né
hány könnyedén kezelt vizfeslményű ángol lóalak, s 
egy e nemben a nagyobb ritkaságok közé tartozó 
gyönyörű krétarajz Barabástól, mely egy római ban
ditát ábrázol. A vizfestmények közt négy szintén 
Barabás kitűnő ecsetének műve.

E sorsolási műtárgyak megszerzési ára 15,010 
frlnyi összeget képvisel.

A társulat gyarapodását elég világosan mu
tatja az. hogy tavaly felényi mű volt. és 9165 frlnyi 
összes értékben sorsolás alatt.

Így gyarapodott a társulat, és gyarapodik 
folytonosan, minden gyűlésen egy két alapiló tagot 
jelent be a titkár, kik a 200 frlnyi alapitó összeg 
kamatjai fizetésére kötelezik magokat, sőt olyanok 
is akadtak, kik azt egyszerre lefizették. Szintigy 
szaporodik a rendes tagok száma is, kik az évi 10 
frtot szívesen fizetik, mert midőn egyfelől e szép 
és nemes célú egylet támogatása által a hazai mű
vészet emelésére, "és a szerencsétlen művészek se
gélyezésére. kezdők támogatására közreműködik,

i r a m
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másfelől oly szép műveket kapnak tagillelék fejé
ben, melyeket mflárusi úton kétszeres áron sem le
hetne megszerezni.

Kecsegtető kilátást nyújt másfelől a kisorso
lás is azoknak, kik a sorsolásra nehány forintot köl
teni nem sajnálnak. A társulati sorsolás, mint fen- 
nebb elősoroltuk, igen szép müvek nyereményével 
jár, s a sorsjegyek oly olcsók. — egynek az ára 
csak 50 kr. hogy a kockáztatás sem nagy. E sors
jegyekből a nem tagok is vásárolhatnak.

Kik netalán ily sorsjegyeket venni akarnának, 
s megszerzési módját nem tudják, vagy vidékül^pn 
ügynökök nincsenek, azok forduljanak a társulat 
titkárához T e l e p i  Ká r o l y  hoz,  akár a társu
lat Rélyiségeibe P e s t  N a g y h i d u t c a  8-ikszám. 
akár e titkár lakására K ó r h á z-u t c a 3-ik szám 
alá intézvén levelűket. Vidékre két sorsjegyen alól 
a titkár nem adhat. Kik pedig nagyobb számmal kí
vánnának átvenni, pl. kiosztás végett, azok illő szá
zalékban részesülnek.

A boros-jenei vár s 
Rákóczi ágyúja.

voná a fényes porta haragját, mely most már Rá
kóczi leköszönését és engesztelésiil Lúgos és Iía- 
ran-Sebes várak átengedését követeié Erdélyor- 
szágától. Rákóczi figyelmeztető a rendeket, hogy a 
török e várak után majd Jenőt és Váradot is fogja 
kívánni, mivel célja csupán terjeszkedés.

ügy is lön. Mert 1658 május közepén a bu
dai basa nagy haddal indult Boros Jenő ostromára. 
De Rákóczi őrségének vitézsége s a hatalmas vár 
ereje sokáig dacola a török dühével, miguem a vak
merő fejedelem kevés, csak 9 —10,000-nyi de jó 
haddal segédére jőve, s fölmenté az. ostrom alól, 
sőt a budait julius 5-kén Lippa alatt ugy megverő, 
hogy az maga is futva szaladod e l ; az egri basa, 
az esztergomi bég, és sok más előkelő török mint
egy két ezred magokkal elveszének a magyarok 
fegyverei alatt s jórészt a Maros hullámaiban. Rá
kóczinak nagy zsákmány juta ott.

Köprili-Mohammed nagyvezér e kudarcot

rab Jenőn találtatott nehány évvel ezelőtt a Körös 
vizében.

Ezen érdekes, és művészi öntésü régiség I. 
Rákóczi György ágyúja volt, s mint a rajta látható 
évszám mutatja, 1639-ben öntetett. 1. Rákóczi 
Györgynek fejedelmi székvárosában : Gyula Fejér- 
vártt volt nagyszerű öntödéje, melyben várai szá
mára sok ágyút, és a református egyházak részére 
fejedelmi ajándékul sok harangot öntetett vala. Ilye
nek voltak például Ecsed. Székelyhida, s Pocsaj 
várának ágyúi, mint Szalárdi „Siralmas krónikája“ 
bőségesen leírja; s ilyenek a debreceni és kassai 
még ma is meglévő Rákóczi-harangok.

I. Rákóczy György ezen öntvényekre saját 
nevét, címerét, s a harangokra önválasztotta bib
liai kegyes igéket, az. ágyukra pedig önkészitette 
jeles mondásokat, vagy harci vitézi verseket öntette. 
Ilyféle felirat maradványa a képünkön ábrázolt 
ágyucsőn is látható. Ezen ágyú valószínűleg a 11.

Rákóczi György idejében 
kiállott ostromkor rom
boltatott szét a törökök 
lövegei által, s vettetett, 
mint már hasznavehetet
len, a Körös ágyába.

T. K.
(Képpel.)

E n g e I J ó zsef, szobrász.
(Lásd a 428-dik oldalon.)

megboszulandó, roppant erővel fölkészülő Rákóczi 
ellen, s aug. 29-én ostrom alá fogta Jenő várát. Az 
őrség ekkor nem vala oly hős, miként ura, feje
delme ; megrettenvén a török nagy számától, sept. 
2-kán szabad elvonulás kikötése mellett, úgy szól
ván minden védelem nélkül feladá a hatalmas erőssé
get. Rákóczi e miatt oly haragra lobbana, hogy a 
gyáva feladókat; Üjlaky László várkapitányt, Dió- 
szeghy Kristóf lovas hadnagyot s a gyalogság né
met főtisztjét Váradon lefejeztette.

Jenőt ettől fogva török bírta 1686-ig. a mi
kor is Heister Sigbert végkép visszavette. — A 
II. Rákóczi Ferencz háborújában nem szerepelt 
e vár.

Ennyit Boros-Jenőváráról. mely képüuk hát
terén látható. A kép előterét elfoglaló ágvucsőda-

(Angol beszélj.)
Nem, — én nem me

gyek ma estve! kiáltott fel 
Blanka, és művészileg ren
dezett hajából izgatottan 
rántott ki egy ritkaszép 
gyöngysort, melyet komor- 
nája kezébe dobott. Nem, 
nem megyek! — ismétlé 
— meguntam azt a fényes 
kört üres társalgásával. 
Itthon, maradok, — egy
szerű,, csendes hajlékom
ban. Ez nagyobb élveze
tet szerez nekem. Igen! 
magányba vonulok. Nagy- 
néném szokott társaságá
ban tölti az estét; és te. 
Erzsi nem fogsz hábor
gatni; mert föltett szán
dékom, hogy ez egyszer 
magamat mulatassam ked
ves ö n ma g a m által.

— S e  fölséges öltö
zet? kérdé szomorúan a 
szolgálatkész komoraa.

— Tedd vissza a ru
haszekrénybe.

— S e  gyönyörű haj
dísz?

— Zárd az ékszertar
tómba.

— S e  virágok ?
— Ah! a virágokat add 

ide nekem. Szépek ők, és 
a természet hű gyerme
kei ; én szeretem a virá
gokat. Jer, vedd el e ne
héz fésűt, folytatá a sze
szélyes s z é p s é g ,  és 
szétbontva hosszú, sűrű

haját leeresztő vállaira ; a virágokból pedig koszorút 
font, melyet fejére tett. S most Erzsi, add ide azt 
az egyszerű fehér háziruhámat, a kék szalagövvel. 
Ügy-e, valld meg igazán, ez százszor szebb, mint 
az a cifra, nehéz selyemruha, melyet most a szek
rénybe tettél. Oh! mi boldog volnék mint egyszerű 
falusi leány, ki saját akarata szerint élhetne.

— Most is saját akaratát követi a kemény 
fejecske, dörmögé magában a komorna, kit nagyon 
boszanlott az a gondolat, hogy fiatal, szép úrnője 
inkább bezárja magát szobájában, mintsem fényes 
társaságban első rendű csillagként ragyogj00-

— De mit mondjak Dunlay urnák, ha önért
jön ?

— Mondd meg neki, hogy ne,° mehetek ma 
sehová sem.

Boros-Jenő igen régi 
mezőváros Aradmegyében 
a Fejér-Körös mellett. Haj
dani híres vára e folyam 
partján feküdt, süppedé- 
kes lapályon, vizektől 
egészen körülvéve. Már 
ezen természeti fekvése 
ritka módon megerősítő, 
mihez járulónak terjedel
mes falai és bástyái, me
lyeknek nagyobb része 
ma is fenáll a jelenleg 
kath. főtemplom tornyául 
szolgáló régi török me
csettel egyetemben.

Nevezetes szerep juta 
e várnak a török időkben, 
a mikoron mint fontos vég
vár folytonos viszálykodás 
tárgyát képezé a tőle nem 
messze eső Lippával 
együtt, a török és az er
délyi fejedelmek között.

A török mikor birta. ba
sát tartott benne, tetemes 
őrséggel; legelőször az 
ismeretes 1552-iki vár
foglaló vagy hadjáratakor 
vévé meg. de belőle meg 
hamar kiveretett a bécsi 
királypártiak által.

1556-ban ismét II. Já
nos király ostromlá ki 
Kendy Istvántól, a bécsi 
király kapitányától, ki az 
ostromban életét letette.
Ettől fogva 1565-ig bé
kén birá János, azonban 
ekkor Maximillián király 
vezére Schwendi Lázár 
szállt alája. s meg is vévé.
A következő évben Petrái 
basa nagy erővel vitta. s a 
Tédők Sennyei és Wagner, 23 napi toretés után 
hadaikkal éj idején titkon elhagyók a várat; a ma
gyarok a környéket ismervén, meg is menekülőnek, 
de Wagner németjei lekaszaboltattak.

1595-ben Borbély György kiüzé Jenőből a 
törököt, azonban 1599-ben a tatárok meg újra el
foglalták a szultán számára. 1602-ben Petneházy- 
nak — a hires kuruc vezér Petneházi Dávid ősé
nek — sikerült Jenőt visszavínja, a ki aztán Beth
len Gábor fejedelemnek adá által, cserében Bajom 
váráért. Ettől fogva az erdélyi fejedelemnek bírák 
vala Jenővárát. melyet a vallásszabadság győztes 
bajnoka I. Rákóczi György a szenvedélyes várépítő, 
igen jó karba helyezett és újból fölszerelt. Ennek 
lia és trónutóda a merész II. Rákóczi György 1657- 
iki lengyel hadjárata által köztudomásúlag magára

A fekete álarcos.
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— De ő haragudni fog.
— Nem gondolok vele; — ő sokkal gyá

vább, semhogy én reám merjen neheztelni. Különben 
sem'volna joga rá. — Én nem ígértem neki, hogy 
vele megyek.

Erzsi, ki már megszokta úrnője szeszélyeit, 
mélyen felsohajtott, midőn visszahelyező sötét rejte- 
kökbe a fényes divatcikkeket, melyekkel feldíszí
teni remélte úrnőjét, ki azonban magányba vonult 
azon földszinti szobába, melyet boudoirjának szokott 
nevezni. Ez valóban kedves kis szoba volt, méltó 
egy tündér királynő palotájára! Nem csudálhatjuk, 
hogy Blanka.szeretett ott lenni, és a ruganyos kék 
selyempamlagon heverve szép szemét körül— 
jártatni mind azon kitűnő kedvenctárgyakon, melye
ket saját ízlése és szeszélye szerint gyűjtött és ren
dezett, Blanka kedvencszinei a kék és fehér voltak. 
Habosvirágu kék selyemfüggönyök takarták az abla
kokat; a tündérlak ajtaja ugyan szövettel volt be
vonva ; és a szőnyegbe, melyet a tündér szép lábai 
laposának, szintén égszinü virágok voltak szőve 
fehér alapon. A szoba menyezetérő! freskóban fes
tett kupidók mo
solyogtak felé
je, és úgy lát— 
szék , mintha 
szárnyaikkal le- 
gyezgették vol
na ; kisebb 
finom fehér már
ványból faragott 
ámorok képez
ték a kandallón 
álló lámpának ta
lapzatát. E ha
mis szerelmi is
tenek mindenféle 
nagyságban,skü
lönböző anyagból 
készülve elfog
lalták a főhelyet 
az étagere-en is. 
mely különben 
egész műgyüjte- 
ménye volt, ez 
ilyen kedves 
eszményi apró
ságoknak. A 
tündérlak egyik 
szögletében re
mekművű hárfa 
csillogott, mely
nek rámáit szin
tén gazdagon 
aranyozott ku- 
pidok ábrázolták, 
mi által ezen bá
jos hangszeren 
is a hitrege és 
költészet egye
sültek.

Blanka nagy 
redőkbe szedé 
az égszinű füg
gönyt és a fal
ból kiiiyiló arany
kéz ujjai közé
szoritá; aztán az ablak elé tolta a könnyű pamlagot és 
ráülvén, szemlét tartott az őt körülvevő tárgyakon. 
Öltözete fehér és kék volt. és szende fényben csil
logtak szép kék szemei hófehér homloka alatt. Szive 
is az ártatlanság fehér színét képviselte, és remé
nyei azon habos selyemszalaghoz hasonlitának. 
mely könnyedén lebbent alá tiszta fehér öltönye fel
színén. Blanka a gazdagság gyermeke és divathősök 
bálványa volt, a vagyon, a divat még sem mér
gezték meg tiszta lelkét. Szeszélyei apró repke 
hófellegekhez hasonlitának egy áprilisi nap tiszta
kék egén. Még egy tulajdon egészité ki a fehér és 
kék színek uralkodását. — Blanka, a kedves, bájos, 
szeszélyes, kékszeraű Blanka. — sajnálattal mond
juk — a k é k v é r ű  aristokralismus erős színe
zetével birt. Kövessük csak gondolatait.

_  Most magain vagyok, és mégis vágyom valaki 
után, kinek megmondhatnám, mi édes ez a magány! A 
társaság élményei! Oh! mennyire sóvárogtam utá- 
nok. mikor bohó. kis csacska lány voltam. Szabad
ság! mi boldog voltam elnyerni azt a szabadságot.

mely most már elveszté minden becsét. Mi mohón 
kaptam egy ideig azon élmények után. Mennyire 
ragadott el azon gondolat; hogy szépnek tarta
nak, hogy imádnak és — szeretnek. Szeretnek? — 
Nem. Én igazán még nem szerettettem soha! Az igazi 
szerelem megveti a hízelgést. Saját romlatlan szi
vem is igazolja ezen állításomat. Igen, folytatta 
Blanka gyermeki enyelgéssel, szép fehér kezét szi
vére tevén, az én fülemben még nem zengett oly 
férfi szava, mely képes lett volna gyorsítani e szív  
dobogását. Hiába keresnék oly férfit, a hideg, hiú 
üresfejfl divathősök közt, kik naponkint körülra
jongnak, és kik egyetlen természetes vonással, a 
nemesb szenvedély egyetlen mozzanatával sem bír
nak. Oh! ha sokáig maradok köztök, magam is oly 
hiú, hideg és fásult leszek, mint ők. Én élni fogok 
és meghalni, a nélkül, hogy a világ különbséget 
tudna tenni a közt, mivé leheltem volna, és mi va
gyok, és mi leszek. — S mégis, folytató kis szünet 
után, az idejekorán életúnt szépség, én tévedek, 
ha azt mondom, hogy nem szerettettem soha, van 
egy férfi, ki engem szeret, és kit én is képes let-

„Amor“, Engel szoborművé.
(L. „Engel József, szobrász,“ a 428-dik oldalon.)

tem volna viszontszeretni, ba másutt találkozunk, 
mint azokban a hideg divat-termekben. Ha egy kis 
regényesség, vagy titokszerúség leplében jelenik 
meg előttem, nagyobb érdeket keltett volna bennem. 
De úgy a legkisebb hősiesség, legkisebb önfet- 
áldozás sincs iránta való szerelmemben ; mert ő is 
gazdag, előkelő származású, mint én, és számos 
barátai melegen támogatják ügyét. Ha szegény 
volna, én gazdaggá tehetném vagyonom által; ha 
közönséges család fia volna, én emelhetném szüle
tésem által. Vagy ha én szegény és alacsony szár
mazású volnék, szerelme által ő is bebizonyíthatná 
önzéstelenségét. De úgy, áz a közönséges, minden
napi, a divatszabályok szerinti udvarlás, halálig 
untat. Oh! be irigylem O'Connor gyermekének, a 
dicső Ervin királyi fája sarjadékának szilaj szerelmi 
történetét, habár véres fonalakból van szőve.

Ha Blanka gondolatai ósszefiiggetleneknek 
látszanak, ne feledjük, hogy önmagával mulat; s 
tudjuk, mily szilajon repül ilyenkor felhevült kép
zeletünk.

— Hadd lám, folytató a regényes leány ne
hány percnyi szünet után, mit is tehetnék most, 
hogy igézőbb legyen e magány, mely már untatni 
kezd ? Ah, ott van hárfám; szeretem kedves hang
ját. Mi fölséges volna, ha valami fiatal hős fölém 
hajolna, mig játszom, kinek gyújtó szeméből ihletet 
szína lelkem!

Blanka odahúzta maga elé hárfáját, és újjai 
nyilsebességgel futottak a rezgő húrokon, melyek 
majd szende, a tavaszi szellő suttogásához hason
lító dalokat zengének, majd a zúgó viharként nagy 
szenvedélyeket tolmácsoltak. Sokáig játszott és 
énekelt. A néma csend különös bűbájt varázsolt a 
kis szobára, a kis cupidók repkedni látszottak a fa
lakon, a remek játéktól lelkesítve. Blanka sokáig 
játszott és énekelt, és annyira elmerült, mikép nem 
hallotta, hogy valaki a szobába lépett volna, de egy
szerre hárfájára valami árnyék esvén, felpillantott, 
és összeborzadva felsikoltott, midőn egy magas, te
tőtől talpig fekete emberalakot látott maga előtt.

— Bocsássa meg, szép tündér, tolakodáso
mat ; mondá az idegen gyöngéd, megnyerő hangon,

kecsesen meg
hajtva magát. 
Valóban nem 
volt szándékom 
önt megijeszte
ni, és ha kegye
sen meghallgat 
néhány percig, 
meg fog győ
ződni, hogy nincs 
oka tőlem félni.

Blanka meg
lepetve vette 
észre, hogy az 
idegen keze, me
lyet beszéde 
alatt kissé ki
nyújtott, oly fe
hér. mint az övé, 
mig képét feke
te álarc takarta 
el. Ámbár még 
remegve a féle
lemtől. a fekete 
álarcos finom 
lágy hangja any- 
nyi bátorságot 
keltett Blankár 
bán, hogy sze
mét egyenesen 
reá vesse. és 
most látta gyö
nyörű göndörha
ját , mely egy 
csillogó fekete 
színné olvadt ál
cájával.

— Hogy ju
tott ön szobám
ba ? S mi szán
dék vezeté ide ? 
kérdé Blanka fé
lénk hangon.

— Bocsássa 
m eg, felelt az

álarcos, ha megvallom az igazat. Igéző hangja, me
lyet az éji szellő a nyitott ablakon át tovahordott, 
csábított ide, és azon hit bátoritott e lépésre, hogy 
a nemes ösztön, mely ellenállhatlanul serkentett 
behatolni a művészet e szentélyébe egyszersmind 
mentségül fog szolgálni bűnös merényemnek.

— Valóban, uram, ez megbocsáthatlan me- 
rény! felelt Blanka haragtól piruló arccal. Kérem 
ne háborgassa tovább csendes magányomat. Művelt 
férfiú előtt egy védtelen nő kérése párancscsá vá
lik, tévé hozzá nyomatékos hangon, midőn látta, 
hogy az idegen mozdulatlanul maradt helyén.

Blanka bámulni kezdé bátorságát, hogy ily 
határozottan merte megszólítani az álarcos idegent, 
s habár haragudott vakmerőségéért, mégsem nyom
hatta el titkos örömét e különös regényes kaland 
felett. Az álarcos hangjának leirhatlan bája lefegy- 
verzé rémületét, és méltóságteljes modora elárulta 
a művelt és finom nevelésű férfiút. De a fekete 
álca, a hirtelen megjelenés, a kisértetes magány, az
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éji csend, mindez szorongató szivét, mely sebesen 
és hangosan kezdett dobogni.

Engedje meg, szép művésznő, hogy mielőtt 
távoznám, én is némileg viszonzanám azon gyönyört, 
melyet remek játéka és bájos éneke okozott nekem. 
Magam is értek egy keveset hozzá. Szeretem Os- 
sian ódon dalait, és a hárfa kedves zengését.

Mig ezt mondta, a hárfához lépett, melytől 
Blankát elriasztotta, és egyik térdre borulva, elő
játékul oly. dallamot zcngelett, melynek meglepő 
szépségén Blanka mozdulatlanul a földhöz tapadt és 
elfojtott Iélekzettel leste minden hangját. S midőn a 
hárfa zenéjével saját érc-hangja olvadt össze, az 
idegen ajkáról oly dal ömlött, melyet az érzés szent 
ihlete látszék sugallaui. A könnyen folyó versek a 
költészet legszebb formájában Blankához voltak in
tézve, tartalmukat pedig maga e különös esemény 
tévé; az álarcos csodaszerü megjelenése, csábítva 
a magános művésznő bűvös dalai állal. Blanka 
még sohasem érezte a művészet ily bűbájns hatását, 
mely zajló tengerkint Szilaj hullámzásba hozta érzé
seinek árját, ése benső izgatottság testi erejét any- 
nyira megrázkódtatta, hogy kábultan hanyatlott a 
kék selyempamlagra.

Az idegen most félbeszakíts dalát, és festői 
szép állásban óda támaszkodott azon hangszerhez, 
melyből oly égi haugokat csalt.

Midőn Blanka fölpillántolt, szemében egy 
könycsep csillámlott.

— Ali, ön sir, kiáltott fel az álarcos részvét
tel ; de e könyeket nem a bánat sajtolja S2ép kék 
szemeiből. Ön nem adná e könyeket azon csalfa mo
solyokért, melyekkel az egész fényes társaság fo
gadta volna önt, és melyet szivének egy szerencsés 
ösztönénél fogva nem boldogított ma látogatásával, 
ön kerüli azt az üres, hamis fényt. E kedves kis 
tündérlak magányába zárkozott, nem sejtve, hogy 
itt egy rokon lélekkel fog találkozni. Isten önnel! 
mi nemsokára találkozunk újra.

Nincs a földön oly akadály, mely találkozá
sunkat gátolhatná.

És ezzel a földre hajolva, egy fehér rózsát 
vett fel. mely Blanka hajából hullott ki, és e kin
cset keblébe rejtve mondá :

— E rózsát fogom elküldeni jelül, ha ismét 
közel vagyok önhöz.

Az idegen búcsút intve, távozni készült, mi
dőn Blanka egy ellenállhatatlan vágytól hajtva, félig 
esdő, félig követelő hangon felkiáltott:

— Mielőtt távoznék, hadd látom titkos bará
tom arcát, és tudassa velem, miért jelent meg előt
tem e gyászszinü álruhában ?

— Nem szeghetem meg fogadványomat, fe
leié a fekete álarcos. Csak a házassági oltár előtt 
lebbenthetem fel e gyászlályolt, mely arcomat ta
karja. Az a nő, ki annyira szerethet, hogy sorsát az 
ényimhez kösse, a nélkül, hogy tudná, mit rejt e 
fekete álarc, hóditó szépséget avagy utálatos idom- 
talanságot; csak azon nőnek — mondom — lesz 
hatalma fellebenteni a fátyolt, melynek éji árnya c 
percben elhomályosítja bálványom szépségének fé
nyét. Hiszi-e, szép művésznő, létezését egy ilyen 
magas szellemű, nemeslelkü és bizakodó nőnek és 
ily önérdektclen szerelemnek ?

Én seinmitsem tudok a szerelemről, felelt 
Blanka erőltetett közönynyel, de lágyan rezgő hangja 
elárulta benső megindulását.

— Boldog azon férfi, ki meggyüjtja keblében 
a szerelem szunnyadó szent füzét! monda az ide
gen bizalmat keltő hangon, az andalgó Blanka mellé 
ülvén.

Oh! hölgy, szép mint a lelkesült költö álma; 
tiszta, mint az ártatlan ifjú ábrándképe, folytatá ra
jongó lelkesedés hangján, minőt Blanka nem remélt 
hallani soha is halandó férfi ajkáról, engedje, hogy 
én gyújtsam meg a szerelem szent lángját sovárgó 
szivében ; engedje, hogy én pendítsem meg a ro- 
konszenv arany húrjait, és gerjeszszeni a szerelem 
szunnyadó érzéseit keblében.

Oh ! inikép higyjek csábitó szavainak! kiál
tott fel Blanka oly hangon, mely elárulta az idegen 
villanyszerü hatását egész lényén ; e csudaszerü 
megjelenés, .különös fogadványa. gyászszinü álru
hája, bűbájos hatása gyönge női lényemre — oh 
kérem, kérem hagyjon el! Nem tudom elbírni to
vábbá a nyomást, mely szivemet szorongatja.

— Engedelmeskedem, felelt az álarcos, he
lyéről emelkedve. A világért sem élnék vissza jó

ságával, mely megbocsátá' merényletemet; a világ
ért sem sérteném meg ezt a gyöngédséget és ro- 
konszenvet, melyet ön e percben is, ámbár szűzies 
női tartózkodással, a titkos barát iránt árul el.

Isten önnel! A.rózsáért, melyet öntől elra
boltam, fogadja cserébe e gyűrűt. S Blanka jobb 
kezét gyöngéden megfogva, mutató ujjára egy csil
logó gyémánt gyűrűt dugott, mire aztán éji szel- 
lemkint tűnt el az ajtón, a megigézett nőt szótlanul 
magára hagyva.

Blanka majdnem álomnak tartotta titkos ba
rátjának csodaszerü megjelenését és távozását; de 
puszta kezének gyöngéd és villanyszerü nyomása 
és a csillogó gyűrű kezén, mely hevülésbe hozta a 
vért minden erében, tagadhatlan valónak bizonyí
tékai voltak, és bármennyire megrémité is e csudás 
tünemény, másrészt regényessége gyönyörrel töllé 
el. Hisz ő, a divattermek életunt, elkényeztetett 
bálványa, már régen vágyódott ilyesmi kaland után, 
mely felvillanyozza blazirlságából, és ez est törté
nete valóban fölülmúlta legmerészebb vágyait is. A 
mint izgatottsága egy kissé csillapult, felszökkent 
öltöző szobájába, hol Erzsi édesdeden szender- 
gett egy puha karszékben. A hű női cseléd már 
régi meghittje volt úrnőjének. Mikép hallgatta volna 
el Blanka mostani titkát, mely életének összes ne- 
vezetesb eseményeit háttérbe szoritá. Felkölté a 
szendergő komornál, és elbeszélte a rendkívüli 
eseményt.

— Ez lehetetlen, kiáltott fel a komorna; az 
egész csak álom, vagy talán felhevült képzeletének 
csalfa tüneménye. Nem is jó önnek az a magános
ság oda lenn.

— S e  gyűrű — ez csak nem képzelmi 
tárgy ? Nézd, hogy csilláinlik ! És odatartó a lámpá
hoz, melynek fényét elhomályositá.

— A szent szűz szerelmére! saját lelke üd
vére kérem, ne hordja e gyűrűt! kiáltott fel meg
rémülve, ez valami varázsgyürű, és a fekete ember, 
a ki adta, valami gonosz szellem.

— Édes Erzsim, hogy lehetsz már ilyen ba
bonás. Ha épen hihetnék is gonosz szellemben, ezt 
nem tartanám olyannak soha; mert gonosz szellem 
nem ölthet ily fenséges alakot, és nem beszélhet 
oly édes-zengésü nyelven. Oh! csak hallottad volna! 
Ámbár nem szemlélhettem arcát, szemei ragyogó 
csillagokként fényleltek a fekete álcán keresztül, és 
keze a legszebb férfikéz, mit valaha láttam.

— De miért takarta el arcát azzal a réraüle- 
tes álcával, ha csak nem valami gonosz szándékból?

— Fogadványa kényszeríti rá — mig — 
Blanka itt megakadt és elpirult.

— Hátha azért hordja, hogy valami borzasztó 
jegyet takarjon el képén? jegyző meg Erzsi.

. — Ez lehetetlen.
— De én már hallottam oly emberekről, kik 

halotti képet takartak el ilyen álcával, folytató Erzsi.
— Ugyan hallgass már Erzsi, ez már bűn, 

mit te összevissza beszélsz, inté Blanka boszankodva. 
s habár hallgatásra bírta a babonás komornál, aggo
dalmainak kellemetlen hatása mégis mogmaradl. 
Hátha némiben igaza van! E félelem jóval lehUlé 
Blanka érzéseinek regényes tüzét, és csillapitá a 
rokouszenvet, melyelépeneltűnt titkos barátja kelteit.

Blanka szigorúan megtillá a nyelves komor- 
nának, hogy egy szóval se emlegesse a történetet 
Channingné asszony előtt, egy öreg nénike. kinek 
gondviselésére az árva Blanka bizva volt. A  követ
kező napot Blanka reggeltől estig lázas izgatott
ságban tölté, szép arca majd pirulván, majd elsá
padván, és különben tüzes szemén is bizonyos bá 
gvadtság látszék.
' A fekete álarcos lebegett előtte szüntelenül, 

és majd abban gyönyörködött, hogy a legszebb fér
fiúnak festő képzeletében, majd meg eszébe jutván 
neki a komorna aggodalmai, és egész testébon resz
ketve borzadt össze. Visszaemlékezett mindazon 
tündérregékre és mesékre, miket gyermekkora óla 
hallott és olvasott: gonosz lelkű boszorkányok és 
ördögök, megbabonázott emberek megnépesiték 
könnyen gerjeszthelő képzeletét, és elcsüggeszték 
bátor szívét.

— Milyen bohó gyermek vagyok én í gon
doló magában, mosolyogva a tündérképeken, me
lyekkel képzelet« foglalkodotl. Hisz ezen alakok 
csak a költői képzelet szüleményei, holott a fekete 
álarcos valóban élő lény, kinek valódi létezéséről e 
ragyogó gyűrű ujjamon kezeskedik.

Még egy más sejtelem is nyugtalanító. Hátha 
ez az egész egy vakmerő arszlán vétkes ötlete, ki
ismervén Blanka regényes hajlamait, és könnyen 
izgatható képzeletét e tréfa által nevetségessé akarja 
tenni fényes köreikben.

Ez oly valószínűnek látszott Blanka előtt, 
hogy midőn este szokott imádóit mulattatnia kellett, 
többek alakjában és mozdulataikban hasonlatossá
got vélt észrevenni titkos barátjával. De, nem! Ez 
csak a képzelet csalfa játéka. Finom kecsteljes test
tartása, édes zengésű hangja, benső meggyőző be
szédje, mi magasra emelik őt. e mindennapi embe
rek fölé. Széptevőinek társalgása néni untatta any- 
nyira, az idő nem múlt oly lassan soha, mint az 
estve. Játszott a bárfán, de játéka közé szüntelenül 
vegyült az álarcos fenköll dalainak zenéje; és ujjai 
remegtek, a mint a zengő húrokon futottak el; be
szélgetett és mosolygott, de hiába törekedett le
kötni szökdelő gondolatait; messze-messze repül
tek a képzelet szárnyán, követve az idegen fekete 
alakját a holdvilágos éjen. A mint lijjai érintők 
hangszerének aranyhúrjait, a gyémántgyűrű vakitá 
fényével szemét, és hő szenvedélyekkel tölté keblét.

— A szent Cecília, — jegyzé meg egyik 
bámulója a gyémánt gyűrűre célozva, — egy an
gyalt idézett ie az égről, ön pedig lekapott onnan 
egy csillagot, hogy ujján ragyogjon! Ez bizonyosan 
varázsgyűrű, mert hárfája nem szólt soha oly bűbá
josán, mint ma.

Bianka elfordult, hogy pirulása fel ne tűnjék, 
s midőn komornája babonás aggodalmai jutottak 
eszébe, a szép rózsákat arcán a rémület sápadt 
színe takarta el.

Unalmas vendégei végre távoztak, és Blanka 
magára maradt. Elhangzott a távozók lépteinek zö
reje, és a szobában halotti csend terült el, melyben 
a merengő leány tisztán hallhatta szivének heves 
dobogását, melynek minden verésére könnyű se- 
lyemruhája megrezdűlt, mint a kék függöny az éjjeli 
szellő szende suttogásán.

— Miért 'merengek én itt, kérdé magától, 
ki—kijártaivá szemét a szép tiszta est csendes fen
ségébe. Nem jó nekem ¡tt.maradnom, mintha alkal
mat keresnék találkozni ő v e l e ,  ki oly varázs
hatással bir reám, hogy érzem, nem lesz elég erőm, 
csábjainak ellenállhatni. A íitokszerűbeu mindig 
rejlik veszély. Jó őrangyalom, súgja nekem ez 
intést.

E percben valami könnyű, fehér selyembe 
burkolt tárgy érintő arcát, és 'csattogva hullott lá
bához. Midőn kibontá — saját, hervadt rózsáját pil
lantó meg; és mig elpirulva és egyszersmind örülve 
merengett e hervadt emléken, közeledő léptek top- 
panása hallatszott, és nehány perc múlva előtte 
állott a fekete álarcos méltóságteljes alakja.

Megjelenésén Blanka mintegy megigézve, nem 
félt tőle, sőt üdvözlő jöttét valami megmagyaráz- 
hatlan örömmel, mely hevité vérét ereiben, és gyu- 
laszlá arcát. Az idegen leült Blanka mellé, és gyön
géd, édes zengésű hangon szólt hozzá az igézet 
nyelvén. Blanka kéjörömmel leste minden szavát, 
és elfeledé a tündérregék minden végzetteljes hő
seit és hősnőit. Órákig csevegtek, mialatt az ide
gen szemei, mint az éjféli homályon át ragyogó csil
lagok. titkos fénynyel verődtek vissza Blanka hófe
hér homlokán.

Blanka akaratja meg volt törve, nem uralkod
hatott többé magán, s hamarább, mint valaha hitte 
volna, elzálogosító élete boldogságát az idegennek. 
„Igen, mondá magában, el vagyok határozva, kö
vetni őt az oltárhoz és ott merész kezem oldja le a 
fekete álarcot, mely titkát és saját menvországomat 
vagy poklomat rejti.

— Te szeretsz, k iá lto tt fel az idegen, igen, 
te szerelsz azon tiszta, szellemi szerelemmel, mely 
bár a földön születve, örök. halhatatlan frigynek zá
loga. Igen, te szeretni fogsz, bárminők legyenek az 
a r c vo n á s o k , melyeket e fekete álarc takar. Ha rú
tak. m in t az ördögé, nem fogsz kevésbé szeretni: 
ha szépek, m in t angyalé, nem fogsz jobban szerelni.

Blanka lehajtá szép fejét villáira, és ellenáll
hatatlan erő által buzdítva, suttogó :

—  Igen, légy angyal vagy ördög, én szeretni
foglak.

— Holnap tehát, ép ez órában et fogok jönni, 
hogy az oltár elé vigyelek. Ne habozz, ne kérj ha
lasztást. Hadd teljesedjek sorsom minél előbb. Majd 
megtudod jelenlétemet; de nem e hervadt jel által.
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Holnapi érkezésem záloga az élet,- öröm és remény 
jelvénye leend.

S ezzel jegyese kezét szivéhez szorítva el
tűnt, s Blanka remegett egész testében és sirva fa
kadt, midőn visszagondolt a legközelebb múlt órák 
történetére és tett fogadványára. Titkos vőlegénye 
jelenlétének ígérete alul megszabadítva, átlátta,

milyen meggondolatlanul és esztelenül cselekedett. 
Érzé, hogy vakon rohan veszélybe. Érzéseinek heve 
elragadta. Jobb lett volna, ha ama fásultságban 
marad, melyből annyira vágyott feléledni, mint ál
dozatává lenni oly szenvedélyes indulatoknak, me
lyek a leggyötrőbb bizonytalansággal és kételyek
kel zaklatták. Ő most a vakhoz hasonlított, ki vá
ratlanul visszanyervén szemevilágát, hirtelen a va

kító verőfénynek tétetik ki. Elszédül a túlságos 
világosságtól.

Csendesen fölment hálószobájába, hogy fel ne 
költse komornáját, kinek megjegyzéseitől most job
ban tartott, mint az első találkozáskor; de az úr
nője felelt aggódó hű cseléd csak gyöngéden szuny- 
nyadozott, és a selyemruha suhogására fölserken
vén, álmos szemeit dörzsölve, monda :

M e x i c o i  t á j k ép .
(L. szövegét a 434-dik oldalon.)

— Én láttam őt az ablakból, mikor jött, s 
azóta mindig imádkoztam a jó istenhez, hogy meg
őrizze önt minden hajtól.

— Álmodban imádkoztál édes Erzsim, tré- 
fálkodott Blanka.

— Oh. az istenre kérem, ne találkozzék többé 
vele. Majd meglássa, hogy ő valami nagy bűnös, 
talán gyilkos, kinek ott van homlokán a meggya
lázó bélyeg.

— Egy szót se többel, Erzsi, kiáltott fel az 
összeborzadó Blanka. Te rágalmazó vagy, s én azt 
nem engedhetem.

— De higvje meg nekem kisasszony, egy 
szép férfi nem takarja el arcát fekete álcával, a 
mint én sem tenném.

— Hadd el a szobámat, ha nem tudsz már 
hallgatni! monda Blanka szokatlan parancsoló 
hangon.

Ez segített; s a szegény Erzsi nagyokat só
hajtva távozott a szobából.

— Milyen szemtelen lett ez a leány! kiáltott 
fel Blanka, könvező szemmel az ágyra dőlvén. De 
hogy is várhatok én tiszteletet egy cselédtől, ha ma
gam játszom el önbecsülésemet ? Ah! ha az ő ag
gályai igazak! Ha a gyalázat. a bőn bélyege 
eltörölhcllenül van rányomva azon homlokra, melyen 
több, mint múlandó földi szépséget képzelek ho
nolni! Vagy ha arca másképen el van csúfítva.

S eszébe jutottak megint -Erzsinek minden 
borzasztó sejtelmei. Különös, hogy az idegen jelen
létében az a rendiden meggyőződése volt, hogy a 
fekete álca angyali szépséget takar, s távollétében 
e hit eltűnt, és helyét a legrémületesb sejtelmek 
foglalták el.

— Oh. bárcsak visszavonhatnám adott sza
vamat, mely jövőm felett határoz! kiáltott fel nyug
talanul hánykódva fekhelyén. De szavamat adtam, és 
hozzon boldogságot vagy kárhozatot fejemre, meg
maradok határozatomnál.

A  következő estén Channingné, a jószivű.

gyöngéd nevelő anya, kit Blanka bensőleg szere
tett, szokása ellen otthon maradt, mintha valami tit
kos sejtelem tartotta volna vissza.

Blanka alig állhatta meg, hogy nyakába bo
rulva ne fedezze fel titkát; és a bő és tapasztalt 
nő talán megmenthette volna egy borzasztó csaló
dástól.

— ügy látszik, kedves leányom, hogy valami 
bajod van ; mondá Channingné gyöngéd "hangon. 
Figyelemmel kisértelek az egész napon, és aggódva 
vettem észre, lázas állapotodat, és rósz színedet. 
Ne ülj a hűvös éji levegőben, ebben a könnyű ru
hában. Te ugv öltöztél ma, kedvesem, mintha az 
eskető oltárhoz készülnél. Nem tudtam, hogy el
megy ma estve; attól félek, hogy e mulatságok 
idejekorán bervasztják majd a viruló rózsákat ifjú 
arcoduQ...

— Megígértem, hogy elmegyek; és nem 
szeghetem meg szavamat, — felelt Blanka elfor
dítva arcát, hogy nevelőanyja ne vegye észre za-
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vartságát. De ma utoljára megyek, — valóban 
utoljára, bizonyitgatá, és csak nagy megerőltetéssel 
fojtható el a sóhajt, mely e szavaknál küzködött fel 
kebléből.

— Nézd csak, az esti szellő mit hozott ne
ked szárnyán, mondá Channingné mosolyogva, egy 
szép fehér rózsára mutatva, mely e percben az ab
lakon beesett. Ez valóságos jelvénye szépséged
nek és ártatlanságodnak.

— Ön bókjaival túltesz még udvarlóimon is, 
viszonzá Blanka, minden erejét összeszedve, hogy 
el ne árulja izgatottságát, melyet a jól ismert jel 
okozott.

— Isten áldja meg, kedves anyám, én me
gyek talán őrökre, és bensőleg átkarolta a jó asz- 
szonyt, ki e búcsúszavakat pajzánkodásnak vette.

Blanka könyes szemekkel távozott a szobából 
és most még Erzsivel kellett találkoznia, kiről tudta, 
hogy úrnői tekintélye dacára, ismét el fog követni 
mindent, hogy lebeszélje veszélyes szándékáról. 
Nem is csalódott.

Midőn halálsápadt arccal magára vévé fel- 
öltönyét és könnyű fátyolt vetett aranyszínű hajára, 
Erzsi sejteni kezdé, hová készül.

— Oh, ön e fehér gyöngyfüzérekkel nyakán 
és karjain, és e szép fehér rózsabimbóval keblén 
úgy néz ki, mint egy menyasszony! kiáltott fel.

Blanka nem búcsúzhatott e hű cselédjétől, 
hogy valami emléket ne hagyjon neki. Kinyitva ék
szertartóját, kivett abból egy értékes nyak-láncot 
és gyűrűt.

— Fogadd el ezt, édes Erzsim. — mondá — 
szeretetem emlékéül, és hűséged csekély jutalmául. 
Lelked üdvösségére kérlek, ne árulj el engem, és 
úgy áldjon meg az isten, milyen hű voltál hozzám.

Erzsi elejtette az ékszereket kezéből, és földre 
borulva átfonta reszkető karjaival úrnője térdeit, s 
zokogva kérte, hogy ne menjen el azzal a félelmes 
emberrel.

— Ereszsz el. kiáltott fel Blanka, majdnem 
összeroskadván a keblében dúló érzések nyomása 
alatt. Ne tartóztass egy percig sem. S kibontakoz
ván a hű leány ölelő karjai közöl, mintegy túlvilági 
erő által vitetve, sietett le a lépcsőzetes hogy azon 
ismeretlen férfi karjaiba vesse magát, kire egy ma- 
gyarázatlan varázsnál fogva bízta egész jövője bol
dogságát. A fekete álarcos ott várta a kapu előtt és 
félig eszméletlenül elvitte a hintóba, mely elé két 
csillogó fekete ló volt fogva, és nyilsebesen vágta
tott el. Kiértek a szabadba, hol a szende holdvilág 
a menyasszony sápadt arcán és a vőlegény fekete 
álcáján fénylett vissza.

— Hová viszesz oly széditő sebességgel ? 
kérdé Blanka remegő hangon, a mint a kavicsok 
szikrákat vetettek a lovak sebes patkói alatt.

— Egy második édenbe, hol halhatatlan sze
relem hervadhatlan virágokat növel, feleié az álar
cos, menyasszonyát szivéhez szorítva. S szótlanul 
tovasiettek. A fák elrepültek szemeik előtt, mint 
sötétzöld szellemek pergő táncban ; s a magas, fehér, 
hidegtekintetü épületek, mint a tündérmesék kí
sérteiéi.

— Oh ! mondd meg. hová viszesz ? kérdé kis 
idő múlva Blanka epedő hangon.

— A  menyország kapujához, mert az istenháza

kétségkívül az; felelt a titkos vőlegény. Még jó 
távol innen, a sűrű erdő közepén áll egy kápolna, 
melyben egy jámborlelkü pap vár reánk, hogy ál
dásával koronázza azon benső és tiszta szerelmet, 
mely egymásba bízó sziveinket forrasztja egybe.

— Oh! csak én vagyok a vakon hivő! kiál
tott fel Blanka, és ha csalódnám, enyiin az örök 
bánat!

— A milyen ritka magasztos szerelmed, lel
kem gyönyöre, ép oly ritka azon boldogság, mely 
te rád vár, feleié a vőlegény biztatólag.

Végre megpillantották a szent épület fehér 
falait. A gót stylú kápolna világított ablakai bizo- 
nyiták, hogy szavai igazak, és hogy a szent atya 
várja őket.

— Bátorság, szerelmem, kiáltott fel a vőle
gény, karján kisérve aráját a templom előcsarno
kába, magasztos bizalmad nemsokára jutalmazva 
leend. Ha kimerültél, és nem bírod megtenni az 
utolsó lépést, im, visszaadlak barátaidnak, kiket az 
idegen szerelméért elhagytál. De ha rendületlen 
hittel és diadalmas szeretettel ragaszkodói hozzám, 
jöjj, és semmi földi hatalom nem szakíthat el egy
mástól.

Blanka reszketve szoritá meg kezét.
A titkos vőlegény aráját karjára öltve vezeté 

a kivilágított oltár elé. hol fehér ruhájában és mel
lén függő kereszttel várt az ur szolgája.

Blanka térdére borult és zúgó fejét az oltár 
hideg márvány lépcsőire hajtá. S e percben mint
egy láthatlan kéz állal érintve, megzendiilt az or
gona mély és ünnepélyes hangja. A világított tem
plom. a szent atya. a feldíszített oltár, és az ünne
pélyes zene, áhítattal és magasztos ihlettel tölték el 
Blanka lelkét. Titkos vőlegényében helyzeti bizalma 
mélyebb és erősebb lön, a ki mellette térdelve szo- 
ritá remegő kezét az övébe.

Az orgona utolsó hangjai rezgettek még fü
leikbe és a lelkész kezdé az ünnepélyes szertartást. 
Oly nagy volt Blanka izgatottsága, hogy még az is
meretlennek neve, mely ezentúl az övé is, elkerülte 
figyelmét. Nem vette észre a szertartás elvégződé- 
sét; haifera feje azontúl is le volt hajtva és szét
vált haja a szentelt márványt seperte.

— S most, szerelmem, mondá a fekete álar
cos azon bűbájos hangon, mely elejétől fogva oly 
rendkívüli hatást gyakorolt Blankára, most, elértem 
azon várva-várt percet, mely felment a fogadván)- 
alul, melyet e szent férfiú előtt tettem. Old le ar
comról az álcát, és nézd meg azon vonásokat, melyek, 
bárminők legyenek is, de rajtok e percben szerel
med fénye sugárzik.

Lassan és reszketve emelé fei fejét Blanka, s 
lehajolt jegyeséhez, míg fekete hajfürtjei hófehér 
selyemruhájára omlottak. Keze nem volt elég erős 
epedő szivének készíttetését követni; és majdnem 
érzéklelentil hanyatlott a vőlegény vállára, mig sze
mét sűrű fátyolkép vakitá.

— Ne félj leányom, bizlatá a pap. Bízzál az 
égben, és ne ijedj vissza önkényt választolt sorsod
tól. Valamint a hit a legfenségesb keresztényi erény, 
szintúgy a szerelemnek legdicsőbb próbája.

E bátorító szavak azon szent ajkakról, melyek 
csak az imént rebeglek áldást rájuk, percnyi erőt 
adtak neki. Gyöngéden csusztatá ujjait azon sürü,

Egyletek és közintézetek.

(A  m a g y a r  ta d . a k a d é m ia )  nyelv- és 
széptudományi osztály ütése dec. 12-én igen érdekes 
volt a nyelv- és irodalom barátaira nézve, a mennyiben 
két jeles veterán munkása a magyar tudomány- és iro
dalomnak tartott oly értekezést, melyek a jelenlevők 
nagy tetszését teljesen megérdemlék. Fogarasi János 
folytatta előadását a székely népköltési gyűjteményről, 
nyelvészeti szempontból; és értekezése folyamában a 
Vörösmarty-fele „Bort megissza stb vitás sort igazolta. 
A második értekezést T o 1 d y Fercuc, a magyar iro
dalomtörténet érdemdús ir'ja, tartotta, klassikai nem
zeti époszunk történetét rajzolván Székely Sándoron 
kezdve, Czuczor, Vörösmarty, Debreceni Márton és Hor
váth Endrén, keresztül Garay ig.

T Á R C A .
A nagy tetszéssel fogadott szép értekezés a jelen

levőkben és az irodalomban egy régi óhajtást keltett újra, 
melynek mihamarábbi teljesedését a lapok is viszhangoz- 
atták, t. i. hogy a tudós irodalomtörténész mielőbb közre 
bocsássa irodalomtörténetének még hátra levő részét, 
mely az újkort fogja tárgyalni, és melynek a felolvasott 
értekezés egy díszes részét fogná képezni. Ez alkalommal 
a jegyző uehány az akadémia részére újabban történt 
adakozást is jelentett be : uralkodó h. Lichtenstein Já
nos 3000 ft, Windisgrátz Alfréd herceg 1000 ft, Har- 
rach Ferenc gróf 1000 ft a palotára; és Kallós Lajos lev. 
tag a tökét székfoglalója írói dijából 50 fttal gyarapító.

Irodalmi és művészeti mozgalmak.
CA „ K o s z o r ú “ e l ő f i z e t é s i  f e l h í 

v á s a . )  A koszorús költő Arany János is szétküldé

fekete hajfürtökön, melyek az álcát összekötő sza
lag felett fondorodtak. A mint Blanka feloldá a sza
lagcsomót, és vőlegénye lassan kezdé lecsüngő fe
jét emelni, még mielőtt csak egy tekintetet vethe
tett volna a titokszerü arcra, a túlfeszült érzelmek 
súlya alatt eszméletlenül borult keblére.

Midőn visszanyerő eszméletét, látta, hogy 
budoir-ja szőnyegén fekszik feldőlt hárfája mellett, 
melynek húrjai még rezgőnek a hirtelen eséstől. 
Erzsi állott előtte. lámpával kezében, kitörő ne
vetéssel.

— Én nem nevetnék, ha baja történt volna; 
mondá a komorna, letéve lámpáját és az elterült 
szépséget felségéivé, kisasszony nagyon édesen 
szunnyadozhalott, hárfájára támaszkodva. Az felbu
kott, mielőtt én önt megfoghattam volna, különben 
most nem feküdnék itt.“

— Óh! sohajtozott Blanka, szemeit dör
zsölve, arcának bár csak egyetlen egy vonását lát
hattam volna.

D .G y .

M e v  i  r o  i t á j .

(Képpel.)

Nem sokkal ezelőtt különös, szokatlan öltö
zetű alakokat láttunk járni a főváros népe közt; 
rendesen jól megtermelt, férfias katonák voltak ezek. 
kiket a nép eleinte megbámult az utcán, s az udva
riasabb bámuló önkéntelenül elmondá bámuló szom
szédjának. hogy ezek a mexieói önkéntesek.

Tehát sokszor hallottuk a föld másik részén 
fekvő Mexicót emlegetni.

S inig efféle mexieói önkéntesek származ
hattak a világra, addig még gyakrabban volt ré
szünk hallani s minduntalan olvasni Mexikóról.

Mexicó Éjszak-Amerikában fekszik az egye
sült és közepamerikai államok s a csendes óceán s 
mexieói fengeröböl között.

A két oldaiAli tengerparti vidékek a föld 
legregényesebb tájai közé tartoznak. — Az óriás 
vulkánok csúcsait örök hó borítja, a völgyeket, tér
ségeket pedig a tropikus égalj csodás, buja növény
zete. — Itt diszlenek a banane. kenyérfa. kaklus, 
kakaola. kokus-pálma.

Itt vannak a heves vérű k r e o l o k .  — A 
„kreol ‘ szó átalában bennszülöttel jelent; de szo
rosabb értelemben az európaiaknak amerikai fehér 
utódaikat nevezik így. mert a valóságos őslakosok 
az i n d i á n o k ;  vannak még négerek, s ezeken 
kívül számtalan a fennebbi három faj vegyületéből 
származott népfajok.

Az őslakók mindinkább kiszorittaIván he
gyeikből. rendesen a falvak végeire telepedtek meg, 
sajátságos házforma gunyhókat építettek maguknak, 
mintegy külön utcát alkotva.

Képünkön egy ily falu végén levő utca lát
ható a legpompásabb fáktól árnyékolva, s a legdú- 
sabb tropikus égalji növényzettől körülvéve.

[(elterítő Ibi l óságot kell olt kiáltani; hihető
leg sokszor lesz nagy melegük az ttj mexieói ön
kénteseknek is.

már előfizetési felszólítását „Koszorú“ című lapjára" 
A Koszorú iránya, és már két évi tartama nem szorul 
dicsérgetésre. Nem mellőzhetjük azonban megemlíteni, 
mikep vaunak irodalmi vállalatok, melyek pártoltatását 
a nemzeti kultúra követeli, s melyeknek nem pártolta- 
tása a hazai műveltség rovására esuék. Ilyen vállalatok 
közé tartozik a „Koszorú.“

( M e g j e l e n t  a „II a z á n k és a K ü l f ö ld “) 
című képes heti közlönynek mutatványszáma, mely négy 
nagyobb fametszvényt, és egy „Pesti élet“ című illns- 
tráU rovatot hozott. A lap szerkesztője Szokoly Viktor 
ismert nevű fiatal Írónk, és a mutatványszám tartalmát 
P. Szathmáry, Vámbéry, Tompa, Jókai, Rónay, Szilá
gyi Sándor, Vaduai jeles íróink cikkei teszik. Ajánljuk 
az olcsó lapot.
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( L a m a r t i n é n a k  „A g i r a n d i a k “ c im ü  
j e l e s  m u n k á ja  m a g y a r  f o r d í t á s b a n . ) * )  
A derék vállalkozónak, Pfeiffer Ferdinand ismert köm v- 
árusunknak csak dicséretére válik e becses történeti mű 
kiadása a jelen mostoha időben.

A megjelent két füzet, mely az első kötetet ké
pezi, Mirabeau halálától a XXII. fejezetig terjed. E fe
jezet azon érdekes jelenettel végződik, melyben C u s - 
t i n e, a braunsclnveigi herceget kínálja meg Franciaor
szág főtábornoki állomásával, és fényes ajánlata a her
ceg részéről visszautasittatván, az utolsó eszközt hasz
nálja és ,,megcsillámlitja szemei előtt a francia korona 
fényét, mely, ha leesnék XVI. Lajos homlokáról, egy 
győzelmes tábornok birtokába menne által.“

Lamartine e munkája 1846-ban jelent meg, és ez 
alapította meg valóban hírnevét, mint nemzeti Írót, mert 
csak ebben tudta magát egészen felszabadítani ifjúkori 
royalisticus és túlbuzgó, majdnem rajongó vallásos haj
lamaitól. A francia forradalomról irt számos művek közt 
e mű kétségkivül a legbecsesbek közé tartozik, és 
ifjú nemzedékünk kiválóan fogja azt nagy élvezettel ol
vasni, annál is inkább, minthogy Jánosi Ferenc forditása 
az eredetihez méltó szép, tiszta nyelven van irva.

A szép kiállítás is minden dicséretet érdemel. 
Részletesb bírálatát e műnek egy későbbi számban fog
juk adui; addig is a közönség meleg pártfogásába 
ajánljuk.

(Uj i t j  u s á g i  k ö n y  vek .) Az ünnepek kö
zeledtével a tisztelt közöuség és nevezetesen a szerető 
szülök figyelmét két ifjúsági iratra bátorkodunk felhívni, 
melyek Pesten, Lauffer testvéreknél e napokban jelen
tek meg. Ezek: „A n a p k e l e t i  r e g é k  g y ö n 
g y e i  és „ R e g e  a c s i z m á s  k a n d ú r r ó l .“

1) Erről csak azt jegyezzük meg, hogy ezShekere- 
záde 1001 éj cimü világszerte kedvelt regéinek legválo- 
gatottabb darabjait foglalja magában, melyek Hoffmann 
Ferenc szellemében könnyen felfogható, értbe lő és felette 
mulattató modorban regéltctnck el az ifjúságnak és a 
legnevezetesebb jeleneteket csinosan készített 16 kőnyo- 
matu képben tnnt^tii. «kl Jójnuuka, mely leginkább 
10—15 éves mindkét nembeli ifjuság^szam*™ «.¿Aniiuitó 
és egy könyvben két kötetet foglal, díszesen színezett 
táblával van ellátva. (Ara 2 ft 80 kr.)

2) R e g e  a c s i z m á s  k a n d ú r r ó l . )  Ez a 
francia, angol s német irodalom legkedveltebb regéi közé 
tartozik, s 7—12 éves gyermekek számára van irva. Az 
érdekes történet, melyben a csizmás kandúr tizenkét fe
jezeten át mint bős szerepel, reményijük, nálunk szint- 
oly tetszésben részesülend, mint más országokban. Az 
egész mű 12 szép kőnyomatu képpel van diszositve, s 
már külsejének is eredeti tetszetes kiállítása van.
Ára 80 kr. . , .

A fentebb említett kiadó-kereskedes mar evek 
óta szépkiállitásu s tartalomdús ifjúsági művek kiadása 
által magát érdemcsité a közönség pártolására, melyet 
ez alkalommal az általa kiadott k é p e s  k ö n y v r e  
mozgatható ábrákkal figyelmeztetünk, mely igen mulat
ságos, és különösen ajánlható karácsonyi ajándékul ki
sebb gyermekek számára. A 8 pompásan színezett kép
pel ellátott mű ára 2 ft 40 kr.

(A z O r s z á g  T ü k r e i  ül.) Legvégül lapun
kat is megemlítjük. — Az Ország Tükre uj éven túl he
tilap lesz. Szándékunk lapunkból egy Mustrált lapot 
csinálni; ha nem is az első számban, de reméljük, hogy 
politikai heti szemlét is fogunk adhatni, e tárgyban már 
régen tett folyamodásunk addig talán meg fogja nekünk 
erre az engedőimet nyerni. — Az O r s z á g  T ü k r e  
uj éven túl niinöeu csütörtökön fog megjelenui egy ivén; 
de gyakran adunk másfél, sőt két ivet is. Mind művé
szeti kiállítás, miud béltartalom tekintetében uj szel
lemi erők támogatásával gyarapodván, az Ország Tükre 
minden eddigi körülményei megváltoztak, uj lendületet, 
uj erőt nyert, s dacára ezen tetemes áldozatoknak, ára 
mégis csak a régi marad. — Ileteukint megjelenő ké
peinek értékét és mnbecsét felvéve, kétségen kivül la
punk versenytárs nélkül áll a hasában, béltartalmára 
nézve is főtörekvésfink K end a haza mi veit osztályához 
méltó lenni.—. Minden félevbeu adunk egy jutalomké
pet, s azonfölűl most újévi előfizetőinknek ogy oly érté
kes képpel kedveskedünk, mely hazánk klatsikus mű 
szenek, Barabásnak is dicséretére szolgál. -  Divatke 
is fogunk minden idényre egyet adni szöveggel. Se» 
áldozattól sem fogunk idegenkedni, hogy az 0  r s 
T ü k i c  a wiveltebb körökben is hasznos és élvei 
lehessen. Jek>n számunk ogysaeramind m u t a t v a  
s s á m  is.
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Btidapesti hírek.
( B a lá z s  S á n d o r )  belmunkatársuuk veszé

lyes betegségéből annyira felgyógyult, hogy nemsokára 
irodalmi munkásságát ismét megkezdheti.

(A p e s t i  á l l a t k e r t r e )  eddigelé 65,000 ft. 
van aláírva. — Olyanok is küldtek be részvényilletéket, 
kik aláírási ivekhez nem jutottak.

(A b u d a i  g á s z g y á r  é p í t é s é r e , )  hir 
szerint, megkötötték a szerződést; az alap munkálato
kat jövő év február végén fogják megkezdeni.

( B e t i l t o t t  t á n c v i g a l o m .)  A budai Jó- 
zsef-műegyetemi hallgatóság által segélyegyletök javára 
ez idei farsang folytán rendeztetni szándékolt táncYi- 
galom felsőbb helyről betiltatott; a közgyűlésiig e célra 
megválasztott rendező bizottmány ennélfogva feloszlatott. 
A feloszlatást és betiltást a műegyetem fekete tábláján 
következő igazgatói kibocsátvány adta tudtul: „A műe
gyetem segélyegylete javára tervezett bál azon oknál 
fogva, mivel ennek megrartási módjára nézve a bálbi
zottmány többsége által célba vett eljárás a műegyetem 
érdekeivel ellenkezik, az intézet alapszabályai 16. §. ér
telmében ezennel betiltatik, az illető bizottmány dec. 
12-kén feloszlattatván. Budán 1864. Stoczek József 
igazgató.

(A m a g y a r  k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u 
l a t )  bálbizottmánya tegnapelőtt délután tartott ülé
sében elhatározta, hogy a tervezett jelmezes dalidót fe
bruár 4 kén fogja megtartani.

Vidéki hírek.
(A k o l o z s v á r i  s z i n h á z i  v á l a s z t -  

m áiiy ) azon intézkedést tette, hogy eléadas alatt sen
kit sem enged a színpadra menni, a színház tagjain ki
vül. — Ilyen intézkedés több, mint könyörtelenség . . .  
ab ! . . a ki ezen intézkedést indítványozta, az nem is
meri azt az élvezetet, ha az ember tudhatja, hogy a szín
falak megélt is mi történik ; ezen indítványozó ur, bizo
nyosan soha sem volt sem politikus, sem szerelmes.

( R e v i c z k y  S z e v é r  s í r e m l é k e )  javára 
X. Váradon zeneestélyt rendeztek ; melynek tiszta jöve
delm e 70 í r t ,  s uciiúuy k r. volt.

(A s z e g e d i . n ő c g y l e t , )  a farsang első 
napjaiban táncestélyt fog rendezni, mclylycl egyszers
mind az’ egylet 30 éves fennállása is ünnepeltetik; az 
estély sorshúzással lesz egybekapcsolva , mely célra 
4000 darab 20 kros sorsjegy van kibocsátva.

(A p o z s o n y i  j o g h a l l g a t ó k )  is fényes 
tánczvignlmat rendeznek, melyre több pesti pályatárs
nak már elküldték a megbivó jegyeket.______ _

Bécsi hírek.
( D r e h e r  s ő r c s a r n o k a . )  E sőrcsarnok 

megnyitásiról az Opernriugen, írják a bécsi lapok, bogy 
már a megnyitás előtt jóval valóságos ostromállapot
ban volt, és az első estén 90 akó sört fogyasztottak el- 
Ez egy érdekes statistikai adat a jó bécsiek sörfogyasz
tás i képességéről.

(A  f r a n c i a  s z í n t á r s u l a t r ó l , )  mely 
egy idő óta a Karlthealcr-beu működik, nem sok dicsére
test mondanak. Ponsard „L'honueur et Furgont“ és Du
mas a „Dame aux Camélias“ cimü ismeretes darabjaik 
jobb előadókat kívánnak, mint minőkkel azon társaság 
rendelkezhetik.

Külföldi hírek.
(O r o s z  t e l e g r á f  C h in á b a .)  Az „Orosz 

Correspondence“ közli, hogy egy távirati jelentés érke
zett Pélervárra, mely szerint a telegráf egészen Chiua 
határáig elkészült. A vonal Kassan, Jumenc, Omsk és 
lrkontsk-on megy keresztül, hol két ágra oszlik, az 
egyik írbitnek, a másik Chadrinskba menvén. Az egész 
vonal hossza 5,438 verst. Ez óriási telegráf három év 
alatt lett elkészítve. A szibiriai vonali Chinába és Ame
rikába fogják folytatni.

( S h a k e s p e a r e r e  v o n a t k o z ó  u j o k -  
m á n y 0 k. ) A „Birminghami Gazette“ Írja : .Jía°v- 
erdekü felfedezésről ¿i*—«»- • 
goi ' "

Nemzeti színház.
Dec. 12. , ;M o n t jo y e “ (először), dráma 5 

felv. irta : F  e u i 11 e t Octáv ; — franciából fordította : 
D e á k  Farkas. — Valahányszor egy-egy sajátságos, 
idegen légkörben mozgó alakot látok színpadunkon, s 
észrevételeimet, ítéletemet szeretném róla formulázni: 
mindig a nagy német dramaturg Schlegel Vilmosnak 
mondása jut eszembe: „Látjuk, hogy egy-egy csoport, 
sőt néha egész nemzet annyira meg van kötve nevelésé
nek, életmódjának szokásai által, hogy azoktól még akkor 
sem bir szabadulni, La a szépművészeti Ízlésről van szó; 
csak azt tartja természetesnek, valónak, szépnek, mely 
nyelvében, erkölcseiben, társadalmi viszonyaiban gyö
keredzik .“ Nagyon igaza van. ítészeink is nem egyszer 
vetették szemére a francia színműíróknak, hogy alakjaik 
nem igaziak, szenvedélyük, életbölcseletök túlvitt, hamis. 
Mennyiben volt igazuk: ennek eldöntése az álláspont 
kijelölésétől függ.

Moutjoyeról is igen különböző a lapok véleménye. 
Némelyek az egész művet alapjában, meséjében, jelle
meiben elhibázottnak tartják, — mások nem győzik 
eléggé magasztalni egészséges morálját, tiszta légkörét. 
Abban azonban mindnyájan megegyeznek, hogy a mű se 
nem dráma, se nem vígjáték. Tehát mi ? dialogizált re
gény ; egy oly korcsfaj, melynek irodalmi jogosultsága 
nem lesz sohasem. Valami vegyülök a drámából, tragoe- 
diából, vígjátékból és isten túrijáéiból; érzelmes, csat
tanó hatásos jelenetek halmozáta , mely megdöbbent, 
mulattat, édes várakozással (inkább szórakozással) visz 
keresztül négy öt felvonáson á t : de föl nem emel, meg 
nem vigasztal, útba nem igazit. Igazi emberi szenve
délyről, mely egy Shakcspeari műben annyira megráz. 
itt szó sincs, de annál inkább mulattató, izgató prédiká
cióról, melyet egy sokat és roszul élt jó barát tart a be
csületről. A szerelemnek ama szűzies, őszinte mesterké- 
letlenségct, az apai és fiúi érzés amaz erőteljes voltát, 
melyet a poezis tolmácsol: itt hasztalan keresnéd.

Montjoyc — egy nem tiszta utón meggazdagodott 
önző, rideg szivü, milliomos bankárféle, ki előtt a szív 
szebb örömei: a szeretet, bit, az élet édes poezise, mind, 
mind a kék országba való, de ki azért bárkivel is kész
séggel tesz szivességet, mert ez eltompult idegeire jóté
konyan hat. Feleségét, kit úgy csábított el, s kivel eskü 
nélkül él, fiát és leányát a legnagyobb kényelemmel veszi 
körül, de csak addig: mig ebben kedvét találja. A kó
bor, ábrándos, világboldogitő Saladiut — egy régi volt 
barátját, — mintán ez körülbelül huszonöt évi távoliét 
után szegényen, majdnem rongyosan tér be hozza: csak
hamar tízezer frankot jövedelmező állomással kínálja 
meg. Az elérzékenyült barát be akarja mutatni nejét és 
gyermekeit nemes lelkű jólterőjének : Montjoye száraz 
mosolylya! utasítja vissza. Mire való mindez, — úgy
mond — nem szeretem az érzékenykedést. Menj, foglald 
el állomásodat, hanem egyet bízok rád, azért kövess el 
e tekintetben a népnél mindent; adományozz boldognak 
boldogtalannak rézkalapra, iskolára, kórházra, szóval a 
mire, s a mennyit tetszik. Tárcám nyitva áll. Tehát e 
magát érzéktelennek mutató kőszivben mégis van egy 
érzés . a dicsvágy, hogy miniszter lehessen. Miér! ? 
Nem tudni; az iró nem magyarázza meg. Azonban e 
közben csakhamar egy más érzés is nyilai át e minden 
ábrándot, édesebb érzést, bitet kéknek nevező úrban 
és pedig mily nemű: az érzéki szerelem egy perui tábor-, 
nokné gömbölyű termete iránt. Feleségének minden el
lenzése dacára, e nőnek palotájában kínál lakást; s mi
dőn az erényes, nagyon is érzelgős (tehát egy érdekes 
ellentét,) anya a botrány elhatároztatásáért hiúban kö
nyörögne : a vasember ajánlatot tesz neki, pedig már ek
korra leányának Henriettének férjet is keres, — hogy 
hát ha akar, menjen el ö a házból, s ha mennek, vigye 
magával gyermekeit is. Most egy feszitő, falsch jelenet 
rázkódtatja meg a közönség szivét. A gyermekek közül 
a leány anyját követi — a bizonyos nyomorba; a fiú, 
természetes, — ismét ellentét kedvéért, — apjánál ma- 
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alább felét adja oda az ifjabb Söreinek, — a fönt neve
zett fiának, bit kevéssel előbb az érzékeny vasszivű em
ber gazdag honoráriummal ügyvédévé tőn, s vejéül je
lölt volt ki.

E scéna fényes tért nyújt Feuilletnek, hogy mo
rális elveit kifejthesse. Montjoye eltaszitja Tiberget, és 
megmásítja házasitási buzgó szándékát. El nem hallgat
hatom, hogy Henriettének szándékolt szerelmi vallomása 
és férj kérése a legtermészetellenesebb minden látszóla
gos naivitása mellett is, mint azok közt, miket valaha 
francia Írótól e nemben láttam. Vagy talán a Schlégel 
által fölállított tétel képes lesz e jelenet valótlanságát 
eloszlatni! — A követválasztás sem sikerül. Saladin a 
jó, becsületes, francia világboldogitó, hasonlókép, mint 
Tiberge szembeszáll urával. Gaznak, aljasnak nevezi, a 
mért hogy ez őt ily nagy honorariumu állomással merte 
afegkinálni, holott ő, t. i. Saladin szegény is maradha
tott volna. A vádbeszéd igen sajátságos. Soréi is megje

lenik, s a Tiberge által nyert felvilágosítások nyomán 
erős vádakat hoz fel Montjoye ellen. A drámai küzde
lem (a Feuillet-féle,) egy hatásos párbajban fejük ki. 
Montjoye meglövi Soréit az újabb kor morálja szerint. 
Ez alatt Henriette hazajő apjához, s épen akkor, midőn 
kedvesét a megsebesült Soréit hozzák. Feuillet, a finom 
moralista látván, hogy itt a dolog máskép jól nem vég
ződhetik : Montjoyet, hogy e vasembernek is legyen va
lami kék érzése, mely előkészítse a közelgő fényes dia
dalt, — a csatában megsebesült fiú mellé küldi beteg
ápolóul. Midőn a fiú meggyógyul : visszajő apjával 
együtt ; s a vasembert az eltaszitott feleség, leány, meg
lőtt Soréi, elhajtott Tiberge és Saladin tárt karokkal fo
gadják. Mindez szépen illő hatásossággal fejük ki. Mont
joye, ki most már maga is igen el van érzékenyedve, je 
gyet vált nejével, leányát az elorzott vagyonnal együtt 
Söreinek adja, Saladintól pedig egy becsületes kézszo- 
ritást kér, mi neki csakugyan meg is adatik. A jó

„ k é k  o r s z á g "  emberei c szerint fényes diadalt ül
hetnek.

Ez a Feuillet édes légköre, finom egészséges 
morálja. Ilyen a mostani francia szinműirodalom egyik 
leghatásosabb terméke.

A szerkesztő postája.
S z a b a d s z á l l á s ,  Sz. K. ú r n a k . Becses 

küldeményét köszönjük addig is, mig magánlevéllel fog
juk felkeresni. Adjuk a jövő számban.

N. E y e d, P. Sz. K. urnák. Az uj évet azzal 
fogjuk megkezdeni. Az Ígéreteket kedvesen veendjük. 
Rövid időn magánlevélben többet.

N. K ő r ö s ,  L. L. urnák. A reménybe helyzett 
találkozásnak örvendeni fogunk.

K o l o z s v á r r a .  Leveleinket nemsokára sze
mélyesen is fogjuk követni. Reméljük, hogy készre 
jövünk.

E lő fiz e té s i fe ls zó lítá s  !

„AZ O R S Z Á G  T Ü K R E “
cz im ü  i l lu s t r á l t  het i  lapra.

Soraink a hazának mivelt osztályához lévén intézve, mellőzzük részletesen fejtegetni az illustrált lapok hasznát, hatáskörét, becsét és előnyéi.
Egy illustrált lap. tárgyára nézve, a világ bármely hazájában ugyaBaz; de szellemére épen oly külömbüző, mikép külömböznek egymástól gondol

kodás és jellemre, az egyedek, a nemzetek.
Azért a más mivelt országok illustrált lapjai bizonyos tekintetben még setnjehelnek tényezői a mi elhaladásunknak.
Az Ország Tükre új éven túl. nem mint eddig, minden tiz napban, hanem jelen alakjában egy ivón, minden csü

törtökön fog megjelenni; mostani rovataihoz még oly rovatokat nyerend, melyek a t. olvasó közönséget a világ és hazai miveltség minden újabb 
mozzanatával alaposan megismertessék.

S biztat a remény, hogy az „Ország Tükre“ p o l i t i k a i  h e t i  s z e m l é l  is fog hozhatni, miként hoznak más czivilizált országok illustrált lapjai.
Az illustrált lapok politikai rovata nem arra való, hogy pártokat képviseljen; hanem arra, hogy az eseményeket annál részletesebben, kimerí

tőbben és hamarább ismertethesse.
Képeink nagy részének rajzolására B a r a b á s  klassiküs festőnket nyertük meg.
Az e g y h á z  és n e v e l é s r ő l  mindenik hitfelekezetnek illetékes tagja fogja lapunkat értesíteni.
A s z í n h á z i  rovatra különös gondot fordifandunk ; a drámát és ezzel rokon előadásokat T o 1 n ai, az operát és ezzel rokonokat B a r t a l u s  

belmunkatársaink fogják bírálni.
Az i r o d a l o m  és m ű v é s z e t  czimű rovatokban lehetőleg ismertetni fogjuk a világ irodalmát és művészetét úgy, mint a hazait
A/, i p a r  és k e r e s k e d e l e m  czimű rovatunk szintén hazai és kulié Mire oszlik s mit á tudomány' és rpar újat vaíiy sikc-j-el alkal

maz az élet jólétének, nemesbítésének és culturájának emelésére, igyekszünk ismertetni. Különösen a hazai intézetek, egyletek, társulatok rövid ismertetését 
képekkel diszilve, kivétel nélkül fogjuk adni; ilyenek: az akadémia, különböző név alatt létező irodalmi, művészeti társulatok, jótékony, gazdasági, biztosító, 
pénzkezelő intézetek, kereskedelmi, gőzhajó, vasúti társulatok, csónakegyletfk, gyárok, nagyobb műhelyek, jelentékenyebb kereskedések, vállalatok az egész 
hazában; mind a pesti, mind az erdélyi múzeumot képekkel díszítve fogjuk kuronkint ismertetni; igyekezni fogunk, hogy lapunk mind ezen rovatokbanhü tükre 
legyen az országnak. Reményünk van, hogy a m a g y a r  k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u l a t  —  holgogabb időkig — lapunkat fogja közlönyéül választani.

Az Ország Tükrének tehát következő rovatai lesznek: 1. Képek, kőrajzzal. 2. A képek magyarázata. 3. Eredeti költemények, beszélyek, 
néha képekkel diszilve. 5. A külföld minden irodalmából jelesebb beszélyek, költemények. 6. Ismeret-terjesztő czikkek a tudomány, művészet és ipar minden 
ágából; különösen pedig a hazai és világ történelemből érdekeskor és jellemrajzok képekkel diszilve; az újabb és remek-irók műveinek ismertetése, 
képekkel díszítve; a természettudomány különböző ágaiból és bölcseletből, a közvetlen hasznost, a szépet és nemesitől. 7. Egyház és nevelés, 8. Színház. 
9. Irodalom és művészet. 10. Ipar és kereskedelem. 11. Fővárosi, vidéki, bécsi és külföldi hírek, a lehető élénkséggel, pontosság és részletességgel 
vive; ezen rovatra különös súlyt fogunk fektetni, a igyekezni fogunk — inennyire csak elérhető heti lapban — hogy a t. olvasó közönség a hazai és külföldi 
eseményeknek helyes és pontos tudomásához magaidejében juthasson. 12. Könyvészet. 13. Vegyesek és 14 kecsegtet a remény, hogy adhatunk politikai hetiszemlét.

S mindezeken felül adunk évenkint négy színezett divatképet szöveggel, s adunk minden félévben egy oly jutalomképet, mely az Ország 
Tükrének épen oly díszére legyen, mint hazai művészetünknek.

F*en felül, aj évi előfizetünk nek Or l ay  szép festvvnyével (Tliierry Ittillújúból egy jelenet) Ba rab  ás által nagyban 
rajzolva fogunk kedveskedni.

Ezen Januárban múlhatlanul megjelenő jutalomkép oly költséges és oly díszes kiállítású, mikép szétküldésének kezelése nagy kár volna ha az 
eddigi módon t i .  a lap közé fogva, történnék. Mindenik képet külön fa félkeret közó göngyölve, gondosan becsinálva és póslán ajánlva fogjuk tisztelt előfizetőink
nek átszolgáltatni. — Mindezen póstai és elküldési költségekre csak 4 0  k r a jc á r t  kérünk az előfizetéshez mellékelni. — Akarjuk, hogy ennyi áldozatunk 
után a becses kép, rendeltetése helyére épen és bizonyosan eljuthasson.

A hetenként megjelenő értékes képeket fölvéve, lapunk kétségen kívül versenytárs nélküli a hazában, s törekedni fogunk, hogy béltartalomra 
nézve is a haza művelt osztályához méltó lehessen.

Az Ország Tükrének eddigi minden viszonyai merőben megváltozván, munkaköre új szellemi erőkkel gazdagodott 5 s közreműködésüket 
¡gérték még Gyulai. Jókai. Kriza, Losonczi, Szász Károly, Szathmári Károly, Szilágyi Sándor, Tbali Kálmán, Tóth Kálmán, Vértesi sth

m<?gis a régi marad,

G -y á r fá s  F e r e n c z
felelős szerkesztő.

ényi. (Képpel.) — En gél Jóser, azibrász. 
Rákóczy ágyúja. (Képpel.) — A fekete

'•met illustrált lap előfizetési felhívása.




