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Ám  s
egész évre 12 forint, fé lévre 6 forint, 

évnegyedre 3 forint. 
Megjeleni ke lap minden csütörtökön.

A kéziratok és előfizetési pénzek a kiadó-hivatalhoz küldendők ;
IDEXJTSCM T E S T V É R E K

könyomdájába,
harminczad-utcza 3-dik szám.

Jósika Miklós.
A  magyar olvasó

közönséget a múlt feb
ruár hó 27-én érzékeny 
csapás érte : J ó s i k a  
M i k l ó s ,  a magyar 
regény-irodalom meg
alapítója meghalt. Nem 
olyan csapás, a mely 
váratlanságánál fogva 
megrendítő fá jd a lm a t 
keltene, mert hiszen a 
hetven éven túllévőkét 
mai időben többnyire 
c s a k  k e g ye lem b ő l 
hagyja még nálunk a 
halál, és Jósika halálát 
betegségének hire meg
előzte : neje a Kisfa- 
ludy-társaság titokno- 
kának azt írta, hogy: 
mikor lesz az, mikor ő 
ismét írhat, nem tud
hatni. A  fájdalom min
denesetre méltó, vígasz
tal mindenkit az, hogy 
ő él : „K lio “  örökké 
égő lámpát gyújtott ne
vének.

B ra n y ic sk a i b á 
ró  J ó s i k a  M i k l ó s  
1794-ben született Tor
dán , Erdély Közép- 
Szolnok megyéjében, 
régi erdélyi családból. 
A  jogtudomány bevég
zése után, mint a főúri 
családokból abban az Jósika Miklós.

időben nagyon sokan, 
katonai pályára lépett, 
s az akkori franczia 
háborúkban 1813-ban 
és 1814-ben részt vett 
s Olaszországban épen 
egy ü tk ö ze t  közben 
emeltetett főhadnagyi 
rangra. — A  szent szö
vetség után nehány év
vel, 1818-ban a katona
ságból kilépett s nem
sokára megházasodott. 
— A z  akkori nemzeti 
ujraébredés alkalmával 
Erdélyben csendes sze
repet vitt s egy  pár 
röpirata is (Irány, Vá- 
zolatok) csak választé
kos előadása által kel
tett némi figyelmet. — 
Nem ez a pálya volt az, 
a melyre tán már ké
szülőben is volt.

1836-banPestre köl
tözött, de a nyarat min
dig Zsibóhoz, Vesse- 
lényi Miklós birtokához 
közel, Szurdokon töl
tötte, a nagy hazafi 
iránt tisztelettel s barát
sággal viseltetett.

A következő év adta 
meg Jó s ik a  életének 
azon irányt, melyet az
tán egész haláláig lan
kadatlan igyekezettel 
követett is : fellépett 
első regényével Abafi-
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fival, s máig is kérdés : a közönség, vagy a 
kritika fogadta-e nagyobb elragadtatással a 
müvet. A  „ F  i g  y  e 1 m e z ő“  czímü kritikai 
lap bírálatának kezdete : „ L e  a kalapokkal 
uraim !“  történeti emlékűvé lett az esemény 
epochalis volta által. A  könnyed tollat, az 
érdekes mesét, az eleven színeket, a lélektani 
tapintatosságot többnyire csak idegen müvek
ből ismerte mind iró, mind olvasó közönsé
günk, s mit eddig hazai irodalmunk e lőá ll!1 - 
tott oly kevés volt, hogy, a ki egyszer a re
gényolvasást megkedvelte, annak nem hogy 
kielégítette volna, sőt növelte szomját, úgy, 
hogy Jósika fellépte és termékenysége a leg
nagyobb áldás volt nemcsak regény-, de egye
temes irodalmunkra nézve is. Rövid időn kö
vetve Abafit a már előbb elkészült Zólyomi, 
majd az utolsó Báthori. A  csehek Magyaror
szágon stb. s alakjai annyira átmentek a' köz- 
tudalomba, hogy mint élő, ismerős egyénekről 
mindenfelé beszélgettek róluk. — Ifjabb írók 
regényei és novellái telve voltak a személyek
nek Jósika regényeire szórt magasztalásaival, 
s előadásmódja, egyes kifejezései egész az una
lomig utánoztattak.

E z mutatja, hogy Jósika új utat tört, még 
pedig magányában, s mikor a közönség elé lé
pett már oly magaslaton állt, hogy két haza 
nézett rá édes csudálattal. A magyar tudós 
társaság levelező, majd tiszteletbeli tagjává, a 
Kisfaludy-társaság igazgatójává, majd 1841-ben 
elnökévé választotta s négy éves szépirodalmi 
pályája után ott állati, hogy nevét szakában 
úgy emh'tették, mint a magáéban Vörösmarty ét 
s müvei addig soha nem tapasztalt kelendőség
nek örvendettek.

A utolsó Báthorit a magyar tudományos 
akadémia nagy jutalmával koszorúzta meg, 
a Kisfaludy-társaság beszélyei felolvasásával 
tette látogatottabbá s a közönségre nézve von
zóbbá februári nagy gyűléseit.

Mindezeknek kulcsát a körülmények ad
ják  meg, s ha mai napság valaki egv-ke't m e g 
l e h e t ő s  compositiojú tragoediával lepné meg 
az irodalmat, azt hiszem nem volna nevénél 
Kárpátoktól Adriáig magasztaltabb. S Jósika 
íg y  volt regényeivel. A z  irodalom ott állott, 
hogy minden ágban bírt egy-egy egyéniséget 
felmutatni, a ki vagy már kivívta a közelisme
rést, vagy legalább méltán tápláltak felőle nagy 
reményeket, csak a történelmi regény terén 
nem találkozott senki, a ki valami figyelemre 
méltót adott volna, s egyszer előáll egy író, 
életismerettel, tanulmányokkal gazdagon s oly 
költői előnyökkel, melyeknek némelyikét egy 
negyed század múlva sem haladták meg, akkor 
pedig épen szokatlanok voltak.

Jósika mint író Scott W alter tanítványa, 
s a legjobb mestert választotta, a ki után in
dulhatott. Nemzetünknek s az angol nemzet
nek múltja, történelmi alakjai, ősei iránti érzé
sében sok közös van, úgy, hogy midőn Jósika 
a délczeg, kalandos, némileg rejtélyes lovagok 
előállítását s a múltnak a szemet oly édesen 
kápráztató s a honfit melegítő fénybe vonását 
Scottól elsajátította, távolról sem látszott eljá
rásában a legcsekélyebb idegenség sem, mintha 
soha Scottot nem olvasta volna, hanem csak a 
minden hő szívű magyar képzeletében élő múl
tat varázsolta volna elő. — Sokat segítettek 
neki e tekintetben az erdélyi memoire-írók, 
kik az erdélyi fejedelmi korszak családéletét 
a legnagyobb aprólékosságig s sokszor nagyon 
érdekesen leírják (csak Apor Kelement és Cse- 
reyt említjük, ki mint stylista is nevezetes) to
vábbá a helyek s tárgyak ismerete és az, hogy 
Erdélyben az élet Jósika gyermekkorában is 
olyan színezetű volt, mint a fejdelmek alatt, 
csak a fejedelem, az udvar és mozgalmassága 
s az állami tevékenyebb működés hiányzott.— 
Jósika nem egy helyet ablakából kinézve fes
tett le, (Decebaljában meg is említi) s valószí

nűleg a történelem jellemzése folytán egy-egy 
ősi alakot valamely ‘ismerős utódban ismervén 
fel, ezzel foglaltatta el regényében az ős he
lyét. — Legerősb tulajdonnak tartotta magá
ban Jósika az érdekfeszitést, s ebben gyengült 
el végre legjobban, ebben lett leginkább ste- 
reotyp. Hogy történelmi kornak egyénekben 
jellemzése helyett, csak a múlt színezetét adta, 
ezt már Szalay .László is sajnálja zólyomi bí
rálatánál, de ez oly fogyatkozás, mely nem 
l é n y e g e s  a regénynél, bár, ha a^ író meg
tartja, mégis több becset ad munkájának : de 
Jósikának azon szokása, hogy a több oldalról 
egybeszövődő mese részleteit, mint ha mozaik- 
kövecskékből rakna ki valamit, úgy adogatja 
az olvasó elé, nagyon sokszor azt eszközli, 
hogy az illusio megszakad, mert látjuk, hogy 
az alakokat csak ő mozgatja, s ez kivált a Gor- 
diusi csomóban s az utána következő müveiben 
érezhető igen szembetűnően, mert a költő ek
kor már egy megállapodott elmélet szerint ké- 
szítgette munkáit, mely elméletet azután Re
gény és regényítészet czímü müvében fejtegetni 
is igyekezett. De az életrajzon félben hagytuk.

'847-ben első nejétől Kállay Erzsébettől 
elválván, b. Podmaniczky Júliával lépett há
zasságra, ki a forradalom egy-két beszélye, 
regénye és másnemű közleményei által szintén 
szép nevet szerzett magának. Ú j nejével Zsi- 
b ín Vesselényinél tartózkodott egy ideig.

A  forradalom után Brüsszelbe költözött s 
onnét dolgozott folyvást, de csak külterjileg 
szaporította müveit, belső becse ekkori müvei
nek mindig valami keveset hanyatlott, úgy, 
1 ogy Eszter és kivált a nagyszebeni királybíró 
még több tekintetben egy fokon áll Abafival. 
A z  utolsó Báthorival és A  csehek-kel, de ké
sőbbi müvei már mind jobban közeledtek ama, 
már említettem, modorhoz.

A  múlt évben Brüsszelből Drezdába tette 
át lakását, mintha érezte volna azt, a mint 
Tompa a „Titkos betegében énekel, közelebb 
jött azon földhöz, melyhez mindig úgy vonzó
dott, mint a napraforgó az éltető naphoz. Itt 
érte a halál február 27-dikén.

E  vázlatos rajzot azzal zárjuk be, a mit 
Erdélyi János mondott e nagy írónkró l: ha le
het is Jósika müvei ellen kifogásokat tenni, azt 
az egyet meg kell adni, hogy Jósika nélkül 
volnának ugyan magyar regények, de regény- 
irodalom nem volna. S ez a legnagyobb dicsé
ret, a mi írót érhet. 1 Dömötör János.

II a z a.
(Scott Walter „Lay of the last minstrel“iébó'l.)

Van-e oly kihalt szivü ember,
Ki soha föntebb érzelemmel

Ne szólna : „ez szülő-honom !“
Van-e, kinek szive nem lángol,
Ha végre idegen világból 

Haza felé fordul a nyom ?
Ha van ilyen : tudd meg, neki 
Nem szólnak a lantos éneki.
Övé rang, czím, név, büszke, vér,
S kincshalmaz mennyit vágya kér;
De kincsre, névre, rangra; — rút 
Árnyat borít a nyomorult!
— Mig é l : eljátszsza hírnevét;
Kétszerte hal meg : gaz szemét 
S por födi lelkét, tetemét;
Utálva rothad a síri lakban: 
Megkönyezetlen, dalolatlan!

Oh Erdély ! l) anyja annyi büszke hadnak! 
De szelídhü dajka költő-fiadnak!
Mély berkek, vadon erdők földe,
Bérezek hazája, hóval födve !

*) Az eredetiben : Cal edoni a .

Ősim hona! — van-e elég 
Hatalom, e szent kötelék 
Kapcsát feloldni, mely szivemben 
Zord tájaidhoz köt, von engem?
— Járván a jól ismert vidéket,
Száll a jelen, kelnek emlékek;
S nekem, balsors-lánczolta rabnak 
Barátokul csak bércz-völgyid maradnak, 
Hogy, — bírnom mást nem is lehetvén, — 
Őket annál hőbben szeretném!
Oh! hadd őgyelgjek partján a Marosnak,2) 
Bár agg-léptem tántorgva roskad;
Szívjam a Retyezát3) szélit,
Fuvalma zord bár, nem szelíd;
Fejem’ az Ünőkőre4) hajtsam,
S feledve, haldokolva lassan,
Végső dalom ott, ott sóhajtsam!

Szász Károly.

Szerelem nélkül.
(Elbeszélés.)

Vértesi Arnoldtól.

I .

A  kik ezelőtt 13— 14 óvvel a Fortuna- 
kávéházba jártak Budán, talán emlékezhetnek 
egy sovány magas, szőke fiatal emberre. F e
kete ruhát hordott télen, nyáron s kezében egy 
pár sárga szarvasbőr keztyüt; fölhúzni nem 
szokta, legalább én soha nem láttam. Ruhája 
kissé kopott volt, de mindig tisztára kikefélve.

Mikor bejött a kávéházba, igen illedelme
sen köszönt, leült az ablak mellé egy kis asz
talhoz, megtörülte zsebkendőjével az asztal 
szögletét s letette oda kalapját és keztyüjét, 
aztán várt csendesen, mig kávéját hozzák.

Ha egy két ismerős akadt, a ki megkér
dezte : „hogy van Takács úr ?“  — azoknak 
felelt, hogy köszöni alásan kérdésüket, jó l van. 
Tovább nem igen terjedt a beszélgetés. Elol
vasta az újságokat, de nem látszott rajta, hogy 
megindítaná akár a keleti kérdés, akár az agio 
emelkedése, sőt a montenegrói ügyben is egé
szen közönyös maradt. Igen csendes ember volt.

Pontban egy negyed nyolezra jött minden 
reggel s pontban nyolez órakor távozott. Mi
után ujjait előbb zsebkendőjébe megtörülte, 
kezébe vette a szarvasbőr keztyüt, ajánlotta 
magát és ment.

Kimenetel közben gyakran megesett, hogy 
egyik vagy másik embernek a székébe botlott, 
vagy valamelyiknek a kalapját leverte a földre, 
hanem mindannyiszor alázatosan engedelmet 
kért; s mivel azon időben a Fortuna kávéház 
rendes látogatói tisztességes füszerkereskedők 
és más polgár urak voltak, a kik nem gyönyör
ködtek a párbajokban s csak az újságokban 
szerették olvasni azt, szívből megbocsátották 
Takács úrnak, ha véletlenül a lábaikra tapo
sott. Bizonyára nem szándékosan cselekedte.

Ha meg akarnánk feledkezni a kellő tisz
teletről, mondhatnék, hogy Takács úr kissé 
ügyetlen és esetlen fiatal ember volt. Jóval so
ványabb volt, mint kellett volna, s e soványság 
magasságához adva, nem valami hóditó külsőt 
kölcsönzött neki.

Szép nem volt, az bizonyos, s fiatalnak 
sem igen látszott; arcza egyike volt azonfony- 
nyadt arezoknak, melyekről első pillanatra 
látni, hogy soha sem voltak fiatalok. Nem látja 
rajtok az ember erős, viharos szenvedélyek 
dulásainak nyomát, nem nagy katasztrófa, 
megrázkódtató sorscsapás hervasztotta el őket, 
a sors mindennapi, nyomorúságos apró bajai 
nehezednek lelkűkre és testükre, idegeik el- 
zsihbadnak, szellemük, mint a lánczra vert rab, 
alig tud megmozdulni börtönének szűk falai

3) Az ered. Yarrow.
s) Az ered. E ttr ic k e .
*) Az ered. T e v io t -s to n e .
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közt, és mégis bírnak elég erővel viselni a ke
resztet, melyet a sors reájok vetett.

Végtelen tudom szánni ez embereket. Nem 
egy közülök nemesebb a középkor legnemesb 
lovagjánál s erősebb lélekkel bír, mint a már
tír, ki bitéért balált szenved.

Én soha sem tudtam nevetni rajta, ha Ta
kács Gábort komoly, ünnepélyes léptekkel lát
tam végigmenni a budai vár utczáin s csizmá
jának sarka nem volt, vagy ha a kávéházban 
a Hérr von Brúner, a szellemdús pékmester ur 
sót tett a jámbor ember kávéjába s ez komo-

lami rendkívüli ize van ma, — folytató Brun- 
ner úr.

— Igen, valami rendkívüli, — volt az 
udvarias válasz.

S Takács Gábor tovább olvasott, Brunner 
úr pedig félre sompolygott s megvárta, míg a 
jámbor ember eltávozik; akkor aztán nevettek 
az elmés tréfán. Viseletében volt valami mégis, 
a mi tiszteletet gerjesztett, úgy hogy szemtől 
szembe nem merték kinevetni, csak háta megett.

Nem volt több 26 évesnél, de fakó arcz- 
bőrén, összetöpörödött arczán nem volt már

kalligrafikus Írása van, a miért becsülték is 
a városházán, hol hivatalban volt 480 frt évi 
fizetéssel.

Reggel egy negyed kilenczre már a hiva
talban volt. 0  volt az első. Fölhúzta a vászon- 
ujjat karjára kabátja fölé, nehogy a kabát ujja 
írásközben kopjék és bepiszkolódjék, aztán le
ült s szorgalmasan hozzá látott az íráshoz. M i
kor a többiek jöttek, már Takács Gábor úr 
tolla javában perczegett s megtöltötte az. előtte 
álló fehér papirost szép karcsú betűkkel, me
lyek egyenes sorokban álltak, mint a katonák,

Béri Balogh ÁdArn fája.
(Lásd szövegét a i|$ -d ik  oldalon.)

lyan és ártatlanul megitta. Azt nem cselekedte, 
hogy valaha panaszkodott volna a kávé rósz 
yolta miatt.

A  Her von Brunner ilyenkor elég szemte
len volt szerencsés jó  reggelt kívánni Takács 
úrnak s azon megjegyzést tenni, hogy ma olyan 
különös íze van a kávénak, nem tetszik észre
venni?

— Igenis, valami különös íze van, — fe
lalt a jámbor férfiú s csendesen tovább olvasta 
ez újságot.

— Merném állítni, valami szokatlan, va-

semmi jele a fiatalságnak. Kis feje hosszú nya
kán mintha nem akart volna jó l megállni, ide 
oda hajolt, haja mindig simára volt lefésülve s 
első pillanatra az egész arcznak valami nagyon 
közönséges és szomorú kifejezése volt, de ha 
jobban megnézte az ember, szemeiben értelem 
és jóság látszott s valami abból, a mit szellem
nek szokás nevezni.

Meglehet, hogy csak én láttam ezt így, 
mert a valóságban ennek a szellemnek legk i
sebb jelét sem árulta el. Minden érdeme az volt, 
hogy kötelességét pontosan teljesíti s igen szép

ha parádéra kirukkolnak. A nagy betűk — a 
tisztek — mind kacskaringósan föl voltak czif- 
rázva.

Mikor aztán haza kellett menni a hivatal
ból, ő volt a legutolsó. Legkevésbbé sincs szán
dékom mások érdeméből levonni valamit, ha
nem merem állítni, hogy a budai városházának 
soha még szorgalmatosabb hivatalnoka nem volt.

Feljebbvalói azt modták rá : igen derék, 
szorgalmas ember" s ott hagyták, abban az 
állásban, a hol volt: sőt X. tanácsnok úr, ne
hogy a fiatal ember vakmerő reményeket táp-
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láljon, meg is magyarázta neki, hogy m ily sze
rencse az, ha egy fiatal ember 26 éves korában 
480 frtos hivatalban lehet a budai városházánál 
s hogy már most ezáltal gondoskodva van róla 
holta napjáig és ez nagy szerencse a mai világ
ban, — a miben a tisztelt tanácsnok úrnak 
meglehet hogy igaza volt,

Hanem Takács úr kollégái nem találtak 
társuknak pedáns pontosságában semmi be
csülni valót s uj csizmáikban roppant megve
téssel tekintettek a jámbor emberre. A  város- 
hajdúk is csak alig hogy megbillentették előtte 
sapkájokat.

S mikor szomorú és komoly alakjával vé
gig haladt a budai vár néptelen utczáin, háta 
mögött a vásott gyerekek mondogatták ma
gukban :

— Ni, ott megy a madárijesztő.
A  hivatalos órák után haza ment kis szo

bájába, mely meglehetősen sötét volt és szegé
nyes, hanem egy nagy előnynyel b ír t : olcsó volt.

Otthonn töltötte minden idejét, a mi hiva
talos foglalkozásából fölmaradt, a hosszú téli 
estéket is egyedül töltötte kis szobájában. Nap
világnál festett, gyertya* mellett rajzolt; ez volt 
minden mulatsága.

A  homályos kis szoba bizonyára legke- 
vésbbé volt alkalmas arra, hogy az ember benne 
a festészetben gyakorolja magát, hanem Ta
kács Gábor nem törődött azzal s ép oly türe
lemmel és szorgalommal pingálgatta itthonn a 
tájképeket, mint a városházán a szép kalligra
fikus betűket.

Sajnálom, de meg kell vallani, hogy épen 
valami nagy művészi tehetségre nem mutattak 
e képek, hanem egy kiváló tulajdonnal mégis 
bírtak mind : mindegyiken szép fehér bárány- 
kákát lehetett látni, csak az- volt a különbség, 
hogy az egyiken zöld mezőben patak partján 
legelve lehetett őket látni, a másikon erdős 
hegy oldalán, sziklák k ö z t ; sőt a mi a sziklá
kat illeti, e részben is volt változatosság, mert 
az egyik képen hamuszínűek voltak a sziklák, 
a másikon vörösbarnák. Mindez a festész kép
zelődésének nem annyira bőségéről, mint in
kább ártatlanságáról tett tanúságot.

És mégis volt valami e képekben, a mi a 
szívhez szólt. Szilaj és merész bizonyára nem 
volt a fantázia s a sziklák, fák és bárányok 
mind oly kiszabott rendben álltak, mint a hi
vatalos írásokban a sorok, hanem e merev 
forma alatt is látni véltem valami ideális törek
vést s úgy tekintettem e müveket, mint egy el
nyomott lélek költészetének öntudatlan nyilat
kozatát.

Ez volt minden élvezete, minden mulat
sága. Ünnep és vasárnapokon egész nap kezé
ben tartotta az ecsetet vagy a rajzónt.

Zárkozott leikébe nehéz volt belátni, de 
meg vagyok győződve, hogy művészi ambitiói 
nem voltak. Dolgozatait elrejtette s bizalma
sabb embereinek is vonakodott megmutatni.

Barátja nem vo lt; egyedül állt a világban, 
elszigetelve. Fiatal társai mulatságaiban soha 
részt nem vett, v íg  czimborák körében nem 
mulatott a boros pohár mellett, bált, színházat 
nem látott. A  farsang reá nézve nem létezett. 
S ha néha késő este hehallott kis szobájába a 
szomszédház tánczterméböl a kábító keringő 
s a szilaj csárdás zenéjét, nyugodt egykedvű
séggel hallgatta; szíve nem vert sebesebben s 
egyetlen sóhaj sem szállt föl kebeléből.

Nem irigyelte azokat, k ik  ott vígadnak s 
nem óhajtott köztük lenni; megszokta már azt 
a gondolatot, hogy neki örülni, ifjúnak lenni 
nem szabad.

Valamikor még néhány év előtt nem bírt 
visszafojtani egy önkénytelen sóhajt, ha látta, 
hogy mások élvezik az ifjú kor örömeit, s neki 
nem lehet; most már megszokta, 26 éves 
korában nem volt már semmi vágya és nem 
is érzett szivében keserűséget a boldogok iránt

s nem is panaszkodott az igazságtalan sors 
ellen.

Volt annyi esze, hogy tudta, miszerint ko
pott kabátjában nem szoktak bálba járni az 
emberek s neki nem volt másforma. Megnyu
godott benne.

Az ifjú életnek öröm kell, mámor, zaj, 
ábránd, illusiók; Takács Gábor ezt mind nem 
ismerte. A józan értelem hideg szavával nyomta 
el szívének minden melegebb föllobbanását, 
minden vágyat, mely a hivatalos iroda papiros 
halmazain felül mert emelkedni.

Nem lehetett máskép. Kö.élességét telje
sítette.

Fizetéséből havonként 20 frtot szegény 
elaggott atyjának küldött, neki magának ma
radt 20 ft. És meg tudott élni ebből zúgolódás 
nélkül.

Atyja zsémbes öreg ember volt, a ki haj
dan jobb időket élt s mostani szerencsétlen sor
sában, szegénységében nem bírt megnyugodni, 
boszús kifakadásokkal támadta meg a világot 
és az embereket. Fiát sem kímélte. Soha nem 
tartotta méltónak sem megköszönni fiának ne
mes önfeláldozását. Örökös boszúságában rá sem 
ért, hogy ezt tekintetbe vegye; csak elvesztett 
vagyona fölött kesergett szüntelen s vádolta a 
sors és a világ igazíalanságát s gonoszságát.

Gyöngéd szerétéiről apa és fiú közt itt szó 
nem lehetett. Az apa rideg volt, haragos és el
keseredett mindig; az anyja nem élt; mikor 
meghalt, Gábor még kis gyermek volt. Test
vérei nem voltak, nem volt egy szerető szív, 
mely szívéhez közel állt volna.

Az ifjúság édes ábrándjaiból nem ismert 
mitsem; a szerelem ismeretlen világ volt előtte. 
Hiszen nőkkel még alig beszélt életében s azt 
a bátorságot bizonyosan soha sem merte volna 
magának venni, hogy valamelyikbe belé sze
ressen.

Hogy hórihorgas alakjával, fonnyadt ké
pével, szerelmi hősnek nem igen illett be, az 
bizonyos. Aztán szegény annyira járatlan volt 
a világban, annyira félénk és annyira meg volt 
győződve saját semmiségéről, hogy nem tudott 
volna egy szót szólni egy fiatal leánynyal.

Szép hölgyek mentek el mellette az utczán 
de ő nem látta szépségüket. Vágy és ábránd 
szunnyadt vagy egészen kihalt keblében.

Év év után múlt a nélkül, hogy valaha női 
lénytől egy gyöngéd szót, egy nyájas mosolyt 
nyert volna, s tudta jól, hogy igy fogja végig
húzni az életet, így fog meghalni, anélkül hogy 
csak egy pillanatig is ismerte volna a szerelmet 
s azt az édes boldogságot, mit a szerelem ad.

Képzeletében soha nem jelentek meg bű
bájos leányok képei; képzelődni egyátalában 
nem szokott. Ifjú lelke erősen be volt burkolva 
rideg kéregbe s a sivár valóság régóta messze 
űzött s nem hagyott közeledni szivéhez semmi 
álmodozást.

Dolgozott s elvégezte kötelességét.
Ilyen volt a 26 éves flatal ember élete.

(Folytatása következik.)

Béri Balogh Ádám fája.
— Történeti kép és hagyományok a kuruczvilágból. —

Béri Balogh Ádám II. Rákóczi Ferencz: 
fejedelemnek volt dandár-tábornoka, még pe
dig a legvakmerőbbek, a legvitézebbek és leg
hívebbek egyike. A nemes dicsőség vágyától 
égő, szabadság- és harczszerető ember; mint 
hadvezér : serény, bátor, fáradhatlan, találé
kony. Egyiránt nagy népszerűséggel birt a 
hadseregben s a nép között, melytől a pusztító 
ellenséget gyakran elfordító hatalmas kardjá
val, és a melyet saját katonasága által zsarolni 
nem engedett.

Balogh Adám előkelő tolnavármegyei csa
ládból született, ősi birtokán, Faddon; azonban 
Vasvármegyében is volt birtoka. Még a XVII. 
század végén mint ifjú harczolt a törökök 
ellen, majd a háború befejeztével, egyébként 
is tudományosan képzett ember lévén : tiszt- 
viselőséget vállala Vasmegyében. Mint vasi fő
bíró vette nőül a dús Festetich Pál egyik 
leányát, Juliá iát.

Kiütvén Rákóczi háborúja, mihelyt ennek 
lángjai Baloghnák sógora Sándor László által 
Dunántúlra is átharapódzának : hősünk is a 
fölkelökhez csatlakozók, kivouá megpihentetett 
kardját, s mindjárt az 1704-dik év tavaszán 
tolna- és baranyavármegyei ékből ezredet szer
vezett magának. í g y  szolgáló aztán a hazát mint 
lovas-ezredes sok éven át; nagy katonai talen- 
toma csakhamar kitünék, úgy hogy vele a 
dunántúli ezredesek közül vitézi tettekben 
senki sem versenyezhete, csak egyedül a híres 
hős Bezerédi Imre, a ki egyébiránt közeli ro
kona : Balogh Ádám testvérnénjének fia volt. 
Sok dicső csatában fordul elő a történetek lap
jain e két hős neve e g y ü t t ;  az 1705-dik év 
nyarán az ausztriai és styriai határokra tett 
merész száguldozásokat is együtt intézték; 
együtt harczolának Bottyán Jáuos tábornok
nak 1705-dik évi őszi diadalmas hadjáratában; 
együtt verék tönkre és fogák el az 1706. évben 
Egervárnál gróf Heister Hauuibal császári tá
bornokot, előbb 3000 emberét levágván, min
den ágyúját, egész táborát elnyervén. Heistert 
Bezerédi saját kezével fogá eV  de a nagyszerű 
győzelem leginkább Balogh Ádám hősiességé
nek tulajdoníttaték az egykorúnk által. Együtt 
víttanak őkBottyán alatt a súlyos 1707-dik éven 
által is túl a Dunán sok nehéz harczokat, — 
de végre mégis az ellenség teljes kiszorításával.

1708-ban pedig, midőn Bezerédi sok esá- 
bítgatás után és ravaszúl felhasznált neje ösz
tönzéseire labanczságra állni akara, de szán
déka kinyilvánulván — fejével lakolt érette : 
Béri Balogh Ádám épen azon napokban vítta 
legnagyobb győzelmét Kölesdnél, Tolnamegyé
ben. 5000 levágott rácznak s 400 németnek 
porló csontjai hirdetik e liarczot, hirdeti to
vábbá még mai napig is azon gyönyörű disz- 
kard, melyet Rákóczi e győzödelem emlékéül 
a dandár-tábornokká előléptetett Baloghnak 
ajándékozott. Drága tömör-eziistös diszmü ez, 
valóban művészi domborvésetekkel halmozva. 
Görbe aczélján mély vércsatorna húzódik vé
g ig; tövénél díszes aranyozások között ez 
vagyon bevésve : „N e  me tire pás sans Raison, 
ue me remette point sans Honneur.“  (N e vonj 
ki ok nélkül, vissza se dugj becsület nélkül.) 
E pompás fegyvert Rákóczi X IV . Lajos fran- 
czia királytól —- szövetségesétől — kapta volt 
ajándékul az ónodi gyűlés alkalmára : most 
feltűnő kegyelme jeléül a győző Balogh Adóm
nak ajándékozá, a kit különben jószágokkal 
is bőven jutalmazott vala.

Tolnában e kard máig ismeretes, és oly 
tiszteletben tartatik, hogy a szegszárdi vár
megyeház tereme számára némely főispán, 
pl. gróf Esterházy Károly, e karddal oldalán 
vétető le magát olajfestményben. Jelenleg 
Balogh egyik leáhyági utódának t. Forster 
Zsigmond zombai földbirtokos úrnak birtoká
ban van e családi ereklye, de a mely nemzeti 
ereklyének is^méltán beillenék.

Balogh Ádám mint dandár-tábornok az 
1709. év első felében a Rábán túli részeknek volt 
parancsnoka, s gyakori szerencsés betöréseket 
tőn Ausztriába, egész Bécsig. Június vége felé 
pedig Körmendnél Prayner tábornokra rohan
ván : igen megszorító, s már-már végképen 
elnyomó, midőn az ágyulövések hallatára Sár
várról táborostól oda siető Heister Sighert 
megfordító a harczot, s Baloghot általnyomá a 
Rábán. Ez ugyan tőn még egy szerencsés át- 
csapást, de azután lehanyatlott túl a Dunán a
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kuruczok szerencsecsillaga. Késő őszszel gróf 
Esterházy Antal megmarádott kevés hadaival 
általköltözék a Duna balpartjára, a többi ku- 
ruczokhoz; a szerencsésen sikerült átköltözés

Vágh vidékén vezérelt egy dandárt, szép sze
rencsével ; — de ő csak visszasovárgott a ked
ves túl a Dunára. Rákóczi is szükségesnek 
látván ott a fölkelésnek ismét bővebb alapokra

de válogatott haddal átköltöztető őt a Dunán, 
Szalk és Rácz-Almás között. Balogh mellé 
sok bujdosó kurucz tódult a Bakonyból s 
egyébünnen; igy  megszaporodván: visszavette

Gróf Koliáry István.
^  (Lásd szövegét a 110-dik oldalon.)

is Balogh terve szerint mene végbe, a ki is a 
császáriak minden őrködését meghiúsító.

A z  1710-dik év elején hősünk aNyitra  és

szervezését : Balogh Ádámra, mint igen vitéz 
és ügyes katonára s népszerű emberre bizta e 
müvet. Július 14-dikére virradó éjjel csekély,

Simontornya várát, elfogá gróf Esterházy 
Ferencz császári ezredest sok más főtisztekkel; 
majd a Rábán is átcsapván, Soprony táján
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Schilling tábornokot megveré, az ellen tálló 
Kőszeg városát fölégeté. Sopronyt is erősen 

| szorongatta. D e József császár az ausztriai 
határok védelme végett most túlnyomó erőt 
indított Dunántúlra. Baloghot egyik felől gróf 

I Nádasdy Ferencz, másik felől báró Nehem, 
harmadik felől Schilling uj sereggel, negyedik 
felől báró Petrásch a szer érni ráezokkal fenye
gették. 0  mindazáltal három hónapon át húz
kodott velők, hol itt, hol ott jelenve meg, s 
páratlan ügyességgel sikamlva ki mestersége
sen szőtt hálóikból. Végre Zalában Kédics falu
nál hadát jó  részt egy mocsárba nyomva 
annyira megszorítók, hogy alig 60 lovassal 
bírta magát keresztül vágni, de mégis keresz
tül vágta, s bemenekiile „B a k o n y -v á rá b a ,"  
oda gyiilekezteté újra népét.

Rákóczi ügyei ekkor már a túlparton is 
úgy állának, hogy Baloghnak segítséget semmi
kép sem küldhetett; azért a császáriak Ba
loghot több Ízben intek : minek ví kétségbe
esett harczokat csekély hadával, — kár volna
ily jó  hősért....... legyen labanezczá seregével
eg yü tt: és ők biztosítják ő nálok is dandár
tábornoki rangját, melyet a kuruczoknál visel. 
De a hü ember mindannyiszor azt adá válaszul, 
hogy inkább legyen te3te~ ebek eledelévé, mint
sem valaha Rákóczit, jó  urát, elhagyja.

Mikor aztán seregét a Bakonyban vala
mennyire ismét összegyűjtő : kicsapott a csá
száriak hadvonalaira, és ezeken keresztül szá
guldott a Dunának, hogy általköltözködjék, s 
fejedelme többi hadaival egyesüljön. Tolnában 
Szegszárd alatt üté fel kissé pihenni táborát, 
addig mig emberei a Dunán hajókra tesznek 
szert. A  császáriak azonban mindenütt nyomá
ban voltak. A lig  feküdt fáradt tábora Szegszárd 
alatt nehány ó rá t: ott termettek, és minden 
oldalról körülözönlék Balogh kifesiny hadát 
Nehem, Schilling, Petrásch nagyszámú seregei.

Elkeseriilt csata fejlett most k i ; a magát 
megadni semmikép sem akaró Balogh — a 
kinek immár lőszerei is végkép elfogytak volt 
— megint azon törekedett, hogy ha már az 
átkelés lehetetlen, — legalább a Bakonyba 
meneküljön vissza; s azért puszta karddal 
vadúl vető magát ellensége zárt soraira. — 
Elszánt vitézségének sikerült is újra megbon
tani a császáriak harczi rendéit, melyeket 
óltalvágva, ezredesével Sándor Ferenezczel 
s mintegy 400 kurucz huszárral vágtatott az 
erdő felé. Schilling és különösen Petrásch a 
rácz könnyű-lovassággal mindenütt utána, de 
be nem érhetve őt.

A  menekülők előtt most egy mély és szé
les árok metszi át az utat, Balogh neki hajtja 
hadát; ő maga legjobbjaival, hogy a vissza
vonulást fedezze, hátramaradván. Midőn már 
majd mind általkeiének nagy ügygyel-bajjal, 
s a császáriak immár csak 50— 60 lépésnyire 
volnának : Balogh Ádám is az ároknak ugrat, 
de paripája felbukik, és urát az árokba temet
vén, testével lenyomja. A z  oda tóduló csá
száriak ott fogták el a hőst, védelemre kép
telen helyzetében;

íg y  tudja a történelem, melylyel a Béri 
Balogh-utódok közt fennmaradt ésaládi hagyo
mány is egyezik, azt tevén még hozzá, hogy 
Balogh Ádám ekkor egy f a k ó  paripán ült, és 
ezért a Béri Balogh családbeliek azóta soha ily 
szinü lovat nem tartanak, mivel azt a családra 
gyászt- vagy szerencsétlenséget-hozónak te
kintik. Szép kegyelet je le nagy ősük iránt, s 
emlékezetes fenntartása, boldogtalan elfogatá- 
sának. Mert Balogh Ádám Szegszárd alól 
Budára v ite tvén : reá mint megátalkodott 
kuruczra, a ki hősiessége által az ellenpártnak 
oly sok kárt okoza, hadi törvényt láttak, és őt 
Pestnek piaczán 1711-dik évi február 6-án 
lefejezték, gróf Pálffy János császári tábornagy 
parancsára. Hiába tiltakozott ez ellen Rákóczi,

a ki hű dandárnokát minden áron meg akará 
menteni, hivatkozván a közte és a császáriak 
közt évek óta fennálló szerződésre, mely a hadi 
foglyok kölcsönös kicserélését rendelő; hiába 
esdekelt kegyelemért férje számára az ennek 
tudta nélkül Bécsbe fölment. Festetich Juliána;
— mire Pestre 'érkezett, — már ö z v e g y  
a s s z o n y  volt.

Balogh elfogatása után Sándor Ferencz,
— kinek csakugyan sikerült a Bakonyba el
jutnia a 400 emberrel — onnét capitulált; úgy 
a többiek is, feje-vesztett had lévén immár, 
zászlóaljanként tették le a fegyvert, és oszol
tak széjjel. És ezzel a kurucz-világnak Dunán
túl vége vo lt.,

Balogh Adám elfogatását a tolnai nép- 
rege máskép tudja, s e néprege összeköttetés
ben van azon több százados nagy terebélyes 
szilfával, melyet lapunk mai száma képben 
felmutat, mint a hős emlékét, s a szegszárdi és 
azon táji nép kegyeletének tárgyát. E z ős 
szilfa Szegszárdon alól egy negyedórányira áll, 
s toijeszti szét régi koronáját, kies mezőben, a 
bátthaszéki országút mellett. Rajzát alólirt 
számára barátom itj. Csapó Vilmos kir. kama
rás úr szíveskedett a helyszínén levenni; a 
szerint közöljük.

Ez ősfáról a nép azt regéli, hogy a mo
hácsi ütközet után Buda felé feljövő Szolimán 
császár egyik basája tűzte volt le e helyen 
tábori botját, ott feledte, a bot kisajadott, és 
abból lett a most már háromszázados, roppant 
törzsű, terebélyes szilfa. A  minthogy eredeté
nek emlékére folyvást, még a török-világ után 
is „basa  fá jásnak nevezők. Eljőve azonban 
Rákóczi ideje, s a tolnaiak legkitűnőbb hőse 
a népszerű B a l o g  h Á d á m  1710-ben, midőn 
a Dunán átmenekülendő, Szegszárd alatt üté 
fel pihenő táborát : mint a hagyomány állítja, 
saját vezéri sátorát ezen szilfa árnyában vo
nató vala föl. Itt nyugovó ki azon végzetteljes 
pár óra alatt harczi fáradalmait; e fa alatt véré 
föl a császáriak érkezésének zaja, s riadóit 
fülébe a hadi kürt utoljára; e fa alól indult a 
hős u t o l s ó  csatájára. A zért a hálás nép a 
basa fáját e ténynek és a vészes napnak emlé
kezetére ettől fogva „Balogh Ádám fájának," 
vagy rövidebben B a l o g h  f á j á n a k  nevező 
el, és igy  hívja ma is.

Kern igen távol Balogh fájától, ugyancsak 
a szegszárd-bátthaszéki országúiban volt egy 
régi, roskadozott, magános épület a „no keresdi 
csárda;" egész 1850-ig fennálla, az akkori 
hatóság lerontatá, mint hirhedett betyár-tanyát. 
A  néphagyomány szerint, mikor Béri Balogh 
Ádám alatt a fakó . ló összerogyott: ő maga 
nem fogatott el, sikerült elrejtenie magát a 
közeli berkekben, mindazáltal katonáitól el
vágatva. A  németek ezt tudták, s tűvé tették 
érette az egész vidéket; ő sokáig bujdosott, 
lappangott előlök egymaga, névszerint sokat 
tartózkodott ezen csárdában is ; midőn legjob
ban keresték is itt volt, dé kívül a csárda 
falára szénnel felirá : „ I t t  ne k e r e s d !"  és a 
németek ott nem keresők. Ezért nevezték, 
úgymond a néprege, ezen csárdát n e  k e resd i 
c s á r d á n a  k.

. Balogh végre, tán a vidékből övéihez me
nekülni akarva, előjőve, és bolyongásában egy 
nagy csapat vasasnémetre bukkana. Nem adá 
meg magát, elkezdett harczolni, és mint a nép 
beszéli, villámkardját oly ügyesen forgató vala 
maga körül, hogy a németek semmimódon sem 
férküzhetének közelébe. Midőn közülök már 
sok elesett volna, s a hős karja még mindig 
nem lankada : fortélyt gondolának ki ellene. 
Gyorsan leveték nagy fehér köpönyegjeiket, s 
ezeket egyszerre a vívóra dobva, igy fojták el, 
igy fogak el Rákóczi vitéz vezérét.

Ekképen él Balogh Ádám utolsó vesze
delmének emlékezete a Szegszárd-vidéki nép 
ajkain, és száll a hagyomány apákról fiukra.

Megemlítjük még, hogy Balogh Adómnak 
két fia volt, mindegyiket Rákóczi neveltette, 
mig tartott háborúja, sőt a kisebbiket Feren- 
czet, magasabb katonai kiképeztetés végett 
kiküldötte Francziaországba; ott szolgált a 
fiatal kurucz X IV . Lajos testőrségében, ott
honos a versaillesi udvarnál. A  nagyobbik fiú 
Ádám itthonn maradt; ennek utódai a most is 
élő Béri Balogh Ferencz és a tolnai Forsterek. 
A  kisebbik fiú azonban a szathmári béke után 
is kiinnmarada Francziaországban, és igy mint 
még ekkor is Rákóczinak híve : megfosztaték 
jószágaitól. Faddnak őt illető felét a fiscus 
lefoglaló, s Károly császár a Petróczy család
nak adományozta volt. E  család I. Ferencz 
császár alatt kihalván : ezen uralkodó a most 
is élő nagyérdemű id. Bartal Györgynek adta 
adományban, a ki máig birja. Balogh Ádám 
kibujdosott fia apjának elvesztett anyagi örök
sége helyett erényeit, vitézségét öröklé. — 
X V . Lajos alatt a franczia hadseregben ge- 
nerális-marschallá (tábornagy) lett, és mint 
ilyen, már igen öreg korában egy Ízben álru
hában, álnév alatt Magyarországba jött, tolnai 
rokonainak azonban kinyilatkoztatta magát. 
Tavaly halt meg az utolsó s már igen éltes 
Forster-születésü nő, a ki mint kis leány még 
beszélt hazajött marschall-bátyjával, a mint 
életében sokszor emlegette.

Thaly Kálmán.

/jy . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\  iáit

..... í  ballada elmélete. *)
Nincs a kerek ég alatt nép, mely a maga 

körülményeihez képest kifejlett, müveit lelké
nek érzelmeit, vagy a körülte, másokkal vagy 
vele történő s reá ható eseményeket dalokba 
ne foglalná, szóval: költészete ne volna. Mind
azon népek, a kikről eddig akár a história, 
akár ujabbkori utazók tudósítása, akár pedig 
közelebbi mindennapi tapasztalataink folytán, 
ismeretünk van, birnak olyan a milyen költé
szettel, melyből azután később, a művelődésnek, 
valamelyik osztályban aránylag jóval maga
sabb fokra fejlődése által előáll a müköltészet, 
midőn t. i. azon osztálynak bardjai, trouba- 
dourjai, jongleurei, sangerei, hegedősei (vagy 
a minek nevezik) sem maguk nem elégedhet
vén meg azon dalokkal, melyek a nép közt 
sokszor ahhoz nem is értő emberek által mint
egy elöállanak, sem hallgatóik finomabb Ízlését 
ilyenekkel ki nem elégíthetvén, az általuk is
mert kiválóbb nép-költemények formájára 
műveltségűknek megfelelő dalokat, énekeket 
készítenek s azok készítéséhez szabályokat 
alkotnak.

Ilyen viszonyban áll a müköltészet a nép- 
költészethez.

A  müköltészet fejleménye s bizonyos kö
rülmények közt szükséges fejleménye a nép- 
költészetnek, úgy azonban, hogy a műköltészet 
előállta, feltéve, hogy a népköltészetet éltető 
lég nem veszett el, nem semmisíti meg azt, 
annak korszakát nem zárja be.

Svend Grundtvig, a híres dán gyűjtő, a 
népköltészetről irt értekezését mindjárt azzal 
kezdi, hogy : „a  népköltészet, a mi keletkezé
sét illeti, történetileg bezárult s nem időnként 
meg-megujuló, hanem megvan saját helye a 
nemzet fejlődésében. Csak egyetlen időpont 
kedvező rá nézve s ha abban ki nem csírázik, 
akkor soha." — Ez igaz, ha egy nemzet fejlő
dése egyetemes és megakadás nélkül halad, de 
ha a nemzet uj eleinek által elnyomatva vissza
esik ama kezdetleges, gyermeteg állapotba, a

*) Mutatvány a Kisfaludy-társaság által dicsére
tesnek talált pályamunkából, melyet később egészen 
közlendünk. Szerk.
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melyből egyszer már kifejlett, akkor költészete 
is (ha áll elő ilyen) újra népköltészetté, újra az 
összes nemzeté lesz, melyből úgy fejlődik aztán 
ki ismét az uj nemzet müköltészete. A  régi 
classikus görög nemzet helyén uj görög néppel, 
uj görög népköltészettel s ebből újólag kifejlett 
uj görög műköltészettel találkozunk.

Mikor szűnik már meg ez .a népköltészet?

ben, mint Greijer mondja, a legmagasabb s leg
alacsonyabb osztálynak ugyanazon egy költé
szete volt s melyben a „nép“ névnem egy vagy 
több osztálya jelzett, hanem egy olyan tömeget, 
mely valami közös szellemi kötelék által függ 
össze, azon egy időhöz, mikor a műveltségben 
még csak a nemzeti individualitás nyert kifeje
zést, az egyéni pedig annyira fejletlen, hogy

figyelmét, mert ez a népköltésnek fattyú szü
lötte; . törvényes szülötte a népköltészetnek 
csupán a müköltészet.

Ez nem egészen tiszta és bizonyos tekin
tetben túlhajtott meghatározás, mert, mint ezt 
a magyar költészet is mutatja, a nép- és mű
költészet egymást nem zárja ki s azért, mert 
valamely nemzetnek müköltészete már kifejlett,

Toroezkc népe.
(Lásd szövegét a ll l-d ik  oldalon.)

sokan sokfélekép vélekednek. Hogy erre meg
felelhessenek, a n é p k ö l t é s z e t e t  megkü
lönböztetik a n é p költészetétől. íg y  tesz épen 
Grundtvig is s azt mondja, hogy a népköltészet 
csak egy időhöz van kötve, azon időhöz, mely-

az egész nép úgy énekel és költ, mintha egyet
len egy ember volna. Nem kell — azt mondja 
— összetéveszteni a népköltészetet a k ö z 
n é p n e k  költészetével, mert ilyen mindig 
lesz, csakhogy ez nem igényelheti a müveitek j

sőt virágzó állapotban van, népköltészete még 
nem lesz tájköltészetté. íme nálunk már mü- 
költök dalai is kimentek a nép ajkára s azért 
a nép közt még ma sem szűnt meg a költészet 
productiv ereje s a székely földön épen úgy,

/\
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ép azon modorban, épen azon locus comunisok- 
kal, épen olyan gondolatmenet szerint dalolnak, 
hol Balogh Józsi nótáját, hol mást, mint Ma
gyarországon Tolnában, Baranyában, vagy a 
Kis-Kúnságban Bogár Imrét, Fülöp Miskát és 
mást. — Nem az tehát itt a fő, hogy addig van 
népköltészet, mig egy osztályt a műköltészet 
el nem von, mig az egész nemzet mint egy 
egyén költ és dalol, mig a legmagasabb és leg
alacsonyabb osztálynak költészete egy, hanem 
az, hogy a nemzetnek azon osztálya, mely pár 
excellence nép, azon fokán áll-e még a fejlett
ségnek, hogy benne a nemzet e r e d e t i  
tulajdonai, vágyai, hajlamai, természete, indu
lata sat. felismerhetők? mert, ha nem : akkor 
csakugyan már az a költészet nem a nép- nem 
nemzeti költészet, hanem táj költészet. Ezt 
pedig abból lehet megismerni, ha a különböző 
foglalkozást űző s más-más népfajjal érintkező 
népben közösek-e a j e l l e m z ő  vonások, s ha 
igen : akkor azok még az ősnemzeti vonások, 
mert különben nem fejlődtek volna a különböző 
viszonyok közt hasonlókká.

A  népköltészet fejlését a mi illeti, ezt na
gyon meg kell különböztetni a müköltészet 
fejlésétöl s osztályozni sem lehet azon módon, 
mint a müköltészetet t. i. lyrai, epicai és drá
mai szakokra, mert a népköltészetben ez még 
nincs ig y  külön kifejlve. Nem lehet azt mon
danom, hogy az teljesen lyrai, amaz tisztán 
epicai, emez határozottan drámai költemény 
s ennélfogva még kevésbbé azt, hogy a nép 
költészetében először a lyrai, azután az epicai 
s utoljára a drámai rész fejlett ki. K i figyel
hette ezt meg ? k i tudja ezt ?

Azonban, ha nézzük a népköltészetet úgy, 
a mint az előttünk áll, akár a spanyol román- 
czokat, akár a skót és scandináv balladákat, 
akár Uhland vagy Erlach gyűjteményét, akár 
a magyar népdal-gyűjteményeket, azt kell 
mondanunk, hogy azokban a három költészeti 
osztály egybeolvadva, egy egész organismust 
képezve feltalálható s ha a müköltészetben 
egyenként fejlett k i a három rész külön-külön: 
bizonyosan a mindhármat egybefoglaló nép- 
költészetből kellett csíráznia. Mert, hogy ebben 
benne van a három elem, azt csak egy-két 
példa is megmutatja. Nem lehet epicailag sem
mit előadni lyrai elem nélkül, senki a maga 
subjectivitását le nem vetkezheti : ez már ma
gában is áll, mert csak a drámai előadás az, a 
melyben az elbeszélő egyéniség mindig távol 
maradhat (s távol is kell hogy maradjon) de 
különösen a népdalokat tekintve, mindenikben 
a tárgyilagosságnak legkisebb keresése nélkül 
adatik elő a mese s mindig a daloló érzelmével 
vegyítve, mely érzelem sokszor csak egy szó
ban van kimutatva, mégis szembe tűnik, mint 
például:

Szegény Szűcs Marcsa is oda indult volna,
Ha az ég felette be nem borúit volna.

vagy Sir Patrick Spensben, mikor mintegy 
elegiailag megsiratja az előadó a szegény özve
gyeket s szerelmeseket, hogy :

Soká, soká ülhetnek ott 
Kezükben legyező 
E hölgyek míg Sir Patrick Spens 
Hajója visszajő.

vagy mint a „Koszorú“ban közölt Gyenge 
Sándor czímü népdalban egy alanyi vonást 
yet oda a daloló :

Sírhalmára ültessenek violát 
Sseretője ott sírhassa ki magát.

Nagyon sokszor a refrainekben fejeztetik 
ki emez alanyi érzés, mint a scandinav nép
dalokban csaknem általában mindenütt, hogy 
többet ne említsünk a „Freudenburg herczeg 
.és Adelin kisasszony" czímü svéd népdalban a
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második sor : Um alles was lieb ist auf Érden, 
s a negyedik : Mich dünkt gar schwer ist das 
Leben (melyek mellesleg megjegyezve, ép azon 
szép rhythmust adják, a mi Ágnes kisasszony 
refrainejében van).

Hogy a drámaiság bennök van, említenem 
sem szükséges, mert hiszen valamely történetet 
drámaikig adni elő, annyira benne fekszik áta- 
lában az ember, de kivált az egyszerű, naiv 
nép természetében, hogy azt akarva sem tudná 
levetkeztetni. H ogy a költeményeket ne is 
említsük, melyekben az egyenes párbeszédek 
(a mik épen a drámaiságot eszközük) minden 
lépten feltalálhatók.

A  híres svéd gyűjtő, Geijer, azt mondja 
ugyan, hogy minden népnek legelső költészete 
elbeszélő, emlékeinek megőrizője. Eseményeket 
és nem érzelmeket zeng. De azonnal utána 
teszi : „D e minthogy semmiféle költészet a 
lyrai elemet teljesen nem nélkülözheti, tehát 
ez mint z e n e  járul hozzá, s a költészettől elő
állásakor elválaszthatlan. A  dallam az elbeszé
lésben mint az erzelem kifejezése, mint lyrai 
elem szerepel * )

A  dán gyűjtő, Grundtvig, egyenesen k i
mondja a dán népköltészetről, hogy „a  mi 
o népköltészetünk lyrai, epicai és drámai, épen 
úgy mint a nép mythos költészetet, bölcsésze
tet s még mást is foglal magában. A  műkölté
szetben kifejlett és önállóan kiváló formák 
mind megvannak a népköltészetben, de még 
elkülönzetlen egységben. A zt pedig, bebizo
nyítására tér és alkalom nem lévén, máskorra 
kell halasztanunk, hogy a népek költészete 
őseredetileg egyformán kezdődött és fejlődött, 
tehát a mit egy nép költészetéről el lehet mon
dani, az, kivált miután példák is vannak, a 
többire is áll.

Nincs tehát semmi kétség, hogy a nép- 
költészetnek, különösen az inkább elbeszélő 
része a müköltészet három osztályt, legalább 
embryo-alakban, mint egységet magában fog
lalta s ebből fejlett ki a müköltészet három 
nagy osztálya, a lyrai, epicai és drámai köl
tészet.

E  három költészeti ág az ókori vagyis 
classicai irodalomban teljes kifejlését elérte s 
a tökély oly magas fokára jutott, hogy a 
mennyiben a keresztyén költészet meghaladja, 
annyiban más tekintetben utána is áll.

Mindezeknek előrebocsátását szükséges
nek láttuk arra nézve, hogy a balladáról, ez 
irodalmunkban oly kevéssé ismert és oly sok
szor roszul ismert költői fajról könnyebben 
adhassunk tájékozást. Kevéssé ismert és sok
szor roszul ismert költői fajnak mondtuk a 
balladát s pedig azért, mert még mai nap is 
olyan Íróink, a kiket azért dicsértek, hogy szép 
készülettel léptek az irodalmi térre, és jeles 
tehetsegeknek mondanak, annyira nem ismerik 
a ballada mivoltát, hogy nem tudom én mik 
fölé „ballada" titulát tesznek. A z  ilyenek 
bizonyosan azon joggal megadják Jámbor Pál 
egész kötetnyi balladájának, Garay „Kontó
jának és Tárkányi „Coriolán"jának a'ballada 
nevet, mint Arany „Ágnes asszonyának, vagy 
„Á rv a  fiu“jának, vagy más akármi ilyennek. 
Kevéssé ismert és roszul ismert költői fajnak 
neveztük a balladát, mert olyan kitűnő, annyi 
tanulmánynyal, ismerettel bíró Írónk is, mint 
Erdélyi, csak ennyi különbséget lát egyfelől 
Kölcsey, Vörösmarty, Garay és másrészről 
Arany balladáik kö zt: Aranynál nincs jelentve 
mindig, mikor uj személy kezd beszélni. A z  
olvasónak kell kivenni a hangból, a rispotiro- 
zasbol (talán ripostirozás? beszédszövés?) hogy 
ki s mint beszél. Ekkép a párbeszédek nem 
övéi, hanem a jelenetekéi. A  költő hátra vonul 
s enged beszélni alakjainak úgy, a m i n t  leg
jobbnak látják. Mondhatnék Kölcsey a ballada-

*) Schivedisclie Volkslieder, 263. 1.
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féléket drámailag kezdé; Vörösmarty eposzivá 
tévé, Garay maga is belévegyült a rendezésbe; 
Aranynál az események drámaiabbak, mint 
Kölcseynél, kevésbbé elbeszélők, mint Vörös
marty és Garay kezében; ekkép mint ballada
költő csinál ő fokozatot úgy a maga költésze
tében, mint az összes szépirodalomban. Ennyit 
akartam mondani Aranyról a tekintetben : 
hogy áll ő elődeihez*). — Tehát Arany bal
ladái csak abban különböznek Kölcsey, Vörös
marty és Garay balladáiktól, hogy nála az 
az események drámaiabbak, mint Kölcseynél, 
kevésbbé elbeszélők, mint Vörösmarty és 
Garay kezében ?“  Nem is említvén azt, hogy 
„ha Kölcsey drámailag kezdé a balladát s 
Vörösmarty eposivá tévé," akkor ha Arany 
még Kölcseynél is drámaiabban ir, nem kíván
tatik hozzá valami mély bölcseség, hogy Vörös- 
martynál minden esetre kevésbbé lesz eposzi, 
— mondom — ezt nem is említve : hova teszi 
Erdélyi a ballada lényegét, a mese-alkotást? 
mert bár a balladának egyik jellemző tulaj
dona, ismertető jegye az előadás, de a mese, s 
különösen annak alkotása ép nem kevésbbé 
lényeges, úgy hogy valamint amaz, úgy eme 
tulajdon nélkül sem lehet senkinek a balladá
ról tiszta fogalma.

Azonban ez nem csoda, hogy nálunk igy 
vannak a balladával, mert hiszen a tudomá
nyos, szemlélődő, szorgalmas németek, k ik 
minden dolognak legelőször szokták elméletét 
megalkotni, szinte idegen zavarosban halász
nak, mert bár ők is kimondják, hogy a valódi 
ballada-irodalom Göthével kezdődik, mint mi, 
hogy Aranynyal, de ez a kimondott szó csak 
szó marad, melyet aztán fejtse meg ki-ki magá
nak úgy, a hogy tud. Göthével kezdik a bal
lada-irodalmat, de azért Schiebeler Dánielnek, 
bár szép hangú, de idétlen oktató költeményét 
„Siegmar und Adelhaid“ ot, Gotter Wilhelm 
„Blaubart“ját, Müller (Maler) Fridrieh „Das 
hraune Fraulein“já t, T ieck „Rose,“  „L ilié ,"  
„Erscheinung" czímü verseit, Schlegel „Á rion"- 
ját, s a jó  ég tudja miket mindazon czimen 
tisztelik, a melyiken Göthe „Erlkönig“jé t  s a 
„Todtentanz“ ot, Uhland „Sángers Fluch"- 
ját, stb. stb., holott azok még tiz fokkal távo
labb állnak a balladától, mint nálunk Kölcsey 
„Lenká“ja  vagy „D obozy“ja, Czuczor „ A  leg
szebb ének“ e vagy „Szondi“ja ,  Vörösmarty 
„Á rv íz i hajós“ a, Garay „Á rpád“jai, sat. sat.

De hiszen mennyi is volna a balladák 
száma, ha mindaz ballada volna, a mit annak 
tart az iró ! Hiszen, ha minden gyermek pap 
lenne, a kit édesanyja, édesapja annak szán : 
hol találna akkor annak csak nem tudom há
nyadrésze is ekklézsiát ? s valamint nem min
denki biró, a kinek pálcza van kezében : úgy 
az sem mind ballada ám, a melyik fölé e czím 
oda van kanyarítva.

H ogy tehát a Kisfaludy-társaság a ballada 
elméletét megállapíttatni óhajtja, épen nem 
lehet csodálni. E  sorok írója nem hízeleghet 
magának azzal, hogy a ballada elméletét meg
állapítja, de annyit jó  lélekkel el mer mondani, 
hogy sok olyat hoz elő, a mi még eddig nem 
igen volt vitatva, legalább a m i i r o d a i -  
m u n k b a n é p e n  n e m ,  s a magyar iro
dalmi közönség tudtára, külföldön sem.

Nézzük tehát a ballada fejlődését, hogy 
aztán igy fejlése szerint vonjuk el annak 

szabályait.

Gróf Koháry István.
S c h á f f e r é s  R é t h y  helybeli jóhirű 

fényképészeknek azon mindenesetre szép és 
kegyeletes eszméjök támadt, hogy hazánk

*) Lásd „Pesti Napló“ 1856. évi folyam II. félév.
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nagyemlékezetü o r s z á g b í r ó i n a k  arczké- 
peit lephotographírozván, azokból egy ép oly 
díszes mint érdekes albumot állítsanak össze. 
A  fényképek gyönyörűen sikerültek, s hazai e 
nembeli müiparunk magas fokon állásának 
szemmel látható bizonyságai. — Ez arczképek 
egyikét közöljük íme mi, mutatványképen az 
„ 0  r s z á g b i r á k  a l b u m  á“ -ból.

De lássuk a leábrázolt rövid életrajzát. 
Csábráglű és Szitnyai gróf K o h á r y  I s t v á n  
a magyar nemzet történetében háromféleképen 
nevezetes : mint költő, mint hős, és mint — or
szágbíró. Épen azért mint h á r o m  ily  kitűnő 
nevezetességgel biró férfiút, választottuk őt ki 
annyi jeles közül, hogy lapunkban arczképét 
megismertessük.

Kohárynk a Lévánál elesett b. Koháry 
István és b. Balassa Judith fiók volt, tehát már 
származásánál fogva, úgyszólván, benne forrt 
a költői vér, tudniillik édes anyja után, a k i a 
halhatatlan Balassa Bálint unokája vala. Szü
letett Csábrág várában 1649 martius 11-kén. 
Elmetehetségeit — melyekkel fényesen meg 
volt áldva — bővebben a bécsi egyetemen 
fejté ki, a hol különösen a bölcsészeti tudomá
nyokban jeleskedett, és egy ízben mint társai 
felett kiváló elme igen feltűnt gr. Zrínyi M ik
lósnak, a híres hősnek, s költőnek, midőn ez az 
egyetemet meglátogatván, az ifjú Koháry őt 
jeles üdvözlő beszéddel fogadná, társai nevé
ben. Zrínyi lelkes szavakkal buzdítá az ifjút, 
a kire a nagy ember tanácsai varázserőt gya
koroltak. Ú j hévvel folytatott tanpályáját fé
nyesen sikerült közvitával fejezé be, a melyért 
I. Leopold császár őt aranylánczczal ajándé
kozó meg. Egyébiránt ez uralkodó Koháryt 
már 12 éves korában 1661-ben Honth várme
gye főispánjává nevezé k i ; tanpályája bevé
gezte után pedig az atyja által dicsőségesen 
viselt füleld főkapitányságot is reá bizá. Ez 
akkoron oly nagy fontosságú állásban hirese- 
dett el aztán Koháry mint hős, a törökök ellen 
folyvást kitűnő vitézséggel harczolván. Várá
ból gyakran egész Váczig, Hatvanig leszágul
dozott a pogány, a ki előtt nevét rettegetté 
tette.

Kezdődvén Tököli Imre háborúja : K o
háry helyzete mind súlyosabbá lett, mivel ha
daiban sem bízhatott többé oly föltétlenül mint 
eddig; sokan szöktek közülök a kuruezokhoz. 
Leopold, hogy a vezért hűségében annálinkább 
megtartsa : újakkal tetézé eddig ráhalmozott 
kegyeit, 1681-ben kir. tanácsossá, majd ezre
dessé, azután kamarássá nevezé ki. E  kegyek
nek tulajdonítható azon a makacságig fokozó
dott ragaszkodás, melylyel Koháry majdnem 
az egész országgal szemben Leopold mellett 
tántoríthatlanúl á llott; elannyira,hogy 1682-en, 
midőn — mint Fülekvára történeténél láttuk 
— a török és erdélyi segélylyel ellene törő 
Tököli Füleket reá megszálló, és hosszú, véres 
ostrom'után, meg is vévé : Koháry Tökölit — 
bár ennek rabja — szemtől szemben is pártos 
török pribéknek szidalmazó, s Leopoldhoz való 
hűségét Regécz, Munkács, majd Patakban há
rom évig szenvedett súlyos rabsága sem volt 
képes gyengíteni. Ezen rabságának — mely
ből 1685 november 6-kán szabadúlt ki — ideje 
alatt szerzé legtöbb versét. Költeményeit köny- 
nyed folyékonyság, mély hazaszeretet és val
lásos érzet, Isteniben való megnyugovás, és a 
természet szépségei iránti költői fogékonyság 
jellemzik leginkább. Föbibájok a hosszadal
masság.

Leopold K oh áry t, börtönszenvedéseivel 
megjutalmazandó, örökös gróffá, és a bányavi

dék s dunán-inneni részek altábornokává ne
vezé ki. Ez utóbbi minőségében a törököt is
mét többszörösen, keményen megveré. 1687-en 
a bányavidék s dunán-inneni részek főkapitá
nyává lett az elöregedett id. gr. Bercsényi 
Miklós helyébe; ez utóbbinak fia ifj. gr. Ber
csényi Miklós, I I . Rákóczy Ferencz főtáborna
gya, a kuruczvilág kiütésekor 1703-ban, a 
császár vezéreit köztük Koháryt is Zólyom 
előtt meggyőzé, és menekvésre kényszerítő. A  
következő években Koháry, a kevés pártjabe
liekkel az országból csaknem egészen kiszo
rulván, legtöbbnyire Pozsony, vagy Buda vá
rában lakott, a kuruczoktól körülkeríttetve. E 
tétlenségében ismét a versíráshoz folyamodéit.

A  trenesényi ütközet után ismét a császá
riak vergődvén fölényre : 1709 nyarán K o
háry is részt vön Heisternek és Pálffynak bá
nyavárosok táji hadjáratában. Ekkor foglalta
tott vissza ősi és szülővára Csábrág is, melyet 
Rákóczy ék 1703 óta bírtak volt, Kohárynak 
minden jószágival egyben.

I. József altábornagyi rangra emelő K o
háryt, ki mint békebiztos is működött volt a 
király részéről a selymeczi értekezleten, de si
kertelenül. Mindgyárt a szathmári béke idején 
ö r ö k ö s  főispánná tétetett K oh áry , a kit
I I I .  Károly 1714-ben titkos tanácsosává, s 
ugyanez év deczemberjében a nádorrá lett gr. 
Pálffy Miklós helyére o r s z á g b í r ó j á v á  
neveze ki.

íg y  emelkedett Koháry István fokonként, 
mindig magasabbra. Díszes aggkorát csábrági 
várában töltő el az igazságszolgáltatás mun
kájában, közbe-közbe, üres óráiban meg-meg- 
pendítve régi lantját. A  halál 82-ik évében, 
1731. mart. 29-kén oltá ki a jellemszilárd fér
fiú életét. — Jótékony czélokra és iskolákra 
tett alapítványai s adakozásai meghaladják a 
h é t s z á z e z e r  forintot.

Csábrághi.

T o r o c z k ó  népe.
Rajzolta Barabás.

A  kincsekben és regényes szép vidékek
ben gazdag Erdély földe öléből merité a mű
vész jelen életképe tárgyát.

Erdély közepe táján gazdag vastartalmú 
sziklabérczek és dús természetű erdős hegyek 
katlanában fekszik, nemcsak természeti fek
vése, de szokásai és egész életmódja s minde
nek felett páratlan szigorú összetartása által el
szigetelve Toroczkó-szt.-György és Toroczkó 
helysége.

Fáradhatlan ipar, munkásság és szorgalom 
adta jóllét néz ki e kis hajlékokból, melyeket 
ünnep napokra nagy gonddal tisztára tapaszt 
és simára sikálva hófehérre meszel a szép to- 
roczkói leány vagy menyecske. M íg férje vagy 
atyja fáradságos munkával zsákmányolja ki a 
szomszéd sziklák ölét, felszínre hozza belőle a 
vaskövet, s odább roppant tüzü kohókban ka
lácsokká olvasztva, óriási kalapácscsal laposra 
rudakká vereti, oly minőségű terméket állitván 
elő, mely szakértők állítása szerint a mostani 
kezdetleges kezelés mellett is, nem sokat en
ged sem a stájer sem az angol vasnak.

Egész héten át fáradtságos munkával fog
lalkozik e nép deli férfia, s lankadatlan szorga
lommal végzi ház körüli teendőit a szép női 
osztály, mit lehet a ház fél-fiainak is segítve. 
Szabad idejét a roppant munkát igénylő ingvar
rás hímzésével tölti ki, hogy vasárnap és ünnep

nap a veres vagy pedig fekete fejtővel díszesen 
czikornyázott patyolat inget magára véve, 
és hosszú szálakban lelogó szalagos gazdag 
pártáját fejére téve, megjelenjék a tánezban, s 
ott szemérmes és illedelmes mulatsággal töltse 
el az időt, m ig a holnap újabb munkára keltené.

A  toroczkói népnek mind férfia mind nője 
általában illedelmes s jól nevelt. Illedelmes 
nyílt bátorsággal mondja el az idegennek a .,jó 
napot!“  szívesen és értelmesen ad felvilágosí
tást kérdéseire és szolgál a miben teheti. Á l
talában iskolázott, mindenki ir olvas mindkét 
helységben, áhitattal énekel és imádkozik a 
templomban anélkül, hogy vakbuzgóság jelét 
adná, vallásos istenfélő. Felekezetére nézve 
rom. katholikus, református és a legnagyobb 
rész unitárius.

Társadalmi életében összetartó. Szokásai
hoz viseletéhez, a magyar nyelvhez szigorúan 
ragaszkodik. Ha idegen ajkú, pl. a szomszéd 
helységekből egy-egy oláh a toroczkai két hely
ség, Szt.-György vagy Toroczkó egyikébe át
települ, annak rövid időn bele kell olvadnia e 
derék fajba, s elhagyja nevét, nemzetiségét, 
vallását, s lesz toroczkai magyar és jobbára 
unitárius. Házi szükségleteiben, míg azt a to
roczkai helységbeli embertől megszerezheti, 
idegenhez nem megy, s csak a legfőbb szükség
letek beszerzésére megy be a szomszéd Enyedre 
vagy Tordára.

I ly  összetartás, s a szokásokhoz ily  szi
gorú összetartás tartá meg eredetiségében e 
népet, mely Ausztriából Eiswurzelből települt 
be H. Géza idejében, de itt meghonosult s az 
óta hü fia lett e hazának, oly hü fia, hogy tes
testől lelkestől magyar hazafi s még messze 
századok előtti idegen eredetének emlegetését 
sem szívesen tűri.

Képünk Barabás tervezete és jeles kő
rajza nyomán e derék néptől egy fiatal me
nyecskét, mellette egy pártás leányt, s szembe 
velők egy ifjat ábrázol.

Hűen meg van tartva a viselet eredetisége 
a nő még csak első éveiben van házasságának, 
ide mutat a patyolatkendő fején, a leány a szí
nes szalagokkal és aranycsipkével díszített 
gazdag pártával, mindketten a szokott zöld 
köténynyel, mely sárgára van szegve, a veres 
vagy fekete és arany fonallal kivárt ingekben, 
ölben színes selyem kendő, lábaikon piros 
csizma.

A z  ifjú, kinek arcza különösen magán vi
seli a faj jellegét, róka prémes felső bőr ujjas
ban, könyökig érő rövid ujjakkal, fehér posztó 
nadrág és fekete, bojtos magyar csizmában 
keletiesen felkondoruló hegyes orral, kezében os
tor, mi arra mutat, hogy a lakosságnak azon 
részéhez tartozik, mely a szomszéd városok
kal közlekedik, s helységének bizományosát 
képezi, mint látszik most is útra készül, levett 
kalapja állása arra mutat, hogy a kedvestől 
vesz búcsút, mintha egyszersmind megbízást 
is kérne az útra.

A  szépen mélyedő háttérben ott látszik az 
O r d a s  k ő ,  mely a toroczkai vö lgy teknő 
egyik falát képzi, az óriási S z é k e l y  k ő  
nevű magas sziklaháttal szemben. A z  0  r d a s j 
k ő ,  sajátságos alakulásában különösen alko
nyaikor szépen feltűnő emberi arczélet mutat, 
melyet X V I. Lajosénak neveznek.

A  jeles művész úgy látszik mind a viseletét 
mind a vidéket természet ntán készült tanul
mányai nyomán rajzolá, mert a m ily jeles a 
kiviteli, oly hü az minden részletében.

> M . H .

\
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TÁRCZA.
Egyletek és közintézetek.

* M a g y a r  t ud.  a k a d é m i a .  Marczius 13-án 
Nyelv és széptudományi osztályülés. Elnökül : gr. D e s- 
s e*w f f  y E m i l .  Tagok gyér, hallgatóság rendes szám
mal. T o l d y  F e r e n e z  r. tag a Szent Margit életét 
tárgyazó ó magyar legendáról értekezik. Elsorolja az 
írókat, a kik Szent Margit életrajzával foglalkodtak, a 
szenttel egykorú Bosáni Bertoldon kezdve, a ki a szent
ségvizsgáló bizottmány tagja, vizsgálatai nyomán irta 
meg könyvét. Ezután áttér az ó magyar legendára, meg- 
czáfolja Horvát István véleményét, a ki 1277-ben Írói
nak véli, s belső és külső okok miatt keltét harmincz 
évvel későbbre állapítja meg. A példány azonban, mely 
reánk maradt, egy sokkal későbbi másolat. Szent Mar
git házi oltára megvan még, kívánatos volna, hogy a 
Muzeum ókorunk ezen becses ereklyéjét megszerezze.

Titkár felolvassa a helytartótanács leiratát, mely
ben gr. Dessewffynek elnökké, b. Eötvösnek alelnökké 
lett újbóli megválasztatásuk megerősittetik.

—y—t-
Irodalom és művészet.

( D e á k  F e r e n c z n e k a m a g y a r  k ö z j o g r a  
v o n a t k o z ó  mu n k á j a . )  Hazai irodalmunkban ré
gen jelent meg egy mü, mely a közönség figyelmét any- 
nyira magára vonta volna, mint Deák Ferencznek a 
magyar közjogra vonatkozó a „Buda-pesti Szemlédben 
megjelent ily czimü munkája : „Észrevételek Lustkandl 
Venczel ily czimü munkájára : das ungarische österrei- 
chische Staatsrecht“ a magyar közjog történelmének 
szempontjából irta Deák Ferenez. E miiben Deák Fe- 
rencz a magyar közjog főbb kérdéseinek fejtegetésé
nél szelleme egész nagyságában tündöklik előttünk. E 
mü magyar kiadása, melyet nagyobb lapjaink terjedel
mesebben ismertettek* Pfeiffer Ferdinánd ismert könyv
árusunknál kapható, ára 2 ft.

(A S c h a f f e r ' é s  R é t h y) által kiadandó „Or- 
szágbirák arczképcsamok“-ára, melyből mai számunk
ban egy szép mutatványt hozunk, ay előfizetési határidő 
april hó 12-kéig meghosszabbittatott.

(A „ M a g y a r  S a j t ó“ s z e r k e s z t é s é t ) ,  
Pákh Alberttól az uj évnegyed küszöbén ismét e lap ré
gibb szerkesztője H aj n i k Károly veszi át.

(A Da nt e  ünne pé l yr e )  Florencz városa 350,000 
frankot szavazott meg.

Budapesti hírek.
(A D u n a p a r t  k i é p í t é s e )  a görög templo

mig határozatilag kimondatván, amint kissé derültebb 
napok fognak bekövetkezni, azonnal munkához látand- 
nak. Hogy ez zavartalanul folyhasson, az állomáshe
lyekre nézve némi intézkedések váltak szükségesekké s 
kimondatott, hogy a Duna-utczával szemközti Depiny- 
féle fürdő a Lloyd-épülethez közelebb helyeztessék el, a 
Luczenbacher-féle gőzösök pedig e fürdő helyét foglal
ják el. Az apróbb hetivásári s más hajócskákra nézve 
esetenkint fog meghatározni, hol kössenek ki.

( M ű k e d v e l ő i  e l ő a d á s  az  e r d é l y i  szű 
k ö l k ö d i k  j a v á v á . )  Főrendiünk, mint tavaly az 
alföldi ínségesek javára tették, jelenleg az erdélyi szii- 
kölködők részére készülnek egy hasonló műkedvelő elő
adást rendezni. Ennek mint egy legvonzóbb pontját em
líthetjük fel, hogy Gvürkyné Orczy Sarolta bárónő is részt 
fog abban venni jeles vígjátéki talentumával. A szükséges 
próbák miatt ez előadás még egy időre továbbra halad.

(Az u j t é r i  s z í n h á z  i g a z g a t ó s á g á -  
n a k a város hatósága meghagyta, hogy a Blondin-féle 
mutatványok jövedelméből követelt ötös százalékot a 
nemzeti színház pénztárába a legrövidebb idő alatt fizesse 
be. A hosszú pörnek tehát mégis fizetés lett a vége.

( F i ó k - r e á l i s k o l  a.) Mint a „P. B.“ értesül, 
a teréz- és lipótvárosi polgárok közül többen folyamodtak 
a városhoz, miszerint a nevezett városrészek egyikében 
fiókreáliskola alapittassék. Kérelmüket azzal indokolják 
hogy úgy téli időben, mint szintén a nyári meleg napok
ban majdnem lehetetleu a gyermekeket a Teréz és Li
pótváros legtávolabb pontjaiból a belvárosban fekvő re
áliskolába küldeni. A városi tauács azon határozatot 
hozta, hogy a kérelmet ajánlókig fogja fölterjeszteni a 
um. helytartótanácshoz.

(A v á r o s l i g e t i  u j i s k o l a , )  a tauács hatá
rozata folytán, már május 1-én nyittatik meg. Egyelőre 
a Hermína-kápolna közelében fekvő házak egyikében he
lyezik el.

( Me g h í v á s . )  A pesti hazai első takarékpénztár 
részvényesei f. évi martius hó 29-ík napján, délután 4 
órakor Pesten az intézet házában tartandó évi rendes 
közgyűlésére hivatnak meg.

T á r g y a i :
1. A választmány tagjainak megválasztása egy évre.
2. A múlt 1864-ik évi üzlet-forgalom és mérleg ki

mutatásának közzététele.
3. A tiszta haszonról rendelkezés.
4. Az intézet érdekében teendő indítványok meg

vitatása s azok feletti határozás.
Kelt Pesten, martius hó 8-án. 1865. A választmány 

rendeletéből : R á k ó c z y J á n o s  s. k.
helyettes titkár.

A z  O r s z á g  T ü k r e  ü g y é b e n  any- 
nyit írhatunk t. előfizetőinknek* miként n a g y  
á l d o z a t u n k  m e l l e t t  e l h a g y t u k  az  
e d d i g i  n y o m d á t .  Azért ezen pár szám el- 
késéseért egy kis elnézést kérünk. Szigorú in
tézkedéseket teszünk ezutánra* hogy lapunk 
szétküldése a legpontosabb legyen. — Vala
mint arról is intézkedtünk hogy mindazon elő
fizetőink* a kik műmellékletünket eddig még 
nem kapták* rövid idő alatt megkaphassák; a 
kik pedig, a kép mikénti átvétele felől még 
nem intézkedtek* méltóztassanak nyilatkozni 
vagy az illető 40 krt elküldeni, hogy a képet 
mielébb kézbesíthessük.

Lapunk eddigi tartalmára és kiállítására 
nézve minden áldozattal azon igyekeztünk, 
hogy az Ország Tükre a s z é p  iránti fogé
konyságot s ezáltal a közmiveltséget terjesz- 
sze a hazában. — Ebből folyólag lapunkat a 
magyar képző művészeti társulat közlönyéül 
fogadta el* mely által még nagyobb terünk 
nyílt a társulat műterméből szép képeket köz
leni, hazai művészetünket ismertetni s mely 
által eddigi dolgozó és belmunkatársainkhoz 
kitűnő írókat nyertünk meg lapunk belbecsét 
gazdagítni s a haza miveit közönsége előtt az 
Ország Tükrét érdekessé tenni.

A  félév végével mümellékletül adandó 
nagy képünk is bizonyosan közelismeréssel ta- 
lálkozand; — pontos kézbesítéséről pedig szi
gorúan intézkedtünk.

Minden reclamatiók s más az Ország 
Tükre ügyében Írandó levelek hozzánk, Ma
gyar utcza 27-dik szám, intézeudők.

Nemzeti színház.
Mart. 8-dikán „C i d“ dráma, C o r n e i 11 e-től, fordí

totta : Hegedűs Lajos.

Cid, Európa egyik legnagyobb drámaköltőjének 
Corneillenek — több müitész egyező véleménye szerint

— legsikerültebb alkotása. A compositiót, scenirozást, 
korfestést tekintve shakespeari műnek tartják, de a jel
lemek erejében, sokféleségében, a pathos igaz hevében 
gazdagságában, a reflexió mélységében, költői merész 
gondolataiban, képeiben, hasonlataiban — csak kortár
sának, a szinte jeles Racine-nak drámáinál erősebb. 
Egészben összehasonlítva Shakespeare vagy csak Cal- 
deron főbb műveivel, sőt — engedtessék meg nekünk e 
patriotismus — a mi Bánk bánunkkal is ezeknél jóval 
kevesebb értékű.

A patkósnak amaz erős hullámzásával fokonkénti 
emelkedésével, mely egy Coriolanuál vagy Othellónál, a 
sophoklesi mindkét Oedipusnál, Goethe Egmontjánál, 
Calderon fogoly kerczegénél, Schiller Wallensteinjánál, 
a mi Bánk bánunknál, s bizonyos mértékben Branko- 
vicsunknál : oly erősen megdöbbent, az ö Cid-jében nem 
találkozunk. Ximenében több. van e valódi patkósból — 
de sok helyt a duett-szerű párbeszédben elerőtlenül, 
mesterkéltté válik. Mellék alakjai majd mind élettele
nek, legalább nem domborodnak ki annyira sehol, hogy 
egy pár vonás a fő mellett őket is megvilágosítsa. San- 
chót, Don Diegót, Leonórát sehol sem látom oly határo
zott alakokként, mint akár a szegény Tamást, akár a 
büszke Kentet, akár Emíliát (Othellóban) akár csak a 
mi Peturunkat. Elősegítik ugyan többé kevésbé a fő 
cselekmény kifejtését — de a fő alakokra való hatás 
által erős drámai összeütközéseket ritkán bírnak esz
közölni.

Don Gomez a rettegett és legyó'zhetlennek hitt — 
felfuvalkodott hős : azért, mert a király egy főhivatalt 
nem neki hanem a már elgyengült agg Diegónak (Rod- 
rigó atyja) ad, annyira dühbe jő, hogy az erőtlen Die
gót arezon üti. A meggyalázott agg-fiát, Rodrigot hívja 
fel boszuállásra. — Igen de ez szereti Ximenét, Gomez 
leányát. Tusakodik, küzd magában , mely tusakodás 
azonban a helyett, hogy megindítana : mesterkélt refle
xióival inkább visszatetszést szül. Rodrigo párbajra 
hívja Gomezt, ki el is esik. Az agg Diegó meg van bosz- 
szúlva, de a szerelem mély heves érzése az ifjú hős szív
ben ez által egész tragicai irányt vesz.

Ximeue a királyhoz megy igazságot kérni — ki 
azonban az előtte csak most feltűnt hőst, Rodrigót nem 
ítéli el úgy, a mint azt a bosszúért esdő leány re
ményié.

Rodrigo maga megy Ximenéhez és kéri hogy ölje 
meg őt. Átadja kardját. Ximeue kiengesztelödés nélkül 
hagyja ott Rodrigót, kit szivében most is szeret.

Rodrigo elhagyja az udvart; a mórokra üt; kirá
lyaikat elfogja, és diadallal tér meg urához, Fernamlo 
Castiliai királyhoz. Ettől fogva nevezek Rodrigót Cid- 
uek, az az ú r n a k, bátornak. Ximeue ismét megjelenik 
s újra bosszút kér atyjáért. A király megengedi, hogy 
Castilia hősei közül a ki akar vívjon meg Ciddel, de 
a győző Ximenét nyeri nőül. A Ximenében ekkor föltá
madt küzdelem aggódás, félelem, rettegés, hogy hátha 
Rodrigo leend a győztes s akkor apja gyilkosához kel
lene mennie, s hátha elesik s akkor a gyűlölt Sancho 
kezébe jut : valóban drámai, megható.

A vívók közül Sancho lép be először — Ximeue 
azt hívén, hogy a győztes ö : panaszaiban föltárja az el
esett Cid iránti forró szerelmét. Cid nem esett el, a 
győző ö — s hogy Sancho él az csak onnan van, mert 
a győző neki megkegyelmezett.

Ximeue a gyűlölt, de szeretett és bámult hős, Cid 
neje lesz. E merész kezekkel irt dráma azonban épen 
nem talált valami méltó személyesítőkre. Színészeink 
annyira beleszoktak már a modern franczia vígjátékok 
hangjába, hogy csak az egy Jókayné bírta megőrzeni — 
régi nemes páthosát.

Tartalom  : Jósika Miklós. — Haza. — Szerelem nélkül. — Béri Balog Ádám faja. — Gróf Koháry Istváu. — A ballada elmélete. — Toroczkó népe. —
« Tárcza : Egyletek és közintézetek. — Irodalom és művészet. — Budapesti hírek. — Nemzeti színház.

Lapunk mai számához van mellékelve előfizetési felhívásunk. — Teljes példányokkal még szolgálhatunk.

\ _______ !______________________________________________________________________ _________________ /
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
az
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képes hetilapra, egyszersmind a „magy. Képző-művészeti Társulat'1 közlönyére.

Az „Ország Tükre11, jelen 11-dik számával uj életet kezd. Hogy t. előfizetőinknek uj évben tett Ígéretünket 
ezutánra annál pontosabban beválthassuk, újabb áldozatot tettünk s elhagytuk az eddigi nyomdát, és lapunk kiállítása 
és nyomtatása végett a jé hírben álló ifjú Deutsch - testvérekkel szerződtünk, hogy az „Ország Tükre*1 ezentúl mind 
pontosság, mind kiállításra nézve nevének és hivatásának még kielégítőbben megfelelhessen.

Mióta az „Ország Tükre** kiadását és szerkesztését átvettük, minden áldozattal azon igyekeztünk, hogy lapunk 
a szép iránti fogékonyságot és ez által a közműveltséget terjessze a hazában.

Ebből folyólag a magyar képző művészeti társulat is közlönyéül fogadta el az „Ország Tükrét,“ mely által 
még nagyobb terünk nyílt a társulat műterméből szép képeket közleni, hazai művészetünk ismertetésére és terjesztésére; 
és mely által egyszersmind eddigi dolgozó és belmunkatársainkhoz több uj kitűnő tehetséget értünk meg lapunknak 
aesthetikai becsét gazdagíthatni, és az „Ország Tükrét** a haza művelt közönsége előtt érdekessé tenni.

Lapunk együk főmunkatársa gr. Lázár Kálmán leend.
Reméljük, hogy a haza nagy- közönsége, valamint a képző művészeti társulat is komoly törekvésünket és 

áldozatkészségünket pártolás által fogja méltáiyyolni.
Hogy- még eddig politikai heti szemlét nem adhattunk, az nem rajtunk múlt, részünkről e tárgyban még nem 

mondtunk le minden reményn-ől.
Lapunk képeinek nagyobb részét ezután is Barabás fogja rajzolni, kit egyszersmind lapunk műkiállításának 

vezetésére is megnyertünk.
Műmellékletül adott képünk oly-an volt, mely közelismeréssel fogadtatott, és azon leszünk, hogy a jövő félév elején 

adandó jutalom-képünk is kielégítse t. előfizetőinket; kézbesítése pedig oly pontos lesz, hogy semmi ok panaszra nem leende, 
tekintetben szigorú intézkedések vannak téve.

Az „Orsság Tükre** ezentúl is másfél íven, hetenkint négy képpel fog megjelenni.
US?* Előfizetési ár egész évre 12 frt, félévre 6 frt, évnegyedre 3 frt.
Az előfizetési pénzek Deutsch testvérek kőnyomdájába (harminczad-utcza 3. sz.) küldendők.
A t. gy-űjtőknek 10% szolgálunk.
Pest, márczius 16-án, 1865. GYÁRFÁS FERENCZ,

kiadó és felelős szerkesztő'.

H I R D E T É S E K .

LAUFFERTESTVEREK
kiadásában

Pesten, váozi-utoza 9-dik sz. következő érdekes mn>ek jelentek 
meg és minden hiteles hazai könjvdrasnál kapható:

THAIiY KÁLMÁN, ré s [ magyar vitézi énekek]
elegyes dalok. 2 kötet ára . . . .  4 frt.f

LAUKA GUSZTÁV, költemények. 2 kötet
ára .......................................................2 frt.

TORKOS LÁSZLÓ, az ifjú küzdelmei, dra
matizált allegória, á r a ........................80 kr.

JÓSIKA JÚLIA, az l̂et es%ei- Regény,
ára ....................................................... 1 frt-

DUMAS SÁNDOR, egy tengerész kaland
jai. Regény, á r a ................................. 80 kr. /

PAUL DE KÓCK, Edmund és Cousineja,
Regény, á r a ........................................80 kr.<

MÜHLBACH LUJZA, novellák, ára 80 kr

Minden más, bárhol hirdetett uj és régi mű
veket mi a jegyzék vagy hirdetésben szabott ár
ért meghozatunk.

KÖNYVNYOMDA. <

2 sas-uteza 5. sz.
PESTEN K ÍO ® tD fc  1

harminczad utcza 3. sz.

ajánlkoznak

M I N D E N  E L Ö F O E t n U T L Ó

MD&I KEGBE98ELÉSK&
LEGSZERB KIÁLLÍTÁSBAN

s a legjutányosabb árakon
való végzésére.
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Igen kedvelt és különösen ajánlható illatszerek
kaphatók

1H0SCH T Á R S Á N Á L
Pesten, a színháztéren, magyar király szállodában.

Glycerin-szappan Mosch és társától, es. kir. szabad.
kitüntetett, legajánlhatóbb, . . darabja 60 és 40 kr. 

Glycerin-Creme, kenőcs az arezbörre 1 köcsög ára 1 frt — „  
Eau de Glycerine, igen ajánlható mosdóviz 1 üveg 1 „  — „  
Lillonese, elismert jelességü a pipere asztalon

1 üveg ........................................................... 1 „  -  „
Eau de Princess, kitűnőnek ismert mosdóviz 1 üveg 50 és 70 „
lotioa Dr. Dupont, ugyanaz rózsaszínű . 1 ' „  1 frt — „
VinaigredeToilette,aSocietéhygienniquetőll „  1
Vinaigre de Bully igen fűszeres és üdítő . 1 „  1
Eau de lavande ambrée legjob angol fajta 1 „  2
Ess-Bouquet, valódi, Bayley és társától nagy pa-

laczk 4 frt, k i s e b b ......................................2
Porest flowers, Spriug flowers, Jokey club, Guards Bou- 

quet, New wovnhay ismeretes angol illatszer,
valódi 1 üveg 2 f r t .......................................1

Francija készítmények Lubin-töl, mindenféle illattal 
1 üveg 2 f r t ............................... ..... 1

25,
2 5 ,

50 ,

25, 
60 ,

Briliantlne pourja barbe, ugyanaz a szakáll és ba
jusz számára 1 üveg ...............................1 frt — kr.

Pbilocomes, legfinomabb hajkenőcs a Societé hy-
gienniquetől 1 ü v e g ..........................

Meduline, ép olyan Pinaud Ed.-től 1 üveg 
Poniades surfin, számtalan féle virág ilattal, 1 köcsög 
Shayler angol hajfestöszere, biztos hatású és töké

letesen ártatlan 1 skatulyával . . . .
Epilatoire Lubin-től, szörtelenitöszer 1 skatulyával 
Koyal cachou aromatisé, száj-lapdacsok a lehellet

kellemessé t é t e l é r e ....................................
Poudre de Biz fehér és rózsa szin 1 doboz . . .30 v. 70 „  
Poudre Irls, valódi florenezi ibolyapor 1 csomog • — „  20 „  
ttindsor-Soap, Theobroma, tojássárga-olaj, Sparmaeetti, 

valamint mindenféle angol, franczia fényü-
zési s z a p p a n o k .....................30 krtól 1 frt 25 krig.

Mandola szappan, jó  minőségű, 1 göngy 12 darabbal
á 80 kr. — 1 frt — e g é s z ..........................1 frt 30 krig.

—  „  70 ,

Fog-pasták ós porok, fog- és köröm-kefék, hajkefék, fésűk, mosdó szivacsok, szájtükrök stb.
nagy választékban.

S Í®  ® t®  ®$® 
j i ö  c > j y o  o - i y c  *

® t®  @£® (g fa

KANITZ éS TÁRS A
váltó-irodájában

Pesten, a szinház-téren, a lika-féle házban, Privorszky kíné házával 

átellenben.

Állam-, ipar- ég sorsjegy-értékpapírok,

ARANY- és EZÜST PÉNZEK,

külföldi bankjegyek, beváltási szelvények,
kihúzott sorsjegyek kifizetése és 

K Ö T E L E Z V É N Y E K ,
részletfizetés melletti

SOBSJEGYK&,
TÖRVÉNYESEN KIÁLLÍTOTT ÍGÉRVÉNYEK,

minden börzei értékpapírra való előleg,
vám-fizetósre való ezüst

és

a külföld minden jelentékenyebb

pénzpiaczára szét® utalványok
vásárlása és eladása.

öSfN_/-

rumburgi vászonraktára 
„a KÉK GOLYÓHOZ"

Dorottya-utcza 8-dik szám alatt Pesten,
ajánlja jó l rendezett árutárát, u. m. rumburgi, hollandi, Irlandi 

ereasz, bőr- és sziléziai vásznakat, továbbá asztalneműk, kávéabro- 

sz»k és kendők, törülközők, gyolcs zsebkendők, asztal- és ágyteri- 

tők, fehér és tarka csinvat é s ágyncmüek, nanking, nadrág-és 

öltöny-szövetek, ingperkalok, gazdasági szövetek, ablakfüggönyök, 

ugyszinte mindenféle fehérneműk, szines és fehér velesz, piquc- 

szoknyák, és piqne-takarik, viaszos vásznak különféle szélesség

ben, orleán, pamutbársony, kötő- és varréczérnák, mindennemű 

béllés-szövetck és más egyéb e szakba vágó  czikkek

I G E N  J U T Á N Y O S  S Z A R O T T  Á R A K O N .
A  vásznak valódiságáért a raktár  

kezeskedik.
Vidéki megrendelések pontososon ós gyorsan 

eszközöltetnek.

F* Árjegyzékek: kívánatra bérmentesen 
küldetnek meg.

O
Pest, 1865. Gyorss^jtónyomat Gyurian és DEÜTSCH TESTVÉGEKTŐL- (2 sas-nteza 6. sz.)




