




E nevet már egy hó óta majd mindennap emle
getik. Mindenki előtt ismeretes ama rejtélyes és 
megdöbbentő eset, mely Beniczky Lajos nevével 
van összeköttetésben. Készakarva késtünk e je 
les férfiú arcképe 
és életrajza köz
lésével, mert re- 
ménylottük, bogy 
életben van, s nem 
akartunk sensa
tions életiratot ad
ui. Ma már — fáj
dalom — alig van 
hozzá reményünk 
s félünk, hogy so
raink a megemlé
kezés sorai, me
lyekkel ismeret
len sírja fölött egy 
életpálya érdemeit 
soroljuk elő.

Be. nczky Lajos 
1818-ban született 
Zólyom megyében,

A1 só-Miesinyén.
Atyja szintén La
jos volt, a megye 
egyik legnépsze
rűbb fia, ki a po
zsonyi országgyűléseken is képviselte Zólyom* 
megyét; anyját Puclmer Ágnesnek hívják, ki 
most már lJ0 éves, s a logtisztolotro méltóbb mat
rónák egyike. Beniczky Lajos Besztercén kezdé

Hciiiczky Lajos.

tanulmányait, majd a selmeci bányászakademián 
folytatta. 22 éves volt, midőn megkezdő nyilvá
nos pályáját, mint Zólyommegye tiszteletbeli al
jegyzője, nem sokára pedig mint aljegyző, mig

végre 1840-ben 
másodalispán lett. 
1843-ban azonban 
félrevonult, mire 
legmélyebb ok 

azon bánat volt, 
melyet ifjú, szép 
j e g y e s e  halála 
folytán érzett. — 
Nem is találko
zunk vele a nyil
vános pályán 

1848-ig.
Ekkor kezdő

dött életének tett
dús korszaka.

A felső megyék 
tót lakói fel vol 
tak izgatva s az 
ismeretes Hurbán 
mind nagyobb 

mérvben szitá az 
izgalmat csábitó 
ígéretekkel, me
lyek csakis olya

nok voltak, minőket köznép hihet el, azokat is 
csak oly időkben, mint az 1848-diki volt. E me
gyékbe Boniczkyt nevezte ki a magyar kormány 
teljhatalmú királyi biztosul. Beniczky fényes si-
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kerrel küzdött az izgalmak ellen, erély ességé vei 
úgy, mint kardjával.

Szabad csapatokat alakitott, s ezekkel por
tyáivá, sokszor megtámadta ITurbán csapatait és 
szétverte. Hurbánt az akkori bécsi kormány is 
segítette s Beniczky portyázú csapatainak nem 
egyszer volt baja rendes katonaságokkal is, de 
itt is sikert aratott. Budetinnél 1848 december 4. 
egész sereggel volt csatája és dicsőségesen szét
verte, Hurbánt pedig csapataival együtt kiűzte az 
országból a jablonkai szoroson át.

Beniczky a bányavárosok körül volt csa
patával, mely több zászlóaljból állt. Majd e sza
bad-csapatok parancsnokául, majd meg sikeres 
támadásai után — ezredessé neveztetett ki. A lo
sonci hires fegyvertény után pedig az első és 
másodosztályú érdemkereszteket is megnyerte.

Losonci győzelme képezi életének egyik leg
szebb eseményét.

Windischgrätz herceg már védelmi harcot foly
tatott a győztes magyar hadsereg ellen, s a felső 
megyékben vonta meg magát. Attól tartván azon
ban, hogy a magyarok Gömör és Nógrádon keresz
tül körül foghatják, Almásy osztrák ezredest Besz
tercéről Losoncra küldte több mint ezer emberrel 
és 4 ágyúval; valamint Lagicsek ezredest is, kinek 
csapatával 2000 ember s 7 ágyú volt Losoncnál. 
Beniczky épen Kassa tájékáról jött, hol a tót föl
kelőket‘verte szét, s fáradtan érkezett Rimaszom
batba, midőü halottá, hogy Losoncnál tekintélyes 
osztrák haderő áll. Azonnal ellenök ment, s bár a 
távaszi esőzések miatt (március vége felé volt) az 
utak roszak voltak, semmi fáradságot sem kiméivé, 
nappali s éjjeli menetben gyorsan nyomúlt előre, 
s Losoncon még mitsem tudtak megérkeztéről, 
midőn kora reggel, s alig 500 főnyi csapatával 
elszánt és vakmerő rohamot intézett az osztrákok 
ellen, kiknek a város alól befutó előőrsök vitték 
meg Beniczky megérkeztének hírét. Nehéz, de 
dicsteljes csata volt, s teljes diadallal végződött, 
és Almásy rémült futással hagyta el Losoncot, ke
serves hadi tudósítást Írván Windischgrätznek, 
hogy legalább is 6000 főnyi sereg támadta 
meg. Csak később tudta meg, hogy Beniczky 
500 emberrel verte igy el. Az osztrák részről 
7 tiszt, 206 ember, 66 ló, egy -zászló s a pénztár

veszett oda, nem is számítva a hadászatilag fon
tos helyet, melyet el kellett hagyniok.

Jelentékeny Eperjesnél kivívott győzelme 
is (1848. apr. 6.) midőn a 2000-nyi fanati
zált tót csapattól szabaddá föl a várost.

A szabadságharc után Haynau vérbirósága 
háláira ítélte Beniczkyt; ez ítélet azonban 20 
évi várfogságra lön változtatva. Tehát Pestről 
Komáromba vitték, innen 1852-ben Kufsteinből, 
hol ogy magányos börtönben tölté fogságát, mely 
oly szigorú volt, hogy az első két évben még az 
olvasmányokat is eltiltották tőle. 1857-ben sza
badult ki, a trónörökös születése alkalmából adott 
am n es ti a folytán.

Minden nyilvánosságtól elvonulva tölté ide
jét, s közbo-küzbe cikkekeket irt külföldi lapokba.

1860. végén változván a politikai viszo
nyok, Beniczky is elhagyta magányát, s az 1801- 
iki országgyűlésen mint Zólyommegye egyik ke
rületének képviselőjét találjuk a határozati párt 
férfiai közt.

1864-ben Almássy Pállal és társaival 
együtt elfogták, s a katonai törvényszék 20 évi 
fogságra Ítélte. Miért ítélték el öt és a többieket 
is, ezt még mindig homály fedi. Nem sokára azon
ban kegyelem utján visszanyerte szabadságát s 
azóta a honvédügynek szentelő tevékenységét.

A honvédegylet elnökévé választó, a köz
ponti országos honvédsogélyző egylet pedig .‘del
nőkévé.

Beniczky a magány életben egyike a leg 
szoretetre méltóbb embereknek. Ismerősei tisztel 
ték, barátai becsülték és szerették. Szilárd jelle
mű hazafi volt minden körülmény között.

Mindenkit megdöbbentett a hir, mely Be
niczky rejtélyes eltűntét tudatta. Julius 17-én lát
ták utoljára, s azóta nyomtalanul eltűnt. Az eltüné 
sével összeköttetésben levő körülmények a leg 
borzasztóbbat gyanittatják s a legszorgosabb ku
tatások sem tudtak földeritni még eddig semmit.

Olvasóink ismerik a hírlapokból a részle
teket. Minden arra mutat, hogy magánbosszu 
áldozata lett. Kik Beniczkyt és viszonyait isme 
rik, nem is sejthetik, mi adhatott okot о rejté 
lyes események előidézésére.
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T o l l  é s  k a  г  ű.  *)
Toll: Helyet, helyet, hatalmas úr !

A »agy világnak színpadán,
Megegyezők Ápol s Hadúr 
A fold, e fürge kis tanyán,
És ott elöl leendők ön,
Vívni a nagy küzdelmeket,
A tudomány szent érdekein ;
Ármány, erő és bűn felett
Megalkotom örökre majd
Ez uj hazát: szellemvilág. — —
Az eszme küzd és győzni fog . . . .  
Zászlóm alá te új világ!

Kard: E föld enyém; és az marad;
Akárki légy, hordd el magad;
Keress magadnak uj hazát,
S vivj értté majd véres csatát,
Mint egykoron, hogy vivtam én . . .  . 
Értsd meg tehát,: <* föld enyém !

Toll: Küzdjiink ; ha kell, nem engedem ; 
Adjon jogot, a győzelem . . . .

Kard: Az én nevem csak négy betű,
Mégis nagy és világhírű ;
Halljad tehát: ha kiizdni vágysz : 
Kard a nevem! Most jól vigyázz ! . .

T o l l : Ah ! ön hatalmas úr nagyon; 
Tengeren úgy mint szárazon 
Vívja a nagy győzelmeket,
Ha más nem : a szelek felett.
A lélek, e gyors léghajó,
Ott köt ki, hol lakása jó ;
Kardot azért tartunk ma már,
Miért körmöt a sas-madár,
Vagy legfolebb diszjel gyanánt,
S ember helyett, vágunk dohányt, . . . 
Az uj koré a tudomány,
Boldog, ki küzd e szent csatán ! .

Kard: Oh én szegény jó kard, tehát 
Elég, ha e boldog hazát 
Szerzöm nehéz, s véres csatán,
S megvédtem annyi vész után ;
Most a tolinak adjak helyet,
S helylyel együtt tán érdemet? . . .

T o ll • A tudomány ma már az Úr, 
Eszméivel küzd ö csatát,
Idő s enyészeten kívül 
Betölt, bejár minden hazát; 
„Bölcseség,“ e nagy jelszavát 
Megértei és követni kell,
E népet és e szent hazát 
Jólét hegyére vinni fel,
Oly sok nehéz küzdés után . . .

Kard: Alihoz kevés a tudomány !

Toll: Miért? . . hisz él Róma, Hellász,
A mig Horác és Iliász;
S ha angol és skót már nem él,
Sakespeare úgy is ir és beszél;
S mi egy Petőfi, egy Arany? . . . .

Kard: Ketten együtt ! — mi én magam ? !
A hatalom van én velem ;
Ok papíron, én életen 
Uralkodom.

Toll: Uram ! ön elfeledte tán,
Hogy ma az élet: tudomány . . . .
Szólón, a bölcs, még most is ól 
S a nagy Demoszthenesz beszél;
Hol van Nagy Sándor kardja már ?
És mit csinál Attil; Caesár ?
A nagy Napoleon halott,
Átkot, áldást együtt hagyott.
A kard idővel lánc lehet,
A toll bir csak egy életet,
De ez örökre ép marad.
— Hatalmas ur, védjed magad!

Kard\ Tyrteuszról a hir beszél
S Osszián sem másképen él,
S ártott-e úgy török tatár,
Mint Loyola, a hitbuvár? . . . .
S hajh Martinuzzi vérrel irt,
Hiába forgatott papirt;
A tudomány, e tölgy alatt,
Átok és köny hányszor fakadt ;
S a szivnek, óh, vészhorgokat 
Még most is az ész osztogat t

Toll: „Hatalom“ a kard jelszava,
Attila mondta ezt maga;
A toll elismerés, e pénzre vár,
Tetteinek ez a becsár;
Azért ez úr a kard felett, 
így rendeli a végezet.

Kard: Attila, Árpád és Hunyad,
Kiátkoz és óh megtagad;
Árpád kezében egy hazát 
Lajosnak, ki két koronát 
S a két Iluuyadnak oldalán 
Véres, nehéz küzdő csatán,
Hirt és babért szereztem én ! . .
Hadúr ! Hadúr ! mivé levék !
Azért valék erős tehát?
Elő, elő, szent jelszavát 
A kard, ez ős harckirálynak ! . . .
Boldogok, kik ide állnak . . .
Halljad tehát te uj világ:
Szent szabadság ! szent szabadság !

*) Olvasóink szives figyelmét fölhívjuk e költői parfé 
szedre, moly nem üres szóvirágokat, vadonat uj képeket, 
csengő-bongó rímeket lmjhász, hanem magvas eszméjénél 
fogva köti le az érdekeltséget. (Szerk.)
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Toll: Nem engedem, nem engedem,
Hisz ez volt és ez lesz nekem
A jelszavam..........
Ma már a szabadság maga, 
Eszméknek a szent jelszava.

Kard: Jól vau tellát, ez így marad.
De büszke úr, védjed magad ;
Ha majd az ügy csatára kél, 
Karddal a kis toli, hogy beszél : 
Zsarnok önkény ellen ki véd?
Vagy óh, talán te azt hi véd,
Hogy itt örökre béke lesz? . . . .  
Oh, a reménynek vége lesz ; 
Mihelyst a csalódás beáll,
Karddal a kard majd szembe száll,

Toll: Igaz . . . .  íme halljad tehát • 
Legyünk mi együtt jóbarát ;
A nagy világon én fennen 
A szabadságot hirdetem,

516
Az ész le-*z u biztos vezér,
S igy a világ majd célhoz ér !

Kard: Én meg hiven védelmezem,
Szárazon úgy mint tengeren.
Láncokban oly gazdag e kor !
Szív és az ész ha egybeforr,
Bizton mienk a győzelem.

Toll: Testvérül hát megnyerhetem V

Kard: Igen . . . De egy van hátra még 
E hősi nép, mely küzd már rég'
A szabadság-zászló alatt,
Legyen boldog, legyen szabad !

Toll : A munka és a tett miénk,
Hiszem, hogy megsegít az ég !

B e rk i J ó z n e f

A k e d é l y e s  e l l e n s é g .
(Elbeszélés a közelmúltból.)

(Vége.)

A fővezér, a tiszt urak s a katonaság egész 
éjjel mulattak ; az ellenség bizonyosan még most is 
fut, bizony kényelmetlen útja lehet a havasok kö
zött ! hogy törtetnek most a tértlen felül álló hóban, 
éhezve, szomj 11 hozva, félig megfagyva.

A hajnal még együtt találta a vigadókat.
— Az arcok pirosak, a fők nehezek voltak a 

mámortól.
— Mi az V mintha allarmot vernének.
— Legyenek nyugton uraim, magyarázó egy 

kapitány kissé akadozó nyelvvel, odakivül tagre- 
weilt d hóinak a katonaságunk.

Hanem ennek a tagreweilnak olyan sajátságo
sán vibráló sebes hangja van most.

— Az az ostoba dobos bizonyosan teleitta 
magát; vagy 22 beCxSületos pálca majd kijózanítja 
a gazembert.

E pillanatban fölnyilott a terem ajtaja, s a piros 
arcú vendégek közé egy nagyon is sápadt vasas 
tiszt lépett.

Servus Max! gut Morgen! örüsz dich (lőtt 
Max !! hát felváltottak V ideje is volt, jer hát, iilj 
ide közénk és igyál velünk.

Hanem az illetőnek épen semmi kedve néni
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voll a különben máskor oly örömmel vett mcg- 
hivást elfogadni, a fővezérhez sietett, s üdvözlés 
után röviden jelenté, bogy itt az ellenség.

— Mit, ellenség? minő, miféle ellenség? tuda- 
kolák a szász atyafiak, kezdvén ezen szónak hal
latára mindnyájan nagyon is józanodni.

— ( )n valósziniileg téved, lekötetlen bogyók ' 
vissza mertek volna jönni.

— Elleneink egészen ellenkező oldalról, Kis- : 
Kapus felől érkeznek, folytató ez tudósítását, elő í 
őrseink veszteséggel lőnek kénytelenek vissza- 
von ülni.

— Fegyverre uraim ! kiálta a fiatal vezér, sietve 
övozvén fel kardját.

E pillanatban a város előtt felállított védőrség 
ágyúzása hallatszott, az ablakokat mogrcszkettetö 
dörgés mintegy nagyobb súlyt adva az őrnagy úr 
szavainak.

Néhány pere múlva az egész vitéz hadsereg 
kivid állott, fogadni a lakomára hívatlan ven
dégokot.

A szász atyafiak rémülten futottak szét, igye
kezve mindent ismét jól elrejteni a barbar ma
gyarok elől.

( )da kivid dörgöttok az ágyúk, ropogtak az 
npró fegyverek, hallatszott a csata kiáltás.

Л magyar seregnek okvetlouül keresztül kollo 
vágnia magát az ellenségen, hacsak a Szóbeliből

ellenük nyomúlt erős muszka hadtest által teljesen 
bekerittetni s elfogatni nem akarták magukat.

Zsurmay és Pereci őrnagyok beláták kényes 
helyzetüket, melyen egyedid csak a győzelem 
segíthet.

— Vezesd huszáraidat attakra, szólt Zsurmay 
vitéz bajtársához Perceihez, majd én a szuronyo
kat fogom használni.

Következő pillanatban minden oldalról elszánt 
bátorsággal törtek elő a honvédek és huszárok.

„Éljen a haza F kiáltásaik az egész városban 
viszhangozva hallatszottak.

Rövid küzdelem után a császári seregek sorai 
megtörve, szétszórva futottak, rendetlenül, kérész
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Legjobb lesz bevárni parancsaikat, gondola 
magában, s kétely, aggály, szorongó érzelmei 
között várakozott halálos elleneire.

A magyar vezérek mosolyogtak a kivilágítás 
láttára, melyről jól tudták, hogy nőm az ö tisztele
tükre történt, egyébiránt épen jókor érkeztek a 
nem nekik készített gazdag villásreggelire.

A városházánál, hova Zsurmay és Pereci 
szállottak, még ott találták a terített s étellel gaz
dagon megrakott asztalt, mi kifáradt és kiéhezett 
vitézeinknek épen nem megvetendő jutalom volt 
a győzelemért.

— Éljenek az érdemes szász atyafiak, kik 
bennünket ily vendégszeretettel fogadnak ! köszön- 
gettek a tisztek vidám poharazás közben.

Miután a lakoma véget ért, s kissé ki is pihen
ték magukat, Zsurmay a polgármestert hivatta.

Az illető alázatos bűnbánó képpel jelent meg, 
egyetlen okos szót, egyetlen hangot som tudván 
mentségére felhozni.

Circumspectus elődei talán a tatárjkhán elé sem 
mentek nagyobb félelemmel, mint ö kegyelme 
a magyar vezér elé; reszketett egész testében, 
remegett, mint kit a láz gyötör, alig tudottjában! 
megállani.

Zsurmay darabig szótlanul nézett az érdemes 
városi főnökre, gyönyörködvén ennek véglietlen 
zavarán.

— Méltóztatott excellenciád velem paran
csolni ?

—• Csak kérettem polgármester ú r !
A polgármester kezdett bátorodni e nem várt 

szelíd hangra, hisz ez nem oly rettenetes ember 
faló, mint a minőnek ö előre elképzelte.

— Kötelességemnek ismertem volna különben 
is alázatos tiszteletem tenni, és épen a tanácsot 
hivattam össze, hogy mindnyájan megjelenjünk 
excellenciád előtt, hódoló tiszteletünket be
mutatni

— Hanem véletlenül a tanács tagjai mindnyá
jan betegek, nemde V

Az interpellált elérté a gúnyos hangot.
Mi békés szellemű emberek, hamar elveszt

jük fejünket az ily zivataros időben . . .  a harci 
lárma, a véres csata, egészen kiforgat önmagunk
ból, megfoszt még józan eszünktől is.

— Hagyja el uram a mentegetőzéseket, essünk 
át az egészen röviden és katonásan. Önök, mint 
látom, tegnap kivilágították városukat.

— I . . .  i . . .  igonis, hebegé zavarodottan a kér
dezett . . . miután lehetetlen volt eltagadni.

— Jó, mennyibe került önöknek a kivilágítás!
A polgármester úr gondolkozott, ez bizonyára

azt óhajtja, hogy ma már a magyarok részére 
tegyék meg ezt a tiszteletet.

Elkezdé hosszas és böboszéddel előadni, hogy 
mily mostoha idők ezek, hogy városuk majd 
egyik, majd másik átvonuló seregtől zaklattatik, 
hogy a polgárság vagyonából ki van élve, pénzé
ből ki van fosztva, hogy alig tudják már nyomorú 
életüket is föntartani, hogy e megparancsolt tisz
telgés is mi iy sokba került, legalább 2000 forintba.

Jó magasra fölszámította a költséget, nehogy 
a parancsnok úrnak kedve jöjjön a magyar sereg 
tiszteletére is hasonlót kívánni ezektől a szegény 
polgároktól.

Zsurmay mosolyogva nézte, mint kínlódik von 
dége.

— Kétezer forint, kiálta, föl, és még a sok 
utánjárás !

— Igenis,siete a polgármester úr beszédét kiegé
szíteni, a tanácsnak valóban roppant fáradsága 
ba került, hogy a szükséges oszközöket besze
rezhesse.

Ha van egy kis emberi érzelem vagy lovagias
ság benne, bizonyosan nem követel hasonló fárad
ságot tőlük.

— Teljesen hiszem polgármester úr szavait, 
meg vagyok győződve, hogy ez csakugyan fáradtsá
gé s munka volt; no, folytató jóakarókig, én meg
kímélem a várost e fáradságtól.

A polgármester úr hosszú arca kezdett ki 
gömbölyödni.

— Nekem nem kell a kivilágítás.
A polgármester úr örömben úszott.
.. - Hanem,végzé kedélyeson,minthogy katonáim

fizetésére pénzre van szükségem, csak a 2000 
forint.

— Lohetlen uram ! szörnyüködék a rettoneto 
sen lehangolt férfiú, honnan vennénk mi ennyi 
kincset.

— Az az ön gondja, polgármester úr, ha pár 
óra alatt itt nem lesz a pénz, katonáim fogják azt 
az érdemes polgár urak szekrényéből kikeresni. 
A viszonzásig . . .  el ne feledkezzék, pár óra múl
va várom a pénzt.

A határidő még nem telt el, midőn a pénz ott volt 
az őrnagy úr asztalán, mind teljes értékű ezüst 
húszasokban, apró csomagokban lepecsételve.

A magyar vezér kiosztatá az egész összegek 
katonái között, s mintán serege kissé kipihente 
magát, még az nap íolytatá útját Maros-Vasár 
hely télé.

Nem tudjuk, minő jó kivánatok kisérték a távo
zókat hanem azt igen is tudjuk, hogy midőn bar-
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madnapra b. Heydte a vdroeba vissza akart térni, 
a szász atyafiak követséget küldtek elibe, aláza
tosan esedezvén, bogy ha városukat mog akarja 
szállani, annyi erőt hozzon, a mennyivel azt még

is tarthatja, mert minden napra nincsen 2000 
forint jók.

Ilyen a magyar: csatában vitéz, hős, azonkívül 
udvarias, kedélyes, még ellenségei irányában is '.

A bray Károly.

P á r i s i  k é p e k

ii.I Pária nevezetes építményei. Magyar viselet Parieban. Ambassadeur d’ Hongrie.)
(Folytatás.)

Л concordia- tér alsó végén, a pont des 
Arts-nál forrnak össze a Tuileriák a Louvre-ral, 
mely Páris sok mindenféle múzeuma közt a leg
nagyszerűbb. Képtára csupa Olaszországból el
hozott kincsekkel van tele: Rafael, Tizián, Mu
rillo, Correggio, Leonardo da Vinci eredeti fest
ményei, melyeknek csak másolatait küldék visz- 
sza a franciák a veszteségét soha nem pótolható 
Itáliának. Mindannyi forrás ez itt, melyből merit- 
nie kell a fostésznek. Tele vannak a termek a má
solók rajával, kiknek kei harmada nő. Mily kis
szerű München e 'remekekhez képest. De a sze
gény művész kénytelen ezzel beérni s lelke röp
tét nem követheti a tost a Louvre-ig, a roszul fizető 
múzsa üres tárcájával.

A földszinti Louvro-bau az őskori szobrá
szat s keleti régiségek gazdag halmaza van. 
Nem kcvésbbé érdekesek a históriai emlékek ter
mei, s a sok emlék közt. I Napoleon közmondá
sos szürke kabátja, kalapja, diszöltönyei, fegy
verei s tábori fekhelye, Nagy Károly és XVl-ik 
Lajos koronája Stuart Mária s Medicis Katalin 
imakönyve, Mcdicis Mária sokat látott tükre, 
Mária Antoinette piciny elszaggatott cipője, sz. 
Lajos zsoltárkönyve, Dagobert ^király vasszé
ke, stl). stb.

Hires paloták: a palais du Luxembourg, 
nagy trónteremmel s a sonatus ülés- termével, 
múzeuma tele történelmi novozotességokkel ; a 
palais du corps legislativ, a törvényhozó testület 
palotája; az 1855 ki világkiállításra épült palota 
(palais de industrie); a botol de vilié (a vá
rosház) renaissance stylbon épitve, egyike Páris 
leggyönyörűbb épületeinek ; s azon nagyszerű 
épület, melyről mindönki hallott, ki Páriáról va
lamit tud : a palais royal.

Ki győzne felsorolni azt a sok más palotát, 
nagybecsű múzeumokat s gyűjteményeket, tem
plomokat, egyetemi s tudományos épülőtöket 
(köztük az ódon Sorbonne), könyvtárakat, aka
démiákat, hiros gyárakat (mint a világhírű ma

nufacture des gobelins), gyönyörű fogadókat (mint 
a grand-hotel 700 szobával, 70 teremmel, távír
da szerkezettel stb.), a sok színházi, kávéházi s 
egyéb vig és komoly célokra emelt épületeket.

Két magas emlékoszlopa van Párisnak, a 
135 láb magas Colonne-Vendóme, melyet Napo 
leon állíttatott, bronzlapjait osztrák ágyukból ön
tetve; most Napoleon császár alakja áll rajta. A 
második a júliusi szobor a Bastille-téren az 1830. 
júliusi foradalom áldozatainak emlékéül.

Meggondoltuk társammal e felsorolt neve
zetességeket megtekinteni s „világot látni,” zse
bünkben egy vezető könyvvel, kezünkben pedig a 
delej tűvel: Páris utcái térképével. Csupa haza
fiasságból le nem vetettük nemzeti öltönyünket, 
hadd lássanak a párisink minél több magyar embert 
s szokjanak hozzá, Magyarországot is birodalom
nak tekinteni. Csak úgy örült szivünk, a midőn 
mögöttünk egy egy suttogó „joli“ szó hallatszott 
a legkedvezőbb bírálatul viseletűnkre. A francia 
leghizelgőbb szava az egyénre: charmant,s a tárgy
ra: joli. Hanem nagyon elszomorodtunk, a mifit 
ilyeket is kelle hallanunk még müveltobbektcjl 
is : „Cestun Polonaise." „Non,c’ est un Espaguol" 
(Egy longyol az! — Nem, hanem spanyol!) Azt 
tudják, hogy szép ruha, de azt nem, hogy magyar. 
A lengyelek és spanyoloktól nem tudnak meg
különböztetni bennünket. Hát még midőn hallot
tuk : „Ce sont des Allemands“ (németek!) felforrt 
vérünk s türelmetlenül oda szóltunk : Még nem! 
Nem kovésbbé esett roszul egy akadémikustól 
azt a kérdést hallani, vájjon a magyarok s né
metok egy nyelvet beszélnek-e V Kettő jutott 
eszünkbe ekkor : a közüsügyi politika s az, hogy 
a mai önző világban nagyon naiv politikus, ki 
külföldi segélyre számit. Nem segített, midőn vár
tuk s nőm segitne ezután sem a francia, miként 
veszni hagyá a derék lengyel nemzet dicső fiait. 
Hírből hallja, hogy vannak magyarok, de hol cs 
kik ők V azt nem tudja, nom-o töredéke csak 
a nagy német a nemzetnek', nem idiotismusa-o a
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magyar nyelv a németnek, vagy variatiója, mint 
a proveneoi a páriáinak ? mindezek felöl nincs 
tisztában.

Csillám kell a franciának s mozgás; a mely 
nemzet alszik, vagy kezei kötvék, hogy nem mo
zoghat, arról ö tudomást nem vesz. Volna csak 
párisi magyar követség (ambassadeur d Hongrie; 
mily szépen hangzik !) s minden párisi tudná? 
hogy létezünk s kik vagyunk és ily forma beszé
det hallanánk majd:

— Kié ez a szép equipage V
— A magyar ambassadeuré.
— Nézd csak azt a szép hussárd-t ott a ha-

kon.
—• A németnek nincs ilyeno.
— Tudod-e, hány mértföldnyire van Ma

gyarország fővárosa ?
— Pest? ügy körülbelül 250 mértföld.

— Mikor vannak a követség soiroe-i ?
— Kedden.

Do a szobáját csak nem ismered ?
— Micsoda, hisz a Monsieur Ambassadeur 

de Hongriosvel magával is beszéltem már.
— Hisz azt s em tudod, hol lakik?
— Nem-e ? Ep a palotája előtt adtam neki 

tüzet a boulevard des Hongrois-n, (in spe.)
Hogy is no gondolná a francia németnek a 

magyart, midőn nincs képviselőnk a külföldön, 
vagy felfogja-e vonni az ambassadeur de Ant
riebe a ,,d’ Hongriew-tis cimébe ? A sokszor hang
súly zott dualismus alapján szépen megférnének 
együtt. Mily hálás tárgya volna ez valamely or
szággyűlési képviselőnek interpellatióra.

(Folytatása következik.)

H a d ó  B é la .

A  <i о r  v  i  s  e  к  г  ö  1.
пт.

A bektasi vagy szabadkömives dervisek.

Konstantinápoly, juh végén. 
Mind vallási, mind pedig politikai tekintet

ben érdekes dervis-renddel kell megismertetnem 
olvasóimat, hogy igy az iszlam-világban szereplő 
három nevezetesebb szerzetről tájékozva legyen.

E rendet Hadzsi Bektas Koraszani alapí
totta, ki szent élete miatt „véli“ (szent) előnevet 
nyert. Koraszánból jött Kisázsiába, s itt sokáig 
élt Orkán khán udvarában, s a legnagyobb tisz
teletben részesült. A nevezett khán Bektáshoz 
ment egy napon, s kérte őt, hogy áldaná meg a 
vele jött katonát, ki képviselője azon uj seregnek, 
melyet ö szervezett. Boktás a saját rendjén levő 
dervisek által viselt föveget tett a katona fejére 
s kiterjesztvén kezeit, igy s z ó lo t t„Jeni cseri le
gyen neve azon katonaságnak, melyet szerveztél; 
alkata legyen szép, deli; fegyvere rémületes, 
acéla sújtó; legyen győző minden csatában s 
térjen vissza győzelemmel.“

Hadzsi Bektas meghalt 75b (l357)-dik év
ben, tetemei az Angora melletti Boktasköi novü 
faluban nyugszanak, hol tiszteletére emlékül 
gyönyörű mecset emelkedik.

Az általa alapított dervis-rend pedig kiváló 
tiszteletben részesült; többen a jancsárok közül 
dervisekké lettek, mig később majd minden jan- 
csár egyszersmind bektasi dervis is volt; pap 
és katona egy személyben, minta máltai vitézek. 
Innen azon fanatismus és vakmerő dac, mely

a jancsárnak föjellemvonása, s mely hatalmuk nö- 
vekedtével a trónt is megingató s az uralkodók 
sorsa felett határozott. A dervisek ez alatt oly 
annyira összefüggtek a jancsárokkal, hogy ezek
nek szabados nézeteik a dervisek között is ér
vényre emelkedtek. Politikai ellennézeteiket a'val- 
lási térre is átruházták, s mivel a többi rend már 
is gyanús szemmel nézte a bektasiakat a jancsá
rokkal való szereplésük miatt, kik már féket nem 
ismertek : dac és ollonkedés jellemüket úgy ki 
domborította, hogy a jancsárok eltörlésekor (182b- 
ban) a bektásiak mármint kikiáltottatheisták vol
tak ismeretesek, s ma már az igazhivöt, midőn 
a „Bektasi“ nevet hallja, olyan érzet szállja meg, 
mint a jámbor keresztényt a „Voltaire“ név hal
latára.

II. Mahmud khan megsemmisítvén a jan
csárok odzsákjait (csapatait), a bektasi dervisek
nek is, mint eretnekeknek, s a jancsárokkal való vi 
szonyok miatt, el kelle hagyniok Stambult; kik 
ezentúl a tilalom dacára még szorosabb láncot 
fűztek maguk között — s titkos színezetet vettek 
magukra. Egyesültek a szabad kömivesféle intéz- 
ményü Melajuni dervisekkel és képezik azon 
kasztot, moly nálunk szabadkömivesnok nevez" 
tetik; neve törökül fermaszon (magok közti: szer’ 
besz karindasz), melynek jelentése annyi, mint 
athoista. Mondják, hogy nem hiszik Mohamed 
látnoki küldetését, bort isznak stb. stb. s csak
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külszínből teszik vallási szertertásaikat, bogy ez 
alá rejtsék politikai színezetüket. Annyi bizonyos, 
bogy a török szabad kömivosek „Boktasi testvé
rek“ név alatt egyesültek, s mindnyájan a hala
dás emberei s az uj török párt hívei, kik a jeru- 
zsálemi nagy páholy alatt állanak, Egy barátom 
nyilatkozata, ki maga is szabadkömives, tájéko
zást adhat nézeteikről. „Bort iszom (ez a legelső 
érdem) mondja; dzsámikba (mecsetekbe) nem 
járok; gyűlölöm a papokat; ha padisáh volnék, 
a mecsetekből színházakat, egyetemeket, akadé
miát és kórházakat csináltatnék.“ Ha most meg
int születnék egy erélyes Mahmud s lerázni akar
ná nyakáról a nyügzö papi hatalmat, úgy azt a 
„Bektasik“ által tökéletesen elérhetné.

A boktasi dervisek , eltekintve a szervezet 
belső lényegétől, Alitól származtatják eredetü
ket. Vallási szertartásaik semmi sajátos jel
leggel nem bírnak. Öltözetük főbb részei a töb
biekétől nem sokban különbözik ; viselik a haidirit, 
khirkát (köpenyt), tajbendet (övét), s kamberich 
nevű madzagot viselnek övük alatt, melyhez 
egy tojásdad vagy köralaku, többnyire kristály 
kő van kötve, melynek nőve nedzef; követ hor
danak nyakukon is (teszlimtas), melynek hét he

gye van, jelképezvén a hét eget, bét földet, hét 
tengert és hét égijelt, melyeket az isten terem
tett ; fülükben is hordanak egy követ (mengus- 
tas), s ezek ismertető jelei a Bektasinak. Mi is 
ismerünk otthon egy szabadkömives nagymes
tert, kinek ilyen kövei vannak, ki azokat állító 
lag Ismail basától kapta, s mint mondja, ezeket 
fel illesztve, bejárhatja Törökországot egy para 
nélkül. Ám kisértse meg. Pesten a magyarok bi
zonynyal meg nem siratják távozását. — Titkos 
jeleik és beszédeik terdzsama név alatt ismere 
tesek.

A növendék felavatása hosszadalmas furcsa
ságokkal és sok ákom bákommal megy végbe, 
épen mint a szabadkömiveseknél.

A Bektasi dervisek egy része koldulásból él, 
keskuljokat (kolduló csésze) rázva. „Seid - al- 
lah“ (valamit az isten szeretetéért) felkiáltással 
kopogtatnak be alamizsnáért. Mások a koldu
lást megvetik és kézimunkából élnek.

Stambul bazárjaiban nagy számban látha
tók, a mint kanalakat, fehér és csíkos márvány
ból csillag és más alakú köveket esztergálnak 
s a dervisek számára keskulokat, vakaródzó és 
pediculázó lapátkákat készítenek.

E r o d y  B é la

A  g ö r ö g  é s  r ó m a i  n e v e k  e r e d e te  é s  h a s z n á la t a .

A görögöknél tulajdonképen sem nemzetség, 
som családnév nem volt. A gyermekeknek adandó 
nóv a szülék tetszésétől fügött, kik azt közös ta
nácskozás után döntötték el. így beszéli Stropsia- 
des Aristophanesnél, hogy sokáig versengett ne
jével, mi neve legyen figyormekiiknek. О  nagy
apjáról Phidonidesnok akarta nevezni, anyja po
ciig a „hippos“ ló, szót kívánta minden áron bo- 
lehozni, végre mind a ketten abban állapodtak 
meg, logyon hát Phidippides.

A névadás születés után 7 - 1 0  nappal történt 
s napja családi ünnep volt, midőn a behívott bará
tokat megvendégelték ; s ezt részben azért tették, 
hogy a gyermek nevének tanúi legyenek, ha idő
vel valami kétely támadna iránta. A gyormokok 
rendesen oly ősök neveit nyerték, kik különösen 
kitüntették magukat. így nevezte el Lysimachus 
a maga apjáról iiát Aristidesnek és Melesias 
Thucidydesnek, igy szállottak át Pyrrhus, Pphi- 
lippus, Ptolemaeus stb. nevei számos utódaikra. 
Az ily névadás indoka vagy hiúság, vagy pedig 
azon szándék lehetett, hogy a gyermeket már | 
nevével nagy tettekre serkentsék A természetes

gyermekeket nagyapjukról is szokták nevezni; 
p. o. Aristoteles, ágyasa Негруllistöl született fiá
nak Nicomachus nevet adott. Néha a fiút egyene
sen apjáról nevezték el, mint p. o. a hires Miltiades 
és Perikies fiai, s ilyenkor megkülönböztetés 
végett az „öregebb11 és „ifjabb“ kifejezést használ
ták. Sokszor a névadás bizonyos különösebb kö
rülményektől — melyek alatt a gyermek született 

- vagy testalkat- és egyéb tulajdonságoktól 
függött és épen ezen okokból a gyermekek nevét 
meg is változtatták. Odysseus nevét onnét kapta, 
mert nagyapja, Antolycus, tartózkodási helyével 
elégedetlen volt; Oedipus pedig, mert dagadt lábai 
valának. Achilles fiát először haja vörös színéről 
Pyrrhusnak hívták, utóbb Ncoptolemusnak, mert 
mint ifjú, részt vett a trójai háborúban; Hoktor 
fiának, Skamandusnak először Astyana volt a 
neve, mert apja a város védelmezője volt. Plato 
születése alkalmával nagyapja Aristoteles nevét 
kapta ; széles vállaiért azonban az argosi gymnasta 
Aristo, Plato nevet ruházott reá.

így változtatta át Aristoteles tanítványa Tyr- 
tamus nevét Thoophrastusra — istenileg beszélő
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— helyes szólásáért. Lykon bölcsész neve elé 
ogy Jfg tí betűt tettek s lett belőle Glykon, hogy 
kellemes ékes szólását már neve is magán hor
dozza.

Barthelemy a görög nevek két osztályát veszi 
föl: egyszerűt és összetettet. Az elsők bizonyos 
emberek és állatok közt föltalálni gondolt hason
latosságból eredtek, p. o. Leon (oroszlán), Lykos 
(farkas), Moschos(borju), Korax (holló), Aloktryon 
(kakas), stb., mások az arc vagy hajnak sziliétől 
látszanak kölcsönzötteknek, p. o. Argos (fehér), 
Melas (fekete), Xanthus (szőke), Pyrrhus (vörös),
— Néha gyermeknek isten nevet adtak pár 
betűből álló ragnak hozzátoldásával, p. o. Apol
lonius Apollontól, Demetrius Demetertől, Atho 
naeus Athénétől.

Az öszetett nevek nagyobb számmal találhatók, 
mint az egyszerűek. Ha a nő fia születését kö
nyörgésének hitte tulajdoníthatni, némi változta
tással a doron (ajándék) szót tették az általuk 
segítségül hívott isten nevéhez, p. o. Theodor 
(istenek ajándéka), Diodor (Jupiteré), Herodor 
(Junoé), Athénodéi- (Minerváé), Hermodor (Mer 
kuré), Hephaistioder (Vulcané), Heliodor (napé), 
Apollodor (Apollóé), Asklepiodor (Aesculapc,) 
Cephisodor (Cephisus folyam ajándéka) stb.

Némely családok családfájukat az istenekig 
akarták fölvinni s innét származhatnak aztán: 
Theogenes vagy Theagenes (istenektől nemzett) 
Diogenes (Jupitertől nemzett), Plormogenes (Mer
kúrtól nemzett) stb. Megjegyzésre méltó, hogy 
a Homernál előforduló nevek nagyobbrészt meg
tiszteltetést jelentenek és a hős-korban legtöbbre 
becsült tulajdonságok : bátorság-, erő-, gyorsaság 
a futásban és óvatosságtól származnak. így kép
ződtek ezen szóból p o l e m o s  (harc, háború) 
Tlepolemos (a háború társadalmait tűrni képes); 
Archepolemos (a harci munkát intézni tudó); 
m a c h e  (csata, ütközet) szóból összekötve más 
beszédrészekkel, melyek a főnév értelmét mindig 
becsülettel jcs módon határozzák m eg: Amphima- 
chus, Antimaclms, Promachus, Telemachus ; ha 
sonlóképen e n о r e a-ból: (férfiasság, erő) Aga- 
penor ( bátorságot szerető,) Agenor (azt végrehaj
tó), Prothoenor (bátorságra első) s több ilyenek, 
m int: Alegenor, Antenor, Elephenor, Euchonor, 
Persenor, Hypsenor, Hyporenos stb.; d a m a o-ból: 
(fékez, erőt vesz rajta) Damaitos, Amiphidamas 
Chersidamas , Iphidamas , Polydamas; n о о s- 
böl : (ész, értelem) Astynoos, Arsinoos, Auto* 
noos, Iphinoos ; inodo-ból: (gondoskodik, tanácsot 
ad) Agamedes, Eumedes, Lykomedes, Perime- 
des, Tlirasymedos ; k i cos (hírnév, dicsőség)

Amphikles, Agakies, Bathyklos, Doriklos, Eche- 
klos, Iphiklos, Patroklos, Kleobulos stb.

A hős-korban tehát hihetőleg többen két névvel 
is bírtak ; az egyiket szüleiktől nyerték s a mási
kat tetteik által szerezték; de ez utóbbi, mint tisz
teletnév, az elsőt csakhamar elfelejtetvén, szokottá 
és egyedülivé lett. Az ilyen tisztelot-elnovezések 
a gyermekekre is átszállottak, hogy elődeik tettei
re emlékeztessenek s utánzásrá serkentessenek. 
Később azonban a ráruházás minden további ne
mesebb szándok nélkül történt és az iHőtök gyak 
ran az életben egészen ellenkező sajátságokat 
mutattak, mint neveik jelentettek. Figyelmet ér
demel végre még azon körülmény is, hogy Hornéi
nál alig van egyetlen csúfnév, mely a test vagy 
léleknek hiányai s fogyatkozásaira célozna; ké
sőbb azonban a névadás ezen tere sem maradt 
parlagon.

A rómaiaknál rendesen három név volt szoká
sos : praenomen elönév, nőmén nemzetségnév, és 
cognomen családnév. Néha még egy negyedik is 
járult hozzá, melyet fényes tettek vagy kiváló 
tulajdonok kölcsönzöttok. Az elönév — mint maga 
az olnevezés mutatja — rendesen előlállott és a 
család egyes egyéneit jelzette s bizonyos kétér
telműséget előidézhető esetek kivételével, szokás- 
szerint egy betűvel Írták , p. о. A =  Aulus, 
( Caius, D =  Decim us, L =  Lucius, M =  Marcus, 
N. Numerius, P- Publius, Q- Quintus, T- Titus : 
Ap- Appius, On- Cneius, Sp-Suporius, Ti- Tibe
rius, Mam- Mamercus, Ser- Servius, Sex- Sextus* 
Ezután jött a uoincn vagy nemzetség név, p. 
Cornelius, Fabius, Tullius, Julius, Octavius ; végre 
a családnév vagy cognomen, mi a nemzetség egyes 
családait különböztette meg egymástól, p. o. Ci
cero, Caesar, Scipio. Ebben tehát: M. Tullius Ci
cero, M. a praenomen, mely bátyjától Quintustól 
különböztette meg, Tullius a nemzetséget — gens
— és Cicero a családot jelentette. Melléknevekre
— agnomina — példákat szolgáltatnak: Afri 
canus, Asiaticus, Cunctator, melyeket Scipio, Han
nibal legyőzője, L. Cornelius Scipio az ifjabb 
Scipio Africanus bátyja, Karthago elpusztitója és 
Q. Fabius Maximus, ki okos moggondoltsága ál
tal Hannibal gyors előhaladását gátolta — visel
tek. Kettős melléknévre példa P. Cornelius Sci
pio Africanus, Aemilianus, kit többnyire ifjabb 
Scipio Africanusak neveztek ; ő L. Aemilius Paul- 
lusnak volt lia, de az idősebb Africanus, kinek 
nem valónak gyermekei, fiává fogadta, tehát fiú- 
sitása által nyerte P. Cornelius Scipio Africanus 
(is Aemilius nemzetségből származása következ
tében Aemilianus nevét. A fent említett praenome-
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az elnök szükségesnek látta rendre utasítani, s ez 
anyi erejébe került, bogy rögtön belc-szédült, s 
ki kellett vezetni.

Valóban meleg napok voltak, s nem csoda, ha 
a szegény, munkagyötrött honatyák oly gyors 
szárny veréssel röpdöstek — a gőz szárnyán — 
haza felé, mint a kalitkába zárt madarak, mikor 
ajtajukat egy boldogító véletlen megnyitja.

Л családi fészkek, a falusi hüves lakok, a fák 
és kertek kedves árnyai sohasem lehettek rájok 
nézve oly vonzó, boldog helyek, mint most, midőn 
azokat egy átkinlódott fővárosi nyár és az ülés
terem folytonos gőzfürdői után látják viszont.

De ha ők mennek, s ha a miniszterek is futva 
futnak, ki Meránba, ki Svájcba, ki Ostondebe, hogy 
a kormány nehéz gondjait egy időre kipihenjék: 
— mi marad nekünk, kik tovább is itt égünk a 
nagyváros kietlen kövezetén V

Л tudomány háza zárva áll. Л szépirodalom 
termo szintén. Л képzőművészeti társulat csarno
kát is becsukják о napokban, ama bús gondolattal, 
hogy vájjon tulajdonképon méltó lesz-é újra ki
nyitni, midőn még a Matejkó gyönyörű olajfest- 
vényét sem nézték meg mindössze som annyian, 
a mennyi ember egy nap a legutósó fényképkira
kat előtt is meg szokott állani V

Konz is eltávozott sokat-tudó lovaival, sokat 
merő lovagnőivol, jó kedvű bohócaival és tarka hal
létjével, s csak Cinisolli maradt itt még egy időre, 
hogy páratlanúl működjék, s „a magyar zászló 
diadalával,“ melyet Ciniselli Klotild asszony mu
togat, egy kis patriotikus közönséget vonzzon.

Л császárfürdő idénye szintén hanyatlik, s múlt 
heti táncvigalma eléggé mutatá, hogy a társasélot 
hévmérője meglehetősen alászállt, annyira, hogy 
mtíg a rózsaszín szemüveges báli tudósítók is jobb
nak látták szebb alkalomra tartani fönn a bálki
rály női koronák osztogatását.

Kincs más, mint a nemzeti színház régi játék- 
rendje és a népszínház uj lármás falragaszai, me
lyek „Bém apó“ színpadi dicsőítését hirdetik a 
reklám harsonáin.

Mikor a nemzeti színház divatba hozta az egy
havi szünidőt, azt mondta rá mindönki: hagyjan • 
szívesen nélkülözzük az előadásokat о legmele
gebb hónapon át, abban a reményben, hogy aztán 
folytonosan együtt lesz az ogész személyzet.

De az első szinlap, melyet a megnyitás után 
széthordnak, rendesen azt jolenti: hogy a dráma 
legkitűnőbb tagjai „szabadság idejüket használ
ják .“ Ekkép szépen eltelik még vagy két hét, mi
alatt régi francia vígjátékoknál, még régibb dal

műveknél s legislegrégibb népszínműveknél nem 
látunk egyebet.

Volt azonban mégis egy újdonság: Lederer te
norista. Nem kis érdekkel néztünk vendégszerep
lései elé, először: mert egy uj tenorista magában 
véve is ritkaság, s mellé még egy magyar teno
rista, valódi szerencse lenne, ha ki tudná vívni a 
köztotszést.

Német lapok dicséreteitől, reménytől és várako
zástól megelőzve lépett tehát föl az uj vendég, ki — 
a mint tudjuk — a jövő tavasztól kezdve szerződ
tethető lenne. S mi volt a siker ? — Első este az 
elismerés koszorúját nyújtottuk neki, hogy a má
sikon visszavegyük tőle, s most ismét kezünkben 
tartjuk, egy harmadik alkalommal gondolva meg, 
hogy oda adjuk e neki végkép, vagy sem.

Az „Afrikai nö“-ben csinosan énekelt, s rokon
szenves alakjával és jó magyar kiejtésével meg
nyerte a hallgatókat; de a „Troubadour“-ban 
egy irgalmatlan gixer hátán bukott be a szín
padra, moly az ogész est benyomását meggyön- 
gité.

A színpad botlásait bajos kijavítani, mint 
a sajtóhibákat a könyvek végén. Egy hangficam 
gyakran tönkre tesz egész estét, noha — megle
het — csupán esetleg, moly alól a legkitűnőbb 
művész sincs kivéve. Ennél fogva méltatlanság 
is lenne: pálcát törni ilyes balesetekért, s legoko
sabb bevárni azt, a mi következik.

IJgy látszik azonban, hogy a fiatal Lederer 
még nem a jelen, hanem a jövő énekese. S e re
ményteljes fajból operánkban annyi van már, 
(kivált a szépnem körében,) hogy a közönség 
méltán szeretne közéjük olyanokat is, a kik va
lami egyebet is nyújtanak, mint szép reményeket.

Nagyobb baj azonban a dráma egy balesete. 
Legjobb esetben is — Tóth József nem játszhatik 
egy félévig. A gleiclienbergi forrás enyhité, de 
nem gyógyitá ki torokbaját. Tartüffe, Harpagon, 
Xl-dik Lajos, Richelieu, Ill-dik Richárd és Shylok 
gazdátlanul maradnak egy időre. Az ő színpadi 
birodalmán nem osztozhatnak mások, legfölebb 
kisebb szerepeit — eredeti és francia vígjátékok
ban, kisebb szabású drámákban — vehetik át. 
a fiatalabb erők, azért, hogy játékrendet lehessen 
csinálni. Távolléte mindenesetre nagy űrt képez 
a hazai drámában, de szeretjük hinni és remélni, 
hogy ez az ür csak múló baj leend, s mi a jövő 
év folytán újra üdvözölhetjük ama jellemábrázoló 
színészt, ki Egressy Gábor elhunyta után a tra
gédiának egyedüli oszlopa lett.

Színi viszonyaink kedvezőtlen állását mutatja 
az is, hogy a népszínház máig sem tudjabetölteniazt










