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Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos 
D R E S C H E R  R E Z S Ő

köz- és váltó-ügyvéd.

B ú c s ú .

Mövidke háromnegyed év után fájdalommal, de egy-
szersmint bizonyos nemével a megnyugvásnak 

tesszük le to llúnkat,
’ Telve ambicióval, jóakarattal és reményekkel ala

pítottam meg lapomat; és ámbár el voltam készülve a 
küzdelemre; néni véltem azt, miként rövidke három 
negyed év alatt be kellend látnom, hogy nem elég a 
tenni vágyó akaratnak teret, tág, szabad teret, ez aka
ratnak befolyásolatlan nvilvánulási módot és alkalmat 
nyújtani; hanem hogy ezt a tenni vágyó akaratot ne
velni, fejleszteni, megteremteni kellene nálunk előbb, 
hogysem céltudatos önérvényesülésre jutni tudna kö
zönségünknek még azon részében és köreiben is. me
lyek községi és társadalmi életünk vezetésére, irány
zására hivatvák.

Ambícióim minden álomképei ködként foszlot
tak szét.

A mi üdvös eszme a legtetszetősbb köntösben is 
közönségünk elé jött, — az elmosódott már az embe
rek emlékezetéből is.

Kárhoztattuk azt a közönyt, mely közönségünket 
lenyűgözi; serkentők azt a jó akaratú törekvést, mely
nek intelligentiánk nem egy szép intézményben adta 
fényes tanujelét; felkeltők a nagyközönség vezetésére 
hivatottak érdeklődését a közre, jótékony intézmények 
fejlesztésére; egy kis szellemi sürgést-forgást ébresz
tőnk; — és minden önhittség nélkül mondhatjuk, bi
zonyos tekintetben iparkodásunk pártolásban is ré-
SZ6SÜlt

De nyíltan kimondom, éppen a t e k i n t e t b e n
r é s z e s ü l t  p á r t o l á s b a n ;  a m e l y n é l  s o k 
k a l t a  t ö b b r e  b e c s ü l t e m  v o l n a  m á s  i r á 
n y ú  t á m o g a t á s t .

Az előfizetők száma nagyobb volt, mint sok más 
Baján létezett lapé; de a szellemi munkásság terén, 
közönségünk csak néző közönség maradt.

A társadalmi erőket szunyadozásaikból felébresz
teni, a sajtó bármily éles harsonája elégtelennek bi
zonyult.

Pedig nem egyszer hallatszék az elismerés szava, 
és az, hogy egyik-másik felvetett idea megérdemli a 
komoly megfontolást és gyakorlati kivitelt.

Pedig meg lehetnénk győződve, hogy az együttes 
működés sikere el nem maradhatott, és a tetteket a 
nagyközönség tapsai követték volna.

De hát nem akadt a ki sorompóba lépjen, vagy

B U M  H ÍR A D Ó
itikai és társadalm i közlöny.
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Előfizetési dijak és hirdetések

N i  N A T L A J O S
nyomdájában fogadtatnak el.

csak tollat is fogjon egy-egy eszméért, egy-egy gya
korlati, még oly sikeresnek Ígérkező intézmény meg
kísérlésére.

A közkönyvtár eszméje, mely minden törekvő vá
ros intelligentiájának próba-köve, nem foghatott talajt. 
A képtár és múzeum egylet eszméje nem is lön meg
beszélésre, megfontolásra méltatva és mig például most 
Győr és Veszprém város közönsége épül, tanul, lelke
sedik a hazai képzőművészet jelesebb alkotásain ; ad
dig nálunk idiótának tartják ki ily dolgokról komo
lyan beszél. Egy Tóth Kálmán egyesület alakításának 
eszméje nálunk kivihetetlen ; mert az édes szavú dal
nok neve nálunk annyi, nem mondom varázszsal, de 
ingerrel sem bir, mint a legbotrányosabb fércműveknek 
a vásári reklám minden furfangjával világgá dobolt, 
zülött zsenijeié ; és mert. mig az ország lelkesedik a 
nagy költő remekein és a nép szerte az országban da
lolja feliilmulhatlanul bájos danáit; addig nálunk nem 
jött eszünkbe sem, csak össze is szedni, megőrizni 
az ő nagy szelleme visszahagyott drága örökét, nagy
becsű m űveit; vagy kifürkészni, mindazon kisebb-na- 
gyob életeseményt, mi az ő nagy nevét hozzánk köti; 
avagy alkotni valami nagyot, maradandót, mi őt miué- 
künk örök időkre biztosítaná. Templomi énekkar, mi
nek nekünk ; a mi áhítatunknak elég egy pár rekedt 
torok ; nem zavarja az igazi hívőt az a fülsértő sival- 
kodás ami mellett az ur Isten mégis csak meghallhatja 
és — hallgathatja imádságunkat, ha akarja. Közművelő
désre se pénzünk, se szükségünk ; elég műveltek va
gyunk, ha szépen el tudunk diskurálni és pláne, ha a 
parketten egy hindiért szépen el tudunk még lejteni.

Minek a színház nekünk; ha az igazgató, kit Isten 
rósz kedvében hozzánk kergetett, a koncessiót akarja; 
annak megmondjuk: hogy mielőtt még ki tudná váltani 
az adósságból, a nemzet e nem is napszámosait, hanem 
koldusnál is nyomorubb pária-társait, ezek kötelesek 
legyenek uj színházat építeni és abba közönséget fogni. 
Magyarosítani, a nőnevelésnek, iskoláknak csarnokot 
építeni, az ipart és kereskedelmet, a művészetet és 
müizlóst, a kisipart, a földmivelóst fejleszteni, irodal
munkat pártolni, kultiválni, temetőinket, sétahelyeinket, 
tereinket gondozni, a szellem-, a jellem-, a szivképzés 
minden feltételeit felkultatni, megszerezni stb. stb .; 
ez mind csak üres frázis, semmit érő szalmacsépelós 
nekünk.

És az, ki ilyenekkel foglalkozik, idealista; ki nagy- 
hamar azon veszi észre magát, hogy fakópnél van 
hagyva, egyedül áll, és jobbra balra viaskodása alig 
egyébb, — szélmalomharcnál.

Ez az, amiért letettük toliunkat.
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Ez az, amiért abbanhagytam a lapszerkesztést.
Mindazonáltal nyugodt öntudattal, azzal a meg

nyugvással teszem le toliamat; hogy azt nem személyes 
érdek vezette, ilyenre felhasználni nem engedtem és 
nem törekedtem és hogy az igazságot le- és fölfelé 
kimondani egyaránt kötelességemnek ismertem.

Hogy aztán jelentékenyebb gyakorlati sikerekkel 
nem dicsekedhetem; ennek egyszerűen oka az, mert 
szerény anyagi viszonyaink mellett nemcsak elérhetlen 
az, hogy minden jobb gondolat mindjárt testet öltsön ; 
de főleg oka az, mert meggyőződésem szerint ahhoz, 
hogy teremteni, alkotni tudjunk, első sorban szükséges, 
hogy akarni, erősen akarni tudjunk.

Addig is azonban, mig ezt megérjük, leteszem 
toliamat; mert mig egyrészt ép oly fájdalmas, mint ko
mikus, hogy valaki a helyzet felismerése dacára, jobb 
tudomása ellen és az eredményre minden kilátás nél
kül enmagát egy sisiphusi munkára kárhoztassa; addig 
tartozom én kenyér-adó pályámnak annyival, hogy ál- 
ala előszabott hivatásszerű kötelességeimet, a legnagyobb 

mérvű gondatlanság és könnyelműség vádja nélkül, el
hanyagolnom nem lehet és nem szabad.

Midőn tehát ez oknál fogva t. olvasóinktól imitt 
búcsút vennék; nem mulaszthatom el e helyütt, hogy 
köszönetemet ne nyilvánítsam. Melegen átérzett köszö- 
netemnek adok első sorban kifejezést e lap tisztelt, ol
vasóinak azon szi-ves pártolásért, melylyel lapom fenn
állása más irányú pártolás esetén még sokáig lehetővé 
vált volna. Másodsorban azoknak tartozom hálával, a 
kik a lapnak megfelelő színvonalon fenntartása nehéz 
munkájában velem együtt fáradni, nekem segíteni, ke
gyeskedtek. Végül köszönetét mondok mindazoknak, a 
kik bármily tekintetben segélyemre lenni szívesek voltak 
a nehéz munkában és a reám hárult terhen könnyi- 
tének.

Több jóakarattal, mint tehetséggel iparkodtam, és 
talán némi részben sikerült is megfelelni azon célnak,

i ?  j L h  c  j l

Két szív.

® /(adár az én szivem, örömet bánatot 
Daloló madárka;

Bárcsak a te puha, ölelő két karod 
Volna kalitkája!

Gyémánt a te szived, drágább mint az égbolt 
Fényes meleg napja;

Bárcsak az én égő, lángoló szerelmem 
Volna foglalatja !

G M.

G yöngyharm attól . . . .
Gyöngyharmattól csillog a fák levele,
A szemem is gyöngyharmattal van tele,
Harmatozik, könyozik a két szemem,
Jaj, mert nincsen, aki engem szeressen.

líg  a szivem, mint a déli napsugár,
Hiába ég, viszonlángra nem talál . .
Fut előlem a boldogság, szerelem,
Mint hab habtól zajgó folyó tongeren.

Nap fölissza fák csillogó harmatát,
Akad még lány, ki hű szívért szivet ád,
A ki búmból, keservemből kigyógyit,
S lecsókolja siró szemem könyeit.

Karácsonyi K.

mit elém tűztem; de lehet, hogy eljön még a nemes 
küzdés ideje, a midőn több eredmény lesz a munka 
jutalma. Én részemről csak kötelességet, szent és elutasit- 
hatlan kötelességet vélek mindenkor teljesíteni, ha édes 
szülő városom és drága hazám kulturális haladásához 
csak egy gondolatnyival is járulhatok azon csekély 
erőmmel és tehetségemmel, amit bírok és a melyet e 
drága szülővárosnak és ez édes honnak szentelhetni, 
a mig élek minden hazaűui törekvésem és örömem 
leend.

Isten velünk !
(Ü r e s c h e r  (R ezső , 

ügyvéd.

I s k o l á i n k .

( lemult hét a művelődés és tökélyesülés ünnepe
volt.
Iskoláinkban mindenütt vizsgák és évzáró ünne

pélyek tartattak.
Nem akarunk ezekhez tüzetesebb fejtegetéseket 

fűzni; egyrészt, azért, mert művelődési intézményeink 
egy némelyike sokkal önállóbb és ez önállóságra fél
tékenyebb vezetés alatt áll, semhogy véleményünknek 
kellő súlyt adni remélhetnénk; de másrészt azért, mert 
végre is azon panaszaink, miket felhozhatnánk sokkal 
többet és illetékesebb helyről lőnek hangoztatva, sem
hogy azok egyszerű újra felemiitésétől, egyszerű regis- 
trálásától nagyobb eredményeket, javításokat várhatnánk.

Egyet mégis nem hagyhatunk említés nélkül: ez 
elemi iskolánk.

Ma már mindenki tudja azt, hogy az elemi iskola, 
pár excelence jellem és szivkópző iskolája a haza jö
vendő polgárainak.

Ma mindenki meg van győződve arról, hogy azok

Ékesszólás.
Szerelemről dalol a madár is,
Szerelemről cseveg a patak,
IIö szerolmot esd a napsugár is,
Pedig mind oly nénr .allgatag

Minek a szó, hiú beszéd ott, hol 
Némaságban annyi a varázs,
Hol megértik egymást egy mosolyból 
Ekesszólóbb ott a hallgatás !

G. M.

Galamb és vércse.
Eredeti regény.

I r t a :  G. M.
(Befejezés.*)

Marga kissé elfogult lett, midőn az operaház folyosójára
lépett.

Az egész színház együtt volt. A személyzet kíváncsiságból 
teljes számban megjelent, hogy láthassák azt a fiatal leánykát, 
a ki azon a ponton van, hogy magának hirt, nevet és dicsősé
get szerezzen.

A zenekar intonálta a nyitányt. A  próba megkezdődött

Mint lapunk utolsó számában is említők, sajnálatunkra csak az 
események vázlatos ismertetését és nem az igen szép kidolgozású mUvet 
magat adhatjuk befejezésül, mert ebhez most már sem időnk, sem alkal
munk többé. gzerk.
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az első benyomások, melyeket a gyermek a népiskola 
padjain szerez, egy életre szólnak, egy-egy küzdelmes 
életpályának útlevelét képezik.

Nem a tudományok iskolája az. hanem a lélek, a 
szivképzésének intézete; nem elvont fogalmak és nya
kaiéként, theoremák ismertetője, hanem a jellem alap
vetője, a lélek útbaigazítója.

Mit is tudhatna még a gyermek, midőn alig hogy 
a bölcsőből, az óvodából, az elemi iskola padjába lép 
életről, jellemről, jogról, kötelességről!

Egy chaost hoz magával. A külvilágban jelentkező 
tárgyak és események iránt homályos sejtelemmel, ért
hetetlen vágygyal lelkében, ide jön az iskolába; hogy 
e sejtelmek, e vágyak ehaosából kibontakozásra itt 
nyerjen útmutatást. Az ébredő lélek olyan mint a pir- 
kadó hajnal elragadó költészetével és a láthatárról las
san elhúzódó átláthatlan ködével.

És mindig kérdés, hogy milyen ez ébredés. Nap- 
sugáros-e, vagy felhő takarja-e majd a tiszta eget, mely 
még hamvas szürke borongásban terül a világ fölé.

Ezt a borongást megvilágítani, ezt a homályos sej
tést, az igazi tudás sugáros ragyogásává varázsolni, az 
ébredő vágyakat, vallásosság és erkölcsösség által fe
gyelmezett nevelés nehéz munkájával, az igazán szép 
és jó felé irányítani: ez a tanító kötelessége, magasz
tos feladata.

A ki e kötelesség lélekismeretes teljesítését nem 
ambitionálja, az okosabban tesz, ha helyet enged az arra 
hivatottaknak, mert a kinél? jelleme nem elég erős, ké
szültsége nem elég széles, tudása nem elég alapos, föl
emelkedni azon magaslatra, hogy a szívnek és jellem
nek kellő formázást, képzést, irányt nyújtson, ez vagy 
nem tudja, vagy nem akarja felfogni, hogy az iskola 
nem pusztán zsibvásár az elernozsina megszerzésére, 
de templom, a melyben az arra hivatottak csodákat mü
veinek és kell hogy műveljenek, az újkor, a tudomány 
és műveltség örökké bámulatos csodáit; — az álljon

Marga átérezve a pillanat fontosságát, félredobott minden elfo
gultságot és oly önérzetesen és biztonsággal énekelte el szerepe 
minden részletét, hogy az egész nézőtér csengett, zsongott, vissz
hangzott attól az érctől, mely hangjában rejlett. Trillái pedig 
olyanok voltak, mintha ezüst lapra igaz gyöngyöt pergetnének és 
tremolái, mintha a nyári est langy zephyrje szelíden zizzen- 
tené meg a rezgő nyárfa susogó levelét.

Marga győzelme teljes volt.
Az esti előadás sikerét nehány szóval jelezhetjük.
Zsúfolt ház . . . Taps vihar . . . Virág . . . Koszom . . .  Ha

tárt nem ismerő lelkesedés . . . S fönn a színpadon egy boldog
ságtól könnyező alak borult egy reszkető férfi karjaiba.

Neszmélyi báró Marga előtt megérkezett Kasselhe.
—  Törnie, vagy hajolnia k e ll; —  mondó magában.
A kaszinókban, kártya közben, egyetlen társalgási thema 

volt Marga diadala.
Nes'/.mélyi még alig tette be a lábát a főúri körbe, midőn 

ezer kérdéssel vették ostrom alá az ünnepelt földi személyi viszo
nyai tekintetében és aligha kerülte volna Neszmélyi azon sorsát 
el, hogy az ő révén ismeretséget tenni akaró autokratákért a 
második kudarcot vallja Margóval, ha egy talán még ennél kelle
metlenebb incidens Noszmélyinek nem adott volna más szerepet.

*
Vanda grófné Neszmélyi nyomán volt, és mint ennek je

gyese követelte tőle, hogy lekötött szavát Varróit (Neszmélyi) már 
azért is haladéktalanul váltaná be, mert a grófnő igy akart bo- 
gzut állni Jvanovits Gergely nagyhercegen, ki öt rutul megcsalta

odébb, és keressen kontár kézben kevésbbé veszedel
mes. kevésbe káros mesterséget, mint a mily üdvös és 
magasztos a jó tanitó kezeiben : a népnevelés.

Lejárt már az a kor, a midőn az emberek még 
az Írás, olvasás, számolás legprimitívebb mívelete, is
merete nélkül, „rovás“-sal és „jegyek‘’-kel boldogul
hattak.

Sőt lejárt már az a kor is, mikor egyszerű em
berek, az a-b-e elemeinek és a legegyszerűbb szám- 
miveleteknek ismereteivel leülhettek a káthedrára, hogy 
a füttykös assistentiájával belemogyorófázzák a halálra 
ijedt nebulókba az egyszeregyet.

Ma már a paedagogia tudomány. Nemcsak, hanem 
a tudományok tudománya.

A filosophia, az embertan, az általános tudomá
nyok összessége, az ethika mind együttvéve képezik a 
paedagogia alapjait.

Egy rendszeresen alkotott terv szerint hatni a 
gyermek könnyen idomítható kedélyére: ez a paedago- 
giai tudomány gyakorlata. A gyermek kedélye lágy 
viasz, melyből a legremekebb szobormű csodálatra 
méltón tökélyes vonásait formázhatod; egy balfogás, 
és a legnagyobb szobormű el van torzítva.

Mióta Pestalozzi fellépett; mióta berbert, Spencer 
megalkotta a paedagogia tudományát, az a régi rend
szer romba dőlt és fölépült helyébe az a monumentá
lis épület, melyet o k t a t ó  s z a k o k t a t á s n a k  
neveznek.

Azok, kik tervszerű, alapos képzettséggel indulnak 
a népiskolákba oktatni és szoktatni, nevelni és képezni 
a gyermekeket, tudják, hogy ez annyit tesz, mint a 
szív- és észbeli képzésnek széles és erős alapot és a 
fejlődésbe mégis harmóniát teremteni.

Ennek az alapnak, ennek a harmóniának a hiánya 
az, ami nagyobb iskoláinkban, különösen gymnáziumunk- 
ban és egyáltalán a gyermekek tovább képzésében oly 
fájdalmasan érezhető.

és mert Vanda grófnő kezében oly compromitáló iratok voltak 
Varrottal szemben, hogy ezekkel azt minden percben megsemmi
síthette, a miért is Varroffbt mindenre felhasználhatta.

Ez az oka, hogy midőn Varroff a házassági Ígéret beváltásá
tól idegenkedett és kérte Vanda grófnőt, hogy ezt Magyarorszá
gon tehesse; a grófnő hallván azt, hogy Jvánovits Gergely nagy
herceg is jól tudja azt, hogy Marga is Kasselben időzik; 
felháborodott Varroff tétovázásán, hogy ezért kétszeresen súlyo
san megbüntesse, nem tágított követelésétől és sürgette, hogy 
Kasselben a legközelebbi huszonnégy óra alatt az esküvő meg
történjék.

Egyszersmind, nehogy Neszmélyi bár mi okot lelhessen a 
szabadulásra, nyomban meghívó kártyát küldött Varroff főúri is
merőseihez, a mely ekkóp hangzott:

,,Neszmélyi Varroff Frigyes báró szívesen tudatja ismerősei
vel, hogy e hó 24-én, d. u. 5 órakor a helybeli székesegyházban 
vezeti oltárhoz Dimitroff Vanda grófnőt."

A z esküvő örökké emlékezetes maradt Kasselben. Vannak 
emberek, kik még ma is kacagnak, ha reá emlékeznek, hogy 
hogyan vezette oltárhoz az a junói szépségű asszony azt a szal- 
[aglábu bárót, a kit a kocsiból úgy kellett kiemelni, hogy inaira 

áll hasson.
*

Szeptember hava volt. Már hó borította Pétervór utcáit. 
Ezer és ezer szán siklott végig a havon, és a lovak szerszámját 
diszitő ezer-féle csengő diszharmonikus zsongása messzire hallat
szék. A Néva jegén megkezdődtek az ünnepélyek.

Egy napon három szán találkozik. Az egyikben Gergely
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Ez az, amire figyelmeztetni kívánjuk népiskoláink 
kezelőit a jelen iskolaév végén, a jövő iskolaév elejére.

Sine ira et stúdió és minden személyi vonatko
zás nélkül tesszük e figyelmeztetést, azon óhajunk kap
csán, vajha azon számtalan nagyon is jogosult panasz 
folytán, mik e tekintetbeni mulasztások miatt felhang
zottak , végre mégis azok, kiket illet, megérdemelt 
komoly megfontolás tárgyává tennék azon magasztos 
hivatást, mit tisztjük teljesíteni parancsol.

Levél a szerkesztőhöz.
Baja, 1887. jut. 2.

Kedves Redaktorom !
Gyakran fordult már elő eset, hogy valamely kihágás igazo

lására a rendőri bíráskodásra hivatott közegek más bizonyítékkal 
nem rendelkezvén, mint a rendőrvallomással és ekként e bizonyítási 
eszközök tekintetében csakis a vádlott tagadása és a rendőr állí
tása állván egymással szemben; —  a vádlott elítéltetik és ekként 
mintegy a rendőri bíráskodás közegévé, itélőmesterré emeltetik 
az az egyszerű rendőr, a ki műveltsége alacsonvabb fokánál fogva 
is szokszor és minden tekintetben a vádlott alatt áll.

Nem csak nálunk; de másutt is előfordul ily anomália, 
mert csak igen kevés rendőri bíróság a z , mely emancipálni 
tudja magát azon elfogultság alul, a melylvel rendszerint a ren
dőri fölöttes közegek, az alantasb szolgálati személyekkel szem
ben viseltetnek.

Nagyobb baj az, hogy maga a belügyminiszter is teljes hi
telűnek fogadja el a rendőr vallomását, amig a fél annak ellenke
zőjét bizonyítani nem képes.

Tagadhatlan, hogy ezen felfogásnak is van némi jogosult
sága, de kétségtelen az is, hogy a rendőr vallomásának oly 
hitelt tulajdonítani, a mely mellett bármely békés, csendes tör
vénytisztelő, előkelő társadalmi állású polgár, személyi és vagyon
biztonsága illuzoriussá válhatnék, a legkárosabb tulhajtásnál alig 
egyébb.

Az is igaz, miként lehetetlenné kell tennie azt, hogy a 
vádlott rosszlelkü, puszta tagadással menekülhessen oly tettének

és szavának következményei elöl, mely tettet csakis a rendőr 
láthatott, hallhatott, tudhatott m eg; —  de hát a nagyobb vesze
delemért a kisebb rosszat mindig fel kell áldozni.

Nem teszünk személyi vonatkozást; nem akarjuk kapcso
latba hozni jelen lelszóllalásunkat speciális ügyekkel; nehogy 
érdek, vagy animositás által sugaltnak látszassanak soraink; de 
felvetettük e kérdést nyíltan azért, hogy mindazok, kiket ily 
kérdések kellő méltatása illet, kissé gondolkozzanak, e minden 
megfontolásra érdemes, komoly tárgy felett.

Talán ily elmélkedés rávezet magára a tárgyra is, melyet 
elhallgattunk, vagy legalább megérleli bennünk a meggyőződést, 
hogy a rendőri bíráskodás alig maradhat sokáig az adminisztrátiv 
rendészet ellátásával foglalkozók kezeiben.

De talán belátására jutnak rendőr-biráink is annak, hogy 
bírói functiőjukban nem a paragrafus nyargalódzás és nem a rideg 
formáknak mindenáron rigoroz követése és szemmel tartása az, 
mi a botlásoktól őket megóvja; hanem hogy a társadalmi, helyi, 
és egyéni viszonyok kellő mérlegelése, és e visaonyoknak a tör
vény rendelkezéseivel, szellemével tapintatos összeegyeztetni 
tudása az, ami minden bízóra nézve summum ju s; summaque sa- 
pientia est.

F.zt akartam megmondani azért, mert látom, hogy azóta, 
amióta a rendőri teendők vezetésére hivatott főkapitány, a maga 
személyére nézve, állásának véglegesítése által a subsistentiális 
gondok alól fel van mentve; hivatalára nézve pedig oly segéd
személyzettel, illetve alkapitányokkal rendelkezik, kik vele együtt 
tele vannak jóakarattal, ügybuzgalommal; rendőrkapitányságunk 
kettőzött szorgalommal és munkássággal megragadja minden 
módját annak, hogy személyi és vagyonbiztonságunk garanciáit 
minél erősebb alapokra fektesse.

De ezt megmondani még a azért is akartam, mert köny- 
nyebb a törvényt ú g y  a m i n t, semmint ú g y  a m i é r t  az 
Írva van, végrehajtani.

A  törvény szelleme és nem betűje az, mi annak gyakor
lati értéket, becset tulajdonit.

Fogadja tiszteletem nyilvánítását stb. stb.
hive Pedro.

nherceg, a másikban Varród báróné, a harmadikban egy fiatal 
pár ült. Azutóbbi Marga és Ernő volt.

A nhereeg elhalványul . . . .
A  báróné szemei megvillantak, midőn Margát megpillantó 

A nherceg egyet, rántott a gyeplőn, és a Marga szánja útját abba 
hagyva, más félé tért.

Marga neve ekkor már hires lett. A névaparti opera prima
donnája lön.

Széchy Ernő is szerencsés ember lön. Operája már fél 
milliót jövedelmezett. Jvanovits Gergely nherceg jóbarátja lett. 
Megnyíltak előtte a főúri szalonok.

Elkébitotta Ernőt a szerencse, ki Margát is arra biztatta, 
ösztönözte folyton, bogy ne bújjék el a világ elől, mert uj hely
zetében uj életre van utalva. Ernő gondolkozásmódja, viselete 
gondolkodóba ejté Margát, de sőt, midőn látta, bogy Ernő nagy
úri szokásokat müvei és oly különcségekre hajlik, melyek eddig 
előtte teljesen ismeretlenek, és amennyiben ismeretesek gyűlö
letesek voltak, lassan Marga Ernőtől elbide gülni látszék.

Margát Ernő e viselote egy elhatározó lépésre ösztönözi.
Gergely nherceg előzékenysége, ünneplése megértették 

vele a helyzetet. Elfogadta udvarlásait, sőt ajándékát is.
*

Széchy egészen beleélte magát az aristokratia szokásaiba, 
erkölcseibe. Egyetlen társasága Varroff és ebhez hasonló rónék 
barátsága volt; miglen egy napon Pétervár alarmirozva lett 
egy nagymérvű csalás és váltóhamisítás szenzatiós Ilire által, a 
melyben Neszmélyi báró és Wanda grófnő nevet lettek emle
getve,

Marga egyizben levelet vesz, a mely tévedésből kerülvén 
kezeibe, Ernőnek az operaház egyik énekesnőjéhez való közelebbi 
viszonyát tartalmazza. Marga felbábotodva enged a nagyherceg 
kérésének és találkát tűz ki.

Azon pillanatban azonban, midőn Ernő a borzasztó titkot 
felfedi és felismeri hűtlenségének, bűnének nagyságát, őrülten 
rohan Marga után, a kinek találkájáról szóló levélke viszont té
vedésből az ő kezébe jött; a barátjai, nevezetesen Verner Oszip 
és Neszmélyi által elkövetett csalás folytán gyanúba keveredvén 
a törvény szolgái által éppen fogollyá nyilváníttatott, midőn Mar
ga felmutatva a nagyhercegtől kapott és családi címerrel ellátott 
gyűrűt, megmenté Ernőt.

Marga örömtelt szivvel Ernő nyakába borul, és néhány hét 
mnlva a Néva pariján már mint férj és feleség szánkázott a két 
szerelmes, boldogsággal arcukon, az örök hűség esküjével ajkai
kon és lángoló szerelemmel sziveikben.

Rövid idő eltelte után tiszteletteljes tartózkodással, de félre- 
érthetlenül kétségtelen tényként hozták a lapok, hogy Jvánovits 
Gergely nagyherceg aggasztóan beteg.

Nem lepett meg senkit a bir, mert nyilvános titok volt. 
hogy a nagyherceg elméje nem tiszta; de megdöbbente azokat, 
kik ismerték az ő nemeslelküségét, jó szivét.

Marga egy könyet áldozott neki.
Hosszabb idő múltán találkozott a boldog pár Vanda gróf

nővel is egy külföldi szállóban, lesülyedve oda, hova feslettsége 
v itte ---------- a nyomor, az erkölcstelenség örvényében, a mely
nek mélye elnyelte ót.
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Vörösmarty költészetéről.
Irta: -— r — 1.

(Folytatás ős vége.)

'ij Í j  zek után, ha szamba vesszük meg az eredeti szellemben
irt, eposzhoz illő, kitünően sikerült helyeket; ha nem feled

kezünk meg, hogy Vörösmarty képzelő ereje s teremtő lelke 
hozta létre c müvet illetőleg a mythologiát, s hogy az ő phan- 
tasiája népesítő be a honszerzési mondakör tartalmatlan, töredé
kes hitregéit, melyek szegénységüknél fogva semmi esetre sem 
lettek volna elégségesek a hősköltemény számára követelt rend
kívüli és csodás megalkotására; ha tekintetbe vesszük a csodás 
oly nagyszerű használatát, mert a két isten szembeállitása csak
ugyan sikerültnek, Ármány jelenéseinek fantasztikus képei pedig 
kitűnőknek mondhatók; ha figyelemre méltatjuk, hogy 2 4  éves 
nevelői teendőkkel elfoglalt fiatal ember irta 1 1  hónap alatt, 
teljes önállósággal ez eposzt, mert előző példa nélkül lépett 
e térre, amennyiben Székely Sándor eposza csak a lelkesedést 
adta meg Vörösmartynak: akkor nem túloztunk »Zalán futásacc 
tárgyalásának kezdetén, mert irodalmunkban Zrinyiászt kivéve, 
alig van minden tekintetben hozzáfogható eposzunk; akkor mi 
sem vonhatjuk meg Vörösmarty tói e müvét illetőleg elisme
résünk és sok tekintetben csodálatunk legtisztább érzetét és 
nem kételkedhetünk egy pillanatra sem, őt a múzsák fölkentjei
nek sorában az elsők helyére állítani; és akkor nem feledkezünk 
meg soha lángelméjének és magasztos szellemének e fényes bizo
nyítékáról, mely ha szerkezet tekintetében el is marad egyik másik 
kitünöbb eposztól, de a szerzőnek a műben nyilvánuló rend
kívüli ingeniumánál, verselésének tisztaságánál, költői szépségénél 
és különösen nyelvének utánozhatlan mtivésziségénél fogva ez 
eposz nemcsak páratlan, de örök időkre remek alkotása leend 
irodalmunknak.

*

Minden mü csak akkor válik remekké, ha az anyag, azaz 
tartalom egy egészet képez; oly egészet, mely érzelmeinket tisz
títja, ízlésünket nemesíti s az anyagvilág kapcsaiból mintegy ki
szabadítva a szellemi élet gyönyörei közé emel, hol az igaz, szép 
és jó magasztos egyesítése által szellemi élvezetet lelünk.

Ilyen mű Vörösmarty egyénekű hős beszélye: C s e r h a 
lo m ; melyről azt jegyzi meg Toldy, hogy benne a véres világ 
rózsa csillámmal van enyhítve; a költő legmesteribb alkotása, 
mely az eposzi mü kellékeinek megfelelve eposzi költészetünk 
mindig egy illatozó virágát képezi, mint minőt Etelke tűzött 
Árboc sírjára. Cserhalom az epikai költemények azon sorába 
tartozik, melyet hős beszélynek nevezünk. A  hős bcszély ép oly 
viszonyban áll a höskölteménynycl, mint a közönséges beszély 
a regénnyel.

A  hőskölteménynek tárgya valamely nagyszerű esemény 
mely a csodálatos elemmel összekötött motívumok s mellék- 
cselekvények alapján fejük; mig a hős beszélyben egy szükebb 
körre s rövidebb időre kiható magasztos s dicső esemény szol
gál tárgyul, mely körülmény megköveteli a megfelelő s tárgyhoz 
illő magasztos eposzi hangulatot. Nincs tehát kizárva a képek
nek az eseményhez illő fönsége, midőn a költő annak eszményíté
séhez fog.

Cserit alom csak egy kisebbített képe az eposznak, de töké
letes képe a hősbeszélynek.

Cserhalomban csupán egy harci tettet énekel meg a költő, 
m e l y e t  a z o n b n  m ű v é s z i  ö s s z e f ü g g é s b e  h o z e ^ y  
m e l l é k  e s e m é n y n y e l ,  E t e l k e  e l r a b l á s á v a l .  Etelke 
elrablása indító oka a cserhalmi küzdelemnek. Ezen mellékese
mény önmagában véve is érdekes epikai tárgy; mert Etelke sorsa 
teljesen lebilincseli figyelmünket; mivel erre a körülményre elég 
okot ad egyrészt a leány kínos sorsa, félelem és remény között 
átélt kelletlen helyzete; másrészt pedig azon párbeszéd, mely 
Árboc és Etelke között szövődött. Ezenkívül ezen mellékese
mény a magyar erkölcsök egyik legtisztább tükre; mert egyrész
ről Ernyeinek leánya iránti forró szereltét tárja elénk, mely 
szeretet a leghevesebb bosszúra gerjeszti; másrészről^ Ételkének 
szende női erényeit tünteti elénk, amennyiben ő visszautasítja 
a boldogságot Ígérő csábokat s Árboc hizelgö szavait és ragyogó 
erényeit meg nem ingatja semmi hatalom. O ly fenséges ő női 
szendeségében, hogy maga Árboc is latva a nemes erényeket, 
megdöbbenve hátrál s érzi, hogy ő a fogolynak nem ura, hanem 
rabja. S végre Lászlónak érzülete is, mint a magyar leventeség 
fő jellemvonása itt tűnik ki; midőn a középkori leventék e 
ragyogó példányképe látva, hogy egy kun magyar holgygyel

vágtat s menekül, utáltok iramodik, a leányrablót a hős Árbocot
m egölvén:

»Néma szelídséggel vezeté atyjához Etelkét.«

Tehát az ismétcltetik nálunk a szöghaju nyájas Etelke 
megmentése végett, ami Helenc elraboltatása miatt a görögöknél 
történt.

Tehát a mellékesemény, úgy mint az egész mű teljesen 
nemzeti jellegű és mintegy az egész hösbeszélyt körülfolyja s 
határozottan nemzeti fénybe öltözteti. Minden részletében a 
nemzeti érzületnek e ragyogó fénye sugárzik elő. Még midőn 
Etelke szépsége fölött Árboc és a kun ifjak között beszélgetés 
támad, még itt is a nemzeti érzület s erények képezik a kun 
ifjak ajkairól elhangzó magasztalás tárgyát.

A jellemfestés a legmegragadóbb. Különösen kimagaslik a 
kitűnő bajnok s párbajvivó mellett az erényes és vallásos László és 
a szőke, bájos Etelke. Lászlóban mindazon fényes tulajdonokat 
megtaláljuk, melyeket a történelem róla feljegyzett. De ezek 
mellett itt Vörösmarty oly ragyogó alakban tüntette föl Lászlót, 
mint azt csak genialis költő tehette. Inkább alakja, mint hadvezéri 
szava hirdeti, hogy ö a magyar sereg lelke. Term ete oly hó
ditó, egész modora oly vonzó, hogy ellenségeiben már csupán 
tekintetével is félelmet s tiszteletet gerjesztett, s a kire maga Ozul 
is bámulva tekint. Legnemesebb tette, hogy Árbocot, a leány
rablót megöli s Etelkét megszabadítja s atyjának visszaadja. Ez
által lesz a hősbeszély főhősévé, mert csakugyan ö benne össz
pontosulnak a hősbeszély minden részletei.

Ami Etelke jellemét illeti, angyali szépségének leírásán na
gyon is észrevehető, hogy a költői lélek benső hangulatával 
szorosan egybefügg. Etelke a nők büszkesége. Lelkében a női 
erények a legfőbb tökélyben pontosulnak össze; egyik legfőbb 
jelleme, a gyermeki szeretet atyja iránt, kinek fájdalma s mély 
aggodalma keseríti leginkább. Á  gyengéd ártatlanság, melylyel 
lelkében honoló e fájdalmat rablójának elmondja, az a gyermek
ded őszinteség és nemes bizalom, melynél fogva lemos helyzeté
ben sem veszti el lélekjelenlétét, hanem a Mindenhatóhoz fordul 
s minden reményét annak véghetlen jóságába helyezi; az a szűzi 
szemérem, melynélfogva elpirulva hallgatja a kun ifjak magasztaló 
szavait s elpirulva tekint a magyar leventeség diszére, Lászlóra, 
mikor őt megm entette; az az égi szeretet, honleányi büszkeség, 
nemzetébe helyzet lelkes bizalma, szivnemessége, mind megannyi 
fényoldala nemes lelkének. Nemes erényeihez még nyájasság, 
kegyesség s szánalom járult a szenvedők iránt s jóllehet szeren
csétlen atyjának képe szüntelen szemei előtt lebegett, de azért 
nem csügged, bízik Istenében, bizik atyja s számtalanok könyei 
által megindított nemzet jogszerű boszujában. Szépsége, alakja bá- 
joló, s a költő láng képzeletével oly megragadó fényben állította 
elénk Etelke alakját, hogy a sziliek, melyeket e kép ecsetelésére 
használt egy műremekében sem oly meglepők, oly összhang- 
zatosak, mint Etelke képe Cserhalomban. Csakis az ő magasztos 
teremtő szelleme volt erre képes, s hogy mily tapintattal járt el 
e tekintetben is, mutatja azon körülmény is, hogy nem a maga 
szavaival, hanem a kun ifjak beszédeivel magasztalja Etelke szép
ségét. Vörösmarty láng phantaz iájával éppen akkor festé Etelke 
ragyogó alakját, midőn lelkét szive választottja iránt a legbensőbb 
szerelem érzete nyugtalanná s csakis ily körülmények között 
festhetett egy földi nőt oly meglepő színekkel, mintha csak a 
felhők honából szállt volna alá s csakis ezáltal volt képes egy égi 
angyal képét adni Etelkében oly híven vissza.

De nemcsak László és Etelke, hanem a többi személyek is 
sokkal élénkebbek és rövidebb rajzokban tűnnek föl, mint Za- 
lánban; de nekünk különös célunk (evén kimutatni, hogy Vörös
marty e müvében az alkotás, s z e r k e z e t  tekintetében is —  
páratlan müvet adott; azért, hogy rövidek legyünk a jellemzéstől 
eltekintve nézzük, vájjon a személyek beletudtak e olvadni a cse- 
lekvénybe; azaz a személyek viszonyát a cselekvényhez, azután a 
mellékeseménv Viszonyát a fűeseményhez és végre a szorosan 
vett szerkezetet; s ezekből aztán ki fog tűnni, hogy Vörösmarty 
e műve szerkezet tekintetében is nemcsak Vörösmarty legjobb 
epikus költeménye, hanem a magyar irodalom bármely eposzi 
müvével bátran kiállja a versenyt.

László, mint tudjuk, jelleménél fogva főhőse a hősbeszély
nek, s ezen elsőséget kiválóan azért nyeri cl, mivel Ozult a 
kunok fejedelmét megöli, és Etelkét megmenti.

E hőstette által a főesemény szorosan egyesül a mellékese
ménnyel, úgy hogy e ponttól kezdve László tetteibe van helyezve 
a fő- és mellékeseménv folyamata. Figyelemmel kisérjük öt mint 
a magyar nemzet védangyalát és a kunok leveretése által Etelke 
sorsának eldöntőjét. A költő László kezébe adja a fonalat, mely 
őt azon pontra vezérli, hogy Árbócot megöli s így Etelkét meg
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szabadítja, miáltal a mellékesemény is teljes bevégzettséget nyer. 
S valóban édes érzet fogja el szivünket, midőn látjuk, hogy se
regeink diadalt arattak a vad ellenségen, e hősbeszélyben pedig 
főkép az lelkesít bennünket, hogy a költő Lászlót választja ki a 
magyar nemzet s Etelke megszabadítására. Salamon motívumai 
csupán a fejedelmi hatalomban határozódnak; ki készen álló hadával 
s harcszomja által az események fejlődését sietteti. Azonban nem 
csupán a gvors kifejletnek eszközlője, hanem azáltal, hogy ő mint 
fejedelem s Iovagias király a csatába részt vesz, a harci bátorság
nak hatalmas élesztője. Géza befolyása az eseményekre aktive 
nem nagv ugyan, de az ütközetben mint az erő és bátorság egye
sitője nagy szerepet játszik. Géza és Salamon az ütközetnek 
irányzói, László pedig vezetője. Mindegyiknek megvan a maga 
működési köre s mindegyiknek van oly motivumszerü befolyása 
az eseményekre, mely a kifejlethez járul. A  fejedelmi vezéreknek 
mintegy éllentálló személyként jelenik meg özul, aki mint az 
ellenségnek vezére a fő és mellékesemény között határozott vá
laszfalat képez, akciója okbeli kapcsolatban áll az események 
hátramaradásával; ha Ozul karjai épek, vert haddal is képes 
ellentállani, ha pedig elesik, serege könnyen megsemmisíthető. A 
mellékesemény Ernyei, Etelke és Árbocra irányul. Ernyci beho
zása a költeménybe elkerülhetlenül szükséges volt, nélküle Etel
ke sorsa vagy semmiesetre sem állhatott volna meg, vagy pedig 
fölötte hiányos lett volna. O és Etelke sorsa figyelmünket teljes 
mértékben magára vonja s valóban a legszorosabb érdekkel te
kintünk e két szereplőszemély leendő találkozására; a magyar se
regben Ernyei, a kunoknál Etelke teljes mértékben bírják részvé
tünket. A hősbeszédben kivéve az ütközetet majd minden rész 
Etelke sorsára van irányozva, s minden mozzanat az ő sorsával 
van összekötve s úgyszólván a hősbeszély zömét, éltető elemét 
Etelke elraboltatása, magasztalása, sorsának kifejtése képezi. A 
mellékesemények kifejtésében Árboc tekinthető válaszfalnak, 
Etelkét ő rabolta el, s mig él, addig Etelkét ki nem bocsátja 
kezei közöl: mert mint sas őrzi féltett kincsét, melyet még a 
fejedelmi hatalom sem bírt kiragadni. A rövid bonyodalmat, mely 
Cserhalomban érezhető, csakis Ozul és Árbocnak direkt ellen
törekvései okozzák, s hogy e kis csomó is föloldassék, László 
által, mind Ozulnak, mind Árbocnak ki kell múlnia. Arbóc halá
lával az egész esemény teljes bevégzett egészben áll előttünk, 
nincs semmi, amiről még fölvilágositást követelhetnénk, teljes 
benne minden részlet, mert az a legkisebb mozzanat is az egész
szel belső összefüggésben áll. Minden személynek megvan a 
maga rendeltetése s kivan jelölve működési köre, nincs egy 
fölösleges alak sem; minden alak akciója a legszorosabban üsz- 
szefügg a személyek jellemével, a tetteket a lelkitulajdonok benső 
szoros következményeként tünteti föl, szóval az egész fő- és 
mellékeseményben, azok egymásra való vonatkozásában a szemé
lyek jelleme s tetteiben a legszebb összhangzat uralkodik.

Tekintsük most a mellékesemény viszonyát a főesemény
hez. A cserhalmi ütközet egyik legfényesebb lapja történelmünk
nek. A három hadi főnök véres s dicső diadalt arat Ozul, a 
hatalmas kunfejedelem seregén.

E diadalban fényoldalát látjuk a magyar dicsőségnek, a 
férfiak rendithetlen erővel törnek az ellenre. Egyedül e harci 
tény megéneklése által a költő bizonyára oly szobrot alkotott 
volna, mely képes lett volna századokon át harcolni az idők 
mindent romboló viharával ; mert a három fejedelmi herceg 
által vivott győzelmet úgy tünteti föl, mint a magyar nemzet 
hajdani nagyságát s hazafiui lelkesedésében mintegy azt akarja 
kitüntetni, hogy nemzetünk már akkor, midőn a civilisatio 
terén gyermekkorát élte, már akkor képes volt a harci dicsőség 
terén öröklött kincsével nemes erkölcsöket; szellemi képzettsé
get egyesiteni. De ő ezzel nem elégedett meg, mert arra töre
kedett, hogy nemzeti történetünk ezen legfényesebb lapját egy 
tökéletes miiben állítsa elénk. Azért Vörösmarty lángelméje 
úgy segitett a hiányon, hogy azon mondához fordult, mely az 
utókor számára a cserhalmi diadalból fönmaradt. A  költő most 
a valószínűség ezen legelső stádiumán megállapodott, nem ereszté 
messze különben szerte száguldó lángképzelmét, fölkarolá ama 
kis mondát s teremtő szellemével oly szoros kapcsolatba hozta 
a főeseménynyel, hogy ezáltal hősbeszélyét a legtökéletesebb 
alakban állította elő s főkép Ételkének bámulandó alakjával meg- 
aranyozá. A mellékesemény tehát a főeseménnyel okszerű kap
csolatban áll, vagyis e két esemény oly természetű, hogy egyik
nek fejlése a másikkal párhuzamban halad úgy azonban, hogy a 
végkifejlet tekintetében a főesemény lép előtérbe, mert ennek 
kifejlete a mellékesemény folyamát is bezárja s a kettőnek kifej
lete a mű belteljére nézve teljesen egybeforr.

Ezeknek előrebocsátása után tekintsük most már a hős
beszély szerkezetét, mert ez leggyöngébb oldala Vörösmartynak

és vizsgáljuk részeit, amint azokat a költő egy szerves egészbe 
fűzte, hogy meggyőződjünk Vörösmarty tehetségéről a szerke
zetet illetőleg is.

Mindenek előtt megszólítja Cserhalmot, mely magasz os 
szavak által az olvasó figyelmét fölhívja, hogy a magyar nem
zet történetéből ezen egyik legfényesebb lapnak művészi meg
örökítésében vizsgálja a mozzanatokat s vizsgálja az indító oko
kat, melyek a dicső haditettre össztönzék a magyar nemzetet. 
Mig tehát a bevezetésben az esemény magvának helyi magya
rázatát adja, addig a következő részletben, mely mintegy kulcs 
gyanánt szolgál a főeseményhez, időbeli körülírására tér át. Leirja 
azon kort, melyben Salamon a hercegi testvérekkel békés egyet
értésben élt és hogy mily erős volt a nemzet, iragyságát semmi
féle hatalom sem rendíthető meg. E részlet végével is újra 
magasztalja a cserhalmi ütközetet s mig az első magasztalás csak 
figyelmet kelt, ez utóbbi meggyőződést szül az emberi lélek
ben az események tulajdonképeni háttere iránt. E két rész
let együttvéve képezi tágabb értelemben a bevezetést.

A  bonyodalom öt részre osztható aszerint, amint a költő 
a fő és mellékesemények párhuzamba való helyezése céljából 
majd az egyik, majd a másik ellenfél akcióival foglalkozik. Az 
első részben Ozul s kunjainak rablásait és fosztogatásait Írja le, 
még pedig oly hiven, hogy az olvasóban is határozott ellenszenv 
támad a vad kunok iránt. S a bosszú érzetet a költő mintegy 
célirányosan akarja fölgerjeszteni az olvasóban, amit részint a 
bevezetésben előadott magasztaló s dicsőitő szavaival, részint 
a kunok rablásainak élénk színezése által el is ér. Ugyancsak e 
részletben kezdi meg a mellékeseményt is Ernyei dúlt keble 
szenvedéseinek festése által, Ernyei szorosabban vonja az olvasó 
figyelmét a hősbeszélyre s ennek meg is van a logikai oka. 
Ugyanis Ernyei legnagyobb kincsétől, egyetlen leányától foszta
tott meg; s fájdalma, nemkülönben azon elhatározása által, mi
szerint a királyhoz indul, hogy harcra tüzelje őt, a bonyodalom 
első szálai esnek ki az esemény keretéből, mindjárt azon kér
dés támad lelkűnkben vájjon Ernyei meg fogja-e találni egyetlen 
leányát ?

A  harmadik rész Ozul táborába vezet, hol magát a »győz- 
tes Ozult» mutatja be, kinek föltüntetése után Árboc táborába 
vezet bennünket, ki Ernyei egyedüli kincsének Ételkének el
rablója. Tehát Etelkét is láthatjuk Árboc sátrában, kit azonban 
a költő nem maga dicsőit, hanem kun ifjakat vezet Árboc sátrába, 
kiknek magasztaló szavai által festi Etelke mennyei szépségét. 
Hosszas ugyan Etelke magasztalóinak beszéde, de korántsem 
unalmas, sőt bámulva gondolunk azon magasztos képességre, 
melynek varázsereje alatt a phantasia ily ragyogó képet alkotott. 
És a hősbeszély szabatosságára s teljességére nézve még előnyül 
szolgál,, amennyiben a kun ifjak nyilatkozatait Etelke szépsége 
fölött úgy idomította a költő, hogy a kunok jellemére is világot 
árasszanak s egyszersmind a mellékesemény sarkpontját Etelkét 
minél magasztosabb fényben tüntesse föl, kit még az ellenséges 
vezér is olyan nagy becsű kincsnek s zsákmánynak tart.

A harmadik részben Etelke és Árboc párbeszédét adja elő 
a költő, a melyben az olvasónak azon kérdésére látszik meg
felelni, hogy mily viszony létezik Árboc és Etelke között. E 
részletben tehát a mellékesemény imént elejtett fonalát veszi föl. 
Ételkének szavai, melyeket először ő intéz Árbochoz, mig egy
részről női jelleméről tesznek tanúságot, addig másrészről a ki
fejletét mintegy segítik Árboccal, midőn mondja:

Nincsen erő, melyet meggyőzni ne lehetne erővel.

Azonban Árboc kikel Etelke szavai ellen s azon esküje, 
hogy Etelke soha többé atyját és szülőföldjét nem fogja látni, a 
mellékesemény bonyodalmát a legfőbb fokra emeli, s ép ezen 
pillanatban Ozul szavai; »Talpra vitéza, s ez már reménysugár 
mind Etelke szenvedő szivére, mind pedig az olvasóra nézve, 
ki Ozul és a kunság megrémült magaviseletéből az események 
szerencsés fordulatára gondol. A negyedikben a harcot Írja le, 
melynek lefestése páratlan irodalmunkban.

Noha e részlettel szorosabban összefügg, mindazonáltal a 
szerkezet tekintetében tőle határozottan külön választandó az 
ötödik rész, melyben László megöli Árbocot és Etelkét meg
menti. A  költő itt jár el legmüvésziesebben. Nem használ mel
lékeseményt Etelke megszabadítására, mert azt a legbensőbb össz
hangba helyezi a harccal, innen van azon meglepő alkotó képes
ség, melynek varázsló ereje az egész költeményen áthúzódik. 
Természetes összhangban van Etelke megszabadulása a harc 
dicsőségével, Árboc halála pedig oksági viszonyban.

E részletben egyszersmind a rövid bonyodalom is megoldva 
íill előttünk, minden megnyugtat bennünket, a harc is el van 
döntve, melynek fényes kimenetele feletti örömünk, nemkülön-
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ben a megnyugvás, melyet Etelke megszabadulása támaszt ben
nünk, a legkellemesebb lelkiállapotba helyez bennünket. A be
fejezés csupán a mii teljének kiegészítéséhez járul, mig tehát az 
előbbi részlet a bonyodalmak szálait fűzte össze, addig ez a 
mii tökélyének koronáját képezi.

Tehát ezekből láthatjuk, hogy Vörösmarty e müve szer
kezet tekintetében is nemcsak Vörösmarty legjobb epikus költe
ménye, hanem az egész magyar irodalomban páratlan és méltán 
lehetne Gyulay ellenében azt vitatni, hogy -ez Vörösmarty leg
sikerültebb epikus költeménye, különösen ha számításba vesszük 
azt is, hogy a költészet egyik kiváló célja a gyönyörködtetés is. 
Mert nincs-e meg az az esemény egysége, a fő és mellékese
mény bámulandó egyesítése, a hősbeszély igényeinek megfelelő 
rövid, de érdekes bonyodalom, a célirányos és kellemes hatású 
kifejlet, az események természetes egymásutánja, a logikai elren
dezés, a meglepő motívumok s az ezekből folyó kellemes 
összhang!

S aztán szervezete sem oly fogyatékos, mint Kemény 
Zs. hiszi, mert az okszerű kapcsolat nagyon is érezhető a két 
esemény között s az összekötő lánc a legszilárdabb a kifej
letben. Igaz, hogy Etelke sorsa nagyon érdekel, de a csomó 
az által mégis nagyon szépen van megoldva, hogy Etelke sorsa a 
főesemény kifejletétől függ, ennélfogva az olvasó figyelme a fő
esemény vizsgálatára van utalva, hogy abban mint tiszta tükör
ben az epizód egyes képeit szemlélhesse. Azt sem lehet a költő
nek fölróni, hogy az egészből különösen a csatakép válik ki, 
mert ehhez van kötve a fő és mellékesemény egyesítése. Szóval 
minden akció, minden mozzanat tárgyhoz illő, a festésekben és 
jellemzésekben nincs semmi ellentmondás, mindenütt érezhető 
azon természetes hangulat, mely a költőt a műalkotás utján vezé
relte, az események egymásutánjában nincs semmi ür, hanem az 
egész egy teljes egészet képez, s a részek a legszervesebb össze
függésben vannak egymással, a költő egy pillanatra sem téveszti 
szem elől azon kellékeket, melyeket az epikai költemény igényel.

*
Igaz, hogy mindezeket megtaláljuk a »Két szomszédváro- 

ban, mely regényes jellemű, a lovagkor szenvedélyeivel telt 
műben gyönyörűen nyilatkozik Vörösmarty romantikus iránya; 
de épen azért, mivel a szenvedélyek számitó rajza által kevésbbé 
oktat gyönyörködtetve, fölé tudnék helyezni Cserhalmot; s 
nem ok nélkül nevezi már Berzsenyi isa»K ét szomszédvár«-at kan- 
nibali műnek, mert benne csakugyan a legmegrenditőbben van
nak a tomboló szenvedélyek föltüntetve »zord hegyvidék, me
rev szirtekkel, tátongó mélységekkel, köddel, mely a lélekzést 
fojtja, sikamlós ösvényekkel, melyeken a leggyakorlottabb kép
zelődés is elbukhatikc van tele.

De mellettünk bizonyít maga a költő is, ki szintén Cserha
lomnak tulajdonított legnagyobb becset, úgy hogy később egy 
utóhangot is irt hozzá, melyben a csatahelyéről ezt m ondja:

Még te soká harcolsz ezután is enyészeted ellen,
Majd sokszor tavasz uj diszeit elhinti meződön.

Még később magára tér át, hol feledtetését csak a haza di
csősége árán fogadja e l ;
»Nem tudják és ne is tudják (hol fekszik ő) csak az ősi dicsőség 
Hire maradjon fenn, unokánk tettekre heviiljön.

*
Nevezetesebb eposzi alkotásai közé tartozik még Vörösmar- 

tynak E g e r ;  melyben a nagyobb poétái mű igényeit szintén 
kielégítve találjuk, úgy a cselckvény egységét, mint a jellemek 
rajzolását, mint a nyelv költői báját tekintve. Eger a költészet 
majd minden kincsében gazdag. Benne a költő a hadi dicsőség
nek egy ptegragadó képét festi, és mint a magyar nemzet egyik 
legfényesebb ütközetét oly megragadó hévvel ecseteli, hogy 
mintegy megelevenítve magunk előtt látjuk, miként hiúsítja meg 
Dobó a török ostromlását, s önkéntelenül lebilincsel Eger ost
roma, Dobó és hőstársai magasztos alakjaival, a nagyszerű tények 
és beszédek megragadó sorozatával és gyönyörű episodjával. 
Benne jelentékeny részt vesznek a nők is, mintegy figyelmeztetve 
kora honleányait, hogy honleány! kötelességüket ne mulasszák el.

Szóval mindazon jelességeket megtalálhatjuk benne, melye
ket Cserhalomban, mert az epika árnyalata benne oly művészi 
gonddal van kivive, s az egész rnü terjedelmén elosztva; hogy 
a legkisebb mozzanat is határozottan megvilágítva tűnik elénk.

*
Tündérvölgy rimes négyes strophaival és szép regényes tar

talmával tűnik föl; de a magas szenvedélyek, majd idylh képek 
egymás mellé állitása által vonzó töredéknél, cgyébbnek alig 
volna tekinthető. Seholscm nyilatkozik Vörösmarty határnélkuh

phantaziája és előadása oly csodálatos módon, mint itt. Megmu
tatta itt Vörösmarty, hogy habár az egyrimü alexandrin egyhan
gú is, lassú járású, mégis ügyességgel el lehet hárítani a verselési 
nem fogyatkozásait is, mint ügyesen elhárította az ő arimelési 
művészeté« azt a numerus és caesura által. Mert ezen rövid 
szingazdag ősmagyar regében, valóban szokatlan, csodálatos mó- 
dón tudta Zrínyi hangjának természetességét és előadási fordula
tait másolni.

*
Eposzi alkotásai között végül még meg kell emlékeznünk 

»Magyarvár«-rol, melv egy tervezett nagyobb eposznak töredéke, 
de mint töredék is sokat igét* komposicio tekintetében; és az el- 
hibázottnak mondott »DéTsziget«-ről.

hs valójában, ha tölületesen tekintjük, majdnem érthetlen alko
tásnak tűnik fö l; de ha szem előtt tartjuk, hogy e mii jelképes, 
symbolicus mű, Délsziget pedig nem más, mint Tolna megye 
völgycs része, hol a költő, mint ifjú nevelő élt, és hol 
szivének első ábrándjaiban töké napjait: akkor megérthetjük a 
mű valódi eseményeit, amennyiben mindaz, mit elmond jelképes.

*
A történetíró bizonysága szerint midőn Róma a Carthagoiak 

elleni versenygésben ellankadtak, a világvárost a döntő ütközetre 
Cato azon ismert elhatározása bírta: Carthaginem delendam esse 
ccnsco.

Ekkor Romát pusztán nyers, anyagi romlás fenyegette, és e 
veszélyre jól figyelmeztettek a római népet, ezen egyszerű igék.

Ami hazánkat e század elején talán még nagyobb veszély 
fenyegette, az öntudatra ébredő közszellemet tevékenységre keíle 
csak fölrázni, hogy hasson és gyújtson, hogy teremtsen és alkos
son.

Csak prófétánk hiányzott, ki annly tis ztán mérlegelni tudá 
látnoki leikével, oly buzditóan, bátorítóan kimondani merészli a 
nemzeti clcsenevészcdésre vezető mulasztásaink káros követke
zéseit.

ily látnokkal ajándékozá meg a magyar nemzetet az isteni 
Gondviselés Vörösmartyban, hogy a nemzetet fölkeltse léthargi- 
ájából. Az ősök példájára buzdítván nemzetét, egyenesen igy 
kezdvén Zalán futását is.

»A tehetetlen kor jött el, pulyaságra serényebb 
Gyermekek álltak elő az erősebb jámbor apáktól.»

És midőn már eposzaiban minden szép és tettre buzdító 
emlékre hivatkozott, hogy nemzetét a tehetetlenségből kiragadja 
és midőn ezen hazafiui törekvései mitseni használtak »erős 
kétségbeesés és gyönge reményei között# mintegy istentől kül
dött jós, mint nemzetének legnagyobb prófétája mondja ki Ítéle
tét, ho g y :

Még jőni kell, még jönni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.

V a g y  jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll. 

és azért mennydörög a hazához:
Oldódjatok ti megkövült tagok 1 
Szakadj fel dúlt keblemből oh sóhaj 1 
Légy mint a iöldrenditő éji vész 
Bútól haragtól terhes és szilaj.

És te elnyomott szó, hagyd el börtönöd 1 
Törj át a fásult nemzedék szivén,
Hogy megcsendüljön minden gyáva fül 
Menydörgésedtől a föld kerekén.

Igen! ilyen szavakat nem lehetett államférfiunak mondani) 
ezt csak költő mondhatta. Költő is mondta ezeket, költő, kinek 
lángtehetsége az elavultba, az elhervadtba lelket tudott önteni, 
költő, ki nemcsak az eposz, hanem a lyrai költők között is jogo
san foglal helyet az elsők között.

Hisz Vörösmarty sajátképi eleme a lyra volt, ezt művelte 
kora ifjúságától végnapjainak határáig s innen van, hogy lyrai 
költészete mintegy sajátságos jelként húzódik egész életén keresz
tül, s innen van, hogy lyrai erének gazdag áradozása néha meg- 
neheziti eposzaiban is az" epikai elemek cselekvénynyé alakulásai.

A mily magasan áll ő kortársai fölött a nemzeti eposz te
rén, ép oly jeles eredetiséggel lépett föl lyrájával: eposzai az.



ősök iránt! kegyeletéről, nemzeti önérzetes büszkeségéről, lyrai 
költeményeiben ismét nemes érzületéről, mint hazaszeretetről, 
tiszta erkölcsi fenségéről tesznek tanúbizonyságot.

Lyráját, melylyel igen gyakran találkoztunk eposzaiban is, 
különösen jellemzi az erős alapon nyugvó subjektivitás.

A költő belvilágának legvalódibb nyilatkozatai lyrai költe
ményeiben érezhetők leginkább, ezek nyitják meg nekünk tulaj
donkép a költő kedélyvilágát, hogy egy mélyebb pillantással át
tekinthessük mindazt, ami Vörösmarty lelkében honolt.

És éppen azért, bár e jelen szerény tanulmánynak tulaj don- 
képeni célja, tárgya: Vörösmarty epikai költészetének méltatása 
nem tagadhatjuk meg magunktól az örömet, az élvezetet, hogy 
Vörösmarty lyrai költeményeivel is néhány percet foglalkozzunk; 
olykép, hogy e címen pár szóval egyébb költői műfajokra is 
legyen szabad kissé kitérnünk.

*
Vörösmarty bősége kimerithetlen, megénekelte ő lánglei

kének s költői hangulatának minden mozzanatát a legszelídebb 
idylli érzettől a legmagasabb szárnyalást! ódáig.

Senki sincs lyrikusaink között — mondja Kemény Zs. — 
ki oly széles körben működött volna. A daltól a dythyrambig 
és ódáig, a genre képektől és a helyzetek s hangulatok festésé
től, a meséken, parabolákon, allegóriákon át a phantastikus raj
zokig, a románctól és a költői beszélyektől kezdve, az elénekel
hető balladákig és az epopcai nemhez közelitő verses novellettakig, 
a didaktikus irányú elmélkedésektől az epigrammokig mindenre 
kiterjed hatalmas inspirálója.

O majd mint Alkajos az elszántság mérsékletével hirdeti 
a szabadság szeretetét s a zsarnok gyűlöletét; majd mint T y r- 
taeos és Rouget de l’Lisle (a Marseillaisc szerzője) a csata kürt
jét harsogtatja; majd mint Pindar Olympia győzteseit dicspiti; 
majd min Anakreon, Hoiácius és Hafiz az élet szelíd örömeiről 
énekel. (Greguss A.)

A népies egyszerűség karöltve jár nála a humorisztikus 
személy s tárgyfestéssel és előadással. Csak kevés költő tudta 
a népies elembe burkolni a lyrai fönséget oly kiváló sikerrel, mint 
ö s éppen ez a körülmény bizonyítja Vörösmarty alkotó erejét, 
varázsló képzőimét s különösen meleg alanyiságát.

Vörösmartynak eredeti szelleme nem maradt a művészet 
által jelölt korlátok között, hanem önalkotta járatlan utakat válasz
tott a lyra terén is kitűzött céljának megközelítésére.

Lyrai mélysége, nyelvbeli választ ékossága, bámulatos sok
oldalúsága, változatossága e téren is messze túlszárnyalta a kora
beli költői tehetségeket. Vörösmarty teremtő s költői képessé
gét eddig még egyetlen egy kortársa sem múlta fölül, mert a 
legmagasztosabb gondolatok a legszelídebb érzelmekkel majdnem 
utolérhettem váltakozással jelennek meg költeményeiben. T ul- 
csigázott eszméket, föllengös áradozást nem tűr, inkább a ter
mészeti egyszerűségnek, mint a mesterkélt képeknek kedvelője, 
nem válogat érzelmeinek kifejezésében s mégis válogatottak és 
gyakran zeng anélkül, hogy húrjait költői öntudattal pöngetné, 
mint akár Csokonay vagy Petőfi: a legőszintébb érzelem nyil
vánítások meleg alanyiságának legfényesebb bizonyítékai. Lantos 
költeményeiben a szív  a legszebb uralmat vívta ki magának 
a képzelem világa fölött, s innét kedvenc tárgya a szerelem, úgy 
hogy amit érzett a szerelem hatása alatt, majd mind dalba ön
tötte, de azért, habár ezen költeményei mély érzelműéit, még 
sem sentimentálisak.

Vörösmarty lantján azonban nemcsak az önzetlen szerelem 
és a tiszta hazaszeretet, hanem a legszelídebb érzelmek édes 
harmóniája is ömledez, nála kifejezést nyer mindaz, »mit szűz 
hevében égi szív  terem tő; s innt n van, hogy költeményében 
a szép, nemes és a jó lélek fölemelő harmóniája teszi az eszmét, 
a lelket, mely oly élénken van színezve Vörösmarty láng kép
zelnie által, hogy azok egyszerű átolvasása bennünk az igaz, 
szép s a jó érzetet fölkültve, magasabb régiókba emelnek.

Vörösmarty lantos költészete a legváltozatosabb tartalmú. 
Hasonlítható Vörösmarty költészete egy virágos réthez, melyet 
a tarkábbnál tarkább virágok szinvegyüíéke diszit: mert miként 
itt a virágok, melyeket a természet keze alkotott utánozhatlan 
tökély pompájában hirdetik a természet mély titku s rendszeres 
tevékenységben működő teremtő erejét: úgy az ő költeményei 
is a leghívebb tükrök, melyekben a költő legmelegebb s lég— 
megragadobb költői tehetségei verődnek vissza. De a sokszínűség 
még is mindegyre vezethető vissza a költő egyéniségére, mint 
a kiben a legnemesebb erkölcsök honoltak és oly ritka lélek, 
melyet sem nemtelen ambició, sem magán érdek, sem hiú vágyak 
vagy utolérhetlen célok után való törekvések nem nyugtalamtá- 
nak, hanem egész egyénisége, az emberiség tökéletes példány
képe. Már pedig ily magasztos lélekből csak nemesült é r z ü 1 e-
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t c k forrásai eredhettek, oly é r z e l m e k  forrásai, melyekben 
az emberiség nagy eszméje, a vallás boldogító ereje, a lelki 
megnyugvás' örömmel teljes pillanatai, a hazaszeretet forró lángja 
s az öröklét égető fénye sugároznak vissza. Ily magasztos esz
mékből sarjadozó érzetek csak nemes gyümölcsöket terem het
nek s valóban ezen eszmék Vörösmarty költészetében a lyrai 
elemnek, valami fenségesebb iránynak lűnnek m egterem tői; mert 
Vörösmarty jellemében rejlő ezen magasztos irányok lyráiban 
érezhetők 'is s amit szive sugalt, az egyszersmind erkölcsi jelle
gének is közvetlen kifolyása volt.

S alig van az emberben oly nemes érzés, oly magasztos 
hangulat, mely Vörösmarty lyrai költészetében képviselve ne 
volna.

Sok költeménye van, melyben a legtisztább _ természeti egy
szerűség van kifejezve, úgy hogy költeményei nagyon közel 
állanak a népdalokhoz, de magasabb géniusz, a költői e r ő, még 
az idylli egyszerűségből is bájton sugárzik elő. Azért jól mondja 
ismét Kemény Zs. hogy az egyszerű dal, melyben az érzések 
bensőségét nem zavarja semmi idegen elem, melyben a képzelődés 
úgy beolvad a kedély hangba, hogy attól külön nem válhat, 
Vörösmarty géniuszával legnehezebben egyeztethető ki, de azért 
—• úgymond — »A kis leány dala mégis kimondhatlanul kedves 
és korrekt.« De ezenkívül — bár meglátszik, hogy szerzőjük 
magasabb légkörhöz szokott — nagyon szépek s országszerte 
ismeretesek:

»Ez a csárda nevezeteset és slsten a megmondhatójatt kez
detű népdalai, nem kevésbbé: »Az unalomhoztt irt mély er
kölcsű gunydala. És ha Vörösmarty e nemű költeményeiben 
fönszárnyaló képzelméről, költői enthusiasmusáról s a mütani 
szabályok nagy részéről, valamint az ékes nyelvről le is mond 
de az ő magasztos költői hangulatáról, a természettől 
leikébe oltott megragadó varázserőről nem képes lemondani, s 
innen van, hogy annyira meglepők azon költeményei, melyekben 
minden föllengös kitérés nélkül egyszerű, természeti valóságban 
tudja elénk tárni érzelmeit, hogy e nemű költeményei egy
szersmind legcáfolhatlanabb bizonyítékai nemes érzületének, az ő 
ragyogó lelkének, elragadó kedélyvilágának.

Vörösmarty ugyan Kisfaludytól kapott kedvet népdalt Írni, 
de azért — ha nem is minden tekintetben — annyiban még is 
tovább ment, hogy népies genre képeket is kezdett Írni, mint 
Gábor diák, Becskereki, Laboda, melyek csintalan tartalmuk mellett 
sem sértik soha a szemérmet.

Igaz az is, hogy Vörösmarty eszméinek kifejezésekor nagy 
gondot fordított a külalakra is, de azért az eszmét az alakért 
soh’sem áldozta föl; sőt mikor kortársai a verselést illetőleg 
tisztább rimü és mértékű versekre törekedtek, mint a hogy 
eddig a magyar költészetben divatozott, Vörösmarty több pontban 
eltért társaitól. O mint Fehér-megye szülötte, inkább kedvelte 
szükség esetében a jó magyar assonancot, mint a mesterkélt, 
vagy nem hangzatos tiszta rímet, s igy erőltetés verselésén nem is 
é rezhető ; s tulajdonképen ő kezdte meg irodalmunkban azt, mit 
a nép századok óta használt s mit Arany János egész rendszerbe 
foglalt.

S igy Vörösmarty, mint a szó szoros értelmében vett mű
költő, nemcsak a szép eszmék által, de a hang mesteri eltalálása 
által is túlszárnyalta kortársait.

Müveiben valóságos szépészet uralkodik a nemes érzelmek 
m ellett: ő mindig tekintettel volt a kifejezések elegantiájára, in
nen azok a szép kifejezések, találó hasonlatok müveiben.

O a szebbnél-szebb eszmékhez mindig művészi tapintattal 
tudta megválasztani a megfelelő kül alakot is, nem mint Petőfi 
»a szabail természet kivételes fia.«

Ezekhez járult még utolérhetlen költői nyelve, m ert ő 
nnemcsak a lyrai költészet szokatlan nagyságát érte el, hanem 
egyszersmind egészen uj, ifjú, virító páratlan ragyogásu költői 
nyelvet is alkotott, legillőbbet azon tündér világhoz, mely általa 
teremtve, dalai minden sorából felénk sugárzik.cc Nyelve művészi, 
bizonyos mesteri könnyűségei bánik a nyelvvel; az ő nyelve 
lyrai költeményeiben is sokkal e r ő t e l j e s e b b ,  fordulatokban 
sokkal gazdagabb, mint bármely kortársáé, mert ennek dallamos 
zenéjét, bájos és kellemes lágyságát még alig közelítette meg va
laki, az ő nyelve gazdag, változatos és magyaros, sőt néha népies 
szilinél és zamattal meglep; népies költeményeiben, melyekben, 
ha nem is jelenik meg úgy a népies, mint Petőfinél, de azért 
dicséretre méltó azon törekvése, hogy a nemzetit iparkodott a 
művészivel összeolvasztani s innen van, hogy népdalai a művészi 
felé törnek és többek az egyszerű népdaloknál. De ennek is meg 
van a bibéje, amennyiben ő Kisfaludyval egyetemben nem any- 
nyira a maga, mint a nép számára irta népies költeményeit, s ab
ban találta gyönyösüséget, ha a nép gonuolkozási módját és érzé
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seit visszatudta tükröztem! — nem mint Petőfi, ki nem azért irt 
népdalt, hogy a nép énekelje, hanem hogy saját érzelmeit fe
jezze ki.

Egy másik figyelemre méltó okát családi körülményeiben 
találhatjuk, amennyiben édes anyja gyermeke nevelésében azon 
elvet követte, melyet már Platón hangoztatott a gyermeknevelésre. 
Mihelyt a gyermek beszélni kezd, versek éneklésére és recitálá- 
sára, aztán mesemondásra szoktatandó. Platón ezt főleg morális 
szempontból vette; de a versek külalakja által a forma érzék, a 
béltartalom által pedig a képzelet fejlődik. A forma iránti érzék 
korábbi fejlődésére vallanak azon számos gyermek versikék, me
lyekben alig van értelem, mégis a rythmus erős lüktetése miatt a 
gyermeki lélekhez tapadnak.

Erre mutat az a körülmény is, hogy nagy költőink mind 
oly környezetben nevelkedtek, hol ezen forma érzékük már ideje 
korán kifejlődhetett. így Vörösmarty anyja is aigen jó nótás asz- 
szony« volt.'A táj visszhangzott dalaitól, melyek közöl sokat maga 
komponált. A költő is sokszor elmerengett az aratók dalán, s lel
kének még meglett korában is szárnyat adtak ezen gyermekkori 
benyomások. Ebből érthető meg az is, hogy költőink mért ép a 
nép kebeléből emelkednek ki. O tt a hol még azt a kedves naiv- 
ságot a civilizáció nem ölte ki, ahol a csecsemő még anyja böl
cső dalán szenderül el, hol a mező, liget a nép dalától visszhang
zik : ott a költészet már a gyermek gyönge kedélyébe belopja 
magát. A természet mindenkit megáldott kisebb-nagyobb fogé
konysággal a költészet iránt. De hogy fejlődhessék a kedélybe 
ojtott csira, ha az anya dala helyett legtöbbször a dadák szitko
zódó hangja altatja el a síró csecsemőt ? Pedig ma már nem di
vat a gyermeknevelés. A nő nem anya többé, a gyermekszobát 
csak vizitkép látogatja. A helyett, hogy mint Gőthe anyja, mesék 
és elbeszélések által fejlesztené a gyermek erkölcsi érzését, és 
képzeletét, léha társalgásban tölti el idejét. Pedig azt hiszem, hogy 
Vörösmartynál is csak az ily nemű nevelésnek tudható be, hogy 
verselése rhytmusi érzéke oly gyakorlott, verselése oly tiszta 
minden erőltetés nélkül. Költészetének legtöbbször a hazafias ér
zés volt a múzsája és pedig soha a költői hatás rovására. A ha
zafias pathos Vörösmartynál párosul legszerencsésebben s legha- 
tásossabban a költőivel, nem mint Caraynál, kinél ez már hatá
rozottan megrontja a költői hatást.

Jellemzik őt a nagy képzelet erő, az eszmemenetének ere
detisége, ragyogó nyelve, tiszta honszerelme, rendületlen szilárd
sága, erkölcsi szigorának fönsége, úgy hogy Vörösmartynak majd 
minden sora jeligéje lehet életünknek; azért jól mondja róla 
Toldy »hogy ki az ő költészete által lelkesül, nemtelen, vagy csak 
közszerü is nem lehet. «

Művei egy meleg, forrón érző kebel kifolyásai, s ezek 
mindég szivéből látszanak fakadni s gazdag képzeletén át lépnek 
elénk; magukon hordják fenséges elméje bélyegét akár az eget 
ostromló gondolatokat, akár a szív legmelegebb húrjait megpen- 
ditö mély érzelmeit tekintjük.

Elmondhatjuk méltán költeményei után, hogy szive egy ne
mes forrás volt, melyből a szebbnél-szebb dalok fakadoztak, s ér
zelmei szivének tenger mélységű medréből törnek elő, őszinték 
és mélyek mint Adria, mely drága gyöngyöt rejt fenekén és 
mesterkéletlenek mint a magyar sz ív , nyelvezete föllengős, mint 
a kárpáti sas szárnyalása.

Mily nagyszerű, mily fenséges eszmékkel terhelt »A me- 
rengöhözci cimű dala, mily szilárd alapeszméken nyugosznak ódái, 
»Szózat«-a, mely a nemzet mindennapi imádságává lett; Hol annyi 
száz meg száz tündöklő eszméjü költeménye; hol a kis gyermek 
halálára irt páratlan elegiája, hattyúdala stb.

Vörösmarty a lyrai költészet valamennyi válfaját művelte s 
minden lyrai műfajból remek példányokat alkotott.

Vörösmartynak is, mint legtöbb költőnek, a zsenge ifjúkor 
éveiben irt első költeményei szerelmi dalok, az ifjúkor könnye
dén csapongó érzelmeinek kifolyásai voltak. Azonban a haza 
gyászos körülményei csakhamar komolyabb tárgyakra is terelték 
figyelmét, midőn egy eddig alig hallott hangokban tört ki a lán
goló hazafiságtól és égő honszerelemtől élesztett kebel, bámulattal 
és tisztelettel párosult csodálással töltve el_ az egész nemzetet 
(Zalán f. Szigetv., Fchérv.) így szerelmi dalai csak lépcső gyanánt
szolgáltak a lyrai költészet magasabb nemére ; különösen az ódára.

Szerelmi dalai két csoportra oszthatók, miként Vörösmar
tynak is két szerelme volt. Az első szerelme nevelő korában 
lángolt föl, az ifjú csapongó, forrón lángoló szerelmével; a máso
dik már férfi korában, midőn Csajághy Laurába szeret. Az első 
szerelmi viszonyára vonatkozólag legszebb alkotása : »luanoz«, 
melyben szive fájdalmát ecseteli: _»Nem érez az, ki etez sza
vakkal mondhatót,# s lemondását midőn igy szó l: »Az ilyen fáj
dalomnak legjobb a sirhalom,« Második szerelmi viszonyára vo

natkozik : »Laurához,« »A merengőhöz« ezekben már a higgadt 
komoly, az életet való oldaláról néző férfin érzelmei nyilvánul
nak. Különösen az utóbbi nevezetes, mely Vörösmarty legszebb 
lyrai költeményei közé tartozik, akár a bentfoglalt eszmék egy 
bölcsész ajkára illő mélységét, akár a ragyogó költői szépségeket 
tekintjük. Ezen utóbbiak oly nyíltan állanak e költeményben, mint 
a virágszirmokon a szinek pompája, de az előbbiek, vagyis az 
eszmék elrejtvék a szerelmes előtt, mint a virágban a méz. Telve 
e költemény élet bölcseséggel és reflckciókkal, de a reflexiók a 
mű gyöngyét képezik, mert a költő oly tehetségéről s életböl- 
csességéröl tanúskodnak, melyet csak hosszas megfigyelés és ta
nulmányozás után érhet cl az ember. Bölcset állítanak elénk e 
mű reflexiói, ki nemes leikéből sugallón szavakban tárja föl ta
pasztalatait, élményeit, melyek mindegyikében föltűnik önállósága, 
emberszeretete s az igazhoz vonzó hajlama.

Amennyit a szív lelfoghat magába 
Sajátunknak csak annyit mondhatunk

Várt üdvöd kincse bánat ára lészen 
Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.

 ̂ annak \  örösmartynak népies költeményei is, melyeknek 
tárgya a szerelem, ennek reményei, csalódásai, szóval, melyek a 
szerelem örömei s fájdalmai körül fordulnak m eg; de ezekben is 
néha annyi az elevenség, hűség, természetesség s a minden mes
terkéltségtől távol tartott érzés, mintha minden dala természetes 
kifolyása volna magának, az idegen behatástól ment. romlatlan 
népnek; mintha ezt a műfajt művelte volna legnagyobb szere
tettel.

Valóban Vörösmartynak lyrai tehetsége legszebben azon 
müveiben nyilvánul, melyek érzékeny kedélyének egy-egy dob
banását jelzik, egy oly kedélynek, melynek csendes harmóniáját 
nem zavarták ismeretlen szenvedélyek, m ert nyugodt életében s 
életviszonyaiban lelte alapját.

De Vörösmarty az óda terén is meglepő jelenség, ódái bó
rád  fényben ragyognak. Nem követi ő sem Virág Benedeket, 
sem Daykát, hanem letérve az általuk követett útról, egyenesen 
a nemzeti szellemet tűzte célul, melynek elérésére a klassikai 
csint némileg háttérbe szorítani vélte szükségesnek és e törekvése 
némely tekintetben észre is vehető anélkül, hogy száraz bölcsel
kedésbe hatolna, mert itt is érzelmei tiszták s a költői kedély 
melegével áthatottak. És ha néha föl is ismerhetők a klassikus 
nemzetek költészetének virágos mezein tett gyűjtögetéseinek nyo
mai, de azért mindig ön-nemtöje szárnyain emelkedve irta hal
hatatlan ódáit. Élénk képzelnie minden mesterkéltségtől ment 
ódáiban, a legtisztább természetesség a legmagasabb fenséggel s 
egyszerűség a belső és külső tökélylyel szoros kapcsolatban van. 
Egészen uj alakokba öntötte ő magasztos érzeteit, egészen uj 
modorban irta ő maradandó becsű ódáit, mely uj változatról elle
het mondani, miszerint magában foglalja a legfönségesebb klassi
kai hatályosságot, a legnemesebb s legbensőbb kedély hangulatot, 
s a legművészibb alkotó erőt.

Valóban Vörösmarty lyrai költeményeiben talán seholsem 
tanúsít nagyobb költői erőt, mint magas szárnyalásu ódáiban, 
képei gazdagok, változatosak, eszméi magasztosak és nemesek. 
Ódáiban mindig észrevehető, hogy erősebb felindulás szüleményei 
és nem valami kigondolt szónoklaté; a szép eszmék mellett 
mindig föltalálhatok bennök az ódái föllengés, lelkesültség, úgy 
hogy az eszme mindig ódái fölhevüléssel van felolvasztva s vajmi 
ritkán történik meg, hogy a szónokiasba átcsap.

Ódáinak tárgyát legtöbbször honfiúi érzések képezik, s 
ezekből is kitűnik, hogy élete és a haza sorsa szerves össze
köttetésben állottak; innét van ódái lendülete s emelkedett
sége.

Ódáinak sorát »Fehérvár« és »Szigetvár« cimű költemé
nyeivel kezdi meg. Az elsőben a tespedést, elkorcsosulást, a 
tehetetlenséget korholja; mig az utóbbiban kora tespedő, tehe
tetlen honfitársai elé a múlt dicső alakjait tünteti föl Zrínyivel, 
ki kisded csapatiával annyi ezerrel síkra szállt, ki a hazáért meghalt: 
»Te a hazáért halni tudtál dicső 1 Mi nem tudunk már érte csak 
élni is.«

Ezekben is vörös fonalként húzódik a hazafias irány, hogy 
a nemzetet fölkeltse zsibbadásából, s az ősi erkölcsök s a hazafias 
érzelem föntartására tüzelje, meg tesz mindent, mi csak egy 
költő hatalmában van, hogy a sebekre, melyeket akkor hordo
zott a nemzet, ujjal rámutasson; s hogy a szomorú állapotot 
átlássa; hogy az éjjeli homályban késő régi dicsőségünknek a 
leninit századokból ismerős alakjait, álomképeit példaadóan érzé- 
kithesse ; mert tudja, hogy az őseire mindig büszke népre ez a 
legjobb fegyver; azért, hogy azoknak nyomait el ne hagyja, egye-
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nesen Zrínyi képét állítja nemzete elé, figyelmeztetvén, hogy 
omás vér dobogott annak ereiben s más magyar mennyköve 
villogott Szigetvárnál.« . ,, ,

A merész gondolatok, meglepő képek, csípős gunyolasok, 
melyeket a múlt dicsőség s a jelen szomorú elhazafiatlanodás, 
elnemzetietlenődése által még inkább lokoz; mind árui céloz, 
hogy nemzetét figyelmessé tegye, hogy saját fiai által tétetik sírba 
a haza, s öngyermekei azok, kik e közös anyát önmegfeledkezésok 
által végkép elesni engedik.

Oh jertek, oh jertek az édes anyához 
Itt ül lekötötten a szörnyű magányhoz ;

így szól esengve
Hiába! hiába!
Nincs aki omoljon 
Szülői karába.

S mint lelketörötten az égre tekint 
Láthatni kövülve az anyai kint.
Csak szívdobogása jelenti, hogy él 
S minden dobogással egy élet áléi.

Hasonló szellem lengi át alkalmi ódáit is. »Kisfaludy Károly 
emlékezetei! című alkalmi ódájában, nemcsak sajat, hanem a nem
zetet ért nagy vesztességet is föltünteti. Ugyan ily nevezetes Ber
zsenyi halálát sirató föllengős ódája, melyről jól mondja Kemény 
Zs., hogy egy romantikus költő a tőle idegen téren és alkalmi 
versekkel is meg tudta közelíteni e nagy mestert.

De ha a költő valódi szellemi nagyságát, annak népe iránt 
való vonzalmát, melyet sem idő, sem viszonyok nem bírtak ki
irtani, s ódái szárnyalását akarjuk bámulni, akkor olvassuk el 
öLiszt Ferenchez# irt alkalmi ódáját ; melyben Liszt Ferencet, 
mint a hazai művészet előmozdítóját dicsőíti, s »dalt kér tőle, a 
bánat altatóját, a szív  háborgatóját, minőket maga szokott zenge
ni# ; mert ebben az ódái szárnyalás oly magas, minőt csak óda 
költőtől lehet várni, ritka fennség, gondolat-gazdagság és oly köl
tői entlniziasmus jellemzik, hogy az ihlet az első szónál kezdődik 
s tart az utolsóig.

De ö nemcsak feddeni tudott ódáiban, hanem önérzetre 
kelteni, buzdítani is tudott, s a mely ódái mint a szikra lángra 
gyulasztotta mindazoknak kebelét, a kikben a hazaszeretet szent 
eszméje s a nemes iránti érzület még élt. Hogy hosszasak ne 
legyünk, nézzük csak »Fóti dalá«-t, melyet a költő 18 4 2 . okt. 
5 . a fóti szőllők egyikében B a j z a  és r á y  társaságában zen- 
gett el.

Ami a »Fóti daln-t, a bordalok legszebbjét illeti, az Petőfi 
előtt, sőt talán utána is páratlan irodalmunkban. A bordal ugyanis 
két tulságba eshetik : vagy igen bölcselkedő, s akkor nagyon is 
józan, mint Bajza »Borének«-e ; vagy túlmámoros, s akkor el
veszti nimbuszát; a jó bordalnak tehát e kettőt kell vegyesen 
fölkarolni, s ez »Fóti dal«-ban igen szép ügyességgel van kivivé. 
A szerelem, barátság és a haza elevenütnek meg a költő lelkében 
a bor élesztő tüze s vidám társaság által.

Ennek eleget tesz a »Borének« is, amennyiben a barátság s 
szerelemnek ad vidító hangot ; de a dythyrambi magaslatról 
csakhamar lebukik a keserv ölébe, amint a szenvedő haza jut a 
költő eszébe, és elkezd bölcselkedni, s nem a mámor hangulatában, 
hanem a lélekben olvadnak össze : a barátság, szerelem, haza, 
amiben annyira remekelt Petőfi. A »Fóti dal«-t szintén a haza- 
fiúi költemények közé sorozhatni, a költő még a jókedv má
morában sem feledkezik meg hazájáról, hanem a haza reményei 
s aggodalmai elevenülnek föl egy szebb jövő iránt, élénk fanta- 
siájában.

Minden ember legyen ember 
És magyar
A kit c föld hord s egével 
Betakar

Legyen minden óhajtásunk 
Szent ima.
S férfi keblünk szent imáink 
Temploma 
Es ürítsük a hazáért 
E p o h á rt!

S vér veriték vagy halál az 
Mit kiván
Áldozatként rakjuk le azt 
Zsámolyán,
Hogy mondhassuk csend- s viharban

» Szent hazánk
Megfizettük mind mivel csak 
Tartozánk.«

Vagy mily gyönyörű például a »Keserü pohár« :
Gondolj merészet és nagyot 

. És tedd rá éltedet,
Nincs veszve bármi sors alatt 
Ki el nem csüggedett.

De Vörösmarty lyrai költeményei között egyik sem szer
zett oly állandó hatást, mint »Szózat«-ja, mely bár költészettani 
szempontból az ódái szárnyalás tekintetében nem éppen kifo
gástalan, mai nap valóságos nemzeti imádságává lett a haza 
minden polgárának.

Bátran elmondhatjuk, hogy az egész költemény egy villany
folyam, melynek telepe a költő szive, és a melynek ellentállhat- 
lanul megrázó érzelemáradata megragadja a lelket, imára kulcsolja 
a kezet és dalra nyitja az ajkat, midőn megcsendül a lánglelkü 
költő magasztos éneke :

Hazádnak rendületlenül 
Légy liive oh magyar 
Bölcsőd az s majdan sirod is,
Mely ápol s eltakar.

Vajda Péter költőnk azt mondja: »Ki a hont szereti, kettős 
életet él, egy egyénit és egyet a hazáért. És ki a hon javán 
dolgozik, saját javán munkálkodik, de tetteit csillagokra Írják az 
angyalok.«

Ilyen csillag, ily messze ragyogó csillaga költészetünknek 
a legnagyobb magyar költő »hattyúdala«; mely a m agyarnem zet 
jövője fölötti kétségbeesésének kifejezése »hol látnoki tekintet
tel hirdeti a világ egykori regeneratióját és a mely bámulatos 
mélységű és megrázkódtató, de végre kibékítő: az uj világ és 
uj költészet apokalypsise!« A költőnek eme hatvudala: »A vén 
cigány«, melyet a krimi hadjárat bevégzésekor irt, midőn az 
orosz zsarnokot az európai fejedelmek mélyen megalázták.

»Lesz még egyszer ünnep a világon!»
Ez a költő legmerészebb szárnyalásu költeménye, az ihletett— 

ség-, mélység-, erős érzelmek- és szenvedélyeknél fogva az egész 
irodalom legjelesebb alkotását képezi. A költő enthuziasmusa 
Berzsenyi sphaerájaig hatol s olyan, hogy miként Horatiushoz 
tenni, úgy Vörösmartytól, anélkül, hogy becsét vesztené, az egész 
költeményből akárcsak egy vesszőt vagy pontot is elvenni nem 
lehet.

Véred forrjon, mint az örvény árja,
Rendüljön meg a velő agyadban,
Szemed égjen, mint az üstökös láng,
Húrod zengjen vésznél szilajabban

Tanulj dalt a zugó zivatartól
Mint nyög, ordit, jajgat, sir és bömböl

Mintha újra hallanók a pusztán 

A keselynek szárnya csattogását

Húzd, ki tudja meddig húzhatod!
A magyar költők századok óta rokonszenvvel és részvéttel 

viseltettek a lengyel nemzet iránt s különösen nagy befolyással 
volt a lengyelek leveretése a költők lelkére, midőn a nagy vál
ság leié közeledtünk, mert bizonyos sejtelem vonult át leikükön 
saját hazájukra gondolva: Tompa M. »Témetés«-e, Bajza »Apothe- 
szis«-a és Vörösmarty »Hontalanti-ja, melyben a vitéz nemzet 
elpusztulása, kiirtása által ért csapás felett kesereg; megannyi 
gyöngye a magyar irodalomnak. De Vörösmarty »Élő szobrát!, 
mely szintén a lengyel szabadságharc leveretése alatt született, 
a melyet csak csodálni, de nem bíráló szavakkal illően méltatni 
lehet.

Egyetlen poémája sem oly szenvedélyes és magasan szár
nyaló képzelmü, mint az »Élő szobor#; egyik sem vesz magára 
oly szónoki szint, egyik sem találja el úgy az óda erősebb hang
ját, egyik sem oly rohamos ódái csapongásu, egyiknél sem talá
lunk oly szinte megdöbbentő képeket, mint Vörösmarty »Élő- 
szobrátt-ban.

Nagy, igen nagy Vörösmarty még ódáiban. Ő mint vallása 
magasztos eszméitől átihlett férfiú jól tudta, hogy nemzete csak 
Isten segélyével emelkedhetik arra a magaslatra, hova a költő 
honszerető lelke azt emelni kívánta; azért most az érzelmek 
tündér régióiba emelkedik, és ahhoz fordul, aki villámaival de
renged a felhőket és ezáltal a lelkesedés szikráját gyújtja meg
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az emberek agyiban, hogy ezek megismerjék, kövessék az 
igazat. És az Isten nagysága hatalmának gondolatára mélyen érző 
keble húrjain ódái merészséggel egyenesen, az előzmények egy
hangú recitálásának elhagyásával, rögtön a dolog közepébe nyúl 
»Isten segíts! királyok Istene!« s nem fél, hogy ereje éppen ott 
hagyja el, hol legnagyobb szükség van reá.

Ilyen hangulatában aztán imára om lik:
Isten áld meg a magyart 
Jó kedvvel bőséggel 
Nyújts feléje védő kart 
Ha küzd ellenséggel, 

így esd a királyért, a hazáért, a kettő közti egyetértésért* 
jólétért, a nemzet boldogságáért, szóval mindazért, ami nemze
tére nézve szent és magasztos, jó és áldásthozó.

Jól tudta Vörösmarty azt is, hogy a nemzet regenerátiójá- 
nak nagy müvében, minő nagy szerep, mily nehéz és nemes 
munka, mily felemelő hivatása van a »magyar nőnek# és azért 
mondja oly szépen, biztatóan:

Magyar hölgynek születtél ! áldd érte sorsodat 
Magyar hölgynek születni, nagy és szép gondolat.

mert
Mit szűz hevében égi szív  teremt 
Költőt, művészt, hőst és nagy férfiat 
És mindent a mi szép és jó, tiszta szent 
Tőled, nemedtől várjuk, hogy megadd.

És még számtalan ily valódi gyöngyöt hozhatnánk föl a 
nagy költő határtalan lelke kincseiből; de nem lehet célunk min
den egyes nagyobb fellángolása hatalmasbb manifesztatióját tüze
tes vizsgálat alá venni, azért különösen az ódákat illetőleg legyen 
elég még fölemlítenünk a »Gondolatok a könyvtárban« cimű 
bölcselmi ódáját, melyben a költő a könyveket az emberiség 
rongyainak nevezi s benne aminden keserű : a hang, az eszme, 
a forrás, a hasonlat, mintha a költő az egész emberiség csaló- 

■ dását fejezné ki.«
Bármily szomorú hangulatú is e bölcselmi óda, mégis köl

tői, vagy legalább is szónoki teljességgel bir, m ert benne nem
csak hogy a legigazabb bölcselmi adatok, bölcsészeti eszmék van
nak fölsorolva, hanem mindazon szépségek is föltalálhatók 
benne, mik költői müvet diszesithetnek.

Vörösmarty lantjának legelérzékenyitőbb húrjait elégiájában 
pendíti meg. Elégiájiban megragadó eszmékkel vegyíti az érzel
m et; a bús hangulatban, mely elegiájin keresztül húzódik, ko
rántsem lelhető föl azon túlzott fájdalom, ami elegiánk nagy ré
szét jellemzi. Vörösmartyt a természet maga avatta elegia köl
tővé, mert benne valóban azon tiszta s magasabb eszméknek 
hódoló nemes kedély lép előtérbe, a mely csak a humanizmus 
áldásaival elhalmozott szellemeknek szokott sajátjok lenni, s 
innen van, hogy »lyrai költeményeinek legnagyobb része bizo
nyos vegyüléke a dalnak az elegia szélesebb busongásaival; s 
innen az a m e g h a t ó ,  édes, olvadó ábránd.

Nevezetesebb művei e nemben »Magyar költő« s a »Kis 
gyermek halálára,# de különösen az utóbbi, mely olyan mint a 
virág, melyet a természet keze alkotott. Mert miként ennek 
egyedül ama felérhetlen erő kölcsönözte azon sajátságot, mely
nél fo^va az a gyönyör érzetét kelti föl bennünk, úgy ezen mű
ben is föltalálható mindazon lényeges kellék, mely a müvet nem
csak a szerző remekévé teszi, hanem egyúttal páratlanná egész 
irodalmunkban és nem ok nélkül mondta a klassikus műveltségű 
Kazincy, hogy többre becsüli Zalán futásánál. Mert ezen elegia 
oly kitűnő szerkezetit, hogy költészetünkben az elegia terén va-
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még is a külalakot illetőiig e költemény nyelvezete 
bórákban gazdag előadása, a t a l á l t  i s m é t l é s é  k, a g y o- 
n v ö r ü p h a n t a s i a, mely e költeményben uralkodik, oly 
meglepők, hogy az olvasót teljesen lebilincselik, s a szivet tel
jesen magukkal ragadják. Ezek és más még nem említett szép
ségei a magyar irodalom olyan nemes ereit kincsévé teszik e 
költeményt? mely a kritika salakelválasztó tuzénel, lényéből soha 
sem veszít de sőt ellenkezőleg mind nemesebbnek bizonyul, hs 
mivel a valódi költemény nemcsak a mi keblünk húrjait hozza rez
gésbe, hanem íöltárja előttünk azon mélységét az érzelmeknek, és 
azon ihlet hangulatot, mely a költő egész lényét áthatja; ez ok 
ból e költeménye valósággal mintegy ellentálíhatlanul elragad:

Eljátszottad már kis jatekidat,
Kedves fiú, hamar jatszottad e l ;

Alunni fogsz és nem lesznek álmaid,
Alunni fogsz, és nem lesz több reggeled.
Múlásod könnyű volt és tiszta 
Mint az égbe visszaröppenő sugáré

Oh majd ha a csendes tiszta éjeken 
Feltűnnek a dicső csillagzatok 
Eljösz-e áldást hozni kedvesidre ?

És mig ók porodra hintenek virágot 
Lebegj te őrző angyalként fölöttük.

E költemény legfőbb értékét azon öntudatos alkotó képes
ség teszi, melynél fogva a költő nem engedi magát fájdalmában 
elragadtatni, hanem a gyönyör érzelem húrjain bu és remény 
között megragadó sentenciákban fejezi ki kedélyvilágát.

E költemény, mint elegia példányképe, méltán ragadta a 
közfigyelmet magára mindjárt megjelenésekor, méltán szerzett a 
költőnek legelőször a lyra terén elismerést, és végre méltán fog 
őriztetni irodalmunkban, mint elenyészhetlen kincs, mert ez 
mindig egy örökkön élő emlékjel marad, mely a halhatatlanság 
koszorúját Vörösmartynak még életében homloka köré fűzé.

Hogy Vörösmarty annál tündöklöbben álljon előttünk, 
emlékezzünk meg epigramm- és gnomáiról; melyeket talán első 
sorban kellett volna felemlítenünk, mert ezek irodalmunkban 
kétségkívül páratlanok, nemcsak hogy versenyeznek Kazincyéival, 
de lyrai mélységre, nyelvbeli bájra azt határozottan fölülmúlják. 
Nevezetesek ezek közöl: sZrinyi a költő«, nMagyarország cí
mere#, »Tűz és viz«, »Az elválók#, »A szegény anya«, »A 
hazafiak#, s végül a »Két hivatal« cirnüek. Gunyoros epigram
máit u. n. xéniáit Kisfaludy és Bajzával egyetemben az akkori 
irodalom félszegségeinek kigúnyolására irta.

Vörösmarty a lyra terén, mint tan-költő is igen szép ma
gaslatig emelkedett. Tankölteményeiben a reflectáló értelem mel
lett a legmélyebb érzelmű kedély sincs háttérbe szorítva. Meg
ható s gyönyörködtető még a legelvontabb philosophiai eszmék 
kifejezésében is azon alanyi bensőség, mely tankölteményeiben 
is uralg, és mely olyannyira tisztult érzelmekre vall.

Nem üres ömlengés és elferdítése az eszméknek, hanem itt 
is a lyrai lendület, s az újdonság az, amik őt vonzóvá teszik. E 
nembeli költeményei is tárgyválasztási tapasztalata mellett tanús
kodnak. Kimeríti a tárgyat anélkül, hogy unalmas elősorolásba 
bocsátkoznék, minden képe vonzó, meglepő és megérdemli az ő 
művészi ecsetét. A fogalmak helyes megválasztása, elhelyezése, a 
valódi bensőség teszik itt is Vörösmartyt — Vörösmartyvá. Leg- 
remekebb alkotása e nem ben: »Volt tanítványaimhoz# című 
müve, mely majdnem oly értelemben példányképe a tankölte
ményeknek, mint »Kis gyermek halálára« irt poémája az elégi
áknak.

*

E költői remekművek, olyanok a melyek és a melyekhez 
hasonlók az ő halhatatlan nagy nevét megörökítik, hogy (mint Göthe 
mondja barátja fölött) »mig szív  lesz az emberi kebelben, addig 
az ő neve a szivekben élni, mindörökre élni fog.» Mert ember, 
ki életének minden pillanatát távol az önérdektől a közügynek 
szenteli; ki arra forditja minden törekvését, hogy az ifjúság ke
belébe a nagy és igaz, a jó és szép eszméjét csepegtesse, s ez 
virágzásnak induljon a hon fiaiban; ember, kinek keblét a val
lásosság szent tüze hatotta á t ; ki szivén csak hazájának jövő 
boldogságát hordja, annak porhüvelye elenyészhet, de neve em
léke még szív  lesz az emberi kebelben, a szivekben élni, mind
örökre élni fog.

Azért honfiúi kötelességnek teszünk eleget, ha Vörösmar
tynak, ki háttérbe tolta a német-görög klassicismust, melynek 
Kazincy volt a képviselője; ki fölszabadította nemzeti költésze
tünket a német költészet járma alól s megnyitotta azt az összes 
európai irodalom behatásának; ki a képzelem szabadságát hirdette 
oly magasztos tárgyban és oly elragadó formában, mint előtte 
és utána senki különben; ki egy felöl a régi és nép költésze
tünkre, másfelől az európai romanticismus rokon elemeire támasz
kodva, oly költői iránynak adott lendületet, mely nemzetibb és 
tágabb körű volt minden eddiginél: oly elenyészhetetlen emléket 
emelt magának, mely késő századok viharával dacolni fog és 
mely állni fog mig csak

-------------------------------------- magyar lakik a parton
S az ezüst Dunának tükrén egy honfiszem pihen 

mondom honfiúi kötelességnek teszünk eleget, ha Vörösmarty 
dicső emlékének áldozunk.

Ez emlék előtt megállni, a honfiúi kegyelet, a hála, a cső-
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dálat virágából szerény kezekkel a halhatatlan költő homloka 
köré egy koszorúcskát fonni volt célja e tanulmánynak; a mely
nek fáradozásáért bőségesen meg volnék jutalmazva, ha szabadna 
hinnem, hogy az olvasóban is a lánglelkii költő iránt hason érzel
meket a kegyelet, a hála érzetét, tiszteletet, csodálatot élesztenem, 
emelnem, fokoznom sikerült.

Vajha úgy legyen!

Különfélék.
Iskolai értesítők. A. m. kir. á l l a m i  t a n í t ó  k é p a z d e 

és a v á r o s i  k e r e s k e d e l m i  és i p a r i s k o l a  értesítőiről 
lapunk egy előbbi számában már említés tétetvén, eznttal csak a 
legközelebb leninit héten kiadott értesítőkről emlékezünk :

A c i s t e r  c i r e n d  b a j a i  k a t h . f ő g y m n á z i u  m a 
értesítőjének bevezetésen! 2  csinos tanulmány díszük; egyik 
„m a g y a r  m o n d a t t a n i  k é r d é s e k "  (az alakilag állító 
mondatnak negatív ízt kölcsönző „m i a t t a m ,  t ő l e m ,  f e l ő 
l e m"  határozókról: és az „eg v -en  kívül e g y é b  h“ szócskák, 
mint a korlátozás, kizárás, kivételezés formái használatáról) fej
tegetése B a r b a r i c s  Bobért záré. cist. r. áldozár- és fógymn. 
tanárnak : — és a másik „a g e r m a n m y t h o I o g i :i- és 
m o n d a v i l á g b ó l "  tanulmánya B i i u e r l e  Ferenc vil. ta
nárnak.

A tanári k a r: S z e n c y G y ő z ő  zirc. eist. r. áld. rend- 
házfőnük és gymn. igazgató (vallástan és bölcsészet t. t.). F  á- 
b i á n  Sebestyén c. r. á. (latin, görög ny. és irodalom t.), A1 i s 
it o v i c s Elek z. c. á. (latin, magyar ny. és történelem t.), 
S z é k e l y  Károly c. r. á. (mennyiségi, termtan t.), N e m e s  
Tivadar c. r. áld. (vallás t. és történelem (.). K é r y  Vidor c. 
r. áld. (menyst. és ttani földrajz, térni ti. és francia ny. t.), B a r- 
b a r i c s Róbert tí. r. áld. (tört. magyarny. és irodalom és 
francia ny. t.), A s z t a l o s  József' vil. (rajzoló mértan, számt. 
és szépírás t.), B ü u e r 1 e Ferenc, vil. (magyar, német nyelv 
és irodalomtörténet t.), S a á d ,  Henrik c. r. áld. (magyar, 
latin nyelv és irodalom tan.), Á g h  Tiniét cist. rendi áldozár 
(földrajz, termrajz és ének t.), K á i m á n Kolos c. r. áld. (val
lást. német ny. és Írod. latin ny. t..), M o 1 n á r Samu c. r. t. 
(magyar, latin, görög ny. t.), W e b e t  István vil. (latin, görög 
ny. és Írod. t.), Ú j h e l y i  Géza vil. (torna t.)

A rendes és rendkívüli tantárgyak, az osztálybeli és érettsé
gi dolgozatok tételei ismertetése e lap körén kívül esvén, érdekes
nek találjuk az önképzőkör működéséről felemlíteni, bogy a mii- 
ködő tagok (VI. és VIII.) száma 17, a pártoló tagoké (V. és VI.) 
—. Beérkezett 18 mű (9 bírálat) ezek egy kivételével mind egy
szerűen elfogadtattak. A szavalatok száma 31. A pénztár állása 
meglehetősen szerény.

A segélyző-egyesiilet ügye nemcsak az intézet körén belül, 
hanem a nagy közönségben is meleg érdeklődésnek és rokonszenv- 
nek örvendett, amit tanúsít azon szép siker is, melyet az egyesü
let céljaira rendezett hangverseny eredményezett; úgy hogy a 
hangverseny 456 frt 2 kr tisztajövedelmével együtt az évi összes 
bevétel 3818 frt 35 krra rúgott, mig a kiadás 2Ó2 frt 87 kr volt 
és igy az egyesület pénztári állása 3015 frt 48 kr.

A tanári és ifjúsági könyvtár a természettani és chemiai 
szerek, természetrajzi szertár igen szépen és igen érdekes tár
gyakkal gyarapodott.

A tanulók létszáma összesen a tanév végén 102. Ezek kö
zül vallásra nézve 93 r. c., 3 g. k., 4 ág., 58 moz. vallásit. 
Nyelvre nézve 99 magyar, 1 magyar-bolgár, 50 magyar-német, 8 
magyar-szerb, 1 magyar-tót, 3 magyar-német-szerb. Illetőségre 
nézve 113 helybeli és 75 vidéki.

A tanintézet életéből megemlítendő, hogy Posch Árpád vilá
gi tanár helyett Czövek Frigyes e. z. rendii lett kinevezve, ki azon
ban gyengélkedése miatt orvosi tanács folytán kénytelen volt 
nyugalomba menni.

Ezután az értesítő néhány fontosabb rendelet közlésével és 
a jövő iskolai tanév megkezdésére vonatkozó utasításokkal fejezi 
be érdekes tudósításait.

A b a j a i i z r. h i t k ö z s é g e 1 o m i é s  p o 1 g á r i i s 
k o l a  j a értesítőjének bevezető sorai lelkesen emlékeznek meg 
a polgári iskoláknak országszerte gyarapodásáról, és áldásos mű
ködéséről, mint a melyek sok helyütt még a gymnasiumnak is mint- 
egy surogatumaként szerepelnek, és a miveltség általánosítása, és a 
nemzeti cultura terjesztése tekintetében főleg ott felette fontos 
tényezőknek bizonyultak, hol az iskolák iparos műhelyekkel van
nak kapcsolatban.

Ez iskolák 4 osztályúak és már 6 év óta igy állnak cson

kán betetőzés nélkül ; jóllehet felette áldásos működés vétethet
nék kilátásba, ha ez iskolák egy kereskedelmi közép iskolával 
hozatnának kapcsolatba. K két nemű iskola egybeolvasztása tekin
tetében éppen e városi hatóság részéről tett kísérletek és com- 
binaliok a beavatottak előtt sokkal inkább ismeretesebb, sem
hogy helyeslőkig elfogadhatnék azon szelíd szemrehányásként 
megkockáztatott állítását az értesítőnek, mintha a városi hatóság 
bármily okból valaha is idegenkedett volna a kereskedelmi kö
zépiskolától. Bőt ellenkezőleg; aki e város hatóságának a kormány 
hatósággal lolytatott e tekintetbeni tárgyalásait ismeri, az csak 
abban nem ad igazat az értesítőnek, hogy az alsófoku kereske
delmi iskolának, kereskedelmi középiskolává változtatása nem 
kívánna nagy áldozatot; de be fogja ismerni azt, hogy a város 
hatósága igen is élénk tudatában van annak, hogy éppen most, 
midőn azon kérdés előtt, áll, hogy alsófoku kereskedelmi iskolá
ját vagy feloszlassa, vagy átalakítsa, kétszeres erómegfeszitéssel 
meg kell ragadnia az alkalmat, hogy mint a nagy Bácska ke
reskedésének egyik gyúpontja, egyébb nagy városok példájára 
közép kereskedelmi iskolát állítson. Ha tehát úgy e város ható
ságában, mint az izr. iskolák igazgatásában az érdekek természe
tes szolidárifásánál fogva azon együttes és egyforma meggyőző
déssé érlelődött a ludat, hogy a kereskedelmi közép iskola 
eszméjében üdvös egyesülés létesülhet, erre nem szavakkal, de 
tettel közrehatni mindkét tényező épp oly szép és dicséretes 
törekvése legyen

A lefolyt iskolaévben beiratkozott, összesen a népiskolákban 
327, a felső leányiskolában 21, és a polgári iskolában 63 tanuló.

Az iskolai könyvtár, mely 340 kötetet számlált, ez évben 
40 könyvvel gyarapodott.

A hitközségi iskolaszék elnöke Dr. B r n c k  Samu, tagjai: 
A d l e r  lupét rabbi, R o s e n b e r g  Mór hitközségi elnök, 
I t c i c l i  Saalamon, Dr. L e m b e r g e r  Henrik, Dr. K l e i n  
Miksa, S t e k 1 e r Samu igazgató tan. és S e, li e e r Bernát 
jegyző.

Tanító testület: S t e  k i é r  Samu, B a s s é  Vilmos, B e 
ü t  s c li Ilona, F r a n k f u r t e r  Jeni, G e r l ó c y  Gyula, 
G o 1 (1 b e r g e r Ida, K o li n Lajos, L i c h t e n s t e i n  Izrael, 
S p i t z e r József, S c h e e r Bernát, 8  t r  i c k e r Simon, V a I- 
d e r  Jakab.

Igen érdekes, de a lap keretén kivid eső a polgári és felső 
leányiskola tantorve, valamint a főelemi, fin és leányiskola és 
óvoda és polgári fin és felső leány-osztály tanulóinak áttekintése, 
mit a tanügybarátok figyelmébe ajánlunk.

A r o m a i  c a t h o 1 i k ti s v á r o s i  n é p i s k o l á i n k  
értesítője meglehetősen chaotikus.

Az iskolaszék tagjai: egyházi elnöke B e r é n y i  Dániel 
apát plébános, világi elnöke Á l l a g a  Imre városi főjegyző, 
tagjai : B a r a s i t s József, C s a t l ó s  György, C s e r b a  Fe
renc, D r e s c h e r  Ede, H e n g l  Adolf, J u h á s z  István, 
K a z a l  János, L a t i n o v i t s  János, M i l á s s  i n  Zsiga, 
M ti 11 e r János, O r o s z  József, P a u k o v i t s  Ernő, P e t- 
r o v á c  István, R a j c s á n y i  József, S c h e i b n e r  Gyula, 
S z é l i g  Ferenc, S z e n c y Győző, S z u t r  é 1 y Lipót, T u  ry 
János, V i d a Dániel.

Tanítók: 1. A belvárosi iskolánál: II j h e l y i  Géza, L i s- 
s á k  János, S z ó i i g  Ferenc, H e n g l  Adolf. 2. A felvégi 
iskolánál: C s e p k a Teréz, B a u o r János, K e l n e r  János, 
C s a t i  ó s György. 3. Az alvégi iskolánál : V i d á k o v i t s 
Benedek, V i d a Dániel, F e li é r v á r y Péter, K l e i n  Emília,
I s p á n o v i t s Péter.

A belváros I. osztályába 78, II. osztályába 55, III, osztá
lyába 54, IV. oszt,. 81. A felvégi iskolában I. leányoszt. 101, 
első fin osztályba 85, II. vegyesosztályba 58, III. és IV. egye
sített fiúosztályba 75, az alvégen a szállás-külvárosi iskola I. leány
osztályba 1 0 1 , ogyesitet II. és 11 1 . leányosztályba 81, I. fiúosz
tályba 96, egyesített, II— III—IV. fiúosztályába 146; a homok 
külvárosi párhuzamos I. fiúosztályban 65 tanuló járt. Eszerint ti 
tanulók száma 1134, kik közül felsőbb osztályba mehet 63 1', 
nem mehet 340, kimaradt 111, és meghalt 1 2 . Ezek közűi 
vallásra nézve 1 1 1 2  r. k., 4 helv.. 1 g. k., 17 mézes v. Nemzeti
ségre nézve 848 magyar, 52 német és 233 bunyevác, 1 szerb.

A M i a s s z o n y u n k r ó l  n e v e z e t t i s k o l a n é n é k  
vezetése alatt álló r. c. leánytanoda növendékeiről szélé értesilő 
szerint, 1 ) az elemi népiskola I. osztályába járt 6 0  kezdő, és 7 0  
haladé tanuló; kimaradt 23 ; — a II. osztályba 95 tanuló kima 
radt 7 ; — a III. oszlályba járt 90 tanuló, kimaradt 16 ; — a IV 
osztályba járt 70 tanuló, kimaradt 25 ; az V. osztályba járt 33 
tanuló, kimaradt t i ; a VI. osztályba járt 24, kimaradt 2 - — 2) A 
felső leányiskola 1. osztályába járt 1 0 , a II. osztályába 6  tanuló
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E szerint járt e tanévben 714 tanuló. Ezek közül vallásra nézve 675 
r. k. 1 g. k. 14 ág. 24 móz. vallása. Nyelvre nézve 680 magyar, 
25 német és 9 bunyevác.

_ E szép intézet derék tanítónőinek nevét nem közölvén az ér
tesítő, nem tudathatjuk olvasóinkkal, hogy legalább nóvleg is meg
ismernék azon nemes lelkű munkásokat, kik önzetlen odaadással, 
zajtalan visszavonultságban folytatják sikerekben gazdag, áldásos 
működésüket a nevelésügy nehéz pályáján.

Selyemtenyésztésünk. Úgy vagyunk, úgy voltunk mindig, 
hogy a legéletre valóbb intézményeink, kellő előrelátás, gondosság, 
üzleti szellem és számítás hiányából mihamarabb megunatva lesz
nek a közönség által, azon kényelem szerető gondatlanság folytán, 
inelylyel a legszebb jövőt várható institutiok nálunk rendszerint 
kezelve lesznek. A selyem termelés illetőleg a selyem hernyó ne
velése nálunk és különösen környékünkön oly dimensiokat vett a 
melyekből egy egészen uj iparágnak meghonosítását, fellendülését 
remélhetnék, ha a beváltás körül nem űzetnék annyi és oly mér
vű visszaéléb és hanyagság, amennyivel népünket e különben 
sem igen jövedelmező foglalkozástól egészen visszarettentik. Nem 
bocsátjtkozunk itt ez egészen jogosult panaszok részletezésébe, de 
mindenesetre figyelmeztetjük az illetőket, kik a beváltással foglal
koznak és különösen azok felsőbb hatóságait, hogy ezen visszás
ságok mielőbbi megszüntetéséről, haladéktalanul gondoskodjanak.

Péter Pál napján a rom. kath. plébánia templomban nagy 
segédlet mellett ünnepélyes istentisztelet és délben az apát.-ple- 
bános vendégszerető házánál gazdag lakoma volt.

Szeniélyváltozás gymnasiumunk tanári karában. S u p k a 
Jeromos zirci apát az intézet kegyura Bajáról Á g h  Tbimot, 
K á l m á n  Kolos, M o l n á r  Sámuel z. c. r. áldozárokat más 
intézetbe áthelyezvén, helyettük Bajára O z ö v e k  Frigyes, B e- 
c k e r Vilmos, P  r a c s e r Albert z. c. r. áldozárokat rendelte ki 
főgymnásiumunk tanáraivá. A mennyire őszintén sajnáljuk a tá
vozókat oly szívből üdvözöljük az érkezőket.

Lőkertünk. Végre valahára eljutottunk annyira, hogy kö
zönségünk felérteni tudja érdekeit és megbecsülni képes követke
zéseit annak, hogy oly szép és nemes szórakozásban oly díszes 
társaság, oly kedves üdülőhelyen egymásnak legalább hetenként 
egyszer találkát adhat, egymással érintkezhetik; m int a mily 
szép közönség szokott a legszebb mulatságra, most már rendesen 
minden vasárnap összejönni lőkertiinkben. A mu't héten is mind
két nembeli fiatalság kitett magáért. Virágos jókedvben csaknem 
kivilágos kiviradtig mulatott, nagy és szép társaság odakünn. E 
pártolás bátoritá fel a serény rendezőséget, hogy 1. hó 6 -án azaz 
szerdai napon a lökért helyiségében és a lökért javára t á n c  vi 
g a l o m m a l  és S z e r e n c s e - k e r é k j á t é k k a l  egybekötött 
olyan v i r á g  ü n n e p é l y t  rendezzen, a minő még eddig nem 
is volt. A nagy park, különösen a táncterem előtti részen minde
nütt sátorok lesznek ütve, a melyekben italok, csemegék, süte
mények, szivarok, adagonként és illetve darabonként 20  és 10  kr 
ár mellett az e célre felkért szép hölgyecskék által fognak el
adatni. A táncot megelőzőleg társasjátékok lesznek és éppen 
azért az ünnepély kezdetét a rendezőség a kora délutáni órákra 
5 '/, órára határozá. Belépti dij személyenként 1 Irt, család részére 
2  írt.

A Bács-Bodrogh megyei történelmi társulat serény alelnöke 
Irányi Iván szabadkai főgymnasiumi tanár fáradhatlan kutatása 
eredmenyeül ismét csinos monographiát bocsájtott közre „Az uj 
Bodrogh vármegye cím alatt11 mit közönségünk figyelmébe aján
lunk.

A törvényhatósági bizottság rendes havi közgyűlését e ho 
14-én, délután 3 órakor tartja. Tárgyai; a) a belügyminisztérium 
leirata a gyámpénztár 1 8 8 6 -ik évi zárszámadásaira, b) a városi 
tanács jelentése, melylyel a pálinka főzésre jogosultaknál észlelt 
csempészkedés meggátlása tárgyában alkotott szabályrendeletet a 
napi rendről levétetni javasolja, c) a vallás es közoktatási magy. 
kir. minisztériumnak leirata Markovich Antal kalocsai kanonok
nak a bajai főgymnázium tanárai javára tett 1UOO Irtos alapítvány
ról szerkesztett alapitó levél módosítása tárgyában, d) az utolsó 
sessió alatt hozott törvények meghirdetése, e) a Bács-Bodrogh- 
megyei tanfelügyelőségnek értesítése, hogy az oktatásügyi mi- 
nister az iparos tanoncok iskolája részére 400 frt államsegélyt 
tett folyóvá, f) a munkaképtelenné vált tiszti közegekkel szemben 
követendő eljárás tárgyában alkotott szabályrendelet, g) a belügy- 
ministerium rendelete, amelylyel a szervezési szabályrendeletet 
jóváhagyta, h) a polgármester jelentése a közállapotokról és a 
tiszti kar működéséről, i) Heller Annin orvostudor oklevelének 
meghirdetése, k) tanácsi javaslat néhai Gyurinovits Mátyás ter
hére vezetett 7 9  frtos követelés törlésbe hozatala iránt, 1) a városi 
tanácsnak jelentése, hogy a kövezeti vám és helypónzszedesi sza

bályzat érvénye f. év végén megszűnik, m) a népoktatási bizott
ság és városi tanács javaslata a népiskolai tanítók fizetés felemelés 
iránt beadott kérvényére.

A bajai önk. tűzoltó-egylet ma d. 11. 47a órakor tartja 
a kishid-utcai mászóháznál. nyilvános zárgyakorlatát, a melyre 
meghívóit inár ki is küldte. Belépti dij ülőhely 20 kr. állóhely 
10 kr. A tiszta jövedelem az egylet betegsegélyzö pénztára javára 
fog fordittatni.

Megrendítő eset. S c h l i p f  Aurél, Schlipf Antal m. kir.
postatiszt kedves, szép 12 éves fiacskája, 1 1 . gymn. oszt. tanuló, 
a múlt szerdán, f. hó 29-én tartott, fögymnasiuini év-záró ünne
pély végeztével kiosztott értesítőből látván azt, hogy két tantárgy
ból (a földrajzból és ábrázoló mértanból) „elégtelen" tanjegyet 
kapott, ugv szivére vette bukása szégyenét, hogy szó nélkül a 
Sugovicának tartott, és a gázgyárral szemben a „sziget" partján 
felső ruháit levetkezvén, előbb ruháit, és azután önmagát a habok 
közé dobta; hol pár perc múlva halálát leié. A felette szerény 
viszonyok közt elő, mélyen megszomoritott szülők csak a délutáni 
órákban vették a lesújtó szerencsétlenség hírét, midőn a gyermek 
keresésére indultak. Temetése a közönség nagy részvéte mellett 
ment. végbe. A gyinnasinmi ifjúság is S z é k e l y  Károly z. c. r. 
áld. és íőgymn. tanár vezetése alatt megjelent a szende, jó vise- 
seletü, szerencsétlen ifjú végtisztességén.

A helybeli posta és távirda f. évi szeptember hó elsején fog 
egyesülni. Az egyesített, hivatal a kölcsönös-segélyző-egyesület 
bérházában helyeztetik el. A mint értesülünk, a hivatal főnökévé 
Thiringer Zsigmond távirászfőnök neveztetett ki. Hisszük azonban, 
hogy Manhold István postafőnők is, ki előzékenysege, munkássá
ga, szakképzettsége és tapintata áltál kereskedelmünk pangása da
cára a postatorgalomnak oly jelentékeny lendületet adott, hogy a 
postai forgalom minden ágában a kincstári jövedelem is megsok
szorozódott, megfelelő állásra fog disp máltatni.

A közigazgatási bizottság havi ülése e bó 8-án d. e. 10 
órakor lesz.

Nyilvános köszönet. Alulirt a helybeli izr. hitközségi iskolák 
tanítótestülete nevében kedves kötelességet teljesít, midőn azon ne- 
meslelkii tanügybarátoknak, kik az évi „értesítőnk11 elkészítése után 
kegyesek voltak a jó tanulók jutalmazásához pénzbeli áldozattal 
hozzájárulni, névszerinti Dr. Kőhegyi Károly ur 2 Irtot, egy a 
természetrajzban legjobb előmenetelt tanúsított tanuló részére, Ob- 
láth Lázár ur 1 frt, egy Névtelen 2 frt, Mandl Jeremiás főkántor 
ur 3 frt egy szegény jó tanulónak, Schön Dávid ur 1 frt., mélyen 
érzett hálaköszönetet ezúttal kifejezi. Kelt Baján, 1887. június 30. 
S t e c k 1 e r Samu, igazgató.

Hajóösszeütközós. F. hó 1 -ón hajnali 2 órakor az előbb Gei- 
ringer és Berger tulajdonát képezett, most a csász. kir. első duna- 
gőzhajózási társulat tulajdonába ment „Keménység" nevű teher
szállító gőzhajó S i m o n o v i t s  József helybeli molnár mester 
malmába ütközött, és a malom kötőgerendáit, jármait, völgyhajóját 
úgy szétzúzta, forgácsolta, hogy nevezett molnár mester jelentékeny 
kárt szenvedett. Emberélet nem esett áldozatul. Az összeütközés 
oka, a gőzhajót vezető kormányos vigyázatlansága volt. A rendőr- 
kapitányság megejtő a helyszíni szemlét, és megtevő a mulasztás 
megfenyitése iránt szükséges lépéseket.

A munkaképtelenné vált városi tisztviselőkkel szemben kö
vetendő eljárásról szóló s a legközelebbi közgyűlésen tárgyalandó 
szabályrendelet főbb rendelkezései ezek : a rendszeresített állo
máson alkalmazott tiszlviselő, segéd- és kezelő hivatalnok, keres
kedelmi iskolai tanár, rendőr, hajdú, kézbesítő és szolga, ha hu
zamosabb ideig tartó betegségbe esik és ennek következtében 
munkaképtelenné lesz, ezen állapotának egy évi tartamára fizeté
sének teljes élvezetében marad. Mihelyt a tisztviselő munkakép
telensége 4 hétig tart, kérelme és a gyógykezelő orvosnak a 
tiszti főorvos által megerősített, a munkaképesség visszanyerését 
kilátásba helyező bizonyítványa alapján, első Ízben 3 havi szabad
ság engedélyeztetik. Ezen szabadság idő egy évi határidőn belől 
meghosszabbítandó. 11a egészségét egy év alatt vissza nem nyomé, 
vagy visszanyert munkaképességét 2 hó lefolyása alatt újból el
vesztené, fizetésének beszüntetése mellett állásától fölfüggesztetik. 
Amonnyiben nyugdíjjogosultsággal bír, nyugdijaztatik. A betegség 
vagy szellemi fogyatkozás az illető, vagy hozzátartozói által a pol
gármesternél haladéktalanul bejelentendő, ki a városi tiszti főorvos 
által hivatalból állapitatja meg, és időszakonkint megejtendő vizs
gálat utján ellenőrizteti a kóros állapotot.

Érdekes döntvény. A budapesti kir. Ítélőtábla 1887. évi 
június hó 1-én 47770. sz. a. kimondotta azt: „Pusztán azon 
körülmény, hogy a nő iparhatósági bizonyítvánnyal bir és hogy 
ama helyiségre, melyben a foglalás történt, cégfelirata van al
kalmazva a foglalást nem gátolhatja."
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Roncsoló toroklob. A felsfi város részben, (József külváros
ban és Istvánmegyén) hol a tél folyamán a gyermekeket himlő, 
vörheny és kanyaró pusztította, a roncsoló toroklob lépett fel. En
nek folytán a városi hatóság a felső-városi ovodál és gyermek- 
menhelyet bezáratta, ezen intézetek, látogatásától a gyermekeket 
eltiltotta és a szülőket hirdetmény ilog felhívta, hogy gyermekeiket 
a tanodától mindaddig tartsák távol, mig az egymással érintke
zésből veszély keletkezhetik. A megbetegedett gyermekük egész
séges állapotukat orvosi bizonyítvánnyal lösznek kötelesek iga
zolni. , . .

Kinevezés. A nagymsgu m. kir. igazsagügymiuister W e- 
b e r Sándor bajai kir. jbsági dijnokot, a kulai kir. jósághoz Írnok
ká nevezte ki.

A városi tanács tagjai szerdán a kommunitás cserepesi és 
mátéházi birtokait megszemlélték, hogy meggyőződést szerezzenek, 
valljon a haszonbérlők a szerződésekben vállalt feltételek szerinti 
szabályos művelési turnust betartják-e, hogy a felszerelés és jó
szágtartás megfelel-e a kivánalmaknak, arányban áll-e a földbirtok 
nagyságával, hogy a gyakorlatban levő földművelő munka uj ter
mészet és termelési erők létrehozására vagy a létezők fokozására 
alkalmas-e, hogy a gazdasági épületek jó karban vannak-e, szó
val, hogy a gazdálkodási rendszer olynemü, oly belterjes-e, mely 
az anyagi műveltség és társadalmi fejlettség fokmérőjéül tekint
hető, s mely nálunk ma már joggal várható. Mindezen kérdésekre 
a tanácstagok csak az első és második majorságban űzött gazdál
kodásra felelnek igennel. A többinél nagyon sok rendszertelenség
gel, szerződésszegéssel, sőt visszaéléssel találkoztak. Hisszük azon
ban, hogy ezek rövid idő múlva orvosolva lesznek.

A magyar királyi honvédség és közös hadsereg itt  állomáso
zó századai o hó 7-én hagyják el városunkat, hogy a rendes őszi 
gyakorlatokon részt vegyenek.

A halászat és halárulás. Másutt a haltonyésztés előmozdítása 
tekintetéből a mesterséges haltenyésztésre óriási összegeket költe
nek. Nálunk e héten is mázsa számra, ezrenkint fogták és piacun
kon pár filléren árulták azt az apró halat, a melyből 25—30 nyom 
egy kilogrammot. Igaz, hogy a kormány különös kedvezményt 
nyújt Magyarországon is a mesterséges tenyészdéknek, de megtűri 
a halállományban dúsgazdag folyóinkon űzött rablógazdaságot és 
az ivás ideje alatti Italárulást. Ezzel szemben vigaszunk csak az 
lehet, hogy közel van az idő, a midőn az uj halászati törvény az 
1840. 9 . t. c. ide vonatkozó rendelkezéseit és az ideiglenes tör
vénykezési szabályok TI. §. által fenntartott régi törvények hatá
rozatait hatályon kivül fogja helyezni és gyökeres orvoslást fog 
nyújtani.

Gondolatok :
A gazdagság még nem boldogság; de a boldogság a legna

gyobb gazdagság.

Az emberek tetteit úgy bírálhatod meg helyesen, ha állás
pontjukra helyezkedel. Ila  ezt teszed, sokkal jobbnak fogod tar
tani az emberiséget.

*
Nem lehet az elégedetlen, ki m unkáját benső szeretettel, 

igazi gyönyörrel és kedvvel végzi.
*

A hiúság a lélek megrontója, — részegsége ; sőt annál sok
kal rosszabb. A szeszes ital a t e s t  egyensúlyát csak egy időre 
zavarja meg ; ellenben a hiúság az e r é n y t  tántorítja le helyes 
útjáról. Onnét pedig nincs visszatérés !

*
Szerencsés ember az, kinek mindene van, mit szeme-szája 

kivan ; de sokkal szerencsésebb az, aki azzal a kevéssel is meg
elégszik, amije van.

*
Némely embertől gyaláztatni tisztesség.
A szabadságolt katonák, tartalékosok és honvédők nyilván

tartását jövőre nézve nem a rendőrkapitányság, hanem az uj szer
vezési szabályrendelet értelmében a katonaügyi osztály fogja 
végezni,

Pályázatok. U j-V e r b á s z községben halálozás folytán üre
sedésbe jött jegyzői állásra f. é. aug. hó 1 . napján leend választás. 
Jegyzői javadalmazás: 1) évi (izetés GOO frt, 2) közs. árvatári teen
dők ellátásáért lix fizetés 200 frt, 3) egy szérüskert, egy léherés 
és 20 holdból álló 2/4 ed telekföld haszonélvezete, 4) a község által 
jókarban tartandó lakás szabad élvezete, 5) községi lakosoknak 
teljesített munkálatokért szabályrendeletileg megállapított dijak. 
Folyamodványok Se b i  eb M. kulai főszgbiróhoz nyújtandók b e .— 
R i g y i c a községben rendszeresített 400 frt évi lizetéssel egy
bekötött aljegyzői állás van üresedésben, mely f. hó G-án fog válasz

tás utján fog betöltetni. Folyamodók kérvényüket L a t i n o v i t s 
Gyula bajai főszolgabíróhoz intézzék e hó 4-éig. — Ezen me

gyei I! u 1 k e s z községben orvosi állás üresedett meg, mely f. hó
25. választás utján fog betöltetni. Javadalom : 400 frt fizetés, 30 
kr rendel vény i, 20 kr látogatási, 20 kr halotti szeinledij. Folya
modások C s u p o r  Gyula németpalánkai ioszolgabiróhoz nyúj
tandók be.

A m. kir. Curia 1 8 8 G. évi június hó 8 -án 9590. sz. alatt 
hozott határozatában kimondotta azt, hogy: „A gondatlanságból 
elkövetett idegen vagyon rongálások és könnyű testi sértések bűn 
vádi úton büntethető eselekvények közzé nem tartoznak, hanem 
csak polgári perrel érvényesíthető kártalanítási követelésre szol
gáltatnak alapot."

Az épitö iparosok téli tanfolyama a budapesti állami közép 
ipartanodában (V ili. Sándortér 4. sz.) folyó évi november 3-án 
fog megnyittatni s a beiratások október 15-ik napjától, november 
2-áig tartatnak. A tanfolyam 4 téli félévre terjed, és évenkint 
november hó elejéiül, március hó végéig tart. E tanfolyamon az 
illető építő iparosok rendszeres szakképeztetést és annak sikeres 
befejezése után jogérvényes kőmivesmesteri bizonyítványt nyer
nek. Tanulókul felvétetnek a 14 életévet betöltött azon kőmives, 
ács és kőfaragó segédek, kik folyékonyan Írni, olvasni és szá
molni tudnak és legalább egy évig a gyakorlatban működtek. A 
felvételre jelentkezők erkölcsi bizonyítványt, továbbá főnökeiktől 
igazolványt tartoznak előmutalni arról, hogy mely idő óta mű
ködnek a gyakorlatban és melyik szakmában dolgoznak. Raja 
város iparosaitól, kik közöli, igen sokan állnak a képzettség azon 
fokán, hogy a törvény által kivánt ezen qualifikációt megszerez
zék, joggal várhatjuk, hogyha áldozatok és nélkülözések árán is, e 
képesítést meg fogják szerezni. Csak úgy boldogulunk, ha küz
dünk és haladunk.

Azokat, kik előfizetési vagy hirdetési dijakkal még hátra
lékban vannak, kérjük, hogy kötelezettségeiknek mielőbb eleget 
tenni kegyeskednének. Szerk.

Szerkesztői üzenet.
Ö sszes m u n k a tá rs a im n a k  és m in d a zo kn a k , kik bármily irányú közle

ményeikkel vagy egyébb támogatással megtiszteltek, imitt is forró köszöne- 
temnek adok hálás kifejezést. Pardon, ha néha megjegyzéseim csipősebbek 
voltak; de vigasztalódjanak azzal, hogy ha Írásosan nem is, szóbeli érint
kezéseimben eléggé kikaptam értök. Mea c u lp a .

D. E . u rn á k . Igaz, hogy non est vivere séd valere vita (Martialis); 
és én mégis azt tartom:

Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit, et intra 
Fortunám debet quisque manere suara. (Ovid.)

D r K. u rn á k  H e lyb en . Hát tudja édes doctor ur Werner azt mondja: 
Wenn du willst die Welt ergründen 
Nur in dir kannst sie erfinden.

Á . T . G. és M. S. P. u ra k n a k , még m ost B a já n . Nektek különösen 
és igen szépen köszönöm meleg pártolásokat.

B e t ü r e j t v é n y .
Közli: S c li.  K .

18. 16. 13. 14. Schakespeare azt mondja erről : A tanult 
koponya bókol az arany bolond előtt.

12. 13. 3 4. Horácius pedig azt mondja erre : hogy bol
dog az ki távol, a nagy világ zajától hat ökört 
foghat eléje.

16. 4. Diana kíséretében bátor.
2. 5. 15. A német közmondás azt tartja „ein guter . . .

muss dreimal sckwimmen, 1 ) im Wasser, 
2) im Butter, und 3) im W ein.“

7. 9. 5. Orosz egy igen csinos olyan beszélykéjének 
cime, melyben egyetlen igo sincs.

13. 1 .11 .8 . 12. A pttni háborúban itt verte szét Hannibál, 
Róma seregét.

17. 12. 13, 12. Se kezdete, se vége.
1 — IS. A legnagyob magyar arany mondása.

' „"noio qonepuiui uzuq y “ : eseqfejSej^

Alulirt könyvnyomdájában egy jó házból való fiú

P T  t a n o n c u l
felvétetik.

N Á N A Y  L A J O S ,
nyomdatulajdonos.
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V a s ú t i menetrend.
B a j  a— S z a b o d b a .

B a j á r ó l  indul d. e. 10 óra 2G p.
„ » este G „ 50 „

S z ii Imi d k a—B a j a.
B a j á r a  érkezik regg. 8 óra 52 p.

» a d. u. 5 „ 2 „

Az I. cs. k. szab.
t á r s a -

9 t l e n . e t >

dunagőzhajózási
s á g

f. é. április 5-től kezdve a további intézkedésig.
P o s t a - h a j ó k :

B a j á r ó l - B u d a p e s t r e :  naponkint reggel fél 4 órakor. 
B a j á r ó l - Z i m o n y  - Bé i g  i á d b a  naponként reggel 7 órakor. 
B a j á r ó l - O r s o v a - G a l a c z b a  hétfőn, csütörtökön, szombaton 

reggel 7 órakor.

S z e m 6 1 y-  h a j ó k :
B a j á r ó l - B u d a p e s t r e :  naponként délutáni fél 2 órakor. 

,  M o h á c s r a :  naponként esti fél 8- órakor

6759. szám. 
kig. 1887.

Hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. Belügyminisztériumnak 

f. évi junius hó 8-án, 31758. sz. a. kelt körrendeleté 
folytán közhírré tétetik, miszerint a genfi cs. és kir. 
oszt. magy. ügynökségnek f. évi április hó 23-án X. 
sz. a. kelt jelentése szerint gyakran fordullak elő ese
tek, hogy oly osztrák-magyar birodalombeli lakosok, 
kik a francia Svájcban lévő elhelyező intézetekhez 
bonne-ok, gouvernante-ok és nevelőnők küldése végett 
fordultak, és egyszersmind a szerződést és úti költsé
geket is megküldötték, nem csekély megkárosítást szen
vedtek az által, hogy ezen intézetek a nélkül, hogy a 
megbízásnak eleget tettek volna, az előlegezett összegből, 
magas költségeket számítva fel, csak egy kis részt 
küldtek vissza, vagy épen az egészet visszatartották oly 
biztatással, hogy a megbízásnak alkalmilag eleget tesz
nek, mi rendesen soha sem következik be.

Az újabb időben, különösen Magyarországból ér
kezett számos ilyféle panasz az elől említett ügynökség
hez ; de minthogy az igy elsajátított, pénzösszegek bírói 
utón való megtérítése sok költséggel és idővel jár, még 
hozzá ezen intézetek többnyire fizetésképtelenek, a meg
bízók majdnem mindig kárt szenvednek.

Minélfogva az illetők óvakodásra figyelmeztetnek.
Baján, 1887. évi junius hó 21-én.

D r e s c h e r  E d e ,
polgármester'

4825^szám
tk. 1887. Árverési hirdetm ény.

A bajai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság részéröl 
Latinovits János ügyvéd végrehajtató kérelme folytán Ml* 
lassin Dujmov Francziskn garai lakós végrehajtást szenvedett 
elleni végrehajtási ügyében a végrehajtási árverés 60 írt 
tőkekövetelés ennek 1884. évi március hó 1-sö napjától járó 
6 %  kamatai, 26 frt 05 k r. végrehajtási már megállapított,

10 frt 55 kr. jelenlegi és a még később felmerülendő költsé
geknek kielégítése végett az 1881. évi 00 . t. c. 144. és 140. 
íj-aiértelmében a szabadkai kir. törvényszék területén lévő, a 
garai 1773 sz. tjkbeu foglalt AI. alatti 1—15 sorsz. Milassin 
Dujnov Franciska egyedüli nevén álló '/.-ed telek föld és 
hozzátartozó 1 hold 1 1 00 '_jöl legelőilletményre 1024 frt, továbbá 
a garai 2T.>. sz. tjkkönyvben. Al. a. foglalt Dujmov Antalné 
sz. Milassin Franciska, llécsits-Dujmov Anna, kiskorú Dujmov 
Márkó és Dujmov Mária uevóu álló 206. hrzi 275. ö. i. sz. ház 
és hozzátartozó 542Qöl beltelek és 300Q il legelőilletményről 
Dujmov Antalné sz. Milassin Franciskát megillető telekbirtok- 
jutalékra 177 Irt 50 kr. kikiáltási árban ezennel elrendeltetik, 
és annak Gara község házánál leendő megtartására határidőül 
1S87. évi szep tem b erh ó  14-ik napjának délelőtti 10 órája 
kitüz.etik, mely alkalommal a jelzett ingatlanok a kikiáltási 
alul is eladatni fognak.

Az ingatlan a fent k itett árban fog kikiáltatni.
Árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 1 0 °/o-á t kész

pénzben vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
A kir. járásbíróság ínint. telekkönyvi hatóságnál.
Baján, 1887. évi junius hó 2 án.

R á o z ,
kir. járásbiró.

4785. szám
tk. 1887. Árverési hirdetmény.

A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről 
a rigyicai első-segélyzö-szövetkezet végrehajtató kérelme folytán 
0 (lry  G yörgy  rigyicai lakos végrehajtást szenvedett elleni vég
rehajtási ügyében a végrehajtási árverés 200  frt tőkekövetelés 
ennek és pedig 180 frt után 1885. évi december 31-tól, 40 frt 
után 1886. évi ápril 13-tól,— 40 után 1886. évi július 2 1 -től 
számítandó 8 %  kamatai, 15 frt betáblázási, 21 frt 60 kr. per-, 
16 frt 05 kr. végrehajtási már megállapított,, 12 frt 55 kr je 
lenlegi és a még később felmerülendő költségeknek kielégítése 
végett az 188.1. évi 60. t. c. 144. és 146. tj-ai értelmében a 
szabadkai kir. törvényszék területén levő, á baracskai 1064. 
sz. tjkben foglalt Odry György egyedüli nevén álló A I. 1 — 1 1  
sorsz. a. ed telek föld, úgy a hozzátartozó 12 0 0  Q öl homokos 
és 2 hold 400Qöl réti legelőre 1745 frt kikiáltási árban ezennel 
elrendeltetik, és annak Baracska község házánál leendő megtar
tására határidőül az 1887. évi szep tem b erh ó  13-ik n a p já 
n a k  délelőtti 10  órája kitüzetik, mely alkalommal a jelzett in
gatlanok a kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Az ingatlan a femit k itett árban fog kikiáltatni.
Árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 1 0 % -át kész

pénzben vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
K elt a kir. járásbiróság m int tkvi hatóságnál.
Baján, 1887. évi junius 2  án. R á o z ,

kir. járásbiró.

635. szám 
tkv. 18877

Árverési hirdetm ény.
A bajai kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság részéről 

Itolini József garai lakos végrehajtató kérelme folytán Ml- 
lyacskl Pál garai lakós végrehajtást szenvedett elleni végre
hajtási ügyében a végrehajtási árverés 2600 frt tőkekövetelés 
és 6 %  kamatai, úgy 17 írt már megállapított, 12 frt 50 kr 
jelenlegi és a még később felmerülendő költségeknek kielégí
tése végett az 1881. évi 60. t. c. 144. és 146. §§-ai értelmé
ben a szabadkai kir. törvényszék területén lévő, a garai 3 5 7 . 
sz. tjkvben foglalt Milyacski Pál nevén álló 2— 15 rdsz. alatti 
’/i-ed telek föld- és ahhoz tartozó legelőilletményre 1827 frt 
kikiáltási arban ezennel elrendeltetik és annak Gara község 
házánál leendő megtartására batáridőül 1887. évi szept. lió 
12 . napjának d. c. 10  órája kitüzetik, mely alkalommal a jelzett 
ingatlan a fentkitett áron alul is eladatni fog.

Az ingatlan a fenntkitett árban fog kikiáltatni.
Árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 1 0 % -át kész

pénzben vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Iveit a kir. Járásbiróság mint telekkönyvi hatóságnál.
Baján, 1887. évi május hó 30. napján.

R á o z ,
kir. járásbiró.
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Alapittatott 1845-ben
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8 tisztán kölcsönösségen alapul.
1886. január 1-én az aktívák 346 millió frankra rug- 

tak. — Felosztható nyerőmény  többlet 36.611,632 frank.
A tőke letétek jövedelme 17V, millió frank, ami az aktívák 

ö'/jVo) és a tartalék ti'/, °/0 - át teszi.
Fennállása óta, 1886január 1-ig ;i társaság ki űzetett 
Esedékes biztosításokért . . . 228,008,072 franko.
Nyereményekért és visszautasokért 233,687,453 „

A z  a k t í v á k  tö b b le te  a  p a s s i v á k  f e le t t  1 8 8 5 -  
b en  1 4  m i l l i ó  f r a n k k a l  s z a p o r o d o t t  A z  1 8 8 5 - b e n  
ú jo n n a n  f e l v e t t  b i z to s í tá s o k  3 5 5  m i l l i ó  í r ó n k r a  
e m e lk e d n e k .

A társaság Európa fővárosaiban, épugy mint Ázsiában, 
Afrikában, Amerikában fiókokat állított fel. Miután tisz
tán kölcsönösségen alapul és miután nincsenek részvé
nyesei, a tőke ég nyeremény a biztosítottak k i
zárólagos tulajdona marad.

Referencziák Magyarországon:
A mngyar általános hitelbank.
Magyar kereskedelmi bank.
Magyar pénzváltó s leszámítoló bank.
Strasser és Hónig Budapesten.
Deutsch Ignácz és lia.

Közelebbi felvilágosításokat ad

„NEW-YORK"' életbiztosító társaság
igazgatósága.

Budapest, Nádor-utca 9.
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2 6 0 2 . szám. 
tkv. 1887.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről 

S ch lie se r  M iksa és tá r s a  cég végrehajtató kérelme folytán 
B árányos Já n o s  garai lakos végrehajtást szenvedett elleni végre
hajtási ügyében a végrehajtási árverés 5 frt 30 kr. tőke követelés 
14 frt 40 kr. végrehajtási már megállapított 10 frt 90 kr. jelen
legi s a még később felmerülendő költségek crcjéigi kielégítése 
végett az 1881. évi GO. t.-c. 144. és 140. §§-a értelmében a sza
badkai kir. törvényszék területén levő a garai 1 0 1 1 . sz. tjkvben 
foglalt A. I. alatt foglalt Bárányos János és Bárányos szül. 
Östereicher Anna nevén álló 530/a hrzi 488 ü. i. számú egész 
ház és hozzátartozó 370[]öl beltelekre 400 frt kikiáltási árban 
a hivatkozott t. ez. 50. §-ának d.) pontjára való tekintettel ezen
nel elrendeltetik, cs annak Uara község házánál leendő megtar
tására határidőül 1887. szeptemter 22-ik napjának délelőtti 10 
órája kitüzetik, mely alkalommal a jelzett ingatlan a kikiáltás 
áron alul is eladatni fog.

Az ingatlan a fentk itett árban fog kikiálltatni.
Árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 1 0 % -át kész

pénzben vagy óvadék képes papírban kiküldött kezeihez letenni.
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Baján, 1887. május hó 9-én.

Rácz,
_______________________________________ kir. járásbiró.

0 . szám. 
közp. vál. 1887.

H ir d e tm é n y .
Melynél fogva közhírré tétetik, hogy az ország- 

gyűlési k é p v i s e l ő  v á l a s z t ó k n a k  1888-ik évben 
érvénynyel birandó kiigazított névjegyzéke az iroda
igazgatóság helyiségében fo lyó év i ju liu s  hó 5-től 
kezdve 25-ig közszemlére kitétetik, mely ellen az 1874. 
évi XXXIII. t. e. 44. §-a értelmében f. évi július hó 
5-től 15-ig felszólamlások beadhatók, az ezekre teendő 
észrevételek pedig julius 10-tól, bezárólag julius hó 
25-ig fogadtatnak el.

Haján, a központi választmánynak 1887. évi juni- 
ushó 15-ik napján tartott üléséből.

D r e s c h e r  E d e ,
polgármester, mint a közp. 

választm. elnöke.

^  Az o ly  kellem etlen s ártalmas fogkövek a fo- m  
gokról való eltávolítása céljából, használjuk a M

»r. csász. kir. udv. fogorvos

n ö v é n y i fo g p o r á t »
mely az Annthcrin-sz/íjviz használata mellett ép egészségesen 
tartja a fogakat s azokat vakító fehérekké teszi. Ára ti3 kr, ^  

A már 40 év óta kipróbált

Anathcrin szájvíz S
J  ÜSS

l»r. PO PP J. G. cs. kir. udvari fogorvostó l, Becsben $ 5
megszünteti a fogfájást, meggyógyítja a beteg foghust, a fogaka fjjg 
ápolja s tisztítja, elhárítja a száj kellemetlen bűzét, megkönuyit 
a kis gyermekek íogzását, óvszerül szolgál a roncsoló toroklob É f  
ellen, nélkülözhetlen az ásványvizek használatánál. Palackja 50 kr K*

1 frt és 1 frt 40 krjíval.
A  ha tsér t  a használati u tasítás pontos fi- 
gyelem ben tartása mellett, k ezessé?  vállal-

tátik. ' m
Dl*. PO PP csúsz. kir. udvari fogorvos H

Annthcriii főapáéin, valamennyi fog tisztítószer legfinomabb s 
legtökéletesbbik. Ara 1 frt 22 kr.

I lla to s fogpasta , a legolcsóbb s legjobb fogtiszti tó-szer. Ára 
35 kr. $ $

F og-oiom , az odvas fogak sajátkezű lég való kitöltésére. Egy 
dobozzal 1 frt.

Dr P o p p fé lo  növény-Nznppnn, n s ö m ö r ,  k ii t e g, s z e p l ő
pörsenés, bőratka, a fej- és szakálkorpa és kosz ellen, bőrbe- 
tegségek s egyátalán mindennemű bőrtisztátlanság ellen. Ara 
30 kr. g g

A ham isított A n atlicm i szá jv íz  — a vegyelem- g p  
zés kimutatása szerint — az egészségre nézve ártalmas keveré- 
kékből van készítve, miért is annak vételétől óvakodjunk. $ $

Utánzásoktól, melyet néhány gyáros basznál, óvunk, mi- m  
° mienkéhez hasonló cegjelvenyeket használnak és tor- ■—

m
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m
m

m

m

*e*>;

Ú .

m

ntán
melvényeik a mienkéhez igen hasonlítanak. Bevásárlásnál kérjük 
szigorúan a cégre nézni.

Kapható: B a j á n :  Sárkány L gyógysz. a sz. lélekhez; 
Nagy Sándor gyógy, a vörös kereszthez, Geiger Károly gyógysz. 
Pollcrman Bertalan gyógy., Michitsch István, Ilerzfeld és fia, 
Herzfeld Jakab és fiai kereskedőknél; B á t t a s z é k e n :  Poós 
G gyógyszerésznél; J a n k o v á c z o n :  Madzinyi J. gyógysz 
T o l n á n :  Biróy Gyula gyógy.; Be n l á n b a n :  Hegyessy F 
gyógysz.; Z om  b o r b a n  Sauerborn K. gyógy., Saly A. gyógy. 
Gallé E. gyógy.; Ilcindlhofer R., Weidinger A. és S., Falcione 
G .; A l m á s o n :  Martinovits M. gyógy.; S z a b a d k á n :  Bren- 
ner F. gyógysz., Milassin J. gyógysz., Joó gyógysz., Decsy gyógysz. 
M o h á c s o n : Luizer gyógysz., Pyrker J. gyógyszerész, From- 
mer M.-nél.
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Nyomatott Nánay Lajos gyorssajtóján.
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