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busásan visszaszolgáltassa a hazának azt a szere
tetet, azt a ragaszkodást, melylyel ez hozzá visel
tetik s amaz anyagi áldozatokat is, melyeket 
számára oly bőkezüleg hoz. Ezek fejében irányt 
köteles szabni az országnak minden haladási kér 
désben s buzgón, lelkesedetten ragadni meg a 
kezdeményezés zászlaját minden reformügyben; 
áldozatkésznek lenni, a hol közügy, közérdek tá
mogatásáról vagy fölkarolásáról van szó, és haza
fiasnak, magyarnak mindig mindenütt s azokká 
tenni azon elemeit is, a melyek még nem egészen 
azok. Ide ember kell a gátra, buzgó, lelkesedni és 
lelkesiteni tudó, szakértő, munkaképes és kitartó 
a legnagyobb mórtékben. Azokat pedig nehéz ki
válogatni a sok közül, kik a betöltendő állomá
sokra pályáztak, s csakis ugy lehetséges, ha félre 
tétetik minden egyéni, családi clique-szerü avagy 
pártérdek, s azon tekintetek mellőzésével válasz-
tátik meg minden állomásra az, ki arra a legér
demesebb, így lesz Magyarország fővárosának 
hozzá méltó tisztikara, mely elvezetendi ama 
nagysághoz, mit annyian megjósoltak neki s a 
mihez minden természetes föltételeket oly kiváló 
módon egyesit magában. 

** (Udvari hirek.) A király már visszatért a 
bécsi ünnepélyekről Gödöllőre, hol most rókava
dászatok folynak, melyekben a királyné is részt 
szokott venni. Gödöllőn van most a hannoverai her-
czeg is. Az udvar a zordonabb napok beálltáig 
marad Gödöllőn s aztán a budai várlakba költözik, 
hol a tél legnagyobb részét töltendi. Jelenleg a 
várkertben egy hosszú üveg-folyosót készitenek a 
királyné számára, ki a legroszabb időkben is szo
kott sétákat tenni. 

** (A bécsi MáUitás) nov. 2-án lesz nyitva 
utolszor. Utóbbi napokban már nagyot csökkent a 
látogatók száma, s az udvarok és parkok nem 
mutattak oly tarka képet. A közönség a fedett 
csarnokokban gyűlt össze, hol azonban a borús 
őszi napok miatt későn lett világos és hamar be
sötétült. 

** (A Liszt-ünnepélyek programmja.) Liszt 
Ferencz okt. 30-án este érkezett meg külföldi 
útjából Budapestre, s az ünnepélyrendező bizott
ság elnöke Esztergom-Xánáig ment elébe. Az 
ünnepélyek azonban nov. 8-án este nyilnak meg 
azon fáklyás menettel, melyet ekkor rendeznek 
Liszt tiszteletére. A katonai zenekarok már napok 
óta tanulják az indulókat, melyeket játszani fog
nak, nevezetesen a koronázási indulót, a roham
indulót és Götho-indulót; mindenik Liszt műve. 
Ugyanekkor este a külföldről érkezők tiszteletére 
ismerkedési estély lesz a „Hungária" dísztermé
ben. Nov. 9-én délelőtt a Liszt-egylet hangverse
nye a redoutban, melyen Gobbi Henrik Liszt-
kantatéja lesz az alkalmi zenemű. Ugyanekkor 
adja át Király Pál a 2500 frtba került arany ba
bérkoszorút, s azoa alapítványi okleveleket, me
lyeket Pest város tett Liszt-tiszteletére, tehetséges 
zenészek számára három ösztöndíjjal. Ugyanekkor 
Volkmann Róbert a lipcsei zeneegylet megbízásá
ból ezüst babérkoszorút nyújt át. Délután 5 óra
kor ismét hangverseny a redoutban, mikor Richter 
vezetése alatt a „Krisztus" oratóriumot adják elő 
a fővárosi zeneegyletek és körök közreműködésé
vel. 10-én délután 2 órakor díszebéd a Hungária 
szállodában és este díszelőadásul a nemzeti szín
házban: Goethe „Egmont"-ja Beethoven zenéjével. 

** (Bogeard tanár) ki ismeretes azon szellem
dús és metsző röpiratokról (például „Labienus 
szava"), melyeket Napóleon ellen irt, miért szám
űzték és üldözték, Budapesten telepedett le (Szé
chenyi-tér, 3. sz. első emelet) s itt a franczia 
nyelvből és irodalomból ád órákat. Rogeard a 
párisi Sorbonne nevezetes tanára volt. 

** (Japáni látogatók.) A japáni birodalom 
minisztere Sano-Tsounatami s a bécsi kiállítás ja
páni biztosa, pár nap előtt harmad magával s egy 
tolmács kíséretében Budapesten tekintett körül. 
Meglátogatta többi közt Kada Mihály volt alpol
gármestert is, köszönetet fejezve ki azon szíves 

fogadtatásért, melyet a magyar főváros a nemzet
közi jury látogatása alkalmával a japániak iránt 
tanúsított. 

** (Névváltoztatások,) Pokrócz Gergely deb-
reczeni lakos „Palotási"-ra, Pollák Tivadar Jó
zsefpesti lakos pedig „Légrádi"-ra változtatták 
vezetékneveiket. 

** (A postapalotába) már beköltözött a pos
tahivatal is, s mire e sorok megjelennek, a posta
hivatal mindenik ága e diszes palotában lesz ösz-
szecsoport08Ít va. 

** (Ifj. Csáthy Károly Debreczenben) a rózsa
téren fekvő Degenfeld-féle házban könyvkeres
kedést, kölcsönkönyvtárt, zenemű-, papir- és 
írószer raktárt nyitott. 

** (Orosz tudós Magyarországon.) Uvarov 
gróf néhány hét előtt körutat tett Magyarorszá
gon. Akkor az a hire járt, hogy orosz ügynök, 
egy moszkvai lap azonban most részletesebben 
szól Uvarov gróf útjáról, mely régiségbuvári 
szempontból történt, s azért, hogy meghívja a 
magyar tudósokat a jövő évben Kievben tartandó 
régiségbu várok gyülekezetére. Maga a gróf is 
előkelő régész, s megszemlélvén a nemzeti mu
zeumot, annak gazdasága igen meglepte. Főkép a 
régiségosztályt dicséri, s azon fogadtatást, melyben 
a magyar tudósok részesítek, kik meg is Ígérték, 
hogy elmennek Kievbe. 

** (A bécsi vizvezeték nagyszerű müve,) mely 
több évi fáradságos munka után végre befejezte
tett, s Európa legcsodálandóbb vizmüvét képezi 
jelenleg, pénteken okt. 24-én nyilt meg nagy 
ünnepélyességgel. E vízvezeték, mely 24 millió 
forintba került, 12 mértföldről, a stájer-osztrák 
havasokból hozza a nagy városba kristály tiszta
ságú, egészséges vizét. A nagyszerű mű fölava
tása a monumentális szökőkút megnyitásával 
ment véghez. A Schwarzenborg-palota előtti szé
les téren, melynek közepét épen e szökőkút fog
lalja el, vörös diszitésü sátor vala fölállítva a 
meghivott magas vendégek befogadására. O 
Felségét, kinek megérkezését lelkesült éljenek 
jelentették, a bécsi polgármester dr. Felder fo
gadta, s ugyancsak ő tartott üdvözlő-be3zédet. 
A. király válasza után megnyitották a szökőkutat, 
mely másfél lábnyi szélességű s 180 lábnyi magas
ságú vizoszlopot lövel az ég felé. Mindenkit meg
lepett e nagyszerű mozzanat a ő felsége, ki bemu-
tattatá magának az építésnél foglalkozott mér
nököket, azt jegyzé meg, hogy Bécs o vízvezetéken 
oly müvet nyert, melyet bátran a világcsodák 
közé sorozhat. 

t (Halálozások.) Szászország utolsó önálló ki
rálya : János meghalt okt. 29-én Drezdában. 
Született 1801. decz. 12-én. 1822-ben Amália 
Auguszta bajor herczegnővel kelt össze; trónra 
lépett 1854-ben, bátyja hirtelen halála után. 
1866-ban a poroszok ellen ő volt Ausztria leghűbb 
szövetségese, s az akkori hadjárat következtében 
veszté el Szászország a legfőbb souverain jogokat 
8 az észak-német szövetséghez csatoltatott. János 
király irodalom és művészetszerető fejedelem volt, 
s fiatal éveiben Dante fordításával is foglalko
zott. Aranylakodalmát a múlt évben ültő meg. 
Utódja legidősb fia: Albert,ki 1828-ban szü etett. 
— Adelsburg Ágost, a „Zrinyi" czimü dalmű 
szerzője, pár nap előtt elhunyt Bécsben hosszas 
szenvedés után, 43 éves korában. Említett operá
ját átalános hatás közt adták elő a nemzeti 
színházban. — Felső-Fehérmegye egyik derék 
fia: Gálospetri Csongrádi István hunyt el e na
pokban s nagy részvét közt temették el a szász
vesződi sírkertbe. Negyedszázadig volt a megye 
főjegyzője, közben országgyűlési képviselő, a 
szabadságharcz alatt a szebeni törvényszék el
nöke ; majd pedig megyei főbiró. Hosszas beteges
kedés után 76 éves korában hunyt el. — Eisen-
barth Károly magányzó (Halmosy Endre legfőbb 
itélőszéki biró apósa) elhunyta múlt héten Buda
pesten 64 éves korában. — Athénből Orosz Miksa 
kassai születésű hazánkfia haláláról érkezett a 

hír. Grosz jeles képzettségű bányász volt s egykor 
a sugatagi bánya műszaki igazgatója volt, hon
nan Görögországba utazott a nyáron, a Laurion-
bánya igazgatását vette át. 

Nemzeti színház. 
Péntek, okt. 24. „Angelo." Dráma 4 felv. Irta Hugó 

Viktor; ford. Erdódi Sándor. 
Szombat, okt. 25. „Faust." Opera ő felv. Zenéjét szer

zetté Gounod. — (Hauck k. a. föllépte.) 
Vasárnap, okt. 26. „Az amerikai." Népszínmű 3 felv. 

Irta Szigligeti. 
Hétfő, okt. 27. „Nemes és polgár.1' Vígjáték 4 felv. 

írták Aigner éa Sandeau; ford. Feleki. 
Kedd, okt. 28. „A hugenották." Opera 4 felv. Zenéjét 

; szerzetté Meyerbeer. 
Szerda, okt. 29. Uj betanulással és kiállítással elő-

! szőr: „77/. Richárd király." Tragödia 5 felv. Irta Shakes-
' peare; ford. Szigligeti. Zenéjét szerzetté Volkmann Róbert. 

Csütörtök, okt. 30. „Mignon." Opera 3 felv. Zenéjét 
j szerzetté Thomas A. - (Hauck k. a. föllépte). 

Szerkesztői mondanivaló. 
— K -Sz.-Miklós. A küldeményt köszönettel vet-

| tük, s legközelebb fölhasználjuk. 
— H. -Böszörmény. Cs. F. özvegye. Levelét részvét-

; tel olvastuk, de ügyében ujabb lépéseket tenni, vagy azt 
; előmozdítani nincs módunkban. Ugy látszik, igénye nem 

érvényesíthető, legalább az eddig megkisérletc utón és 
irányban nem. 

Szathmár. D. J. Kis Károly, ballada. Dehogy 
ballada! csak esetlenül összeállított elsorolása a történtek -

! nek. — A kisebb költemények sem jobbak. 
— Budapest. Sz. B. Az R - M-hoz caimü vers Petőfi 

egy hasonló kezdetű (Szeretlek . . .) költeményének vala
mivel gyönsébbecske visszhangja. 

— T. K. „Árva Panni" már többször földDlgozott, de 
kevés értékű népmonda; ujabb kidolgozására semmi sziik-
ség. Uhland románczdalának forditása sem sikerült. A 
más kettőben (Vén hárs. Hazaérkezés) vannak sikerült rész 
letek s némi simítással használhatókká válhatnának, — ott 

! a hol. 

SAKKJÁTÉK. 
726-ik sz. f. B a y e r K o n r á d t ó l 

(Olmützben). 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágo t . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 721-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 
VII. sat. 

1. Ba2—a4 F f 8 - g 7 f 
2. B a 4 - d 4 F g 7 - d 4 - f ( a ) 
3. Kb2 — c2 tetsz. szer. 
4. Hf4—dő mat 

a ) 
2 2 H f 5 - d 4 : 
3. H f 4 - d 5 f . . . . 3 K e 3 - d 3 : 
4. He6—c5 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérec* 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — A pesti sakk-kör. 

H E T I NAPTÁR. 
Hónapi-és 

Httlnap 
Katho likas és protestáns 

naptar 
Görög-orosz 

naptár 
November 

2 Vasár | B t * Viktorin 
3 Hétfő jHalottaké. 
4 Kedd Borom. Károly 

f 
6 \ Szerd. 
61 Csőt. 
7 Pént. 
8 1 Szóm. 

Imre hercz. 
Lénárd hitv. 
Engelbert 
Gottfried hv. 

Okt. (ó) 
IE 81 Hal. nJ!*l G *1 Hilario, 
| lda ;|22 Albina 
|Bor. Károly 23 Jakab 
(Imre 24 Arethas 
] Lénárd 25 Márczian 
•Karina 1 6 Dömötör 
Gottfried 27Nestor 

Izraeliták 
naptára 

N a p H o l d 
hossza i kél nyng. jj hoiaza kél nyng, 

Marches. 
12 
13 Böjtnap 
14 
15 Ananiás 
16 
17 Anion 
18 S. Kajes 

£ 

220 
221 
223 
224 
225 
226 
227 

6. p. 
6 46 
6 47 
6 49 
6 50 
6 52 
6 51 
6 55 

Hold változása ® Holdtölte 4-én 5 óra 4. 4 percekor délután. 

ó. p. 
4 41 
4 39 
4 38 
4 36 
4 34 
4 33 
4 32 

f. p. 

2 27 
17 14 
31 83 
46 31 
60 47 
74 40 
88 13 

ó. p. 
3 55 
4 15 
4 38 
5 4 
6 37 
6 20 
7 11 

o. p. 
8 23 
4 56 
6 20 
7 44 
9 8 

10 24 
11 28 

T A R T A L O M . 

Ráth Károly (arczkép). — Mi erósebb a halálnál ? — 
A Cervantes Don Quijote-je. — Az angol sirföliratok hu
mora. — A győzelmi oszlop Berlinben (képpel). — Riedl 
Szende (arczkép). Temetés a Vogesekben (képpel). — 
Kazinczy Ferencz fogsági naplója (folyt.). — Kőben talált 
békák. - A határőrvidék faipara i két képpel). — Egy
veleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Köz intézetek, 
egyletek. — Egjház és iskola. — Balesetek, elemi csapá
sok. — Mi újság V — Nemzeti színház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakk-játék. - Heti-naptár 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. czukor-utcza 11- s í . ) 

Huszadik évfolyar 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

SjpJT* Hirdetési dijak, a Vasárnnpi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábaott petit sor. vagy annak helye, egyszeri ÍR tatásnál 10 krajciarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál sak 7 krajczarba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szAmára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik AIHJOS. Wollzeile Nr. 22. és llnnsenslein és Vogler, WaUöschgasae Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

M ire e sorok napvi lágot lá tnak, m á r ja
v á b a n fog folyni ama nagyszerű zenészeti és 
t á r sada lmi ünnepély, melyet az irói és mű
vészi kör s a magyar főváros Liszt Ferencz 
ötvenéves jub i l eumának tiszteletére és em
lékére tervezett. Mind a nevezett társaság, 
m i n d a most egyesült főváros al ig választ
ha to t t volna mél

tóbb ünnepélyt , 
hogy a szépmüvé-
szetek előmozdítá
sának munkájá t is 
megkezdhessék. Ez 
lesz az első alkalom, 
midőn a zeneművé
szet i r án t érdeklő
dők figyelme az 

egész vi lágról Bu
dapes t re lesz i rá
nyozva , s mind az 
irói és művész ikor , 
m i n d a magyar fő
város tör ténetének 
fényes lapja lesz 
1873.novemb. 9-ke, 
mely nap egy oly 
férfiú dicsőítésének 
vol t f en ta r tva , k i 
egy emberkor t tú l 
haladó munkálko
dásával a zene és 
különösen a zongo
rajáték tör téneté

ben örökretar tó 
nyomokat hagyot t 
ha t r a , és hazánknak 
is helyet biztositott 
azon országok sorá
ban, melyek a v i 
l ág ra szóló művé
szet b i roda lmát hal
hata t lanokkal népe-
siték. 

H a Liszt Ferencz 
ötvenéves munkál 
kodását figyelemre 
mél ta t juk és részle
tezzük, azt roppan t 
vál tozatosságában 

oly dúsgazdagnak 
fogjuk találni ,mely-
nek egy negyede 
is elégséges volna 

L i s z t F e r e n c z . 
arra , hogy bármely művésznek is soha el nem 
évülő érdemeket szerezzen; és akár a zon-
gorászt, akár a műtörténészt , akár a zeneszer
zőt , vagya taní tványai tól környezett mes
te r t vizsgáljuk benne, mindenüt t oly moz
zanatokra fogunk akadni, melyek nem kö
zönségesek, igen gyakran pedig rendkívüliek. 

LISZT FERENCZ. 

Nem lehet czélunk e helyen mindenre 
! kiterjeszkedni, mi összefüggésben volt és 
' van e férfiú életével és hosszas munkálko
dásával : de csak a főbb vonások föltünteté
sével is oly képre tehetünk szert, mely az 
ember és művész lelkületét eléggé megis
merte t i . 

A jelen évben 
ötven éve mú l t an
nak, hogy Liszt Fe
rencz, ki akkoriban 
még atyja Liszt 

Ádám, Eszterházy-
herczegi gazdatiszt, 
t á rsaságában uta
zott, először Par i s 
ban hangversenye
zett és játékával bá
mula to t idézett elő. 
A lapok nem győz
ték dicsérni a tizén
két éves csodagyer
mek különös já té 
k á t ; csodálták me
rész technikáját , 

viharos és szenve
délyes előadását ; 

némelyek meg is 
ró t ták az eddigi mű-
hagyományt mellő
ző és minden sza
bályt kigúnyoló mű-
fogásaiért; de mind
nyájan megegyez
tek abban, hogy i t t 
egy rendkívül i te
hetséggel van dol
guk. Elmondták az
tán, hogy a kis F ran 
cois Liszt Magyar
országon a sopron
megyei Rajdingban 
(Doborjánban) szü
letett, hogy az első 
ú tmuta t á s t a zon-
gárázásban atyjától 
n y e r t e ; hogy Sza-
pá ry és Amadé gró
fok, de különösen 
Eszterházy herczeg 

bőkezűek voltak 
i ránta , a mennyiben 
képeztetésére szép 



pénzösszegeket adtak át atyjának, és végre, 
hogy Bécsben maga Beethowen is csodálat
tal hallgatta a gyermek játékát. A szellemi
leg gyorsan fejlődött, és ama körülménynél 
fogva, hogy maga körül sok hizelgöt lá
tott és mindnyájan csak dicsérték, csakha
mar elkapatott ifjú nem tűrte a gyermek-
ség korlátjait és időnek előtte emanczipálta 
magát. Ugy viselte magát, mint egy meg
lett nagy ember, s e mellett csak a szélső
ségekben lelte kedvét, a mi fokozta amaz 
érdekeltséget, melylyel iránta minden kör
ben és különösen a nők viseltettek. A fő
rangú világnak valódi bálványa volt és 
egyéniségének büverejével mindenkit le tu
dott kötelezni. Játszott az orleansi herczeg 
palotájában és 1824-ben Londonba átha
józván, IV. György angol királynak is be
mutattatott, ki nagy élvezettel hallgatta 
zongorázását. 

Parisba visszatérvén, elveszte atyját. 
Levertségét még növelte az a körülmény, 
hogy ez időben jelent meg Paganini, ki 
bűvös hegedüjátékával hóditólag lépett föl, 
és a művész-ifjúra is rendkivüli befolyást 
gyakorolt. Liszt, ki eddig versenytár
sakat nem ismert, most meghatottan érzé, 
hogy le van győzve; és az életuntság nem 
titkolható jeleivel a magányba vonult, csak 
magának és művészetének élve. Az önmeg-
hasonlás és mélabú e világfájdalmas kor
szaka azonban nem tartott soká. Tkalberg, 
ki akkor tájt lépett a hangversenyzés kényes 
talajára, fölrázta őt álmából és az oroszlán 
megint talpon volt, hogy helyt álljon a via
dalban. A két nagy művész fény- és árny
oldalainak ecsetelésében most valódi polé
mia fejlődött ki a hírlapok és mübirák kö
zött; sokan Thalbergnek ítélték oda az 
elsőség koszorúját, mig mások nem is mer
ték öt egy színvonalra helyezni Liszttel. 
Bármit mondtak legyen, Liszt legkevésbbé 
volt az, kit legyőztek volna, és ő rövid idő 
múlva megkezdte európai körútját, mely 
valódi diadalhoz hasonlított és Madridtól 
Szentpétervárig a meglepőségek hosszú lán-
czolata volt. Berlinben kifogták lovait, 
Szentpétervárott a császári palotában lakott. 

Hazájába 1839-ben tért ismét vissza, és 
a hosszú idő, melyet itthon töltött, nem csak 
a hangversenyzésnek és átalában a művé
szetnek, hanem egyszersmind a jótékony
ságnak volt szentelve. Liszt a Királyhágón 
innen és tul adott hangversenyei jövedelmé
nek nagy részét jótékony czélokra osztotta 
ki, és alig volt nevezetesebb város hazánkban, 
melylyel nemesszivüségét ne éreztette volna. 
1845-ben diszkarddal lepték meg tisztelői, 
és Vörösmarty egy magasröptű fenséges 
ódával énekelte meg, mely lelkesült, velő
kig ható kifakadásaival és bensöségteljes 
elevenségével Liszt zongorajátékára emlé
keztet. A költő fölfogta a kor intő szózatát, 
de a megénekelt művész nem maradt követ
kezetes hozzá. Liszt megint bucsut mondott 
Magyarországnak és a bekövetkezett nehéz 
és szomorú korszakot kivül tölte a hon ha
tárain, és nem látszott törődni hazájával. 

Később Weimárban telepedett meg, hol 
mint a nagyherczeg udvari karnagya ma
gára vállalta az udvari zenekar szervezését, 
melyet befejezvén, főgondját az ottani zene
viszonyok javítására és tökéletesítésére for-
ditá, mi annyira sikerült neki, hogy rövid 
időn a kis Weimar valódi Mekkájává lett a 
zeneművészetnek, hová nemcsak fiatalabb 
művészek sereglettek bemutatni hódolatu-
kat a zongora-királynak, hanem idősebb zene
szerzők és karnagyok is örömest mentek, 
meghallgatni a minta-előadásokat , főleg 
Wagner Richárd dalmüveit, melyeket az uj 
karnagy addig alig ismert tökélylyel ho
zott színre. Mert Liszt volt az, ki rajongó 

előszeretetével a szokatlan, a regényes iránt, 
barátja dalmüveinek Németországban pol
gárjogot szerzett és azokat ott meghonositá. 
És nemcsak karnagyi botját vette igénybe 
e czélra, hanem tollát is, melylyel az uj 
irány szépségeit és illetőleg előnyeit nagy 
szakavatottsággal fejtegeté, mi által párat
lan szolgálatot tett Wagnernek, ki a Liszt 
közvetítő, jótékony pártfogása nélkül alig, 
vagy csak nagy bajjal, győzhette volna 
le az eléje tornyosuló akadályokat. De Liszt 
győzedelmesen hagyta oda a küzdtért és 
győzött általa az ügy is. 

Liszt életében itt fordulóponthoz jutot
tunk. Mert ha eddig majdnem kizárólag a 
páratlan, s eddig még legkitűnőbb tanítvá
nyai által is alig megközelített, de soha még 
utói nem ért zongoraművészt csodáltuk 
benne, ki merész újításaival a zongorázás
nak uj irányt jelölt, s a zongorairodalmat 
a műtörténelemre nézve örökké becses és 
magyar szempontból is uj világot deritö 
müvekkel gazdagitá: ezentúl csak mint in-
strumentalistával és zeneszerzővel fogunk 
találkozni vele, ki a hangszeres és főleg az 
egyházi zene terén is külön figyelmet érde
mel. Symphoniai költeményei zabolátlan me
részségről, gyakran keresettségről tanúskod
nak, de kivétel nélkül érdemesek arra, hogy 
tanulmány tárgyai legyenek. Liszt külön
ben valódi mester a hangszerelés nehéz mű
vészetében és egyházi zenemüvei eléggé 
mutatják, hogy ö e részben is hivatott mű
vész. Különben ránk nézve kettős érde-
küekké teszi műalkotásait az, hogy az egy
házi zenébe a magyar elemet is fölvette; és 
nemcsak miséi és itt első sorban koronázási 
miséje, hanem oratóriumai is kiválón becses 
nemzeti emlékeket elevenitnek föl. 

Az esztergomi bazilika fölszentelése ürü
gyül szolgált Lisztnek a hazajövetelre és ez 
alkalomra irt miséjét, mely czimét is a ma
gyar prímások e régi lakhelyétől vette, ő 
maga igazgatta 1857-ben. Minden jel arra 
mutatott, hogy Liszt, ki hónától oly sok 
ideig távol volt, megint a nemzeté lesz ; de 
ez óhaj teljesülésének reményét egyelőre 
megzavarta ama könyv megjelenése, melyet 
ö a czigány zenéről irt, s mely a magyar zene 
rovására annyi valótlanságot foglalt magá
ban, hogy a tiltakozások egész özönét vonta 
maga után, s kivált az akkori nehéz viszo
nyok között kétszeresen elkeseritöleg hatott. 

De ismét változtak az idők. Az alkot
mányosság virulni kezdő napjai szebb jövő
vel kecsegtették az eddig csak a remény 
által titkon táplált honfiúi szivet, s a régi 
sérelmek feledségbe merültek. 

Ez idő alatt egy más lépésével lepte meg 
a világot. Liszt, ki eddig szélsőségei és kü-
lönczködései mellett nem egyszer árulta el 
hajlamát a titokszerüség, a véghetlen, a 
mélységes iránt, Rómában az egyházi rendbe 
lépett, és az 1865. év nyarán a pesti nemzeti 
zenede negyedszázados ünnepélyére már 
mint abbé jött haza. Fogadtatása országra 
szóló volt, és mind ő maga, mind barátjai 
oly előzékenységre találtak, melyre alig le
hettek elkészülve. A közönség örömmel 
hitte, hogy az elveszett fiu meglelte hónát. 
Liszt maga igazgatta ekkor a világnak 
először bemutatott Erzsébet-oratóriumá
nak előadását, oly lelkesedést idézve elő, 
mely a külföldi művész-világban is visz-
hangot keltett. Azután rövád időre ismét bu
csut mondott hazájának, nem a nélkül, 
hogy ne érintkezett volna folyvást a tá
volból is zenészeti köreinkkel, míglen az 
1867-ki koronázás fényes ünnepére ujola^ 
haza érkezett, emelve a szertartások fényét 
koronázási miséjével, melyet a budai vár
templomban adtak elő. Lisztet ekkor több-
nemü kitüntetés érte, s ez időtől fogva 

megszoktuk öt folyvást körünkben látni, 
hogy évenként jótékony hangversenyeket 
adjon, és felséges zongorajátékával gyö
nyörködtesse füleinket; és most már nem 
is aggódunk azon, hogy valamikép elve
szítsük ; ö állandóan a miénk maradt, meg
tért hozzánk szellemével, munkálkodásával, 
melynek egyik kiváló és legújabb ered
ményét, Krisztus-oratóriumát jubileumára 
tűzték ki előadásra. 

E vázlatos életrajzot még azzal kellé 
kiegészítenünk, hogy Liszt van kiszemelve 
a rövid időn fölállítandó országos zene-aka
démia főigazgatójául. Óhajtjuk, hogy e 
helyet mielőbb elfoglalja, és legyen e 
tanintézet olyan, mely ne csak művésze
ket, hanem embereket és valódi hazafiakat 
is neveljen. v. v. 

A Cervantes Don Quijote-ja. 
(Vége.) 

A középkor setét századainak kétségte
lenül egyik legtiszteletreméltóbb intéz
ménye a lovagrendek, de természetesen 
csak addig, mig egyik s másik ilyen a lehető 
leghívebben megörzé s megvalósitá azon 
eszményt, melynek megőrzése és megvalósí
tása épen legfőbb feladata volt. Az önkény, 
nyers erő, ököljog — rendezett állami intéz
ményekkel nem dicsekhetö — e századaiban 
mindenesetre meglepő s magasztosnak ne
vezhető tünemény az a bátor, áldozatkész, 
nemes lelkű lovag, kinek életfeladata a 
szükségben szenvedőket gyámolitani, a sé
relmeket megtorolni, az ártatlanságot meg
védelmezni s a jogtalanságot megakadályoz
tatni. A lovag a törvényes rend uralma 
eszméjének megtestesítője, s mig egyrész
ről ítélő bíró, másrészről egyszersmind 
végrehajtó hatalom is, és a meddig erkölcsi 
érzülete tiszta s rendjének nemes irányú 
szabályait hiven követi, addig a rá szoru
lókra nézve valóságos jótétemény. Azonban 
ismeretes, hogy az eszméknek számtalanszor 
az volt már szomorú sorsuk, a mi a harmat-
csöppé: a mi keletkeztekor fényes gyöngy 
vala, ha a földnek porával egyesült, díszte
len sárrá változott. A különféle lovagrendek 
története is ezt bizonyítja, melyek egy ideig, 
az eszmény magaslatán állva, tiszteletre 
gerjesztenek, utóbb azonban mind mélyeb
ben és mélyebben sülyedve, maguk teszik 
kívánatossá azon időt, mely létezésöknek 
véget vessen s az elkorcsosult és magát 
lejárt intézmény helyébe jobbat, tökéleteseb
bet , üdvösebbet állítson. Ez az eset állt a 
lovagrendeknél is, melyeknek eltöröltetését 
s elenyésztét részint saját elfajulásuk s túl
kapásaik, részint a rendezettebb álladalmi 
viszonyok tették óhajtotta s lehetségessé. 

Történelmi tény, hogy a lovag-élet 
Európa minden országa között Spanyolor
szágban tartotta fön magát legtovább. 

E körülmény magyarázata a helyi 
viszonyokban található. A déli, heves ég
alj s az ez alatt otthonos szenvedélyesség, 
a fönkelt, nemesen-büszke spanyol jellem, 
a mély rajongással határos vallásosság, 
a mórok ellen évszázadokon keresztül 
folytonosan tartó csatározások, melyek a 
fegyver - viselést valóságos életszükséggé 
tették, mind olyan körülmények, melyek a 
lovagélet gazdag tenyészetét csak ápolták. 
Mind ezekből azonban még egyéb is folyt. 

Tagadhatatlan, hogy a lovagságban igen 
sok költőiség is volt. A fenséges eszmékért 
való lelkesülés, a viszontagságos kalandok 
ezer titokszerüségökkel és rejtélyességökkel, 
a személyes bátorság tiszteletre gerjesztő s 
magasztalásra méltó tulajdona, a fényes 
ünnepélyek, a tornák, a lovagoknak e csil

logó találkozási s versenytere, s mindenek [ 
fölött a szerelem, a női szépség iránt egész ' 
az imádassál határos rajongó hódolás: mind 
megannyi vonzó tárgy, mely a költői kedélyt 
megragadja, átihleti, sőt dalokra lelkesíti. 
És bizonyos, hogy a költészet sok szép ter
ményét köszönheti e kornak. A spanyol ro-
mánczok legszebbjei ezen időkből származ
nak, nem egy ballada ezen kor költészetének 
szülötte, 9öt egész verses regények marad
tak fön Európa különböző országaiban ezen 
napokból, telve az igazi költészet valóságos 
gyöngyeivel. 

Midőn azonban maga a lovagság is el
korcsosult, mit ermészetesebb, mint az, hogy 
szemmel látható hanyatlás, sőt sülyedés ta
pasztalható azon költői müveken is, melyek 
még mindig ennek életéből meritek tárgyai
kat, s ennek magasztalását tűzték ki föl
adatul. 

Az igazi lovagkort egy elkorcsosult, az 
igazi lovagköltészetet egy elsatnyult követé. 
A régi szép és nemes románczok helyén 
burján gyanánt verték föl Spanyolországban 
a költészet mezejét a lovag-történetek, lovag
regények, tulcsapongó, mesterkélt utánzatai 
a hajdani természetes, töröl vágott müvek
nek. Nem igen lévén többé valóság, melyet 
dicsőítsenek, a költöttnek magasztalásához 
fogtak, s beleestek a fékevesztett képzelem 
szerte-csapongásának veszedelmébe. 

S mégis, azon kor, az a tanulatlan, hi
székeny, gyermekies, de a mellett nyers és 
durva kor, melyben e regények keletkezének, 
egész elragadtatással olvasá ezeket, s bár
mily különösnek lássék, teljes hitelt adott 
azok balgatag tulságainak, kivált Spanyol
országban ! 

A hol már ilyes olvasmányok ily tet
széssel, ily elhivéssel találkoznak, mi termé
szetesebb, mint az, hogy azon olvasmányok 
szelleme átmegy az olvasók lelkébe is, s 
megmételyezhet, megmérgezhet egész nem
zedékeket. És ez nem is volt különben. A 
spanyol — úgynevezett műveltebb osztá
lyok között — oly ferde, tévesztett élet
irány, hiu kalandvágy, üres rajongás, laza 
erkölcsiség kezdett lábra kapni, hogy e ta
pasztalás minden komolyabban gondolkozót 
és mélyebben szemlélőt méltán megdöbbent
hetett. Kivált az ifjúság volt az, melynek 
magaviseletében a lovagregények által be
oltott e veszélyes irány a legaggasztóbban 
volt szemlélhető. A komolyabb tantárgyak 
mind gyérebb és gyérebb számú hallgatókat 
vonzottak az egyetemekre; verekedések, pár
bajok, kicsapongások, kalandozások annál 
gyakrabban fordultak elő mindenfelé; a re
gények czikornyás, keresett nyelvezete át
ment a köznapi életbe, de átment sok egyéb 
fellengző, a helyes életnézettel homlokegye
nest ellenkező hasztalanság is, melyeknek 
elsajátítója akkor képzelte magáról a leg-
dicsőbbet, midőn épen a legsilányabbat 

cselekvé. 
Természetes, hogy voltak világosan látó 

szemek is, a kik e veszedelmet észrevették, 
fölemelték szavukat e pestis ellen, „mely 
Spanyolországban jobban dühöng,mmt bár
hol a világon." Fölszólalás tárgyává lön ez 
még az ország rendéi előtt is, s ezek azon 
kérelmet intézték a királyhoz, hogy e vesze
delmes könyvek szedessenek össze s éget
tessenek el, és ilyeneknek ujabb kiadása, 
hacsak nem külön engedély-levéllel, örökre 
tiltassék el Spanyolországban. 

Károly császár az amerikai spanyol tar
tományokban már előbb csakugyan eltiltotta 
minden ilyes lovagregény kiadását vagy 
árulását, hanem azért saját magának, palo
tája biztos bensejében, legkedvesebb olvas
mánya Don Belianis de Graecia volt, mind
ezen regények legféktelenebbje. 

A komoly férfiak e müvek megsemmisí
tését kívánták s a hatalom egyre Ígérte a 
nemes óhajtás figyelembe vételét, de azért 
az csak mindig kegyes óhajtás maradt. A 
regények egyre szaporodtak, mert ha tíz 
volt, a ki kárhoztatta, volt ezer, a ki olvasá. 

így álltak a dolgok, midőn a sevillai 
adóbehajtó, a sok csalódáson keresztülment, 
sok sanyarúságot kiállt, alárendelt állású 
hivatalnok, kit az anyagi szükség irodalmi 
pályájának legalább félig-meddig félbesza-
kasztására kényszeritett: azon tervet érlelé 
tetté magában, hogy sikra száll e komoly 
veszedelemmel fenyegető visszaélés ellen. A 
terv nagyszerűsége teljesen hozzáillett a 
férfiú vakmerő bátorságához, ki egykor 
rabszolga létére mert foglalkozni azon gon
dolattal, hogy hatalmas zsarnokától a meg
erősített roppant várost királya számára 
elfoglalja; és — a mint a tapasztalás meg-
mutatá —jiemcsak bátorsága, hanem egy
szersmind képessége is volt, hogy szándékát 
a legdiadalmasabban keresztülvigye. 

A tetszés, melyet e regény a nagy kö
zönségnél is aratott, valóban rendkivüli volt, 
s mi jelességét leginkább bizonyítja, az, hogy 
czélját fényesen és teljesen elérte. A spanyol 
irodalom történelmének legalaposabb ismerői 
állítják, hogy Don Quijote után egyetlen 
egy ujabb lovagregény sem jelent meg Spa
nyolországban, a régiebbek közül egy-kettő 
ha ért még ujabb kiadást, de keletnek többé 
azok sem örvendenek, s nemsokára annyira 
eltűntek a nyilvánosság színpadáról, hogy 
legfölebb könyvészeti ritkaságok gyanánt 
őriztetnek. 

Mily tetszéssel találkozott Don Quijote, 
az ismeretes adoma is mutatja, mely szerint 
III. Fülöp spanyol király egyszer palotája 
erkélyéről lenézve, egy ifjút lát meg az 
utczán, könyvvel kezében, mértékletlenül 
kaczagva. „Nézzétek meg-' — monda udva-
ronczainak a király; — „az a fiatal ember 
vagy örült, vagy Don Quijotét olvassa." 
Ugy is volt: az ifjú kezében a Cervantes 
könyve volt. 

Mulattató, élvezetes olvasmány alig 
lehetett tehát egyéb csak képzelhető is, mint 
a manchai hős lovag kalandjai. Azonban 
kinek müve a közönséget annyira mulattatá s 
mi több, kinek valóban czivilizatori érdemei 
valának: magáról a szerzőről, tényleges 
hálával, életgondjait fedező pártfogással 
alig emlékezek meg valaki. Neki még most 
is folytonosan egész élte végéig küzdenie 
kellett az anyagi gondokkal, s hogy napjait 
legalább a nyomasztó ínségtől menten tölt
hette, ezt nem a nagy közönség hálás meg
emlékezésének, hanem egyeseknek s jelesen 
a toledói érseknek köszönheté különösen. 

Életének utolsó szakaszát, úgymint kö
rülbelül az 1606-tól 1619-ig terjedő éveket 
Cervantes részint Madridban, részint Esqui-
viasban élte át. Ezen utolsó éveiben adta ki 
beszélyeit „Novelas ejemplares" (Tanulsá
gos vagy példány-beszélyek) czime alatt, 
melyek belbecse különböző, némelyike azon* 
D a n _ fóleg a spanyol életet ismerő olvasók 
szemeiben —remekül találó rajzainál fogva, 
különösen nagyrabecsült, Ezek egyike a 
„Gitanilla de Madrid" (a madridi czigány 
leányka,) „Preciosa" néven, különféle átdol
gozásokból Európa-szerte ismeretes. 

így életének egész utolsó napjáig, foly
tonosan a munkának élve, a gondokkal 
küzdve, s lelke derültségét egész halála órá
jáig törhetetlenül megtartva, a halál az 
1616. ápril 23-dikán lepte meg I í éves 

Sokacz család. 
Ne tessék hinni, mintha azon a földön, me

lyen a sokaez terem, olyan göbörczös és nyurga 
fák nevekednének, mint a minőket alakjaink háta 
mögött lát a tisztelt olvasó. 

Nem; a felséges isten szebbeket alkot ezek
nél, és nem engedi meg, hogy olyan magasakra 
nőjjenek. Ezek a fák itt csak annak a szobafestő
nek a teremtményei, a ki fényképirónk számára a 
hátterül szolgáló vásznat fákkal és füvekkel be
népesítette. 

Aztán meg ha igazi fák volnának, ki hihetné 
rajtuk a száraz ágakat? Nem nrra való-e minden 
sokaez férfi kezében a balta, hogy azt a száraz 
ágakra vesse? S azt gondolod, hogy Markó olyan 
nyugodtan tekintene abba az ördöngös tükörbe, 
ha sejtené, hogy háta mögött száraz galyu fák 
csábitkoznak? 

Távol légyen! Bár az olvasás nem erős oldala 
is Markónak, annyit tud a természeti jogból, hogy 
neki vannak az urasági erdőhöz bizonyos — meg
határozatlan — jussai, mint szintén az uradalmi 
jágernek is históriai joga van minden évben min
den sokuez-ember fejszéjéhez, melyért computus-
kor vúlteágdijt kell fizetni: fi. 2 ft. A mint ezt az 
uradalmi számadásokban világosan láthatni, élő 
bizonyítékául ajáger ur hivatalos buzgalmának, 
8 egyszersmind állandó tiltakozásul azon alaptalan 
föltevés ellen, mintha ő valamit elnézne az erdó-
pusztitóknak, — bizonyos apró szolgálatokért. Egy 
szó sem igaz belőle. O neki minden fuvart Val-
póra és Eszékre, minden szekeret, mely udvarába 
hordja a rengeteg kukoriczatermést, meg azokat 
a pompás butordoszkákat, és azokat a még pom
pásabb bükk és gyertyán-hasábokat, melyeknek 
puszta gondolatára és fölmelegszik a 25 ftos fával 
tüzelő budapesti ember szive, — készpénzzel kell 
megfizetni. Hogyan is várhatna emberséget a so-
kacztól, a kinek minden évben elszedi a fejszéjét 
egyszer, sőt kétszer is. 

Ez magyarázza ki azt is, miként jutottak ké
pünk alakjai a tükör alá. Markónak — pedig 
esküdtember — tegnapelőtt elvették a fejszéjét 
holmi kis mihaszna száraz ágért, a melyet ő régen 
kinézett egypár szántalpnak. Most már fejszét 
kell venni, ezért be kell menni a hetivásárra. I t t 
a tekintetes esküdt ur beparancsolja egy nagy 
ablakú házba, — ott leültetik egész familiástul 
egy ágyuforma szerszámmal szembe. Meg kell 
lenni, mert az esküdt ur szava szent. Hogy pedig 
az egész család igy együtt van, annak az a hüb-
ncre, hogy jövő héten Szent-Máron napja lesz, és 
Szent-Mártonban — a hol az emberséges Markó 
már kétév óta viseli az esküdti hivatalt, — Szent-
Márton napján körmöcz lesz, minden háznál ven
dégség lesz, dudaszó lesz, (hát nem látod annak 
a leánynak az arczájáról, hogy dudaszó is lesz?) 
éa virradtig való zenebona: az ilyen ünnepélyre 
a töltöttkáposztához a köleskását és magyarborsot 
bevásárolni az asszony dolga. Ezért van itt az 
asszony. A leánynak viszont a patikában van né
minemű járója, pedig kár, mert a nélkül sem 
hagyja egy tekintet nélkül, a kinek útjába esik. 
Ez a mi privát véleményünk, melynek ellenében 
ő az illemről való nézeteivel felel, melyek szerint 
— idegenek előtt s kivált nagy ünnepélyen a 
nélkül jelenni meg, hogy magát kissé ki no ké
szítené, nagymérvű restségre és élhetetlenségre 
mutatna. Hagyjuk meg hát hitében és ne bolygas
suk a régi gyepűt. 

Az ifjú Markó ott az apja mellett, — hóna 
alatt azzal az újdonatúj palatáblával legboldogabb 
az egész családban. A múlt héten — a mint a 
palatábla is bizonyítja, ott járt tanfelügyelő ur, 
kit ő rövidség okáért Stanfelger urnák mond, és 
a ki legalább is van akkora ur, mint a Valprájter. 
Megsimogatta a fejét — nyilván sejtette, hogy 
esküdtember az apja, — és azt kérdezte tőle: 
tud-e már olvasni? mire a fiu azt felelte: „nem du-
dog." „No majd megtanulsz kis öcsém", monda a 
nyájas tekintetű ur, „te leszesz az iskolában az 
első." A fiu vigyorgott, az apja pedig, a ki a nagy
ságos ur háta mögött állott — mint esküdtember
hez illik, — nagyot sóhajtott erre a dologra, mely 
sóhajtásban a nép akarata nyert kifejezést: „Hát 
a makkoltatáa hogy-hogy lesz mármost?" De mit 
gondol mármost legifjabbik Markó a makkolta-
tással, holott ő nemcsak a palatáblát beszerzetté 
már. hanem 16 cső legnagyobb kukoriczafejet, s 
ugyanannyi friss tojást (egy polozsna sincs közte, 

korában Épen az nap halt meg, melyen I h if e n valamennyit megnézte a napon) elrejtett a 
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hogy ez a magyar gyerekeknél szokás. Sőt a mi 
több — készpénznek vévén a Stanfelger ur sza-



vát, s számítván az elsőség eshetőségeire — egy 
kéve mogyoró pálczát is összeszedett. Hiszen nem 
hiában volt ő magyar szén egy egész télen : tudja, 
hogy az elsőséggel minemű servitus van össze
kötve. 

Nem veszi ellenben ilyen könnyelműen a dol
got Anicza. Ö már tudja, hogy nem addig van 
ám, hogy „iskola". Hanem az iskola mellett 
mester is van, a ki egésznap ríkatja a gyerekeket. 
De hát minek járjon ő iskolába, mikor ugy is tudja 
azt, a mit a magyar gyerekek tanulnak örokkétig ? 
Abéab, ebéeb, ibéib, obéob, ubéub, öbéöb, übéüb, 
aztán meg : Béaba, béébe, béibi, béobo, béubu, 
béöbö, béübü. Hiszen ő már nagy leány, ma is négy 
orsót font tele Szent-Mártontól Miholczáig. Minek 
is tart az ő apja komákat a magyarok közül, mikor 
azok csinálják az is
kolákat. — Mármost 
panaszkodhatik, hogy 
„eddig is meglehet
tünk iskola nélkül I" 
Mit használ az? Aztán 
ha az a mester olyan 
szép ember lenne mint 
a tanfelügyelő ur! Az
tán mikor ő már olyan 
szépen varr! Tessék 
megnézni a Markónak 
az ingeujját, meg a 
gatyarojtiát, azt mind 
ő varrta, mind ő szá-
vonyázta. Hát már 
aztán fonóba sem le
het járni a miatt a 
majd mit mondok is
kola miatt ? Csak már 
12 esztendős lennék. 
Tessék nézni, milyen 
figyelemmel számít
gatja ujjain, hogy hány 
hónap még a jövő ken
dervetés, a mikor ő 12 
esztendős lesz, és nem 
parancsol neki az a 
csúnya nagy bajuszú 
tanfelügyelő, a ki a 
Markó fejét megsimo
gatta, holott pedig ő 
is ott állott a Markó 
mellett, és pedig nem 
olyan borzasán, mint a 
Markó. 

„Hát már csaku
gyan magyarokká kell 
lennünk? Csak addig 
ne legyünk, mig én 12 
esztendős leszek, az
után nem bánom." 

Gondolja búsan Ani
cza, és szomorúan néz 
abba a fekete tükörbe.. 

Ne félj szegény 
Anicza! nem kell ma
gyarrá lenned. A ti 
kis falutok száz meg 
száz esztendő óta ott 
áll a magyar faluk kö
zött. Minden eszten
dőben eljárunk hozzá
tok Szent-Márton napi 
körmöczre, — ti vi
szont eljártok hozzánk 
húsvétkor, pünköstkor 
ünnepelni, már messzi
ről halljuk, miként 
zeng az erdő egészsé
ges dalaitoktól: még
sem ragadt rátok a 
magyar szó. Apáitok órákig elbeszélgetnek ve
lünk a drávai malmokban, a nélkül, hogy egy
más nyelvét értenők, _ hát miért ne beszél
getnénk ezután is ugy, mint eddig, és miért 
lennétek ti jó szomszédokból rósz magyarokká? 
De hát azért ezen a télen bizony nem jársz te a 
fonóba Anicza, hanem Markóval együtt iskolába 
mégy, mert különben az a nyájas tanfelügyelő ur 
megharagszik, édes a pád pedig fizet minden mu
lasztásodért 50 kr t ; a mi fejsze váltságért ugyan 
nem a világ, de ilyen haszontalanság miatt keser
ves dolog. 

Aztán meg, hát ha még el is múlik az az 
iskola, mert nem lehet ám azt olyan könnyen 
felfújni, mint a dadát. Addig te szerencsésen 
megéred a jövő kendervetéat. Kár is volna azt a 
te szépen indult termetedet iskolában fonnyasz-
tani, mikor milyen módosan eljárod a kettőst is, 

a kólót is. Hogyan villognak akkor a szemeid! 
(nem ugy ám mmt most, — mintha egész életed
ben tanköteles lettél volna). Uram bocsa! még ma
gyar gyerekkel is tánczoltál, a mi miatt a kis 
Sztipó haza is szaladt a furkósbotjaért, de a többi 
gyerekek csak útját állották, hogy nem illik 
„ismerős" gyerekkel verekedést kezdeni. Hát 
hiszen nem harapta le azt a kis pisze orrodat. 
Egyébiránt a kis Sztipónak jó izlése van, s ha hal 
év múlva el nem viszik katonának, szép egypár 
cseléd lesz belőletek. 

Lásd, apád nem haragszik ugyaungyarokra, 
mint a kis Sztipó. Mikor követvál isztás volt, csak 
olyan szépen ki tudta mondani „Éljen Gyokkáj!" 
akár csak a Nyuszka Peti, a ki pedig legnagyobb 
magyar a Dráva mentén. 

Sokacz család. — (Fénykép után.) 

No hát Anicza! Szent-Mártonnap nem messze 
van már —akkorra elkészítsd a leg virágosabb két 
tányérodat. Mig az egyikről eszem, te a másikat 
addig feltörülöd. Kristály poharat is tégy pedig, 
— azt a kakasosat, mert tudod, hogy az ur.ik nem 
isznak egymás szája után. Én ugyan téged egész 
nap nem látlak, mert engem Damakos urammal 
együtt tisztesség okáért beültetnek a sarokba, te 
pedig tánczolsz újdonatúj czipellődben, mig le 
nem melegszik a lábodról. Ha lemelegszik, annál 
jobb, ugy még könnyebb a táncz, kivált este felé. 
Még ilyen leányt iskolába akarni küldeni! Majd 
beszélek én a tanfelügyelő úrral, hogy téged ne 
írjon a levélbe. 

Az a virágos koszorús alak ott a hátatok 
mögött Anicza, — ugy-e bár az a nénéd, kit maga 
a főtisztelendő gvárdián ur keresztelt Reginának? 
Ezt a nevet akárhány városi purgerlány meg

irigyelné, a ki csak — tisztesség nem esik mond
ván — Kádinak maradt, holott cserepes háza van 
az apjának, és minden ablaka teli van uriszegfű-
vel. Azt a két szemet pedig és azt a sással met
szett szájat Lippe ő fensége egész birodalmában 
sem találná föl, s ime ő fensége mégis másutt 
tékozolja a drága időt, a helyett, hogy Szent-
Mártonba jönne körmöczre. 

Regina nem törődik a virágokkal, csak mikor 
hajába kell tüzdösni. Hogy hol veszi ő azokat a 
virágokat, annak csak Sztipó a megmondhatója. 
Annyi bizonyos, hogy gyerek koromban szegény 
jó keresztanyám a tisztelendőné asszony sokszor 
panaszkodott arra a csaptatni való Ábris Jóskára, 
a ki minden szombat este letépdesi a virágait. 
Pedig hátha szegény Ábris Jóska se tudója, se 

látója nem volt az 
egész dolognak. Van
nak ám olyan Sztipók, 
a kik a szomszéd faluba 
is elmennek egy marok 

kenyérbél-rózsáért. 
Hát még a piros szal
mavirág, keresztanyám 
büszkesége. Ne is ta
gadd Réjja! az nem 
igaz utón jutott a ha
jadba. Olyan vagy vele, 
mint egy Maenas, mint 
egy cyprusi leány. 

Hogy milyen az a 
cyprusi leány? Olyan 
mint te. Hát a Maenás? 
Azt is megmondom, ha 
te elébb kivallod, miért 
hogy a fiatal jáger 
elől futsz a mint birsz, 
nekem pedig kezet csó
kolsz. Én jobb szeret
ném, ha én előlem sza
ladnál, és a jáger ur
nák csókolnál kezet. 
Nem vagyok éngvár-
dián, csak vármegye 
-esküdtje. 

Az bizony Réjja! 
vármegye esküdtje. 
Akkor is az voltam 
már, mikor anyádasz-
szony volt ilyen virá
gos Regina, mint te 
most, azzal a különb
séggel, hogy anyád 
akkor engem került a 
mennyire látott, a vén 
jágernek pedig kezet 
csókolt. Most már más 
a szokás, a mi nem 
csoda, mert biz az ré
gen volt. Hogy ne! 
öreg apád a legöregebb 
Markó milyen hatal
mas biró volt a maga 
idejében, és milyen őr
sereghadnagy a maga 
falujában. Hogy meg
tudta egzeczérozni az 
embereit: „Kanyaró! 
Hallj! Fortolj!Talpára 
magyarl" Imé most ku-
koriczát morzsol nap
hosszat gyalogszéken. 
Mindig bánja, hogy 
magyarrá nem lett a 
szabadságkor, most 

legalább eljárhatna 
regveli és délyesti kö
nyörgésre, a mit Szent-

Mártonb :in nem lehet tenni, mert a sokacznál 
nincs pap minden ökölnyi faluban, mint a kálvi
nistáknál. 

Majd ha megérjük, elmondatom vele kör-
möczkor a nemzetőrködését. Hogyan mentette meg 
az egész Baranyát a ráczoktól. Szép lesz azt hal
lani. O még szebben el tudja mondani, mint én. 
Hanem teneked Réjja akkor másutt jár az eszed, 
s kisebb dolgod is nagyobb lesz annál, hogy a 
nagyapád meséjét hallgasd. Hát én elmondom 
neked Réjja. Gyera ide no! nem csípem meg azt 
a parisaim i orczádat. öreg legéiy vagyok én már 
arra . . . 

Mikor a nagy szabidság kiütött, bizony csak 
az öreg Markónak is fel kellett esküdni nemzet
őrnek. Sehogy sem fért a fejéba ez a dolog. Hogy 
állhat fenn a világ, ha már ezután nem kell ro
botba járni? Mivel öli a szegény ember az idejét ? 
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S ha a leányok aratni nem járnak az uraságnak, 
hogy tudják meg a házasulandó legények, hogy 
fei a jó arató, ki birja el az ebédes szaput, s kiváír-
képen, hogy melyiknek nem bütykös a lába? Vi
szont a lányos apák hogyan választhatják meg a 
vőt, ha kaszálni nem járnak az uraságnak. — 
Még nagyobb lett az ijedtsége, mikor a szolga
bíró ur meg akarta tenni a faluban őrsereg kapi
tánynak. Elszaladt az erdőre, három napig haj
hászták, mig meg bírták fogni. De akkor is csak 
azt állta halálig, hogy ő nem lesz kapitány. Végre 
a szolgabíró ur diplomatiája segített a dolgon, s 
abban egyeztek meg, hogy nem kapitány lesz hát, 
(őtet ne nagyságolják,) hanem hadnagy. 

Pedig bár a hadnagyságot se vállalta volna 
el! Most nem kiabálnák rá az irigyei, hogy a 
kutat az udvarában a haza pénzén csináltatta. 

Annyi azonban bizonyos, hogy emberül eljárt 
hivatalában. Egyszer a fóbiró ur — a ki buzgó 
hazafi 8 mellékesen szintén nemzetőr-kapitány 
volt, — azt vette a fejébe, hogy ha a Dráva be 
talál fagyni: a sokaczok áttörnek rajta. Mintha a 
sokacznak egyéb dolga sem volna, mint a háború. 
Hogy ezt meg

akadályozza, 
— kiadta pa
rancsolatban, 

hogy minden 
falu őröket1 ál
lítson a maga 
Drávájához, a 
kik] lessék és 
ne engedjék be
fagyni, hanem 
hosszú karók
kal folyvást 

ütögessék a viz 
szélét. Azért a 
Dráva mégis 

csak befagyott, 
s befagyott vele 
együtt az öreg 

Markónak 
mind a húsz 
ujja. t 

Kár is volt 
olyan nagyon 
félteni a befa
gyástól, miután 
ugy is lehetett 
tudni, hogy új
ra kiengeszte
lődik. Ki is en
gedi február 
közepére, és ha
marabb, mint a 
Markó ujjai. 

De akkor ujabb 
aggodalom 

szállta meg a 
haza sorsa in
tézőit, kik se
hogy sem tud
ták el viselniíazt 
a gondolatot, 
hogy a sokacz 
át ne törjön. Ők 
nagyon jól tud
ták azt, hogy 
egyfelől Per-
czel és Klapka, 
másfelől ismét 
Görgei és Dem
binszky, nemkülönben pedig Dannenberg ezredes 
a két mérföldre vivő amerikai puskáival — meg
állapodott terv szerint közelednek a hadtani-
lag fontos megye fólszabaditására: de ha a so
kacz megelőzvén őket, keresztül törhet a Drá
ván — jól megértsd ám Réjja! — akkor vége 
a szép tervnek. Hogy tehát át ne törhessen, s 
ha mégis az átkelést megkisérlené — azonnal 
megakadályoztassák — megyeszerte az ország
utakon vészcsóvákat állítottunk föl, melyeknek 
rendeltetésük volt a sokaczok áttörése esetében 
meggyuladni, és egy félóra alatt az egész megyét 
fölkelésre bírni- Egyszer egy csúf sötét márcziusi 
éjszakán valami gazember meggyújtott egye*> * 
rá a többi is lobbot vetett. Mi öreg apáddal bo
rozgattunk, s csak azt vettük észre, hogy már 
a harangot is verik félre. 

Én hirtelenében felkötöttem kardomat — én 
is hadnagy voltam, miüt minden kaputos ember, 
— s rohantunk öreg apáddal sz utczára. Ott lát
tad volna az öreget 1 Igazi hadnagy sem káromko
dik jobban. Hogy megverte a szegény Péczót a 
miért elbujt a pajtában! 

Mikor a Drávához értün'<, ott volt ötezer 
ember, és ugyanannyi sivalkodó asszonynép. 

A másik parton az ellenség. Minő számmal 
lehetett: azt a nagy sötétben nem vehettük ki, csak 
abból a sivalkodásból, a mi az ottani asszonyok 
részéről áthallatszott, — következtettük, hogy ott 
is vannak ötezerén. 

A lelkesedés nagy volt. 
„A magyarok istenére esküszünk." 
Még öreg apád is mondta : „Esküszünk." 
Es ütötte a taktust a Péczó hátán. 
A sötétben egy lépésre sem lehetett látni; 

csak azt gyanítottuk, hogy az ellenség csolnakjai 
és dereglyéi már nagyon közellehetnek a parthoz. 
Az is csoda, hogy már eddig ki nem szálltak. 

Állunk elébe. 
A lándzsás és szuronyos tömeg hátravonult 

egy erdőbe, azon czélból, hogy majd mikor jön az 
ellenség, oldalt támadja meg. Mi pedig — hadna
gyok és kapitányok, kik mintegy kétszázan vol
tunk, — állást foglaltunk a part hosszában levő 
fűzfák védelme alatt, s hatalmas szimpláinkkal 
szünet nélkül tüzeltünk az ellenségro, a ki a leg-

Viktor Emánuel. Carignan herczeg. 
Viktor Emánuel vaddisznó-vadászaton. 

nagyobb bizonyossággal igen közel lehetett már 
hozzánk. Én jól el voltam látva fegyverrel. Egy 
szimpla, mely 80 lépésre biztosan talál; oldalamon 
a kard, egy lándzsa a bal, és egy konyhakés a jobb 
csizmám szárába helyezve. Belső zsebemben két 
pisztoly; töltve mind a kettő. Golyóit magam ön
töttem nádba, bele is vakultam egyik szememre 
s azért nem vihettem feljebb az esküdtségnél, 
holott kortársaim a következő évben mind toll-
nokokká léptek elő. Mellemet vért borította, me
lyet magam csirizeltem össze kétrétű papontekli-
ből, s azonkívül beborítottam édesanyám viselt 
selyemkötényével, mivel tudtam a természethistó
riából — a mit te szegény Réjja nem tanultál, de 
Anicza már az ujabb iskolai törvények áldásai 
folytán tudni fogja — hogy a selymet nem járja 
a golyóbis. 

Az ellenségtől tehát, valamint golyójától is 
nem féltem, legalább nem annyira, mintattóL hogy 
az ujjaim elfagynak. Átkozott hideg volt az a 
puskacső. Hasonló szellem uralkodott a többi 
tiszteknél is, mely végre oly fenyegetővé kezdett 
válni, hogy a kormánybiztos — egy haditapasz

ta la tok in gazdag praeoráns — hogy elejét vegye 
a hazavágyódó sereg felbomlásának, haditanácsot 
tartott. Mind a két száz hadnagy és kapitány 
egyező véleménye volt, hogy az ellenséghez par-
lamentuireket kell küldeni, s megtudni mit akar. 
Csak a parlamentair személyiségére nézve nem 
tudtunk megegyezni. Én a kormánybiztos úrra 
adtam szavamat. 

A kormánybiztos azt felelte rá, hogy hát a 
sereget ki vezényli addig ? 

Én ajánlkoztam a seregvezénylésre, de a 
többség leszavazott, azt adván okul, hogy fiatal 
ember vagyok és sereg vezénylésre nem alkalmas. 
Hanem parlamentairnek nagyon jó leszek. 

Mit! én parlamentair I mondám büszkén, hát 
nem tudják önök, hogy én megyei számfeletti 
esküdt vagyok,8 mint ilyen, megyémet nem hagy
hatom el ilyen kritikus időben ? 

Ezt elismerték mind, de azért senki sem vál
lalkozott ám. Valamennyinek az volt a kifogása, 
hogy nem tud ráczul. 

Akkor előállott az öreg Markó. A te öreg
apád, Réjja. AztJ mondta, hogy ha az urak meg 

nem mentik a 
hazát, hát majd 
megmenti ő. 

Csolnakra 
ült. A kor

mánybiztos ur 
a maga tulaj
don zsebkendő
jót adta oda fe
hér zászlónak. 
Mi pedig pus
kás tisztek ké

szen tartott 
puskával áll
tunk oda, hon
nét az öreg el
indult. A kor
mánybiztos aj

kain készen 
volt a vezény
szó a tüzelésre, 
hogy ha a túl
partról — már 
ekkor hajnalo
dott és át lehe
tett látni, csak 
egyetlen gya
nús mozdulatot 
veszünk is ész
re: azonnal két
száz golyó és 
vágott ón — a 
mi még a go
lyónál is ártal 
masabb, s a mi
nő volt az én 
puskámban is 
— repül át a 
túlpartra az 

öreg feje fölött. 
Az ellenség 

észrevette kül
döttünket a fe
hér zászlóval, 

s nem késett ő 
is vizre bocsá
tani a maga 

biztosait, kik a 
mi Markónkkal 
a Dráva köze

pén találkoztak. A hiba csak az volt, hogy az 
öreg Markó egy szót sem tudott magyarul. Az el
lenség pedig — hogy megérthessük egymást — két 
olyan embert küldött, a kik egy szót sem értet
tek a sokaoz dialektusból. Fiatal magyar gazda
tisztek voltak. 

Nem boldogultak az öreg Markóval; utoljára 
is közelebb eveztek — egész lőtávolra (még most 
is szédülök, ha elgondolom, milyen közel alltak 
puskám torkához) s onnét kiáltottak át hozzánk. 

— Mit akartok? 
A kormánybiztos hatalmas hangja — lévitai 

hang — visszadörgött. 
— Mi nem akarunk semmit; de hát ti mit 

! akartok ? 
— Mi sem akarunk semmit; de hát ti miért 

gyújtottátok meg a csóvákat? 
— Hát ti miért vertétek félre a harangokat ? 
— Hát ti miért ütöttetek tábort ? 
— Ti kezdtetek. 
— Mi nem kezdtük, mert mi nem akarunk 

bántani senkit. Elég nekünk a magunk baja. 

Lamarmora. 



No bizony mi sem megyünk a szomszédba 
bajt kérni kölcsön. 

— No hát akkor ördög bújjék az ostoba csó
váitokba, minek lármázzátok föl az embert ? szólt 
a sokaczok két parlamentairja s kilépett a mi par
tunkra, az öreg Markóval együtt. 

Rettenetes örömriadallal fogadtuk őket, mert 
kezünk-lábunk összefagyott már, kivált nekem a 
hüvelykujjaim. 

— Zsivió sokacz! ordítottuk mind az öt
ezerén. 

A túlsó partiak visszafeleltek hasonló sival
kodással. 

— Zsivió magyar! 
A két parlamentairt megtraktáltuk a hogy 

tudtuk. Még a csolnakjukat is megraktuk inni 
valóval. Én nálam is volt egy kulacs bor, a mit 
öreg apádtól czepeltem a sok ménkű fegyverrel 
együtt, az is oda vándorolt a csoliakba. 25 esz
tendeje már, de öreg apád még most is követeli 
rajtam. Kár volt az a rácznak, minek adtam oda. 

Még azután is fél délig ott maradt egy csomó 
ember mind a két parton — folyvást ordítva egy
másnak, míg bele nem rekedtek: 

— Zsivió sokacz. 
— Zsivió magyar. 
Ettől fo^va megszűnt a csóva-rendszer, a 

nemzeti harag, és megnyílt a pali rév. Miattunk 
kergethetto egymást Jellacsics és Ptrczel, azért 
a mi sertéseink csakúgy meghiztak a verőczei er
dők tölgyei alatt, mint azelőtt, és sokacz komáink 
csak olyan jóízűen itták borainkat, mint azelőtt. 
Sohasem volt több háború köztünk. Ne is legyen. 

Látod Réjja! ez mind a te öreg apád műve. 
Ha ő nem lett volna, még most is ott ácsorognánk 
a Drávaparton, és lövöldöznénk egymásra. 

De téged ez nem érdekel, mivel sohasem ta
nultál sem történelmet, sem alkotmányos jogok 
és kötelmek rövid ismeretét. — Hanom még ezt 
mind helyrepótolhatod, ha a tanfelügyelő ur szer
vezni találja nálatok az ismétlő iskolát. Bizony 
még iskolába kerülsz. Na ne búsulj. Sztipó is oda 
jut akkor. y- r. 

A ré galantuomo vadászaton. 
Az olasz király erényei között mindenki első 

helyen emliti a személyes bátorságot. Második 
természete, a mit a franczia ugy nevez, hogy 
„payer avec sa personne." („Személyével fizet.") 

Ez egyike volt azon tulajdonainak, melyek 
annyira népszerűvé tették még az akkor a pápának 
hódoló római tartományban is, hogy a nép a fa
lakra Írogatta föl nagy kormos betűkkel VERDI 
nevét, a jeles zeneszerzőét, melyet azonban a nép 
így olvasott: Vittorio Emanuele Re D'Italia. 

Harczias tulajdonsága béke idején se hagyja 
nyugodni, kénytelen fölkeresni a veszélyt, ha 
máshol nem, vadászaton. Ez egyik legorősebb 
szenvedélye. Jellemrajz-irói a legigénytelenebb 
embernek festik őt. Egyszerű egyfogatos kis sze
kerén, m<-lybe egy erős nápolyi csődör van fogva, 
jár a vadászatra. Még ruházatában s életmódjában 
is megveti a fényűzést s többnyire u. n. „paraszt 
ételekkel" él. Egy darab nyárson sült vad, ehhez 
nyers vöröshagyma, a mit, mint valódi olasz, na
gyon szeret, egy ital bor, ez az ő ebédje s még a 
legfényesebb udvari ebédek alkalmával se kivan 
egyebet. 

Mondják, hogy vidám czimborák társaságá
ban jókedvű s néha kissé durva élczeket is meg
enged magának. Mély basszushangján rendesen a 
régi piemonti népnyelvjárást beszéli, de beszéli 
Olaszország valamennyi tájszólását is. Udvari fe
szes körökbon hallgatag, elfogult s nem titkolja, 
hogy roazul érzi magát, a miért is szereti kerülni 
a czeremóniákat. 

Első nejének, Rajner osztrák főherczeg leányá
nak 1855-ben történt halála után Viktor Emánuel 
morganatikus házasságra lépett egy igazán a nép
ből származó nővel, egydobos leányával, kit Rosita 
grófnő név alatt ismernek. Ez alsóbb rendű olasz 
nő levén, írni és olvasni is csak keveset tud, de 
van természetes esze, pezsgő kedélye, jó szive, s 
nem egyszer ad a királynak jobb tanácsot, mint 
összes miniszterei. 

Mihelyt a politika engedi, a király azonnal 
hátat fordít a Quirinálnak s megy vadászni. Va
dászkastélyai között egyike a legszebbeknek a 
Capo di Monté, Nápoly mellett, melynek árnyas 
parkjából gyönyörű kilátás nyilik a nápolyi öbölre, 
vagy Montealieri vára, honnan az Alpeseket látni 
Monté Visótól egész a Mont-Blankig. 

Gyakran egész egymagában csatangol a pie
monti hegyek között, s ha csutorája vagy tarisz

nyája kiürült, betér a legelső szénégető kunyhóba. 
Ott megosztja a szegény emberek lakomáját, mely 
rendesen kenyérből, sajtból, fokhagymából, leg
feljebb polentából áll s jóízűt iszik savanyu 
borukból. 

Nem is lehet Viktor Emanuelről jellemzőbb 
képet adni, mint ha vadászöltözetben tüntetjük 
elő, mint ez alkalommal. 

A hű kép a királyt kedvencz foglalkozása 
között tünteti föl, vaddisznó-vadászaton, minőt a 
Pisa körüli mocsáros erdőkben szoktak rendezni. 
I t t ugyanis még a Mediciek egy roppant nagy 
parkot rendeztek be rétekkol, fasorokkal, fenyő- és 
más erdőkktrl s elnevezték Le Cascine di San 
Rossorenek. Itt több tehenet tenyésztenek 2000 
darabnál, lovat többet 1500-nál, s ezek mint az 
Alpesek közt egészen szabadon mozoghatnak e 
nagy területen, a réteken vagy* az erdőkben, s 
megtalálhatni köztök ama tizenhárom teve mara
dékait is, melyet I I . Ferdinánd nagyherczeg 1739-
ben Tunisból hozatott, azokat Toskánában meg
honosítandó. Most 150 darab ilyen itt termett 
teve van, s fahordásra alkalmazzák őket. A pisaiak 
szemében e tevék még nagyobb büszkeséget ké
peznek, mint a hires görbe torony. 

E park távolibb erdősége vadaskertté van 
alakítva, hol fényes udvari vadászatokat rendez
tek, kivált mig Florencz volt a székváros. 

A király mellett unokatestvére, Carignan 
Eugén savoyai herczeg látható, a hajóhad parancs
noka s a király személyes barátja, távolabb pedig 
Lamarmora tábornagy, ki legközelebb ujabb hirre 
tett szert „leleplezéseiével. 

Beniczky Péter XVII-dik századi ma
gyar költő tót versei. *) 

Beniezky Pétert eddig csupán magyar költő
nek ismertük.Mint szentelt vitéz fia, s maga is az, 
vallási irányt követett, a mi kitetszik istenes-éne
keiből is, — épen nem költői, különben igen életre 
való tanácsokat osztogató példabeszédeiben pedig 
nyomai látszanak klasszikus miveltségének, mit — 
a mint Katona állítja „História eritica Regum 
Hungáriáé" czimü müvében— magánszorgalommal 
szerzett. E példabeszédekből sokat melegített föl 
a honi intézményeinket félreismerő Kis-Viczai 
Péter. („Selectiora AdagiaLatino-Hungarica", — 
Bártfa, 1713).**) 

*) Gáspár Imre, e közlemény irója, irodal
munk nagyérdemű történetirója Toldy elébe ter
jesztette Beniezky tót költőségének kérdését s 
tőle a következő levelet kapta válaszul, melyet 
érdekesnek tartunk egész terjedelmében ide ig-
tatni: 

„Budapest, máj. 20. 1873. Tisztelt ur! Bocsánat, csak 
most értem rá a válaszolásra. Beniezky „Magyar JRyth-
musoknak" nevezi maga, a maga által tzerkesztett verseit. 
Kiadja Barak István esztergami kanonok 166 l-ben is mint 
Beniezky „magyar verseinek" kiadója le'p föl, a szerző ha
lála után kevés évvel (t. i. 1656. még élt) 18 kiadást ért. 
A tót szöveg bizonyosan fordítás. Kegyed megitélheti 
1656-diki vagy ujabb e a fordítás tótsága. Az 1806. kia
dást régtől fogva birom, és emlitém már 1827-ki Hand-
buchomban, és azóta minden munkában, hol Beniczkyről 
szólok. Legújabban a „Magyar költök életében" (1870). 
Hogy a magyar és tót szöveg egyezik, nem csoda. Virgil és 
jó fordítói szintén egyeznek. Ha eltér a két szöveg, ez a 
fordító hűtlenségére mutat, ha szebben rímel a tót, a fordító 
nagyobb rimelói ügyességére. Beniezky rimei olyanok, mint 
minden versiróé az ó korában. I t t küldöm használatra pél
dányomat. Szívesen szolgál: Toldy Ferencé. 

ü. i. Vájjon nem volna kedve a Maticának Pázmányból 
tót írót csinálni? Szolgálhatok a „Kalauz"-nak egy egy
korú tót fordítású kéziratával. Ez is kiadatlan. — A Zri-
nyi-ásznak horvát fordítása is létezik. A horvátoknak tetszett 
Zriny Miklósból horvát irót csinálni. 

Gáspár Imre a levélre még a következő 
észrevételt küldötte be hozzánk : 

Toldy Ferencz megtisztelő soraira egy szerény véle
kedést bátorkodom nyilvánítani: az előttünk fekvő kevés 
bizonyítékból sem arra nem következtethetünk, hogy a 
találmány Beniezky müve, tehát eredeti, sem arra, hogy tó : 
fordítás, — de még a „Maticát" sem czáfolhatjuk meg, ha 
Beniczkyn osztozkodni kivan Annyi áll, hogy voltak, s ma 
is vannak felvidéki, igen tekintélyes és tősgyökeres magyar
sága urak, kik magán kedvtelésből igen csinos tót verseket 
irnak; csak Zólyom főispánját, Madvánazky Antal urat em
litém föl, kit magánkörök szellemdús tót poétának ismer
nek. — Ám mi is jobb szeretjük hinni a nagyérdemű iro
dalom--örténész véleményét; ez esetben volna combinatiónk 
nékünk is: a találmány a mint a kiadó értesit - egy 
korponai piarista gymnáziumi föladványokat tartalmazó 
füzetnek üres lapjait tölti be; nem lehetett-e valamely, a 
kegyes tartalmú verseket megkedvrlt professor mondato
lása után összeírva? s nem emlékezik-e erre valaki? Ez 
esetben mindkét félt kielégítő megoldáshoz ju tnánk: mi 
megtartanók Ben'czkynket, a tótok pedig ügyes fordító
jukat ama korból, melyben ugy is kevés nyoma van u. n. 
„irodalmuknak." 

**) Lásd Toldy Ferencz irod. történetében a 61. 1. 

Beniezky Péter előkelő turóczi család fia. Ka
tona szerint született Nagy-Szombatban, s él t l603 
— 1664-ig. Érezvén magában a lusus poétikus 
hevét, ugy látszik ingadozott, mint valaha Pet-
rarka a latin és olasz nyelv között, vájjon tót 
nyelven, vagy az akkor már közkincsül tokintett 
magyar irodalomén szólaljon-é? Beniczkynk, az 
udvaroncz s rangjánál fogva „eques aureatus" ,nem 
tudott választani, mert a Bartók István által ki
adott „Magyar Rhytmusain" kivül (N.-Szombat 
1664) tót versei is maradtak, eddig kiadatlamok és 
ismeretlenek. 

A turócz-szentmártoni tót irodalmi- és kiadó 
társulat, a „Matica" archívumában, (Il-ik rész, 
I. kötet) e verseket bocsátja közre dr. Sasínek V. 
Ferencz szerkesztő, a Matica titkára, s a cseh kir. 
tud. akadémia külföldi tagja. 

A kiadvány, mely a költő életkörülményeivel 
épen nincs tisztában, s tájékozásul nemis közöl 
mást, Conversations - lexiconból, s állítólag a 
Vlasky „Consp. reipubl. lit. Hung." czimü mun
kájából átvett 7—8 soron, s a találást konstatáló 
pótlékon kivül semmit, egyszerűen „reklamálja" 
magának Beniczkyt a magyaroktól. Tantae molis 
erat! Csakhogy ehhez nékünk is van hozzá szólni 
valónk. 

Támaszkodik Sasínek ur különösen a tót 
hangzású családi névre. Vájjon mit mondanának 
ehhez a tökéletesen magyar ajkú utódok ? Szegény 
Beniezky Lajos, ha élne ? mit a többi tót nevű 
családok : aPodmaniczkyak, Radvánszkyak? Meg 
a történelmi rend sincs reklamácziója mellett; a 
tót kézirat 1652-ben másoltatott, valami akkor 
már elhányódott eredeti kéziratról, mig a magyart 
csak 1664-ben, halála esztendejében közölhette a 
Pázmány és b. Balassa Bálint auctoritásával meg
térített udvaroncz Bartókkal, a ki aztán kiadta. S 
a mi fő bizonysága annak, hogy az egész tót ver
selés nem irodalmi czélból készült, — hiszen akkor 
tót irodalomnak még hire sem volt, — hanem idő
töltés, vagy meglehet ifjúkori munkálat: semmi
nemű magán levél, szóbeli közlemény sem őrizte
tett meg, semminemű nyomtatvány nem emliti 
létezését; nem tud felőle Bartók, nem Vlasky, Kis-
Viczai Péter, és nem Katona. így tehát annyi 
bizonyos, hogy nem sokra becsülhette tehetségé
nek ez oldalát. 

A kiadvány mégis bir némi érdekkel ugy a 
tót, mint a magyar irodalomra nézve. Kimutatja, 
hogy a tót nyelv alakitható tulajdonságát már 
akkor észrevették, — nékünk pedig kiegészitgeti 
eddigi fogalmunkat Beniczkyről, bár uj irányok 
fölfödözésévol, s a magyar műveknél jobbak be
mutatásával épen nem gazdagítja. Sőt nem egyet 
találunk, mely egyszerűen fordítása a magyarnak. 
Vájjon csakugyan Beniczkyvel, vagy forditásával 
van-e dolgunk?*) 

Maga a talált kézirat több ily antiquitást tar
talmaz, melyek azonban reánk nézve nem birnak 
érdekkel. A találás érdeme bizonyos Augustini 
Viktor uré, ki aztán a „Matica" könyvtárának aján
dékozta. A boriték-lap fólirataiból kitetszőleg 
1690-ben egy Tomcsányi tulajdona volt, ki a Be
niezky versein kivül saját latin nyelvű, a korponai 
gymnáziumban használt dolgozatait irtabelé;1748. 
Plesovsky, 1770-ben Buocz János bírta, ki szintén 
eddig ismeretlen saját vagy másolt költeményeket 
és kötetlen nyelvű axiómákat irt belé. 

A mi tartalmát illeti: Beniczkytől van benne 
228 verses példabeszéd, jó tanács, egy két strophás 
vers „mindenféle színekről, melyeknek kimutattat
nak tulajdonságaik is", — kétsatyra: „Coronides, 
vagyis a megirt versek koronája némely kevé
lyekről" — és„Supplementum"; továbbá:„Cantici 
novissimi", kath. egyházi énekek, j — s ugyanez, 
de „alia eiusdem autori" fölírassál, jeléül, hogy 
nem egyszerre másoltattak le. Ez egyházi énekek 
régibb dallamokra Írattak. 

Mutatványul közlünk néhányat a másoló 
által a Madocsányi nemzetség könyvtárában, „Ho-
rócon — Árvában— lelt példabeszédekből." fihyt-
musuk a magyarral ugyanaz, először két hat szó
tagos, egy négy s egy két szótagos ütemmel bíró 
sort, s utánuk egy két szótagosat ismétel négyszer 
egymás után. A rím schemája ez: aab, ccb, ddb, 
eeb. Gyakori azon idők költészetében. Tárgyra 
nézve a legváltozatosabbak : adnak tanácsokat az 
ajándékozás, örökösödés, nevelés, házasság, my-' 
thologia, fejfájás s minden képzelhető dologban. 

Közöljük először azokat, melyeket nem kell 
magunknak fordítgatnunk, Toldy .,irod. történeti 
olvasókönyvének" I. kötetében, Beniezky művei 
között (202 1.) ott találjuk szorul szóra. 

*) A 15-dik kiadás, 1806-ban Pozsonyban, sem tesz 
emlitést. O. I. 
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íme az, mely tótban a 11-ik számot viseli: 
Soha nagy titkodat, 
Titkos szándékodat 

Ne jelentsd meg senkinek. 
Mihelyt kijelented, 
Azonnal lekötted 

Szabadságát éltednek: 
Lészesz annak rabja, 
Ki titkodat tudja, 

Kell szolgálnod kedvónok. 
Ugyaninnét egy, mely a tótban a 203 és 204-ik 

szám alattiakat foglalja össze: 
Azon jót felejtsed, 
Panaszban ne ejtsed, 

Ha kinek jóval voltál; 
Eljött jóval pedig 
Emlékezzél holtig 

S haladás-mutatással: 
Ha adsz: adj jó szívvel, 
Ha kérsz: vedd jó kedvvel, 

Hogy meg ne utáltassál. 
Adunk most néhány jellemzőbbet a tót szö

vegből fordítva, melyek szintén szorul szóra 
egyeznek a magyarral, nem különben a találmány 
nagy része: 

Nem lévén ma dolgom, 
És nem lévén módom 

Sétálni urimódra: 
Jó olvasást tenni 
Hasznosat, és lenni 

A te mulatságodra! 
A mit természetes 
Módom, 8 becsületes, 

Hozott, legyen hasznodra; 
Hogy legyen ültödben, 
És víg beszédedben 

Több bölcseség te szódra. 

59. 
A nagy szerencsének, 
Ne higyj ő kémének, 

Hogyha sokat Ígérget; 
Világra jött vakon, 
És épen ott befon, 

A hol tudja kedvedet; 
A mit lassan adott, 
Mind elveszi legott, 

S felforgatja szivedet. 
A világi jóra 
Ne intsen rósz óra, 

Hozhatná elvesztedet. 
206. 

Üss apák vesszeje, 
Mig annak ideje, 

Ifjúság idejében! 
Hajlik az ifjú ág, 
A hová akarád 

Forditani meg épen. 
Örömödre lehet 
Fiad, ha eleget 

Büntetgetted helyébon. 
A kit simogattál, 
És kedvére hagytál, 

Nem jár atyja kedvében. 
Gáspár Imre. 

Kazinczy Ferencz fogsági naplója. 
(Folytatás.) 

Munkács . 
Augusztus 26-kán tehát éjfél tájban, felérénk 

a várba. Az országlás foglyainak külön épületjük 
van, három sor ablakkal. Mindenik sorban hét 
szoba. 

Nyugot. 
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Én jelentem, hogy a megszökött Oberster az 
én párnazsáfeomban hagyta holmiját, mert magá
nak az nem volt. Az udvaron "ki kellé raknom, s 
igy utolsónak én maradék. 

A felsősorban Nro 1 Dr. Menz Bécsből. 2 
Hackl szerencse-kerekes. 3 Uza Pál. 4 Én. 5 Báró 
Riedele András Miklós Oberstlieutenant, nevelője 

a mostani császárnak az exjésuita bécsi herczeg-
érsekkel, gróf Hohenwarth Zsigmonddal. 6 Mo-
guntiai consiliarus Rill. 7 Ruzsicska György cseh 
hires muzsikus. 

A középső sorban 8 9 Hipgeiszt 
Ferencz. 10 Szmetanovics Károly. 11 Jelinek 
nevelő Bécsből. 12 Angiolini Ferencz orosz kö
vetségi titoknok Bécsben. 

It t ós az alsó sorban Chipault franczia Obers
ter, kit 3-ad nap alatt a kondások, kiktől kenyeret 
kért, megfogtak; egy más franczia Oberster; Sig-
moDd— .; Gro8siugeraz iró; Szlávy, Laczkovics. 

Szulyovszky a profós^hoz szállíttatott. 
Nagy-profósz Kiesewetter; alprofósz Lissze. 

A folyosón semmi strázsa. Gyomorszé veinket 
rabok üriték ki, s ők fűtöttek. A mosdóvizet, 
reggel a fólöstökömöt és az ebédet, vacsorát, a 
profósz szolgálója horda be. Attól az ajtón által 
voheténk híreket, s társainktól Szeneteket. 

A Major felkiséra szobámba, s nigyon szi
vemre kötötte, vigyáznék, hogy a falfestékek kárt 
ne szenvedjenek, s követe, hogy nekem kedvezést 
nem fog nyújthatni, ö t esztendeje, mondám, hogy 
szenvedek, tudom, hogy a kedvezés a felvigyázóra 
veszélyt von, s igy örömeket nem kérek, hanem lo
pok; azt fogom tenni itt is,nézzen keresztül ujjain. 

A falakon öt kép vala festvo, egy bankó-csi-
nálásért itt szenvedő fogoly által. Az vizet önte 
vaskemenczéjére, 8 annak rozsdájával dolgozá a ké
peket. Ecsete a seprőből tört vessző vala. Wen-
zelnek képe is ezek közt levén, ugy gyanítom 
vagy cseh volt, vagy Wenzel keresztnevet visele. 
Ha az nekem megengedtetett volna, madonnáját 
kivésem vala a falból, mikor eleresztettem. 

Az uj helyre általvitt fogoly egy ideig meg 
nem szólal, mint az uj kalitkába zárt madár. Ir
tóztató dolog, emberek társaságából kikapattatni, 
s elevenen eltemettetni. Végre tudni akarám, ki a 
szomszédom éjszak felé Nro. 5. 

Quis es ? kérdem, a falat kopogtatva. — Fe
lelet : Riedele, et tu quis ? Megnevezem magam. 
— Nosco te. — Unde ? — Ex tuis, qui Gr.iecii de-
tinobantur; ego Kufsteinio eo missus sum. Fuiln-
structorlmperatorisinMathesi, et reliquisscientiis 
subinspectioneSigismundi Hohenwarth, qui nunc 
Archiopiscopus Viennensis. — Et quis est tuus 
vicinus sub Nro 6-o ? — Hoc nomo scit; cum ne-
mine loquitur; idtantum scioexservitoribus, quod 
decrepitus, incurvatus senex sít, et quod jam deli-
ret. — Ejus vicinus sub Nro 7-o, versus Poloniam 
ultimus in hac nostra contignatione, est Georgius 
Ruzsicska Bohemus. — (Ki vagy? —vRiedele; 
hát te ki ? — Kazinczy. — Ismerlek. — Honnan ? 
— Gréczben tartott társaidról; Kufsteinből engem 
is oda vittek. En a császár tanítója voltam szám
tanban s egyebekben, a Hohenwarth Zsigmond 
mostani bécsi érsek felügyelete alatt. — Hát a 
szomszédod ki, a Nro 6-ban ? — Azt senki sem 
tudja; nem beszél senkivel. Csak annyit tudok á 
cselédektől, hogy elesett, meggörbült aggastyán 
s már nincs eszénél. Annak a szomszédja, Nro 
7., Lengyelország felé az utolsó a mi emeletün
kön, Ruzsicska György, cseh.) — Sorba nevezé 
a többit. Et qui sünt aspectus, quae nobis spes ? 
Conficietur ne pax? (S milyenek a kincseink'? 
mit remélhetünk ? Meglesz-e a béke?) Deákul 
csinosan beszélt, s inte, hogy csak ugy beszéljünk, 
mert kihallgatják kopogásainkat. Deákul tiszt
jeink közül senki nem tud, igen minden más
nyelveken. 

Miért szenved itt Riedele, soha nem tudako-
zám, sem ő nem mondotta ; annyit azonban ki le-
hete vennem szavaiból, hogy rcpublifcánusi gon
dolkozásáért, 8 talán készületeiért. — Feleségem 
még a bécsi klastromból hozá a hirt, hogy a Cate-
chismust az ifjú gróf Hohenwarthnak ez a Riedele 
adta. —Mind azért szenvedőnek a többiek is, Menz, 
Hackl, Jelinek, Ruzsicska. Csak Grossinger nem 
azért, és Sigmond franczia Oberster. Ez valamit 
véthete, 8 többet, mint a haditörvény vagy 
hagya, vagy engede, s holt hírét költvén, a béke
kötéskor ki nem adák, hogy halálig tarthassák. 
Az afféle nem példátlan dolog, még a X I X szá
zadban is. 

Angiolini Ferencznek az esete borzasztó. 
Ez titoknok vala a bécsi udvarnál az orosz kö
vetség mellett. Felállíttatván a cisalpinai res
publika, Angiolini oda ira postán a Napóleon 
által annak igazgatására rendelt tiszthez, s kérto 
azt, hogy őtet az orosz udvar szolgalatjából 
reklamálják. Mi könnyű lett volna a gondatlan 
embernek lemondani hivataláról s Bécset elhagyni! 
De ő lármásan akara változtatni sorsán, és hogy 
ugy annál magasabbra hághasson. Valljuk meg, 
az ily lépésekre vetemedő embereket a kevélység 

nem hagyja veeztegleni. Nagyon szeretnének 
emelkedni és hamar. 

Elfogattatván a levél, a bécsi udvar jelentést 
teve Pétersburgban, 8 Angiolinit eleresztetni 
kiváná titoknoki szolgalatjából. Razumovszky 
előhivatá Angiolinit. Nékem az urnák kedvetlen 
hirt kell jelentenem, az ur tudja, hogy szeretem, 
hogy szolgalatjával meg voltam mindig elégedve; 
kérem legyen bizodalma hozzám; vallja meg, 
mivel jött kedvetlenségbe udvarunk előtt ? An
giolini azt feleié, hogy ő tiszta minden vétektől. 
— Ugy az ur könnyebben viselheti minden csa
pását, az ur el van eresztve szolgalatjából. — 
Esedezem tehát bizonyság-levelemért, hogy velem 
excellentiád meg vala elégedve. Razumovszky azt 
megíratta s Angiolini ment. 

Kevés lépésnyire a háztól előtalálja két 
szeretett barátja. — De mikor végezzük el hát 
magunk között ez s ez dolgot? — Szívesen akár 
e pillanatban. — Térjünk hát ide a barátunkhoz. 
Belépvén ehhez, mondja neki a két barátja (!!!), 
hogy fogva van s kész a szekér, várba fog vitetni. 
Leültetek, s ezt íratják vele feleségének, egy 
hónappal későbbre tétetvén vele a dítumot: — 
„Hamburg én duellálék, s meg kell 
szöknöm Bécsből. Szerencsésen értem ide, holnap 
hajóra ülök, s költött név alatt megyek Londonba 
Onnan veszed ujabbi tudósításaimat." Minden 
fél esztendőben iratának vele egy levelet Mun
kácsról, de a dátumot Londonból, s Angliának 
más meg más helyeiről, tele hazug hírekkel, hogy 
az asszony tudhassa, hogy él. 

Én Angiolininak egyszer Justinusomat kül-
dém le olvasni, s kértem hogy a pergamen 
táblába kötött könyv oda ragasztott papirosát 
felbontván, a pergamen és tábla közé dugjon egy 
szelet papirosát Emlékkönyvem számára, ö is 
csinála tintát rozsdából. Ezt irta a papirosra, me
lyet birok, franczia nyelven: „A zavaros időkben 
a gondatlan tett vétkes tettnek vétetik." Idves-
séges leczk-j mindazoknak, a kik ezen dolgozáso
mat olvasni fogják. Bár maradékim tanuljanik 
esetemen, s elkerülhessenek minden cselt. Bukva 
van, a ki azt hiszi, hogy nem tudják meg, a mit 
teve. Erre egy uj példáts bár helyén kivül. 

Kevés hetekkel azelőtt, hogy minket Brünn-
ből Kufsteinbi elvittek, egy minorita hozatott a 
fenyítő házba. Az néhány ízben tanítói s feddő 
leveleket ira a császárnak, hogy uralkodjék más
képen. A Polizey mindent elkövete, hogy kita
nulhassa , ki vetemedett e vakmerőségre ? de 
igyekezetiben soha nem boldogult. — Most egy 
ügyefogyott özvegy Bécsbe jő ; ha jól emlékezem, 
Stiriából. Ráismernek az irásra s az esedezőtől 
kitanulják, hogy azt a minorita irá. 

(Fulyt. követk.) 

\ * 
Az emberi nem jövője. 

^aUácef'Áífred, a hires angol utazó és ter
mészettudós, közelebbről De Candolle-nak a ter
mészeti kiválás elméletéről irt könyvét ismertet
vén, e munkának az emberisig jövőjéről szóló 
részét a következőkben foglalja össze : A könyv 
utolsó fejezetében, mely az emberi nem valószínű 
jövendőjéről szól, meglepő eln.életeket és fölte
véseket találunk, melyek a legtöbb tudós által 
fölállitottaktól nagyon különböznek, de m;ndamel-
lett is a lehető leggyakorlatibb fölfogáson ala
pulnak. A legközelebbi néhány évszázadban 
vagy legfeljebb ezer év alatt a legnagyobb vál
tozás abban fog mutatkozni, hogy a kevésbbé 
erőteljes és uralkodó emberfajok kivesznek a föld 
szinéről 8 a világot három legállandóbb és leg-
kitartóbb faj : fehérek, feketék és a khinaiak fog
ják egymás közt fölosztani olyan formán, hogy 
mindegyik a földnek azt a részét foglalandja el, 
a mely számári legalkalmasabb. Dd ha még to
vább tekintünk a jövő homályába, például 50,0 J0 
vagy 100,000 évvel előre, 8 föltéve, hogy ad
dig az emberi nemet valami átalános természeti 
forradalom el nem pusztítja, majdnem kétségbe-
vonhatlan tények fognak előttünk fölmerülni, 
melyekből biztosan kiokoskodhatjuk , hogy mi 
fog történni e roppant idő alatt. Legelőször is 
minden kőszén- és használható éreztelep ki lesz 
merítve, s ha még talán sikerülne is az embernek 
más fűtőszert s a melegnek más forrásait fölta
lálnia és a föld gyomrában gyéren szétoszolt ér-
czeket abból valami úton-módon kierőszakolni, 
ezek a termékek sokkal drágábbak és mégis gyar
lóbbak lennének a mostaniaknál. A vasutak és 
gőzhajók s minden oly gépek és szerszámok ké
szítése, a melyekhez sok és olcsó érez kívántatik, 
lehetetlenné válnék, s a meleg és termékeny tája-



kon állandóan letelepült földmivelő népeknek a 
többiekhez képest aránylag legjobb dolguk lenne. 
Az emberek valószínűleg legtöbben és legtovább 
oly helyeken fognának tartózkodni, a hol szén és 
vas legnagyobb mennyiségben állitható elő, de 
utoljára legsűrűbben a forró égöv alá torlódnának 
össze. 

De más, komolyabb természetű változások ia 
következhetnek be a föld színén, melyek a száraz 
terület fokozatos apaeztását, rontását s végleges 
megsemmisítését fogják eredményezni. Ugyanis 
kétségbe vonhatatlan tény, hogy földünk száraz 
felülete folytonos apadást tüntet föl, mert részint 
a folyóvizek, részint a tenger hullámai évenként 
nagy tömegeket ragadnak el belőle. De tegyük 
fel, hogy az a másik ellenműködő belső erő, me
lyet vulkánikus erőnek szoktunk nevezni, és a 
mely hosszú évezredek folyamában majdnem annyi 
szárazföldet emelt ki a tengerből, mint a mennyit 
a folyók és hullámok lassú működése a száraztól 
elrabolt, — tegyük föl, hogy ez a vulkánikus ha
talom nem fogja engedni, hogy a szárazföld vég
kép megsemmisüljön és igy az emberiség kivesz-
szen, mégis majdnem biztosan következtethető, 
hogy a megmaradt szárazföld sokkal egyhangúbb, 
ridegebb és unalmasabb leend; a változatosság el 
fog enyészni s az egész terület lapos, kiaszott 
síkságokból 8 néhány vulkánikus vagy korall
sziget bői fog állani. A népesség ekkorra hihetőleg 
nagyon meg fog apadni, de ugy hiszik, hogy egy 
értelmes, fáradhatatlan és kitartó faj még e szo
morú időben és körülmények közt is megélhet és 
boldogulhat. Azt a teljes, zavar
talan boldogságot fogják élvezni, 
melyet a békés együttlét eredmé
nyez, mert érezek és fütőszerek 
nélkül nehéz leend hajóhadakat 
építeni, hogy a tengereken ural
kodhassanak és roppant hadsere
geket fölszerelni.melj ékkel a szá
razföld birodalmait elpusztíthas
sák. Egy szóval, be fog következni 
— ha igaz — az a boldog, édeni 
állapot, melyet Jókai a „Jövő 
század regényében" az „örök bé
ke" bekövetkezte után igér a tes
tileg, lelkileg kifáradt, elsatnyult 
emberiségnek. Sámi Lajos. 

séget ne várjon senki, de mégis megérdemli a 
fáradságot, hogy minket az olvasó Khiva görbe 
utczáin és az ivezett bazáron át az Ark-ba(királyi 
vár) kisérjen. Mint a közép-ázsiai fejedelmek 
minden lakhelye, ugy e vár is hatalmasan meg 
van erősítve és kettős kőfal veszi körül (kőfal — 
sárból!) Egy keskeny kapun át az első ud\arba 
jutunk, mely tömve van testőrséggel, más kato
nákkal és szolgákkal. A bemenet közelében két 
hosszuesövü ágyú van fölállítva, melyeket a ha
talmas Nadír hozott ide és a gyors visszavonulás
kor kénytelen volt itt hagyni; igen csinos czifrá-
zatokkal vannak diszitve s ugy látszik, hogy Del
hiből (Indiából) származnak. Ha a második kapun 
is áthaladtunk, egy más, kissé már téresebb ud
varba jutunk, melynek egyik végén egy jelenték
telen, nyilt kocsiszinhez hasonló épület áll, mely
ben a magas hivatalnokok töltik hivatalos óráikat 
a mehter (belügyminiszter) elnöklete alatt. Ez 
épülettől balra egy őrtanya-forma ház fekszik, 
melyben nappal különféle szolgák, poroszlók és 
hóhérok tanyáznak s várjáfe a fejedelmi parancso
kat. E két helyiség közt egy szerény kis ajtó a khi-
vai felség tuLíjdonképeni lakába vezet. Ez, miként 
a város többi házai, kívülről nyomorult agyag
kunyhóhoz hasonlít, természetesen ablakok nélkül; 
de a belseje sem árul el valami nagyszerű fény
űzést, s a háziúr fejedelmi állására csakis a na
gyobb és becsesebb szőnyegek, néhány kerevet és 
kerek párna (vánkos) és egy jó rakás málha em
lékeztetnek, melyek e helyiségek egyedüli bútor
zatát képezik. A szobák száma igen csekély s 

A khivai khán székvárosa 
és palotája. 

Khiva városa,bárha nem egyéb 
sárkunyhók halmazánál s tulajdon
képen oly szegényes és nyomorult 
fészek, mint akármelyik persiai 
mezőváros, első tekintetre, miként 
egy angol utazó irja, főleg a tá
volból nézve sokkal érdekesebb és 
meglepőbb látványt nyújt, mint 
egyelőre gondolnók. Mint a Kelet 
majd minden városának, ugy Khi-

V vának is festői szinezetet kölcsönöznek a mecsetek 
minaretjei s a főiskolák vagy inkább theologiai 
szemináriumok (medressze) hatalmas kupolái. Ez 
utóbbiak az egész khivai és bokharai khánság te
rületén a legnagyobb és legszebb épületek, a me
lyeket mind a khánok, mind alattvalóik gazdag 
adományokkal támogatnak. Khiva városában 3 — 
4000 lakhely van, melyek alig érdemesek a ház 
nevezetre; továbbá vannak terjedelmes bazárjai, 
melyek a Keleten egyetlen valamire való városból 
sem- hiányozhatnak; több mecsetje, a Közép-
Ázsiában annyira szokásos kék porczellán cse
répfedelekkel kissé gyarlón diszitve, s végre itt 
van a khán palotája is, mely szintén egészen 
sárból van épitve egyetlen üvegtábla nélkül és 
22 nagy medressze, miként mondottuk, a város 
legcsinosabb épületei. A várost kilencz angol 
mértföldnyi kerületű sárfal veszi körül, kilencz 
kapuval; e külső falon belül még egy másik kö
rülbelül 3 mfld kerületű fal is van és a két fal 
közti tért kertek és a khán nyári palotája fog
lalják el, mig a falakon valami 30 ágyú van ki
szegezve. Az egész városnak mintegy 20,000 lakója 
lehet. „Képzeljünk magunknak — irja Vámbéry 
— 2—3000 sárházat különböző irányban és a le
hető legrendetlenebb módon épitve, girbe-görbe 
meszeletlen falakkal és vegyük hozzá, hogy mindez 
tíz láb magas sárfallal van körülvéve, s némi 
fogalmunk lehet a khivai khán fővárosáról." 

Mellékelt rajzunk a khán palotáját tünteti 
föl, melyet Vámbéry következőleg ir le: „Valami 
elvakító, elkábító, bámulatra ragsdó nagyszerü-

A khivai khán palotája. 

mint mindenütt, ugy itt is két részre van külö
nítve az egész épület: a háremre (női lakosztály) 
és a szelamdsaj-ra (elfogadó terem)." 

A medresszék közt első helyen áll a Medemin-
khan-medressze, a melyet egy persa épitész épitett 
egy elsőrendű persa karavan-szeráj (szálloda) 
mintájára. E főiskolában 260 tanuló kap szállást 
és teljes ellátást s az intézet pénzben és gaboná
ban mintegy 25,000 frt jövedelmet huz. A me
dressze udvarait különösen tisztán szokták tartani, 
üde, tiszta vizet szolgáltató vízvezetéke van és 
tervszerűen be van ültetve fákkal és bokrokkal. 
A főbb tantárgyakat többnyire vallási dolgok ké
pezik s az osztályozást ott is, mint nálunk, elő
menetel és értelmi fejlettség szerint osztogatják. 

E g y v e l e g . 
** (A bécsi választások.) A „Times" bécsi le

velezője csípős megjegyzésekkel gazdag leírást 
közöl a reichsrath választásokról. A levelező finom 
gunyora igazolására azt az adatot hoz' a föl, hogy 
Bécsben 650,000 lakos; (tán több is van!) közül 
csak 12,000 szavazó került ki. A választási aktust 
ily módon irja le a levelező: Ma (október 20-án) 
az idegen városunkban igen feltűnő mozgalmas
ságot vehetett észre; reggel 8 órára mindenki tal
pon van, hintók robognak mindenfelől, társasko
csik, lóvonatu vasúti kocsik mind tömvék, ez 
egyébiránt nem meglepő az előtt, a ki tudja, mily 

élénk érdeklődést keltenek minden városban a 
választások. Csakhogy a bécsi választási moz
galmat több különös vonás jellemzi. így föltűnő 
az, hogy valamennyi csoport, hintó, kocsi egy irány 
felé tart, és ez sem a belváros, hanem valami kül
város felé vezet. No de a bécsiek ujonezok még a 
parlamentarizmusban és megeshetett rajtuk az a 
baklövés, hogy az egész roppant város polgárai 
számára egy szavazási helyiséget jelöltek ki. Fel
tűnő továbbá az is, hogy a nővilág oly rendkivüli 
számban van képviselve; hanem hát máshol is 
szoktak a nők korteskedni és azért még nem kell 
azt gondolni, mintha Ausztriában már emanczi-
pálták volna a nőket. Nem látni itt különben sok 
más dolgot sem, a mi máshol a választási mozgal
mat jellemezni szokta; semmi szines falragasz, 
semmi pártjelvények, lobogók ; nincs az a heves 
küzdelem, mely olykor a pártok közé a gyű
lölet magvát hinti és olykor véres jelenetekké 
fajul. It t az nem létezik, itt midenki egyetért, 
harmonikus szellem lengi át az egész lakosságot, 
egy eszme tölt el mindenkit, és ez az: lehetőleg 
korán ott lenni a Schmelzcn a katonai disz-szem-
lénél. 

•/. (Tt.mplomi jelenet Amerikában.) Egy texasi 
pap uj módját fedezé fól annak, hogy hallgatóit a 
templomban tisztességes magaviseletre szoktassa. 
Egyszer csak prédikácziója közepén hirtelen meg
állván, kezébe ragad egy pompás vadászpuskát s 
egyik szüntelenül zajongó lármás hivére szegezve 
azt, dühösen igy szólt: „Villiam Dello, üljön le^ 
különben, isten engem ugy segéljen! —csúful jár 

még ma velem!" A meglepett 
atyafi, nem lévén kezénél revol
vere, szivére vette az atyai dorgá
lást, szépen leült s a keresztyén 
gyülekezet nagy örömére az egész 
templomozás alatt csendesen vi
selte magát. 

** (A munkás nők New-York
ban.) New-Yorkban a rendes házi 
foglalatosságon kívül 125,000 nő 
keresi meg a kenyerét, ezek közül 
1800 divatárusnő, 12,000 virág
csináló ; 20,000 fehérnemüvarró; 
12,000 kalapkészitéssel, 9000 sza
bósággal foglalkozik. Több ezerén 
a könyvkötőknél és a nyomdák
ban vannak alkalmazva. Keztyü-
varrás, napernyő- és esernyőké-
szité8 szintén az ő munkakörükbe 
esik. 

, ** (Hajótörések ae osztrák-ma
gyar tengerparton.) Az utóbbi tiz 
év alatt az osztrák-magyar ten
gerpartokon a szerencsétlenségek 
száma legnagyobb volt 1869-ben 
t. i. 39, s ebből 17 hajótörés; leg
kisebb volt 1868-ban, t. i. 14 s 
ebből 3 hajótörés. 1863-tól 1872-ig 
a hajótörések s más nagyobb sze
rencsétlenségek száma összesen 346 
volt s ezeknél 87 ember élete esett 
áldozatul. 

** (A párisi operaház égése.) Okt. 28-kán éjjel 
a Lepelletier-utczában levő operaház leégett. Nem 
annyira disze, mint művészi múltja által volt már 
nevezetes, s a császári kormány meg is kezdette 
egy uj operaház épitését, mely azonban a politikai 
események folytán máig sincs kész. A Lepelletier-
utczában levő csak ideiglenes szinház volt, melyet 
egy tragikus esemény után állitottak ide. Ugyanis 
1820-ban a Richelieu-utczában levő operaház előtt 
Berry herczeget meggyilkolták, s halálos sebek
ben vitték egyik termébe. A haldokló az utolsó 
szentségeket kivánta, melyekkel csak a szinház 
lebontásának föltétele mellett látták el. Ez meg is 
történt, s az ideiglenes szinház 1821. aug. 16-án 
nyilt meg, s az előadó művészek kitűnőségein 
kivül nevezetessé tették a zeneköltők itt történt 
megjelenései, s a zeneköltészet legszebb alkotásai 
is e helyen mutattattak be. Rossini, Meyerbeer, 
Auber, Gounod, Verdi, Thomas műveit itt adták 
először, sőt Weber Euryanthe operája is itt került 
színre 1831-ben. A nagy részből csak fából emelt 
épület falai közt tehát oly események folytak le 
félszázadnál tovább, melyek nevezetessé tették a 
műtörténelemben. A legutolsó előadás Meyerbeer 
„Prófétája" volt benne, s azt hiszik, hogy az abban 
használt görög tűz idézte elő a szerencsétlenséget, 
mely akkor tört ki, mikor a közönség már elhagyta 
a színházat s csöndes volt minden. Most már sietni 
kell a nagyszerű uj operaház berendezésével. 
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Irodalom és művészet. 
— (A m. t akadémia könyvkiadó vállalatának) 

néhány füzete jelent meg, többnyire igen jó for
dításban, a legnevezetesb európai irók műveiből. 
Első helyen emiitjük Mill Stuart Jánosnak az 
angol bölcsészet történetében korszakot alkotó 
nagy munkáját: „ A. deductiv és inductiv logika 
rendszere, mint a megismerés elveinek és a tudo
mányos kutatás módszerének előadása " I. füzet. 
Fordította Szász Béla. A másik Lewes György 
Henriktől angol és német nyelven mintegy 15 
20 ezer példányban elterjedt „Gőthe életé"-
nek első füzete Szász Károly fordiásában. Az 
előbbi mű a bölcsészeti, utóbbi a széptani tanul
mányok tekintetében egy - egy kis könyvtár 
értékével bir. ,.Gőthe élete" már nem is egészen 
ismeretlen a magyrr község előtt, mióta e mun
kát Szász Károly a régi Budapesti Szemlében 
nagy terjedelemben ismertette. — Müller Miksa 
élvezetesen irt s tudományos megbízhatósággal 
tanulmányozható fölolvasáeaiból: „A nyelvtu
dományról" szintén I. fűzet Steiner Zsigmond 
által fordítva, — Negyedik munka Curtius Ernő 
„Görögök története" czimü nagy munkájának 
I. füzete, melyet Huszár Imre fordított. E munká
nak eddig csak egy töredéke „Perikies és kora" 
jelent meg magyar .nyelven Poor Antal fordításá
ban s a közönség^ azt is szívesen fogadta. — 
Végre Duticker ,,Ökor történelmé"-nek I. füzete, 
mely a maga nemében szintén a legkitűnőbb 
munkák közé tartozik, fordította Jónás Já
nos. Mind e munkák tisztán és csinosan vannak 
kiállítva Ráth Mór kabinet-könyvtárának alakjá
ban s az ő kiadásában. A fordítások közt a leg
utolsónak nem ártott volna egykissé a szigorúbb 
átnézés, de különben örvendetes lesz mindannyinak 
minél nagyobb elterjedése. Ara a füzeteknek 
egyenként egy-egy forint.^ 

— (Toldy Ferencz „Összegyűjtött munkád
nak) ismét egy uj kötete jelent meg Ráth M. 
kiadásában; már a hetedik : „Irodalmi arczképek 
és szakaszok" czim alatt. Zrínyi, Gyöngyösi, Ré
vai, a két Budai, Horvát István stb. vannak e 
kötetben ismertetve, s néhány ujabb értekezésen 
kivül apróbb érdekes közlemények zárják be a 
becses kötetet. Ára 2 frt 60 kr. 

— (Ráth Mórnál) „A magyar nemzet jutá
nyos családi könyvtárá"-ban ujabban ismét meg
jelentek Szász Károly kisebb műfordításai német, 
franczia, angol és vegyes költőkből. A gazdag 
tartalmú, sűrű 246 lapra terjedő kötet ára csak 
1 frt. 20 kr. — Ugyanő könyvtárban jelent meg 
második kiadásában Keleti Károlynak a m. t. aka
démia jutalmával kitüntetett müve: „Hazánk és 
népe." Ara 2 frt 80 kr. — Továbbá megjelentek 
még Ráth kiadásában: Az 1873-ikévi országgyű
lési törvényezikkek. Harmadik füzet X X I I — 
X X X I I . Ára 40 kr. — A m. kir. minisztérium 
rendeleteinek gyűjteménye, 1873. folyam. Ötödik 
és hatodik füzet. Ára 50 kr. — Népszerű utasítás 
a tervrajz- és térképolvasáshoz, ós tereptan. Irta 
ZofFauk József cs.!k. százados, a bécsi műszaki ka
tonai akadémiában és a hadmérnöki had-apród
iskolában a tereptan stb. tanára. Fametszvények-
kel s rajzjegykulcscsal a tervrajz- és térképolva
sáshoz. A harmadik kisadás után a m. k. honvé
delmi minisztérium rendeletétől fordítva s tan
könyvül elfogadva. Ára 1 frt 60 kr. 

— (Liszt egy irodalmi müve.) Épen alkalom-
8zerüleg jelentmes aFranklín-társulat kiadásában 
a következő czimű mű: „Chopin," Liszt Ferencz 
után francziából fordította gróf Wass Ottilia. Két 
kiváló szellemmel ismerkedünk meg e műben: a 
polonaise-ek és mazurok kedves és bensőségteljes 
lengyel zeneköltőjével, s Liszt Ferenczczel, mint 
íróval, kinek grenialitása itt is kitűnik. A mű szól 
a Parisban élt lengyel emigránsokról is, s nagy 
része a Chopin és Sand közti viszonyt tárgyalja. 
A fordítás is sikerült. Az előszó többi közt igy 
szól: „Nem mindennapi művet nyújtok át a ma
gyar közönségnek: oly művet, mely mig az el
hunyt nagy szellemnek legszebb apotheosisa, fé
nyesen jellemzi, az élőt, kinek gazdag és ragyogó 
képzelme, hatalmas plasztikája és elragadó emel
kedettsége a nemes alaknak oly eszményi háttért 
tudott festeni, a szép képet oly ékes keretbe fog
lalta." A diszesen kiállított könyvára 1 frt 60 kr. 

T Á R H Á Z . 
— („Három nemzedék") czim alatt e gy poli

tikai és irodalmi tanulmány jelent meg, mely Szé
chenyi és Vörösmarty, Kossuth és Petőfi, Deák 
Ferencz és Arany egymással párhuzamos jellem
zéséből igazat akar adni ama szokásos mondásnak, 
hogy minden kornak megvannak a maga nagyjai, 
kik egyéniségükben képviselik magát a kort. Igy 
az utolsó három nemzedék is három különböző 
kort ért meg: a tettekre ébredés, a lázas küzdés 
és az alkotás korát; s mindenik egyénítve van 
nagyjaiban: Széchenyi és Vörösmarty, Kossuth 
és Petőfi, Deák és Aranyban. Az alkotás kora 
— szerző szerint— a mai, képviselve a politikában 
Deák, a költészetben Arany János által. A tanul
mány ismeretlen szerzője azzal végzi müvét, hogy 
a magyarok istene, ki ezer éven gondot viselt a 
magyarra, egy majdan támadó uj korszaknak ia 
megadja nagy emberét, kinek zászlója után bizton 
haladhatunk. —A 47 lapra terjedő füzet a Frank
lin társulat-kiadásában jelent meg, s ára 60 kr. 

— ( Úrbéri törvények gyűjt'menye.) A Franklin
társulat kiadásában megjelent: Az 1847—48. 
évtől egész 1873-dik évig alkotott, úrbéri tárgyú 
törvény-czikkelyek gyüjteményo, az azokra vonat
kozó egyéb törvények s rendeletekkel kiegészítve. 
Második bővitett kiadás. Szerkeszté: Szeniczey 
Gusztáv. Ára 1 frt. 20 kr. 

— („Hunnia") czimmel uj politikai napi lap 
indul meg november 23-án. A lap ellenzéki állás
pontot foglal el; tulajdonosa b. Baldácsy Antal 
országgyűlési képviselő, szerkesztője Áldi-r Imre. 
Előfizetési ára félévre 6 frt, évnegyedre 3 frt, öt 
hétre vagyis november 23-tól deczember 31-ig 
1 frt. Ez öt hét alatt — mondja a programm — 
mindenki meggyőződhetik: érdemes lesz-e a „Hun
n i á i t pártolni vagy nem? — Az uj lap Kertész 
József nyomdájában jelenik meg, s az előfizetések : 
a „Hunnia" kiadóhivatalához Budapestre (Li-
pót-uteza 2. sz.) küldendők. 

— („Hasznos mulattató") czimüvállalatának 
negyedik kötetére hirdet előfizetést Dolinay Gyula. 
E kötet „A hetedik gyermek" czimü, a babonák 
ellen irt beszélylyel együtt karácsonkor jelenik 
meg. E vállalat ugy van szerkesztve, hogy gyer
mek és felnőttnek egyaránt alkalmatos olvasmá
nyul szolgálhasson és fő czélja, a „népiskolai és 
népkönyvtárak" alakitására hatni. Az öt kötet 
könyvecske 20 ivnyi terjedelmében 100-at haladó 
különféle közleményt tartalmaz. Ára ez öt kötőt 
könyvecskének: 1 frt; tömegesebb megrendelés 
esetében: 85 kr. Egy-egy kötet ára pedig 25 kr. 
Tömegesen, népiskolai növendékek közti szétosz
tás czéljából megrendelve: egy-egy kötetből 20 
példány 3 frt 90 kr., 50 példány 9 frt., lOOpéldáay 
17 frt. Megrendelhető a „Hasznos mulattató" 
szerkesztőségénél (Budapest, Józsefváros, kere-
pesi-ut 61. sz.). 

— (Mai számunkkal) veszik olvasóink a 
„Képes Kiállí tási Lapok" uj folyamának 
14-ik számát. 

Közintézetek, egyletek. 
** (Magyar tud. akadémia.) A nov. 3-kán 

tartott heti ülésben Pulseky Ferencz tartott fölol-
vasáat Janus Pannoniusról, Mátyás király nagy
hírű pécsi püspökéről. Egy azon korbeli olasz 
levelet olvasott fól, mely a híres férfin dicsőítésé
ről szól, 8 egyik iskolatársa Battista Guarini irta. 
Okot az adott e levélirásra, mert egy társaságban a 
kor jeles költőiről lévén szó, Guarini Janus Pan-
noniust a legkitűnőbbek közé sorozta, mire a tár
saság egyik tagja fitymálva monda, hogy hallgas
son el e barbárral. Guarini tehát elhatározta, hogy 
megismerteti Janus érdemeit s kimutatja, hogy a 
magyarok koránt sem barbárok. E czélra;iz akkor 
divatos epistola-irást választá, czimezve azt uno-
kaöcscséhez: Bertucciohoz. Ezen 1467-ben kelt 
levél egyik legérdekesb adatja, hogy Janus szülő
helyének N.-Váradot emliti, holott eddigi forrá
saink őt Szlavóniában születettnek mondják. E 
tekintetben Guarini állítását, mint iskolatársót 
hitelesnek lehet tekinteni. A levélíró részletesen 
ismerteti N.-Váradot, kiemeli Pannónia földjének 
szépségeit, festi a magyarok vitézségét, melylyel 
oly nemesen védik a török ellen a keresztyénséget, 
kiemeli tudományszeretetöket, s a nagy becaülést, 
melyben a tudósokat részesítik, kiket ajándék nél

kül nem is bocsátnak útra. Közli ezután Janus 
életrajzát, kiben már kor.i ifjúságakor nyilvánult 
a rendkivüli tehetség, s ki a rigorosum letételekor 
a paduai egyetemen oly hatalmas vitát támasztott 
a tanárokkal, bogy ezek lehetlennek hitték azt a 
tudományt, mit nála láttak. Ez érdekes értekezés 
után Budenz József tartott etymologiai előadást 
a tegnap és minap szavak eredetéről. 

** (A történelmi társuut havi ülése) nov. 6-án 
volt. Thaly Kálmán titkár bejelenté, hogy az uj 
alapszabályok elkészültek, s hogy gr. Festetich 
Tasziló alapító tag lett. Utána hg Odeschalchy 
Gyula a Draskovich-fóle levéltárból IstvánfFy 
Miklós egy levelét olvasta föl a bécsi békéről, 
mely a „Századok"-ban fog megjelenni. E levéltár 
főleg az IstvánfFy család irományait tárgyalja. 
Rómer Flóris I. Drugeth János nádor egy pe
csétjét mutatja be, mely mint lovas pecsét, a leg
nagyobb ritkaságok közé tartozik. A lovaspecsét 
(valószinüleg olasz) királyi családból eredetet bi
zonyít. E pecsét a Máriá9sy levéltárból való. 
Horváth Árpád a baloghi gyűjteményt mutatja be. 
Ezen okmányok Hontmegyére vonatkoznak. — 
A sajátképi értekezést Csaplár Benedek piarista, 
a kegyesrendiek történelmének megirója, tartotta 
„Privigye múltjáról," A város irattárából való 
okmányok ezek, melyekből kitűnik, hogy Privigye 
egészen magyar és királyi várcs volt, a privilé
giumait Mária királynőtől nyerte, és szabadalmi 
levelét több uralkodó megerősítette. Az értekező 
még a művelődéstörténetre és virágzó czéhokre 
vonatkozó adatokat'is sorolt elő. végül pedig az 
ottani tanoda néhány régi pecsétjét mutatta be. 
— A megváltoztatott alapszabályokból megem
lítjük, hogy ezentúl alapitótagok nők is lehetnek 
s évdijas tagokul megválasztható minden történet-
kedvelő, ki magát 8 éven át Budapesten 5—5 
forintot fizetni Írásban kötelezi. 

** (A nemzeti tornaegylet ünnepélye) E derék 
egylet, mely a tornúzást nemcsak meghonosította 
hazánkban, hanem országszerte meg is inditá a 
torna-mozgalmakat s a fővárosban virágzó ós 
magyar szellemű s ajkú egyesületet létesített 
díszes tornacsarnokkal, e hó 5-en este tartá meg 
alakulásának 10-ik évfordulóját tornagyakorla
tokkal. A vörösinges tornázok katonai zeneszó 
mellett vonultak a fellobogózott nagy csarnokba, 
hol diszes közönség volt együtt. Először az egy
let tevékeny elnöke: Matolay Elek mondott 
beszédet, festvén a 10 év történetét s nagy 
elismeréssel emelve kidr. Bakodyés dr. Szontagh 
Ábris buzgalmát az egylet ügyei körül. Ezután 
pedig dr. Szontagh egy emlékalbumot adott át 
az elnöknek, rövid beízéd kiséretében. A disztor-
názás esti 7 órától 9-ig tartott; ezt pedig vidám 
lakoma követte a „Hungária" szállodában. 

** (A korcsolya-egylet) már megtartá közgyű
lését, melyen dr. Wallner Adolf titkár tett jelen
tést a múlt egyleti évről, melynek legnevezete
sebb eseménye volt, hogy egész télen nem kor
csolyázhattak. A bevételek mégis 5317 frt 15 krt 
tettek, a kiadásoií pedig 5191 frt 16 krt. A tagok 
száma jelenleg 922, de ez minden bizonynyal sza
porodni fog, ha majd jég lesz. 

Egyház és iskola. 
** (Keleti akadémia Budapesten.) A király a 

közoktatási miniszter előterjesztésére megengedte, 
hogy Budapesten a keleti nyelvek előadására, a 
pesti tudomány-egyetem mellett seminárium ál
líttathassák, melyben a modern kultur-nyelvek s 
a megkivántató egyéb szaktanulmányok tanítása 
mellett, a seminárium növendékei a konzulátusi s 
diplomatiai szolgálatra is kiképoztetést nyerhes
senek; továbbá, hogy ezen semináriumban mu
tatkozó szükség esetében, külföldről meghívott 
tanerők is alkalmaztathassanak. 

** (.4 felnőttek oktatása,) ez üdvös intézmény 
iránt a köznép oly buzgalmat tanúsít, hogy a köz
oktatási minisztérium az e czélra kiszabott ösz-
szegből a költségeket csak részben födözhette. 
Ennélfogva azok a tanárok és népiskolai tanítók, 
kik a felnőttek oktatásában közreműködnek s ezért 
járó dijaikat még nem kapták meg, hivatalosan 
értesíttetnek, hogy tiszteletdijuk januárban lesz 
utalványozva és kifizetve. Igen örvendetes, hogy 
a népnevelés e pótló ága ily nagy terjedelmet vett. 



** {Magyar rabbi-képezde.) A közoktatási 
miniszter elrendelvén, hogy Budapesten magyar 
rabbi-seminariun állittassék, az izraelita hitközsé
gek egyik közelebbi gyűlése az előmunkálatok 
megtételére bizottságot alakított, mely e hó 4-én 
kezdte meg üléseit, Schweiger Márton elnöklete 
alatt. 

** {A szegedi árvaház) e hó 2-án nyittatott 
meg ünnepélyesen, jelen volt Dani Fere ez fő 
ispán is, ki az intézet kulcsait nagy hatású al
kalmi beszéd kiséretében adta át Mészáros György 
helyettes polgármesternek, mint a hatóság képvi
selőjének. Az intézetben eddig húsz árva: 15 fiu 
és 5 leány nyert elhelyezést. 

** {Jótékonyság.) Bonnaz Sándor, csanádi 
püspök, Temesmegye főispánjához intézett leve
lében kijelenté, hogy hatvan árvaleánynak ellá
tása és neveltetéséről való gondoskodást azonnal 
elvállalja. A megye a püspök ur ez áldozatkész 
jótékonysági tettét külön küldöttség által kö
szöni meg. Eddig Temesmegye hat járásában ír
ták össze a segélyre szorultakat s már ez össze-
irás is 43 özvegyet és 187 árvát mutat föl. 

**{A műegyetemi hallgatókat segélyző egyletnek,) 
mely már tizenegy év óta áll fent, a lefolyt évben 
3513 frt bevétele volt s 25 tanuló segélyezett 1084 
frttal; tőkéje 6100 frtra növekedett, s 600 hall
gató közül 306 tagja volt. Ezen egylet nemcsak 
segélyezésekkel foglalkozik, hanem kölcsönző 
pénztárt is állított, melyből 4700 frtnál többet 
kölcsönzött ki a tagok közt. 

Mi újság? 
© {Gyülekeznek a honatyák.) Egy-egy jó ma

gyar alakkal újra gazdagabb a váczi-uteza, s Mar-
chal és az „Arany sas1' éttermeiben újra meg
szaporodik a magyar szó. A fölérkező képviselők 
alig fognak találni fészkükbe. A Deák-klubb már 
előbb elhagyta a Hungáriát s a börze régi helyére 
tette át helyiségeit, a jobboldali képviselők tehát 
csak el fogják találni valahogy, merre van a dörgés. 
Do a baloldaliak! Azoknak a köre a váczi-utezai 
Keglevich-házból a vacatió ideje alatt került a 
takarékpénztár szénatéri házába: hogy találnak 
majd azok oda ? Hanem kissé ominózusnak látszik, 
hogy az országgyűlés mindkét pártjának köre oly 
pénzintézetszagu épületekbe tévedt! Csaknem 
lesz belőle „krach"! Különben az országgyűlés je
len időszakának megnyitásához nagy érdekeltséget 
kötnek sokan; a pártok uj alakulását várják, uj 
csoportosulást és uj jelszavakat. Andrássy Gyula 
külügyminiszter maga is elhalasztotta Bécsbe 
utazásának idejét s bevárja az eseményeket. Mi fog 
történni s fog-e egyátalában történni valami ? 
azt jövendöljék meg a politikusok. Mi már sok
szor láttunk olyan vajúdó hegyet, a melyik egeret 
szült. Hátha olyan ez is ?! 

** {Halottak emléke.) Az idén a főváros nem 
kereste föl oly nagy tömegekben a kerepesi-ut 
melleti temetőt, mint máskor, de azért most is nagy 
sokaság hullámzott a sirok közt, melyek koszo
rúkkal voltak ékítve s lámpákkal és mécsekkel 
világítva. A kegyelet adójának lerovására most 
két ünnep kínálkozott, s ekkép a közönség nem 
egy nap kereste föl a sírokat. Elhunyt jeleseink 
nyughelyén mindenütt megtaláltuk az emlékezet 
tüzét és koszorúját, s az egyetemi ifjúság gyász
lobogók alatt kereste föl e hantokat s dalárdája a 
„Szózatot" és „Hymnuszt" énekelte. Voltak rövid 
alkalmi beszédek szintén. Az orvosegyetem ifjai 
külön is fölkeresték néhai kitűnő tanárjok: Ba
lassa díszes sírját. A joghallgatók pedig az utóbbi 
időkben elhunyt pályatársaikról sem feledkeztek 
meg, valamint az 1860. márcz. 15-én agyonlőtt 
Forinyák Gézáról sem. A közönség legnagyobb 
csoportban Batthyány mauzóleuma előtt állt, mely
nek Schickedanz fiatal épitészünk által készített 
tervrajzát lapunk pár év előtt közölte. Az épü
let most már közel áll befejezéséhez a temető 

dombján emelkedik, dominálva a halottak orszá
gát. A mauzóleum két szárnyfalát (mely előtt 
lépcsőzet visz föl) Lotz Károly graphikus 3 fest
ménynyel díszíti, rozsdabarna ecsetvonásokkal raj
zolva oda allegorikus alakzatokat. Eddig Klió van 
készen, a mint egy genius által tartott érczlapra 
ir. — Szerdahelyi Kálmán ideiglenes síremléke 
is e gyászemlékü napokra készült el. Egy szik
ladarabot ábrázol ez, melynek közepére papirlap 
hajlású réz-tábla van illesztve az elhunyt nevé
vel, alól pedig álarcz és tört lant, mindkettő réz
ből. A temető egy nagy része megdöbbentő hatású 
volt. Ezer meg ezer uj sir van egy tágas részében, 
friss hantokkal s még meg sem barnult keresztek
kel s más jelvényekkel. Itt lehet csak látni, mily 
sokat elragadtak a legközelebbi idők ! 

** {A király) a birodalmi tanács megnyitása 
után Bécsből nov. 5-én visszaérkezett Gödöllőre, 
s most már huzamosb ideig marad itt. Vele jött 
o-r Andrássy külügyminiszter, Lipót herczeg és 
a toskanai nagyherczeg is. A jelenlegi szép őszi 
időkben minden nap rókavadászatok folynak Gö
döllő környékén. 

** {A fővárosi tisztviselők választásai) nov. 
4-ike óta folynak. A polgármesteri állásra Kam-
mermayer Károlyt választák meg, alpolgármeste
rek pedig: Gerlóczy Károly ésKada Mihály lettek. 

** {A magyarországi műemlékek bizottságának) 
tagjai közé a közoktatási miniszter legújabban 
Torma Károlyt nevezte ki. 

»* {Csokonaiszületésének századik évfordulója) 
nov. 7-ón volt, s e napot a debreczeni főiskola 
ifjúsága ünnepélyesen készült megülni. Szülővá
rosa egyébiránt két év előtt lerótta iránta a 
kegyelet adóját, midőn díszes szobrot emeltetett 
egyik téren. 

** {Zászlószentelés.) Csikszerdán okt. 30-án 
szentelték föl a 26-ik honvédzászlóalj lobogóját, 
mely alá Csikszék és Udvarhelyszék székely ifjai 
tartoznak. Előtte való nap ismerkedési estély volt 
Lázár Domokos polgármesternél, s fáklyás menet 
a két zászlóanya (Mikó Antal csikszéki főispán 
neje és Dániel Gábor udvarhelyi főispán neje) 
tiszteletére, továbbá Graef Ede kolozsvári honvéd
kerületi parancsnok tiszteletére. A fólszontelési 
ünnepély a vár előtti téren emslt oltár körül, a 
szabadban ment véghez, s jelen volt a két szék 
összes intelligencziája. A mise után Nagy Lajos 
alesperes mondott beszédet, mialatt a koszorulá-
nyok diszes szalagot kötöttek a zászló rudjára. 
A szegek beverése egy-egy hazafias mondat 
kiséretében történt. A fölavatott zászlót Graef 
altábornagy adta át Sándor László őrnagynak, ki 
azt lelkesítő beszédben bízta a legénységre. E 
szertartásokat lakoma követte. Az ünnepélyt 
pedig tánczvigalom zárta be. 

** {Szent-Pétervár veszedelemben volt.) A viz 
elnyeléssel fenyegeté. Október 15-én valóságos 
rémület fogta el az orosz fővárost. A finlandi 
öbölbe nagy mennyiségű vizet hajtott a szél, és ez 
áramlat találkozott a Newa vizével, visszanyomta 
azt, a folyam 13 láb magasságra nőtt, a város alsó 
részét elönté és fölemelte a téli palota előtti 
kövezetet is. Az utczák folyókká lettek és a hidak 
hozzáférhetetlenné lőnek. Ha a szél 2 — 3 nap 
tart, az egész városnak vége lett volna. — Az 
orosz kormány komolyan gondolkozik arról, hogy 
fővárosát másuvá tegye. 

i {Halálozások.) A képviselőház egyik tagja: 
Kosztolányi Károly, a nyitra-verbói kerület ország
gyűlési képviselője, és a közoktatásügyi miniszté
rium osztálytanácsosa, meghalt e hó 2-án, hosszas 
betegeskedés után 55 éves korában. A boldogult 
1848-ban mint nemzetőr kapitány szolgált, később 
mint ügyvéd működött s két ízben képviselte a 
nyitra-verbói kerületet. — Debreczenből Bihar
megye egyik derék veterán férfiának: Márkus 
Ferencsnei: 71 éves korában történt elhunytáról 
értesítenek; Veszprémből pedig egy gyászlap 

I" Peczek Antal Ledegard József halálát jelenti; e hó 
1-én halt meg 71 éves korában. 

A külföld halottjai közül kettőt emiitünk 
meg. Feydeau Ernő elhunyt Parisban 52 éves ko
rában. Mint iró sikamlós tárgyú müvei által tűnt 
föl, különben elevenen forgatta az elbeszélői tol
lat. Műveiből magyarra is le van fordítva néhány 
elbeszélés, regény. — Brémából pedig Lüben 
Ágostnak, a német tanítók nagyhirü vezérférfiának 
halálát jelentik, ki okt. 27-én 70 éves korában 
halt meg. 

Nemzeti színház. 
Péntek, okt. 31. „7/7. Richárd király." Tragödiaö felv. 

Irta Shakespeare, ford. Szigligeti. Zenéjét szerz. Volkmann. 
Szombat, nov. 1. A kholera-árvák javára: „Hunyady 

László." Opera 4 felv. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz 
{Hauck k. a. föllépte). 

Vasárnap, nov. 2. „A betyár kendője." Népszínmű 4 
felv. Irta Abonyi Lajos. 

Hitfö, nov. 3. „Giboyer fia." Szinmü 5 felv. Irta 
Augier Emil; ford. Csáthy. 

Kedd, nov. 4. „A zsidónő." Opera 5 felv. Zenéjét szer
zetté Halévy. 

Szerda, nov. 5. „Don Caesar de Bazan." Vígjáték 5 
felv. írták Dumanoir és D'Eonery; ford. Diósy. 

Csütörtök, nov. 6. „A fekete dominó." Vig opera 4 felv. 
Zenéjét szerzetté Auber. (Hauck k. a. föllépte). 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Budapest. B. S. Nyelv, verselés s azonfelül minden 

azt ajánlja, ;hogy a szerző érdekében félre tegyük. „Senkié 
semmi roszat tészen," „Szerelmem most ifjúságom emléke", 
„Mondani soha merészel em" stb. Mind ezek azt mutatják, 
hogy még elébb magyarul is meg kell tanulni. 

— Budapest B. V. A népdal formájában és hangjában 
már van valami, legalább olyasmi, mint a viszhang. Nem 
lehetetlen, hogy lesz sikere a kitartásnak, de azt megjöven
dölni nem lehet, majd csak az idő mutatja meg. 

— F - a. A „Tűnődés" oly üres, eszmétlen valami, hogy 
minden további tűnődés nélkül a papir-kosárba dobtuk. 
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N e m r é g közölték a lapok Európának az 
ujabb időben egyik legmiveltebb, tiszta al
kotmányos érzelmű, átalánosan t isztel t és 
szeretett fejedelme k imul tá t . Szép tehetsé
gek, nemes izlés, nagy tudomány, tiszta, be
csületes je l lem, törvénytisztelet és szigorú 
kötelességérzet, — ezek voltak János szász 
k i rá ly azon tulajdonai, melyeket oly kevés 
koronás főnek szokott Ítélni a történelem. 

A tudományoknak egyik legkitűnőbb 
mivelöje volt, költő és a mellet t fáradhatat
l a n uralkodó, ki nap nap u t án lankadatla
n u l dolgozott. Tövéről hegyire ismerte a köz
igazga tás és közszolgálat 
m i n d e n ágát, min t kevés 
hivatalnok. Nem volt oly 
á l lami kezdeményezés,me-
lye t elejétől végig figye
lemmel ne k isér t volna, 
előkészité a reformokat s 
a nép-, iparos- és felsőbb 
oktatás, mező- és erdőgaz
daság, szegény- és kór
házügy, fogházak, kő- és 
vasútépí tés , vizszabályo-
zás, ipar, tudomány és 
művészet, s á ta lában az 
anyagi és szellemi előha-
ladás minden ága kiváló 
pár t fogót és előmozditót 
t a lá l t benne. 

A mel le t t nyá jas , le
ereszkedő, igénytelen mo
dorú volt s a sürü lakos
ságú Szászországban a l ig 
volt ember, a ki szemtől 
szembe ne l á t t a volna, 
mer t ö mindenrő l gondos
kodó, s csaknem minde
nü t t jelenvaló fejedelem 
volt . 

Poli t ikájában az ujabb 
nézeteknek hódolt. Mint 
bátyja, Fr igyes Ágost , ö 
is félre dobta a legi t imi tás 
e lavul t elvét és elfogadta 
az alkotmányosságot. Csak 

Németország egységét 
nem k iván ta a rég i német 
szövetség teljes el törlésé
vel, hanem igen is jav i tá -
sával. 

János, szász király. 
(1801-1873.) 

János Nepomuk Mária József k i rá ly 
született 1801. decz. 12-én s harmadik fia volt 
Miksa herczegnek és első nejének Margit 
pármai herczegnönek. Atyjának s nagybáty
jának a fiörökösökkel nem biró I. Frigyes 
Ágostnak gondos szemei előtt növekedett 
fivéreivel, Fr igyes Ágosttal és Kelemennel. 
A régi és uj nyelvek, történet, hadi, jog- és 
á l lamtudományok képezték t anu lmánya i t 
fő tárgyát . 

1821-ben tanulmányozás czéljából uta
zást te t t fivéreivel Olaszországba, hol bátyja, 
Kelemen a láz áldozatául esett. Ez utazá-

JÁNOS, SZÁSZ KIRÁLY. 

sában ismerkedet t meg az olasz irodalom
mal, mely i rán t egész életén á t a legna
gyobb előszeretettel viseltetett , s kivál t 
Dante „Isteni comoediája" volt az, a mely 
reá a legnagyobb hatást tévé. 1825-ben Phi-
lalettes álnév ala t t közrebocsátá e nagy 
költői m ű tiz énekének német fordítását, 
müitészeti és tör ténet i magyarázatokkal , 
ugy hogy a mii három kötetre ment. E for
dítás több kiadást ér t s a herczeget a német
es olaszországi nagy Dante-egylet legkivá
lóbb tagjává emelte. 

Ezen i rodalmi tevékenység azonban nem 
foglalta el csak szabad 
óráit, a munka idejét ko
molyabb dolgok vették 
igénybe. Pénzügyi állam
szolgálatba lépet t s 1825-
ben a szász pénzügyi igaz
gatóság egyik osztályá
nak vezetője volt, 1830-
ban pedig a pénzügyi kol
légium elnökségét yette 
át. Bátyja, Frigyes Ágost 
ez évben k i rá ly lyá lőn s 
ekkor János is az állam
tanács elnökévé nevezte
te t t ki. Ekkor tagjává lőn 
a b izot tságnak, mely a 
szász a lkotmánytörvényt 
kidolgozta s élénk részt 
vőn a tanácskozásokban; 
majd , midőn az alkot
mány életbelépett, elfog
lal ta helyét az első kam
rában s 1849-ig szaka
da t l anu l részt vett az 
ülésekben és a tárgyalá
sokban. A szász bünte tő 
kódex javasla tának tá r 
gyalásánál ö szerepelt 
mint referens, s a szász 
polgári kódex átvizsgálá
sára kiküldöt t b izot tmány 
tanácskozásaiban is élénk 
részt vet t . Jogi , pénz
ügyi és szépirodalmi mű
ködése me l l e t t , még a 
ka tonai ügyekkel is fog
lalkozott , b á r előszerete
te t a katonai dolgok i rán t 
nem tanúsí tot t . A szász 




