
inényei kellemetlenül érintik Oroszországot s Botsará-
bia azon részének viszafoglalása,  rnely ezelőtt 20 év-
vel v. párisi szerződésben Romániának átadatott. 

Az örökifjak  vagy az agglegényekről. 
(Felolvastatott a sepai-szentgyörgyi „felolvasó-egylet"  1877. év 

március 18-án tartott estélyen.) 

Nagyon tiszteit hallgatóim ! 
Van az életnek egy szaka, melyet kikeletnek, 

az élet tavaszának szoktak nevezni; azokat pedig, kik 
éltük ezen virágkorát élik, ifjaknak,  ifjúságnak  hivják. 

Mint minden a nap aíptt, ugy az ifjúság  is enyé-
szetnek van alávetve, s hogy lehet mégis „örökifjak"-
ról beszélni ? 

Sokszor fordul  elö, gyakori példa, főleg  nagy 
városokban, hogy ha a tekintetes urat keressük, azon 
korrekciónális kijelentéssel értesit a házmester, hogy 
az úrfi  nincs honn, de a kávéházban meg lehet találni. 
A kávéházba megyünk, hogy beszélhessünk az „urfi"-
val, s akkor látjuk, hogy tisztes őszfürtök  szegélyzik 
a már rég gondolkozni tanult fiatal  ember homlokát. 

Örök fiatalságot  biztositott magának, mert min-
dig „fiatal  emberinek hivják, s ha már többen van-
nak, egy oly ifjúsági  kör alakul, mely specialitása te-
kintetében elütvén a tapasztalatlan ifjúságtól:  érdemes 
lesz róla történeti, népismei és társadalmi szempontból 
egy rövid szemlét tartanunk. 

Mint közismeretit tényt beszéli a bibliai történőt, 
hogy a teremtés müve Ádámmal nem lévén tökéletes, 
oldalbordájából alkotá a nőt, kivel legbensőbb és leg-
teljesebb életközösségben éljen. Ezen életközösséget 
az emberiség, vagy jobban mondva a kereszténység 
házasságnak nevezte cl. 

A világtörténelem csaknem mindenik korszaká-
nak állami és társadalmi élete majd igy, majd más 
irányban fejlesztette  ezen házassági intézményt, amint 
épen a műveltség vagy a tiszta erkölcsök különböző 
befolyása  alatt el tudtak bánni az emberiség ezen 
legdrágább kincsével, 

Kivéve talán az egy izraelitákat, az ős kelet ál-
talán igen durván tudott vele elbánni, minek folytán 
itt a mai úgynevezett házasságról, azaz : egy férfinak 
<gy nővel lett legbensőbb és legteljesebb életközössé-
géről, alig is szólhatunk. 

Az ókorból a görögök és róojaiak azok, kiknek 
házassági intézményéről is, mint minden alkotásukról 
a legtöbbet tudunk. Mig ugyanis náluk az erkölcsök 
Fzelidebbi k voltak & a hsztsság szentségét inkább 
tiszteletben hatották. Az elkésett vsgy teljesen elma-
radt házasságok oly ritkán fo;  dúltak elő, hogy maga I 
az ókori állambölcselet legnagyobb képviselője, Aris-
totelca is nyugodt lélekkel tanácsolhatta Etbicájában, 
hogy a férfiak  37 éves koruk olőtt ne házasodjalak 
meg. Aggiepáriyékről szolár: — legalább remtszere-
E t . n — ez időben alig lehetett. De a római szabad köz- 1 

társaság sirb&szálltáva! mindez megváltozott. A leigá-
zott nemzetektől kicsikar: v<-pp'int kincshalmaz csak 
kéjenceket nevelt az államnak, de nem családapákat 
és családanyákat- Nemcsak az előkelőknél, hanem az 
IMÍÍÓ néposztálynál is mind íitkábbak leltek a házassá-
gok úgyannyira, hogy az állam alapját már-már inogni 
vélt Octavianus jónak látta az agglegényeket megros-
tálni szándékolt lex julia et papea törvényjavaslattal 
« népgyűlés elé lépni, mely a roppant nagy oppozíció 
folytán  csak kormányának végefelé  7G2. Kr. u. lép-
I L.I"ír íövvmiverőre. 

a nap hősét megkoszorúzni. Midőn a füzért  az előtte 
térdelő lovag főjére  tűzte, ez szavakat suttogott hozzá, 
mely szavakra a lány elpirult és egy boldog és egy-
szersmind büszke mosoly vonult el ajkain és arca tul-
viiági szép volt. 

Ez intermezzo szerencsésen elkerülte a közfigyel-
met, de az apa és anya, a barátnő és szerető itju ve-
lencei dogé figyelmét  fölcsigázta,  magára vonta, 

* 

Carueval ! 
Minő jelentőségteljes e saó, a tündéri város, 

Velencében, azt mindnyájan tudjuk a jelenkorban is, 
mennyivel jeientőségteljesebb, titokszerübb, tartalom 
dúsabb, végzetszerűbb volt ar:a korban, a lovagkor 
renesánce korszakában, melyben történetünk személyei 
éltek, szerettek és reméltek. Magában foglalt  e szó 
csaknem mindent; ifjúság,  ábránd, költészet, való, sze-
relem, gyűlölet, biin, erény karöltve élvezett, tett, 
jött és nient együtt, mert és nyert, veszített vagy 
meghalt, de szünetelni, pihenni és macába vonulni 
nem lehetett e szónak varázshatalma előtt: Carneval. 

Tarka élet szinpompája, 
Képviselve bün, erény, 
A szsrelem feltalálja 
Benned azt, amit remél. 

Álarc alatt, álarc nélkül 
Lsplezve van bár minden, 
Elet-halálharcot vivnak 
Sziveink a keblekbon. 

Tusára kel kétség, remény, 
Boldogság, meg fájdalom, 
Tápot lel a jó indulat, 
Martalékot rágalom. 

Szól a zene, kezdődik tánc, 
Ifjú  vér lázong, hevül, 

Azután jött az egyház, melynek intézkedései, 
valamint a váltónak gyors elterjedését, ugy a uőtele-
nek kontingensének is növekedését óriási mérvben 
mozdította elö. VII. Gergely római pápa elődeinek, 
névszerict II. Miklós és II. Sándor pápák példájára a 
nősült papok miséjére való megjelenést egyházi átok 
alatt tiltotta meg. S több szentatyának irata kárhoztatta 
a nősült paptól való megáldást. Mely intézkedés által 
megteremtetett a coelibatU3 s ezáltal oly sok egyházi 
személynek a kiváltságos örök fiatalság. 

Ezen irány élesztve a középkori vallás bölcseimi 
eszmék á!ta!, a papok mellett egész légiója keletke-
zett a nőtelen világi férfiaknak  is, midőn rcformmilkö-
désével föllépett  itt is Luther s a házasságról tartott gyö-
nyörű beszédeiben azt ajánlja, hogy 20 éves korában 
minden férfi,  15 éves korában minden nő lépjen há-
zasságra 

Visszatérve az ős kelet inai örököseihez, elborult 
szívvel tapasztaljuk Kelet-Ázsia lakóinál, hogy Zoroas-
ter, Conf'ueius  és Manu vaüásbölcselmi rendszere ma 
is ott tartja e világrész lakóit, hol két ezer év előtt 
valának. 

Hátsó-Azsia lakóinál egész intézménnyé fejlett 
ki a nőtelenség s melletto a sokférjiiség.  Ilymalaján 
a nőteleneknek adatik igen nagy kedvezmény, szent 
hivatásnak tartják agglegénynek, nőtelennek maradui; 
ritkán nősülnek,, s ha nősülnek is, csak többen vesz-
nek el egy nőt. Bissahirban a lányt a fivérek  közösen 
vásárolják. Turner „Embiissy to Thibot" munkájában em-
iitöt fivért,  kik egyetlen nejükkel egész boldogul éltek. 
Nyugotra a mohamedánoknál épen az ellenkező irány 
emelkedett felül.  Itt a többnejűség intézménye fejlő-
dött ki, s a török háremekről egész mythosszerü (sok-
szor nem jól informált  és nem lielyeB) dolgokat költ 
a nyugot Európa. Ezen polygamikus házassági intéz-
ménynek roppant antagonismusa mutatkozik épen ná-
lunk, hol csaknem Törökország mellett l.-.kunk. Már 
nálunk az agglegéuyi és vén kisasszonyi intézmény 
fejlődött  ki, s csakueui lázas mohósággal vesszük, ha 
vagy egy Hymen hírt hoz az újságoló közönség. 

Nálunk a költő is azt mondja : 
„Ki megnősül az bohó, 
Ne házasítsatok barátim : 
A lány szeretőnek való." 

S valójában sokan igy is tesznek, elv gyanánt 
fogadják  e pár sor által kimondottakat. „Szindusan 
mint a páva tolla" tetszik nekik csak az élet. Ezek t 
társadalom vándor szerelmesei ; könnyű vérüek, rajon-
gók, örökifj--még  akkor is ha az idő fehérre  mossa 
hajuk szálait. Boldogságukat a boldogtalan házasélet 
romjain épitik s boldogtalanok, ha boldog házaséletet 
látnak. Mások meg egész lelkük mélyébe oltják a 
költő szavát: 

„Oda alá kis kalapot viselnek, 
A legényok házasodni nem mernek, 
Mert mind olyan a mostani menyecske, 
Szép az ura. do még szebbet szeretne.'-

Ezek alkotják az „asszonygyülülők" bizonyos 
quantitását, de més része tul megy rajtuk s ezek köl-
tője az mondja: „Un hölgy"-ében : „Minő derült ar-
codnak hajnala, lélekben oly sötét," Ezek már a női 
hangokat sem szetetik; nem gyönyörködnek azokban 
a divatos, kis, könnyű alakokban, kikért egy tárcairó 
vagy egy báltudósitó az egeket is össze-vissza futja, 
csak hogy megtalálja. Az ilyen agglegényekre nem-
csak a „feleség"  szó, de a „szerető" szócska sem bir 
semmi hatással. 

Vannak mások, kik az élet örök üldözései miatt 
nem tudnak letelepedni és sátrat ütni soha . . . sehol, 

Lelkesedik, emelkedik, 
Vagy a kebelbe merül. 

Tündér-világ, pokoli fénv, 
Szépség, rútság egyaránt 
Üszekötve képviselik 
A teremtés chaosát. 

Tarka élet szinpompája, 
Karöltve jár bün, erény, 
A szerelem kitalálja 
Benned azt, amit remél. 

A dogé palotában álarcos bál van. 
A gondolák siklanak ki és be, a laguna felöl  és 

felé.  Az álarcosok, kik azokban ülnek, mind oly egyé-
nek, kiket az udvar légköre megtűrhet és béfogadhat, 
mert a rendőrség felállítva  a testőrség személyzetében 
és az ellenőrzi a közbiztonságot, melye nézve Velencé-
ben oly szükség van. Igy tehát mielőtt a díszterembe 
iutna ugy a nő, mint a férfiú  álarcos, jelszót és meg-
hívót kell hogy fölmutasson. 

A festői  jelmezek szemkápráztató sokasága már 
hullámzik a trónterembe. Itt egy syren, amott egy 
dsemon, fekete  és fehér  domiuok, görög istenek és 
istennőknek öltözve, a titokszerü szépek és nem szé-
pe!;, nap, hold, csillag, tündér, nympha, naiad, virá-
gok különböző nemei, éjkirálynő, jósnő, gitana, ma-
gyar, franeia,  • spanyol, portugall, skót, angol és irr-
landi népviseletek, festői  csoportozatokban élénken 
társalogva, élcelve vagy félrevonulva,  halász és halász-
nő itt-ott mutatkozik, hogy a honi jelmez is képviselve 
legyen. 

Egy sugár szép halászleány ép most lép a te-
l'eillbe, utána két éjkirályné é j egy zarándok lép be. 
A halászleány a zarándokkal karöltve bizalmasan kezd 
beszélni. A terem ellenkező részéből egy ifjú  halász 
közéig és a leány előtt meghajolva, őt sétára kéri fel. 

(Vége következik.) 

s ezeknek száma: légió. Ezek nem speciális agglegé-
nyek, kik fényűzésből,  vagy rögeszméből eszik az 
agglegénység Ízetlen kenyerét; ezek az agglegényi 
pályának kényszer-műkedvelői ; s bár hazájuk széles 
e világ: mindazonáltal társadalmi positiojuk inkább 
nagy városokba csoportosítja őket. 

Például : nézzünk be egy fővárosi  kávéházba ! 
Látni fogjuk  mint hemzseg ezen kényszer-agglegények 
egész tábora. Egyiknek hazája nincs, a másiknak nincs 
otthona, vagy : 

„Sem országa, sem hazája, 
Mégis piros az orcája." 

Ezek inkább hevernek a kávéházak fojtó  légkö-
ben, sem hogy a szabad természet barátjává kívánná-
nak szegődni. Egy égő thea lángja, mely meg-meg 
szaggatott gyors hullámokban önti szét sugarát a kö-
rülte ülők arcán — neki felségesebb  látványt nynj-
minden éjszaki fénynél,  s azt hiszi, hogy az itt köny 
nyen felfogható  fülbemászó  zene mellett, tán mé.-; 
Pythagorásnak sem jutna eszébe a „spharák bár-
moniájií." 

Ezen kávéházi látmány az éj öregbedésével mind-
inkább kezd látomáuyosabb lenni az idegen szemlélő 
előtt, mig végre az éjfél  megszűri a kávéházi vendé-
geket. Egy gázlámpa már össze is huzá tulipán alakú 
lángcsokrát — mint kelyhét a délig nyiló. Az alatt i 
szélesen ellapuló tekeasztal is éji hónába rejtőzött. 
S félelmetes  félhomályában,  szundikáló kucséberek 
veszik körül a hajdon vig biliárdasztalt. Mialatt a 
fél  holdvilág fényit  kávéház négy sarkát hontalan ifjak 
szállják meg éji hajlék gyanánt. Ki nem ismeri a kö 
rtilményeket: azt mondaná ezen látszólagos alvók, do 
tulajdonképen csak szundikálók láttára, hogy ezek 
szeretik a magányt, s azért vonultak ide, pedig a pi 
ros ász édes gusztálása, szálláspéuzétől rég elbúcsúztál ., 
s éji szállásra a kávéház szegletébe quartierozzák be m < 
gukat. Amott a venyige ülő-széken ülő, kurta nadrá-
gos ember súrolja tüskés bajuszát, melyet egy falusi 
menyecske héhelnek használna; ő is igényt tart egy 
kis csendes kávéházi éji nyugalomra, „csirkefogódnak 
hivják, s nála nélkül képünk hiányos is lenne, ki 
majd a sarokba, majd a kucséberekre bólintja zord 
külsejű fejét  — mig végre a „Zahlkellner" egész má 
sodfőnöki  tekintélylyel nem robbantja szét a fővárosi 
agglegények eme minta clubbját. 

Vannak igen sokan, kiket a félszeg  tráditiónalis 
családi gőg kényszerít a nőtelenségre; ezek intentio-
ját már nemesebb rugók mozgatják, s igen szerény bo-
lyét kivánnak maguknak; felkeresik  ugyan a legélén-
kebb társaságokat is, de ők nem sokat társalognak, 
inkább csak komoly szemlélőjük a társalgási tünemé-
nyeknek. 

Ezeknek is megvan a maguk költészetük e plu-
széban : 

„Gyula, Gyula eggyé nem lehetünk, 
Nincsen abban e földön  reményünk." 

Eleonóra megszereti Gyulát, de az Eleonóra sze-
génysége s a Gyula atyának ulavult nemen levele el 
zárja előlük n Hymén birodalmát. Kik üiök hűségi, 
esk iidtek egyuiMnak, egy harmadikkal esküdni — tilti i 
az ég szava. De az atya nem tágit az érdek házasság-
tól, midőn a csaták zajából kiáltja Gyula Eleonórá-
jának : 

„Ha meghalok mond meg az atyámnak : 
Most keressen gazdag lányt fiának. 

Sohasem tapasztaltam, s azt hiszem, csak tévedés 
volt, mit egy székely város múlt évben tartott táne-
estélyéröl irtak, hogy egy „nemes kisasszony" a „nem 
nemes" hivatalnok nejének keze helyett legyezőjét 
nyújtotta volna. Mi ha megtörtént, akkor a tatája tél-
szegül magyarázta meg azon nemes kisasszonynak a/, 
ő nemességét. Elfeledte  megmagyarázni, hogy Verbőci 
hármas könyvének I. rész 4-ik cime szerint a nemes-
séget — a nemesség divatozott korszakában, csak hon 
fiúi  érdemek folytán  királyi adománynyal (donati" 
regia) lehetett nyerni; és pedig olyan jószág adomá-
nyozásával, mely hűtlenség (nota infidelitás)  vagy ki-
halás által a szent korouára szállott, mely jószágnak 
p szent koronára lett káromlása, „királyi jognak" ne-
veztetett. 

Ezen királyt jog pedig a székelyföldön  soha sem 
volt meg, tehát királyi adományozás által n ert ne-
messég sem. De nem is volt szükség az adományozás 
utján nyert nemességhez, mert ugyancsak Verbőci H. 
K. IIL rész 4-ik cime szerint minden székely eo ipao, 
mert székely volt — nemes volt. Mint Verbőci mondj i 
siculi nobiles privilegiáti." Minek folytán  ama nem 

nemesuek gondolt hivatalnoknak székely ősei a ma-
gyar magánjog rendszerében gyökeredző oly nemesek 
voltak, mint amaz eltévelyedett kisasszonynak szé-
kely elődei. 

„Hiszem, mondja a kisasszony, de az én elődeimnek 
cimert adott volt a fejedelem,"  A mind szép, csakhogy 
Verbőci II. K. I. rész G-ik cime azt mondja, hogy : 
„ha csak cimert ád a fejedelem,  azzal senkit meg nem 
nemesit, minthogy egyéb parasztoknak is van címe-
rük." „A nemességnek azért megbizonyítására - -
mondja tovább Verbőci - - nem szükség a törvénybon 
a cimerlevelet mindenkor előveoni." 

A székely primőr a priraipilus éa pixidariuslo I 
csak abban különbözött, hogy ha egy barázda-földdel  már 
többje volt a primipilusnalc, a lustra könyvben mind-
járt primornak írták be; s igy tovább a pixidariust 
primipilusnak. Mely lustrálások és nemes levelek szá-
zadai lezajlódtak, s ha a tnodern korszellemmel valaki 
nem tud megbarátkozni, a nagy közönség huhotája 
között sodorja el az élet hánykódó tengerének előre 
rohanó árja. 

Vannak továbbá igen sokan, kik azért nem nő 
sülnek, mert — mint mondják : most a nő nem annyir-
élettárs, mint a háznak egy cifra  bútora, ki nem a 


