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Volkmann .Róbert, —
messze földön ismeretes 
a zene barátai előtt. Ő
egyike a német iskola elő
kelőbb jelenségeinek, ki 
azonban új honában a ma
gyar zenészetet is szenve
délyesen szereti.és koron- 
kinl virágokkal gyarapítja.

Ily nagy tehetség iránt 
tanusitnunk kell azon tisz
teletet, hogy múltjáról is 
megemlékezzünk.

Volkmann 1815. ap- 
ril G-án Lornmatsch-ban 
(Szászországban) szüle
tett. Atyjáé kis város sze
gény kántora volt, annyira 
szegény, hogy bár fiában 
mindjárt a legelső zenei 
oktatás után fölfedezé a 
rendkívüli tehetséget, alig 
tehetett értté valamit. A 
bánya megvolt, de nem 
birl eszközökkel, hogy azt 
miveltethesse. Nem volt 
senk i, ki a tehetséges 
fiút pártfogolta volna, s 
kínos várakozás és nélkü
lözés közt folytak az évek 
a nélkül, hogy e forró 
hajlam csak egy lépést is 
tehetett volna óhajtott 
czélja felé. Midőn azonban 
atyja meghalt, A n a k e r ,  
a freibergi zeneigazgató 
figyelmeztetve lön az árva 
fiuszerencsés tehetségére.
Ez lett első Moecenása, ki 
szépen kieszközlé.hogy életét ezentúl a zenének szen
telhető, Lipcsébe küldé.cllátva jó ajánlatokkal.melyek 
folytán az ottani orgonás B e c k e r  C. F —tői üdvös 
oktatást nyert a zene elméletében és orgonajátékban.

Eleintén az orgonajáték volt mindene. De

Yetktnanrt R őbeet.

Lipcse zenészvilági mozgalmai közt magasabb becs
vágya támadt, s többé nem játszani, hanem terem
teni óhajtott. Föladatul tűzte ki magának a nagy 
mesterek azon művei tanulmányozását, melyekkel a 
lipcsei hangversenyekben bő alkalma volt megis

merkedni. Óráit a z e- 
n e t u d o m á n  ynak szen
telő, s a teremtő erő csak
hamar meglendítő benne 
égretörő szárnyait.

Első műve az „E s z- 
m é n y k é p e  k“ (hat da
rab), melyek később újra 
átdolgozva Becsben is 
megjelentek. Már e mű
vekben is sajátosság, jel
lem és tűz nyilatkozott; 
tehetsége azonban csak 
azután jutott tulajdonké- 
peni érettségre,midőn már 
Pesten nehány évet töl
tött.

,,B-moll triója," mint 
egy fényes sugár, utat 
tört magának messze kül
földre is. Tisztelettel kez
dők említeni nevét.

Emlékezhetünk, hogy 
midőn Bülövv, a híres 
berlini zongoraművész itt 
járt, mily hódolattal mon- 
dá: „nem is képzelik 
önök, mily kitűnő zene
költő lakik körükben !“ 
—  Egy hosszú czikket 
irt róla Pákh Albert,.Szép
irodalmi lapjaiban."

A  magas genre, mely
ben Volkmann költ, nem 
engedő, hogy a nagy kö
zönség is egyszerre elis
merje. Eleintén csak a 
zeneértők voltak meg
lepve egységteljes mű

veitől. De midőn a pesti hangversenyekben mindig 
több-több művét adák elő, mindenki el lön ragad
tatva a költői tartalom és emelkedett eszmék által. 
0  a kamarai zene egyik bőse.

Liszt Ferencz elragadtatva szólt említett trió
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járói. Azt mondhatnék: a zongorakirály irta alá 
azon nemes-levelet, mely Yolkmannak a zenevilág
ban polgárjogot adott.

Triójából s vonó négyeseiből ötöt sok he
lyen, mindig nagy sikerrel játszanak,még Hollandiá
ban is, hol „a bangművészet elősegélésére alakult 
társulat ' 1 azonnal tiszteletbeli tagul választá.

Sok kisebb szerzeménye is van, énekre, 
zongorára, hegedű és cellora, továbbá cantaték. 
Irt egy „zenészeti képeskönyv“-et is, mely —  bár 
gyermekek számára készült, a nagyobbakra nézve 
is igen érdekes. A magyar zenében „V  i s e g r á d“ 
czimü füzérrel tett kísérletet, (mely Bajza Lenké
nek van ajánlva.) A  benne lévő 12 darabban sok 
finom vonás.a nép-styl sok eredetisége és sok jel- 
lemzetes van.

Volkmannbél nagy gondolatok sarjaznak, s 
tudja azokat megfelelő alakokba önteni. Alkotásai 
sokoldalúak, melyeknél az iblettség megfontolással 
párosul. 0  költő a találmányokban, tudós azok al
kalmazásában, s mester a kivitelben. Ezért van meg 
szerzeményeiben a gondolatok mélysége mellett az 
alakok ama egysége és tisztasága, melyen e gondo
latoknak kellő kifejezést adnak. Ezért van. hogy 
művei igazi műalkotások, melyek szívre észre egy
formán hatnak.

S  miért, hogy e zeneköltő, ki a németek közt 
oly zajos diadalokat arathatna, a mi kisebb körünk
ben é l?  —  kérdhetné valaki.

Épen azért, mert igazi költő, ki szereti á 
zajtalan elvonultságot, melyben háboritlaoul mun
kálkodhat. Ő néma  k i t ü n t e t é s e k n e k ,  ha
nem csupán a zenének él.

M a g y a r tö r tó n c lm i v á z la to k .
A m a g y a r  s z e lle m  tö r té n e lm e

(Istvántól— Kálmánig bezárólag.)

997-1114— 117.

Kálmán sírjánál megállhatunk, mint határánál 
a nevezetes időszaknak mely István vezérségével 
kezdődött. Ez időszakban a magyar faj keresztény- 
nyé idomittatott, európai hatalommá fejlődött, alkot
mányát kitágította, államszervezetét kikerekitette , 
törvénykönyvét megalkotta, igazságügyét szabá
lyozta, egyházát a római pápaság elvein megépí
tette. Ezenkívül Kálmán halálakor csend, rer.d és 
jobblét uralkodott az országban. A  nemzetnek kiváló 
becsülete s tekintélye volt európa szerte, mint an
nak, ki a keresztesek százezreit tudta megfenyí
teni s más százezreit földén végig vendégelni ; ki 
nemcsak Adriáig, hanem Adrián is birt hódítani, 
s hódításait hatalmas Velencze szemelátlára biztosí
tani, s ki végre barátságos hatalmassági viszony
ban állott a német-római császárral, a cseh király
ijai, ,a kiewi orosz és a konstantinápolyi görög ha
talmakkal.

E  határnál tehát megállhatunk, s mint szo
kás a siroknál, elmélkedhetünk. De nem ám a há
borúk és csatákról, nem a belviszályok s hódításokról 
szóval nem az anyagi állapotok, mozgalmak és ügye- 
kezelekről, hanem a magyar nemzet belső, lelki 
hogylétéről, a rró l: hogy agyában micsoda gondo - 
latok, képzelmek, hiedelmek, remények, szándékok, 
erkölcsök vagy bűnök, hajlamok, stb. termeltek és 
uralkodtak, s azután arról, hogy mikép valósította 
ő ezeket az életben, az állami s egyházi intézetek
ben, s mindenek előtt a törvényalkotásban? Az 
a z : elmélkedni fogunk a magyar nemzet s z e l l e 
m é r ő l .  Mert ne higyétek ám. hogy a szellem 
valami egyéniség; például Aristoteles, vagy Sp i
noza, vagy Rousseau, vagy remete Péter stb. vagy 
tán olyan lebegő árnyék forma, mint milyenekkel az 
ókor költői, az elysiumot népesítették, vagy tán oly 
idea az az eszmefajta, mint a milyenek Pláto sze
rint az általános anyaideából —  anyaeszméből —  
születvén az égről e világra lerüprölnek, s itt az 
anyba beleöltözködve ilyen vagy olyan alakban, k i
sebb nagyobb szerencsével és sükerrel szerepel
nek. A  szellem nem én, nem te, nem ő. s átaljában 
nem valaki, azaz nem a g o n d o l k o z ó ,  hanem 
valami, azaz a g o n d o l k o z á s .  Ennél fogva 
van egyéni, van családi, van nemzeti, van emberi
ségi szellem, mint van egyéni, családi, nemzeti, 
emberiségi gondolkozás; mivel pedig az érzésben, 
akarásban s cselekvésben is benne van, benne ér
tetődik a gondolkozás,aonálfogv a aszellem szélesebb

értelemben a gondolkodáson kivül az, érzés akarás 
s cselekvést is jelenti, mint egyuttal mind azt is, a 
mit ezek szülnek, vagy is az eszmék, érzelmek, 
szándokkok, tervek s törekvések, indulatok, 
szenvedélyek összes világát. Ú gy  hogy e szerint p. 
a görög, római, angol szellem nem más, mint a g ö 
rög, római, angol nemzet gondolkozás-, érzés-, cse
lekvés módja. Hasonlóképen valamely műfestmény
nek, könyv vagy alkotmánynak szelleme alattsem ért
hetünk egyebet; mint a bennök uralkodó eszméket,el
veket, az az ismét s örökké csak a gondolkozást. Leg- 
lényegesb s magasabb értelemben pedig a szellem; az 
emberiség összes s közös gondolkozását jelenti. Ez a 
közösség itt a döntő; ennélfogva aztán az emberi szel
lembe minden, minden tartozik mit az emberiség ősős 
kora óta összegondolt s számtalan irodalmaiban p. a 
hindu, héber, persa, görög, római, arabs, közép és 
újkor nemzetekben irodalmaiban, műremekeiben s 
intézményeiben összehalmozott, megtakarított örök
ségül vett és hagyott, vagy ezután veeod és ha
gynád örökségül. Végzetül mondom nektek ez egy
szer mindenkorra, hogy a szellem a természet min
den működése átaljában ; az emberi szellem pedig 
a természet azon működése, melynek neve; emberi 
gondolkodás.

Ezen fogalommal felszerelve könnyen érthet
jük azt a tételt: hogy a szellem minden történet 
forrása. Ez igen természetes. Minden törté
nelmi eseményt vagy cselekvényt a gondolat előz 
meg, melynek amaz csak valósulása. Nagy Sándor 
gondolta, hogy kezébe.ragadja a görög elemet és 
avval megsemmisíti a persa birodalmat s ezt a gon
dolatot valósítván, egy darab történetet teremtett; 
szintúgy a római tanács gondolatai, hogy Carthagót 
megtörik, a keletet meghódítják stb. győztesen tel
jesítve történetszakaszokat eredményeztek. Szöval 
az egész történelem, az emberi szellem, az emberi 
gondolkozás szüleménye és csinálmánya. S  ez érte
lemben vett emberi szellem egyszersmind a törté
nelem s az emberi sors intézője, bírája, igazság- 
szolgáltatója stb. Vegyük például Napóleon buktát, 
s bünhödését. Ez is szinte csak az emberi szellem 
műve. Az angol, spanyol, német, osztrák, orosz 
nemzet és kormányok meg dinastiák gondolkozása 
ellene zúdult; az orosz czár, az osztrák császár az 
angol, franczia, porosz s számtalan más király, dip - 
iomata, s miniszter; az európai lapirodalom,rá-meg 
B lucher és Wellington ; végre franczia árulói, és 
legislegvégül Castelreagh ellene gondoltak, s ez 
szinte elleneirányzott összes gondolkodás vagy is 
ez ellene törő szellem a nagy hős bukását 
s promethaeusi sorsát a híres sziklaszigeten igen 
természetesen eredményezte a nélkül, hogy annak 
megérthetése végett kénytelenek lennénk az embe
riségen vagy európai szellemen kivül, vagy épen a 
világon túl keresgélni okait; mire az emberi tör
ténelem Írójának n 'ncs is sem joga sem tehetsége.

Ez eltérést, melyért egyébiránt a szives ol
vasó elnézésót magamnak kikérem, azon okból tet
tem, hogy tudja kiki határzottan, mit értsen alatta, 
ha soraimban szeme és esze e szóval ,,Szellem ' 1 

találkozik. Mint emberi s magyarnemzeti dolgok s 
emberi okaik vázolőja nem is vehettem a „szel- 
leud'-et azon értelemben, mint Aoaxagorasvagy 
Szókratész óta egész Schellingig. vagy ha úgy 
tetszik, akárki fiáig a bölcsészet vévé.. A  bölcsé
szeinek lehet ily joga s ily magasra vivő szárnj’a, s 
én is arról s oly magasan szólanék, ha értekezésem 
tárgya a bölcsészet volna.

Ott vagyunk tehát ismét Kálmán sírjánál és a 
magyar nemzet akkori szelleménél. Hát milyen volt 
e z ? Nem olyan mint kétszáz s néhány évvel azelőtt 
amott Ázsiában? Hát tán uj esze uj lelke lett, nem 
a régi az eredeti maradt meg agyában? A  ki kő 
nyomdában megfordult az látott kőlapokat, melye
ken mindenféle volt rá karczolva, vagy rá Írva és 
rajzolva; s azután látta, hogy azt az illetők egy
szerre mind letörölték, ledörzsölték és lecsiszolták 
a kőlapról, s erre mást, újat teremtettek. Vagy a 
malomban is az egyik őrleni valót ellehetik, kitaka
ríthatják, s mást önthetnek a garatra, melyből az
tán egészen más őrlemény is kerül ki.

Epén igy történt a magyar szellemmel is. A 
nemzet ide hozta Ázsiából eszét, tele ázsiai pogány 
eszmékkel, érzelmek, hajlamok, indulatok, képek, 
nézetekkel, ősi szokások, vágyak, szenvedélyek, 
czélok s törekvésekkel stb. Ezek eredetileg létez
tek, éltek, működtek agj'ában, ezek képezték saját

képen a lelkét; ezeket kezelte, termelte, dolgozta, 
s úgyszólván őrlötte az esze, mint ama malom, az 
őrleni valóját. S  e működés vala épen az ő ázsiai 
pogány gondolkozása vagy is az ő ázsiai pogány 
szelleme.

Most már jól figyeljetek. Miután Gejza fővezér 
és fia Vajk megkeresztelkedtek, és ez utóbbi is 
István nóv alatt fővezér s rá király lön : azt akar
ták és sürgették mind a ketten, hogy az az ázsiai 
pogány szellem egészen megváltozzék; vagy is 
hogy az az eszmekészlet, mit a magyar nép ma
gával hozott ős honából elméjében, ebből kitöröl
tessék, mint ama nyomdász kőlap rajza, és helyébe 
más, merőben uj eszmék hintessenek belé, s hogy 
esze igy, ezen uj eszmék kezelésére, feldolgozására 
kényszerülve, egészen máskép gondolkozzék, azaz 
szelleme teljesen más legyen; és ha ezelőtt po
gány s barbár eszmékkel volt tele. most keresz
tény és polgárosult eszmékkel teljék meg, s ezek
kel keresztényileg polgárilag gondolkozzék, erez
zen és cselekedjék.

É s  ez valóban meg is történt. Bele beszélték 
a keresztény hit- és erkölcseszméket a magyar 
nép leikébe, melyben az ősi hit- s erkölcseszmék 
éltének. Az ősi istenek, tán Ormuzd és Hadúr vagy 
tán Mitra képeit, a keresztény stb. atya, fiú 
s szent lélek isten, a m egváltó, az istenanya 
képei váltották fel. Ariman helyét a Lucifer 
foglalta el, az ősi jó nemtőket az uj hit angyalai s 
az ősi gonosz lelkeket, az uj vallás ördögei szorí
tották ki a magyar velőből. Uj egek, uj menyország, 
uj pokol, inás üdvezülés, más kárhozat eszméi ke
rültek bele, s ezeknek alapján egészen más erköl
csök és erkölcselvek, más iidvezitő érdemnemek 
és ezeknek egészen más forrásai, uj szentségek, uj 
imádandó szent áldozat a méltatlan ősi lóvér he
lyett; templom, mise, böjtölés, g j 'ónás, ve - 
zeklés : berek , erdők, források, lakomák ’és vi
galmak helyett; szóval az üdvözités tökélete
sen más, soha nem sejtett nagyszerű magasz
tos oekonomiája, a föltámadás, a végítélet és 
örök boldogság vagy boldogtalanság fenséges, emelő 
és szédítő eszméi, az e tárgyakra nézve, szegény 
ősi pogány ábrándok helyett s végre istenrendel- 
tetésü s teljhatalmú papság, főpapság és pápaság 
bámulandó szervezetű hirarchiája, meg az egyház 
legnagyobb mérvű épülete s fegyelmi rendszere, 
a semmmi rendű, szinészkedő s szemfényvesztő, tá- 
tosok, és laza ősi magyar hitegyletiség helyett.

lm ezen uj eszmék tömege, uj tanok özöne 
egészen átalakította, felforgatta a magyar faj gondol
kodását, azaz újjá teremté szellemét: s ezt, tudo
mányos nyelvben szólva, kereszlénynyé s európaivá 
módosította, vagy mondhatnék, átlényesitette.

Ily formán joggal állíthatjuk, miszerint az uj 
magyar szellem születése szent István születésével 
egyidejű, s annak történelme ennek vezérségével 
kezdődik. Emlékezünk, hogy István alatt Koppány, 
s utána az erdélyi Gyula fellázadtak és későbben 
I-ső Endre alatt Vata, 1-ső Béla alatt János szörnyű 
forradalmakat indítottak az ősi vallás védelmére az 
uj kereszténység ellen. E  nagyszerű s vakbuzgó 
mozgalmak, mind az imént tárgyaltuk magyar szel
lem történetébe tartozók, és akkép magyarázhatók, 
hogy eszmék, főleg vallási eszmék, melyek már zsen
ge korunkban szálltak s mélyedtek lelkűnkbe, s 
azóta velünk növekedvék, bele edzették, bele élték 
magokat velőnkbe s ez által velünk egygyé lénye- 
sültek : sajátságosán felháborodnak s egész valón
kat sajátságosán felháborítják, ha közibök egy
szerre uj vallási eszmék költözködnek s őket azon
nali kitakarodásra vagy elnémulásra, vagy épen ha
lálra szorítják. Ilyenkor ama benszüiött. ősi hit
eszmék ellene szegülnek az uj bitor vendégeknek, 
s ha ezek követelik az uralmat, bősz hatalmakká, 
ellenállhatlan indulatokká, lobogó haragra gerjedő, 
vérlázitó gondolatokká fajulnak, s az élet s minden 
földi javak becsét elfeledtetve velünk, bosszúra, 
fegyverbe, tűzbe, vérbe, halálba ragadnak, ölért, 
hiába, ők a mi legbensőbb s legdrágább éle
tünk, legszebb költészetünk, legédesebb vigaszunk, 
valónk legelső világa.

Innét aztán az a tanulság, hogy a vallásbeli 
elkeseredés, önvédelem s ellenzés, meg ezek elvé
nél fogva elkövetett vérengzések, barbárságok, haj
meresztő embertelenségek, s igy  magyar eldődeink 
forradalmai is ős vallásuk ügyében igen természe
tesek, és koránt sem roszalhatók, hanem igenis saj-
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nosak. Gejza s sz. István modora az ősi hit ellené
ben erőszakos volt, s csak a politika tekintetéből 
kimenthető vagy helyeselhető mint Nagy Constan- 
tin, Nagy Theodós, Nagy Károlyé s a t. Könnyű 
vala Gejzának kereszténynek lenni, midőn ő e hitet 
nejétől, vagyis a szerelem nyelvén tanulta, szerelem 
édességeivel leikébe szívta, hasonlóan sz. István
nak is. ki akkor fogadá az uj hit tanait velejébe, 
midőn ez még zsenge, képzékeny s maradandó be
nyomásokra fogékony vala, és az uj hitért lelke
sülni, fellángolni, rajongni tudhatott, az ős magyar 
hit varázsa alatt pedig soha sem élt, mint utána 
Endre, Béla, sz. László s Kálmán sem.

így  láttuk volna a magyar szellem egyik alak
ját és világát, t. i. a magyar hitbeli gondolkozását 
és eszmekörét. Van a szellemnek még több más 
alakja és világa i s ; m int: a családi, azután a nem
zeti szellem, vagyis családnak, azután a nemzetnek 
sajátságos gondolkozás-módja s eszmeköre; van 
azonkívül iparos, hadi, tudományos, müvészetes 
alakja és világa, az ipar-, had tudomány és művészet 
eszmeköréből álló, mint törvényhozása és állami 
cselekedetei is szinte külön alakját és világátképe
zik a szellemnek, t. i. a jogot és történelmet. Ezek
ből már az ős magyar alkotmányban, országszerve
zésben, közlétkezelésben meg hadi eseményekben 
észlelőnk némely részleteket. Legközelebb azon 
világot nézhetjük meg, melyet a magyar szellem 
magának törvénykönyvében megalkotott. Ez a szel
lemnek legérdekesebb oldala, de egyszersmind a 
legnehezebb is. Elénk tükrözteti a nemzet társas 
és erkölcsi belsejét, igénybe veszi az összes értel
miségét s létének évszázadait. A  törvényhozás mun
kája csak a nemzet kihaltával végződik ; s még ak
kor sincs befejezve. A  népek szelleme már sok, 
mint mondani szokás, befejezett —  azaz tökéletes 
vagy remek könyvet alkotott, a tudomány és mű
vészet terén — de befejezett, tökéletes törvény- 
könyvet még nem birt megteremteni soha és sehol 
sem ; jólehet az emberi nem történelme már körül
belül hat ezer év óta szolgáltat s halmoz anyagokat 
és elméket e legnagyobb munka számára.

Hadd lássuk h á t: mit tett e tekintetben a ma
gyar szellem a három nagy Árpádfi: Sz. István, Sz. 
László s Kálmán alatt?

A ug us tus  császár e m lé k ira ta .

A franczia tudományos irodalomban nagyon 
élénk érdekeltséget költött azon archeológiái fölfe
dezések könyve, mely „Exploration archéologique 
de la Galatie, de la Bithynie. d*une partié de la 
Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont, 
exécutée én 1 8 6 1 “ czim alatt jelent meg, s szer
zői : P e r r o  t, az athénei franczia iskola tagja, 
G u i l 1 a u m e építész, és D e 1 b e t gyó gy - 
tudor.

E  nagy érdekű könyv az idén jelent meg Di 
dot-nál s különösen becsessé válik az által, hogy 
Augustus politikai emlékiratának (testament poli- 
tique) helyesen megállapított szövegét közli.

Ez emlékirat az a n c y r a i t e m p l o m  fa
laira volt vésve, s már régóta magára vonta a ré- 
giségbuvárok és történészek figyelmét.

Átalában korunkban az epigraphia üdvös bú
várkodás tárgya. Számtalan franczia és angol tudós 
—  nagy részt államköltségen —- kutat, vizsgál és 
fejteget Görögország és K is-Ázsia  régi romjai 
közt. A  tudomány számtalan ilynemű fölfedezéssel 
bővült és gazdagodott, de köztük egy sincs, mely 
fontosságra nézve az Augustus császár emlékiratát 
fölülmúlná.

Mielőtt erről szólnánk, röviden meg kell 
említenünk a helyet, hol e becses fölfedezés 
történt.

Ez a Kis-Ázsiában fekvő A n g o r a ,  a ré
giek A n c y r á j a ,  mely a római uralom alatt az 
egész keleti kereskedés fŐrakhelye volt. Augustus 
császár különös gondot fordított rá. s nagyon meg- 
szépitteté. Ezért a hálás lakosok márvány-templo
mot építettek tiszteletére, melyben táblákon és osz
lopokon a hatalmas Caesar hadi tényei és politikai 
műveletei valának följegyezve.

E  föliratokat „monumentum Ancyrarum“ név 
alatt ismeré a régi tudós világ, mindig fontosaknak 
tartattak a római történet-tudományra nézve.

1553-ban történt, midőn Busbecq.ujra föl

fedező, de a szöveg hiányos maradt. Később Tour- 
nefort és mások javítgattak rajta, s többféle ki
adásban látott napvilágot.

Azonban a legújabb tudós kutatóknak. lön 
fentartva, hogy e nagybecsű emlékirat szövegét 
hitelesen megállapítsák.

Az említett régészeti könyvben ez emlékirat, 
melyet közönségesen „Augustus testamentom"- 
ának neveznek, pontos és teljes tartolommal ol
vasható.

B o i s s i e r  G a s t o n a  „Revue des deux 
Mondes“-ban igen érdekesen ismerteti ez emlék
iratot, kivonatokat csinál belőle, s egyszersmind 
jellemző és éles észrevételeket tesz, melyek Au - 
gustusról szólnak ugyan, de igen könnyen észre
vehető czélzásokkal a mai szajnaparti uralkodóra, kit 
sokan hasonlitgatának már régi római Caesa
rokhoz.

E  politikai emlékiratban —  úgymond -  
mindjárt első olvasásra föltűnik a nagyság. Ural
kodói hangjáról egyszeribe megismerjük a férfit, 
ki több mint félszázadig kormányzá az egész vilá
got. 0  jól ismeri az általa véghez vitt tények fon
tosságát. Tudja, hogy egy uj társadalmi állapotot 
teremtett, és az emberiség egyik legnagyobb át
alakulásánál vezérkedett. Bár csupán összefoglalja 
a tényeket, s idézi az adatokat, mégis száraz el
mondásainak oly méltóságot tud kölcsönözni, hogy 
az olvasót az onkénylelen tisztelet bizonyos neme 
lepi meg. E  nagyság különben igazi római sajátság 
volt, s Róma még akkor is megőrzé annak látsza
tát, midőn a valóság már régen eltűnt. Olvasván a 
birodalom utósó idejebeli föliratokat, senki sem 
veheti észre belőlük a bukás és hanyatlás veszé
lyét. Azon szegény fejedelmek is, kik már csak 
alig bírtak néhány tartományt, oly hangon beszél
tek, mintha az egész világot kormányozták volna. 
Ezért ha a római történelem emlékeit tanulmá
nyozta, ki akarjuk kerülni a tévedéseket, szükség 
óvatosnak lenni az első és talán csaiékony benyo
másokra nézve, és szükség a dolgokat közelebbről 
vizsgálni.

Bár ez említett emlékirat czime e z : ,,A ugus
tus cselekedeteinek képezete valódilag Augustus 
még sem akará benne elbeszélni egész életét. Van
nak nagy hézagok, melyek nagyon is akaratosan 
maradtak úgy, tartózkodván mindent elbeszélni. 
Midőn a hetvenhat éves vén uralkodó, a világ tisz
telete és bámulása közepett, szemeit a múltakra 
veié, hogy azokból rövid foglalatot készítsen, akad
hatott elég emlékre, melyek nem valának kedvére 
valók. Például igen valószínű, hogy politikai élete 
első éveire nem nagy hajlandósággal emlékezett; 
azonban mindenesetre kellvén valamit mondani ró- 
lok, elég ildomos volt azt inkább szép színben tün
tetni föl, mint elhallgatni. „Tizcnkilencz éves ko
romban —  mondja - -  sereget szerveztem, egye
dül kezdeményezve, és saját költségemre, hogy ál
tala a köztársaságnak visszaadjam szabadságát, 
melyet az uralkodó párt elnyomott. A  senatus, en- 
gemet megtisztelő okmányokkal a consuli méltó
ságra emelt, rám ruházta a seregek vezénylési jo
gát, s azzal bizolt meg. hogy őrködjem —  Pansa 
és Hirtus consulokkal —  az álladalom jóléte fölött 
proprétori minőségben. A  két consul még azon év
ben meghalt; helyökre emeltek és kineveztek tri
umvirnek, hogy a köztársaságot helyreállítsam." E 
nehány sorban mennyi sajátszerü szántszándékos 
elhallgatás van. Mindazon eseményeket, melyek 
első kitüntetése és a trium nrség közt folytak el, 
Antonius leküzdését, a bolognai szomorú találkozást 
sat. nagy ildommal elhallgatja.

S  a mi ezekre következett, még nehezebb 
volt elbeszélni. Kiváltképen ez az, mit Augustus 
feledtetni akart „Száműztem azokat, kik atyámat 
megölték, a rendes eljárás szerint büntetvén vétke
iket. Aztán, hadat viselvén a köztársasággal, legyőz
tem őket.“ Proscriptióról szó sincs itten. S  mit is 
mondhatott volna azokról? Elég ügyes nyelvezeté
nek mesterkéltsége kisebbíthette volna-e azok iszo
nyát? Elég ildomos volt tehát ezekről nem beszél
ni, de —  Tacitus szerint: könnyebb lévén valamit 
elhallgatni, mint feledni, —  ha nem beszélt is a 
proscriptiókról, eleget gondolt azokra életében. 
Ha lelkiismerete nem furdalá is, gyakran zavarban 
érezheté magát, hogy e proseriptiók meghazudto- 
landják az ő kegyes s erényes voltát. Hallgatása 
nem nyugtatá meg egészen. Érzé, hogy előadásá

nak minden önkimélő tartózkodása mellet is, rósz 
emlékeket idézhet föl azoknál, kik sorait olvassák. 
Sietett tehát hozzátenni: „Tengeren és szárazon 
az egész világon harezot. viseltem a polgárok és 
idegenek ellen. De győzvén, megbocsáték a pol
gároknak, kik engedelmeskedtek, s az idegen népeket 
tekintve, ha kímélni lehetett veszély nélkül, inkább 
szerettem őket megtartani, mint összetörni.“

E  kényes helyen áthaladva, a többit már 
könnyebb volt elmondani. Mindamellett életének ez 
első része csak igen röviden volt tárgyalva. Tán 
félt. hogy a polgái harezok emléke rontani fog a 
pártok azon teljes kibékülésén, mely Actium után 
következett. Való, hogy az emlékiratban egy szó 
sin.'-s, mely haragra mutatna. A lig  szól valamit régi 
veielytársairól. A lig  vehetni észre egy kicsinylő 
szót Lepidusról, egy kedvetlen emléket Antonius- 
ról, kit csak úgy futtában vádol, hogy templomok 
kincseit sajátitá el. Oly kevés a mit Sextus Pom - 
pejus elleni harczárói beszél, mely neki annyi ba
jába került, s a legyőzött tengeri vitézekről mind
össze ennyit m ond: „megszabadifám a tengert a 
kóbor tengerészektől, s elfogtam harmincz ezer 
menekülő fogolyt, kik harczoltak a római köztársa
sággal, s átadtam őket uraiknak, hogy büntessék 
m eg," s a mi azon nagy actiumi ütközetet illeti, 
mely neki a világ uralmát adta, alig említi másként, 
mint hogy igazolja Olaszország nagy buzgalmát, s 
a keleti tartományokat övéinek nyilvánítsa.

De az ancyrai emlékirat nem is ezen törté
nelmi emlékek miatt nevezetes. Fő fontosságát az 
képezi, hogy Augustus belső kormányzásáról nyújt 
értesítést. Azonban itt is szükség van némi meg
jegyzést tenni. A politikusok nem nagyon gyakorol
ták. hogy templomok falaira Írják az elveket, me
lyek szerint kormányoztak, s nagylelküleg fölleplez- 
zék a közönség előtt maguktartása titkait. Való
színű tehát, hogy Augustus, ki az egész világ szá
mára irt, szintén nem akart mindent elmondani; s 
ha a szoros igazságot tudni, és intézményeinek szel
lemét alapjában ismerni akarjuk, a történészekhez, 
különösen pedig Dión. Cassiushoz kell fordulnunk, 
ki egyik művében (a Mecénással való beszélgeté
sekben) leírja a programmot, melyet a császárság 
megvalósita. E  programm mindenkit segitni fog 
Augustus emlékiratának megértésében. Mindig sze
münk előtt kell annak lebegni, ha föl akarjuk fogni 
intézvényei szellemét, szabadelvüségei okszerét, a 
kiemelt tények rejtett értelmét, s kivált a jellemet 
és bánásmódot, melyet a polgárok különböző osz
tályai iránt tanusita.

Első, miről szól, a —  h a d s e r e g .  „Kö
rülbelül ötszázezer római viselt fegyvert alattam, 
—  mondja —  Én ezeket elhelyeztem gyarmatok
ban, vagy visszaküldőm községekbe, miután zsold- 
jaikat —  körülbelül háromszázezret —  kifizetőm. 
Mindeniknek szántóföldet utalványoztam, vagy pénzt 
adék.“ Emlékirata folytán nem egyszer tér visz- 
sza azon szabadelvüségekre, melyeket régi har- 
ezosai iránt tanusita. Ezek sokba kerülhettek neki, 
miután csupán csak egyszer, midőn a katonai kincs
tárt alakitá, 170 millió sesterciumot (körülbelül 14 
millió frtot*) adatott bele. Ily sokat fordita azon se
reg kielégítésére, mely annyi nyugtalanságot oko
zott neki. Kétségkivüli, hogy saját légiói ép annyi 
zavart szültek számára, mint ellenségei. Sok baja 
volt a katonákkal, kik uraknak érezék magokat, s 
tiz év óta elmámorosodtak a hízelgések és ígére
tektől. A  csata előestéjén, érezvén, hogy mily szük
ség van rájok, tulkövetelők valának; a diadal más 
napján pedig a büszkeségtől hozzájuk sem lehetett 
férni. Hogy megelégüljenek, tömegestől kellet k i- 
sajátitni számukra a szántóföldeket Itália majd m in- 
denik lakosától. „Én —  Írja a többi közt —  pénz
zel fizettem ki a községeknek a szántóföldeket, me
lyeket katonáimnak negyedik consulságom, és ké
sőbb M. Crassus és Cn. Lentulus consulsága alatt 
ígértem. Az Italiában fekvő földekért 600  millió 
sesterciumot, (48 millió ftj a tartományokban fekvő 
részekért pedig 260  millió sesterciumot, (körül
belül 21 millió frtot) fizettem. Azok között, kik az 
én időmig gyarmatokat alapítanak Olaszországban, 
és a tartományokban, én valók az első és egyedüli 
ki igy cselekedtem.“ S  valót mond, midőn ezzel 
dicsekedik. Azon idők hadvezéreinek nem igen volt 
szokásuk kifizetni azt, a mit elvettek, s maga is jó 
ideig más példát adott. Midőn később régi katonái 
lulköveteléseinek ellenállt, nagy küzdelmei voltak,
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mik közt élete is nem egyszer forgott veszélyben. 
Minden esetre katonái iránt való viselele dicsére
tére válik. Bár sem Caesar tulajdonaival, sem An
tonius hibáival nem birt, hogy őket uralja, még is 
fejőkké merte magát tenni,s azzal végzé, hogy tel
jes urok lön. Nevezetes az is, hogy bár hatalmát 
egyedül a harczoknak köszönhető, még is az 
álladalomban, melyet alapított, fenn tudta tar
tani a polgári elem túlsúlyát. Hogy e biro
dalom, melyben alig volt más élét és erőtel
jes elem, mint a hadsereg, ez időben nem lett egé
szen katonai egyeduralommá, kétségkívül az ő szi
lárdságának tulajdonítható.

Semmi sem egyszerűbb, mint Augustus bá
násmódja a —  n é p p e l .  Az emlékirat tanulságai e 
pontban egészen megegyeznek a Mecénással való 
párbeszéddel. Ő t á p l á l t a  é s  m u l a t t a t ó  
őket. Íme itt állnak azon összegek teljes számadása, 
melyet táplálására fordított: „Ötödik consulságom 
alatt én a népnek atyám végrendelvénye szerint fe - 
jenkint 300  sestereiumot (24 ftot *  **)) saját nevem
ben pedig a hadi zsákmányokból 400  sestereiumot 
(32 ftot) adtam. Máskor - -  tizedik consulságom 
alatt —  szintén 400  sestereiumot (33 ftot) kész
pénzt fiezték minden polgárnak saját vagyonomból. 
Kilenczedik consulságom idejében tizenkétszer ősz- 
taték ki gabonát tulajdon költségemre. Midőn tizen - 
kettedszei ruházták rám a tribuni halaimat megint 
fejenkint 4 0 0  sestereiumot oszték ki a nép között. 
Minden osztalékban nem kevesebb, mint 250.000 
ember részesült. Midőn lizennvolezadszor bíztak 
meg a tribuni, s tizenkettedszer a consnli hatalom
mal, Róma 320,000 lakossának adtam fejenkint 60  
dénárt, (19 ftol.) Negyedik consulságom alatt a ka
tonáim által alapított gyarmatokban, közülök min
denkinek 1 0 0 0  sestereiumot (80 ttot) osztaték ki. 
Körülbelül 120.000  gyarmatlakos vett részt ez ősz - 
tozásban, kik diadalmaimban kisértek. Midőn 1 3 -  
szor valék eonsul, fejenkint 60 dénárt (19 ftot) 
adtam azoknak, kik gabnakiosztásban is részesültek. 
Ebben több mint kétszázezer vön részt."

E  valóban rémséges bőkezűség után Augus
tus a játékokat emliti, melyeket a népnek rendezett, 
s nohaitta szövegben némely hézag van.mindamellett 
kiderült, hogy a nép mulattatása nem kevesebbe ke
rült, mint táplálása. „Gladiátorok mutatványait adat
tam —  szór ,f*)  az én nevemben, és ötször fiaim 
és unokáim nevében. E  különböző ünnepélyeken 
körülbelül tiz ezer ember küzdött. Kétszer az én 
nevemben, háromszor unokáiméban athleták har- 
czát rendeztetek, kiket minden országból hivattam 
össze. Nyilvános játékokat ünnepeltetik, négyszer 
saját nevemben, és huszonháromszor a város elöl
járói helyett, kik távol valának, s képtelenek a já
tékok költségeit viselni. Saját és fiaim s unokáim 
nevében buszonhatszor adattam afrikai vadakra való 
vadászatot a cirkosban, fórumon és az amphitheat- 
rumokban, s mindössze körülbelül 3500  vadat ej- 
tének el. E g y  tengeri csata látványában is része
sítem a népet a Tiberen, azon helyen, hol ma a cé- 
sárok ligete fekszik. Ezer nyolezszáz láb hosszú, s 
ezer kétszáz láb szeles csatornát ásaték. Harmincz 
fegy veres hajó sat. és nagyszámú szintén jelenté
keny naszádok ütköztenek. E  naszádokon, a kor
mányosokat kivéve, három ezer ember volt alkal
mazva: 0  íme itt van hivatalos magyarázata J n v e -  
n a í i s  e kifejezésének: „ P a  ne  ni e t  c i r c e n -  
s e s " .  Látható belőle, hogy az korántsem egy költő 
nagyítása, hanem az Augustus által alkotott politika 
egyik valódi elve, melyet az utódok is fentartottak, 
mint uralkodási hagyományt.

(Folyt, köv.)

Az ö n g y ilk o s s á g .
(Komoly eszmélkedések).

Napjainkban gyakran hallunk megdöbbentő 
hírekül itt és amott történt öngyilkosságokról. Fő
városi lapjaink majd minden bélen fölemlítik azon

*) E  pénzmennyiségek ezüstben értendők.
**) Itt a számokat sem a görög, sem a latin szö

vegben nem lehet olvasni. De bizonyos, hogy jelenté
keny számnak kellett lenni. Seneca, hogy bebizonyítsa, 
mily közönyös volt a bálái sokakra nézve, említ egy 
gladiátort Tiberius alatt, ki panaszkodék a nagy véron
tások ritkasága miatt, s Augustus idejére czélozva így 
sóhajt fö l: — „Az volt csak a jó idő ! Quam bella 
aetas periit!“

szerencsétlenek sorát, kiknek eléktelenitett vázait 
a Duna hullámaiból kifogták; kik pisztollyal, kö
téllel, méreggel vagy a megháborodott elme által 
kitalált más eszközzel követik el azon bűnt, mit ha 
máson vittek volna végbe, bizonyára a közvéle
ménytől úgy. mint minden tételes törvény által egy
hangúlag elítéltetnek.

S  miként vélekedik az olvasók nagyobb ré
sze ezen cselekvények tudomásul vételénél? Azt 
hiszem, fájdalom! hogy titkon védi s helyesli a 
bűnt, mely már azért is egyike a legnagyobbaknak, 
mert a természeti s erkölcsi törvények első paran
csát szegi meg, midőn amaz az önfentartás, emez 
pedig az önszeretetet követeli.

Hogy az ész által kárhoztatott, a vallás által 
tiltott öngyilkosságot alig, vagy egyátalán nem te
kintjük bűnül, mutatja —  nem a részvét a szeren
csétlenek iránt, mely emberi s melyre a legelvete
mültebb is tarthat számot —  hanem azon helyes
lés, roelylyel magát a tényt kísérjük.

Halljuk például, hogy a fiatal Alfons ki az 
életbe magas rang, ép test, vagyon és szép kilátások 
között lépett be, golyót repített agyán keresztül.—  
„Mi lehetett ezen öngyilkosság oka ? '“ szól a kiván
csi kérdés, melyre a valószínű felelet az, hogy 
Alfons elköltötte minden vagyonát s ezenkívül anv- 
nyi adósságot csinált, mennyit nem birt kifizetni. S 
erre a közvélemény megnyugszik benne, hogy A l
fons ily körülmények közt csakugyan nem tehetett 
mást; szomorú az eset, az igaz, de legalább meg
mentette becsületét!

A  helyi hirek jelentik, hogy folyónk hullámai 
közül ismét négv-öt holtestet fogtak ki s meg
jegyzik, hogy nyomora öltözetük után Ítélve, alkal
masint az Ínséggel küzdelem vitte őket arra, hogy 
önmaguk megbecstelenítői, hóhérai legyenek. A 
közvélemény ezeknek is megadja egy sóhajjal, vagy 
rosszul rendezett társadalom elleni zúgolódással 
részvét-adóját, és irigyli sorsukat, hogy már el
hagyták a küzdelmek, nélkülözések s szenvedések 
ezen tanyáját: a földet.

S  mit mondunk arra, ha egy még alig élt 
szép leány, egy talán becsületes és nagy jövővel 
birt ifjú önkivégzéséről hallunk ? A higgadt gon
dolkozók egy része fejét csóválja, a mamák aggód
nak, nehogy a példa gyennkeikre is hasson s ked
vüket keresik, kényeztetik, mig más részről meg 
nem állhatják bámulásukat kifejezni az elhunytak 
erős lelke fölött , hogy oly fiatalon s -az élet 
annyi kecsegtető csábja daczára meg bírtak 
válni attól. Az ifjak s leányok regényesnek, kegye
letre méltónak találják ez esetet annyira, hogy A r -  
thur rögtön töltött pisztolyra gondol, ha imádottja 
nem tekint rá nyolezvan fokú meleg pillantásokkal, 
vagy ha édes papája fölemlegeti előtte azt a köz
mondást : „Csak addig nyújtózzál, meddig a paplan 
é r ;" —  Adeline pedig, ha udvariéi elmaradozni 
kezdenek s azt h isz i: ez azért van, mert sáljai 
mentéi nem oly fényesek, drágák, mint a Flóráéi, 
azonnnal végígjártatja fejében mindazon módokat s 
eszközöket, melyekkel életének önkezülelg véget 
vethetne s ha ezt mégsem teszi, további életfolya- 
mának minden keserű perezében szemrehányással 
fogja illetni magát önfentartási ösztönéért, mit ő 
gyávaságnak nevez.

Száz és ezerféle azon körülmény és lelki ál
lapot, melyek közt az öngyilkosság történik, de 
annak védelmére minden esetben találunk okot. 
Józan eszünk pálezát tör fölötte s szivünk mégis 
védi. Honnan van e z? Azt hiszem gyengeségünk
ből, az élet nehéz küzdelmeitől félelmünkből ered ; 
azon. még minket is meglátogatható csapáson, dúló 
szenvedélyek e l ő t t i  borzalmunkból, melyekkel 
szembeszállani nem érezzük magunkat elég erősek
nek. s melyektől történhető megfulamlásunkat má
sok példájánál már jó eleve mentegeti önzé
sünk.

Száz és ezer más példa helyett vegyük elő a 
föntebb elősorolt hármat • tekintsünk még egyszer 
higgadtan végig azon védő érveken, melyekkel azo
kat mentegetnék, s meglátjuk, hogy a józan ész 
már az első pillanatra inkáhb birja kárhoztatni, el
ítélni, hogysem védeni az öngyilkosságot.

Gondatlan adósságokat csinálni s azokat az
tán önhibája miatt ki nem fizethetni, mindenesetre 
nagy becstelenség. De váljon e becstelen tény el
követője megsemmisítvén itteni léteiét, az okozó 
megszűnésével el fog-e enyészni az okozat, a becs

telen tény és annak szomorú, talán sokokat szeren
csétlenné tett következménye is ?  Bizonyára nem. 
Sőt leggyakrabban átok és meg nem bocsátás lesz 
az ilyen öngyilkos síremléke. De más részről: 
lehetett-e az ilyen öngyilkosnak azon megnyug
tató gondolata, hogy vérével le'fogja mosni gyalá
zatát? Korántsem! mert ha eszmél, tudnia kellett, 
miként minden csöpp vére, melyet önkezűleg kiont, 
uj becstelenség, midőn még a kártérítés reményé
től is megfosztja azokat, kiket jogaikban megrövi
dített s kiknek így a legvastagabb hálátlansággal 
fizet. —  Ezzel azt értem, hogy megváltoztatott 
munkás életével, szebb tehetségei fölhasználásá
val, —  ha legjobb akarata mellett sem szabadulha
tott volna is fel kötelezettségei alól, —  legalább 
önmaga, és az emberiség iránti, veleszületett fel
adatának tett volna részben eleget, s igy mások el
len elkövetelt vétkét némileg ezekben rótta volna 
le. Ha tehát ily okok daczára is kezét maga ellen 
tudta emelni, ezt csak szellemi tulajdonai megbom
lásakor, lelki romlottságból, vagy a legnagyobb 
gyávaságból tehette, mely az élettel s a társadalom 
előítéleteivel küzdeni nem mert.

Mi azon nyomorultakat illeti, kiket a legkiál- 
tóbb ínség, minden törekvésükben hajótörés vitt az 
öngyilkosságra, talán kevésbbé itélhetnők e l ; mert 
miattuk a társadalom sok intézményére is kell kö
vet dobnunk, mely megtűri, hogy keblében ép gon
dolkozás, erkölcsi érzés nélkül is nőhessenek em
berek, hogy aztán épen ezen gondolkozás és er
kölcsi érzéshiány miatt önmagukat veszítsék el ; 
mely előítéleteknek ád helyet, sőt sokszor önmaga 
táplál oly előítéleteket, melyekkel ha némelyek szem
beszállani elég erősek lennének, talán épen általa 
Ítéltetnének e l; s mely követeli az egyesektől, hogy 
a társadalmat, annak alkotó törvényeit s szokásait 
meg ne sértsék, m ig más részről számtalan esetben 
megtűri, hogy az egyes ember épen az egész tár
sadalom szerkezete miatt oly helyzetbe jőjön, mi
dőn csak e kettő között lehet választása: a nyo
mor, vagy önkeze alatt vesszen-e e l?

Azonban még e végső esetben is azt paran
csolja az önfentartási ösztön, —  mely a léteiért 
még a szalmaszálba is kapaszkodik, —  hogy mind
addig küzdjünk elitünkért, mig a küzdelmek alatt 
össze nem roskadunk, mig maga a természet nem 
szakitja annak végét, minek kezdetet ő adott. Ezen 
parancs, ezen természeti törvény idézésénél csak 
az ember állati részére hivatkozom, mely az ösz
tönöknek enged ; mert ha nemesebb részét: lel
két veszszük tekintetbe, erkölcsi törvényei még ke
vésbbé engedik meg az öngyilkosságot, midőn min
den bölcsesség s bölcs vallásunk egyik sarkalatos 
törvénye igy szél: „Szeresd felebarátodat, mint 
önnön magadat," —  s már itt föltéve az önszerete
tet, mint az emberi természetben gyökeredzőt, tá
volabb lángbetükkel írja elénk a tilalmat: N e  ö lj!

A lig  van ember, kinek feje fölött az élet vi
harai elzúgtak, kinek keblében szenvedélyek, in
dulatok csatát vittak, hogy. agyában az öngyilkosság 
csalogató, hívogató eszméje meg ne született volna. 
Szerencsére, az emberiség egyik részénél az ön
fentartás ösztöne, másikánál pedig emberi méltósá
gának érzete s erkölcsi érzelme győz, s  ha mégis 
találkoznak öngyilkosok, kik mint gyáva katonák a 
reájuk bízott várat, önkényt feladják életüket, véle
ményem szerint ezt csak a legmélyebb lelki sülyedt- 
ségben, vagy oly körülmények : bóditö szenvedé
lyek, indulatok vagy lélekzsibbasztó betegségek 
súlya alatt tehetik, melyek fölött ha nem győz az 
önmagán uralkodás, az ész rendszeres működése 
megszűnik s őrület ragadja magával az embert, 
mint pelyhet a forgószél.

Az embernek földi léte föltétele az ő magasz- 
tosabb szellemi, észi éleiének; előösvénye azon 
végnélküli útnak, melyen járni lelkünk hivatott ; 
mintegy arra szánt pihenő hely, hogy itt minden 
tehetségünkben levő módon készüljünk rá ké
szen lenni, ha ütött tovább vándorlásunk órája.

Az idő oly rö v id ! azt sem tudjuk, mikor 
szólal meg az intő harang: lelkünk művelése, a 
földi élet által megtisztítására minden perez drága. . 
üthetünfc-e hát józanul önkezünkkel az indulást hir
dető harangra, mielőtt azt a bizonyára el nem késő 
természet megkonditaná ?

De ha hiszszük létünk folytatását s a küzdel
mek között földi életünket csak Ínségnek tekintjük, 
melyet egy tisztultabb, szellemibb élet váltand fel:
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akkor annil-kevésbbé sérthetjük meg ezen hiten 
alapuló méltóságérzetünket oly önmegbecstelenités, 
azaz öngyilkosság által, mely az ember észi méltó- 
s iga  iránt megvetést árul el s mely e méltóság 
megtarthatásának útját vágja akkor, midőn általa a 
lélek tehetségeinek kiművelését lehetlenné teszi.

S Z O K O L Y  V IC TO R.

(Folyt, köv.)

F r a k i o r á  r .
(Képünkhöz).

Ez ősi vár meredek szikla fölött emelkedik, s ere
detét már a legrégibb időkből veszi. Az Eszterbázy her- 
czegek, kiknek 1622 óta birtokuk, egyik praedicatumu- 
kat tőle veszik. A várat ők csakugyan át is építtették, s 
te'emesen csinosbiták. Szépmű itt a cisterna, mely 75 öl- 
nyi mélységű, három óriási üsttel s minden beléható han
got, zajt, háromszorosan viszhangoz. A belső vár köze
pén Eszterházy Pál nádor lovagszobra áll. Yan itt fegy
vertár is, telve az ősrégi fegyvernemek legszebb és leg
ritkább példányaival. Nagy levéltár is van, mely a her- 
czegi család többféle irományait őrzi. E rajz is jeles 
Ligetink müve.

Felfedezések teetéiüete
a  v i l á g  k e z d e té tő l  a  je le n k o r ig .

(Folytatás.)

X .  A z  a ra b s o k .
Az arabsok felelte finom szokás- és jellem -- 

észlelök voltak, oly tapintatteljes ügyeséggel értet
ték valamely nemzet jellemvonásait a leggyöngé- 
debb oldalról fölfogni, mely a Tacitus fölfogását is 
felülmúlta.

K. u. 842. a Hedsra 227. évében Whatek 
Billah, Abbassidák IX . chalifája azon sánezot látta 
álmában, melyet makedónjai Sándor saját birodal
ma és a Judsuds. s Madsuds (Gog és Magog) tarto
mányok közölt ásatott; felébredvén, azonnal magá

hoz hivatta S a l a m  tolmácsot, s meghagvá nek i: 
menne haladéktalanul az általa álmodott erőd meg 
vizsgálására, s tudósítsa őt annak jelen állapotáról; 
egyszersmind 50 embert adván melléje fedezetűi, 
pénzzel s egy évre elegendő.élelmiszerekkel, me
lyek száz öszvérre rakattak, látta el őt s haladék
talanul útnak indította.

Salam, a chalifa ajánlólevelével Sorra-M en- 
Ra-ból (Bagdadtól éjszaknak) Tiflisbe Ishaak-ben 
Ismail, Armenia királyához érkezett, kitől ismét új 
ajánló levelet nyert az alánok királyához. Ütját to
vább folytatta, miglen Filach-Sacli-hoz jutott, hol 
több napig mulatott s ott kalauzokkal ellátva, 27 
napi utazása után P» a d s s i r l (Baskír) határait 
elérte.

Baskírtól tiz napon át folyvást egy messze 
terjedő fekete tájon utaztak, mely kiállhatlan bűz
zel volt elárasztva. Ezekután egy álló hónapon át 
egy puszta, hajdani lakhelyek romjaival borított föl
dön bolyongtak, melyek egykor a jadsuds és mad- 
suds népek által dúlattak fel.

Hat nap múlva azon hegység közelébe jutott 
Salam, a hol a híres sánczolat emelkedik; nagy 
erődöket lelt ott s azokban embereket, kik a persa 
és arabs nyelveket beszélték. Egy város is feküdt 
itt, melynek uralkodója Khakan Adhkas czimet v i
selt, s kinek alattvalói muzulmannok voltak, mecse
tekkel és iskolákkal bírtak ; hagyomány szerint: 
az alkoránban egy ide régi időben zarándokolt fér
fiú oktatta őket, s ez állapitá meg közöttük az iz- 
lamot.

Visszafelé útját Chorassanon át folytatta Sa
lam, Lokhman, Gharian, Berdsadsan, Tárán és Sa - 
markand városokon át s végre 28 havi távoliét után 
Sora-M en-Ra-ba tért vissza. Későbbi észrevételek 
szerint, melyekkel ezen útleírást az arabsok kö
vették, íMandsüds, Jadsus-on alól fekszik, országuk 
a csak nagy fáradsággal megmászható s örökös 
hóval és köddel fedett Kokaja hegy által határolta- 
tatik. Némely vakmerő vállalkozók, kik a hegytetőt 
megmászni merészelték, azt beszélték, hogy éjjelen 
át, nagy tűzoszlopokat láttak a messze távolban égni, 
de nappal a nagy füst és köd miatt, mit sem lehe

tett kivenni. Lakói, ezen az egész éven át a hideg 
és jég által dermesztett földnek, minden tájon a le g
elvetemültebb emberek.Ezelőtt gyakran átkeltek a he
gyen, s a nyugotnak fekvő tartományokat dühösen 
elpusztították, miglen makedoniai Sándor az átjárási 
pontot egy nagy sanczczal cl nem záratta.

A  hegy tövében az adhkas-ok laknak, egy 
vastag fejű, széles arczú, sűrű hajú és villogó 
szemű török néptörzs. Egy  sajátságos nyelvet be
szélnek ; a napot s mindazt imádják a mi fénylik. 
Hazájuk éjszaki határán 18 napi járó föld hosszá
ban Farghan hcgylánczolat fekszik, mely nvugotról 
keletnek nyúlik; tetején egy kerekded lapály, s 
annak közepén egy ló van, melynek mélységét még 
senki sem fürkészhette ki. az ember, állat, fa egy
aránt elmerül abban, de vájjon igaz-e az ? azon 
magok az arabsok is kétkedtek.

A  büzhödt vidékben az Uralkeleti részére, 
melyben számos tavak léteznek, elvitázhatlanul rá
ismerhetni.

A  romba dűlt városok, melyek között Salam 
egy egész hónapon át bolyongott a kirgisektől 

•éjszakra keresendők, hol ma is számos lakromokra 
és sánczolalokra találhatni; melyek egy elenyészett 
nép nyomaira utalnak bennünket. Az adhkasok 
azontúl laktanak s az Irtis közelében keresendők. 
A  Kokaja hegy pedig, mely az adhkasokat a mand- 
sudsoktól elválasztá, nem más mint az Altaji, s a 
ki annak csúcsára felmászni bátorkodott, Siberiába 
tekinthetett, ha őt abban a füst és köd nem akadá
lyozta.

Az ujabbbori utazók is megerősítik ezen tü
nemény állítását, mivel az Altaji csúcsát nagyob- 
részt rendesen nagy fellegek borítják, s ezen felle
gek sajátságos képződése azon eszmét költi fel. 
hogy a hegyek belsejéből a sok nagy repedésekből 
gőz, vagyis füst tolul kifelé, e vidék lakói' olyan
kor azt mondják : ,.a hegyek füttetnek.“

Továbbá Salamnak azon észrevétele, hogy 
ójelenként rendesen tüzet láthatni, tökéletesen he
lyes, mivel Siberia lapályain, valamint hegyoldalain, 
a múlt évi növény szárait fölégetik, s olyankor 
több ponton egyszerre tűzoszlopok emelkednek.
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Tagadhátlan tehát, hogy Salam s a többi 
arabsok a Jadsuds és Madsuds országok alatt Sibe- 
riát értették.

A  Salam tudósításaiból láthatni, miként űze
tett a térítési buzgalomtól egy bátor muzulmán 
egész az Altaji hegy aljáig, mily jól sikerült fára
dozása.

Hogy ez nem egyetlen eset, és hogy az 
arabsok ezen módon ismerkedtek meg Ázsia és 
Európa legtávolabb vidékeivel, tanúsítják azt az 
izlam nyomai, melyeket a Feketetengernél és a 
Káspitonál, a Volga melletti népek között egész 
Éjszaki-Oroszországig követhetni.

Az oroszok legrégibb szokásainak jellemzé
sét az arabsoknak köszönhetni, valamint egy Vol
ga melléki bolgár fejedelemnek izlamra téritését, 
melyet egy Bulgáriába menesztett arabs követség 
(Kazan vidékén) és egy szakadatlanul tartó keres
kedelmi öszveköttetés hozott létre, melyet ezen 
egykor virágzó, most azonban végképen elenyészett 
állammal folytattak,

A  I in s bolgár fejedelem (K. u. 907 —  932, 
évben felkérte a bagdadi chalifat, küldene orszá
gába szaktudósokat, kik ötét az igaz vallás szoká
saira, az izlam tanaira oktatnák, továbbá mecsetek 
felépítésében és egy az ellenség betörései ellen véd
hető erődvény felállításában segélyére lennének.

A  chalifa örömmel teljesité Alms óhajtását, 
s ahoz A h m e d  B e n F o s z l a n t  számos kísé
rettel s becses ajándékokkal küldötte.

A  követség K. u. 921. évi június havában 
hagyá el Bagdadok a következő évben május 11 én 
Bulgáriába érkezett, s a szokásos térítési szertar
tást végrehajtotta.

Visszatérőben a Volga pariján oroszokkal ta
lálkozott Ben-Foszlan, kikről azt állítja, hogy soha 
oly erőteljes testalkatú férfiakat nem látott, kik ma
gasságban pálmafákhoz hasonlitnak, s arczszinök 
élénk piros. A  férfiak mindenike fel van fegyve
rezve, a nők pedig aranylánczokkal felékit ve ; de 
a tisztaságot uem kedvelik, és sohasem mosa
kodnak.

Midőn Itil folyóban horgonyt vetnek, azon
nal nagy fa bódékat épitnek a parton. Egy ily bó
déban 1 0 -en 2 0 -an tanyáznak mindenkinek egy fa 
padja van, melyen a vásárra hozott rabszolgáiéi
val ül.

Mielőtt azonban a szokásos vásártérre k i
menne valamelyik, kenyeret, húst, hagymát, tejet 
és szeszesitalt visz magával, s azzal a parton egy 
czölöpre felállított s emberalakhoz hasonló farag- 
ványhoz megy, mely több alacsonyabb karóktól kör- 
nyeztetik. A  faalakhoz lépve e szavakkal a földre 
borúi: „ 0  uram! messze földről jövök, annyi és 
annyi leányt, annyi és annyi czoboly prémet hozok 
magammal." Ezek után állásához képesti ajándékot 
tesz le a faalak előtt, s tovább folytatja: „Kívánom 
hogy egy vevőt küldj számomra, kinek sok arany- 
és ezüst darabjai legyenek és a ki mindeneket 
oly áron megvásároljon tőlem, miként azt óhaj
tom."

Ezek uián eltávozik, s vásárját megkezdi, 
mely ha nem sikerül, akkor egy második, sőt har
madik ajándékkal is kedveskedik a bálványnak. Ha 
óhajtása még most sem teljesedik, akkor a kisebb 
bálványokat is megajándékozza, melyeket a nagy 
bálvány nejeinek s leányainak tart, s közbenjárás 
sukért esedezik.

Ha ezekután vásárja eredménydús, s ha 
iiszves árúit eladta, számos marhát és juhot ölle, a 
húsnak egy részét a szegények között osztja ki, 
a fenmaradtat a bálványoknak áldozza, az állatok 
fejeit pedig, a bálványok háta mögött fálállitott ka
rókra aggatja. Ha éjen át kutyák jönnek s a húst 
fölfalják, örömmel kiált fö l: „Uram gyönyörködök 
bennem, adományomat fölemészte."

Ha valamelyik közölök megbetegszik, a bódék
tól távol egy sátrat készitnek számára, abba ke
nyeret és vizet tesznek neki s többé nem aggód
nak felőle, s megsem is látogatják, kivált ha sze
gény, vagy pedig rabszolga a beteg. Hogyha meg
gyógyul, visszatér a löbbihez; ha pedig meghal, 
megégelik, hacsak nem rabszolga, mert azokat 
mindaddig feküve hagyják míg a ragadozó madá- 
rak, vagy pedig ebek martalékává nem lesznek.

(Folyt, köv.)

Közli: P0T EM K1N  ÖDÖN.

á r  b a j .

Ezen-utópiák utáni félre kanyarodástól visz- 
szatérve vegyük föl ismét a kardot, ugyanis mind 
eddig csak arról szülöttünk: mikép vesztheti el a 
legausterebb erényü s becsületü ember is a közvé
lemény tetszvényei szerint drága hírnevét; most 
az a kérdés, hogy ha ellenünkön a hat vágást szak
avatottan véghez vittük, és oldalbordái közt és 
3 " ‘-nyira köpölyöző aezélunkkal be- és leereszked
tünk, szóval jól elrostalikaztuk a jó vívás normája 
ellen, tüzesen ide-oda ugrándozó, avagy nagy kard- 
ivezés állal nyilt sebzési tért nyitó szerencsétlen 
non sens szembesünket; hátra marad a kérdés, az 
égető, t. i. hogy miként állíthatja becsületünket 
helyre egy ön és más élete ellen törekvő —  úgy
nevezett point d' honneur-ös m erény, mely más
képi alakjában —  a jus patrium civile —  vagyis honi 
polgári törvényeink szerint rendesen a soroksári 
üres kereten, ama örök éleibe álugrató mezei ke
resztfán bűnmosakodik, mikép remélhetjük becsü
letünket, mely tudomás szerént belső és nem külső, 
erkölcsszellemi'  és nem anyagi léteny, egy kard, 
tőr, löveg, mordány vagy a végzetteljes golyósor
solás által helyre ütni.

Kolozsvárt körülbelül 1838-ban egy főúri 
társaságban B. arczul csapá b. N —  t a félénkes, de 
szelíd, jámbor, s mint szoktuk mondani, a légynek 
sem vétő főnemest. B. N  — nak nem vala szabad 
mindaddig a magas körökben megjelenni, mig meg 
nem vf, de b. N. egy betűt, egy figurát sem tud a 
becsttletharcz technikájából. B. ellenben e tekin
tetben egy második Wesselényi nem csak oskolá
jára, de karja erejére és súlyára nézve is. N  — a a 
már elhunyt fő c— y rábírja N  —  t, hogy tanuljon 
v ív n i; tanul tehát két hétig, három hétig, végre 
egy nyári nap bájos reggelén kard kaidon kereszt
ben fekszik. É s  most mi történik? csak az, hogy 
B. súlyos jobbjának kardvasa N. mellcsontján ke
resztül 4 "  nyí mélységre hat a tüdőbe s N. a be
csületes, szelíd, közszeretetü főnemes, kinek élte 
virágjában történt, gyászos estén az egész város 
könnyezett, napalkonyalkor az óvári közkorházban 
kimúlt. É s  B .?  Ő méltósága utazott, s egy évre 
visszatérvén Erdély fővárosa akkori legszebb höl
gyét oltárhoz vezette et tout était dit. —  íme 1 váj
jon ha N. egész életében nem lett volna oly fedd— 
hetlen jellemű, hanem ennek antipodja —  vájjon 
mondom Minős és Rhadamanthus, őt ily affaire után, 
elfúván lét gyertyáját, mint tévé azt korunkban egy 
vészmadár, őt a becsület választottjai ajtaján eresz
tette volna-e át?

Tehát azt hinni, hogy ilyen vagy amolyan 
sértő szavak által alapjában megingatott, avagy épen 
összeomlott becsületünket az által építhetjük föl, 
ha egyszerűen lemészároltatási vagy legalább rut 
csonkitási esélynek magunkat vagy párviadali v is- 
á-vis-nkot kiteszszük, vájjon nem dőreség 1 nem 
valódi non sens-é ? És ha már egyszer a viadalté
ren distanciankot vettük, történhetik, hogy vagy 
minekünk kell a Lethe hideg fuvalmu partjain csa
varogni, esetlegesen pedig trilobiták, pterodaety- 
lok, vampvrok és denevérektől ádáz csoportozatu 
hajjal, harmad minőségű zsibáruvá, silányult goth 
stylü játszi foszlányos erispinben megkergettetvén; 
siketen ordítva vagy nyerítve a kietlenbe szágul
dani —  avagy igaztalan támadónkat terítjük hányát 
a gyékényre, és ilyenkor úgy véljük, nem kell sem 
hajtépő liarpyákat, avagy pótrészvétkép gyászénekes 
ministereket a castrum doloris körött fölléptetni, 
egy obolust nyomunk kiszenvedett iménti szembe- 
sünk harezszünt nyelvére, s őt az öreg pipás Cha- 
ron mephites kompjába csúsztatván, még egy ideig 
hátat fordítunk a halottaknak. Azaz komolyan 
szólva, sem a gonosz, embertelen rágalmazó hírne
vében nem rehabilitáltatik, sem a becsület és erény 
a párbaj el nem fogadása által be nemmocskoltatik.

Némelyek a párbaj —  az emberiség ezen 
„élni és élni hagyni ' 4 jogával homlok-egyenes cse- 
lekvény, védelmét a bátorság nebántsszerü varázs 
fátyoléval leplezik, állitván, hogy minden igaz, be
csületes embernek kivétel nélkül bátornak kell 
lenni, agy, hogy becsületét minden körülmények 
közt, élete föláldozásával is föntartsa, tehát minden 
polgári, erkölcsi sértést —  n' importé —  önön 
vagy máséval, de okvetlenül vérrel lemosni kész 
legyen, s ki ezt nem teszi, az gyáva, félénk, s mint 
olyan jelleintelen, becstelen, E  bizarr észelgésnek

syllogismusa tehát következő volna : „ki bátor, az 
m egví; de a ki megví, az becsületes =  tehát*a ki 
bátor, az becsületes —  és megfordítva. —  Hogy 
általánossággal szemlélődve ezen állítás némi érvvel 
bír is, nem tagadhatni, mert hiszen maga e sy llo - 
gisták azon tétele, hogy a bátor becsületes, a gyáva 
pedig beeslelen, némileg az emberi s z ív  és jellem 
megfigyelésében alapszik, mert csakugyan általános 
tapasztalati tény az, hogy a becsületes többnyire 
bátor, és a becstelen, gonosztevő pedig többnyire 
gyáva : mindazáltal ezen elvet, ezen ,,többnyire '! 
kivétel nélkül általánositni akarni, nagyon téveljárás 
volna; mert nemzeti jellem, test és véralkat, éghaj
lat, életmód, vallási túlbuzgóság, fatalismus, őrjön- 
gős síb. stb., ezen bátorságot nagyon módosíthat
ják. —  M ig péld. a városokban lakó brávü több 
esetbeD egy nyilt csatára gyávának, addig a renge 
teg rónát, sivatagot átvándorló és ótnyargoló arab, 
beduin és kiírd, vagy a hegybérezeken száguldó 
bandita őrjöngésig bátraknak bizonyultak be, hogy 
nemzetek közti további, különben is eléggé ismert 
párhuzamot e tekintetben ne is vonjunk.

Csak ott, hol a hon, király, s nemzetünk er
kölcs és becsületbeli érdekei kívánják, csak ott 
járhat a bátorság és becsületérzet karöltve, csak 
ott kötelességünk piros vérontásig a küzdtéren v i
tézül megállani, és itt lép azon ellenkező eset elő, 
hogy a bátortalanság, hogy ne mondjam gyávasság, 
mint a hon stb. iránti erkölcsi kötelmünk és hűsé
gűn antipodja —  becstelenné vá lik ; ámbár vannak 
még itt is, kik egy ily becstelenséget, —  az erény, 
becsület, bátorság, hűség fogalmak précairségének 
szemlélődésével tagadni mernek, mely téren azon
ban mi őket követni nem fogjuk.

Ha a mindennapi társas élet viszonyainak hű 
megfigyelését méltányolni nem akarjuk, úgy talá- 
landjuk, hogy ama fönnérintett syllogismust itt a 
társadalomban sokszor csak átoiiinyi parányisággal 
alkalmazhatjuk tapasztalandottságaink gyermekeire 
—  kolozsvári anonym példánk némileg idetérő 
bizonyíték, több példát nem hozhatunk föl, mert 
bántani nem akarunk senkit, még azon állítással 
sem, hogy ő, ki azon reunionbau a reá czélzolt sé
relmekel oly könnyedén, mondhatnám bátortalanul 
elnézi, eltűri, azért feddhetlen jellemét és polgári 
erényeit tekintve, minden tiszteletre ás becsülésre 
teljesen méltó. No de mégis hozzunk föl csak még 
egy pár bevégzett tényt a párbaj el nem fogadási 
logikájából, mit a kába divat majmoló fölületes 
szeleburdi mindjárt-mindjárt poltronerie-nek szej 
retne elnevezni. 1853-ban az őshirhedtségü sar
kantyú utcza ama házával szemben, hol holmi 
jóltáplált delnők több évtizedes dynasliája lappangó 
kéjistenségektől az 1848  „robotot nem adunk" k i
váltságok daczára nyilván putánás jogfolytonossá
guk erődjére támaszkodva feudális rendszerű tün
déreitől ma is ernyedetlen kitartással nonát és de- 
czímát szed, ama 30 lépés hosszmértékü horpasz 
sikátorban , e házzal szemközt volt —  mon
dom —  V. igen látogatott vendéglője, ebben ült 
egy forró nyári nap delén ötös teríték mellett, X. 
Amerikából hazatért vegyész —  Z. és J. lelki testi 
barátok —  és szembe velők Y. élődi iparlovag — - 
beszéd közepeit Y. nyegle, J. becsületébe gázol, 
ez az üveg palaczk nyakát markába ragadja, hogy 
szemtelen vis—á-visját tüstént, vagy is az akkori 
műi nyelven „szunika" megtanilsa párbajos kez- 
tyübe futyölni, de a vendéglős üzlete hiteléért ha- 
ranguiroz, és e látványos act de justice programmja 
elejtetik. „De mégis megkell vínia a gaz rágalma
zónak." —  „Nem —  mond Z. jó barát —  te azt 
nem teheted, te nem mocskolhatod be magad egy 
olyannal, ki hasonló gazságokért és más sikkasz
tásokért már a börtönben is ült,4' —  Egy  m ásik : 
Nyári kéjkerlben egy művész koszom borozgat, ott 
van A. és B. is. A. megkínálja telt pohárral B.-t és 
fölkéri őt, hogy inná ki azt a barátság kedvéért. —
B. szabadkozik, s mentségeket hord föl. A. eskü
szik Noere és Baccusra, hogy ha B. nem iszik, ru- 
lul megkereszteli. B. kíméletet kér, kikéri magának 
a sértegetődzést, és ünnepélyesen kinyilatkoztatja, 
hogy a leöntést komolyan becsületbeli dolognak 
veeridi. —  „Iszol—e vagy nem ? pajtás 1"  mond 
végre A. boros poharát hegyezve. —  mond
viszont B. forró száraz hangon. —  „Ergo hic ha- 
bes4' E s  B. somlyaiban ázott, mint ázik pezsgő po
hárban a piskóta. A  párbaj elmaradt a nélkül, hogy
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B. azért becstelen lelt volna, ámbár ezen quasi be
csület szennyel karddal és vérrel nem mosta le. 
Ilyen példák a mindennapi élet színpadán ezeré
vel kerülnek elő, akár igaz mértékű czinkotai Űző
vel mérhetnök, s csak összegyűjtő és rendezőre 
várnak, hogy a hiányos párbaji codex megkeszül- 
hessen. De vannak a társas élet salonjaiban egyé
niségek, —  elismert hős vívók, kik ezen hir nim- 
busa mögött neki bátorodva, mint posiliv ádáz hír
név rontó kaszahányók sokáig űzik barátságbonló 
művészetöket.

De kérdem, lehet-e e hatályos de fölötte in
gadozó érvü fogalmakat: bátorság vitézség stb. 
jobban megszentségteleniteni, hogy ne mondjam be 
szekérsározni, mintha őrjöngős önkivtiliséggel pár

V

K A Id i Ö rzse tö r té n e te .
(Fonóházi mese.)

Azt mondom én guzsalyozó lányok 
Guzsalyotok félbe ne hagyjátok !
Hallottátok Káldi Örzse sorját ?
— Elmondom hát Káldi Örzse sorját.

— Hát a Laczi csak is őt szerette 
Még t ú l r ó l  is általjött érette.
Otthon rá sem nézett a lányokra,
Mert a szive csak ide át vonta.

Át is jött a jégen minden este, —
Örzse lopva már előre leste 
S ha oda künn koezogott valaki:
Mindjárt tudtuk, Laczi van oda ki.

Ekkor aztán szaladt ki az Örzse ;
Az orsóját dobta le a földre,
Vagy fogyott le, vagy sem a guzsalyja : 
Bánta is ő, szaladt az udvarra.

Nagy későre aztán beérkeztek,
De a Laczi ott sem maradt veszteg: 
El-elkapta az Örzse orsóját,
— Néha még a mécset is kiolták.

Hát egy este — akkor volt Borbára —
Örzse Laczit csak hiába várja ;
Az orsaját nem is vette kézbe :
Mindig csak az ablakokat nézte.

Egyszer csak a kis Pista befordult,
Még az ajtó sarka is megmordult,
Tiszta hó volt az egész gubája —
Csak ennyit szólt: befúlt a Dunába . . .

Örzse is a guzsalyát ledobja
— Akkor is csak félig volt lefogyva — 
Szalad ki a Dunához egyenest,
Mondta P is ta : csak a léknél keresd.

Elbeszélte aztán,, hogy és mint volt:
Laczi épen ide általindult,
A setéiben nem látta a léket,
Szólitgatták, de csak bele lépett. . .

Örzse pedig kereste, kereste —
— Utoljára láttuk az nap este —
— De éjfélkor most is itt fonogat 
S eregeti a vékony fonalat. . ,

SZÁSZ BÉLA.

Regény
BALÁZS SÁNDORTÓL.

( F o l y t a t á s ) .

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Lá tog a tá so k .
—  Nagy a veszedelem Jakab — mondá öcscsé- 

nek szomorúan —  valóban nagy. E g y  hosszú élet 

fáradalmainak gyümölcse, s a mi még ennél is drá

gább és több : a jó hírnév forog koczkán !

Jakabnak még most sem volt egyéb felelete, 

mint az asszony...........

baji vívunk oly ügy mellett, melyet sem egy tisz
tán s bölcsen elemező' ész, sem erkölcsi jobb ér
zületünk nem helyesel? —  midőn vívunk tehát k i
zárólag azért, mert valaki ugy hiszszük becsületünk
ben gázolt. Oh szent fogalom! te vagy azon igazi er
kölcsi vértanú, kit hamis üzletü. hazug, képmutató 
csalfa századunk rengeteg kövezetén összezúzott 
fejjel harczolni látunk mindennap! hiszszük mondom, 
hogy becsületünkbe gázolt, vagy helyesebben szólva, 
epénket fölzavarta valami egyszerű, de gond
dal rejtegetett hiúságunk kőrakásának egy k iá l- 
lóbb tégláját sarkunk szélével kissé megkoczintva. 
Oh temperamentek százada! vájjon leleplezzük-e 
benned az emberiség rendosztályainak töredékét 
üngig vagy épen anyaszült meztelenségig. „ Igen "

—  É s Tercsiké, e kedves áldott gyerm ek? 

TuJod-e, hogy az ártatlan szent nevét is szárnyaira 

kapta a rágalom forgó szele, mely mindent, mit út

jában talál szemét és mocsokkal szokott befedni.

-- Oh hallgass, hallgass, kiáltá hangos zo

kogásban kitörve az öreg ember, homlokát verdesve 

és ritkás szürke haját tépdesve. Minden szavad, 

minden tekinteted izzó tőr, mely szivemet ezer 

sebre szaggatja. Ó én valóban nyomorult, tehetetlen, 

szánandó teremtés vagyok, ki látom, felfogom a 

helyzet veszedelmes, sőt bűnös voltát, ismerem kö

telességemet,.tudom, érzem, mit kellene tennem, de 

nincs erélyem. nincs képességem kivitelére. 0  Fe 

rencz, tudom hogy méltó vagyok megvetésedre, de 

neked jó szived van, s inkább szánalmat és részvé

tet fogsz érezni egy szegény, tehetlen, lelki beteg, 

második gyermekké vált öreg iránt, ki még csak 

azért él a világon, hogy egykori énjének torzképét 

alkossa. Ó ez az a sszony... ez az asszony! . . .  

Te nem ismered ezt az assonyt!'

—  Szegény bátyám! sohajtá Ferencz. nem 

fojthatva vissza nehány könyet, te valóban részvét 

és szánalomra méltó vagy . . .  De hát nincs erőd le

rázni feleséged igáját ?

—  N in c s! sohajtá az öreg vértanúi lemon

dással.

—  De ez igy nem haladhat tovább, azt be 

kell láinod. Azért jöttem, hogy segélyedre legyek- 

Bizd rám ügyeidet. Engedd át nekem a cselekvést • 

majd végezni fogok én nőddel!

—  Azt hiszed boldogulni fogsz vele? Te nem 

ismered őt; ő nem a régi többé!

—  Majd meglátjuk. Legalább kísérletet teszek.

—  Hidd nekem öcsém, nem fogsz czélt érni 

ve le ; mondá az öreg szomorúan lógatva szürke fe

jét. Mindössze is csak kellemetlenségeknek és durva 

bántalmaknak teszed ki magadat, mint azt már nem 

egyszer tapasztalhattad. É s  ez nekem újból nagy 

fájdalmakat okozna. Jobb. ha háboritlaoul hagyod 

leperegni a sors kerekét, melyet ugy sem tartóz

tathatsz fel. Isten elvégezte házam romlását, hadd 

teljesedjék akarata.

—  Ez ne aggasszon ; eléggé ismerem nődet, 

tudom mit várhatok tőle, és Ígérem neked, hogy 

bármi történjék, nem fogok érette neheztelni. Kész 

vagyok a legnagyobb bántalmakra, sőt a kiutasításra 

is. Tudod, nem először történik.

—  Tehát minden áron ki akarod magad tenni 

a bántalmaknak? Jó , kísérts szerencsét, én azon

ban mit sem várok.

—  É s én, várok ha nem a nőtől, igen az 

anyától. Merre van nőd szobája ?

—  Az emeleten a lépcsőzet mellett jobbra.

—  Tehát Isten segélyével; várj itt reám !

A  „szalon" valóban ott volt, bol az öreg

—  mondod te földura botrány sóvár pillantással 
rám merengve. —  „És valóban k ívánod" ?  —  „Igen 
igen, kérem, halljuk." —  „Nem nem polgártárs, 
mig egy uj kosmogenetikai katastropháig földün
ket még nem angyalok lakják, kik becsületüket, 
szenvedélyeiket s vágyukat nem a divat és közvé
lemény chaosából. nem nemünk egy más csáb in
geim felétől, nem egy érzék világ, mint a mondák 
ezer és egy árnyéklalaibó! merítsék, —  m ig föl
dünket fél angyal és fél ördögök —  magunk is oda 
tartozván —  lakják, addig hallgatunk.

P A T R U B Á N Y  A N T A L  tr.

(Vége köv.)

mondta. Ferencz kopogtatott, és azután engedel- 
met sem várva belépett.

Szabóyné asszonyság egy divánon feküdt, 

lábainál Bájvölgyinó ült egy zsámolyon hangosan 

olvasva valamely rósz franczia regény magyar for

dítását.

Tercsiké az ablakmélyedésben ült szokása 
szerint hímzéssel és ábrándjaival foglalkozva.

Szabóynét a regény érdekfeszitö bonyodalma 

annyira elfoglalta, hogy észre sem vette az ajtó 

nyílását, s Ferencz a vastag Ssönyegzeten mely 

lépteinek zaját elnyelte több lépést tett előre, a nél

kül. hogy Tercsikén kívül, ki csak fejbollintással 

merte őt üdvözölni, valaki észrevette volna be

lépését.

—  Enyje de pompás és fényes szobája van, 

kedves sógorasszony, az ember azt hinné, egy igazi 

grófnőnél van, —  szóllalt meg kis idővártatva Fe 

rencz, miután a szobában körültekintett inkább naiv 

elragadtatással mint gúnnyal.

De sógorasszonya nem igy ítélte meg szavait, 

hanem gúnyt és sérelmet látott azokban, s sietett 

magát rögtön megboszulni.

—  Nos miért ne lehetne nekem ép oly pom

pás és fényes szalonom, mint akármely igazi grófnő

nek? Van hozzá vagvonom és ízlésem. Egyébiránt 

kinek a szeme megbotránkoznék talán ennek látá

sán, megkímélhetné magát e kellemetlen benyo

mástól. —  Mondá Szabóyné s egészen neki piroso

dott a méregtől.

De a lakatosmester nem hallotta, ugy vagy tőn 

mintha nem hallotta volna e haragos kitörést, s 

egészen a fényes bútorzat és fölszerelés bámulásá

val látszott elfoglaltak.

Rendre vizsgálta a nagy aranyos rámáju ké

peket, megnézte magát az álló tükörben, megsza

golgatta a virágtartók porczellán cserepü növényeit, 

végig simította izmos, durva kezeivel a zselyeszékek 

atlacz szöveteit, s azután hirtelen egész ámulattal 

fölkiáltott :

—  Nini hisz ez k la v ir? Hátugyan minek ez 

itt ; hisz sem a sógor asszony, sem Tercsiké nem 

tudnak bánni vele ?

—  Minek ? kiáltá alig fékezhető felindulással 

Szabóyné asszonyság, —  h m ! tehát azért fárasz

totta ki magát Kecskevárró! ide, hogy engem meg- 

számoltasson ? Ezt kereken kikérem magamnak !

' —  Nó nó kedves sógorasszony . csak ne po

roljon megint, nem a végett jöttem én ide és 

ugy hiszem szavaimban nem is volt semmi 

bántó.
—  De hát mi végett, ha szabad kérdeznem ? 

mondá indulatosan Szabóyné asszonyság a pam- 

lagról felugorva és oly kihívó állásba téve magát, 

mi a lakatos mesteren kívül talán mindenki mást 

megzavart volna.
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