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A magyar történet-tu
domány egy évtized óta 
igen örvendetes, lendüle
tet kapott. Kitűnő erők 
aknászszák az elmúlt idők 
bányáit, és a ni u 1 t sok 
kincsét hozzák napvilágra, 
a j e l e n  tanulságaid.

Azon derék Írók közt, 
kik e téren munkálkod
nak, S z i l á g y i  Sán
dor is szép helyet fogta, 
el. Nem feladatunk mun
káit bírálni vagy ismertet
ni ; az olvasók mindössze 
is tőlünk néhány rövid 
vonást várnak, Írói 
magán-életéből, —  a 
képe mellé.

S z i l á g y i  S á n 
d o r  —  jelenleg n. kö
rösi ref. tanár és a tudo
mányos akadémia levelező 
tagja —  1827-ben K o 
lozsvárt született, hol —  
atyja a ..K 1 i ó" Írója,
—  a ref. iskola első ta
nára volt. Ugyanott tanul
ván. az irodalomban ha
mar hírnévre jutott atyja 
példája.korán felkölté ben
ne az irói munkálkodás 
iránti hajlamot.

Mint minden ifjú, szép- 
irodalmi téren kezdé.

Legelőször is 1844- 
ben élénk úti rajzokat irt 
Garay „Regelő‘‘-jébe, s 
majd a „H o n d e r u b e." 
mely akkor a szalonvilág kedvelt divatlapja volt.

Iskoláit végezve, M.-Vásárhelyen táblai í r 
nok, s majd a főkormányszéknél fogalmazó gyakor
nok lett. E  pályát azonban a változó események 
félbe szakiták.

íkllágyí Sándor.

1848-ban — Kolozsvár bevétele után -  Pestre 
költözött, s Jókai mellett az ..Életképek segédszer
kesztője lett. 1849 ben Csányi megbízásából a „Pesti 
Hirlapof* is szerkeszté ; később pedig a csak rövid 
időt élhetett „Szegedi Hírlap** főmunkatársa lett.

Irodalmi tevékenysége 
azonban leginkább 1850- 
ben fejlett ki. midőn— vál
tozó bajai után Pe.-trele- 
lepült azon erélyes elhatá
rozással. hogy a zsibadtan 
szendergő szépirodalmat 
újabb és frissebb életre 
serkenti,

Már ekkor rövid idő 
alatt . sebtiben számos 
könyvet irt a leviharzolt 
eseményekről, azok fér— 
fiairól, s adatairól, melyek 
mind nagy keletnek örvend
tek, s óévét ismeretessé 
tették az olvasók előtt.

Első szépirodalmi vál
lalata : az ,,E m 1 é k 1 a- 
p o k“ czimii íiizetek va
jának. melyekben közpon- 
losítni törekedett a régi 
ésuj erőket. Jókai, Tompa, 
Arany e füzetekben köz
lék akkori legjobb mű
veiket, s az egészet ele
ven és erőteljes szellem 
lengte át. .

Azon időkben sok szív
nek és elmének volt vi
gasza ez „Emléklapok" 
olvasása.

Később a „ P e s t i  
r ö p í v e k e t" szerkesz 
té, melynek megjelenése 
azonban a 10-dik szám 
után be lön tiltva. —  
Szilágyi Sándor ez idő
ben valóban sokat tett az 

irói körök élénkítésére. Folyvást munkálkodott, nó
gatott, szerkesztett, s másokat is vállalkozási tevé
kenységre ösztönzött. A magánéletben is szeretetre
méltó tulajdonokkal bírván,az irók örömest csatlakoz- 
takhozzá, s kedvvel művelék a kertet a — sivatagban.
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Lapja megszűnése uián azonban Kecske
métre, s onnan egy év muiva N. Kőrösre ment t a- 
n á r n a k.

Azóta a t ö r t é n e l e m  munkás híve lett,
,,Erdély irodalom-történetét" a „Budapesti 

Szem lédben mindenki örömmel olvasó tőle, vala
mint a politikai lapok tárczáiban koronkint közlött 
tudományos czikkeit is.

Egy ik  főérdeme a fáradatlan o k m á n y -  
g y ű j t é s .

S z a b ó  K á r o l y  tanár-társával együtt, a 
városok annyira fontos régi monographiáinak , s 
községéleti emlékiratainak kiadását vette czélba. 
Kiadták a nagy-kőrösi és halasi érdekes króniká
kat, és számos napló följegyzéseket, melyek a tör
ténészre nézve megbecsülhetlen adatok.

Szintén ő gyüjté össze —  S  z i I á d y Áron
nal —  azon „Török-magyar kori okmánytárt", 
melynek két első kötetét a tud. akadémia közelebb 
adá ki.

Történeti dolgozatait most gyűjti kötetekbe.
Egyszersm ind az akadémiának is egyik leg

munkásabb tagja.
A  férfikor virágjában lévén, tőle a történeti 

téren mindig több-több becses munkát várhatunk.

M a g ja r t i i r té 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 .

II.

A törvényhozás.

Sz.-István, Sz.-László és Kálmán alatt.

997—1114=117.
Nagy kérdés, hogy mikép nyilatkozott a magyar 

szellem a törvényekben ? Nem meritett-e ő is a római 
jogból, mint az olasz, franczia, spanyol és német, sőt a 
brit nemzetek is, melyek mind, vagy a rómaiak alattvalói 
valának, vagy velők jó ideig közvetlenül érintkezvén, 
ennélfogya jogelveiket magok törvényeibe átültetvén 
magoknak elsajátították, elannyira, miszerint azok ma is 
érvényesek, s hihetőleg még hosszú, vagy tán örökideig 
az európai jog alapjai gyanánt maradandók.

A magyar szellem, sajátságos, a rómaitól egészen, 
független jogvilágot alkotott magának, s mondhatni vele
született s magával hozott jogfogalmakból; azokat vevén 
ki, mik az egyház s vallás uj tárgyaira vonatkoznak, s 
a már megállapított s kifejtett egyház dogmái s szerve
zetében szentesítve valának.

Sajátságos a magyar törvénykönyvben az is, hogy 
homlokán, az az legelején a fejedelemnek magának szóló 
törvény áll. A magyar ész természetesnek s legigazsá
gosabbnak találta : annak szabni az első törvényt, ki a 
nemzetben legtöbb jót, mint legtöbb roszat tehet, nem 
lévén nagyobb áldás a jó, sem nagyobb átok a rósz fe
jedelemnél. Szent István a magyarok első királya, volt 
ama bölcs ember, ki e fejedelmi törvényt, Imre fia, mint 
leendő király számára irta, mintegy végrendeletül, de 
avval a szándékkal egyszersmind, hogy okuljon s okul
hasson belőle akármelyik más király is, ki a magyar tró
non fogna ülni ő utána az Árpádházból vagy egyéb nem
zetségből is.

Szerfelett é rd ek es , első szent királyunk ezen 
Decreíum a elveivel gondolatmenetével rövid kivonat
ban megismerkedni. Az egésznek veleje e következendők 
ben áll.

Szent háromság nevében stb.
Miután a gondviselés akkép rendezte az emberi 

dolgokat, hogy mások előljárjanak, mások meg követők 
legyenek, és épen ilyen viszony az atya és fiú közt is 
létezik : annak folytán én is neked édes fiam a bölcse- 
ség s ildom szabályait hagyom végrendeletül, hogy azokat 
követve , bíborban s kények közt született fejedelem lé
tedre, el ne hitványulj s el ne tompulj, sem a bölcs Sa
lamon engedetlen fiának sorsára el ne juss, kit a nép a 
királyságtól megfosztott: hanem jámbor, értelmes, ha
talmas és dicső uralkodóvá légy.

I. Fejezet. Mivel minálunk senki sem emelkedke- 
tik  a  királyi m éltóságra, hacsak a  k a t h o l i k a  
h i t b e n  nem neveltetett; azért édes fiam, te  is a  ka
tholika s apostoli h ite t híven tartsd  m eg ; mert (2. §.) 
k ik  balul hisznek, azok sem becsülettel nem uralkod
hatnak, sem az örökországban koronát nem nyerhetnek. 
H a pedig a  h it vértjét m egtartod, akkor az üdvösség 
sisakja is a tied, mikkel felfegyverkezve, minden látható 
g láthatlau elleneiddel bízvást hadakozhatok Ezen hit

pedig más ne legyen, mint az Athanasiusféle, mely nél
kül senki sem üdvözülhet. Ha valaki, alárendeltjeid közül, 
e hitet csonkítaná , vagy valahogy máskép változatni 
merészelné : az eretnek s nem a szentegyház fia : ilyen 
embert te ne ápol, se ne védelmezz, mert ezek nyomo
rúságosán rontják a szentegyház népét, s azt tönkre is 
teendik.

II. F e j . : A második helyet a mi királyi udva
runknál az a n y a s z e n t e g y h á z  foglalja el, melyet 
Krisztus alapított, az apostolok s szentatyák elhintettek 
s szilárdul megépítettek. Ez országunkban még zsenge 
növény; azért is annál szemesebb s gondosabb védelmet s 
őrizetet s ápolást érdemel részünkről. Ennélfogva te is 
édes fiam, forró buzgalommal őrködjél felette, hogy nap
ról napra öregbedjék, s ennek cserében a te koronád is 
dicsőbb, életed pedig boldogabb s hosszabb legyen.

III. F e j . : A harmadik helyet a mi királyi méltó
ságunkban a főpapok rendje (ordo pontificum) tartja. 
Drága fiam ! Ezen öregeket—seniores—úgy őrizd, mint 
szemed fényét. Ha azoknak jóvoltával bírsz, nemkell fél
ned semmi ellenségtől. Azok őrködvén feletted, minden
ben bizton leszesz, könyörgésök a mindenható istennek- 
ajánland téged. Őket (2 §. .) rendelte ugyanis az isten,az 
emberi nemzetésalelkekörjeivé,meg az egyházi méltóság 
ésisteni szentség kiszolgáltatóivá. Nélkülök nem tétetnek 
királyok, se fejedelemségek, közbejárásuk által töröltet
nek el az ember bűnei. Ha őket tökéletesen szereted; 
önmagadad kétségtelen gyógyítod (sanas) s országo
dat becsületesen kormányzód. Mert az ő kezeikbe téte
tett a hatalom : megkötni minket bűneinkben vagy fel
oldani azok alól. Őket Isten elkülönített az emberektől, 
neve s szentségében részesítette, s azok sértegetését 
megtiltotta, Dávid által „Ne érintsétek (sértsétek) az 
én Krisztusaimat, (a felkent szentjeimet.)u Ezt hát fiam, 
neked is igen tiltom, ha boldogul óhajtasz élni, s ország
osodat dicsőíteni. Mert az ilyen dolgok mindenekelőtt 
sértik az Istent. Szóval ha te ezen [főpapi] rendet fen- 
tartod s yéded, szerfelett fogod felmagasztalni dicső 
koionádad.

IV. F e j . : A kormánynak negyedik dísze a főren
dek, bárók, grófok, vitézek és nemesek hűsége, ereje s 
bizodalma. Ezek legyenek, fiam, atyáid és testvéreid. 
Ők az ország s a gyengébbek oltalmazol, az ellen
ség leküzdői s a monarchiák öregbítői. Ezek közül 
te senkit sem ejts szolgaságba, se ne nevezz szolgádnak. 
Ők katonáskodjanak neked, de ne szolgáljanak. Harag, 
dölyf, irigység nélkül, békével leereszkedve, [hunuliter] 
s szelíden uralkodjál fölöttük. Mert különben, ha hara
gos, kevély irigy s izgága leszesz, a vitéze ereje a te ki
rályi méltóságodnak leend gyöngesége, s ők idegeneknek 
adandják át országodat. Ettől tartván, erényeid által 
szabályozd a főrendnek életét, hogy szereteted által 
megnyerve, őszintén ragaszkodjanak királyi méltóságod
hoz, s országod minden tekintetben nyugodalmas hábo
rítatlan legyen.

V. F e j.: Ötödik ékessége a koronának a türelem 
és az igazságos bíráskodás. Félj lenni biró, s örvendj ki
rálylétednek, s czimednek. A türelmes királyok kor
mánykodnak, [regnant], a türelmetlenek zsarnokolnak,

VI. F e j . : A vendégek [városi polgárok, nem 
magyar fajta iparosok] és jövevények a hatodik helyet 
foglalhatják el hasznos voltuk miatt a királyi hata
lomban. Érkezvén ugyanis mindenfelől vendégekül, ma
gokkal hoznak mindenféle nyelveket, szokásokat, okmá
nyokat, és fegyvereket, melyek a királyi hatalmat ékesí
tik, az udvar dicsőségét emelik, s a külföld nagyravá- 
gyását megfélemlítik. Mert egy nyelvű, s egy szokásu 
ország erőtlen és gyarló. Tartogasd tehát és ápold őket, 
fiam, jóvoltoddal és becsülettel,hogy szívesebben lakjanak 
nálad, mint másutt. Ne rontsd a mit én épiték. Bővitsd 
országodat naponta, hogy koronád mindenektől felséges
nek tartassék.

VII. Fej. ; A tanács a hetedik helyet követeli a 
királykodásban. Édes fiam ! A fiatalok és kevésbbé böl
csektől ne kérj tanácsot, hanem az öregebbektől kiket 
erre már öregebb tapasztaltabb^ koruk és bölcseségök 
tesz képesekké. Mert a királyok szándokai kell, hogy a 
bölcsek kebleiben zárassanak, nem pedig a könnyelműek 
[stultorum] szelessége által kikürtöltessenek. [propagarij. 
A mi mindegyik korhoz illik, abban gyakorolja magát, 
a fiatalok t. i. fegyverben, az öregebbek [senatores] a 
tanácskozmányokban. Egyébiránt a fiatalok ne zárassa
nak ki egészen a tanácsból; csakhogy valahányszor velők 
tanácskozva valamit végeztél: azt, ha szinte helyes is, 
mégis mindenkor az öregebbek elé terjeszd, hogy min

den cselekedeted a bölcseség mértékével legyen meg
mérve.

VIII. F e j.: Őseink nyomdokainak követése a 
nyolezadik helyet foglalja el a királyi méltóságban. 
A legnagyobb királyi dísznek kell elismerned; az 
előtted volt királyok és becsületes szüleid utánzását. 
Mert akiősapáirendelményeit [decreta] megveti, az isteni 
törvényeket sem teljesiti; el fog veszni. Az engedelmet- 
lenség szelleme elszórja a korona virágait, s az egész or
szág vesztére van. Az én szokásaimat, melyeket a királyi 
méltósággal öszbangzásban látsz lenni, minden tétovázás 
nélkül kövesd. Mert igen nehéz ám, országot tartani, 
ezen éghajlat alatt, ha csak nem leszesz utánzója az 
előtted uralkodott királyoknak. Melyik görög kormá
nyozna ugyan is latinokat görögszokás szerint és vi
szont ?

* Továbbá [9. F.] serényen imádkozzál, hogy az Is
ten minden gonoszságot és renyheség meg butasságot 
távolitson el tőled, erényekkel áldjon meg és elleneidet 
lealázza.

Végre kell, (10 F.) hogy a király jámbor könyö
rületes s a többi erénnyel legyen megtelve s felékesitve. 
Mert istentelen és kegyetlenséggel megfertőztetett király, 
hiába bitorolja a királynevet, holott inkább zsarnoknak 
mondandó. Továbbá légy béketürő, erős lelkű, alázatos, 
szerény, szelíd, emberséges szemérmes, s minden faj
talanságot kerülő. íme mindezek teszik a királyi koro
nát ; ezek nélkül sem itt nem országolhat senki, sem 
az örökké való országba nem juthat el.

Ez Sz.-Istvánnak nevezetes 1-ső d^cretuma, s a 
magyar törvénykönyv előszava. Egész leplezetlen látjuk 
benne a nemzet fejének szellemét, úgy hogy minden to
vábbi magyarázat szükségtelen. Az uj hit, az egyház, a 
papság,a keresztény erények eszméi foglalják el s dolgoz
zák leginkább apogányságból épen kiemelt királyi lelket; 
s az egésznek szentesítése az,hogy : ba e parancsolatokat 
híven teljesíted, országostól boldogulsz, s az örökkéva
lóság koronáját is megnyered; ellenkező esetben pedig, 
jaj neked, elveszik tőled országodat és idegeneknek ad
ják át.

Ennyit a nemzet fejének kizárólag szóló tör
vényről.

Hadd lássuk a nemzetnek szólókat is.
Itt is a legislegelső, s főfő tárgy az uj egyház, ennek 

papsága s fegyelme ; mit is a gondolkozó ember nagyon 
természetesnek talál oly népnél, mely nyers természe
tességéből s ős vallásából egészen uj vallásba s jámbo- 
rabb társadalmi állapotba megyen át. Neki az uj egy
ház uj mennyország, s az uj papság e mennyország isteni 
sáfárja.

E tekintetben tehát Sz.-István 2-dik könyve 
igy rendelkezett: „Ki az isten házát megvetendőnek 
gondolja, vagy az istennek szentelt, s a király védelme 
alatt álló birtokokkal itt embertelenül (inhorente) bánik, 
vagy azokat megsérteni merészeli, átkoztassék ki, mint 
az isten házának megtámadója s szentségtelenitője 
(violator). A király mindazáltal parancsolja meg az 
uralma alattiaknak, hogy (az egyháznak tett) adomá
nyozásai magok épségében, biztosságban és sértetlenül 
tartsák. Az egyház birtoka a király védelme alatt álljon 
s ez úgy vigyázzon rá, sőt még jobban mint saját örök
ségére, mert az isteni ügy (birtok) előbbrevaló a halan
dók birtokainál. Azért is kell, hogy az, ki az isteni vagyon 
védőjének s őrjének rendeltetett (a király) azokat, ne 
csak szorgos gonddal tartsa, hanemszaporitsa'is; sőt még 
maga javainál is inkább köteles legyen megvédeni s gya
rapítani. Hp. tehát valamely esztelen ember alkalmat
lankodása s gonoszságával el akarná a királyt e tekintet
ben tántorítani; azt el kell metszeni, s hajítani mellőle. 
(C 1 § 1 -4 .)

„Az egyházi dolgokban a püspökökké legyen a 
hatalom. Akaratunk a z : hogy hivataluknak a világiak 
engedelmeskedjenek, sőt magok a megyei grófok s bírák 
főpapjaiknak a bíráskodásoknál szót fogadjanak. (C. 2.) 
Világinak tanúbizonyságát pap ellen senki sefogadja el. 
Ne is merészeljen senki papot vallatni, hanemha az egy
házban (C 3.) Testvérek! a mint a papok mindnyájatok
ért dolgoznak úgy illik, hogy ti is mindnyájatok dolgozza
tok ő érettök, oly annyira pedig, hogy ha szükség úgy 
hozandja, lelkeiteket is adjátok oda érettök. (C. 4). A ki 
vasárnap dolgozik, veszítse az eszközt, vagy a barmot, a 
mivel dolgát végzi, s bűnhődjék. Vasárnap minden lélek 
menjen templomba, azokon kívül, kik a házi tüzet őrzik. 
Ha ki megátalkodottságból elmarad, büntettessék, s ha
já t veszítse (depiletur.) — A ki böjtnapon nem bőjtöl, 
egy hétig bezárva koplaljon. — Ha valaki gyónástalanul 
halt meg makacsságból, szertartás nélkül temettessék el, 
S ha annak oka a szülék hanyagsága,lakóijának a papok
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nak önkénye szerint. Ha valaki otromba felfuvalko olás
ból vét a kereszténység ellen, s hétszeri megintésre sem 
javul, azt át kell adni a királyi törvényszéknek, mint a 
kereszténység védőjének (C. 5—12). Ha kik templomban 
az isteni tisztelet alatt beszélgetnek, fecsegnek s há
borgatnak, az olyanokat a templomból kell kivezetni,és 
ha főrendüek leszidni, ha pedig alsóbb néposztály
nak , lekötözni nyilvánosan és megkorbácsolni. — 
Ha valakire kiviláglik , hogy boszorka , azt a pap 
először böjtöltesse , második ízben ismét böjtöltesse, 
rá meg homlokán s mellén izzó kulcscsal bélyegezze meg, 
harmadszorra pedig bevádoltatva, a bíráknak adassék át. 
(Ez tán olyan inquisitio-féle elbánás lehetett.)

Még sokat idézhetnék, mit ama őseink az egyházi 
életre vonatkozólag rendeltek, de ezek nem férvén többé 
szándékolt keretembe csak egyet teszek még, a mi lénye
ges és nagyszerű. Összeállítom t. i. az uj papság óriási 
képét, ama ős törvények fejezeteiből; hogy lássuk, mily 
szerepet játszhatott a magyar nemzet szelleme ezen 
hatalmas papság gyámsága alatt.

Rendeltetett:
1. Hogy a papság birtokos, vagyonos, s e czélra 

mindenkinek szabad legyen a maga vagyonát az egyház
nak ajándékozni, s ezen intézkedése változhatlan marad
jon Sz. Ist. D. L. n . C. 5. — Ha valaki az egyháznak 
valami jószágot Ígér, azt visszavonni, másra használni 
tilos. Sz. Lász. D. L. 1. C. 5. 23. Hogy mindenből tized 
járt az egyháznak, kiki tudja, Kálin. L. II. C. 5.

2. A papság és egyház birtoka, sérthetetlen mint 
az Istennek magának vagyona és földje. Sz. Ist. D. L. H. 
C. 1.

4. A főpapot maga a király sem büntethesse, ha
nem többszöri atyai eredménytelen intés után azt az 
egyházra bízza. Sz. Ist. D. L. 1. C. 3. § 5.

4. Papot világi biró nem idézhet. Kálm. D. L. I.
C l 4.

5. Pap ellen világi ember nem tanuskodhaíik. Sz. 
Ist. D. L. H. C. 3.

6. Papnak külön sajátságos ruhája legyen, mely 
által személye kitűnjék. Kálmán. L. II. C. 70.

7. Pap csak feleségtelen lehet. Kálm. D. L. II.
C. 9.

8. Minden pap, még a szerzetes és apácza is el le
gyen helyezve, és biztosan ellátva. Sz. Lász. L- I. C 
17. 18. 21.

10. Számtalan ügyben pap volt biró s végrehajtó
főleg.

11. Az izzó vas és forró víz próbának kezelője a 
papság volt. Lász. L. 1. C. 38.

12. A házasság is csak a pap jelenlétében léte
sülhetett, különben nem házasság, (nem szentség) hanem 
fajtalanság műve, — opus fornicationis. — Kálm. L. I. 
C. 15.

13. Negyven ünnepnap hozatván be Lász. L. 1. 
C. 38. s azt az 52 vasárnaphoz számítva, a pap közel 
100 napot évente gyakorolta lelkészi s emberfeletti ha
talmát ünnepélyesen és közvetlenül a nép tömegén.

14. így kívül s felül lévén az államon és királyon, 
a nemzeten és családon e papság s tulajdonképen, csu
pán az egyházra, pápára, krisztusra és istenre támasz
kodva s hivatkozva, daczára ennek még is ő az ország 
első, főfőrendje ! mint ez már sz -István alatt láttuk, 
sőt végre.

15. Még a halálban is a hivő lelkek ura, miután 
azokat bölcsőjöktől fogva sirukig vezérelte, nevelte, ok
tatta, egyelmeztet, rettegtette, sujtogatta és vigasztalta, 
szóval rajtok lelkileg uralkodott volna, a királyi hatalom 
apostoli tekintélye s védpaizsa alatt, mintegy vele, de 
n e m  az állammal, n e m  a nemzettel szövetkezve.

Mind ebből látható, mikép a magyar szel
lem akkorában kiskorú lön és egészen az uj papság 
gyámsága alatt létezett, mely legmélyebb érzelmeit, 
legtitkosb szándokait, gondolkozásának minden mozza
natát ellenőrzötte s irányozgatta. Úgy látszik, e hatalom 
és gyámkodás mai napig sem csökkent.

Ak.

Áugustus császár emlékirata.
(Folytatás.)

Áugustus bánásmódja a senatussal szemközt 
—  mint képzelhető —  finomabb és mesterkéltebb 
volt. Ennek még Pharsalia és Philippi után is elég 
nagy neve volt. hogy megérdemelje a kíméletes 
bánásmódot. Habár lehanyatlott is, a vén arislocra- 
tia elég félelmes volt, s óvatosan kellett vele bánni. 
Látható is, hogy Áugustus mily gondot fordít em

lékiratában arra, hogy a senatusról mindig csak 
tisztelettel szóljon. E  név majd mindig a szenvelgés 
bizonyos nemével fordul elő. A ki a látszatnak hi
telt ad, könnyen azt mondhatná: a senatus volt az 
ur, s a fejedelem megelégedett azzal, hogy a sen'a- 
tns rendeletéit végrehajtsa. Áugustus maga is ezt 
akará elhitetni. Egpsz életében törekedett palástolni 
nagy hatalmát. Királyi lakából a legmeghatóbb le
veleket irá a senatusnak, kérve egyet-mást, néha a 
közügyek gondjaitól való fölmentetést, és soha 
sem látszoti jobban elkedvetlenülve a hatalomtól, 
mint azon pillanatban, midőn minden hatalmat kezei 
közt összepontositott. Emlékiratában is ugyanezen 
fogás uralkodik, s ezáltal jobban sikerült kortársait 
félrevezetnie, mint az utókort. Mindig a mérséklet 
és önzetlenség komédiáját játszá. Sokszor szenvel- 
gett oly méltóságokhoz való ragaszkodást, melyet 
nem igen óhajtott „Midőn Marcellus és Arruntius 
consulságuk alatt, —  Írja többi közt, —  a senatus 
és a nép magkináltak a korlátlan hatalommal, s aján
lani jöttek azt nem fogadtam e l; de nem utasitám 
vissza midőn az élelmezés fölötti őrködéssel meg
bíztak, s eljárásommal, melyet gyakoroltam, meg
szabadnám a népet félelmeitől." S  nem ez volt az 
egyedüli jutalom, melyet mérsékletéért kapott. 
K é rd é s! hány kitüntetés és ajándok fordult elő, 
melyeket nem akart elfogadni. íme itt van egy, a 
legfőbb a többi közt: „Hatodik és hetedik consul- 
ságom alatt, elfojtván polgári harczokat, midőn va
lamennyi polgár megegyezése szerint nekem szán
ták a legfőbb hatalmat, én a köztársaság kormány
zatát a senatus és nép kezébe tettem le. E  tény ju
talmául a senatus consultus Augustusnak (Felsé
gesnek) nevezett, kapumat borostyánokkal halmozák 
el, melyből polgári korona emelkedett ki, s Júlia 
udvarába arany paizst helyeztek, melynek föliratai
ban erényemet, kegyességemet, igazságosságomat, 
s azon önmérsékletemet dicsőítők, mely szerint a 
rám ruházott méltóságokból ép annyit engedék 
tiszttársaimnak, mint önmagámnak.“ E  sajátszerü 
pontból is látszik, hogy a föliratok mennyire félre
vezethetik azokat, kik vakon hisznek nekik. Nem 
az látszik-e belőle, hogy 726-ban a római köztár
saság, Áugustus nagylelkűségéből újra kezdődött ? 
Pedig épen ez volt a császárság korlátlan hatalmá
nak kezdete. Még Dión Cassius, a hivatalos törté
netiró, kinek Áugustus szavait el kellett fogadnia, 
sem ad hitelt e kifejezésnek, Azt Írja, hogy e kor
mányzás bárminő nevet viselt is, alapjában egyed
uralom volt. Hozzá tehette volna, hogy soha egyed
uralom korlátlanabb nem vala. E g y  ember örökö
sévé tette magát a köztársaság minden méltóságai
nak, s valamennyi hatalmat egyesite önmagában. 
Elnyomá a népet, mely többé nem tanácskozhatott; 
ura lön a senatusnak, melyet tetszése szerint vá- 
laszta és átalakított; consul és püspök volt, egy- 
iránt igazgatva a világi és egyházi ügyeket; szent 
és sérthetlen személy, ki ellen egy szót ejteni is 
tenkáromlás vala ; mint erkölcsbiró jogot vett ma
gának behatolni az egyének legbensőbb magán éle
tébe is. Mindezt Dión Cassiusban is olvashatjuk. 
Vegyük még hozzá, hogy birodalmának határai a 
müveit világ határai voltak; barbárság kezdődött 
ott, hol a szolgaság végződök; ennél fogva e des- 
potismus ellen még menekülés (önszámkivetés) 
szomorú vigaszával sem lehetett élni. Még is e bor
zasztó hatalmat biró ember egész vakmerőleg 
mondja nekünk, hogy nem kívánta elfogadni a kor
látlan hatalmat.

El kell azonban ismerni e korlátlan hatalom
ról, melyet oly óvatosan igyekezett leplezni, hogy 
minden eszközt fölhasznált, melylvel létezését meg- 
bocsáthatóvá tehette. Á u g u s t u s  minden ked
vezést önkéntesen megadott a rómaiaknak, hogy 
szabadságukat felejtsék. Nem csupán az anyagi 
gyarapodást értjük, mely uralkodása alatt egyre 
nőtt, sem a polgároknak majdnem egy millióval *)  
növekedő számát, sem-a nyugalmat és biztonságot, 
melyet a polgári harczok után mindenki óhajtott; 
hanem azon hasonlithatlan fényt is, melyet Rómá

*) Az ancyrai emlékirat erre nézve a szaporodás 
pontos jegyzékét adja. Áugustus 726-bau rendelő el az 
első ncp-összeszámlálást. Akkor 4,063,000 polgár volt. 
Húsz év múlva (746-ban) 4,233,000. Végre 767-ben Au- 
gustus halála évében, 4,937,000 polgárt számítottak ösz- 
sze. Ha hozzáveszszük e számhoz a nőket és gyermeke
ket, kik nem estek a be számlálásba, egyszerre meggyő-

nak mindennemű szépítésekkel kölcsönzött. Bizo
nyos volt, hogy e szépítés tetszeni fog a népnek. 
Már Caesar is tudta ezt, cs százmillió sesterciumot 
(10 millió forintot) adott ki azon helyiség megvá
sárlásáért, hol fórumának kellendett állnia. A ugu s- 
tus még többet tett. Az általa emeltetett emlékek 
czimsora megvan az emlékiratban, de oly hosszú, 
hogy lehetlen egészen idézni. Tizenöt templom, 
számtalan portikus, egy színház, senatusi palota, 
s egy fórum sat. fordulnak elő benne. Egész Rómát 
megujittatá. Azt lehet mondani, hogy egy momentum 
sem kerülte k i figyelmét; a mit újra nem csinálta
tott, legalább kijavittalá. Bevégzé Pompejus szín
házát, Caesar fórumát, s újra építtette a capitoliu- 
mot. Csupán egy évben nyolezvankét templomot ja
víttatott ki, melyek omiadófélen voltak. S  ennyi 
miüi ! nem volt hiába kiadva, mert e pazarlásba 
mély politikai czél rejlett; e m á r v á n y  R ó m á 
n a k  el kellet vonnia a népet a múlt idők fontos 
emlékeitől, hogy egészen feledve legyen az azelőtti 
téglából épült Róma.

S  nem egyedül ez volt a kárpótlás, melyet 
Áugustus a rómaiaknak adott; adott nemesebbe
ket is, melyekkel törvényszerüsitni akarta hatalmát. 
Ha a néptől a szabadság feláldozását kívánta: 
gondja volt rá, hogy e hiányt a nemzeti büszke
ség mindennemű elégültségével pótolja. Rómát 
senki sem tette nála tiszteltebbé és félehnesbbé az 
idegenek előtt; és senki sem adott annyi okot —  
büszkének lenni a római származásra, mint épen ő. 
Az emlékirat utósó része teli van azon tiszteletadó
zások nyájas elbeszélésével, melyekben Róma az ő 
uralkodása alatt részesült. Nehogy valakinek szeme 
fájdalmasan pihenjen meg azokon, mik belöl tör
téntek, igyekezett a szemeket a küldicsőség felé 
irányzani. A  polgárok előtt, kik elszomorodtak a 
puszta fórum és engedelmes senatus látásán, rá
mutatott a római seregekre, melyek a pannónok és 
arabok földjére is behatoltak, a rómái hajóhadakra, 
melyek a Rajnán és Dunán büszkélkedtek, a breton, 
svéd sat. királyokra, kik Rómába futottak a légiók 
segélyéért, a médek és párthokra —  Róma e ret
tentő elleneire, —  kik királyt kértek tőle, s a leg
távolabbi és legismeretlenebb népekre, melyek m i
helyt bajok akadt, római szövetségért csengtek. 
„India királyától, —  Írja többi közt, —  követek 
jöttek hozzám, honnan még egy római hadvezérhez 
sem küldöttek soha. A  bastarnok, szittyák, sarma- 
ták. kik laknak a Tanais körül, az albáni, hibermai 
és méd királyok küldöttséget bíztak m eg : kérni 
barátságunkat.4' A legelégületlenebb szívnek is igen 
nehéz volt ellenállni ily nagyság előtt; s egyik leg
mesteribb müve volt, hogy a múltakban is minden
kire kiterjesztő gondját, ki Róma dicsőségét elő
mozdító. „Ő —  mondja Svetonius. —  majdnem 
ugv jutalmazó mint az istenek, mindazokat, kik R o 
máért munkálkodtak." S  meg akarván mutatni, hogy 
e cultusból senki sincs kizárva, újra fölemelte 
Pompejus: szobrát, mely előtt Caesar elesett, s egy 
közhelyen fölállittatá. E nagylelkű viselet igen 
ügyes taktika volt. Meghódolván a múltak dicsősé
gének, lefegyverezte mindazon pártokat, kik ellene 
szolgálhattak volna, s egyszersmind saját hatalmát 
is megerősité, midőn azt a régi emlékekkel össze
kapcsoló.

(Vége köv.)

Az öngyilkosság.
(Komoly eszmélkedések).

(Folytatás.)

Elmélkedésemet még talán tovább is fűzném 
az öngyilkosságról, ha épen annak papírra tevése
kor Ratisbonne „Impressions littéraires‘‘-jeiben 
(Paris, Michel Levy írére, 1855.) az öngyilkos- 
ságróli fejezetet olvasva, abban azon gondolatokat, 
melyek bennem e tárgyról inkább csak homályosan 
éltek, a legmegragadóbb tollal rajzolva nem találtam 
volna. így czélom elérésére sükeresebbnek tartom

ződünk, hogy Áugustus uralkodásának utolsó húsz évé
ben a szaporodás legalább is 16 száztóli volt. Némelyek 
azt hihetnék, e nagy szaporodás az által történt, hogy 
sok idegen költözött Rómába. Azonban Svetoniusbó* 
tudjuk, hogy Áugustus —  Caesar elvével és példájával 
ellenkezőleg —  igen fukar volt a római polgár czimének 
osztogatásában.
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a tudós franczia Írásából azt, mit szükségesnek 
találok, idézni, s némely helyütt ezen idézeteket 
igénytelen jegyzeteimmel kísérni.

Ratisbonne leírván a Morgne-ot, azon helyet, 
hol a párisi öngyilkosok föltalált hullái a végre 
vannak kitéve, hogy azokban talán valami hozzá
tartozójuk ráismer, —  érzelmeit igy fejezi k i :

„E  helyen egyetlen dolog okozott bennem 
bizonyos élénk és fájdalmas érzést, t. i. a meztelen 
hullák fölé akgotott rongyok, az életet levetközöt- 
tek öltözetei: ékesen szóló lom, mely ezen szeren
csétlenek nyomoráról beszél, melynek meztelensége 
annyiakat taszít öngyilkosságba. Ezen ily módon 
kirakott ereklyék némileg rokonok azon büntetés
sel, melylyel Dante Divina Comoediájában az ön
gyilkosok lelkeit sújtja. Ezek a földről, —  melytől 
önkényt megválnak, —  a pokol egyik sötét erde
jébe zuhannak, hol elejénte a talajban magként csí
ráznak s fákká nőve. a hárpiák zsákmányává vál- 
n ak ; ágaik sirnak s leveleik vérzenek. Végre az 
Ítélet napján e fák, vagyis inkább lelkek mindegyi
kének ágain a Jozefát völgyében épségben maradt 
testüknek kell függnie, anélkül, hogy hatalmuk le
hetne azt valaha felöltöztetniük, mivel az életben 
vakmerőn kivelköztették testükből lelkűket. Cso
dálatos és sötét eszme! —  Távozom e helyről, hol 
elmélkedtem, s most azon szerencsétlenekről gon
dolkozom, kiket a bölcsészet s a vallás oly sz igo
rúan elitéi.

„ A  középkori orthodox katholicus költőnek 
poklokba kellet helyeznie azokat, kik a maguk hó
hérai. Az igaz, hogy sem az ó. — sem az új szö
vetség írásai egyenesen nem mondanak ellent az 
öngyilkosságnak, de a tlieologia tilalmat vélt látni 
a tíz parancsolat ezen mondásában : „Ne ölj 1" Az 
egyház a canoni batárzatok erejénél fogva megta
gadja az öngyilkosoktól az imádságot, a megszen
telt vizet s földet,' s a temető elszigetelt zugába 
fizi azokat; kik elhagyván helyüket az élők közt, 
igy a megáldott hantok alatt sem találnak he
lyet.

„Semmi kedvem hosszabb értekezést tartani 
az öngyilkosságról. E  tárgy dogmaticus fejtegetése 
rég ki van merítve. Az öngyilkosságnak voltak éke
sen szóló vádiéi és védői. A  pálya zárva, Seneca, 
Plutarch, Montaigne mellette. ~—  Rouseau mellette 
sv  ellene beszélt. A  X V II.  századbao Duvergier de 
Hauranne, St. Cyrani abbé irt egy könyvet, mely e 
tárgynak valóságos codexéül szolgálhat. 0  itt tü
zetesen sorolja elő mindazon esetet, melyben tiltott 
az öngyilkosság, s azon ritka körülményeket, me
lyek közt az meg van engedve. E  munka, mely a 
X V III.  században már ritka volt, ma talán egyetlen 
példányban sem található fe l; de ez oly veszteség, 
melyre nézve vigasztalhatjuk magunkat, ha meg
gondoljuk, hogy o tárgyban a vitatkozásnak még 
elég tere marad."

A  bölcsészek legnagyobb része abban csak
ugyan megegyezik, hogy az öngyilkosság megen
gedhető, ha emberi méltóságunkat másként fönt 
nem tarthatnék, vagy meg nem menthetnék, mert 
az élet nem átalános czél, hanem csak azon czél- 
nak, hogy emberi méltóságunkat fentartsuk s k i
fejtsük, eszköze, föltétele. —  Az ily öngyilkossá
got tehát helyesebben nevezhetnék önkénytes ha
lálnak, ö n f e l á l d o z á s n a k ,  midőn az átalános 
vagy egyéni emberi méltóság föntartása vagy kiví
vásáért életünket vetjük oda zálogul, mely azon 
méltóság eltűntével becsét úgyis elvesztené.

Ily önfeláldozóknak mondhatjuk azokat, kik 
bizonyos magasztos eszméért, —  mely eszme épen 
az emberi méltóság érzetéből veszi tápláló erejét,—  
válnak meg az élettől. Azon indusnőket tehát, kik 
férjük holttestével együtt égetik el magukat a 
máglyán, s kikről Ratisbonne alább emlékezik, nem 
annyira öngyilkosoknak, mint inkább ön feláldozók- 
nak mondhatjuk ; mert nem az élettőli félelemből, 
vagy annak megvetéséből, hanem talán azon ra
jongó hitből váltak meg az élettől, hogy lelkűk 
csak ily úton egyesülhet annak szellemével. kivel 
már az életben egyek valának. Itt a barátság, sze
relem. lelki összeolvadás szép eszméje vezeti őket 
az önkéntes halálba.

De halljuk tovább magát Ratisbonnet. „A 
különböző népek törvényei, hitvallásai valóságos 
fegyvertárakat képeznek, melyekben összehaimoz- 
vák az öngyilkosság védő s támadó fegyverei. Anél
kül, hogy azon szegény indusnőkről beszélnénk, kik

nem annyira öngyilkosok, mint inkább férjeik mág
lyáin kivégzett áldozatok, —  számos oly csodála
tos példára akadunk, melyek azt bizonyítják, hogy 
az öngyilkosokat különböző korokban mentegették, 
sőt tiszteletben is tartották. Yalerius Maximus azt 
beszéli, hogy a marseilleiak egy nyilvános rakhe- 
lyen méregitalt tartottak, melyet ha a vádlott ön
kényt megivott, az ötszázak tanácsa által a halálra— 
itéltetés minden indoka alöl fölmentetett. A  római 
törvényhozást —  úgy látszik —  a stoicusok tana 
lengte át, mely azt tartja, hogy az életből épen oly 
jogosan szabad bárkinek kilépnie, mint a füsttel 
tölt szobából. Marc Antonin császár egyik törvénye 
igy hangzik: „Ha apa vagy fivér bűntény elköve
tése nélkül önmagát kivégzi, hogy a fájdalmaktól, 
az élet únalmától, vagy az Ínségtől megmeneked- 
hessék, —  azért végrendelete érvényes legyen, s 
ha végrendeletet nem tett volna, törvényes örökö
sei jussanak vagyonához. —  A  mahomedánok pol
gári s vallási törvénye ellenben igy szó l; „Ne 
öld meg magadat, mert Allah könyörületes,s bárki bo- 
szuságból vagy gonoszságból megöli magát, az bi
zonyára a poklok tüzén fog égettetoi.1,

„Az öngyilkosságot illetőleg —  a mint a 
fentebbiekből látjuk, —  sem az egymásnak ellent
mondó bölcsészi tekintélyek, sem a különböző té
teles törvények, vagy hitvallások nyomán határo
zott megczáfolhatlan Ítélethez nem juthatunk. Le l
künk benső szózata azonban minden bizonytalansá
got eloszlat, ha nem akarjuk magunkat hideg ál
okoskodással (paradoxonokkal)] mulattatni, hanem 
őszintén hallgatunk lelkünk szavára a szenvedélyek 
szélcsöndében. Életünk, melyet istentől nyertünk, 
nem a mienk, hanem az övé 's ő föntartotta magá
nak azon jogot, hogy ő vehesse el azt tőlünk, s 
azért életünk ezen időpontig olyan, mint a ránk bí
zott kincs, melyet sem másoknak, sem magunknak 
nem szabad meglopnunk. Az öngyilkosság vétkes ; 
de váljon igazságos-e kárhoztatnunk az élethalál
küzdelmet, azaz azokat, kik épen azért lőnek ön
gyilkosokká, hogy tán éhen ne vesszenek? Való
ban csodálkozom, látva oly embereket, kik a ter
mészet kinövései szemléleténél hajlandóbbak eze
ket elitélnij s elátkozni, hogysem szánalmat érez
nének azon mély nyomor iránt, mely ezen kinövé
seket előidézheté. Az öngyilkosokat mai nap nem 
hurczolják már meg gyékényben, testüket nem ütik 
keresztül dárdával, jószágaikat nem kobozzák el, s 
neveiket többé nem káromolják, miként erre még 
Voltaire idejében is voltak ‘ példák. Ezen haladás 
egyéb másokkal együtt azóta történt a franczia 
büntetőtörvényhozásban, mióta a „Bűnök s bünte
tések" halhatatlan commentatora oly lelkesülten 
szólalt fel az igazság s az emberiség nevében. *)  De 
ha a büntetőtörvény is le van már fegyverezve, a val
lási törvény engesztelhetlen maradt; ez megtagadja 
az öngyilkostól a szentelt földet,s a bölcsészet oly túl
zással kárhoztatja őket, melvsérti belső érzésünket, 
midőn a gyávaság czimén káromolja azt, ki önma
ga veszi el életét, —  Tudom, hogy a canoni tör
vények ellenébe mitsem vethetünk. Ezekben talá
lunk egy helyet, mely Judásnak nagyobb bűnül 
róvja fel ön felakasztását, mint azt, hogy mesterét 
és urát elárulta. Ezen esetben Dantenak az öngyil
kosokra mért büntetése igen enyhe s hibázott, azo
kat a középszerüleg vétők közé helyezvén ; sőt még 
azon kör alá kellett volna őket dobnia, melyet az 
árulók számára jelölt ki. s mely az utolsó, a leg
borzasztóbb s hová Judást kárhoztatta.

„Szegény öngyilkosok ! Ob Lucretia ! le szűz 
szellem, ki meghaltál, hogy ne éljed túl becsülete
det! és te Brutus, ki elárultatál Philippi síkjain ; 
kétségbeesvén azon, hogy honodnak még használ
hassál ; nem bízván többé az erényben ; látván szét
vert harczosaidat s barátidat, kik megfutamlani 
kényszerűének ; —  te szebbnek tartád meghalni 
és futni, —  mint mondád, —  nem lábaiddal, de 
futni kezeiddel az életből! É s  ti Romeo és Júlia 
kedves árnyékai, kiket el akart választani a föld s

*) Itt szerző alkalmasint (Voltaire „Commentaire 
sur le livre des delits et des peines“ czimü munkáját érti 
melyet ez Beccaria Caesaré „Dei de litti e della peneu 
czimü s világszerte feltűnést okozott müve fölött írt. Bec
caria e könyve volt az első, mely 1764-ben először tá
madta meg okokkal a kínzó vallatást, s melyben a halál
büntetés eltörlését oly humánus okokkal óhajtá kivívni.

kik egyesültetek és átöleltétek egymást a halálban, 
váljon azt érdemlétek, hogy ily irtózatosan bűnhőd
jetek ? valóban annyira gyávák és romlottszivüek 
vagytok t i?  Óh hogy a pogány korszak irgalmasabb 
vala irányotokban!"

S Z O K O L Y  V ICTO R.

(Vége köv).

a  v i l á g  k e z d e té tő l  a  je le n k o r ig ,
(Folytatás.)

X. Az arabsok.
Ha a tolvajt, vagy gyilkost tetten kapják, azt 

egy erős kötéllel fára kötik, s függni hagyják 
mindaddig, mig csak a szél és eső által szét nem 
málik.

A  borivásnak a túlságig neki adják magokat, 
s s yakran addig isznak, mig kezükben serleggel 
holtan össze nem rogynak.

Ha azalatt hal meg valamelyik közölök, mig 
a Volga partjain időznek, azt hajójával együtt meg
égetik ; s ha gazdag hátramaradt, ingóságait egybe- 
gyüjtik, s azt három részre osztják fe l; az egyik 
harmadrészt a család kapja, a másodikat a halotti 
köntösre fordítják; a harmadiknak az írrán része
gítő italt vásárolnak, hogy azt a halott megégetése 
napján megihassák.

A  megholttal együtt annak rabszolgálóját is 
megégetik.

Királyuk palotájában 400  legvitézebb és leg
hívebb férfiú van, kik azzal meghalni, vagy érette 
éltöket feláldozni készek. Azok között mindeniknek 
van egy szolgálója. Ezen 400  hive a királynak a 
trón korul ül, a király csak akkor száll le trónjáról, 
ha ki akar lovagolni, s lovát egész a trón lépcsőig 
vezetik. A  királynak egy helytartója van, a ki a 
hadsereget vezérli, s az ellent legyőzi.

Eddig terjednek Ben-Foszlannak az oroszok 
felőli ismeretei, kiknek nyugotra fekvő tartomá
nyaiba aligha valaha, vagy tán soha sem hatoltak 
az arabsok, s alaptalanok azon gyakori állításaik, 
hogy karavánjaik messze Európába a keleti tenge
rig hatoltak. Az egyetlen bizonyítvány, a melynek 
oly nagy fontosságot tulajdonitnak, s melyből az 
arabs pénzek hihetetlen sokaságára építenek, mely 
nem csak a tulajdonképi Oroszországban, Kurland- 
ban és Finnlandban hanem minden Keletitenger 
melléki tartományokban találtatik, nem egyéb, mint 
az arabsok és oroszok közötti kereskedelem kö
vetkezménye.

Az arabsok kereskedelme csak addig terjedt, 
a meddig vallásuk, s az éjszaki Európa belsejébe 
soha nem hatolt.

Különösen úgy látszik, hogy a keresztények 
országai igen ismeretlenek voltak elöltök; igy p. Fran
czia-, Németország. Hollandia- és Angliaország (al
tatók Antharkat-nak nevezve) több városait említik, 
azonban azoknak zavart leirása arra mutat, hogy 
azokat csak hallomásból ismerték.

Az arabsok állítása szerint: Angliában örö
kös tél uralkodik, a többi szigetek pedig, melyek 
a sötétség tengerében (az atlanti Oczéanban) fek
szenek, úgy mint Berlanda (Illand), Skosia (Seotia) 
és Reslanda (Island), puszták és lakatlanok.

M a s u d i  C u t h b e d d i n  arabsnak a műve 
is igen becses, a ki „Az aranyozott rét és a gyé
mánt bányák1' czim alatt a három világrész orszá
gainak történetét leírja, —  E  mű Afrikáról, Közép- 
ázsiáról, s Indiáról érdekes adatokat tartalmaz. 
Egész Középázsiát fölveszi itt a földisme történe
tébe. Tibet, Kasemir, Khorassan sat. országokat 
úgy írja le, miszerint meggyőződhetni, hogy ezek 
nem puszta sejtelmek, hanem tények, melyeket 
élethűn ad elő.

Indiát tökéletesen ismeri, s a tájakat elénk 
színekkel festi: Jelestan, valószinüleg Kabulistant 
körülményesen le Írja; ez azonban mai napig isme
retlen maradt. China egyik legérdekesb részét ké
pezi ezen leírásnak.

A  szerző a Káspitónál szinte otthonos, s 
Ázsia óriási nagysága mindinkább kifejlődik ezou 
leírás által.
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Katrttiit király a tantényfeuvár.

A  Kaukázus népeit jobban ismeri Masudi, 
mint a jelenkor; 72 népfajt számlál itt elő, min
den szokásaival s életmódjával együtt; a törökök
ről is tesz említést.

Figyelmét a természet-leirásra is fordítja, s 
leírja a Bakunál levő Naphta forrásokat és a mel
lette levő tűzhányókat, melyek közöl az egyik a 
frankok országában, Mogreb földjén létezik,

Azon tűzhányók melyeket India félszigetén 
Kasplia és Hadramauthban, valamint Ománban Ara
bja földén fölfed:zett, megérdemlők a kutatást.

Afrikában Éjszakáfrikát, a pusztát és Sudant 
említi; az utóbbit azonban tökéletlenül; de annál- 
inkább otthonos a nyugoti tengerkörnyéken, hol 
zingiseket Zanguebarban Sofalában, és sok más 
vad népeket ismer, valamint Máskát sem ismeret
len előtte.

Nyugaton a Középtenger mellékén fekvő 
Spanyolországot, Siciliát és Corsicát is megemlíti.

Végre a Masudi gyanitólag Madagascart is 
emlit művében Fanlnla név alatt, hová egykor a 
muzulmánok letelepedtek, s nyomaik maiglan létez
nek ott.

Miként azelőtt a római Plinius, akként utazta

be az arabs I b n H a u k a 1 (K. u. 943. é.) a száraz
földet és a tengereket, s utazásait az arabsoknak 
ép oly sajátságos kellemmel és lelkesedéssel irta 
le, mely világ és tevmészettani tapintattal van szer
kesztve. Különösen érdekessé teszi műveit az ál
tal, hogy a korán azonkori uralmát megismerteti. A  
többi országokról sokat vagy jót mondani istente— 
lenségnek tartá,

A  mit I b n H a u k a 1 leirt, arról saját sze
meivel meggyőződött, miveit szellemével felfogta s 
értelmesen előadta; műveinek a végén utirend 
jegyzék is foglaltatik. Ezen arabs iró a statistica 
atyjának is tekinthető, miután a bevitelt és kivitelt, 
jövedelmet és kiadást, lakosságot, a hatalmat sa tb . 
pontosan följegyzé.

Kitűnő arabs iró volt K, u. 1100  é. E  d r  i s i 
áfrikai herczeg, kinek családja az Alias főid Marok
kónak nevezett részében uralkodott, miglen a trón
tól a Fatimidák állal meg nem fosztatolt. Edrisi 
Cordovában képeztetett ki a tudományokban, s I. 
Roger uralkodása alatt élt Sieiiiábtn, hol egy Rö
gei- számára készített ezüst földgömbhöz egy föld— 
leirási müvet is irt.

Edrisi a Ptolomáus földrajzát vette segélyül,

melyet már akkor több classikusokkal együtt arabs 
nyelvre fordították, ü g y  látszik, hogy az ezüst föld- 
gömb is Ptolomáus rendszere után készült, melyhez 
Edrisi is saját művét alkalmazta.

Edrisi, korának szokása szerint, hét éghaj • 
latra osztotta a földet, és minden éghajlatot tíz 
részre vagyis tájra, melyeket nyngotlól keletnek 
haladva ir  le, hálóalakban. E  mű, az addig s több 
századokon át létrehozottak között a legjelesebb 
volt, minthogy abban nem csak a népek, folyók és 
városok, hanem az országok alakja, sőt a növények 
is  le voltak rajzolva.

Bámulatos, miként ismerte egész Európát 
E d r is i; ő volt az első, ki arról egy nem mesés, de 
valódi ismertetést ad elő. Francziaországban majd 
minden várost megnevez, sőt még az alsóbb osz
tályúakat is, u. m. Rochelle-t, Angers-t. C ler- 
mont-ot s a tb.. Belgiumban Gént, Turnay; Német
országban Mainz, Ulm, Augsburg, Bázel; Angol
országban Winchester, Hastings, D ove r; Svécziá- 
ban pedig Calmar városit említi. Islandot és F in - 
markot, Oroszországban pedig a Volga és Dniepr 
mentében számos városok sorát adja elő.

Honát, Afrikát a mostaniaknál sokkal jobban
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ismeré. A  keleti tenge[környéket Sofaláig, a nyu
godt pedig Guinea öbléig körülményesen leírja. A  
N iger folyót s annak partjain fekvő tartományokat 
is jól ismerte.

Ázsiában is igen jártas, habár Siberia isme
retlen előtte, Sumatrát azonban biztos tollal Írja le 
Edrisi.

K ö z li: P O T E M K IN  ÖDÖN. 

(Folyt, köv.)

A párbaj .
(Vége.)

Mondottuk, hogy a fél ördögökhöz mi is oda ta r
tozunk, valóban ezt loyalison ismét és ismét, harmadszor 
és még egyszer elismeijük ; de tény egyszersmind, hogy 
félangyalok is vagyunk, szabad tehát — hogy magunkat 
egészen equipirozzuk — ez utóbbiak hamuszin- vagy ró 
zsaszínű fél szárnyát vállunk közé vetni, s igy valahára 
m ár mint félangyalok is egyszer, ha  nem is az égből, 
honnan anno . . . .  bán ledobattunk, de legalább a  felhők 
mögül kissé lenézni. M it látok ? per amorem piperis -f 
látom, hogy az emberek, vagy a mi egyre megy a félör
dögök egy fátlan kertben ásztrácháni káviárral, nántesi 
szárdinával majonézzel, buja verébhussal a vérébe fojtva 
osztrigával, tengeri rákkal glace és créme a  la  vanille-jel 
élénken lakoznak, és szomjukot nem oltogatják sem bu- 
dahegyi vizvezető csatornavégi ártezi kutakból, márvány 
básszenekből, még nemis X  kávéház-furta éliási forrás
ból, hanem kát-exochen valódi champagnei pezsgővel, 
te lt pezsgőpoharakkal koczintanak. A mig látom tehát, 
fenem litett polgártárs ! hogy a körüljáró zenész magát 
alkalmazni tudó tálezájára egy uj százast, az öreg sze- 
gény-biró perselyébe pedig az utczán csak egy sasköröm- 
kopott krajezárt vetnek, óvakodván, nehogy a persely 
kholerás vagy pestises ragálya gyürürakott s illattal pá- 
ralgó ujjaikat befertőzze. Mig — hogy r  . . . ről illetőleg 
annak árszabásáról ne is szóljunk — mig mondom ha
lottak napján ezen urak m —re nem adnak, azt állitván, 
hogy a  m— mondás cursusa is ez idők szerént 33 és */3-ad 
százalékkal hágott, vagyis bog}’ sajá t kedvencz szólási 
modorukkal éljünk, hogy t. i. az majd altérum -tantum ra 
van „stájgerozva“ — oh! m ezővárosa^ falvak és tanyák 
boldog törzslakó i! hogy ti  e fővárosi sajátszerü indigena 
műszót, e fehér párnán éjelező fejeink álom kergető csá
váját ; e fölizgatott önvérünkkel fojtogató, ijesztő incu- 
bust nem ismeritek. Restez, restez, e t ne bougez pás ! 
maradjatok, m aradjatok ott, hol idylli életötök napjai és 
órái fölött nem kényszerkedő háziuri édenetekben a  fő
városiakhoz aránylag — birka kolomp harangozásig 
vagy béres ostor csattanásig — rózsa párnán alhattok. 
És a mig látom, hogy egyik jóban-roszban magát osztoz
kodó barátomnak mondó am icastro egy birminghami 
késsel jobb kezében, bal hónaljában pedig egy csikóbőrös 
lacryma Chris-tivelcsatakészen és—mi lényeges—ingyen 
egy mecaenásává vált ellenem, kéményébe hág, s ott egy 
pár kreozotos koczaczombot egy légvétellel — mely tü 
nemény patent gyomra csodáiról szól — az ingyeniség 
hálás elmélkedése közepeit béver, rácsorogtatván a  be
szédes kotyogása nápolyi Bachus gyógyvizét, s nehogy 
drága emésztése legkisebb mozgás által is szenvedjen, 
Newton alm ája utján a tág tűzhelyre lezuhan — még 
kettőt rúg, s aztán csendes em észtésre szenderedik.

Mig látom, hogy a ludmájpástetom és muskat-lü- 
nel csak amúgy véletlenül és egykedvűen tett megemlí
tésére is körülöttem vésztjóslólag a szemek szikráznak, 
a nyelv az ajakokat nyalja, a pillantás pedig megkan- 
csul, és zöld szint vált mint a chamaeleon vagy basilis- 
kus, sőt a szem a száj helyett tisztpótlólag vadul, meg- 
nedvesül mint a salamandra ; mig Mazarini egy pikánt 
mártás vény közléséért halálos ellenével is szerződést köt 
és országokat foglal, szóval: mig ennyi élvezetért — 
melyet egészség és képzelet még fokoz — kész mellet
tem vagy egy fordulatra ellenem minden áldozat azon 
felebarátok seregétől, kik egy perczczel előbb azt álliták 
eskü mellett, hogy úgy szeretnek, mint önnön magukat. 
Mig polgártárs ezen élveket pénzért adják és veszik , s 
mig a pénzt ingyen még nem osztogatják, hanem inkább 
egy ezer fából faragott lelkűiét minden rugóinak mozd- 
erőnyözése által látom azt e világon beszerezni. Mig — 
hogy már végezzük is—mig mondom tiz ezer szerény há
zi kosztos eszme és elvbarát védőimmel; nem több csak 
száz mindennap terített asztallal kínálkozó dús ellenem 
is szembesül; addig szellemi szabadságunkkal élve nem 
fogjuk a temperamentumok századát és egyes embereit 
üngig levetkeztetni, hanem inkább hívatlan erkölcsjavitó

szájunkra ütünk, hadd sajogjon és hallgasson ,,Locutum 
me penituit saepe, tacuisse nunquam.“

Mondók, hogy a közvélemény férfi nemünktől bá
torságot kíván. Eh bien ! hadd lássuk miből áll és hogy 
néz ki e bátorság. De mielőtt ennek szerény non préten- 
tieux, s pusztán egyéni megfejtéséhez fognánk, kissé 
megtöröljük magunkat, s ki hagyjuk köhögni nemes vagy 
nem nemes olvasóinkat is , kérvén őket törölközés közt 
kissé elpirulva „hallgassák meg szavainkat úri kegye
lettel." — Mióta e kétes tengésü elemi halmaz, mit 
földnek hívunk, Promethé delejes leheletétől szellemülve, 
gerjedő kebléből élő lényeket csíráztatott k i ; sokszor 
megtörtént már, hogy a mérhetetlen aether titkos honán 
túl lángoló Phoebus gyermekének testét, melyet csillogó 
mezben az esti szellők ölébe fektete, nagy szendergése 
ébredő hajnalán feldúlva és izekre szakgatva leié. Hol 
vannak az ős teremtés nagyszerű tájai ? mivé lőnek en
nek lármás vidor lényei ? — Odaszállhatlan mélységek
ben élettelenül hevernek mind ezek, s a tavasz bájos 
ösztöne kihalt, fogékonyságukat életre többé már nem 
melegítheti. Valóban agyunk eszmerobbanásai elhalnak, 
s szivünk rengő pitvarai — a roppant enyészet fölött le
begvén lelkünk — rémképekkel telnek el, mert nem tud
juk, mely óra rejti ama gyászos perczet, melyben mi is 
feneketlen űrbe dobatunk. Századok századokat temet
tek tnár el, az emberi ész és művészet minden dicsősé
geit magukkal sírba ragadva. Mivé lőnek az indus épí
tészet páratlan remekei ? Hová Rhodus, Heliopolis, 
Thebae, Babylon csodái ?! — Nincsenek ők már, csak 
romjaik beszélnek. És ugyan mit ? Azt, hogy a minden- 
ség összes lényegében és elemeiben úgy áll most is, mint 
álla a teremtés hetedik napján, de élő és élettelen alak
jai a kosmos végeden műhelyében durva indolens ele
mekké foszlanak egy végiében szét, hogy ismét kecses 
képekben tűnjenek föl. íme 1 mily megragadó, mily 
nagyszerű já té k ! de e szép bűvös játéknak a 21 órás 
nap minden másodperezében egy élő lény esik áldozatul. 
És ugyan mi is az ember e nagyszerű játékban ? Nehány 
kávés kanálnyi só, mint járulékanyag e földi tenyészgyár 
gépezete fölhasználására. És mi a gondolkodó ész ? — 
Gyötrelem. Mi az érző szív  ? — Remegés, félelem. Te
hát bátorság, vitézség ily óriási romboló erőkkel szem
közt, nem nevetséges-e ; nem liliputi bchócz bábok-e ? 
Az egész természet változó,és mi mégis, ha egészségünk, 
sorsunk s jólétünk csillaga változóra fordul, szint cse
rélünk, bátorságot v i sztünk, kétségbeesünk. Mi, kik 
embertársunk iránt mindenben oly ösztönrabszerüleg, 
állhatatlanok vagyunk, mi önsorsunkban s mindenben 
embertársainktól irányunkban állhatatosságért kiálto
zunk. Hát természetes-e, lehetséges-e ez? Mindenütt 
és mindenfelől csak ösztön. Az élő természet 9/10-de 
csak ösztönnel bir. És ha csak ösztönnel bir, ki nem 
látja a végzet irgalmas könyörülő kezét rajtuk. Tudván e 
végzet, hogy az ember e föld többi élvemozgó termékei
vel egy rengeteg mészárszéket alkotand, megfosztá eze
ket a legnagyobb rósz, a halál isméjétől; az embert 
azonban élvezni hagyá, de megismerteté vele a halál je
lentőségét. Valóban az ember legszerencsétlenebb te
remtmény !

De térjünk vissza a sasorru és meredtszemü bá
torságra, és kérdjük, ha bátorság-e az, ha őrjöngésig fel
bőszültén, íme ! tehát annyi bátorsággal sem, hogy por- 
anyagiságunk fölött szellemi lelkünk sikerrel küzdhetett 
volna, felbőszültén mondom valakinek azért, mertatáncz- 
teremben hordatag szemüveggel orrán merészkedett ve
lünk szemben megállva, emelt fejjel beszédbe eredni, 
ennek mondom orráról a szemüveget leütni, azon feddö 
és kihívó megjegyzéssel, hogy egy X . . .  el nem lehet, 
nem szabad szemüveggel beszélni, s kérdjük, ha Y. tö
rött szemüveges, jobb erőben érzé vala magát X-nél, 
váljon mondom Y. ahelyett, hogy keztyüt dobot volna in 
flagranti megtámadójára, nem inkább legott a tánezterem- 
ben veri X-et világnyomorékká -  bizonynyal,bizonynyal. 
Bátorság-e továbbad, valakinek arczunk felé dobott, de 
lábunk hegyére esett aviso keztyüjét, — attól félvén, 
hogy máskint mint gyávák megvettettink, s hogy nincs 
annyi morális erőnk, belbecsünk öntudata bástyája mö
gött a közvélemény tévnézete ellen magunkat megvédeni, 
tehát mind annyi merő erkölcsi bátortalanságból a kez
tyüt mondom fölvenni. Ki ne látná, hogy ilyenkor csupán 
erkölcsi bátortalanságból leszünk kényszer bátrakká 
oly formán, hogy egy igen alkalmas egyszerű falusi pél
dával éljünk, olyformán mondom mint a kecske, mely 
ugyannemmenne a vásárra,de mennie kell,mert hajtják. A 
mi ott a kecske pásztor vagy kecskehajtó ; az itt a köz 
vélemény ; a vivó pedig nem egyéb, mint egy a morális 
erő és meggyőződés kerti káposztáját megevő kecske. 
S minthogy már példázódást koczkáztatánk, merjünk

többet is, és emlékezzünk meg egy egykor lábikránk ta
pasztalta másik példaszó igazságaira. A példaszó igy 
szólana : „A mely eb nagyon, vagyis inkább sokat ugat, 
ritkáu harap az“. Az én nagyon alamuszi ebem, pislogó 
kéjjel megvárta, mig hátba kapott, ekkor mint a villám 
és krokodil nesztelen utánam száguldott és lábikrába 
harapott, s öröme nagy lehetett, hogy vérünk folyt, mert 
nevetni láttuk őt. E  gonosz eb a kuvaszok családjához 
tartozott, orra hegyes és jó szagló volt, mint haliám nem" 
sokára bakó kezére jut.

A példa átvitel nemünkre, nagyon szerénytelen 
és nagyon merész kísérlet, ezt valjuk és engedelmet is 
kérünk; de tény az, hogy minél sűrűbben és csattanób
ban veszi igénybe valaki beszélő orgánumát, annál ke- 
vésbbé tettek embere ő de ez a dolog természetében azaz 
szervezetünk dualismusában alapszik, mert csakugyan 
igen kevés kivétellel, két ellen vagy különnemü dolgot 
(a szó (az okos — szellemi, — a tény pedig — anyagi) 
egyidoben tenni, legalább jól tenni nem lehet.

És ugyan ki nem ismerné a szájhőst! íme ezen 
szájhős egykor csak csendes fecsegő volt, majd egy ka
landos fordulattal könnyen hivő környezete közepeit, 
oskolázott kérkedővé képződött k i ; midőn is aztán gyak
ran láthatád őt—kávéház életű barátságos olvasó !—ugyan 
azon kávéházakban közeledve,közeledve majd e, majd ama 
theázó asztalhoz eljutni, itt mereven megállani; sokat 
mondó szem meresztéssel a csájazó társaságnak jó és 
szerencsés jó estvét kívánni, aztán mintha csontjai közel 
a törésig fáradtak volnának, kezével czombjáttámaszolva 
lankadtan székre ereszkedni. És alig, hogy e program
szerű kísérlet szerencsés múl óban van, láthatsz-élmé- 
nyeinek félrecsapott kalap alatt élezátszött elbeszélése 
után — bámulatodra! egy ajándék csésze pecco theát 
most mint egy hálából hangosabban szóló szája 
alatt párologni. De később nescio quo numine laeso ez 
úgynevezett potya beneficium kiváltságaitól elesve ; elé- 
gületlen, korostorozó lármás szájhős lesz belőle, kinek 
tetterejét a kor és nemzedék — mint ő mondja — nem 
érti, nem tudja méltányolni. És ezt sokan el is hiszik 
neki. De jöjjön csak a személyes bátorsággal és anyagi 
áldozattal járó nehéz tettek válságos ó rá ja ; akkor az, 
a ki nincs a résen, a ki a tömeg szűk nyílásain macska 
módra tekerődzve petropolisi nyulánksággal átsiklott, s 
most valamelyik szapuló kád alatt várja az ijesztő ele
mek lecsapódását, várja a borúra a derű t; az nem más, 
mint az iménti hitványságának öntudatába szállott, és 
oly szabálytalan mértani vonalakban nyomveszteti 
szájhős.

Egy másik anyagiabb alfaja is van a szájhősök
nek ; ez a vasgyurok, birkózók és boxerok hadarázó 
osztálya, kiknek minden meggyőződés, minden szellemi 
támpont nélkül annyi erkölcsük van a mennyi bátorsá
guk, s bátorságuk ismét csak annyi a mily nagy erejük. 
Verd el őket egyszer lepény laposra, s ez életben ne 
félj többet tőlük.

De a párbaj technikájának igazság kiosztó érve 
csak úgy és akkor tarthatna igényt némi elismerésre, 
ha teterni erő, bátorság stb. hasonló víerényekkel állana 
szemközt, hogy ne is szóljunk oly esetekről, hol a leg
jobb vívó is — midőn ellenét megsebezve a szabályos 
béke üdvözlet után kardját földre ereszti — ármányos 
ellenétől megrohanva izekre vagdaltathatik. Hát egy kis 
véletlen szédülés, szemkáprázat, gaz, por szembehullás, 
karbeli görcs miatt a támadás vagy védelem perezében 
nemde legjobb ügye, igazsága és ártatlansága mellett is 
ellenétől legyőzetve porban heverhet. És kérdjük, ha 
váljon a becstelen rágalmazó vagy tényleges sértő, de 
egyszersmind győző félnek — most igy életben maradva 
ő, — a közvélemény tribunálja a legyilkolás technika 
sikere miatt neki becsületi leiratot fog-e küldeni; avagy 
a másik bár életében mocsoktalan erényü, s talán orozva 
leölt hüledező férfi emlékkövébe a bűnösség jelképét 
fogná-e bevésetni csupán azért, mert nem tudá annyi 
csellel és oly gyorsan forgatni kéztő Ízületét mint ellene. 
Igen-e vagy nem ? — ugye nem. Hisz ez mind déli nap* 
nál világosabb, és mindenki tudja.

De mit csináljon a kiváncsi, izgatag vérü merész 
ifjú, miután vivómesterével sous masque betanulta a sza
bályos prime, seconde stb. csodaszép félköreit és meg* 
lepőleg elbájoló kanyarodásait. Nemde végig menvén a 
gyakorlati élet utczáin minden napot minden órát el
veszve hisz, melyben — az otthon tükör előtt betanult 
keztyü dobást, — bár utóbb maga is meghökken tőle, 
nem in praxi consumálja. Tekintsd meg polgártárs ama 
ifjút ott, alig 22 éves, és már arczahosszant heg czikázik 
Ő vívott. O h! dicső ! — oh nagy szó ! oh erős ágyú ro
pogás a 19—24 éves ifjú és uj nemzedék táborában.
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És ha ő az ifjú nemzedéktől teljes körbe záratva, 
párbaja rajzát végzi; mintha ez ifjú már egyszer meg
halt volna, de életre ébredvén, most is e zárt kör köze
pén lépésről lépésre forogva vagy forgatva benne, 
ménti halála, hogy úgy mondjam leélt borzatzoságait 
esetről esetre ecsetelné — úgy bámulja őt a szerelem, 
lovagiaság és ábrándok uttekervényein tévedező lobos 
vérü, gyulatag érzelmű, különösen mi — még többet ér 
— egészséges gyomru szép ifjú kor.

Azokra nézve, k ;k a párbajt a magas vagy mű
velt körök törvénykezni átalló, s ős ibátorságuk jó 
birnevének megőrzése érdekében lealázónak tartó tagjait 
megillető egyedüli becsületbeli gyógyszernek lenni állít
ják, azt kell felelnünk, hogy egy magában elvégre is ta- 
gadhatlanul bűnös tényt, egy elbánást, melyet sem az 
ész, sem az erkölcs és igazság törvényei nem helyesel
nek, nem lehet nem szabad czéleszközül fölhasználni. 
Aztán miből állana e becsület gyógyszer tisztessége ? 
Váljon ha ezt bottal, amazt csákányai, egy harmadik 
felebarátunkat pedig kövei ütjük agyon, e három legyil- 
kolási közeg nem szintén oda vezet-e hova egy nehéz 
kardvágás. És ha a doronggal ütő elkáromkodja magát 
midőn sú jt; a kardharczos pedig marczona haragját az 
ildom kényszer álczája alatt önkeblébe tereli vissza azon

ff

H á rm a s  gyász.
Mit mondjak oh e hármas sír felett ?
Siratni egy nap csak egyet lehet;

Hármas halom többet kíván! —
Be nem rekesztve zengő napjait 
A madarak baráta alszik i t t :

Tavaszkor szól a csattogány ! —

Terényi o t t . . .  mit mondjak sírodon ?
Mit mondanék ? azt a mit mond a hon:

Szép volt a pálya mit fu tá l!
Bátor kezekkel szórtad a magot,
Ha elfogyott ez, szórtad a napot:

Fogyott egünkön a homály.

Megszűnt dobogni a nemes kebel,
Szép szónokunk többé nem szerepel,

Az ékes ajk, h a jh ! szótalan.
A sírba szállt virágzó szép korod,
Könynyel hiába áztatjuk porod,

Merész csatárunk oda van!

Midőn beszélt, tüzet szórt homloka,
Szemében is az a tűz villoga:

Hegyet mozdított meg hite.
Oly ifjú volt, öröm volt hallani,
Virág-nyelv, mint virágzó napjai,

Oly lelkes volt, mint nemzete.

S amott tovább, babéron nyugszik ő.
A kit sirat ma, a s z é p  m a r q u i  s-n ő, 

Kidőlve pálya közepén;
A drámaköltő, a derék Kövér,
Kit annyi taps várt, annyi sok babér 

Ki van még a színház egén ? —

Oh hogy hazánkat éri annyi gyász !
Ifjú öreg fát egy vész karja ráz :

Kövér, Terényi, Lisxnyai.
Mind ifjú lomb, mind délezeg sólymok ők,
A szép tavasz jövését hirdetők :

S ma egyik sem bir szállani!

Sokat veszténk, benned költőcsalád!
De legszebb tér várt oh Terényi! rád,

S ma ott vagy a hol éj van, éj ;
Hiába volt a sok szép gondolat 
Fejedben, ott alszik mind föld alatt.

Szép szónokunk, beszélj, beszélj!

Beszélj! csak egy szó t! ennyit mondj: hazánk. 
Egy kézszoritást! áldást adj reánk !

De alszol — inkább küzdenél.
Pihenjetek költőtestvérek i t t !
Hisz egy családdá tett lenn pálya, h i t ;

Ti nyugszotok — az eszme él.
Hl ADOK.

perezben, midőn rohanó támadásakor az már-már ordí
tásba akara vala kitörni. Van-e — proszim Pánye — 
igen nagy különbség köztük. Előbbi a barbar nyerseség 
az istenadta izom erőbeli visszaélés bélyegét hordja vé
res zászljóán. És a másik ? Absolut azt nem egészen ; 
mais toujours, toujours !

Tehát, hogy tárgyunkat röviden zárjuk. A pár
baj — bocsánat elvellenek ! egy őrjöngös cselekvény 
mely bizony sem az igazságot ártatlanságot stb. föl nem 
deríti; sem a valódi bátorságot a diadal olympjára föl 
nem segíti. És mit használnak a fenálló törvények, s 
minden szigoruk ha van nálunknál még egy hatalmasabb 
spectator és monitor — a közvélemény szelleme. Egy 
ily areopágra ugatni, egy ily alpesi égigérő sziklaszál 
ellen liliputi forgatag lelkesültség kardot sujtogatni csak 
annyit tenne most és mind örökkön örökké m int: oleum 
et operám perdere — aethiopemque lavare. Mondám 
most és mindörökké, mert nem hiszem, hogy a jelenleg 
fenálló és ezután fölállítandótt törvények bármily — 
(hallom valaki azt mondja: halálos) szigora mellett a 
párbajt és szenvedélyeit sikerüljen elfojtani. És azért a 
törvények ily vétségek illően és mind két oldali úgyne
vezett bilaterális őszinte kibékitéssel orvosló mostoha- 
sága, hogy ne mondjam aléltsága mellett, végső szerény

s pusztán egyéni nézetecském oda térne, hogy á párbaj 
(de ez is csak positio coníra malum május, és nem con- 
cesso) kizárólag csak karddal et quidem csupán tompa 
életlen karddal — csupán a jobbára vétkes alanyra — a 
jobb kézre és karra korlátozva — hol különben az ille
tők vigasztalására legyen mondva elég tér van a leg
szebb dombor művek minta kifaragására. Séd dixi non 
concesso — mert meggyőződésem szerint ez is mint az 
ész, morál és igazsággal ellenkező cselekvés — mint is
ten állam és az emheriség ellen elkövetett bűn, törvényes 
szigorral talán con esempio is — eltiltandó, elfojtandó, 
elnyomandó.

PATRUBÁNY ANTAL tr.

S z ü r e t e l ő  k.
(Műlapunkhoz).

Műlapjaink sorában t. közönségünk bizonyára is
mét kedvesen veendie genreképet. Mint általában a nép
életből vett képeink, hosszasb ismertetésre ez sem szo
rul, — egy rávetett figyelmes tekintet mindent elmond. 
A rajz ismert genre festőnk Lotz műve után készült.

A párisi életből.

Szeretem a remekműveket a költészetben 
úgy mint a festészetben; szülessenek bár a nyomor 
fagyos lehelele alatt, vagy a jólét mámoros ihleté
nél ; akár a kandalló bágyadt tüze mellett, akár a 
tenger lélekemelő morajánál nyíljanak : szeretem a 
remekműveket! mert rendkívüli szenvedély szüle
ményei. Hiába jön az erőtlen irigység epéjét önteni 
r á , hiába tépik és szaggatják örökzöld leveleit —  
koszorúzva, vagy eltapodva: —  remekmű marad,

Ismeretlen egy fiatal művészt Párisban, ki 
ma is él müve által. Elmondom történetét.

182 .-ben csikorgó tél volt, Az újságárusok 
elhagyók bódéikat, mielőtt az utolsó példányt el
adták volna; —  a bérkocsisok sebesen sétáltak föl 
alá kocsijokban mint urak ez egyszer; a rongy
szedő, —  ki nálunk félig ismeretlen, —  futott a 
„L  é g  y o t t“-ba, mely csapszék ez idő szerint 
hires vala.

Ép egy ily kincskereső ligete e lármás tanya 
felé, hogy Galopin asszonynak jó estét mondjon. 
Sokszor egy jó este elmaradása miatt nem alszik 
az ember; ki volt Galopin asszony ?

Bocsássanak meg olvasóink , hogy előbb a 
gazdaasszonyt írjuk le mint a gazdát, de általán 
tudva van, hogy ma, mint minden időben, korcsmá
ban asszony az úr.

Galopin asszony tehát egy gömbölyű szép 
teremtés vala, fölül a negyvenen, időszak, hol a 
szép asszony két szemmel lát és két krétával ir; 
szerette derék férjét csaknem mint vendégeit; ha
jához soha fodrász nem nyúlt, e tisztet Galopin ur 
teljesítvén ünnepnapokon, meglehetős ügyességgel; 
nyolez órakor kellelt minden nap megétetni a ten
geri nyulakat, minél nagyobb foglalatossága nem 
volt; m iért? mert ez volt a vendégek eledele. Ez 
Galopin asszony.

Mi Galopin uramat illeti, tiz évvel fiatalabb 
volt drága hitvesénél, fürge, beszédes emberke, 
mint minden hajfodrászból lett bormérő. Egész ifjú
ságát ama nehéz talány megoldásában tölté: hogy 
lehelne 24  óra alatt gazdag lenni? —  mely kuta
tásnak amaz eredménye lón, hngv háromszor tön
köt csinált, mi korántsem jelenti azt Párisban, hogy 
koldus lön, épen ellenkezőleg, hogy a talányt —  
becsületesen oldotta meg.

A  rongy sohasem hazud! mondá egy este fe
leségének ; - keressük fel a rongyászok városré
szét, uj czimer, uj névvel, és ha Isten segél, öt év 
múlva nyugdíjazzuk m agunkat... nehány darab 
rongygyal. Mondj csak egy bizarr nevet? -  pél
dául G a l o p i n !  —  jó lesz ? Éljen Galopin 1

Mondók fólebb, mikép egy agg rongyász sie 
tett e vidám csapszék felé, kit Tamásnak nevezünk.

Majd dermedt ujjaiba fútt, majd ez ismerős ének 
végső szakait dudolá;

Hajolj fiam, az utc/.a tág,
Rongyászok-é most a világ!
Szemét-dombról él a madár.
Igaz ! hajolni néha k á r! —

Hajolj öreg! telt puttonyod ;
A legszebb rongyot elhagyod !
Szemét-dombról sok ember é l ;
Mig a  madár rajt dalra k é l!

A lig  végezé be az utolsó verset, midőn elfojtott s i
rás üté meg füleit, mely egy szétbontott ház bolto
zatai közöl látszott jőni.

—  K i van itt? —  kárdezé az öreg részvéttel, 
melybe kíváncsiság is vegyült.

Senki sem felelt.
Lámpáját magasra tartá most és ment azon 

irányban, honnan a siró hang jött.
Néhány perez múlva egy halálsápadt ifjonezot 

talált egy márvány lépcsőn ülve. félig aléltan.
—  Mit csinálsz itt édes fiam? —  kérdezé őt.
—  Nem alamizsnát kérek u ram ! viszonzá 

amaz félénk hangon. Nem vagyok koldus! -  Várok 
valakit.

—  Hisz te megfagysz. —  Jer. jer, menjünk. 
Estelizzünk a közeleső csapszékben.

Itt a rongyász felemelte a szegény fiút, ki 
tántorgó léptekkel követé az ismeretlen nemtőjét.

—  Mi neved? —  folytalá ez menet.
—  Lebrun.
—  Két hires festője van már Francziaország- 

nak e néven.
Nemsokára a csapszékbe értek, melynek ajta

ján a végkép kimerült ifjú csak nem behullott.
A  vendégek néma részvéttel kelének fel 

helyeikről.
—  Jó estét Galopin asszony! szólt Tamás.
—  Szent é g ! mi baja e gyermeknek ?
—  Mi baja ?  —  kérdi ö n ! az a mi a madár

nak. midőn lehull az ágról; —  az, a mi a mécsnek, 
midőn olaj nélkül k ia lsz ik .. .  Adjon egy csésze le
vest, asszonyom!

Galopin asszony feleletül megszoritá a hat
van éves kezet és szaladt a konyhába minden 
irányban.

Ez  alatt a kocsma vendégei összegyűltek az 
ifjú körül, s ápolgaták, ki egy ital melegbor, ki egy 
pár meleg szóval, úgy hogy néhány pillanat múlva 
magához tért.

—  Imént egy kérdést intéztem hozzád, édes 
fiam, mire nem feleltél, mond Tamás,vacsora közt; 
azt mondád, vártál valakit?

—  Oh Istenem! kiálta ekkor a fiú könnybe 
omolva ; —  nem én halok éhen, hanem anyám, sze
gény anyám ! —  É g  nevére! mentsék meg önök 
életét. —  Mentsék meg édes anyámat! —
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— Hol lakik ? -
—  Mouffetard utczában 177. sz. alatt.
—  Jól van ! Maradj itt. Két óra múlva vissza

térek. --  Galopin asszony ! addig tartsa jól e gyer
meket ... de ugv mint saját fiát... Most adjon ne
kem hamar egy kosarat, sültet, levest, bort. H e j! —  
Holla ! —  fusson valaki bérkocsiért.

E g y  siheder azonnal kiiramlott: míg a többi 
vendégek szintén várni látszának valamely paran
csolatot.

—  Beh jó ember ez a vén Tamás 1 szóla közbe 
egy zömök gyüm ölcsárus, m ig az, tölt kosárral 
kisiete.

Ezután ünnepélyes csend lön a csapszékben.
—  Oh a nyomor, a nyomor, uraim! jegyzé 

meg egy kötéltánczos, gyönyörűséggel metélve sült 
csibéjét; az mindenütt jelen van. Bölcsünknél vesz 
karjaira s hány-vet egész a sz. Mihály lováig. Oh 
a nyomor 1 Tiszteljétek a nyomort!

—  Edd csibédet, szakító félbe Galopin, ki 
nem szereié egy cseppet sem az ilyetén szónok
latokat.

—  Mit jelent ez ? kérdé méltósággal a meg
sértett ; —  talán e csibe szúrja szemét, édes bará
tom ? Ma csibe, de tegnap üres gyom or; —  ha pa- 
naszkodám valamely polrohos tőkepénzesnek : eredj 
tovább kötéltánczos ! szólt gúnyosan, —  mert a kö- 
téltánczosnak nincsenek könnyei, ö tánczol egész 
életében. —  habaha! —  ez torzképe a nyomornak'

Egyetek czimborák, ira itt sültem !
Eg y  éhes csapat rohant rögtön a sültre, mely 

eltűnt hevenyén, mint valamely kéjutazás.
—  Galopin 1.. . folytató tüzesen az alakos,. ..  

ön .. .  de mit beszéljek én nyárspolgárnak? ön meg 
nem ért so h a !

Evvel egy marok pénzt vetett az asztalra, s 
méltósággal eltávozott Galopin uram nagy bámulatára.

—  Menj bohócz. mormogó emez a széthányt 
pénzt figyelemmel összeszámítva; —  te is éhen 
halsz meg, mint apád, ki szinte csibétől halt meg !

A  gyerek ezalatt megvacsorált, minden kocsi
zörejre fület hegyező.

Most lehete látni nemes vonásait, gondolkodó 
magas homlokát, nagy kék értelmes szemeit, mik 
hálakönyektől fényiének.

Az egész kocsmanép áldást látszott kérni fe
lülről az ifjúra I

—  Mi gyönyörű gyerkőcz ! mondá' lassú han
gon egy légszesz gyújtogató, —  szemeit a korcs- 
márosnéra függesztve ; —  ha nem volna hét gyer
mekem, azonnal örökbe fogadnám. Mit mond hozzá 
Grimot bátya ?

—  Nekem elég van, hála Istennek; felele 
emez; —  de Galopin uramnak Isten nem adott házi 
öröm öt.. .

E  beszédre a derék kocsmáros halálra sá
padt; ugv érezte, hogy szivében rettentő üreg nyílt 
egy örvénytől a másikig, melyben nincs egy jóiavaló 
érzelem; —  érezte, hogy kalmár tetőtől talpig; 
hogyha egy nap apa lenne, nem tudná jobban kelle - 
ne-e fiát szeretni, mint a kötéltánczost ? -  Mit 
akartok, a szegény ember háromszor tönköt csinált 
életében!. . .

—  Mit gondolsz asszony ? sugá most hitve
sének , ki szintén elmélyedni látszott a folebbi 
czélzásra.

Galopin asszony nem felelt, csak egy kétér
telmű sóhajjal.

—  Azt hivém jó szived van ...
—  H a llga ss! Jól meg kell fontolni a dolgot. 

Nem csak gyerekről van szó talán, hanem családról 
—  családokról.

—  Nincs szived ! nincs, nincs, fejezé be Ga
lopin ur nemes haraggal.

Rövid idő múlva az ajtó kitárult és Tamásié 
pett be sötét arczczal.

—  Hogy van anyám ? —  kérdezé az ifjú rész 
ketve a bizonytalanság alatt.

Tamás válasz helyett szivére zárta forrón a 
gyermeket.

—  Ég re  szó lj! vészt sejtek arczodon ! -------
eressz, eressz, látni akarom anyámat!

—  Marádj itt,.. hiába keresed őt ... ma 
este elköltözött szállásáról...

—  Hová ?
Tamás az égre mutatott.

(Folyt, köv.)
____________  H1ADOR.

Slieridan Cnowles.
(Elbeszélés.)

Az 1834-ik i év egyik vasárnapjának estéje 
volt. Minden olyan nyugodt vala a városban, mint
ha a lakosok trappista szerzetesek lettek volna, se
hol nem lehete már gyertya világot látni, csak a 
Hvdepark közelében, egy kis padlásszobában lobo
gott még a mécses.

E  padlásszoba alacsony, kicsi s a legrozzan
tabb butorzatu volt. Valami idegen bizonyára azon 
helyek égyikének vélte volna, hol a szerencsétlen 
gyármunkások pihenik ki napi fáradalmaikat. De 
volt mégis valami, a miből a figyelmes szemlélő 
gyanithatá, hogy még sem az, minek (alán előbb 
gondolta.

A  szoba egyik sötét zugában ronda kis asz
tal állott, rajta újságok, fölütött könyvek, kézirat s 
más ilyenek hevertek ; a kandallón a legnagyobb 
britt költő mellszobra.

A  tűzhely mögött —  melyen a parázs szén 
mindinkább közeledett enyésztéhez, az elhamva- 
dáshoz —  kis bölcső foglalt helyet, s a bölcsőben 
csecsemő feküdt. A  bölcsőnél igen egyszerűen s 
mégis ékes öltözetű hölgy ü lt ; a magatartás s finom 
vonások elárulák azonnal, ha nemis arisztokrata, de 
mindenesetre előkelő származását.

A lig  lehetett e hölgy több, mint húsz, hu
szonkét éves, s  bárha betegség s lelkiszenvedése, 
mégis halványiták vonásait, eliizék az üde arczbőrt 
inegsoványiták a testet, mégis megmaradtak a bá
jos szépség nyomai, különösen kezei valának fino
mak, kecsesek.

Most épen valami önküzdés látszik arczán, 
mely annál inkább növekszik, minél inkább akar 
rajta erőt venni.

Valahányszor a közeli sz. György templom 
tornyán az óra ütött, mindannyiszor remegett egész 
teste, fölkelt ülhelyéről, . . . soká hallgatózott s 
azután ismét visszahanyatlott székére , közben 
mindig ezt rebegvén: Istenem! mily soká ma
rad oda!

E g y  órát tölthetett ily kinos várakozásban. 
—  Ez óra egy egész század volt rá nézve, egy 
örökkévalóság; mindent elfeledett az aggodalom 
miatt; megfeledkezett gyöngeségéről, nem gondolt 
a hideg éjszaki széllel, mely a havas esőt csapkodta 
a nem épen legjobb szerkezetű ablakokhoz, megfe
ledkezett még gyermekéről, a kis csecsemőről is, 
ki néha-néha, mintha rosszat álmodott volna, fölsi- 
koltott; ő most csak egyre gondolt, egy volt eszé
ben s csak ez egy miatt aggódott.

Fölnyitá ablakát s kinézett: ha vájjon nem 
jő-e még az óhajtva várt.

Végre k is zörej üté meg fülét, mert a nagy- 
sötétségben semmit nem láthatott, se zörejből gya- 
nitólag s örvendve fölkiáltott: „ő az !“

Nehány perez múlva egy magas, deli ter
metű férfi Iépe a szobába.

Vonásai nem épen a legszabályosabbak vol
tak, de bátorság s ész tükröződött azokban, mely 
széppé tévé arezát. Szemeiből különös fény sugár
zott ki, s hom loka, melyet pár göndör fürt ár- 
nyaza, magas s boltozatos volt, nyíltság s nemesség 
láthatlan betűkkel valának arra Írva. látszott azon a 
nem mindennapi szellem.

Nem lehetett több harmincz, harminezöt 
évesnél.

Midőn belépett összegyürött kéziratot vetett 
az asztalra, . . letelte nedves köpenyét s forró 
csókot lehelt a fiatal hölgy hófehér homlokára.

—  Anna! —  szólott s fájdalmas tekintetet 
vetett a bánatos arezra —  atyádnak igaza va n ; 
jobb egy csapiár, mint egy költő vő.

—  De ha e költő jeles s nemes a szó valódi 
értelmében! viszonzá Anna, kellemetlenül megle
petve a mondott szavak által.

Gúnyos mosoly húzódott végig a férfi ajkain.
—  Jeles! monda — mit é r ?  hová, mihez

vezet?
—  Dicsőséghez.
—  0  nem ! nyomorhoz 1
—  Mit beszélsz. . . . hisz műveid. . .
—  Mindenkié csak nem az enyémek. Ezer 

példányban nyomattatnak, a hazában minden szín
ház előadhatja s megtöltheti velők pénztárát.*)

*) Mert már azelőtt eladta- s elköltötte is a mun
káiból bekapott pénzt.

Mint mondám mindenkié csak nem az enyémek, ki 
szerzém, költém. így  kívánja Anglia törvénye. .Itt 
az önhasznu s fösvény kalmárok országában a még 
oly haszontalan és semmit nem érő találmányok ré
szére is adatnak szabadalmak ; csak a műremekek
nek nem ajánlkozik védül egy törvény sem. Az ily 
művek hasonlók a madár énekéhez: mindenki él
vezheti, mindenki magáénak mondhatja.

—  S  uj drámádat elfogadták-e ?  előfogják-e
adni?

— Ne reménykedjél, D r u r y  L  a ne - tői
jövök.

—  N o s ?
—  Nem fog előadatni.
—  S  miért nem ?
—  Mert egy haszontalan színész nem akarja 

az egyik főszerepet játszani.
—  Macready ?
—  ü gy  van.
—  De hisz te hírnevet s vagyont szerzél 

neki, . . . .  szerepeket Írtál egyenesen az 8 ré
szére.

—  Mindent........  mindent feledett. . . .
—  A  nyomorult! igy tehát nincs semmi re

mény többé 1
—  Anna 1 talán még egy !
—  S  ez egy ?
—  Vannak nekem könyveim: Shakespeare, 

Milton, Byron, ez óriási szellemek, kikkel élni, halni 
akarók; föláldozandom magam s ez legyen az utósó 
áldozat: kísérletet teszek; talán megsegít Isten, 
Tanulmányoztam az előbb említett három lángeszű 
férfiú műveit; tán most hasznát vehetem.

II.

Nagy léptekkel sétál másnap, ékes butorzatu 
szobában egy negyven, negyvenöt éves férfiú, kezé
ben kézirat van ; úgy látszik most gondolkozik ko
molyan az elolvasott tárgyról. E  gondolkodásában 
egy fiatal leány által zavartatott meg, ki a kandal
lónál ült.

—  Nos atyám ; milyen a dráma ?
—  Istenemre ! remekmű 1
—  S  ki a szerző ?
—  Nem tudom; de bárki legyen annyit 

mondhatok, hogy mióta koventgardi igazgató va
gyok, nem adatott az egyesült három királyságban 
oly uj darab, mely ezzel értékre, belbecsre nézve 
mérkőzhetnék.

—  Nagyon különös, hogy a költő nem né- 
vezé meg magát. Pedig tulszerénység ritkán h i
bája Íróinknak.

Most az inas lépett be, s egy idegent je
lentett.

—  Hogy hívják ?
—  Nem mondá nevét —  viszonzá az inas —  

de ugyanaz, ki reggel e kéziratot hozta.
—  Jól van, kérd. hogy e szobába jőjön.
Mindjárt reá, belépett az idegen a terembe.
—  Uram ! —  szólitá meg őt az igazgató —  

ön oly szives volt, s nekem adá munkáját; láthatja 
ön, hogy perczig sem késedelmezém, azonnal elol- 
vasám, bárha nálunk igazgatóknál szokás,hogy csak 
három hónappal a beadás után tekintünk a" kéz
iratba.

—  S  mily véleménye van művemről?
1 —  Hogy maga Slieridan sem irtehez hasonlót.

—  Ez annyit tesz, hogy ön nem barátja.an
nak a bizonyosnak, s látom is, hogy nem igen hí
zeleg neki.

—  Én csak igazságos vagyok. Sheridan ta
lán azt gondolja, hogy Kemble Károly,mint színmű
író s igazgató kétszeres ellensége neki; először: 
mert kitűnő észszel bir, s másodszor; mert drá
máival nem a koventgardi, hanem a drurylani szín
házat gazdagítja. Hanem mindkét esetben igen csa
latkozik. Én csodálom lángeszét s azért, mivel azt 
teszi, mi neki tetszik, nincs okom haragudni. Csak 
sajnálom, hogy egy oly színházat, mely flt oly ke
véssé díjazza, majdnem nyomorban lenni hagyja, 
mondom, oly színházat gazdagít, oly színháznak 
pénztárát tölti meg, m ig saját magáé üres marad.

—  Ebben igaza van önnek.
—  E  szerint ön megengedi nekem, hogy

g 2 ........

Közli; S Z É P F A L U D Y  FE R E N C Z .

(Vége köv.)
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Á defereesenE színház.

A debreczeni színház.
(Képünkhöz.)

Debreczen kétségkívül egyike azon derék váro
sainknak, melyek újabban szellemi tekintetben is foly
vást haladnak. Yan lapja, most alakult zenedéje, s végre 
nemsokára lesz szép állandó színháza is, melynek rajzát 
im e mai számunk hozza. A színházról az ottani lap 
egyik utóbbi száma a következőket közli: ^Állandó 
színházunk építése sok előítélet, még több aggodalom 
daczára szépen halad. A falak és tetőzeten kívül, eddig 
a díszítmények állásához felvezető két lépcső, az előszin 
felső lapja, (egyike az épitészet legmerészebb műveinek) 
az öltözőszobák és raktárak boltozata, a szintér vakolata 
egész kiterjedésében, a csarnok feletti részek és a külső 
vakolatnak több mint fele vannak készen, és Debreczen 
város czimere fenn a homlokzat közepén beékelve. E 
czimer, melyet H a l á s z i  szobrász, erős tömör kőből 
domborított, igen jó képet mutat, s nagyon emeleodi az 
épület külhatását, a drámát és a népszínműveket ábrá
zoló két szobarral együtt, melyek már munkában van
nak, és a csarnoktető két kiálló szegletén fognak felál- 
littatni. A íölül erkélyt képezendő fedett kocsijárat is, 
épen most van munkában ; a felső párkány alatt körül 
elhelyezett, főszből itt helyben öntött czifrázatok pedig 
— melyek fehérsége, a barnás vakolat mellett, még 
most nagyon kirívó — később a falakkal egyenlő színre 
festetvén,előnyösen változatossá teendik ez épület külse
jét. A magasabb helyeken már a famunka is bealkal
maztatott, sőt fájdalom ! — itt-ott már is láthatók rom
boló kéz nyomai, az ablaküvegeken. — Szóval, az épü
let maga gyönyörűen halad, és remélnünk engedi, hogy 
ez idén csakugyan át lesz adva rendeltetésének. Leg
alább lehetetlenség nincs benne, sőt ha a pénzteremtés 
feladatát a nemes tanács oly buzgalommal és sikerrel 
teljesíti, mint S k a l n i c z k y  u r a  tervelést, és V e- 
c s e y ur a kivitelt: az idei megnyitás kétséget sem 
szenved.- ___________

< &  u S s s s a T O t f i

Regény
BALÁZS SÁNDORTÓL.

( F o l y t a t á s ) .

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Látogatások.

Nem messze a bejárattól, a mint a kastély 
útja az országutjába beleolvad, két rósz gebe által 
vont fakóhintával találkozott, melyben nagy tollas 
kalapu kipiperézett középkorú delnő üli egy tejfel- 
arczu piperkőczczel, ki ugyan csak kényelmetlen és 
leszes helyzetben tartotta magát, nehogy valahogy 
nyakkendője hibátlan csokra vagy feszes febér mel
lényének tükre csorbulást szenvedjen.

Ferencz mester jól szemügyre vette őket, 
mert egy titkos sejtelem azonnal értésére adá, hogy 
Ugróczy bárónő és fia ülnek a kocsiban. H ogy job
ban megnézhesse őket, még székeiét is megállí
totta pillanatra, mi minthogy azt eredményezte, 
hogy a hintának kerülni kellett, az ifjú Ugróczi bá
rót haragra gerjesztette, Már ki akart törni a vak
merő paraszt ellen, de anyja, ki szándékát észre
vette, visszatartoztatta őt. Megelégedett tehát egy 
haragos megvető tekintettel, mit Ferencz mesterre 
vetett, mit azonban a derék lakatos nem késett, ha
sonlóval viszonozni. Ezen magában véve jelenték
telen esemény, ha nem a kastély közelében törté
nik. bizonyára heves és kellemetlen jelenetre szol
gált volna alkalm ul, mert az ifjú báró szivében 
is a nélkül, hogy tulajdonképen tudná miért, azon
nal nagy ellenszenv és gyűlölet támadt az ismeret
len paraszt iránt.

Ferencz mester még néhány pillanatig helyt 
állott az országúton, hogy meggyőződést szerezzen

magának, ha csakugyan a kastélyba tart —  e ko
csi, s a mint e felől megbizonyosodott, sebesen el
hajtatott.

Ugróczi báró helyesen cselekedett, hogy nem 
kezdett czivakodást, mert Szaboyné asszonyság 
csakugyan meglátta érkezésüket ablakából s foga
dásokra egész a bejáratig eléjük sietett.

—  Isten hozott édesem kiáltá a báróné elé
b e , —  (mert bizalmasságuk már ezen pontig h a 
ladt) milyen rósz vagy, hogy csak most jössz", m i
kor tegnapra Ígérkeztél. Hogy vagy édesem? Isten 
hozta báró urat —  Ej, ej kegyed is elpártol tő
lünk. Várjunk csak ezért még számolni fogunk.

Mind a bárónő mind fia töltik kitelhető szi- 
vállyességgel viszonozták e nyájasságot, s azután 
nevetve elbeszélték kalandjukat az ismeretlen pa
raszttal. ki oly inpertinens szemtelen tekintetekre 
vakmerösködölt s még utjokat is állta; ugv hugv 
kocsijokkal kénytelenek voltak a legnagyobb ho
mokba kerülni.

Szaboyné asszony a leirás ulán csakhamar 
felismerte sógorát s oly pirossá vált mint a basa
rozsa a mi kalapja mellett idétlenkedett, hanem 
azért természetesen most még mélyebben hallga
tott a rostéit atyafisággal.

—  Pedig épen ngy tetszett nekem, mintha a 
kastélyból jött volna, monda az ifjú báró nem is 
sejtve, hogy mily végzetteljes húrokat penget.

—  Meglehet, nein tudom . . . mondá nagy 
zavarral a házinő, talán valamelyik cselédemnél volt 
látogatóban.

E  közben szerencsésen a kastély elé érkeztek 
de a bárónő nem akart a rekkenő hőségben szo
bába menni, s megkérte barátnéjál, tennének egy 
sétát a parkban, miután mint mondá fontos és titkos 
értekezni valója van az ő kedves, egyetlenegy ba
rátnőjével.
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Szaboyné termeszd esen szives készséggel 
beleegyezett, s miután a báró engerieimet kért és 
nyert hogy ez alatt Teréz kisasszonynál tehesse 
tiszteletét, barátnőjét karöltve a kertbe vezette.

A  báróné nem nagyon sietett bizalmas köz
lendője előterjesztésével s hosszú és kanyargós 
kitéréseivel s idő és alkalomszerű bevezetésével 
először megakarta dolgozni a földet mielőtt féltett 
magvát elvetné. S  miután jól ismerte e művelendő 
tért, olyan ekével kezdett szántani mely legmélyebbre 
hatott.

—  Ápropos édesem, üdvözleteket kell átad
nom. Leveleket kaptam Bécsből Stairenburg báré 
nétól a sógorasszonyomtól és Laczkfy grófnőtől, 
kiknek feldicsekedtem szeretetreméltó uj barátnőm
mel és kedves szomszédnőmmel. Azt írják, hogy 
irigylik zajtalan pásztori életünket, s kérnek, hogy 
adjam át neked üdvözleteiket, s kérnek, hogy tu
dassam veled, hogy már előre is ismeretlenül is 
szeretnek s alig várják a boldog pillanatot, hogy 
személyesen is kezet szoríthassanak veled, s meg
köszönjék azon szives jóságodat és szeretetremél- 
tóságodat, mit szegény barátnéjok a méla remetenő 
iránt tanúsítasz. Ez a Stairenburg báróné vicce, az 
ő gonosz nyelve nevezett igy el. É s  aztán azt is 
Írja, hogy ha feltalálnánk menni Becsbe a saisonra, 
hát csak egyenesen hozzá szóljunk. Palotájában 
egy osztályt számunkra tart fen. Nemde, felrándulsz 
velem édesem?

—  Valószinüleg —  rebegte Szabóyné, ki 
mintha csak bűvös álmot látott volna úgy érezte 
magát.

—  De Pestre a futtatásra bizonyosan ugy-e ? 
Fiam is futtat, s megkért, hogy nyerjem ki tőled, 
hogy színeidet viselhesse. Nemde édesem megen
geded.

Szabóyné úgy érezte , hogy a harmadik 
égben van, s azt felelte, hogy szívesen.

A  báróné most elérkezettnek tartotta a pilla
natot. közlendőjével előliani, s még csak a borsód! 
Ugróczyról ejtett nehány szót, ki őt uj barátnéjával 
együtt szüretre várja, s azulán tulajdonképpeni 
mondani valójára tért át.

—  É s  most kedves barátném, miután leküz
döttem kissé felindulásomat, melyet bizonyára te is 
egészen természetesnek fogsz találni, értésedre ad
hatom az ügyet, melyben fiam részére követséget 
vállaltam magamra.

Azon tekintet és mosoly mellyel e bevezetést 
Szaboyné fogadta, fölöslegessé tett minden további 
szószaporitást, s azért a bárónő kereken ki is 
mondá:

—  Fiam szereti leányodat, s én mit sem 
óhajtók élénkebben az életben, nfint veled kedves 
szeretetre méltó barátnőm vérrokonságba kevered
hetni.

Ha Szaboyné az előbb a harmadik égben kép
zelte magát, most egészen a hetedik égben volt. 
Ez sok vo lt; ennyi kegyet, ily magas, kifejezhetet— 
lenül boldogító kitüntetést nem mert remélnie a 
sorstól. Oly be nem vallott, még önmaga előtt is 
titkolt jámbor-ohajtása volt ez szivének a mit még 
Bájvölgyinével sem akart vagy mert soha sejtetni, 
s melynek ily gyors teljesülése szivét édes, dnki- 
vületi látba hozta. Csak szótlanul bámulta barátné- 
ját, mintegy rettegve nehogy az égi tünemény az 
első szóra szétoszoljon.

—  Nos édesem, hát mily választ adsz fiam 
követének ? Remélhet e ?

—  Ha rem élhet-e? kiálta Szaboyné oly til
takozó hangon, mintha e kérdés a legborzasztóbb 
szentségtörés lenne a világon. Örömmel beleegye
zem és tulboldog vagyok házam e megtiszteltetése 
által.

E  szavakkal oly erővel a bárónő karjai közé 
vetette magát, hogy ez, ámbár vállával egy izmos 
diófához támaszkodott, inogni és tántorogni kezdett 
súlya alatt. Azután következtek a sóhajok, a csókok, 
a könyek.

Soha még madár lépre vagy egér csapó alá 
jámborabb együgyűségge! s gyorsabban nem jutott, 
ezen jó húsban levő egészséges libánál!

—  De hát kedves férjed ?  mondá illendő szü
net után és megindulással a báróné —  valljon re
mélhetjük-e részéről is a beleegyezést?

Szaboyné csak egy büszke megvető tekintet
tel válaszolt, melynek annyival jobban kikellett 
elégitnie a bárónét, minthogy barátnéja e közben 
fölegyenesedett, és igy nem kellett tartania többé a 
megfuladástől.

—  E s  a kedves k is  Tercsiké ? Meg kell val
lanom, hogy fiam e tekinletben semmi bizonyosság
gal sem bir.

—  Ha én igent mondok édesem, akkor a do
log bevégzettnek tekinthető, —  felelt oly büsz
kén Szabóyné, hogy a báróné egész elragadtatással 
kiáltott fel :

—  Valóban édesem, te uralkodásra szü
lettél !

Nem ily szerencsével járt el ügyében a
báró.

Midőn ugyanis a kellő bevezetések után, egy 
különben meg kell vallani ügyes fordulat után ér
zelmeiről s a ,,mindenható szerelemről" kezdett be
szélni Tercsikének, a fiatal leányka nála valóban 
nem sejtett erélylvel félbeszakította őt, kérvén, 
hogy legyen szives valami egyébről beszélni, —  
—  s midőn egy csapással akarván ketté vágni a 
csomót, egyenesen kezét kérte meg. Tercsiké 
egész nyíltan értésére adá. —  hogy neki már je
gyese van.

A  bárót e vallomás egészen megsemmisítette. 
Még hebegett néhány szót, nagy zavarttan, azután 
kalapját vette és ajánlotta magát.

Annyávál a kert bejáratában találkozott.

•—  Minden jól megy fiam, kiáltá elébe öröm
mel a báróné : — barátnőm beleegyezett.

Szerencsétlen vagyok anyám! —  sóhajtó 
megtörtten a fiatal ember. -- Minden késő hisz a 
kisasszonynak jegyese v a n !

—  Jegyese ? —  kérrié hüledezve a báréné.

—  Gyermekség az egész, —  mondá kipi
rulva Szabóyné —  az egész dolgot magamra vál
lalom csak időt engedjenek. Mához egy hétre úgy 
is névnapomat ünneplem, ez alkalkalommal meg 
lesz a kézfogé is, jótállók róla.

E  közben a gebék előállottak, Ugróczyék 
utrakeltek. —  Tercsiké pedig szobájába zárkozott 
és veresre sirla szemeit.

{Folyt, köv.)

Tiz nap története.

(Május 16-dikán).

Minap meglátogatám egyik ismerősömet, ki 
nem rég nősült meg.

Ep j e l e n e t  volt.

J e l e n e t  —  nagyvilági nyelven annyit tesz. 
mint —  v e s z e k e d é s .  E magyarázat meglehet 
nem fölösleges nehány olvasómért, kik távol, vala
mely boldog kis faluban laknak, hol az őszinteség 
lehetlenné tesszi .a magánélet rögtönzött vigjáté- 
kait és bohózatait; hol hébe-hóba összeszólalkoz
nak. neheztelnek , villonganak. haragusznak a jó 
házasfelek, sőt tán néha még többet is tesznek, de 
sohasem —  j e l e n e t e z n e k .

A  látvány m e g h a t ó  volt. A  fiatal nő sirt, 
mint Arethusa, midőn forrássá változott; a férj pe
dig oly kétségbeselt arczczal járt föl s alá, hogy 
ha e perczben felszólítják, bizonyosan elszántan lép 
be Batty helyett az oroszlánok barlangjába.

—  Mint sajnálom. —  mondám, —  hogy ép 
ily rossz időben jöttem!

—  Vigasztalhatom önt, —  feleié a férj. —  
hogy bármikor jő, mindig ily föllegeket és villámo
kat fog látni.

Ez oly vigasz volt, melyre a fiatal nő kiszök
kent, mint egy megriasztott zerge.

—  Mi történt? —  kérdém álmélkodva.

—  Kineveti ön, ha megmondom. —  Nőm 
elakart menni a ' R e n z c i r k u s b a ,  s én nem 
kaptam jegyet. Ebből keletkezett a köny, villám, 
fergeteg. Oh ezek az asszonyok! semmi dolguk 
nem lévén, egész nap törik fejőket, hogy mint bosz- 
szanthassák környezetüket. Mindig készen állnak a

csatára. Uram ! a férj egy rabszolga. Sőt szerencsét
lenebb, mint a rabszolga. A rabnak csak lábán 
vannak b ilincsek, lelkének szárnyai lehetnek; de 
a férjnek lelke van lenyűgözve. Ne szakítson ön 
félbe, én jobban tudom! A  városi nőnek nincs 
kertje, csak kevésnek van családja, s a legkeve
sebbnek valódi háztartása. Ennélfogva u n j á k  
magokat! Az unalom szüli a szeszélyt és makran- 
czot. Mindig kérnek valamit. Ha teljesítjük, bizo
nyosak lehetünk benne, hogy rosszul teljesítjük. Ha 
nem teljesítjük,akkor mi vagyunk a világ legnagyobb 
zsarnokai, kik ellen mindigolykészek föllázadni. Ilyen
kor van mit hallani! Emlegetik csalódásukat.Kiben csa
lódnak ? Bizonyára nem mibennünk, hanem önmaguk
ban. Tudja ön, hogy bohó fiatal lányok mily hamar 
csinálnak maguknak e s z m é n y t .  Látnak egy 
csinos termetű ifjút, a ki jól keringőzz: már ez elég 
ok. hogy róla minden szépet és nagyot elképzelje
nek. Persze, hogy később csalódnak ; de hát ki te
het róla, hogy egy ügyes keringő után mindent 
hittek és vártak ? Aztán mily hamar lezuhannak 
álmodott egükből! Nem kapván jegyet valamely 
hasztalan mulatságba, egyszeribe —  boldogtala
nok. Ön azt mondja, hogy vannak kivételek. Azt 
kell hinnem, hogy nincsenek. Ú gy hasonlitnak egy
máshoz, mint egyik vizcsöpp a másikhoz. Azért 
édes barátom, becsülje meg függetlenségét, s ne 
házasodjék ; vagy ha meg akar házasodni, essék előre 
kétségbe, s menjen a Dunának.

Összevissza-beszéd, gondolám, melyet egy 
csók, egy mosoly ismét a legédesebb szerelmi su - 
sogássá változtat! Azzal vettem kalapomat, köszön
tem, és eltávozám.

Este egyik jó barátommal találkoztam, kinek 
haja szürkülni, szive nehezedni kezd.

—  Haza mégy ?  —  kérdém.

—  Haza megyek é ? —  viszonzá keserű mo- 
solylyal. —  Mehet-é haza, ki egyedül áll a 
világon ? Nekünk nincs otthonunk, csak egy —  szo
bánk, melynek falai este reggel azt vetik szemünk
re : mily árvák vagyunk! Eljő az est, s körüliünk 
nincs más élet, mint lámpánk v ilá ga ; nincs más 
zaj, mint a mit egy papírjaink közt zörgő bogár 
csinál. Este nem kivan senki „jó éjszakát," reggel 
senki „jó napot." Szolgánk gépileg jő, megy. Ennyi 
az egész. É g y  családlalan emberre nézve semmi 
sem rosszabb, mint haza menni. Ma különösen szo
morú napom van. E g y  falusi ismerősömmel találko
zóm, ki mosolygó arczczal mutató a kis tarka szűrt, 
melyet fiacskájának, s a szalagos kalapot, melyet 
gagyogó lánykájának vett. Mily örömmel gondolt 
az otthonra. —  Barátom ! még nem késő, —  al
koss magadnak családi kört, mosolyogj és porolj 
feleségeddel, vedd körül magad gyermek-lármá
sai, nyugtalansággal, gonddal és paradicsommal, 
különben az élet maholnap rád nézve is sivatag le- 
end. Szerezz o t t h o n t !

„Minden állapot jé, kivéve azt, a miben va
gyunk" ez azon gondolkozás , mely az embereket 
szerencsétlenekké teszi. Egyik  szidja és unja azt, 
mit a másik óhajt és irigyel. A  ki benn van a pa
radicsomban, csak a kígyót látja ; a ki künn ma
radt, e kigyót is eszményíti.

Hugó Viktor Írja, hogy e sóvárgás az után, a 
mivel nem bírunk, még az állatokkal is közös. A 
teknős béka mindig az égre néz? M iért? Hogy 
lássa r ö p ü l n i  a madarat. —  A  meleg levegő 
madara pedig —  meglehet —  azok sorsát irigyli, 
kik hfis víz alatt lakhatnak.

Ha egy falusi és egy fővárosi ember összejő- 
nek, többnyire azon kezdik, hogy állapotukkal való 
eléguletlenségüket kölcsönösen elárulják.

—  M ily boldogok vagytok ti itt. a nagyvi
lágban. Mi fáradunk, vesződünk, unatkozunk: ti 
mulattok! Mennyi szinház, vidor hely, kirándulás.

—  Mindezt odadnók egy csöndes estétökért, 
gyümölcsös kertetek fái alatt, hol annyi a csalogány.

—  E s a szúnyog.

—  Hát a friss pázsit?

—  É s  a feneketlen sár.

—  A  háboritlan magány és a jó társaság!

—  Hagyd e l! A  fővárosban oly társaságot 
leltek, a minőt óhajttok; nekünk be kell érni azzal, 
a minő van. A  whisthez okvetlen szükséges egy 
negyedik, a piquet-hez egy második; ha netnakad
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kedvünk szerinti, mosolyogva kell fogadnunk halá
los ellenségünket is. íme a mi őszinteségünk ! A  
szükség rákényszeríti a legkülönbözőbb elemeket 
is, hogy egyesüljenek, a nélkül, hogy szeretnék 
egymást. Örülj, hogy a nagyvilágban élhetsz!

A  nagyvilági sóhajt.

Rá gondol a fényűzésre, a romlottságra, a 
szomorú változásokra.

Meglehet, volt egy kedves kis szemköziije, 
ki egész nap ablakában varrogatott, kis kék vá
szon ruhában, egyszerű fejékkel, s versenyt dalolva 
kanári madarával. Egész öröm volt nézni.

E g y  nap megállt egy kirakat előtt, és nézte 
a fényes selyem kelméket, A  selyem susog, és sok
szor rossz dolgokat —  susog.

—  M ily szép lennék, —  gondolá a lányka,—  
e selymek és szalagokkal!

S  két hét múlva selymet és drága szalagokat 
viselt. Többé nem varrt és nem dalolt, —  öltözött 
és mosolygott.

Ma már bizonyosan visszakivánja kis varró 
asztalát, és minden kincsét, a mivel akkor bírt, s a 
mit magától könnyelműen —  eldobott, nem lévén 
megelégedve egyszerit vászon ruháival.

A  nagyvilág tele van e l é g ü l e t l e n e k -  
kel ,  kiknek sóhajai jobban megmérgezik a leve
gőt, mint a gyárkémények és a csatornák.

Tőlük ered az unalom, e nagy betegség, mely
ragad.

Unjuk az erényt is, és elégületlonek vagyunk, 
magával a boldogsággal, mindig azt kivánva, a mink 

nincs.

Miért ?

Mert saját sorsunkat mindig csak egyik sze
münkkel nézzük, azzal, melyik az árnyékot látja; 
azt pedig, melyik a fényt látná, behunyjuk. Ebből 
ered sóvárgásunk, önámilásunk, tévedésünk, s min
den, mi elégületlenségre ragad, e pusztaságba, hol 
nincs virág, csak kopár sziklák.

De hisz a nagyvilág —  m u l a t !

Mulat —  unatkozva. Ásilozás közt élvezi a 
dalművek legszebb énekeit, a legmeghatóbb drámát 
olt hagyja közepén; a tánczvigalmak felét vacsora- 
asztal mellett tölli, s fák alatt vendéglőket keres.

E g y  oroszlán-szeliditő, kinek élete veszély
ben forog, —  tarka bohóság, melyet hallgatni sem 
kell, —  látványok, mikhez szívnek észnek semmi 
közük —  ez kell a fővárosi nép nagy részének. 
„Jól teszi! Miért gondolkoznék, ha terhére esik ?“ 
szól a világ fia, s úszik a folyammal.

Renz cirkusában most a l o v a g l á s  nem 
a főszerepet játsza. L e o n á r d  A d é l  k. a. ugyan 
igen szép és bájos leány, s oly könnyűd , mint egy 
anyád ; de sem az ő,sem a nagyszámú gyermek-mu
tatványok, sem az ügyes volligeurök és sokat tudó 
paripák kedvéért nem tolong ám a tömeg; hanem 
megy nézni B a t t y  oroszlánait, meg P r i c e  
urat, a hegedülő bolióczot. k i '„ L u c ia "  legszomo
rúbb jelenetét oly eredetileg paródiám , hogy —  
kivált midőn hegedűszó mellett vonaglik és meghal, 
az egész közönség zajos hahotában tör ki.

Az efféle bohózatok képezik a jelenlegi lo
vagkori előadások legéletrevalóbb részét. Minden
esetre többet érnek, mint azon százszor látóit és 
mindig megunt mutatványok, midőn a lovag vagy 
lovagnő először egy vásznon, aztán üres abroncson, 
végre szalmapapirral bevont abroncsokon ugrál ke
resztül, s változatosság kedvéért néha egy-egv 

bukfenczet is vet.

Sokkal szebb látvány az, melyet most minden 
belépti díj nélkül bámulhat boldog, boldogtalan. 
A  színhely a természet, diszitő mester a tavasz.

A  ligetek és erdők ma már teljesen meglom- 
bosodtak, s „isién szép májusa" teljes pompában 
mosolyog. M ily  öröm minden fogékony szívre

nézve! Még az ágyához szögezett nehéz beteg is 
kap egy kis részt belőle, asztalára egy bokrétát, 
és nehány cserép virágot, vagy legalább ablakára 
—  zöld redőnyt.

Most valódi a m p h i b i u m o k  (két la
kóiak) vagyunk. Napjaink egyik felét a házak, má
sik felét a fák közölt töltjük. A  társas kocsik min
denfelől egész nap szakadatlanul járnak a városli
getbe, melyet a fővárosi nép legsűrűbben látogat. 
Nem tudom : mit kaphat rajta oly nagyon, midőn 
utai teli vannak porral, tavának medrében alig van 
egy kis rengő viz, a pázsit le van taposva, s a 
madarak kénytelenek elnémulni a sípládák és 
trombiták zajában? Ha kimegyünk: alig látjuk 
a fákat a —  tarka néptől; s alig szíhatunk egy 
kis tiszta léget a fölvert por miatt. Ügy látszik 
a természet bája is oly hamar elhervad, ha ennyi 
ezer meg ezer szem nézi; vagy is inkább, ha ennyi 
ezer meg ezer láb tapossa.

Aztán mindig jön valaki, a ki megrontja szó
rakozásunkat. Enyhülést jövünk keresni, s akad, ki 
megbosszant. H ivalgó nők, kicsapongók lármája, 
kérkedők és hiúskodók itt is mindig rögtönöznek 
egy-egy bosszantó bohózati jelenetet —  szemeink 
előtt.

Ülünk egy asztal mellett, melyre lombos fák 
árnya borúi. J ó l. esnék elfeledni a világ hiábava
lóságait, —  de nem lehet.

A  szomszéd asztalnál egy úr beszél m a g á 
r ó l  oly fenhangon, mintha szócsövön beszélne. 
Látszik, hogy közönséget keres, mely előtt föl akar 
tűnni. (Valószínű, hogy valami kisvárosból került 
ide, hol a nagy hang sokszor tekintélyt szerez.) 
Egyszerre mindenkinek meg kell hallania; mily k i
tűnő emberekkel van barátságban, mily ulazásokattett, 
sm ily  előkelő konyhához és háztartáshoz van szokva. 
A  gúny mosolyával nézünk rá : ő azí hiszi, hogy— bá
muljuk, s még hangosabban beszél. Utójára is ott kell 
hagyni asztalunkat, hogy szabadulhassunk, jobb 
társaságot keresve a néma fák és a sohsem ha- 
zudozó madarak között.

D i d e r o t  azt mondja: „a magányt csak a 
rósz emberek szeretik,1' Okos ember léttére elég 
nagy bolondot mondott. Mintha a természet magá
nya egyedüliség volna! Mintha egy gondolkozó fej 
s egy álmodozó s z í v  nem tudná maga körül bené- 
pesitni a magános ligeteket, a sziklákat és vizeket, 
ép úgy, mint hajdan a hitrege. S  mintha csak az ke
rülné az embereket, a ki fél tőlük, s nem az is, a ki 
unja őket.

Valakitől kérdek : mért jár mindig egyedül,
—  Mert —  feleié, —  nem bírok magamnál 

jobb társaságot találni.

Majd mindenki van ily állapotban, midőn lég- 
örömeslebb önmagával társalog. S  nem jár egye
dül. Múltak emlékei, vagy a jövő reményei röpkö
dik körül. Meglehet, hoz valakit szivében, a kire 
jobban szeret gondolni, mint másokkal beszélni.

Az ily álmodozók ne menjenek a városligetbe. 
Jobb, ha a budai városmajort, vagy az Orczy-kert 
zajtalanabb ösvényeit keresik föl.

A  város-majoron nem igen látszik a gondos 
emberi kéz nyom a; de a természet gazdag szeszé
lyei kipótolják a hiányt. Van egy gesztenyefa sora, 
melyen a napsugár nem bir keresztül törni, oly 
gazdag csúcsos ívezetet képeznek a fatetők össze- 
borúló lombjai. Köztük a vidám rigók füttyei hangoz
nak, alant egy két beteg sétál.

De némely délután e csöndes hely is megte
lik vidám zajjal és ártatlan örömekkel. A  budai nő- 
növeldék kis leánykái itt tartják májusi mulatságai
kat. Ilyenkor a pázsit egész tarka, eleven, mozgó 
virágszőnyeg; mindenütt játék, kedves zaj és ne
vetés.

Minap sokáig néztem őket. Oly vidáman és 
ügyesen dobálták egymásnak szines abroncsaikat,

oly naivan fecsegtek, s oly kedvesen futkostak, 
hogy a gyermekkor egész varázsa lebegett körül
tök. De e varázsnak azonnal vége, a mint észreve
szik, hogy játékukat valaki nézi. A  hiúság meg van 
bennük is, s k i akarnak tűnni. Ügyességük ügyes
kedéssé válik, s bosszankodniok kell, hogy ép ek
kor majd mindig elejtik abroncsaikat. Végre szé
gyenkezve futnak el, —  s csak a huszadik fán túl 
hangzik föl újra vidor lármájuk,

E  kedves kis lények mit nem adnának ti
zenöt-busz év múlva egy ily vidám, gondtalan nap
é rt ?  Most mindnyájan mily egyenlők e gyermek 
örömekben; mily különbözők lessznek majd az élet 
ú ta in! Hány csalódás, hány keserv várhat reájuk a 
jövőben, melyre most sohsem gondolnak. Ha min
dig megőrizhetnék ez ártatlan mitsem tudást, átmo
solyogva az egész életet!

Csak játszatok, vidáman futkosva e zöld pá
zsiton ! Ha megbotoltok és elestek, nevetve keltek 
újra föl. —  Majd évek múlva, ha egyik vagy másik 
megbotol közületek a keményebb göröngyökön, föl
kelhettek-e? Lessz-é a k i fö le m e l?--------

Az ég szeszélyes volt hozzájuk e napon.

M íg ők abroncs-játékban futkároztak a zöld 
fűvön : fölöttük a nap bujósdit játszott a felhők kö
zölt. Egyszerre leesett a zápor, s zajongva futott 
szét a födelek alá az egész vidor tarkaság. Még a 
rossz idő sem veheté el jókedvüket; nevették, mint 
a bölcsek a balsorsot.

A  zápor ártott nekik, de nem a természetnek. 
Utána pár nap alatt még az elkésett, fák is egyszer
re kiterjeszték gazdag lombsátraikat.

Az Orczy-kertben már a virágágyak is mo
solyogni kezdenek. Minden oly élénk, friss szinü, 
s a madarak egész áldott nap csevegnek örö
mükben.

Az alkony, á leszálló homály, a közeledő 
est seholsem költhet költőibb hangulatot bennünk, 
mint e nagy kertben.

A  tó tükréről egyszerre elvesz a fényes su
gár, de a domb tetején még pirúl, —  majd csak a 
fák hegyén, végre onnan is eltűnik.

A  sétálok ritkúlnak, csak itt ott susog még 
egy-egy boldog pár, kiknek szemében a homály is 
ragyog.

Árnyak terülnek el az útakon, s a fák közt 
megbarnúl a levegő.

E g y  madár megszólal a bokorban : itt az ő éji 
hangversenyek kezdete ; a csillagok már ragyogni 
kezdenek, Ez  a bűvös jel.

A  tó lakói is neki bátorodnak, nincs ki za
varja őket evező-csapásokkal, A  sajkák mind ott 
pihennek már a partokon.

Még egy két sétáló, —  az is siet.

A  tejárus lányok bezárják a kút kis kápolna
szerű épületét, —  ők az utósók.

Aztán nem marad más elevenség hátunk mö
gött, mint a csalogányok dala és a békák brekegése, 
—  e legszebb zene és legrútabb lárma.

Bocsánat, hogy e kirándulások közt elfeled
keztem a tnlajdonképeni történetekről. Nem nagy 
baj különben, mert alig történt valami érdekes. A  
l o v a g k ö r t  már emlilém, a városerdei n é p -  
m u l a t s á g o t  szintén , a legfontosabbnak pedig 
elég egy pár sor.

A  nemzeti színház, máj. 10 -d ik i legmagasb 
rendelvény szerint megnyerte a remélt segélyezést.

Nincsen rózsa tövis nélkül!

Carina kisasszonyt három évre szerzűdtelék.

YADNA1 K Á R O LY .
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V egyes r o v a to  is:,
I ro d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .

— Figyelmeztetés. Ő cs. s apostoli királyi Fel
sége legmagasabb batározványa folytán, a nmélt. m. kir. 
Helytartó Tanács által, az ennek kezelése alá bocsátott 
F e k é s b á z y  a l a p í t v á n y b ó l ,  a m. tudom, aka
démia javaslata alapján, minden ötödik évben, ö t s z á z  
f o r i n t n y i  j u t a l o m  fog kiadatni egy nem-magya
rok számára, a hazában divatozó bármely nj elven (a 
magyaron kívül) irt, a m a g y a r  n y e l v  és  i r o d a 
l o m m e g i s m e r t e t é s é r e  r e n d e l t e t e t t ,  s 
nyomtatásban megjelent, t a n -  k é z i -  vagy o l v a s ó 
k ö n y v n e k :  mire a hazai írók ezennel figyelmes sekké 
tétetnek. Az első ily jutalom 18f.7-ben adatik ki. — 
Azon esetben, ha az akadémia véleménye szerint ily? 
jutalomra érdemes könyv nem találkoznék, jogában ál- 
land a m. kir. Helytartó Tanácsnak ilyes könyvekre az 
akadémia útján pályázatot hirdetni.

Költ Pesten, az 1863. évi május 11. tartott ösz- 
ves akádemiai ülésből. ,

SZAL'AY LÁSZLÓ 
titoknok.

Széphalom. A „Felvidékiben Matolay Victor 
terjedelmes czikket ir a három év előtt tartott évszáza
dos Kazinczy-ünnepről, az azzal összefüggésben levő 
alapítványok miben létéről, de kivált a széphalmi lakról, 
mely fél év előtt lerontatott s csak két szobát hagytak 
meg belőle, Kazinczy Ferencz dolgozó és háló szobáját. 
Az épület lebontása azért történt mert uj tető kellett rá, 
a rozzant falak nem birtálc volna azt megtai-tani. A régi 
ház helyébe Ybl terve szerint uj fog emeltetni, melybe 
a két meghagyott szoba is be lesz foglalva. Czikkiró 
ezen építkezésre vonatkozólag ezeket Írja : „E régi 
épület állott vagy hét szobából, pitvar s konyhából, a 
szobák egy része azonban oly annyira el nem készült, 
hogy ablakai is vályoggal voltak berakva, s a padolallan 
ürekben életnemüek tartattak ; Kazinczy maga, család
jával csak 8—4 szobában lakott, s ezek közt délnek 
fekvő s az épületnek keresztülfekvő déli végét képező 
két szoba az, melyek egyike a nagy hazafi irószobája, 
másika pedig hálószobája volt. Ezen két szoba hagya
tott meg, hogy más alakban s modorban megujitassék, 
ezen épületnek alap és minden oldalróli rajzait Ybl 
építész ur különös szívességéből birom, és nem késem 
egy perczet sem kijelenteni, miszerint ezen valódi mo
numentális stylü építmény tervét, valamint a helyzethez 
alkalmazottnak és czélszerünek, úgy a tárgyat tekintve 
helyesen felfogottnak, s minden tekintetben szépnek, 
kitűnőnek s arra, hogy a nagy Kazinczy szellemét örö
kítse, méltónak tartom.u

S z e m é ly i  h írek .

— Távirati tudósítás szerint Ö Felsége gr. Zichy 
Nándor és Jókai Mór. fogsági idejét félévről egy hónap
ra leszállítani méltóztatott.

— A „Hon44 elitéltjei gróf Zichy Nándor a családi 
ügyei végett engedélyezett határidő lejárván, fogságát 
f. hó 17-én kezdte meg Budán a József-kaszárnyában. 
Mind a grófot, mind Jókait d. e. 10-től 12-ig, s d. u.
4-től 6-ig lehet meglátogatni előleges engedélykérés nél
kül. A kik a József-kaszárnyát keresik, helyesen teszik, 
ha a „Stoekhausw után tudakozódnak, mert kaszárnya 
név alatt az csak hivatalosan ismeretes. Egyébiránt 
mindkét fogoly a katonai hatóságok részéről udvarias 
bánásban részesül; Írni és olvasniok s tiszt kísérete 
mellett sétálniok is szabad.

H á za ssá g o k .

— Keleti Károly az „Ország'4 volt belmunka- 
társa, jelenleg földhitelintézeti tisztviselő a napokban 
vezette oltárhoz Greguss Lívia kisasszonyt, Greguss 
Ágost szellemdus nővérét.

H a z a fia s  á ld o za to k .
— Lisznyai árvák javára az érsekujvári és kör

nyékbeli fiatalság Érsekujvárott f. hó 28-án ,.az orosz
lánhoz “ czimzett nagy vendéglő teremében tánczvigal
mat rendez, mely a vidék lelkes hölgyei által bekül
dendő tárgyak kisorsolával lesz egybekötve. Belépti dij 
1 ft.,50 kr. családi jegy 5 ft.

V egyesek .
— Az oroszlánokkal nem jó tréfálni. A múlt na

pokban a cirkusban egy fiatal ember az oroszlánok ros- 
télyzatához közeledett. Egyik oroszlán kinyúlt s a fiatal 
embert kabátjánál fogva megragadta. Többen azonnal 
odarohantak, de alig tudták a fiatal embert a  veszélyes 
körmök közöl kiszabadítani. Föltehető, hogy ezután a 
rendőrség nagyobb Óvatosságot fog követelni.

— Kéj utazások. A cs. kir. szab. államvasuttár- 
saság jövő hóban Temesvárról három kéjutazást rendez. 
Az első Bécsbe június 2-án fog indulni, hogy az utazók 
jun. 4-én az Urnapi-ünnepélyen jelen lehessenek. — A 
második pünkösdkor Mehádiába indul, Temesvárról Ba- 
ziásig vasúton, onnan pedig gőzhajón. A harmadik kéj
utazás a szomszéd Szerbiába lesz , szinte junius folytán 
Belgrád felé. Ha van pénzük és idejük a temesváriak
nak, akkor jól teszik, hogy mulatnak. A jól rendezett tár
sas kéjutazás a kevéssé vagyonos emberre nézve kétsze
resen hasznos találmány (vagyis inkább: divat!)

— Gazdag áldás. Gecse helységben — mint a 
„Gy. K .“ Írja — egy szegény asszony két nap alatt négy 
gyermeket szült és pedig mind az anya mind a gyerme
kek egészségesek

— Szerencsétlenség A városerdei népünnep al
kalmával egy őrálló katona egy jegynélkül beszökni 
akaró gyermeket leszúrt. A gyermek azonnal halva ma
radt, s hullája nagy néptömeg kíséretében és ingerült 
méltatlankodása mellett a Rókusz-kórházba vitetett. 
Ennyit tudunk hallomás után.

— A városerdei népünnep, daczára a kedvező 
időnek igen gyöngén ütött ki. Közönséges vasárnapokon 
is szokott annyi nép kigyülni. Por és sör különben sok 
volt. Az álarczos menetben a béka és a krinolin jó öt
letek voltak.

— Uj papírpénz. Az osztrák bank a sok bank
jegy hamisítása folytán elhatározta, hogy a bankjegyek 
papírját és alakját megváltoztatja. Legjobb lenne pa
pírját érezre, alakját pedig kerekre változtatni.

— A boszuló nemesis sajátságos utón érte utói 
egy porosz iskolamester fiát, ki a lengyel felkelők sorai - 
bán szolgált. — Történt ugyanis, még Langiewitz dic- 
tátorsága alatt, hogy egy nehéz sebe: kapott tiszt a nála 
levő ötezer rubelt úgy akará megmenteni az oroszok 
martalócz körmeitől, hogy a porosz fiúnak kézbesité azon 
meghagyással, adná ezen összeget Langiewitznek. A po
rosz önkénytes egy czimborájával haza ment s vígan 
éltek a szép rubelekből a mig bennök tartott, azután újra 
átcsapott a porosz legény a felkelőkhöz, de nagy rémü
letéve az az elesett tiszt, a kinek halálát ő bizonyosnak 
tartá ; épen azon csapatnál szolgált, a melyhez újra be
állott, ráismervén hűtlen bizományosára vádlókép lé
pett fel ellene, s a porosz legény egy óra múlva ég és 
föld között lógott.

N e m ze ti  sz ín h á z .
Örvendetes újdonságot Írhatunk : A színházi hi

vatalos lap jelentése szerint császár ő Felsége folyó évi 
májushó 10-kéu kelt legfelsőbb határozatával megen

gedni méltóztatott, hogy a pesti magyar nemzeti szín
házra 32,572 forint 23‘/s krból álló eddigi összes fogya
tékának fedezésére és különféle szükséges javításoknak 
és beszerzéseknek létesítésére egyszer mindenkorra 
20.000 f r t , továbbá mint segélyezés egy évre 60,000 
forint fordittassék a magyar országos alapból, ezen utób
bi összegből mindazáltal 10,000 forint konservatorium- 
ra lévén felhasználandó.

E  magas fejedelmi kegy épen jókor érkezett. 
Soha jobbkor nem jöhetett. A  színház mind művészi 
mind pénzügyi tekintetben oly alásüllyedt állapotban 
van, hogy e magas ajándék nélkül most bizonyára a leg- 
rosszabbtól lehetett volna tartani. Most ügyes és czélsze- 
rü eljárás mellett oda lehet emelni ez intézetet, hogy ma
gas hivatásának teljesen megfelelhessen. Erre hogy min
denek felett mi szükséges, elmondjuk jövő számunkban 
Most nem akarjuk ez öröm hir jó hatását csökkenteni.

B u d a i  n é p sz ín h á z .
— A népszínház sem áll jobb lábon, „Dunanan44 

„Chouffleri44 mind a  két ur elvesztette vonzerejét. A leg
közelebbi újdonság „A párisi űtezai tánezosnő,44 még a 
boldogult pályaműveken is túl tesz ; csodáljuk, hogy ér
telmes emberek ilyen üras dolgokat, be tudnak tanulni.

S a k k -ro v a t.
24-dik számú feladvány.

Tóth Páltól. (Kun-Szent-Miklóson.) 
Sütet.

A 19. sz. f .  m e g fe jté se .

(Anderssentől Boroszlóban).

Világos Sötét

1) K a i  - b l  . • . . Fe8 —  h5 (legjobb.)
2) B g l  — g6  . . . .  tetszés szerint.
3) H — vagy B —  firtat.

É r te s í t é s .  K.-Sz.-M i k 1 ó s. T. P. Örömmel 
vettük s közöljük is önnek szép feladványát. Kinek az 
első kísérlet ennyire sikerült, attól e téren még sok szé
pet várunk.
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TARTALOM : Szilágyi Sándor. — Magyar törtélelmi vázlatok. — Augustus császár emlékirata. — Az öngyilkosság. — Fölfedezések története.— Kálmán király a törvény- 
búvár. — A párbaj. — Szüretelők. — S z é p i r o d a l m i  c s a r n o k :  Hármas gyász. — A párisi életből. — Sheridan Cnowles. — A debreczeni színház. — 
A visszatért fecske. — Tíz nap története. — Vegyes rovatok. — Sakk-rovat.
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Mai szám unkhoz mellékelve van: „Szüretelők" czimü május havi műlapunk.


