TÁRSADALMI. SZÉPIRODALMI es KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

A közcrkölesiség.
leomlásnak in d u lt. . . Berzsenyi
e (*imü ódájával kezdhetjük cikkün
ket, a midón a kérlelhetetlen statisz
tika adataira támaszkodva meg
döbbenéssel kell néznünk a büntettek
és vétségek miatt elitéltek számának
emelkedését. Honnan van az, hogy
az emberiség erkölcsi érzülete nem
emelkedik magasabb színvonalra,
aránylagosan a tudomány és felvi
lágosodás előrehaladásával? Talán
onnan, hogy a hol nagyobb a fény,
ott nagyobb az árny; hogy a mily
arányban nő a gazdagok száma, ép
annyival gyarapodnak a koldu sok ?
Kz a következtetés azonban el nem
fogadható, mert oly útvesztőbe ve
zet,
m elyből
felette nehéz
ki
igazodni.
I >»* elvitázhatlan tény az, bog\
morális tekintetben nem tartunk lé
pést a felvilágosodással. Általános
hanyatlást kell észlelnünk
min
denfelé !
Kzen általános hanyatlás köze-

pctt van egy ut, melyen rohamos
léptekkel haladunk előre, ez az ut
a biinők utja. Szomorú, hogy az em
ber magasztos hivatását feledve, a
helyett, hogy a tökély m egközelí
tésére törekednék; rálép a bűnök
lejtőjére s lassan kint lesülyed oda,
hol a nemes érzelemből kivetkőzött
ember nem érdemli meg többé a
nagy természet urától reá ruházott
előnyös jogokat, nem érdemli meg
az emberi elnevezést.
Mindez kétségtelen bizonyságot
tesz arról, hogy a vallás-erkölcsi
érzelem vagy fel sem ébresztetik az
emberek nagy részénél, vagy ha felébresztetik is, a továbbfejlesztésről
nem gondoskodna k ne llőleg.
A gyermekeket már zsenge ko
rukban tele tömik mindenféle tudo
mánnyal. idejüket reggeltől késő
estig ezek veszik igénybe s igy
sem testi egészségük fejlesztésére,
sem pedig lelki életük nemesbítésére
idő nem marad.
A „modern" nevelés hívei azt
hiszik, hogy a testi és lelki neve-

Kz mindig igy lesz, sosem lehet más
k ép ! Az izzó. hév nyár mosolygott minde
g yik n e k :tz ajakéról. Nyár volt n szivükben,
nyár a természetben, üde ponipázásban ál
lőtt az erdő. A férfi erős keze megszorította
a nő sima, apró babakacsóját.
Klőtted állok büszkén, hidegen . . .
Nézd,
súgta
magunk vagyunk
Pedig láz gyötri minden idegem !
itt a rengetegben. A miénk itt minden. Te
pedig az enyém, én meg a tied. Áldom
Ajkaim körül nyugodt a mosoly,
az istenein, hogy rád találhattam. Sivatagban
I >e ereimben nem vér
láva foly, I
jártam, inig nem ismerőiek, eltikkadtan vala
mi ismeretien vágytól, (iyötört a szomjúság
s szomjamat nem olthatta semmi. Cgy hiszem
kezemhez érsz, ez hideg, mint a j é g . ..
a lelkem szoinjuhozott.
Pedig szivemben a gyehenna ég!
Valahonnét messzünnen a bokrok sűrű
jéből rigófütty hallatszott. — Körülöttük sej
Beszédem hozzád oly rideg s kimért,
telmesen zúgott a rengeteg; a fák üde zöld
Pedig elepedek egy csókodért!
levélkéi egymásra borultak lágyan, szerelme
sen. A nő végig simította kezével az arcát
Egy tűz volt az
Mint kohók izzó érce ég szivem . . .
Égek.
Előtted állók büszkén, hidegen!
A férfi ajka odatapadt ahhoz a lángoló
Jvfigrjon.
rózsához, szívta mohón, szívta kéjjel. Fent
az égen bárányfelhők mögé bujt el a nap,
az erdő mélyén tapsoltak a falevelek.
A nő kirebbent az ölelő karok közül s
Az erdőt járták.
Szorosan egymáshoz simulva m entek; futott. A férfi nem tudta beérni, elvesztette
a nő megbontott aranyhaja érintette a férfi szem elől. Tétovázva állott meg az utón.
Széles melle zihált; tekintete ott siklott
arcát. (Bizsergető édes érzés az, ha a női
hajfürt férfiarchoz ér!) A szemük egymásba el az ut porondjába vágódott lábnyomok fölött.
kapcsolódott, mintha azt súgta volna az Leikéből aztán egyszerre csak feltört a sóh a j:
— Éva, hol vagy?
egyik tekintete a másikénak.
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Haldoklás.

lésnél előbbre való a száraz tudo
mányuk elsajátítása; előbbre való
az, hogy a gyerm ek a declinatiót
elsajátítsa, minthogy az imádságot
megtanulja.
Ily nevelési rendszer mellett
aztán nem lehet
csodálkoznunk
azon, ha testileg elsatnyult s a val
lás-erkölcsi érzelmek iránt teljesen
érzéketlen gyerm ekek kerülnek ki
az iskolákból.
A mit a nevelés terén az iskola
elmulaszt, azt az élet iskolája ritkán
hozza helyre, sőt legtöbb esetben,
ha volt is fogékonysága kisgyerm ek
korában a valláserkölcsi érzelmekre,
felnőtt korában a modern társada
lom elvei és szokásai teljesen kiölik
azokat kebléből. Kzek helyét a
könnyelműség, vallástalanság s a
ledér erkölcsök iránti előszeretet
foglalja el; ezek kisérik aztán az
ifjút az életbe és viszik azon lejtő
höz, hol a Inin kezdődik.
A modern rendszer kővetői
ugyan azt mondják erre. hogy bűnt
mindig fognak elkövetni, bármely
Csengő kacaj vegyült a rigók füttyébe,
levelek zizegésébe. A kacajt hallva, azok
elhallgattak menten. A férfi keresztül gázolt
tüskén, bokron, ez édes csilingelős után.
Itt vagyok, Adáinom, itt! Igen! Ott
volt Éva a szamócaligetben; az erdő legel
rejtettebb zugában, a mosolygó piros gyü
mölcsök között. Mintha mindegyik szem
szamóca egy női száj lett volna. Adám azon
han csak egyet látott; azzal felezve fogyás/
tották a többit.
^
Édes,
ugy-e? kérdezte a nő. •
Csókod édesebb, mondta a lérti. S
ismét esókolóztak, vég nélkül, hosszasan,
az eperligetet elhagyva, még akkor is.
Csobogó csermely állotta el az utjokat.
A fűszálak gyönyörrel hajoltak belé s s z i i r csölték annak édes vizét.
Látod, tovább nem mehetünk, szólt
lemondással Adám.
Éva toppantott a pici lábacskáival. Tü
relmetlen volt, tovább szándékozott haladni
a boldogság utján.
De én túl akarok lenni a patakon.
Nézd, mily tiszta A kavicsok meglátszanak
a fenekén.
Hanem széles.
Nem mély. Átgázoljuk.
És leült a fű b e ; kezdte füzögetni a
cipellőit.
Bohó vagy ! szólt Adám s mint vula

Fischer Miksa

Minek Pestre! Minek B écsbe ?

Mikor- nálam minden
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Singer varrógépet 28 írtért
Ringschiff varrógépet 50 írt.
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Nyomatott a kiadónál, Schulcz lgnacz könyvnyomdájában, Léván.

