


T A R T A L O M
C ik k e k : „Székely Imre.“ Langer Viktortól. —  Nagysze

beni fogságom.“ Deák Farkastól. —  „Erdélyi képek. XX X. 
A  djisdjituri jégbarlang Erdélyben. St. Ödöntől.— „Egy apa
gyilkos nőről.“ (Cenci Beatrice jellemképe.) —  „Az inqui- 
sitio története.“ —  «Egy hót története.4 Vadnai K á ro ly ié i.— 
„Vegyes közlemények.“ —  „Újdonságok.“

Képek : Székely Imre. —  Jégbarlang az erdélyi havaso
kon (St. Ö. rajza.) —  Cigánytemetée az erdélyi havasokon. 
—» Guido de keni lefósti Cenci Beatricet a börtönben.“ (Egy 
apagyilkosnő“  cimü cikkhez.“ )

Mai számunkhoz mellékeire ve

szik t. előfizetőink testvérlapunk, a „Heti 
PÓSta* előfizetési felhívását, s azt szives 
figyelm ükbe annálinkább ajánljuk, mert 
esen lap nem  csak az országgyűlés folya
m atát ismerteti, nem csak minden fontosabb  
politikai s közéleti mozzanatot közöl és 
m agyaráz, de változatos tárcájában min

denféle hasznos és mulattató szépirodalmi 
és ismeretterjesztő olvasm án yokat is hoz 
illusztrálva.

* (A  képviselöházból.) Az országgyűlés több
sége elfogadta az idei ujoncozásra vonatkozó tör
vény avaslatot, mely szerint az ujoncozás aug. 
15-iJ tői szeptember végéig tart, s 39,339 főnyi 
újonc soroztatik be az 1845— 49 közt levő öt 
korosztályból, a póttartalékra pedig 3934. A f. 
hó 14-ikén tartott ülésben az elnök bemutatta a 
királyi ügyek aligazgatójának, gelléri Szabó Já
nosnak levelét, melyben a háztól Miletics Szveto- 
zárnak sajtópörbe fogathatására kéri beleegyezé
sei. Miletics, az általa szerkesztett s Újvidéken 
megjelenő „Zastava“ cimü lap f. évimárc. 23-iki 
36-ik számában „A  magyar kormány és alkot- 

. mányosság“ cimü cikkben —  a közvádló szerint 
oly vádakkal támadja meg a kormányt, mint

ha az minden törvénytelen eszközzel a nem-ma
gyar nemzetiségek elnyomására törekednék, s ek- 
kép a cikk a csend s közbéke ellen van irányozva. 
A  ház egy 10 tagú bizottságra bizta az ügy meg
vizsgálását, s ennek jelentése nyomán fogja tár
gyalni. Ez ülésben megszavazta a ház az uj ma
gyar aranyok veretéséről szóló törvényjavaslatot 
is ; Gorove kereskedelmi miniszter pedig a Du- 
nafejedelemségekkel és Szerbiával kötött szer
ződéseket terjeszté elő, a törvénybe igtatásról 
szóló javaslattal együtt.

(Az irói segélyegylet vagyona) múlt év végén 
138,488 ft 5 krra ment. E jótékony egylet, mely 
igen buzgó és lelkiismeretes vezetés alatt áll, 
tavaly 5945 ft 90 krt adott ki segélyzésekre. A 
pénztári készlet 85,834 ft 90 kr,melyhez iárúl még 
52,653 ft e 16 kr. követelés, t. i. 50,700 bé nem fize
tett alapítványi tőke, 924 ft 16 kr hátraléki kamat s 
1029 ft hátraléki évdijt, melyekkel együtt kereke
dik ki az egyletnek fentebb emlitett összes vagyo
na. Gyulai Pál e számadás közlésekor felhivja a 
hátralékban levőket, hogy tartozásaikat a „Ma
gyar földhitelintézet pénzügyi osztályához“ szíves
kedjenek mielébb beküldeni, miután az egyleti

Ú j d o n s á g o k .
pénztári; a hitelintézet kezeli, még pedig minden 
dij nélkül.

* (A  londoni magyar munkásegylet megalakult) 
s máj 31-ikén tartá első közgyűlését. Érdekes 
tudni, hogy Londonban közel 200 magyar ember 
tartózkodik Ezek közül azonban még csak 50-en 
Írták alá magukat az egylet ivén, mindannyian 
tetemesb összeggel, úgy hogy az alaptőke már is 
85 font sterling. Az egylet tagjai közt van gr. 
Apponyi londoni osztrák-magyar nagykövet és 
Schaffer konzul, ki most magyarul tanul. Az 
egylet tagjai az ülés után a Kensall green teme
tőbe mentek, Kmetty tábornok sírjához, hol Vi- 
déky Adolf, ki épen Kmetty hadcsapatában szol
gált volt, mondott alkalmi beszédet.

* (A  „ Pesti N apló“ ) mely ellen közelebb saját 
pártja is felszólalt a Deák-körben*, julius elsőjétől 
megszünteti esti lapját.

* (A  koronázási domb) már régen vitás dolog 
Pest városa közgyűlésén, mely kimondta, hogy 
a közlekedésnek útjában lévén, el kell hordani; 
legújabban pedig azt határozták el, hogy télig 
ott hagyják, mert télben olcsóbb a munkabér, 
(most az elhordatás 6370 ft 79 krba kerülne,) 
aztán meg akkor nem is csinál annyi port, mint 
csinálna most.

* (Az oroszok legkérlelhetlenebb ellensége) senki 
más, mint Vámbéry. Sokat utazott hazánk
fia már évek előtt ajánlotta az angol kormánynak, 
hogy az Közép-Azsiában egyensúlyozza Oroszor
szág folyton növekvő hatalmát. Most a konzulsá- 
gokat illető javaslata nagy vitára adott okot az 
angol parlament mind két házában, az orosz saj
tó pedig gyakran teszi értekezése tárgyává. A  hi
vatalos „Gazette de' Moscow“ többek közt irja : 
Vámbéry az angoloknak konzulságok felállítását 
ajánlá a közép-ázsiai városokban. Vámbéry Orosz
ország legkérlelhetlenebb ellensége, s javaslatait 
részünkről intéseknek kell tekintenünk. Az angol 
sajtó is többször foglalkozik Vámbéryval, s a 
hírlapokon kivül a röpiratok is, mint legújabban a 
„The Oxus and the Indus“ cimü is igy ir: „Vám
béry u  r az orosz sajtótól azon bókot nyerte, hogy 
Oroszország legkérlelhetlenebb ellenségének ne
veztetik. Ha mi (angolok) nem is méltányoljuk 
eléggé a tudós és bátor utazó minden tanácsát, 
Oroszország ezt annál inkább teszi, mert megje
gyez minden szót, melyet kimond.“

* (Képviselőválasztások.) Torontálmegye nagy- 
szt-miklósi kerületében Mocsonyi Eugén nemzetisé
git, Fehérmegye csákvári kerületében Madarász 
József fiát : Jenőt, Szentesen pedig László Imre 
szélsőbaloldaliakat választók meg képviselőknek.

* (Csokonai szobra}) melyet Izsó oly kitünőlog



S z é k e l y  I  ш г е.
Székely Imre életrajza megírásával oly köteles

séget teljesítünk, melylyel mind közönségünk
nek, mind a művésznek, kinek életrajzát Írjuk, 
régóta tartoztunk.

Székely I., bár 
Magyarországon 
s Európa nagyobb 
helyein eléggé is
mert m ű v é s z i  
egyéniség, mégis 
csak mint zongo
raművész, zongo
rára irt szerzemé
nyeivel tett hír
névre szert. Mű
vészünk zeneszer
zői m ű k ö d é s e  
azonban nem ma
radt a zongora 
szűk határai közt, 
hanem a zeneka
ri s kamarai zc 
nére is kiterjedt.

Ez oldalról sem 
nálunk, sem kül
földön nem isme
rik eléggé, s ép 
azért hiszszük : 
nem lesz érdek 
télén az olvasóra, 
ha ez oldalról is megismerkedik művészünkkel, 
kit más szerzeményeiről már régóta ismert, ki 
minden magyar zongorajátszó előtt, mint ma
gyar zeneszerző kedvenc в nélkülözhotlenné vált.

Székely Imre 1823-ban május 8-ikáü Mátyfal- 
ván, Ugocsamegyében született. «

Atyja Borbély Székely Albert, tekintélyes 
s nyilvános pályán működő férfi volt Ugöksa

megyében, s mint 
szolgabiró, majd 
mint alispán köz- 
tiszteletben része
sült. Anyja técsői 
M ó r i c  Katalin, 
máramarosi szár
mazású vo lt; — 
gyöngéd , elnéző 
gyermeke iránt, 
kit rajongón sze
retett.

A jómódú, mű
velt szülék min
den erejüket gyer
mekeik gondos 
nevelésére fordí
tók. E végből még 
nevelőt is tartot
tak, ki a gyerme
keket egyéb hasz
nos tudnivalókon 
kívül még a zené
ben is oktatta.

Nics Jakab, e 
müveit derék férfi 

ki később szepesi gróf lett — vezeté őket 
első oktatásukban. A szülék és tanító csak
hamar belátták, hogy a kis Imrében legna
gyobb hajlam mutatkozik a zene iránt, s csak
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Székely Imre.
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hamar bámulatos haladásának voltak tanúi e 
téren.

Atyja, ki maga is jeles zenész s kitűnő zongora
játékos volt, lelki örömmel nézte s figyelemmel 
kisérte a kis tüneményt.

Midőn annyira előre haladt már a gyermek ne- 
lése, hogy magasabb iskolára volt szükség, az 
egész család Pestre költözködött. Itt Imre elő
ször a gyimnaziumi tanfolyamot végezte bel s ké
sőbb a jogot is hallgatta.

Az ifjú művész szellemi haladására nem cse
kély befolyással volt, hogy atyja házát legjele
sebb magyarjaink látogatták. Ily jeles társaság
ban nőtt fel a fiatal ember s rögeszméje lett, hogy 
mint művész emelkedjék oly polcra, minőre azok 
már akkor omelkedve voltak.

A zongorával s zeneszerzéssel mindig többet 
és többet foglalkozott. 1843-ban, mint jogászt 
egyhangúlag küldé megyéje a pozsonyi ország
gyűlésre joggyakornoknak.

Pozsonyban kezdődik Székely Imre nyilvános 
működése a művészet terén.

Már az országgyűlés folyama alatt megismer
ték a fiatal jogászt, mint jeles zongorázót s zene
szerzőt.

Első hangversenyében Liszt Ferenc „Puritán 
ábrándját“ és saját szerzeményét : „Az írnok fáj
dalmát“ játszta. Mindkettővel nagy mértékben 
magára vonta a közönség figyelmét. Technikája 
már ekkor jóval felülhaladta a közönségesen 
„virtuózok“ -nak nevezni szokott játékosok tech
nikáját. A zongora művészet biztos alapja már 
ekkor meglátszott. Liszt Ferenc említett átirata 
nem csekély gyakorlottságot s művészi felfogást 
igényel.

A közönség várakozásainak megfelelt első föl
lépte sikere még inkább buzditá komolyabb ta
nulmányokra. Elhagyta tehát Pozsonyt, s innét 
visszatért Pestre, hol a hangszereléssel foglalko
zott sokáig, s folytatta összhangzattani gyakor
latait.

Pestről Gyömrőre ment, sa gr. Teleky Sámuel 
családja körében időzött több ideig. A grófi család 
pártfogása folytán utazta be Erdélyt, adott hang
versenyeket Kolozsvárt!, Tordán, Nagy-Szeben- 
ben, Enyeden. A siker napról-napra izmosodott, 
s vele fiatal művészünk nemes ámbitiója.

A külföld s művészeti élete palástolhatlan vonz
erővel bírtak művészünkre; továbbra is ellenállni 
nem volt képes vágyainak, azért 1847-ben Ke
mény i Edével először is Párisba utazott.

Egy évig tartózkodott a franciák fővárosában 
a két művész, semmi egyébre nem gondolva, mint

a zenére, nem lelve másban gyönyört, mint zenei 
tanulmányokban.

A magyar ifjak idegen földön is találtak 
nem sokára szellemi rokonokra, s csakhamar Fran
ciaország majd minden kiváló emberét ismerő
seik közé számithaták.

Székely először is Feuillet Octáv-val, a kitűnő 
színmű- s regényíróval ismerkedett meg, s lépett 
baráti frigyre, később Bocage Pállal; ezek ismer
tették meg Dumas papával, ki szintén nagyon 
megszerette művészünket. Dumas egyik estélyén 
be is mutatta magát, mint zongoraművész Fáy 
Gusztávval, kivel Párisban léte alatt a legbon- 
söbb barátságban élt. Az öreg Dumas, kivált 
magyar szerzeményeit különösen feszült figye
lemmel hallgatá. Később alkalma volt Apponyi 
gróf, akkori osztrák-francia követ, termeiben is 
játszhatni, mi által a magasabb körökben is mind
inkább ismertebb lön. Mint tanító is működött 
Párisban : Montreal hercegnőt oktatta a zenében 
s magyar nyelvben.

Néhányszor nyilvánosan is föllépett; játszott a 
„societé philharmoniquew-ban s a színházban.

Az 1848-iki események, mint lelkes hazafit őt 
is a politikai színhelyre szólították. Л Párisban 
Lamartine elnöknél tisztelgő magyar küldöttség 
egyik tagja is volt.

Ez évben még Londonba költözött, s hat hó 
múlva jött csak haza, hogy a rohamos árban 
tényleg részt vegyen, hogy a fejlődő dicsöségtel- 
jos napoknak tanúja legyen. De nemcsak a di
csőség napjainak, hanem a gyászos véget ért di
csőségnek is bánatos szemtanúja volt!

Osztozott legjobbjaink sanyarú sorsában, távo
zott, mint száműzött a hazából, hol idegen elem 
dult-fult a honfiak sorában, s visszatért London
ba. Zenében, művészetben keresett enyhítő bal 
zsalmot a haza veszte által erősen megsebzett 
hazafias szív.

Egyedül s Reményivel, ki mint száműzött szin
tén Londonba menekült, több hangversenyt adott. 
A londoni világkiállítási palotában is nem egy
szer játszott.

De mindamellett Székely mégis leginkább 
kompozícióinak élt. Londonban több szerzemé
nye meg is jelent .John Uopkinson, Olivier Jef- 
fergs, lTAlmarin s Lieder és Ghapel cégek ki
adásában. Neve napról-napra ismertebb lön, s da
rabjait nagyon keresték és szerették.

A hazaszeretet s honvágy azonban nem hagyá- 
nak neki nyugtot a külföldön. 1852-ik cv augusz
tusában visszatért Pestre, s mindenütt lelkes fo
gadtatásban részesült.
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A nemzeti színházban is föllépett néhányszor, s 
mind játékával, mind szerzeményeivel nagy tet
szést aratott.

De az akkori rendőrség gyanakvó tekintete 
csakhamar az emigráció egyik kémjét vélte ben
ne fölismerhetni, s vizsgálatot indított ellene, de 
mivel semmit som bírtak rá sütni, nem hábor
gatták tovább.

1853-ban nőül vette dévaványai Halasy Mag
dolnát, kivel azóta csendes és boldog családi kö
rében a hazai művészetnek él.

Székely Imre nálunk, mint zeneszerző különös 
érdemeket szerzett. Magyar ábrándaival a neme
sebb szalon-zene terére lépett, s a magyar zene- 
irodalom e szerzeményekkel annyival értékesebb 
kincset nevezhet magáénak, mivel Székely ez 
irálymodornak nálunk, úgy szólva, első alapitója.

Az ábrándok, miknek többnyire népdalok s 
magyar dalművekből vett dallamok szolgálnak 
alapul, számszerint tizenhét dallamot tesznek. 
Óhajtjuk, hogy Székoly e téren minél terméke
nyebb legyen.

Idylljei talán leginkább el vannak terjedve. 
Megjelent müvei közel állnak a százhoz, s majd- 
mind Rózsavölgyinél jelentek meg.

De mint fentebb említők, Székely nagyobb 
szerzeménynyel is lépett a világ elé. A nemzeti 
színház zenekara több év előtt egy B-dur sym- 
phoniát is játszott tőle, mely igen szép részeket 
tartalmazott.

Spiller kamarai hangversenyeiben pedig egy 
vonós négyest D-mollban, s egy hegedű-zongora

sonathát E-mollban is hallottunk; később, egy 
alkalommal, Beregszászi zongoratermében, rende
zett estélyen néhány hármasát: zongora, hegedű 
s gondonkára is bemutatta, melyek azonban, 
valamint az említett zongora-verseny, symphonia 
és hegedű-zongora sonathájával együtt kézirat
ban mai napig kiadásra várnak.

Székely minden esetre a maga nemében: spe
cialitás, Szerzeményeit mindenütt gyöngédség a 
ihlet lengi át. A nagyszerű*-, inegrázót, hiában ke- 
resnök azokban ; hanem könnyűség, finomság an
nál inkább jellemző vonásaikká váltak.

Zongorára írott szalondarabjai, mind eredeti 
szerzeményei, mind átiratai, egytől egyig !• erek- 
ded, tökéletes müveknek mondhatók.

Nagyobb szerzeményeiben : sonathái, hárma
sai, négyesei, valamint syraphoniájában nincs 
meg a tökély; látszik a szerző nagy küzdelme a 
formákkal. A gondolatok folyama azonban köny- 
nyed és folyékony; a laikus hallgatót a müvek 
mellodikus irálya kellemesen érinti, de az aesthe- 
tikus csakhamar észreveszi a hiányokat, melyek, 
mint már emlitők, a nagyon is felületes, formális 
átvitelekben rejlenek. Ez azonban még nem zár
ja ki, hogy Székely e téren is no teremthessen 
tökéletesbbet. Tehetsége van hozzá. E nemes 
szenvedély bizonyára nem fogja őt nyugton hagy
ni. Életrajzunkat méltóbban be sem fejezhetjük, 
mint ama kívánattal : hogy még soká szaporítsa 
a magyar zeneirodalmat becses munkáival !

Langer Viktor,

N a g y - S z e b e n i  f o g s á g o m .
— -  Deák Farkastót, —

(Vége.)

Másnap sétálni is kivitt a profosz ; az orvos a 
folyosón beszélt velem, s kissé megszidott, de 
gyöngéden, harmadik nap a zárdából kivittek, a 
józsefkülvárosi Bruckenthal-házba és botettek egy 
szobába, hol már két fogoly vo lt: Beregszászi Imre 
(Küküllömegyéből) és Dósa Sándor (Udvarhely 
székről). Ezen tisztelt urambátyáim látása végtelen 
örömömre volt, mert már 5 hete múlt, hogy egye
dül voltam ; a szomszéd szobában volt Ft lep Albert, 
Nagy Lajos és Elekes József, kikkel kopoltunk 
is ; arcukat is láthattuk a kürtőn át, ha egy szék
re állottunk ; s a közajtókat éjjel felfeszitve, s a 
közbeeső téglafalát egy □  lábnyira kiszedve, késő 
estéken thoáztunk is velők. Egész boldogság volt, 
hogy a karácsoni és újévi ünnepeket igy tölthettük.

Ebben a fogdában voltak akkor az emlitteteken 
kivül Minorics Károly, Simon Elek, Arkosi Mózsi) 
Varga Zsigmondy Marosi János} Bedö Sándor, Pap 
János, Palkó Gy‘órgy) Gál Antal, Makkal András, 
Cseh Sándor, Földvári Károly, J.engyel Adóm, ké
sőbb azután Mészáros Károly, Kónynye Alajos 
(kegyesrendi pap), Száva Farkas, fíoncza Imre, 
Tarsoly Gábor és több székely ember ; Веке Dénes 
Solymosi István reform, papok.

Földvárival leveleztünk, s kérte az ezredes, 
hogy engem tegyenek hozzá, de soha se tettek ; 
„ kardjának“ nevezett Földvári. Es csodálatos, de 
igaz, hogy ez 1853-dik év folytán, kevés kivétel
lel, oly nyugodt és mondhatni vidám voltam,hogy 
társaimat gyakran derítettem fel búskoinorsá-
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gukból, a rósz kedvemet, ha volt is, soha se r 
tattam, mikor mással voltam ; főként, ha tudtam, 
hogy annak még több oka volt a bánatra.

A mészáros utcai fogság szelidebb volt, mint a 
zárdái. A profosz is ifjabb és sympatbikusabb volt 
és volt igazán szép, ifjú felesége, ki mint ifjú nő 
sokszor szánakozott rajtunk, egy egy könyvet lo
pott be nekünk, s néha egy-egy n Sieben bürg er 
Botet“ is. Nekem összesen három könyvet adott 
— egy utazást Oroszországban és két regényt — 
s mondhatom örök bálára kötelezett, mit itt 
örömmel jegyzek fel, annyival inkább, hogy egy 
kis selyemkendőn kivül soha semmi ajándékot 
sem fogadott el tőlem. Simon Elek rendesen újsá
got olvasott, s igy tudtuk a nagy világ állását.

Januárban megint egyedül voltam, aztán ösz- 
szetettek Mészáros Károlylyal, ki emissariusi gyanú 
alatt álló csikszéki fiatal ember volt; Arkosi 
Mózessel, egy tanult emberrel, unitárius lelkész, jó 
kedvű, béketiirő fogoly volt; végre ismét hete
kig hagytak egyedül, aztán társam volt nehány 
napig Száva Farkas; máig sem tudom miért volt 
fogva; megint nehány hétig társam volt Könynye 
Alajos piarista, nagy tudományu ember, és az 
időben sokat tanultam tőle. Nem tudom miért 
volt fogva.

Ez idő alatt újra voltam rostán, s habár szü
léimről egy év óta nem tudtam semmit, levelet 
mutatott Wottawa, de tartalmáról azt mondá, 
hogy csak akkor közli, ha vallók ; végre mérgesen 
kergetett el.

1853. augusztus 2-án adott a törvényszék egy 
könyvet aBurmeister „Geschichte der Schöpfung“ - 
ját. Addig semmi szórakozás sem volt megen
gedve ; leölték pókjaimat, elrontották a nyulá- 
szó figurámat, (a világ legegyszerűbb időtöltése) 
sőt az udvaron öszszeszedtem 80 darab borsó- 
nagyságú kövecskét, s ezeket egy kis zacskóban 
tartottam; s mikor magamra voltam ; különféle 
alakokat raktam belőle, aztán ásványtanilag kü
lön csoportokba raktam, összekevertem, újra ki
raktam , s mikor észrevették, valami katona 
adott fel, jól összeszidtak, legazembereztek, hogy 
a szabályokat kijátszom és mulatságot szerzek 
magamnak; bedeszkázott ablakainkra és ajtó
inkra picinké lyukakat fúrtunk, faragtunk s sze
münket rányomva néztünk az utcára, kivált vá
sár- és ünnepnapokon. Egyszer egyik ablakon 
nézdeltem (egy vásárnap délután^, a lyuk már 
nagyocska volt, egy szem szilva kifért volna rajta, 
és két vén szeboni asszony észrevette szememet, 
azonnal jelentést tett az őrtanyán, de a katona
ság káplárja gorombán elkergette ökot.

Egyátalán ha volt egy-egy rósz katonánk is, 
de a katonaság határozott sympathiával volt irá
nyunkban mindenfelé, egy kis papirt, bicskát, 
plajbászt szívesen hoztak, sőt, még ingyen is 
adtak.

Szebeni fogságunk vége felé kezdett járni, az 
1852. jan. 24-ikén megkezdett vizsgálatot 1853. 
szeptember hónapjában bovégezték.

(A sok ember miatt ez évben még egy uj fog
dát rendeztek be Segesvárszék házába.J

Nem vagyok képes megítélni : miért, egészségi 
szempontokból-e, vagy a mi valószínűbb, költség 
kímélésből, szeptember végével a foglyok nagy 
részét Gyula-Fehérvárra szállították mielőtt 
azonban áttérnék a fehérvári napokra, egypár kö
rülményt említek lel a szebeni fogság idejéből.

1853. nyarán, midőn a mészáros utcai fogdában 
'voltunk, a honvéd-telken tűz ütött k i; persze a 
lármát mindjárt meghallottuk ; örtanyánkon a 
katonaságot megduplázták,sok tiszt járkált fel s alá 
udvarunkon, végre jött az öreg „óbester“ ; a tűz 
mind jobban terjedt, pokoli fényt árasztva a szo
morú fogdára, az épületen a vizes lepedők pár 
perc alatt megszáradtak. Egyik tiszt inditvá- 
nyozá, hogy minket hozzanak ki a szobákból s 
vigyenek más fogdába, mert ő nem felel a követ
kezésekről ; a tűz keményen szórta a sziporkát 
udvarunkra,mi az ablakokat felnyitva, a deszka
táblák mögött hallgattuk a beszélgetést; az udva
ron az örtiszt indítványára a vén óbester azt fe
lelte : ha mind megsülnek sem bocsátom ki őket; 
nekem az a parancsom, hogy ők egymást ne lássák, 
és ha ajtóikat felnyitjuk, hogy gátoljuk meg e 
találkozást ; nem, egyet sem fogok kibocsátani. 
Képzelheted kedves olvasóm, milyen furcsa érzést 
okoztak e szavak nékiink,kik azt az udvarra nyíló 
szobában mind hallottuk ; semellett éreztük a tűz 
melegét és a korom pelyheket, melyek még szo
báinkba is behatoltak az ablaknyiláson. Hanem 
a vén ember szokása szerint föld részeg volt. A 
tűz mind mérgesebben közeledett, a fedelekről már 
lekergette az embereket, a vizi-puskák ereje hasz
talan volt a mi fogdánkra vesztegetve, s minket 
már veszve hittek sokan, mint ezt később a katonák 
beszélték, midőn a fogda kapuján egy öreges ur 
jött be egy sereg katonatiszttel és parancsot adott, 
hogy ajtóinkról a lakatot és reteszt levegyék, s a 
zárakat fölnyissák, hogyha a tűz csakugyan a 
házba kap, rögtön vihessenek más helyre ; a sze
gény káplárok örömmel nyitogatták ajtóinkat 
s kiáltották: in Bereitschaft meine Herren ! A tűz 
azonban esendesült, a szél is megfordult, és mi szo
morú celláinkban maradiunk, mert tán monda
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nunk sem kell, hogy előre őrültünk о különös 
modorú szórakozásnak , do a humánus öi'cg ur, 
herceg Schwarzenberg, emlékét ez eset miatt is 
kegyelettel kell említenünk, annyi fanatikus ma- 
gyargyülölő barbar ember között.

1 alán nem lesz felesleges felemlítenem, hogy 
Beregsznszi bátyám miként kerített sakkot, mi 
kor együtt laktunk. Imre bácsi nagyon tudott a 
szép profoszné kegyeiben járni s megkérte, hogy 
vegyen nekünk egy sakkot. Az asszony vett is,
< s egy jószivü ordinäre belopta szobánkba. Fel
ségesen lelt vele az ;dő igazán boldogokká

variaskodás közt köszöné atyai jóságát , hogy 
nekünk a sakk-vásárlást megengedni méltózta- 
tott. „AYas plauschen Sie, Sie? én engedtem volna 
meg? hazugság az egész, haszontalan beszéd, 
majd megtanítom én önöket sakkozni !“ „Егэг bo 
csánat ezredes ur, de utolsó ittlétekor engedte 
meg nekünk, hiszen különben a profosz úr nem 
mert volna nekünk sakkot vásárolni!“ „Igen 
igen"*, mondá a kelepcéből szabadulni óhajtó 
profosz is — „ezredes ur adott engedélyt.“ A vén 
ember mozgatta bajuszát, nézett rám is, a másikra 
is - aztán ismét beszélt mormogva: Az ördög

voltunk téve de egy délután, mikor a szollem- 
dúsabb királyné-fogáson jártatám eszemet , s 
Imre bátyám összeráncolt homlokkal igyekvők 
terveimet meghiúsítani, ajtónk hirtelen felnyílik, 
s előttünk áll a félszemü, mozgó bajuszé, vén 
óbester, arcán a gyilkos káröröm, hogy minket ily 
óriási kihágáson rajta kaphat; időnk se. volt kin
csünket elrejteni, én szótalan álltam lel, Dósa 
Sándor egykedvüleg füstöt bocsátott hosszú* 
szárú pipájából, s aztán a pipát leeresztve bá
multa a történteket, Imre bátyám pedig nyájas 
mosolylyal lépett az óbester elibe, s végtelen ud-

li ordj a el Önöket sakkjukkal együtt, de hát mi is 
t van abban olyan rósz, tőlem akár Ítéletnapig sak- 
j kozzanak, de ezek a prókátorok (auditorok) os

toba emberek, mindig csak vorschriffteket adnak 
ki, s akármilyen ostobák, nekem meg kell tartani, 

ha rajtam állana, az urakat pénzbírságra 
! büntetném, s eddig rég haza kergettem volna;

higyjék mog önök, legnagyobb büntetés a pénz- 
I lizetés. Ha tovább is sakkozni akarnak, a próká- 
! toroknak meg ne mondják. Kristi Gott!“ s ezzel 
j aztán elhordta magát, s mi békésen sakkoztunk 
1 tovább.
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Erdélyi képek.
XXX. A djisdjituri jégbarlang Erdélyben.

Isten nagyságát nem csak a szabadban csodál
hatjuk, találkozunk azzal a napsugártól megfosz
tott föld mélyében is.

Tekintsük meg például az Abrudbányától 
mintegy 8— 10 órányi távolban , a határhegyek 
egyikén lévő jégbarlangot.

Az utat lóháton tesszük a „Djisdjituru-ig (va
dásziakig) ; hátralevő utunkat tehetjük ugyan 
lovagolva is, de célszerűbb, sőt tán kényelmesebb 
is gyalog kapaszkodni föl a tenger sziliétől 4.000 
lábnyi magasságban fekvő nyúlásig.

Utunk többnyire sürü erdőn, в többek közt a már 
egyik régibb közleményünkben leirt s lerajzolt 
havasi cigányok gunyhói mellett is, kiknek ogy 
sajátságos temetési menetét a 8-dik oldalon levő 
fametszet ábrázolja, — vivén keresztül, többszöri 
pihenés után végre magas és sürü bokrokkal be
nőtt helyre érünk; vezetőnk tudlul adja, hogy 
célnál vagyunk! A bokrok közti szűk ösvény 
egy igénytelen üreg szélén végződvén, egyszerű 
paraszt-létrára lépünk, s 50—60 lábnyira leeresz
kedünk a föld belsejébe.

Az első, mi a szemnek még szokatlan sötétség
ben figyelmünket magára vonja: egy óriási széna

kazal (vagy boglya) jégből; vezetőnk e helyen 
meg se áll, mondván : „ez még semmi,“ valóban 
ahoz képest , mit az egyik mellék-üregben lá
tunk, az említett jéghalmaz semmivé törpül. A 
mellék üregbe léptünkkor, már az előre küldött 
egyik ember által több gyertya s fáklya meg- 
gyujtatott. Nagyszerű látvány ! Mintha a mese
beli tündérek gyémánt-patotájában lennénk, 
minden hely a gyémánt csillogó színpompájában 
ragyog. Az ember képzelete elfárad, mert bár
merre tekint, mindenütt egy-ogy alak vagy tárgy 
várja képzeletszülte nevének kímondatását.

Midőn a mellékelt kép mint másolat elkészült, 
pirulva látám, hogy az a fénynek csak halvány 
árnyai.

Ezen jégbarlang egyik üregében borzasztó 
mélység tátong, honnan erős léghuzam és nagy 
zugás jő  fel. Ez üreg, mint állítják, összeköttetés
ben van az Aranyossal, mert az itt lebocsátott s 
jegygyei ellátott kacsák egyike az Aranyos vi
zében megtaláltatott.

Megemlítem még : miként télen át a „Tündér 
palota“ gyémántjai elolvadnak, hogy nyár köze
pén annál inkább ragyoghassanak.

S í .......... i Ödön.

Egy apagyilkos nőről.
(Genoi Beatrix jellemképe.)

Azt szokták mondani, hogy időfolytán a törté
net tényei átszürődnek, helyes világosságba jut
nak, úgy hogy lehetséges lesz fölöttük szenvedély 
és elfogultság nélkül mondani Ítéletet. Ez állítás 
azonban csak részben való; mert vannak bizo
nyos történelmi tények, melyek századok lofoly- 
ta után is még mindig ugyanazon rokon- vagy 
ellenszenves hatást költik, kivált akkor, ha az 
átalános erkölcsi törvények lábbal való tiprása a 
maga idején nem talált egyszersmind méltó bün- 
hödésre.

Ezen történelmi fényekhez tartozik a számos 
regény-, költemény- és színműben leirt szép ró
mai hölgynek, Cenci Beatrixnek sorsa, és az ezzel 
közvetlen kapcsolatban levő események.

Egy negyed évezrednél több idő folyt le azóta, 
hogy a hóhér du.va keze ezen szép főt törzséről 
lecsapta; akkoron a társaséleti finomság, a külső 
pompa és fényűzés, a tetőpontján levő müizlés, 
politikai hősiesség s a papi hatalom túlkapása,

karöltve járt a legnyersebb kéjhajhászattal; ak
koron Olaszország legnemesebb s legmocsoktala- 
nabb családjaiba már befészkelek magukat alog- 
természetollonosobb bűnök; akkoron a gyilko
sokat pénzért fogadták fel, mint ma a hordárokat, 
s a gyilok és méreg mindennap szerepelt; sőt 
azon időben maguk a pápák is.. ..

A zonban aXVI-dik század átalános jellemzésé
ről térjünk át Cenci Beatrix esetére, melyben 
visszatükröződik az akkori olasz állam- és csa
ládi élet egész irányzata.

Hogy azon korszak jelleme s eseményei közé 
élénkebbon visszahelyezhessük magunkat, ves
sünk mindenekelőtt egy pillantást azon külső 
omlékokre, melyek azokra vonatkozva, Rómában 
még máig is megvannak. Ugyanis aBarborini- 
palota képcsarnokában két arcképre akadunk : 
az egyik bájos, szende leányarcot ábrázol, hosszas 
metszésű, szelíd, majdnem epedö fekete szemek
kel, csodálatos szép ivezetü szeműiddel, hibátlan
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alakú orral, gyöngéd kifejezésü szájjal cs állal, 
s felbontott gazdag szökő hajjal. Л bájos terem
tés hófehér tagjait világos szinü gyapot-öltöny, 
a siralom házi ruha födi. E kép pedig a szépség 
tölött ámulásba esett szemeink elé az „apagyil- 
koau Cenci Beatrixnek kora legnagyobb festésze, 
Guido da Keni által készített arcképét állítja. 
E kép igen övezetes, s Hugo Victor egy ízben 
úgy nyilatkozott felöle, bogy egymaga megér
demli a Kómába utazást.

Azonban menjünk tovább ! Ugyanezen csarnok
ban még más két női arcképet is látunk, melyek 
az előbbivel összeköttetésben vannak ; az egyik 
Beatrice édos anyját, a másik mostoháját ábrá
zolja. Mindkettőn roppant gazdag öltözet van, de 
egyszersmind mindkettőnek', arcáról mély szenve
dés kinyomata is olvasható. Azonban e két nő 
közül csak az utóbbi, Lucrozia di Petrella lépett 
át a szenvedés teréről a cselekvésére.

A Barberi ni-palotából lépteinket Kóma log- 
mocskosabb város részébe, a zsidók negyedébe, 
az úgynevezett Ghettóba intézzük. Ehhez közel 
fekszik a romladozó, részben építészeti díszítmé
nyeitől is megfosztott Cenci-palota, melyben szá
zadokon át senki sem lakott; az utóbbi időben 
Overbeck, hires német4fostész és ép oly hires val
lási rajongó költözött bele a kísérteties elhagyott 
termekbe.

Itt élt és hatalmaskodék hajdanában azon elő
kelő római család, melynek keblében bűn bűn
tettet szült. E család feje, Francesco Gönci, V. 
Pius pápának kincstárnoka és római patrícius, a 
logelvotomültobb omberek közé tartozott. A tör
ténet nem jegyzi fel, hogy mily módon tette el láb 
alól első nejét, de hogy elvesztette , bizonyítja má
sodik neje irányában tanúsított lolkiismeretlen- 
ségo ; bizonyitja, hogy keblében az apai érzel
mekből legcsekélyebb szikra sem lakott, képes 
lévén saját két Hát legyilkoltatok s bányának, 
Beatricének női ártatlanságát természetellenes 
vad ösztönének erőszakos utón feláldozni.

Hiába könyörgött és ellenkezett Beatrix, s hiá
ba tott sötét szemrehányásokat neje, kiből a nöi- 
ség utolsó szikrájának is ki kellett volna aludnia, 
hahogy zsarnok férjének árulása őt kinpadranem 
vonja. Minden azonkori iró egyhangúlag állítja, 
hogy Francesco di Cenci valóságos szörny volt, hogy 
a családja irányában való kogyotlenségokct tető
pontjukig űzé, s hogy házát ezek számára pokol
lá totto. 8 a pápa ezen kegyoncénok gazságai elöl 
nem volt menekvés. Az üldözöttek, a nőiségük- 
bon összetörtek panaszait senki som akarta meg
hallgatni. Az erkölcsi dögvész Kóma előkelőinek

kedélyét már ekkor [annyira elrothasztotta, mi
ként önmaguk ellen is intéztek volna vádat, 
hahogy a Cenci Francesco ellen intézetteket meg
hallgatják. E mellett eljárása neje, és sajnálatra- 
méltó alig tizenhat éves leánya irányában oly 
iszonyú, oly természetellenes s oly kényes volt, 
hogy e két nő fájdalmát és nyomorúságát nyilvá
nosan ki nem kiálthatta, s nem léphetett saját 
meggyaláztatásával nyíltan a római biró itélő- 
széke elé.

A halálosan megsértett emberiség sürgetve kö
vetelt elégtételt a szintén erkölcstelen korszak ál
tal védett gonosztevő ellen; ez az önsegélyre 
mindig hajlott s hajló emberi természetben rej
lett, s igy hát végro Francesco Cencinek saját 
családja nyúlt ezen önsegélyhez Cenci neje és 
leánya bűnt bűnnel torolt vissza. Korszakuknak 
visszaélései is kezeikre játszottak ; pénzért köny- 
nyü volt nekik a banditák céhének nehány tag
ját felbérelniük, mely céhet a társadalom minden 
osztálya igénybe vévén , érvényes intézményül 
ismert el. E szempontból lehetséges alászállanunk 
a két, lelke mélyéig megsebzett nő -kedélyállapo- 
ának sötét Örvényébe s megértentünk azon tényt 
mely ezen félemletes műhelyben készülődött.

E mellett egy jelentékeny körülményről nem 
szabad megfeledkeznünk, arról tudniillik, hogy 
Cenci Beatricenek imádott) a is volt, Guerra, ki a 
tény elkövetésére szintén rugóul szolgált, midőn 
megtudta, hogy mindennél drágább kedvosének 
nőiségét saját apja szétrombolta. Mai fogalmaink 
szerint fegyverhez kellett volna nyúlnia, hogy 
párbajban fenyitso meg a természetellenes apát, 
okkor azonban az vala divat, hogy orgyilkost bé
reljenek.

Midőn tehát Francesco Cenci egy Ízben a ró
mai hegyek közt lévő második nejével hozomány
kép kapott Petrella novü nyaralójában időzött, 
két fölbérelt bandita betört hálószobájába, meg
fojtotta s az erkélyről aládobta, hogy úgy látszas
sák, mintha onnan önmaga ugrott volna le.

Beatrice és mostoha anyja, Lucrezia ellen Cenci 
Francesco halála miatt a bíróságok mindazáltal 
vádat emeltek, s épen ebből látszik, hogy már 
régen tudomással kellett birniok azon iszonyúan 
gyötrolmes és bűnös helyzetről, mely alatt a két 
szerencsétlen nő nyögött, s hogy birbattak is tu
domással, kitűnik Beatrice pörirataiból, melyek
ben egy helyütt ezen szabik is előfordulnak : 
„Miután ő (Beatrice) VlII.Womons pápánál ol
talmat nem talált.“

Elég az hozzá, a gyilkosok egyikét, Mareiót 
elfogták s kinpadra feszítették, ki iszonyatos kin-
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Unido <la Keni lefesti ( énei Beatrice! a börtönben. („Egy apagyilkotmfí“ eimíí cikkünkhöz.)
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jai közt oly vallomást tett, melynek ogyes részei 
talán nem is voltak igazak (mert a kinpad any- 
nyi hamis vallomást csi'kart k i !), melyek alapján 
azonban mégis nemcsak Lucreziát és Beatricét, 
de ennek fivéreit: Giacomot és a gyermek Bor* 
nardot is férj-, s illetőleg apagyilkossággali vád 
alá helyezték. Л kinpadra vont vádlottak vallo
másokat (valószínűleg nem igazakat is) tettek, s 
bár Farinaccio remek védbeszédet tartott mellet
tük, a pápai államügyész nem engedett s mind a 
négyüket halálra itélteté, bárha valószínű az is, 
hogy az egész vád csak aljas boszuból és ármá- 
nyosan történt, mert ezen halálos ítéletek követ
keztében Petrella Lucrezia és a Oenci-gyorme- 
kék nagy vagyonai elkoboztattak, a VJII. Cle
mens pápát követett V. Pál pápa rokonai javára.

Most áttérünk képünk magyarázatára. Guido

Az inquisitió
Ha Spanyolországban utazunk, minden város- i 

ban egy sajátságos épületre bukkanunk, melynek j 
eleje palota, hátulja fogház, mely utóbbi zárdasze- : 
ríien, két sor cellával van épitve, egyik sor az 
első emeletben, másik földszint. Az emeleten levő 
cellák világosságát egy, a födélén lévő háromszo
ros rostélyzattal ellátott nyíláson nyernek, a föld
szintiek csak az ajtón át. Ezek alatt boltozatos 
pincék terülnek el örök tötétség é* titokszerüség 
fátyolába burkolva, boltozatukon egy lámpával, 
falain penész, itt-ott egy kötél, egy bárd, egy 
szén-lábas. Belső nedves talajuknak rom volt ide
jük kiszáradni, s ha az ember az akkori időkben 
keresztül lépdelt rajtuk, úgy tört elő a vér, mint 
valami szivacsból. E sötét tekintető épület „a szent 
ház“ nevet viselte; az arra menő azonban meg- 
gyorsitá előtte lépteit, mert magát a járdát is só
hajtani képzelte.

A fogház előrészében egy dominikánus lakott; 
ez az inquisitor volt, felruházva korlátlan hatalom
mal minden emberi szülött fölött. Hercegikig be
rendezett szobákban lakott, apródok és szolgákkal 
rendelkezett; ha palotáját elhagyta, egész sereg 
lovas nemes kisérte, s minden alkalomnál uralko
dói szerepet játszott. Az inquisitió az államban egy 
másik államot képezett, saját seregével rendelke
zett, moly egy neme volt a titkos rendőröknek s 
fiatal nemesekből szerveztetek s „szent sereg“ név
vel tiszteltotett meg. Zsoldot nem kapott, hanem 
az inquisitió üldözésétől biztosítva volt. A szent 
’ télő- szék megbízottja bármi büntettot vitt legyen 
véghez, azt kérdőre soha sem vonták. Ha egy 
nemes útjában állott , rögtön eretneknek nyi-
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élcet meghallotta. Egy anya este gyermekeinek 
bölcsője mellett ül s mellesleg férjével beszélget, 
ki odavotőleg azt mondja neki, hogy az ő lolkiis- 
merotét valami furdalja, elmegy s tanácsot kér 
gyóntató-atyjától. Egy órával később, amint 
hazajön, a kaput lepecsételve találja: az inqui- 
sitio épen most cipelte el gyermekének atyját.

A legcsekélyebb gyanúra, az eretnek ujjali 
megmutatására, bekövetkezett a súlyos elfogatás. 
A néptömog azonnal ijedten húzódott tőle, neve 
átkozott lett, s háza becsukatolt. Lccsüggesztett 
fővel, a szégyentől már előre is megtörve, lépett 
a fogházba. Az inquisitio a belépőnek pénzét el
vette s rejtokben'mogtartá. Miután az előleges kín
zásnak, a magányosságnak alávetették, az itélő- 
szék elé vonták. A biró, e törvényszék feje, egyet
len kérdést intézett hozzá : Te bűnös vagy, is
merd és bánd meg bűnödet, és az itélöszék be 
fogja neked tudni bánatodat. Az inquisitor soha 
sem mondá miféle bűnről van szó, mikor és hol 
követto azt el, úgy hogy a vádlottra nem maradt 
egyeb, mint összeszedni minden tehetségét, kita
lálni valami vigyázatlanságot, mit valaha elkö
vetett valami társalgás alkalmával, s ha nem ta
lált, ilyesmit feltalálni, s ha fel sem talált , meg
halni. Mert ha az elkövetett, vagy ráfogott bűn
tényt, a mivel vádoltatott, tagadta, úgy tekintetett, 
mint bünbánat nélküli nyakas, s kegyetlenül 
máglyára hurcoltatott.

A kérdések ké!es alakítása igen gyakori volt. 
Gyakran megtörtént, hogy vádlott oly dologokat 
ismertetett meg, melyekről a hitnyomozó tör

vényszék semmit som tudott, s melyek napvilágra
jövetele után vádlott hosszas börtönre Ítéltetett. 
A vádiás alapját oly kevéssé tudta meg, mint vád
lója nevét. Szembesítésért szót sem emelhetett, som 
a vádat bizonyítványokkal meg nem semmisíthető, 
mórt a törvényszék csak az elvesztésre és nem 
a megszabadításra szolgáló bizonyítványokat fo
gadott el. Vádló jogi alapot soha sem szemlélhe
tett, mert a kinyomozó törvényszék törvényköny
ve nyíltan mondja : „Okosan kell eljárni, s a bo- 
vádlás tényállását ügyesen elrejteni.“ E parancsot 
követkozőképen hajtották végre : A fogolynak 
egy vádiratot adtak át, melyben kisebb és na
gyobb bűntények valának Összehalmozva; ter
mészetes, hogy ez utóbbikat rögtön elvetette s ei
nem ismerte, az előbbieket pedig egészen mellőz
te. Ebből azt következtették, hogy ezeket elis
merve bevallotta. Elfelejteni annyit tett, mint 
beismerni. így sinlődött a szerencsétlen bekötött 
szemmel örök sötétségben s küzdött az életét há
borgató és szomjazó kisértetek (dien ; lakása pince
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A csigának másodszori fordításánál belevág a 
kötél a testbe, a mell görcsösen kap levegő után 
s minden légzési kísérletnél mélyebben hatol be a 
nedves lepedő a gégébe, az áldozat orrából s sze
méből vér tör elő. Az inquisitor legszelídebb hang
ján kéri a bűnöst, hogy vallja be vétkét. A sze
rencsétlen állhatatos marad. Még egy csavaritás 
a csigán ; hideg izzadság fedi a hátrakonyuló ar
cot, az izmok nem fájdalmukban, hanem halál- 
küzdelemben reszketnek. Most fölemeli az inqui
sitor kezét s szünetet parancsol. Az öntudat nél
küli testet megszabadítják kötelékeitől s vissza
viszik ismét cellájába.
• Elve-e, vagy halva, mit törődnek ők azzal ? A 

játéknak vége, a tömlöcajtók hallgatagok, a föld 
megitta a vért s a boltozat falai elég vastagok ar
ra, hogy halálkiáltás át nem hatol rajtuk. Ha a 
fogoly elhalt a kínzás alatt, hulláját a logdíszto- 
lenebb helyre vitték s ügyét sírja felett folytat
ták; ha pedig túlélte, akkor megújították s foly
tatták mindaddig, mig való vagy ráfogott bűnét 
be nem vallotta. Mert az inquisitió mindig az 
igazság látszatát akarta maga számára, azért 
minden mód és eszköz által igyekezett olyas va
lamit kicsikarni, hogy az Ítéletet : „elítéltetett 
saját vallomása után,“ mindenkor joggal látszas- 
sék kimondani. Valóban, a vallomás megmenté a 
bűnöst a legkegyetlenebb büntetésektől, a bánat
teljes bűnösöket csak fogságra Ítélte az inquisitió, 
határozatlan, tetszésétől függő időin, hanem mily 
következményekkel, az titok maradt.

Ha az elitéltetés családapát ért, kit egy szó vagy 
gondolat elejtéséért vádolt be ogy harmadik, az 
inquisitió gyermekeit kiűzte atyai házukból, va
gyonukat elkobozta s átokkal sujtá harmadízig
len, s ezek közöl senki s m vállalhatott hivatalt. 
Hogy pedig az átok mindig emlékükben legyon, 
a bűnösök ruháját, az úgynevezett „Sanbenito“ -t, 
az elitéit nevével ellátva, azon templom elé füg- 
geszteté ki, melyhez az elitéit tartozott. Ha vád
lott az Ítélet kimondása előtt halt meg, testét meg
égették, s egy maroknyi por felett mondák ki az 
ítéletet, a mi elég volt, hogy az örökséget, melyet 
a kiszonvedett utódainak hagyott, elkobozzák:

Ha az elfogott, midőn egész élete felől kikér
dezték, elmulasztá az eretnekség bűnét, melyről 
soha som tudott semmit bevallani, akkor nem 
volt többé reménye, „nogativo“ volt az ő neve. 
„Bűntényt hazudni annyit tesz, mint beismer- 
ni,“ írja Torquomada világosan. Mivel pedig az 
elhazudas általi vallomás a kedélynek gonosz 
megátalkodottságára mutat, igy a negativonak 
máglyát eredményeztek. Ha vádlott részleten-

kint vallott, akkor is el volt veszve, mert a tar
tózkodó mindenesetre bűnös. Onvádlójának kel
lett lennie minden tartózkodás nélkül, különben 
mint „diminutot“ hasonlóképen a máglya bünte
tése érte.

Volt egy örömünnep : az autodafé.
Egy lovas trombitás adta hírül a városnak 

minden zugában a gyönyörű jelenségek nagy 
napját. A szent itélőszék a meghatározott reggelen 
a főtéren egy máglyát rakatott, s környös-körül 
ülő helyeket-a magasabb társaság számára. A sö
tét környezet közepében jelent meg a halálra 
Ítélt, kezében fáklyával, nyakán kötéllel ogy 
zsákba öltözve, fején papir-süveggel, egy szamá
ron visszásán ülve s az állat farkát tartva kezei
ben. A máglyát háromszor kellett körüllovagol- 
nia, azután az inquisitió Írnoka felolvasta halálité- 
letét s átadta a világi hatóságnak, el nem mu
lasztva a hóhérokhoz fordulni s őket szépen kérni, 
hogy a bűnössel oly szelíden bánjanak, a mint 
csak lehetséges. A hóhér erre, e kérelem rész
beni teljesítése mellett, egy kénbe mártott ingot 
vet rá, kezeit hátra köti s a máglya közepén fel
állított karóhoz erősíti. Azután elővesz egy égő 
fáklyát, a megkötözött előtt ide s tova csóvál- 
gatja, szakállát leperzseli s végre a máglyát fel
gyújtja Az áldozat végső küzdelmeit egy részt
vevő füstfelhő takarja el a nézők szemoi elől, a 
hölgyek a nézőhelyeken szollentyüzik magukat 
vagy sorbotet isznak s barátságosan bólintgatnak 
földszint álló ismerőseikre.

Így működött az inqusitió, és pedig nem csak 
úgy esetleg és futólagosán, hanem századokon át, 
mig az emberiség öntudata a középkor hosszú 
zsibbadtságából fölébredve, kiragadta kezéből a 
hatalmat s szemébe tekintve, kiáltott: „Nem fogsz 
többé gyilkolni!“ Es mit használt о kannibali igaz
ságszolgáltatás, melynek elvo az volt, hogy éges
sen meg ogy embert azon célból, hogy ez téve
dését javítsa meg! Huss máglyán veszett el, és 
Luther mégis elővette a megkezdett müvet. Az 
inquisitió Galiléi szájára is rátette kezét, s váj
jon nem forgott-e azután is a föld a nap körül V 
A szent törvényszék szélnek crosztetto Giordano 
Bruno hamvait, hanem a szél elvitte messzire, s 
ismét feltámadt Descartes név alatt.

Mai nap már nincs állam, melyben a hóhér ke
zét használnák az eretnekség elfojtására; ma már 
nem égetik inog az embereket, hanem csak a 
könyvet. A türelmetlenség jóvá telte az inquisitiót. 
De mi a türelmetlenség? A lefogy vérzett inqui
sitió. „Ön emlészik — mondá XIV. Lajos egykor
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Vendome herceghez, midőn egy halomra muta- „Igen síre! — viszonzá a herceg — hanem, ha
tott — hogy ott fenn egy malom volt? bár a malom nincs is ott, a szél még mindig fuj.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Június 14.)

(VK.) E hét a zugligeté lett volna, ha a júniusi 
nap valamivel nyájasabban mosolyog. A sok ju- 
niális egymást értté e regényes hegyek közt, me
lyeknek legjobban látogatott pontját azzal profa- 
nálták a régiek, hogy „Disznófőnek“ nevezték 
el. Oly prózailag hangzik e név, hogy a mi Phi- 
laminte-jeink (ha ugyan vannak) ép úgy, szeret
nék kitörülni a szótárból, mint a Moliéro „tudós 
női“ minden durva hangzású kifejezést. Való
ban szörnyű név is ez. Képzeljük el, hogy egy 
boldog pár, moly juniálisra készül, este a boldog
ság zephyr-hangján suttogja jelszavúl: „tehát hol
nap a viszontlátásig aDisznófőnél !“E névtől a leg
érzékenyebb Ámor is egyszerre gúnyos satyr-fe- 
jet kap! De hiába, akkor még, midőn a budapesti 
helynevek megszülettek, a Dunaparton nem lak
tak poéták, csak philisterek, kik — meglehet — 
az étlapból meriték az ihletet. Élt volna csak 
Döbrontey Gábor — akadémiánk első titkára s 
a budai hegyek szenvedélyes, de szerencsétlen 
ujrakeresztelője, akkor ma nem a „Fácán“ szár
nyai alá vagy a „Disznófő“ -höz járnánk juniáli- 
sozni, hanem legalább is a „Osendillába.“

De a név nem riaszt el senkit. Miniszteri hiva
talnokok, vasúti club, olvasóegylet, tornaegylet, 
ének-akadémia, színi tanoda egymásután kereked
tek föl a múlt héten, hogy egy-egy vidám napot csi
náljanak maguknak és vendégeiknek, a fák alatt 
ütvén föl jókedvük sátorát. Ettek, ittak, toasz- 
toztak, táncoltak — és pedig táncoltak nem csak 
jó kedvből, hanem abból a szükségből is, hogy 
ne dideregjenek, (mert soha ilyen hűvös júniust!) 
aztán este egyik másik társaság tűz játékot is 
eregetett, s éjfél felé plaidekbe burkolva röppent 
haza a lóvonatú vasúton. Jókedv bizonyára volt 
elég, de mi ez ahhoz a boldog vidámsághoz ké
pest, a melyet mi valaha diákkorunkban éreztünk, 
ha a majális nagy ünnepét megértük, s dobszó 
mellett, a nehéz zászlót nagybüszkén cipelve, 
gyalog mentünk ki egy-egy erdőbe, moly nekünk 
az napra a paradicsom kertje lett. Két éjjel előtte 
nem tudtunk aludni , egy hétig utána nem 
tudtunk másról beszélni, s ha esetlegesen a mi 
osztályunk zászlója aranyosabb volt a többinél, 
egy álló évig tartott a büszkeség, mignem az év 
végén egygyol elébbro kelle lépnünk a szép 
zászló alól Most nincsenek többé ily tarlós örö

meink ; a mai juniális számunkra csak egy nap 
múló virága ; reggel kinyílik, este elfonyad, s más
nap már — elfeledtük. Különben is eddigelé e 
nyáron kevésbé vonzó a pestiekre nézve a „zöld,“ 
mint máskor volt, mert ily időtájban már lá
baink alatt égni szokott a föld. Most nem igen 
ég, s még a páholyok hölgyei sem nagyon legye
zik magokat. Boldog hetünk volt, nem panasz
kodunk sem a por, sem a hőség miatt. Nem is so- 
várgunk, mint máskor, a korytnicai fenyvesek 
felé, Füred enyhe partjára s a smekszi havasok 
közé. Meg vagyunk elégedve, valamint a házi 
urak is, kiknek uj baján (az utcaöntöztetés 
kényszerén) gyakran segít az irgalmas ég. De a 
császárfürdő alig ha lesz megelégedve, mivel e 
a hüs napokban a platánoknak nincs nagy kele- 
tök, s noha most kezdik meg alatta a bálozást: 
nem hisszük, hogy alattok a társasélet ütere élén- 
kebb verést kapna. A hölgyek nagy része bizo
nyosan fázni fog a hüs légtől és a tavalyi tarka 
bálok emlékétől.

A múlt héten csak Majláth György ő excellen- 
ciájának lehetett nagy melege. Ö volt a napok 
hőse és tintaáldozata. Kereszttűzbe vették a la
pok, a miért ő excellenciája — mint a semmisítő 
törvényszék elnöke — nem az igazságügyérnek, 
hanem a miniszterelnöknek tévé le esküjét. Per
sze a dolog igen feltűnt, ismeretes dolog lévén, 
hogy ő excellenciája — a mágnási cimergombok 
nélkül is — igen nagy arisztokrata. Azt mond
ják, derogált neki oly miniszter előtt esküdni 
meg, ki még három év előtt csak ügyvéd volt; s 
ezért keresett magának olyan minisztert, ki a 
mióta csak megszületett, mindig gróf vala. Oly 
ember, ki országbíró volt (s tán még ma is az sze
retne lenni) s ki a jelenleg se élő, se haló főrendi 
ház elnöke : nem alázhatta meg magát egy pol
gárminiszter előtt, még ha ezt a minisztert Hor
váth Boldizsárnak hívják is.

Lévén pedig ez a dolog igen korszerű ; nem 
csoda, ha a napi sajtó megeresztő a zsilipet, s 
ugyancsak mosta ő excellenciáját, ki nem tartja 
méltósága alattinak elvállalni egy nagy hivatalt 
(húszezer ft évi fizetéssel) ez ügyvéd-miniszter el
lenjegyzése mellett; liánom a mikor aztán ennek 
karjain fölhág az igazságszolgáltatás trónjára, 
akkor egyszerűen lenézi azt, a ki oda segité. Bi-
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melynek szerkezetet es alakját ismerik, s ebből 
következtetnek a 16-clik század többi hajóira is.

K öz li: S t e r n  M ik s a .

—  K .  F .  —  (i4 p e r z s á k  f é n y ű z é s e ) .  A  perzsák 
fényüzési cikkei különösen a drágakövek. M in
den tehetős férfiúnak aranylánc csüng nyakában, 
melyen erszény, óra, pecsétgyűrű stb. van. Ujjai 
tele vannak gyűrűvel, fövege és öve rakvák 
drágakövekkel. —  A  nők bugyogói igen bővek, 
s egészen béleltek pamuttal, s ezért oly merevek, 
hogy egyátalán semmi sem látszik a lábak alkatá
ból. Az ing selyem ből vagy pamutból szokott lenni, 
fél alsótestig nyitva van s felül csatt vagy gom b
bal ellátva. A  ruha csak .térdig  ér, elől hasonlón 
nyitva, de tetszés szerint sok apró kötőkkel vagy 
gom bokkal bekapcsoltathatik. A z őv bőrből k é 
szült, posztó- vagy selyemmel bevonva s elöl ezüst, 
arany vagy drágakövekkel ékesített lappal 
látják el. A  fej ékességek igen különbözők. A  haj 
elől rövidre vágott, hátul hosszú haj fonatban 
csüng alá. Öltözetüket egy nagy shavl egészíti ki, 
mely ezerféle alakban fog ja  körül a fejet, vállat 
és hátat. Ehhez járul még a gazdag perzsa nőknél 
a gyöngy, drágakő stb. özöne, m elylyel tetőtől 
talpig befödve, mintegy fényárban látszanak úszni. 
A z utcákon azonban kevéssé vagy épen nem je len 
nek meg igy, mert ott egészen be kell fátyolaikba 
burkolózniok. Ebből lehet gyanítani, m ily nagy 
költségbe kerül egy gazdag perzsának háreme. — 
Igen sokat adnak ki m ég a perzsák a lóra s lószer
számra is, úgy h ogy  gyakran egyetlen egy ló, 
nyereggel, kantárral, takaróval 10— 12,000 piasz- 
tert (20— 25,000 forint) is ér. A  kantár, heveder, 
sőt minden szijj gyön gyök k el, drágakövekkel van 
kirakva. A  gazdag perzsa soha sem lovagol m agá
nosán ; m indig van mellette néhány gyalog  szol
gán kívül lovas is, pompásan felszerszámozott lo 
vakkal. Sokkal kevesebb fényűzést vehetni észre 
lakaikban s bútoraikban ; itt csak a célszerűség, Íz
lés és csínra ügyeluek.

— K .  F .  —  (K ü l ö n f é l e  n é p s z o k á s o k . )  A  szép ma* 
lajnőnek éke nem más, mint bőre, m elyet sok szi- 
nü vonásokkal csodálatos tarkára fest. Bőrét für
dő s kókusdió-olajjal igyekszik  lágyítani, s hogy 
igézőbb legyen : csak levelek- vagy könnyű fa
héjból készít magának könnyű öltözéket. — 
Siam, Peguan s K elet-Ázsia más népeinek szép
sége a test simaságában áll, továbbá a szép fe
ketére festett fogakban (azért rágják az areka- 
gyümölcsöt), merőn álló szemekben, fekete ola
jos  hajban, nyúlánk termet s olajszínű bőrben, jó

%
illatú virágokban, m elyeket meghosszitott fül
lyukaikba szoktak tenni. —  Ceylonban a rang 
és gazdagság nem az öltözetek különös szabásá
val jeleztetik, hanem a szövet m inőségével s az 
öltözék m ennyiségével; innét a gazdag ember 
6 — 8 egym ásra húzott patyolatruhában jelenik  
meg. — A  jáva i király fényűzéséről Syams, angol 
követ, a következőket m ondja : A  királyi széket 
rejtő a jtók  nagy zörejjel m egnyílván, egy lépcsőn 
látszott ő felsége felfelé jőn i, m ely a belső term ek
ből a trónra vezetett. Igen lassan jött, úgy látszék 
lábainak semmi hasznát sem vehette, minthogy 
kezeivel a korlátokba fogózva tartózkodott, s azt 
m ondák, hogy ennek oka a királyi ruhának ne
hézsége, mert azon csak arany több van ötvon 
fontnál. K oronája magas, go lyó  alakú főkötőböl 
állott, mely gazdagon ki volt rakva drága k ö v e k 
kel. U jjai tele voltak gyűrűkkel s öltözete után 
ítélve, úgy nézett ki, m integy páncélos vitéz. V á l- 
lain két aranyos vagy  hihetőleg arany-szárny 
volt, m elyek azonban neki a menés könnyebbité- 
sére nem szolgálhattak.

— ( Spanyol szokás ezelőtt 7 0  évvel), a sütőtől, 
mészárostól stb. annyi eleséget venni csak, a 
mennyiből m egébedelhettek ; csoda volt, ha le g 
kisebb kenyér falatot leltek a háznál este ; a nő 
is, a férfi is mentek ilyenkor vacsorára egyet já r 
kálni, az után a férj a vendéglőbe k ock á zn i; ide 
semmiféle állású hölgynek nem volt szabad be 
lépni, ! a csak nem rendkívüli eset hajtá oda, 
s ha — bár ilyenkor is —  25 percnél tovább 
időzött, minden teketória nélkül kivezették. E gy  
m ég csodálatosabb szokás ez v o lt : Ha valamely 
férfi értesülve volt, hogy nője hozzá hűtőién, s ö 
nem igyekezett magát megbosszulni : szarvakat 
kötöttek s kis csengőket homlokára, m indkettő
jüket szamárra ültetve, m eghordozták az utcákon ; 
az asszony férjét, a férjet pedig rendszerint egy 
markos poroszló verte hátulról. K s  Е е .

—  (Kuriózum.) Az 1832-iki „ Feierstunden u 
junius 25-iki számában a többek közt ez áll : „ZU- 
szorkányok vizsgálata 1 7 2 8 .  — Szegeden, M. (). 
törvényes boszorkányi vizsgálat ta rta tott; né
mely boszorkányok úgy nsztak a Tisza felett, 
mint a dugó kérgü cserfa, s egy nagy, izmos, vas
tag asszony nem nyom ott többet másfél latnál. 
E legendő okok  arra, hogy m indnyájan junius 
23 án megégettettek ; ez utóbbinak a habok felett 
m egjelent maga Lucifer az ördögök királya, s — 
a mint oskiidözte a jámbor nép — a közóhajra 
ölre kapta, s eltűnt vele a habok közt. K s  K e .

Pest, I 8 G9 . Nyomatott az „iHlioníieum“ -ban.



készítetett el, már ércbe van Öntve, és most ci- 
zelirozzák az apróbb részeket. Mikór fogja azon
ban e szobor Debrecent ékesíteni, még nincs ha
tározattan eldöntve, mert a talapzatához szüksé
ges összeg hiányzik.

* (Érdekes érem.) Szürthén, Unghmegyében, ásás 
közben újabb tallér formájú éremre akadtak, két 
oldalán orosz körirattal, s ebben az egyik lapon 
koronás nő dombor arc- és mellképe, másikon

Öegy hadi hajóraj árboc-erdejével szemlél- 
A  mellkép körirata ez : (eyriil betűkkel) 
„Bozsu Milosztyu Ekaterina П , Imperat i szamo* 
derzs vszeroszsz,“ azaz: ЯП , Katalin, Isten kegyel

méből császárné, és minden oroszok egy ed-ural
kodója^ A  másik oldalon az árboc-erdő felett áll 
e szó : „bol“ vagy „bul,“ azaz „volt;“ a hajók 
alatt: „Csesznie,“ 1770. évben.“ Mindezekből, a 
történelem egybevetésével, következtethetni, 
hogy e cin-anyag és alig száz éves érem, neveze
tes tengeri győzelem emlékére veretett.

*  (A  Duna-szabályozás terve) Ó-Budától a Cse- 
pel-szigetig, melyót a közlekédésügyi miniszte- 
riumban Mihálik osztálytanácsos vezetése alatt 
dolgoztak ki, már készen van, s közelebb a köz
lekedésügyi miniszter elé is terjesztik. Ez óriási 
munka költségei közeb 8 millió forintra mennek, 
de az ez által nyert házhelyek értéke ismét kö
rükéiül 6 millió forintot tesz. Hogy e terv kivi
telével uj hidat is kell állitani, az iránt nincs vé-

*  (A lipótvárosi bazilika tóvább-épitésére,) mi
után szegénységéről ismeretes klérusunk nem vi
heti tovább, az a terv forog fen, hogy oldalaiba 
boltokat építsenek, és ezek jövedelméből fedezik 
a költséget; igy persze végtelenbe fog az épités 
nyúlni.

* {Pályázat) Az országos magyar daláregyesület 
10 db arany pályadijat tűz ki egy megzenésitené- 
dő költeményre, melyek megbirálására illetékes 
hazai költőket és zeneszerzőket fog fölkérni.A köl
tő szabadon választhatja tárgyát, s a költemény le
het lyrai, hősies vagy hazafias; ez utóbbi azon
ban legélőnyösb. Alaki szerkézetre nézve le
het a költemény 4 — 6 vagy 8 soros versszaku, 
de avers 24— 30 sornál ne igen legyen hosszabb. 
A  verslábak tisztán, magyar mértékűek legyenek, 
különös tekintettel a szabados prozódiára és ará
nyos metszetekre. Az oly költeménynek előny ada
tik, melynek egyes strófái különböző számú és 
beosztású verslábakat tartalmaznak, úgy azonban, 
hogy az első és utolsó verszak egymással meg
egyező legyen. A  pálymüvek idegen kézzel 
írva és a szerző nevét rejtő jeligével s lepecsételt 
levőikével ellátva jul. 15-ig, mind zárhatáridöig 
id. Ábrányi Kornél egyleti titkárhoz (kerepes! ut 
5. ez. 2-ik emelet, 9. ajtó) küldendők. Az ered
mény augusztus hó elején lesz tudatva.

* (A kővetkezti Hymen hirt) minthogy lapunk 
egyik munkatársára vonatkozik, a „Budapesti 
Közlönyből“ átvesszük: Nemes Ödön, a „Hazánk 
és Külföld“ külmunkatársa, kőrösbányai birtokos, 
e napokban vezette oltárhoz Kiss Vilma urhöl- 
gyet, b. Kemény Zsigmondnak bájos és müveit | 
lelkű unokahugát.

* (Uj iparág.) Azon olasz munkások, kik az 
első erdélyi vaspálya építése alkalmával hazánkba 
jöttek, úgy találták, hogy a selyemtenyésztés 
nálunk igen gazdagon jövedelmező üzletágnak 
ígérkezik. A  kísérletek, melyeket e tekintetben 
a múlt év alatt tettek, oly meglepő eredményt 
mutattak föl, hogy az idén Arabtól KárQly-fehér- 
várig a vasút egész hosszában minden eperfa ki 
van általuk bérelve. Az olaszok szorgalmasan 
összegyűjtik a leveleket s a vaspályán tovaszál- 
litják.

* (Bécsi lapok) nem régiben panaszkodtak az el
len, hogy a királyné sokkal örömestebben van Pes
ten, mint Bécsben. Erre az angol „Globe“ ezeket 
írja: „Ebből látszik, hogy a városok is ép oly ki- 
csinykedők és gyermekesek lehetnek, mint az 
egyesek. Reméljük azonban, hogy a józanész vég
re is felül fog kerekedni, s a bécsiek is ugyanabban 
a világításban fogják látni az uralkodó pár maga
tartását, á miben az egész világ, hogy t. i. e nemes 
törekvéssel egy sokat szenvedett népet kívánnak 
kibékíteni. !

* (A mi ódón eskü-mintánk mellett) érdekes lesz 
közölni, hogy az alkotmányos eskü, melyet a spa
nyol képviselők tesznek le, következőleg hang
zik : „Esküszöm vallásomra, hazaszeretetemre s 
lovagias becsületemre, hogy megtartom és meg
tartatom ezen alkotmányt, mint a nemzeti fölség 
törvényes kifolyását“

* (Uj lőfegyvert) A  MayérhÖfer-féle gyutáos— 
kés-fegy ver f—  a mint a kísérletek bizonyítják —  

az újabbkor mindennemű hátultöltő fegyvereit 
felülmúlja az által, hogy egyetlen tempóval 30  
igazi lövést tehetni vele egy perc alatt —■ tehát 
kétezer annyit, mint másokkal —  hanem á  lötávol 
is bámulatos. Az állandó célzóval 350— 400, sőt 
erőeb töltéssel még 450 lépés távolban is a cél 
középpontja {találtatott. A  kis biUentyücélzóval. 
550, erősebb töltéssel 700 lépés távolban mutatott 
biztos eredményt föl; a nagy billentyű célzóval 
550, erősebb töltéssel 700 lépés távolban muta
tott biztos eredmény t ; a nagy billentyű célzóval 
650— 800, sőt a mi hihetlen, 1000 lépésre ; sőt 
végül erős töltéssel 1300, a legerősebbel pedig 
1500 lépés távolban is sikeresnek mutatkozott. 
300 lövés után sem volt még a zárgépezet a leg- 
kevésbbé is por által bemocskolva, úgy hogy 
minden akadály nélkül lehetett vele egymásután 
1000 lövést tenni. A  horde rajét egy 25-Öd font 
nehéz golyóval 2000 lépésre tehetni. Ezen fegy
ver csöve 12 hüvelykkel hosszabb, mint a porosz 
gyútüspuskáké, mindazonáltal — a beltere kisebb 
lévén —  2 és fél fonttal könnyebb, mint ez 
utóbbiak.

* (A párisi lóversenyt) A f. hó 7-ikén tartott pá
risi lóversenyben a 100,000 frankot francia paripa 
nyerté el, s ezért nagy az öröm Párisban A  ver
senyre — mely 3000 méternyi távolra történt —  
170 ló volt bejegyezve, de csak 12 futott* ezek 
közt négy félelmes angol. Azonban Lupin úr 3. 
éves „Glaneur“ nevű paripája győzött, s lön nagy 
ovatio mind Lupin, mind „Glaneur,“ mind pedig 
a futtató Kitchener részére. „Glaneur“ a betéti 
dijjakkal együtt összesen 131,600 frankot nyert,



a második ló pedig —  ад angol * Drummer“ — 
10,000f rankot.

* (Sárdou Victorín) milliomos akar lenni, mint 
Seribe, igák a párisi lapok; mert egy hónapig 
sem nyughatik habárain. Alig irta meg яSzerá
fi nttt és a „Hazát“, már ismét uj darabba fogott, 
melyet a Port St. Mártin színházban fog elő
adatni. Sardou úgy látszik, nem csak a dicső
ségért s hírnévért dolgozik, hanem nagy őrömére 
szolgálnak az emelkedő paloták, melyeknek ő a 
házi ura. Múlt télen csak Pária színházaitól napon
kint ezer frankot kapott irói díjban. így már lehet 
milliomos.

* (Állatvilági nevezetesség). A párisi állatkert a 
közelebbi napokban egy nevezetességgel szaporo
dott. Ez az úgynevezett csimpáns majom, vagy a 
gaboui erdei ember, melytől az emberi nemet is 
származtatják. Sajátságos egy állat, a kutyánál 
is értelmesebb, de egyszersmind rendkívül ragasz
kodó. Alig képzelhetni, hogy mily vonzalommal 
viseltetik felügyelői iránt, és mennyire szomorú és 
levert, ha magára hagyták. Faragua kapitány 
ajándékozta az állatkertnek. Elfogatása azonban 
nagy veszélylyel járt. Anyját, apját meg kellett 
ölni és Faragua kapitány nagy küzdelmek után 
csak akkor juthatott birtokába, miután már egy 
egész csoport ilyfaju majmot legyőzött.

Előfizetési fölhívás a




