


TABTALOM.
Cikkek: .Erdélyi képek: XXXVIII. Szisz-Sebes.“ 

mea Ódontól. — „A nőakarata isteni határozat.44 (Beszély.) 
Koricsóner Lipót. — „Komenezky .János44 Micsinyai Páltól. 
„Kamcsatka és lakói.“ Dr. S. J.-től. (Vége.)-, „A jóslás 
története." Sipos Somától. — „Szerb népszokások.“ Ligetfi 
Лиг Utói. —  „Egy bét története." Vadnay Kárólytól, „Vegyes

közlemé-nyek.“ —  „Irodalom.“ — „Szerkesztői üzenetek.“ 
—  „Újdonságok.“

Képek: „A szászsobesi luth. templom." — „Komenszky 
János. — „Iramvadászat Kamcsatkában.“ —  „Nem tudom 
már a régi dalokat.44

Irodalom és zenészét.
— (A Kisfaludy-társasdg évlapjainak kétévi 1865/6 és

1866/7. kötete most jelent meg), s a hivatalos közleményeken 
kívül van benne majdnem 600 lapra terjedő irodalmi mun
kálat Szász Kárólytól ,Greguss Ágosttól, Bérczytől, Gyulaitól, 
Szigligetitől, Zichy Antaltól, Jókaitól, Vadnaitól, Aignertől 
és Arany Lászlótól. E becses könyv a könyvárusoknál is 
megrendelhető. - . ..

— (Papp Miklóstól, a „Magyar Polgár* szerkesztőjétől 
„Nagy Naptáru) jelent meg 1870-re, Erdélyre szóló teljes 
tiszti címtárral és vásárjegyzékkel. A mi azonban különö
sen megemlítendő, az irodalmi része, mely sok érdekes ma
gyar történeti adatot s dolgozatot hoz. Ára 1 frt.

— (A mostani országgyűlés képviselőhöz a tagjainak) Bojthor 
Endre által összeállított név- és lakjegyzékét betűrendben 
s törvényhatóságok szerint, rendezve kiadta az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés. Ára 40 kr.

— (Magyar-, Erdély ország, Szlavónia s Horvátország csinos 
színezett térképe)jelent meg, a helynevek tót megjelölésével, 
az Eggenberger-féle könyvkereskedésben. Igen ajáljuk 
e kis tót térképet ezen nyelvű iskoláink számára. E térkép 
magyar nyelven is megjelent s még csak azt óhajtjuk, hogy 
nevezett könyvkereskedés adja azt ai oláh, rusznyák, szerb 
és horvát nyelven is.

Szerkesztői üzenetek.
— Pécsett: M .  T.-nak. A  kérdése« könyvek címe: „Bib- 

liotheque de rille et de Campagne.“ A kéziratokat már nem 
küldhetjük vissza.

— B écsié: P. L.-nak. Kezeink közé jutott a harmadik 
közlemény is.

— Pesten : G. K.-nak. Az egyik, az mely Justin koráról 
szól, megjelenhetik, ha tér nyílik számára.

— N .-Kőrösre: B. G. Nagyon tökéletlen és tárgyánál 
fogva ízléstelen rajz ez, melynek semmi hasznát sem ve
hetjük. Visszaküldésére nem vállalkozhatunk.

.—  M.-Vásárhelyre :  Sz. Á.-nak. Köszönettel vettük, azon

ban hálásan fogadnék, ha az ily nemii közlemények latin 
kifejezései zárjel közt magyarul is oda lennének iktat.a, az 
abbreviatiók kiegészítve s a régi Írásmód a mai szerint át
változtatva. Efféle iratokban nem az alak, hanem a lényeg 
érdekes olvasóinkra nézve.

—- Pesten : B-i.k-fnek. A föntebbi megjegyzéseket rész
ben a kegyed újabb küldeményére nézve is kell alkalmaz
nunk s még azt tesszük hozzá, hogy ehhez rajz is kellene.

—  „Kis estharang,“ „Zulejka,u „ Bolond я Andor“ cimtt 
verselményeket nem fogjuk kiadni.

U j d о n s á g о k.
* (-4 királyné) 0 hó elsején hagyta el Budát és 

Triesztbe ment, hogy ott üdvözölje kelétről haza 
térő felséges férjét. Az idő zordon volt, de a ki
rályné a déli vaspályán dühöngő hófúvások da
cára is eljutott Trieszthez közel Adélsbergbe, hol 
azonban meg kellett állapodni, mert a hófúvás és 
a bóra elhárithatlan akadályokul szolgáltak. 
Adélsherghen 3 óráig kellett várni a vonatnak, s 
csak ezután yolt lehetséges Sz-Péterig menni. De 
miután ott kiderült, hogy a lesce-divoccai utda- 
rab tökéletesen el van borítva hó fuvataggal, s 
midőn я  bóra fölyvásttartásu mellett minden 
erőfeszítés sikertelen maradt, királyné ő felsége 
elhatározd §z.-Péterben tölteni az éjt, hol az állo
mási épületben erre minden lehető intézkedés 
megtétetett. Másnap aztán szerencsésen megér
kezett Triesztbe, hol az indóházban már a király 
várt reá.

* (Értesítés a „Kisfaludy‘ Társaság* tisztelt ala
kítói és pártolói számára). A  „Kisfaludy-Társaság 
Evlapjaiból a III-ik  kötet megjelenvén, azon tisz
telt alapítók, kik annak, valamint a I l  dik kötet
nek is, a pártolói könyvilletményekkel együtt 
újév körül történendő szétküldését bevárni nem 
akarják, példányaikat az Eggenberger-féle könyv
kereskedésben (a barátok-terén 6. sz. a.) bármi
kor átvehetik vagy átvétethetik. A  pártolói könyv

illetményekből sjév  körül következő kötetek fo g 
nak szétküldetni: 1. Vachott Sándor költemé
nyei, harmadik teljes kiadás, számos kiadatlan 
darabbal. 2. A  Nibelungok, Szász Kárólytól, beve
zetéssel. 3. Moliére vigjátékai. Ill-d ik  kötet. ( „ A  
mizantróp és „A  tudós nők“, ford. Szász Károly  
és Arany László). 4. Thackeray elbeszélései, Ba
lázs Sándor fordításában I. kötet. (Gahagan őr
nagy életéből. Rovena és Rebeka). A z  1 8 6 V d ik  
évi folyamból még hátralevő könyvilletmények  
az újév első hónapjaiban szintén teljesen elké
szülnek, s valószínűleg aprilban küldetnek szét, 

mely ideig az Evlapoknak IV -ik  s V -ik  kötete 
is ki lesz nyomtatva. Pesten, 1869. dec. 1-jén. Gre- 
guss Ágost, titkár.

* (Magyarország alapításának ezeréves jubile
uma) 1888. augusztus 20-ikára van kitűzve. A  
nemzeti ünnepre való előkészületek megtevésére 
Pest városa már bizottságot alakított, mely a 
tervet is elkészítette, s aztközelébb a városi köz
gyűlés elé terjeszti.

* (Az uralkodó pár) e hó 4-ikén este hagyta el 
Triesztet, és Bécsbe mentek. A  királyt azonban e 
hó 10. vagy ll-ik é n  ismét Budára várják. Gr. 
Andrássy Gyula kedden érkezett haza Bécsből.

(Angol munka Magyarországról). „Pictures of 
hungarian life.“ (Rajzok a magyar életből). B y



E r d é l y i  ké pe k .
XXXVIII. Szász-Sebes.

Szász-Sebes, moly a krónika szerint 1J 50-ben kot készítvén : fölemlíti, hogy Szász-Sebes először 
alapult, a hét szász város legkisebbike. A Sebos csakis sáncolt erőddel birt, s csak később épült

A szászsebes! lutli. templom. (Nomos Ö. rajza.)

vize mellett fekszik, honnan nevét kölcsönözhet
te. Ezen város jegyzője : Conrád József 1784-ben 
a város történeti eseményeiről hivatalos jegyzeto-

o>gy favar. De a török ellen, mely akkoriban Er
délyt betöréssel fenyegette, nem látták magukat 
biztonságban. 1387-ben tehát Budára, Zsigmond

40
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királyhoz két követet küldtek, kiknek föladatuk 
volt: engedélyt kérni a városnak kőfallal való kö
rülkerítésére. így  Amuráth a várost 1438-ban 
körülkerítve találta, melyet azonban lerontatott; 
a várost pedig fölégette.

A város-kerítés azonban megint fölépült az 
1565. novemb. 30-ki bongyülés határozata foly
tán, 7* a fejedelem, 8 3/4 a három nemzet költ
ségén. Ezen várfal az, mely korunkra csaknem 
egészen épen megmaradt. Alakja ovális és két k a 
puval bir. Hossza a falak által befoglalt térnek 
mintegy 700— 800 lépést tehet.

Hogy falai oly épen maradtak, csakis annak 
tulajdonitható, hogy kevés ellenállást gyakorolt, 
így  jutott be 1630. jan. 27-kén Zápolya, 1551. Iza
bella és Castaldo, 1556-ban Petrovich, Izabella 
vezére, ki márc. 8-án gyűlést hirdet, melyben a 
rendek fölmondják Ferdinándnak a hűséget, s 
Izabella és János Zsigmond visszahozatalát kérik.

Mint önállástalan erőd sokat szenvedett. így  II. 
Rákóczy György alatt 1658-ban. 1661-ben a K e
mény János ellen bejött török csapatok égetik 
f ö l ; Csáky András 1706-ban falait rongálja meg, 
Károlyi pedig 1708. aug. 14-én fölégetteti.

Minthogy Szász-Sebes az erdélyi fejedelmek 
székhelyétől: Gyula-Fehérvártól csak másfél óra 
távolságra fekszik, több fejedelemnek volt ked
venc mulatóhelye. A főtérén ma is fenáll azon 
egyszerű földszinti ház, melyben egykor a törté
net kiváló személyei időztek. Ezen házat, mint 
mondják, még Corvin Mátyás épitteté, mely előbb 
adó- és rakhelyül szolgált. Maga Mátyás király is 
ide szállott, még midőn a Veres Benedek által el
lene támasztott lázadás után Moldva fékezésére 
húzódott.

Ezen háznak azonban 1540. júliusa legneveze
tesebb korszaka. Zápolya Jánoe király Budáról a 
pártos erdélyi vajdák ellen jőve, már néhány vá
rat bevett s már Fogarasnak volt menendő, mi
dőn roszul lett és Szász-Sebesen megállt. Itt 
hozta meg a gyore-hirnök, hogy Izabella Budán 
trónörököst szült. Ezen hírre örömében betegen 
is a táborba siet s üdvözlő lövéseket tétet. Beteg

sége leveri, tanácsnokait hivatván, megkésziti 
végrendeletét, s még az nap ezen házban múlt ki, 
julius hó 2 1-én 1540-ben. Innen vitettek tetemei a 
székes-fehérvári királyi sírboltba.

De van Szász-Sebesnek ezen épületén kívül 
még a régészetre nézve egy más nevezetes em
léke, s ez a luth. templom.

A templom négyszögü kövekből van építve ; 
fő- és mellékhajóit oszlopok tartják, melyek be
cses szobrokkal vannak két rendjével diszitve. 
Belsejében néhány freskó disziti a falat, az oltár 
oldalán ped g ezen felirat olvasható: Altaro hoc 
erectum anno 1418, renovatum 1681,rursus 17S0. 
Az ablakok és a portale csúcsívesek. A templom, 
mint alakjából láthatni, különböző időkben épült. 
A torony aljának építését a X IV . század előttire 
teszik. A sanctuariumnak a X IV . század végén, 
a templom főhajójánaka X V . században kelle 
épülniük.

A templom szűz Máriának volt szentelve, s 
mint patronának, kőszobra volt, moly szobor cso
dás módon a vidék szerencsétlenségét jósolá. (!) 
Ezen szoborhoz járt sok ideig a nép s még ak
kor is, midőn a templom a lutheránusok birtokába 
került: jelentékeny jövedelemforrás maradt né
hány éven át;m ig végre az akkori főkormányzó 
gróf Kornis Zsigmondnak ajándékoztatok, ki azt 
előbb Kórodra, Küküllő melletti jószágára vitette. 
Innen a kolozsvári kegyesrendiek templomába 
jutott, a hol most is fenáll.

Van még a luthorán templom oldalába befa
lazva egy féldombor mü is, mely.az üdvözítőt az 
olajfák hegyén tünteti elő a három tanitványnyal, 
de ez is, mint a többi szobor, az idő által megron
gáltatok.

A templomot porladozó fal keríti, melynek 
egyik végén legújabban igen csinos és nagyszerű 
épület emelkedőit, homlokán ezen szabadelvű 
mondat pompázik : „Bildung ist Freiheit“ . Ezen 
épüket a tanoda épülete, melyet a szász-sebesi ér
telmes polgárok emeltek.

A haladás előtt meg kell hajolnunk !
N em es Öttőn.

A nő akarata isteni határozat.
—  Beszély. —  

(Folytatás.)

II.
Egy éj múlt el e családi perlekedés után, s 

Hortensia szobájába elzárkózva, elbeszélte forró 
szívvel s nem nagyítás nélkül barátnőjének, hogy 
mi minden történt.

Szép, csinosan elrendezett szoba volt, amelyben 
a két bájos fiatal nő társalgók. A kék selyem 
függönyökre arany- napsugarak estek s a drága 
bútorokat fénytengorrol boriták el.

A  két nő szórakozottan ült egy pamlagon a
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kályha fölölt függő tükör átellcnében, s a ki 
őket g bútalan, csendes helyzetben látja, az két 
klasszkus alakot sejtett volna maga előtt.

Hortensia bájos mosolygása, vonásainak paj
kos kifejezése, hullámosán lefolyó szép szőke ha
ja s gyönyörű kék szemei, a melyek pillantásá
tól rezgctt a  s z í v , mindez alakjának kimondhat- 
lan bájt kölcsönzött. Vilmos szerelemtől elragad
va, nejéül választá őt, a nélkül, hogy természetét 
számitásba vette volna, a mely akkor még zárt 
könyv volt előtte.

Hortensiának meg volt minden eleme egy ne
mesebb természethez; de úgy látszik, e termé
szeti adománya elnyomatott hiúsága s totszvá- 
gya által. Ha Vilmos már a mézes-hetekben job 
ban vonódik el kellemétől, s igyekezett volna ne
je  könnyelműségén uralkodni, akkor más lett 
volna most egymáshozi viszonyuk; de Hortensia 
őt mértéken túl elbájolta, könnyű, illatos tavaszi ö l
tözékében. Ma ind mousselin-ból való köd fátyol 
boritá csodaszép testét. Öltözetének egyszerűsé
ge barátnője válogatottabb, bársony-és selyemtől 
áradozó ruháival nagy ollontétet képezett. ílo- 
wellné csinos barna nő volt ; kis fitos orra, pillan
tása átható tüze, melynek vakító fényét hosszú 
bársony szemezőre sem tudá enyhíteni, s arcvo
násai csintalan kifejezése alig tették érthetővé, 
hogy Dudley mikép viseltethetett iránta oly nagy 
gyülölséggel. Vidor s derült, de tetszékenységtől 
ment ; utálta a hazugságot és soha barátnőjét nem 
tartotta volna arra képesnek, a ki pedig oly bát
ran s fesztelenül hazudott, hogy semmi sem állt 
neki jobban, mint e kis természethiba.

E kedves barátnővel bizalmasan közié Horten
sia titkos keserveit ; hisz oly okosan beszélt An
na, s oly kíméletesen magyarázott meg neki min
dent, hogy társalkodásának még legjobban sike 
rült e heves phantasiát fékezni s az ifjú nőt sze
rencséjének helyesebb megbecsülésére birni.

De e befolyás csak mulékony volt.
Nem sokára Hortensiában uj szeszélyek s vá

gyak támadtak, s ha Anna ezek ellen komolyan 
kikelt, intései ellenszegülésre találtak s Hortensia 
megmaradt kívánalmai mellett azon ürügy alatt, 
hogy nem értetik meg.

Anna rövid idő óta lovagolni tanult. Midőn 
ezt kezdte, eljöttbarátnőjéhez s értesité felőle; de 
ez boszankodva, hogy nem vehet részt a tanítá
sokban, kedvetlenségét férjével érezteté.

—  Mily elhagyott о ház! —  sohajtozék. — 
Ha meggondolom, hogy ellenzése egyedül fukar
ságában gyökerezik, igen nagy kedvet érzek rá, 
hogy felmondjam neki az engedelmességet.

— Hortensia 1 —  viszonzá Anna igen gyengé
den, — hódolás az egyedüli fegyver; melyet a férj 
ellen szabad fordítni!

— Ah ! te benned zsarnoksága mindig védőre 
talál! Tudnád csak, mit beszél rólad, azonnal fel
hagynál a sok ótalmazással.

— Tudom, hogy férjed nem igen jóakaratu 
irányomban ; gondolatid mindegyikére féltékeny ! 
Hagyjuk tehát abban az egymássali közlekedést, 
de tartsd meg számomra tiszteletedet!

— Oh, ha tudnád— mondá Hortensia— mi
alatt igen kellemetlen visszaemlékezés^ merült 
fel lelkében — mily jelenetre adtál te alkalmat 
köztünk.

—- Én ? — szólt Howellné mélyen meglepetve. 
Hadd halljam, hogyan nyilatkozott?

—  Szigorúan követelte tőlem, hogy téged min
tául ne vegyelek; én felelém, hogy tehet s mond
hat bármit, baráti viszonyunkat csak szilárdítaná. 
Erre felugrott, dühösen elrohant s magamra ha
gyott.

E nyilatkozat hallatára érzé Anna, hogy lán
goló vére arcába tódult.

— Nem érthetem férjed idegenkedését. Hát 
ugyan mi van rajtam oly hibás ? Tán nagyobb 
mozgásom az, a mire akaratom ellenére kárhoz
tatva vagyok? Jó, mondd meg neki tehát, hogy a 
mozgásra szükségem van, hogy a szabad lég jóté
temény rám nézve s hogy férjem állandón kívánja, 
hogy orvosom rendeletéit pontosan megtartsam.

— Minek azt megmondani ? —  feleié Hortensia 
elpirulva ; hiába való fáradság volna csak ; egy 
féltékeny emberen nem lehet javitni.

— De hiszen férjed ő ! Kisértsd meg engedé
kenységgel ; meglátod, helyreáll az egyetértés !

—  Nagyon szépen van ez mondva! —  viszon
zá Hortensia ; — de óvakodni fogok tanácsodat 
követni, mert legiölebb csak bátoríthatnám ez 
által férjem szigorúságát!

Anna sóhajtozott. A jó gyermekiránt oly nagy 
részvéttel volt, hogy nem lehetett neki azt teljes 
mértékben mutatni, hacsak nem akarta kockáz
tatni tökéletesen a próbát a csintalan természet 
fékezésére.

— Fogadd ajánlatomat, — ismédé távoztakor,
— s boldogabb léssz !

A mint megfordult, hogy a lépcsőkön lemen
jen, hirtelen Dudley úrral látta magát szemközt, 
a ki minden szót meghallhatott. Hidegen üdvöz- 
lé, a mit ö hasonló módon viszonzott.

— Hát miféle tanácsokat adott barátnőd ?
—  kérdé nejét, szobájába vezetvén öt.

—  Semmi olyasokat, a mik téged érdekelné-
49*
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nek ! — felelt a nyakas kis nő , igyekezvén tő
le szabadulni.

— Ha barátnőd ellenállásra serkent is, azért 
mégis meg fogsz győződni, hogy mily hibát kö
vetsz el, ha szerencsédből játékot üzesz; de kép
telennek tartlak arra, hogy te engem gyötörj; 
nemde kedvesem ?

Dudleyné egy pillanatra meghatva érzé magát, 
de csakis egy pillanatra. Gyöngeségén elpirulva, 
viszonzá:

—  Megmaradok a mellett, hogy barátnőm mu
latságaiban részt akarok venni! A nélkülözések, 
melyekkel terhelsz, kinosak rám nézve és soha 
sem fogok hozzájuk szokni!

—  Ennélfogva hát eltökélted, hogy lovagolni 
megtanulsz ?

A fiatal asszony szót- 
lan maradt.

—  Az égre kérlek,
Hortensia , válaszolj !
Fontold meg azonban, 
hogy sziveden fekszik- 
e házi boldogságunk 
fentartása !

— H á z i boldogsá
gunk ? Óh ! istenem, 
mily kifejezések!

—  Elég nehezemre 
esik, Hortensia, hogy 
irányodban oly határo
zottan szóljak ; csak 
hozzádvaló benső, for
ró szerelmem ad erre 
bátorságot. Nem , te 
nem fogod szivemet 
megrepeszteni, megma
radván kivánatod mel
lett; ugy-ebár édesem ? Tekints rám, olvasd sze
meimben, mennyire szeretlek s mondd meg az
után, hogy e dologban, csupán ez egyben, nem 
fogsz egészen akaratom ellenére cselekedni!

Hortensia ajkain gúnyos mosoly lebegett.
— Ha nehány dollár költségnek fájdalma töri 

meg szivedet —  mondá —  o h ! akkor szemeidből 
nem villan hátik oly igen hő szerelem ; legfő lebb 
is a pénz szeretető volna az !

Vilmos elsápadt, teste reszketett; érezte, hogy 
szive haraggal telik el. Mégis némi erőlködéssel 
csendesen tudá magát tartani, s letörölvén egy 
könyet, a mely le akart hullani arcán, m ondá:

— Hortensia, soha sem szerettél!
Erre könyvtárába ment s ott elzárkózott.

Hortensia azon reményben volt, hogy férje e 
kis családi jelenetet ismét el fogja feledni; pilan- 
tásai az órára voltak szegezve. Várta őt, s min
den perc szörnyű hosszúnak tűnt fel.

Vilmos nem tért vissza.
Midőn másnap reggel az ebédlőbe ment, egé

szen halványan s kimerültén látta őt ott ülni; 
lelke kínjai arcáról voltak olvashatók.

Szótlanul vette be reggelijét s elhagyta a 
termet.

Egy köny reszketett Hortensia szép szemeiben. 
A gyötrelmes meglepetés kissé megrázkódtatá 
testét.

Két teljes nap múlt el s az ifjú házastársak 
nem szóltak egymáshoz. Két teljes nap, a nélkül 

hogy Hortensia férjé
hez, a kit úgy imádott, 
csak legkevesebbet is 
szólt volna. Az eltökélt 
nő szerepét játszta,

De ha kezét szivére 
tette, megmondta lelki
ismerete, hogy az igaz
ság nem az ő részén
van.

Vilmos a maga részé
ről fájlalta a könyökét, 
melyeket neje vissza 
vonultságában tán hul
latott, természetesen oly 
időben, midőn magára 
volt hagyva.

— Oh ! mily kemény 
megpróbáltatás roám 
nézve —  kiálta fel, — 
ki öt úgy szeretem, éle 

tömnél jobban szeretem. Hallgatása szivemet sza
kítja és mégis, ha engedek, örökre oda van nyu
galmam !

Hortensia az éjét legnagyobb háborgás közt 
tölté el.

—  H ogyan! —  kiáltá,— férjem hát többé nem 
szeret ? Megbánásról nem akar tudni semmit és 
nem tér vissza V

Hévvel vágyódott isméti találkozás és kien
gesztel öd és után. Jól tudta, hogy egy pillantás, 
egy szó elég volna e helyzet megszüntetésére; 
de sértett kevélysége ellenszegült a gondolatnak, 
hogy ö mondja ki először e szót.

— Kire bizzam magam ? — mondá.— Egy ba
rátnőre ? O h ! végre elég, igen sok volt már az

III.

Koinenszky János. (Szövege a 775. lapon.)
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ellentállás! Oh, hogy megalázza a végzet a sze
gény nőket!

Es ismét kények tolultak szemeibe. Semmi 
sem vigasztalhatá haragjában, titkos koservében ; 
mulatság nem volt számára.

Sem a szép est égi öröme, sem a szellők len
gése, a melyek enyhe fával ma fürtjei közt já t
szadozott, nem hozhaták vissza elvesztett nyugal
mát. Oh ! ha csak eljött volna férje s ki elégitette 
volna kinzott szivét.

—  Ha eljönne, — mondá magában, — hogyan 
fogadnám!

S lám ! hirtelen, mintha csak kitalálta volna 
gondolatait, ott állt előtte Vilmos.

— Nem vagy boldog? — mondá igen nyá
jasan.

— N em ! — volt a hideg válasz.
Mihelyt észrevette, hogy férje közelit hozzá, 

ismét felemelkedett benne a kevélység.
—  Oh ! — gondolá ; — ő engem meghajtani re

mél, s azért ez előzékenység. De ha oly sze
rencsétlen volnék s neki engednék, el kellene 
egész életemben viselni azon íelsőbbséget, a me
lyet magam készítettem neki! Bátorság tehát! a 
férjek zsarnokaink, ha nem maradnak rabszol
gáink.

íg y  hát a keblében hordott fájdalom dacára 
inkább akart szenvedni, mint a legkevesebbet is 
engedni.

Vilmos mintegy megkövültén állott; megdöb
bent nagy szerencsétlenségén.

Hisz biztosan számított neje finom érzése- s 
gyöngeségére!

Most látta, milyj keserűen csalódott remé
nyében s ajkai remegtek, megragadtatva convul- 
siv rezgés által.

— Hortensia! —  szólt végre oly hangon, me
lyen észrevehető volt erőitett mérséklése; nem 
tudom tovább tűrni s buzdítani visszásságodat; 
én elutazom. Fivérem távollétem alatt intézni 
fogja az ügyeket. Ennélfogva te szülőidhez fogsz 
visszatérni, a hol megtalálod az igaz boldogságot.

Most Hortensián állott bámulni, megrendülni s 
bensejében összerogyni. Soha sem vette fel oly 
komolyan férje szavait, s alig hagyta el Vilmos, 
arcát vánkosba rojt ve, hangos zokogásban tört ki. 
Nem sokára felhevült képzelete ; felugrott, hom
lokát az ágy melletti oszlopra támasztá, mozdu
latlanul állt meg, mint villámtól sújtva. De mi
után egyideig ott állott, eszméletre tért fáj dal- 
ma gúnyos derültségbe változott át, úgy hogy 
keserű kacagásban tört ki.

Ah nemlkiáltá; — nem fogok én szülőim

hez visszamenni! Hazaküldni engem, mint egy 
csintalan gyermeket, mert azon nyomorult szeszé • 
lyem jött, hogy lóra akarok ülni ? Oh ! ebből sem
mi sem lesz!

De kevély clbizakodása nem tartott sokáig; 
teljes bátortalanság lépett helyébe.

—  Valóban, bármit tehetek, — panaszkodék, ez 
ember engem soha életemben nem fog megérteni.

Azután letörült egy könyet, a mely szemében 
csillogott.

— Végre majd mégis csak engednom k ell! — 
sóhaj tozék.

Erre bezárta az ajtót, szekrényéből néhány ru
hadarabot vett ki, s azokat sietősen összehajtás 
ékszekrénykéjéből elővett némi ékszert, fényké
pét nedves kendővel letörülé, a festést összekar
colta s csak a szemeket hagyta meg, azután is
mét üveg alá tette.

Az éj hátra levő részét sóhajok s könyek közt 
igen nyugtalanul tölté el.

A mint reggel a napsugarak a szobába nyu- 
multak, félrehúzta a függönyöket, és bágyadt le
ven a múlt éj álmatlanságától, egy karszékbe ve- 
té magát, melyen elszenderült.

Ki a csinos kis főt, sápadtan s könytül áztatva 
látta volna ott a támlán nyugodni, az bizonyára 
Canova müvének tartotta volna a z t; mert a fáj
dalom e vakitó fehér arcnak egészen a márvány 
átlátszó fényét kölcsönzé.

Erre valami halk mozgás félzavarta álmából.
Felébredt, visszatartó lélekzetét; valaki a szo

ba ajtaját kitárta.
— V ilm os! — sóhajtozék, megismervén férjét.
De könyekben elfojtott hangja nem ért hozzá;

tekintető követé őt az első lépcsőig. Sőt felkelt s 
oly közel mont hozzá, hogy öltönye őt érinté.

—  Az istenért, hallgass rám ! — mondá hal
kan, amidőn egy nehéz sóhaj emelé keblét.

Vilmos megfordult, s oly sz;goru, lenéző pillan
tást vetett rá, hogy elhagyta minden ereje, any- 
nyira, hogy alig volt képes szobájába vissza
menni.

Meg volt semmisítve.
Ismét egy székbe dőlt s forró könyek omlot

tak szemeiből, mert azt hitte, hogy mindentől, a 
mi környezd, örökre búcsút kell vennie.

Kit nem indított volna, meg látva e csinos ró- 
zsaujjakat, mint törülik a könyököt, melyek 
mint gyémáhtesoppek hullottak gyönyörű szemei
ből ? Mindenki könnyen felfoghatta volna, hogy 
ily bámulatos szépség nem csak fájdalomra van 
teremtve.
Valóban össze is szodto magát rövid idő m ul va.
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A női szervezett nagyobb hajlékonyságot, gyor
sabb átváltozhat ást tételez fel, mint a hogy nyer
te azt a férfiú a természettől.

Igyekezett fájdalmán ismét uralkodni, kinyitá 
az irószekrényt s a legnagyobb sietséggel követ
kező sorokat irta:

„Vilmos !
„Elhagylak, de gyülölség nélkül. Mig tőled el

búcsúzom, keblemben ép oly hő szerelem dobog, 
mint menyegzőnk napján. De e s z í v  meg van 
törve s annyit szenved, hogy lázai nem fognak 
sokáig megállhatni a harcban. Azon pillanatban, 
midőn búcsút veszek tőled, ne hallj tőlem szem 
szemrehányásokat. Azt azonban gondold meg, 
barátom, mennyire voltam jogosítva elnézésedet 
reményleni; saztán kérdezd meg magad, nem vol-

Komenszky Já
A közoktatási reformnak küszöbén állván, 

korszerű kötelességet vélünk teljesíteni, midőn a 
múltból oly férfiak emlékét hívjuk elő, kik e té
ren nagyok voltak. Ily férfiak egyike Komenszky 
János. Komenszky nem hazánk fia, de méltán 
megérdemli, hogy az akkori kornak nagyjai közé 
emeljük. De hazunk Komenszky emléke iránt le 
is van kötelezve, mert hiszen ő volt az, kinek 
terve szerint rendezte és javíttatta Európa a 16 dik 
században iskoláit; ö volt az, kit Rákóczy Zsig- 
mond, Tolnay Jánosnak, volt nevelőjének ajánla
tára, 1651-ben személyesen meghívott a sáros-pa
taki iskola igazgatói székére, hogy azt ügyértel
me szerint berendezze. Hogy mily nehézséggel 
kellő megküzdenie ez ügy apostolának, kitűnik 
hátrahagyott irataiból, ottan irt világhírű „ Orbis 
Pictus“ cimü müvéből is, melyben a kor előítéle
teit, balvéleményeit, szokásait és szellemi tespe- 
dését festve, megjegyzi, mily nehéz volt ezekből 
azt kivetkőztetni.

Komenszky (Comenius) János született 1592- 
ben, Morvaország Nivnic nevű városkájában, s 
Komenszky melléknevét vaiószinüleg Komni 
falutól vette, a hol ősei egykor laktak. Szülői ko
rán meghalván, noha János maga maradt a hátra
hagyott szép vagyon örököse, s nevelésére volt mi
ből áldozni, gyámja nem igen gondolt vele, s igy 
tizenhat éves korában még alig tudott olvasni és 
írni. Mivel azonban a tanuláshoz nagy kedvet 
érzett, születése helyén a latin iskolába lépett. 
Itt szép előmenetelt tanusitott. Különösen elősze
retettel viseltetett az egyházi pálya iránt, miért 
is egész odaadással ennek szentelte magát. Fel
sőbb tudományt szerzendö Herbornba, onnan pe-
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1654-ben elhagyta Sáros-Patakot s visszatért 
ismét Lesnóba; miért? azt alaposan nem tudjuk, 
de valószinü, hogy a harminc éves háború után 
kötött békekötés Cseh- és Morvaország ügyeit 
is kedvezőbb állapotba hozván, szabad volt hazá
jába visszatérnie. Ez Komenszky egyes megőr
zött leveleiből is kitetszik. Rá Morvaországban 
nagy szükség volt, hogy az ott átvonult hadjára
tok alatt szétdult iskolákat helyre állitsa.

Ezt azonban sem Morvaország, sem pedig ő 
el nem értő, mert a lengyelek és svédek közt 
háború ütvén ki, Komenszky ismét mindenét el
vesztette : vagyonát, könyvtárát, kéziratait, s 
többek közt a kézirat közt hevert cseh-latin szó
tárt is, melyen 20 éven át dolgozott. 0  pedig elő
ször Sziléziába, azután Hamburgba, majd végre 
Amsterdamba ment, hol szintén az iskolák és tan
ügy felvirágzásán munkálkodott. Itt irt többek 
között 1668-ban „Unum necessarium“ cimü mü
vet. Ez utolsó müve. Meghalt 80 éves korában, 
Amsterdamban, 1671-ben.

K özli: M ic s in a y  P á l .

Kamcsatka és lakói.
(Vége.)

Legbecsesebb házi állat Kamcsatkában kétség
kívül a kutya, mely Szibériában legtartósabbnak 
és leggyorsabbnak tartatik. Nagyon hasonlít a 
mi juhászkutyáinkhoz, s testét hosszan tömött, 
vörös-fakó vagy sárgás-fehér szőr boritja. Kurta, 
felálló fülei vidám tekintetet kölcsönöznek neki. 
Pusztán halakkal táplálkozik. Tavasztól kezdve 
késő őszig nem gondolnak vele, mert ilyenkor 
mindenütt szabadon kóborol s egész nap leskelő- 
dik a folyók körül a halakra, melyeket igen 
ügyesen fogdos ki. Októberben minden tulajdonos 
összeszedi kutyáit, karóhoz köti, derekasan meg- 
koplaltatja, hogy a kövérséget levetkezzék, és a 
futásra készebbek legyenek. íg y  attól sem kell 
tartaniok, hogy szűk meliüok lesznek. Ha a hó 
leesett, akkor gyűl meg a kutyák baja, mert 
a koplalás miatt éjjel-nappal iszonyatosan ordit- 
nak. Ez Petropawlowszknak utcai zenéje. Téli 
élelme büzhödt vagy a légen megszáritott pené
szes halból áll. Utazások alkalmával reggelire az 
utóbbiból kapnak, hogy több erőre tegyenek 
szert, a büzhödt halak élvezményül csak estére 
valók. Útközben semmit sem kapnak, ha mindjárt 
tíz órahosszat futnának is.

Erejük fölött nem lehet eléggé bámulni. Ren
desen öt kutyát fognak egy szán ebbe, melyben 3 
ember és 60 font podgyász van. Egy ilyen kutya
fogat rósz utón és nagy hóban egy nap 30— 40, 
jó utón 80 — 140 orosz mértföldet hagy hátra. A 
ló, mint igavonó, soha sem fogja a kutyát kiszorít
hatni az igen nagy hó miatt, melyen a kutya vé
gig futhat, mig a ló hasig sülyed bele, de a me
redek hegyek, valamint a számos folyók és forrá
sok is gátul szolgálnak, melyek soha sem fagynak 
be, vagy legalább nem annyira, hogy a lovat mog- 
birhatnák. A borzasztó és gyakori viharok miatt

járt utakra épen nem lehet számitni. Egyébiránt a 
kutyákkal utazás épen oly bajos, mint veszély
teljes. Ostor helyett az úgynevezett ostolt hasz
nálják, mely vasgyürükkel ellátott görbe botnál 
nem egyéb. Csengetés által nyeri a vezér kutya a 
szükséges jelt. Ha a fogat lomhán mozog, közé
jük hajítják az ostolt, hogy a lomhaságból felráz
zák, de ilyenkor a kocsisnak bizonyos ügyesség
gel kell birni, hogy az ostolt futás közben ismét 
felkaphassa. A szánhúzáson kívül a kutyák egy
szersmind jó  útmutatók, s a legnagyobb viharban 
is megtalálják az utat, midőn az ember szemeit 
sem képes fölnyitni. Ha a hófergeteg oly nagy, 
hogy az embernek lo kell feküdni, mint az gyak
ran megesik, a kutyák melegítik és tartják fenn 
a gazdát, órákig feküsznek csendesen mellette, 
úgy hogy a hó alatt nincs egyébtől mit tartania, 
mint hogy nagyon mélyen el ne temettessék és 
meg ne fúljon. A közeledő zivatarról is mindig a 
kutyák adnak legbiztosabb értesítést. Mórt ha ők 
pihenés alkalmával gödröt ásnak a hóba és bele
fekszenek, teljes bizonyossággal várhatni a vi
hart.

A kutyákat korán kezdik jövendő hivatásukra 
szoktatni. Mihelyt látnak, az anyával együtt mély 
gödörbe helyeztetnek, hol sem embert, sem álla
tot nem látnak. Ha a szopástól el választattak, ismét 
más gödörbe tétetnek, hol mindaddig maradnak, 
mig felnőnek. Félév múlva betanult kutyákkal 
fogják a szán elé s kurta utat tétetnek velük.

Minthogy a kutyáktól és emberektől iszonyod
nak, egész erejükből futnak. Hazaérkezvén előbbi 
helyüket foglalják ol, mig ismét befogatnak és 
ho szabb utakra kényszerittetook. Ha már töké
letesen betanittattak, a nyári kutyaszabadság él
vezetére bocsáttatnak. Ezon kemény nevoléa ogész
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Ammonium ban, Jupiter Ammon tiszteletére. Gö
rögországban az első Dodonában keletkezett, ezt 
követte az oly hirhedetté vált delphi-beli jósda. 
Ezek mellett számos apróbb jósdák álltak még, 
különösen Zeus és Apolló tiszteletére emelve D e
los szigetén, Klarus, Kolophon és Miletus tarto
mányában.

A  rómaiaknál nem léteztek rendes állandó 
oraculumok azon oknál fogva, mivel ők a hires 
görög jósdákat használták.

A  jósdák vallási és politikai eszközül használ
tattak a papok és fejedelmek által, a könny enhi- 
vő néppel szemben. A harcba induló hadvezér 
nem mulasztá el katonáinak bátorítására megkér
dezni a jósda véleményét a harc kimenetelét ille
tőleg, mely aztán, előre megfizetve, rendesen 
győzelmet jósolt; de netaláni veszteség esetére 
tekintélyének fentartása végett oly ügyes kétér
telműséggel, hogy teljesen leplezve lön mindig 
jóslói gyarlósága, ü gy  a papok is, egyes, a nép 
által nem a legjobban fogadott adózási felhivást 
a jósdák által tettek szentté, tisztává; nemkülön
ben némely a köznépet terhelő, de a papokat ked
vesen érdeklő dogmákat is.

Tekintsünk meg egy ily jósdát közelebbről, 
még pedig mint legbiresbet, a delphibelit Görög
országban.

E jó l rendezett oraculum Phocisban, a Parnas
sus hegyének déli csúcsán, hasonnevű város fölött 
állott. Eredetét a mythosz a következőképen ad
ja  elé : Miután Apollo a Pytho-kigyót megölte, s 
e helyet imádtatása helyéül kiválasztá, egy Kré
tából evező kereskedő hajó tűnt szemébe. Tüstént 
egy iszonyú nagyságú delphin alakjában a ten
gerbe ugrott (honnét delphininek is neveztetik), 
a hajóba rohant s azt kényszerité, hogy célját, 
Pylost elkerülvén, a krisaai kikötőbe menjen. Mi
dőn a krétaiak a szárazra léptek, egyszerre szép 
ifjú képében megjelent nekik Apollo, s kinyilat
koztatta, hogy soha hazájukba vissza nem téren- 
denek, hanem őt templomában mint papok szol- 
gálandják. Lelkesedve s dicséneket zengve kö
vették a krétaiak az istent szentélyéhez, a Par
nasszus sziklás oldalán. De igen elszomorodtak, a 
táj terméketlenségét látva, s könyörögtek Apol
lónak a szegénység és szükség ellen. Az isten 
mosolygott s elészámJálta nekik, mint papjainak, 
jövendő tisztüket s annak hasznait. Erre Delphit 
építették, mely városnak eleintén Pytho volt a ne
ve a sárkányról, melyet itt Apollo megölt.

A jósda voltaképeni helyisége a díszes, tömér
dek áldozat- s ajándékokkal bíró templom által 
körülkerített, kábító gőzökkel telt barlang volt.

E barlang mélyében állott a háromlábú szent jós
szék (tripos), melyre a jósnő ült,— mert közben le
gyen mondva, Delphiben csupán nők, és pedig 
szüzek által jósoltattak.

A pythonissa (jósnő v. papnő) a szent cselek
mény előtt testét, kivált haját, a közel folydogáló 
castaliai forrás vizében megáztatta, fejét boros
tyán-koszorúval övezte, aztán a triposra ült s 
beszivta az erős kábító gőzöket. E közben színe 
elváltozott, tagjai reszketni kezdőnek s tajtékzó 
ajakkal zengé az ihletésnek szavait. E szavak 
gyűjtöttek össze nagy gonddal a körötte álló pa
pok által, s eleintén versbe szedve, később csak 
egyszerűen rendezve adattak ki a kérdezőnek — 
jó  ár mellett.

E jóslási mód fölött az újabb időkben számos 
vita folyt. Egyik rész népbolonditó játéknak 
ítélte, a másik ellenben magnetikus operatiót vélt 
rejleni alatta, mely egyedül képes az idegrend
szert, a lélek szervét önmagát fölülmúló ihletésbe 
hozni. Ez utóbbi vélemény az állati magrietizmus 
nagy mestere Mesmer által lön kimondva, mely 
ha valóban állana, az oraculumok nem hogy nép- 
ámitó mystificatiók, de a tudomány eszközéül 
lennének tekintendők. Magnetizálás (delejezésröl) 
azonban itt szó sem lehet. Nemcsak azért, mert a 
több egykorú leírásban legkisebb ezt gyanittató 
vonatkozás sem fordul elő ; hanem azért is, hogy 
maga a castali barlang-gőz, mint minden gáz és 
gőz, elégséges volt felingerelni az idegrendszert 
s igy ha már ismert lett volna is az oraculumo- 
kat birtokolt papok előtt a magnetizálás, alkal
mazni itt szükségtelen leendett, hivált ha hozzá
vetjük, hogy e cselekményre leginkább könnyen 
önkívületbe eső- méh és rásztkóros (histeriás és 
hypochondrikus) pythonissák alkalmaztattak.

Az oraculumoknál egyátalában mindenütt az 
idegzet felizgatása által idéztettek elő a látom á- 
nyok, s ezt nem mindig maguk a jósolók produ
kálták; de több helyen, mint Oropusban is, a 
jósoltatni akaróval érették el.

Az ily kiváncsi embert legelőbb is három napi 
böjtre szorították, aztán barmait leáldoztatták ve
le, s a templom legtitkosabb rejtőkébe vezették, 
hol az áldozatok bőrére kellett feküdnie, s alvás
ban várni be álomképben a jóslatot. Elképzelhető, 
hogy a magány, a szertartások, de különösen a 
a cselekmény rejtélyes volta, mi mindent nem 
láttatott az ilyesekkel!

Divatoztak még az úgy nevezett állatjósláaok 
is, melyeknél majd az állat belrészeiböl, majd fel- 
áldoztatván, füstjéből, miért ez utóbbi piromanti- 
ának neveztetett, történtek'a jóslatok.
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Ilyenek voltak ez oraculumok, ily alaptalan 
népámitó semmiskedések, melyek mindazonáltal 
több mint ezer éven keresztül bántatlanul fenáll- 
tak, mígnem a keresztény vallás által tisztázott 
bölcsészeti eszmék gátot vetettek elébe.

A  jóslás mint magán-üzelem azonban nem lett 
velük kiirtva, s a középkorban, sőt még napja
inkban is gyakoroltatik, nálunk az úgynevezett 
javasok és cigánynők által. E közép- és ujabb- 
kori jósok leginkább a kártyát és chiromantiát*) 
használják jóslási alapul, s köztük néha ritka 
eszélyes- és ügyességüek találkoznak. Ily ügyes 
kártyavető és kézjóslónő volt az 1845-ben elhalt 
Lenormand Anna Mária, ki 1794-ben üzletét oly 
sikerrel vitte, hogy Párisban a Tournon- utcában

jósdát állított, melyben több nevezetesb egyénnek 
jósolt beteljesültet, mint Josephina francia császár- 
nőnek, akkor még Beauharnais tábornoknénak, 
és Napóleonnak, akkor még csak katonatisztnek 
jövő magas helyzetüket.

Ez volt az utolsó jósda; de melynek jósnője 
maga sem tulajdonított ön. eszélyénél magasabb 
hatalmat, jól tudva, hogy titkos erőben ki som 
fog hinni többé.

„S mióta enyészett el ez a titkos erő ? “ —  kérdi 
Cicero is a jóslatokról irt könyvében. „Vájjon nem 
azon pillanat óta-e, — felel rá maga —  mióta az 
emberek kevésbbé könnyenhivőek lettek! ? “

Sipos Soma.

Szerb népszokások.
Ez alkalommal az igazi szerb népszokásokkal 

ismertetem meg e becses lapok tisztelt olvasóit; 
nem azon szerbekével, kik római katolikusokkal 
összovegyitve, nagyobbrészt azok szokásait ve- 
vék fel, sem a törökökkel összevegyült szerbeké
vel, mert ezek is a török szokásokat vevék fel, és 
igy az ő szokásaikat a törökökéhez idomították, 
íg y  nálok a nagy „sela“ (társas összejövetel) nem 
dívik, mivel a nők a férfiak társaságából kizárvák.

A Sijelo.
A fentebbi cim egy társas összejövetelt jelent; 

többféle „sijelo“ van, igy van „nagy sijelo,“ 
„közönséges „sijelo,“ a midőn csakis a rokonok 
jönnek össze, és ifjúsági sijelo, a melyben csakis 
legények és leányok vesznek részt. A nagy „sijelo“ 
már ritka; szokás szerint névnapok alkalmával 
csinálnak sijelot, azonkívül szent István, szent 
János, szent Száva és más nevezetesebb napokon 
is szokott tartatni. Az ily sijelon rokonok és 
ismerősök szoktak részt venni, körülbelül százan. 
A  „sijelo“ naplemente előtt veszi kezdetét, és tart 
másnap hajnalig. A vendégek mindaddig csende
sen viselik magukat, a mig a meghívottak mind 
meg nem jelentek. Azután az ifjak összeállva, vi
tézi dalokat énekelnek, a dudások nemzeti nótá-

*) A kézjóslatnak (chiromantia) űzői a tenyér vonásai
ból olvassák ki a titkokat, alapítván mesterségüket a szent- 
irás eme szavaira : „Azért logyen ez jelül a te kezedben, és 
emlékül a te szemeid olött.“ Mondják, hogy némi igazság 
volna e jóslatnemben. Annyi áll о tanból, hogy a fiatalabb 
és öregebb kezek tenyérvonásai különböznek egymástól, 
hasonlag a nő és férfié, do hogy az ogyéni jellemnek szol
gálna tükörül, azt kötve higyjük. Lényogesen különbözik a 
chiromantiától a chiroromia; ennél az egész kéz és ujjak 
formájából történnek a jóslatok. Szintén képtelenség s mert 
ilyen, tán mondanom sem kell,hogy francia agyban született.

$zerr/,ö.

kát fújnak, majd pedig a lányok népdalokat 
énekelnek. Ezek után a dudások kólót (körtánc), 
vagy smederevkát fújnak, s a legények és leányok 
összefogózva körben táncolnak. E tánc addig 
tart, mígnem a nézők atáncolók kezeit megfogva, 
az egész rendet felbontják. Kis pihenés után a lá
nyok a fiatal menyecskékkel, a legények a fiatal 
házas emberekkel kört képezve, „kólót“ táncol
nak ; e körtánc addig tart, a mig a nézők kezeik
kel jelt adnak; ekkor a táncolók helyökre 
sietnek. Ekközben az öregebbek az ágya
kon ülve, szokás szerint ketten-ketten egy
mással beszélgetnek. A dudások most pihennek, 
a házigazda borral szolgálja vendégeit, ^ezután 
ismét elkezdik a táncot, táncközben a lányok 
leülnek és egy nótát dalolnak, ezután a legé
nyek ülve szintén eldalolnak egy népdalt. Ekköz
ben az ifjak szokás szerint bab- és cukorral haji- 
gálnak a leányokra, persze, hogy az öregek észre 
ne vegyék ; no de a leányok sem maradnak adó
sok. De a fiatalság nem nyughat, ismét neki kezd 
a táncnak. Tánc után a háziasszony megkéri le
ány-vendégeit, hogy az öregebbeknek kávé- és 
édességekkel szolgáljanak. Ezután jönnek bolon
dabbnál bolondabb öltözetű álarcosok, és él- 
ceikkel mulattatják a vendégeket. Az öregek 
ekközben párosával a régi jó  időkről társalognak.

Hajnal hasadtával, mihelyt egy vendég felkel, 
azonnal talpraállnak a többiek is, és hazafelé 
indulnak. Persze a házigazda tartóztatja vendégeit, 
„korán van még,ne siessenek,“ de a vendégek men
nek. A  gazda látván, hogy minden unszolása da
cára a vendégei szétmennek, e szavakkal köszö
ni meg az idejövetelt: „Hála istennek, hogy ide
jöttek! Hála istennek!!“
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Van még egy más sijelo is, melyen nem vesz
nek ily sokan részt, Némely bolyon csak a roko
nok jönnek össze egy kis társas-játékra vagy 
pedig éneklésre, némely helyeken táncolnak, más
hol ismét valami társas-játékot vesznek elő. Az öre
gek pedig ifjúkorukra emlékeznek, midőn ők is 
igy táncoltak és játszottak.

A háziasszony vagy a leányok, borral, kávéval 
és süteménynyel szolgálnak a vendégeknek; hajnal 
felé pedig ki-ki haza siet, nyughelyét felkeresendő.

A rokoni síje!óra csak a rokonok szoktak jönni, 
naplemente előtt letelepednek, és nehány óráig 
mulatnak. E sijelo szokás szerint tánc és zene nél
kül múlik el, csak némely helyen szoktak a lányok 
vagy szerelmi, vagy népdalokat énekelni.

Az ifjúsági sijelóban legények és leányok szok
tak részt venni. Eleintén mindennapi dolgokról

foly a beszéd,később azután van zene, tánc, nevetés, 
zaj, szóval oly mulatság és jókedv támad, milyet 
nem lehet egy könnyen leírni sem. Hajnal felé 
elbúcsúznak a gazdától, és hazafelé sietnek. E si- 
jelo zártkörű.

A mesteremberek is szoktak sijelot rendezni, 
melyben szokás szerint számos vendég szokott 
részt venni. E mulatságban a bor és fekete kávé 
viszik a főszerepet. A mulatság hajnal felé ér véget.

Ezzel ismertettük a sijelot. Ez nálunk Ma
gyarországban ritka, kivéve a bánáti részt, a hol 
a szerbek túlnyomó számmal lévén, a sijelot né
mely helyeken meg is tartják; Magyarországban 
inkább a „svetsárok“ dívik, a melyet egy későbbi 
cikkemben lesz szerencsén e lapokban közölni.

L iy e  f/i Л ű rét.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Dec. G.)

(V.K.) A „zúzos december“ nem létezik többé, 
csak a Csokonai „Bachus-dalában “ Az uj nem* 
zedék már nem is ösmeri, s bár a fiatalság épp most 
alakított egy „korcsolyázó-egylet“ -et, a helyett, 
hogy a jég  hátán repülhetne, oly iszapban kényte
len cammogni, mintha földrészünket csak az imént 
hagyta volna el az özönvíz. Az időjárás valódi 
satyrákat csinál. Egyik nap tiszta hópelyhok es
nek, de csak azért, hogy példázzák: miként azt is 
mi az égből tisztán jő, (legyen vallás vagy hópe
hely,) a földön sárrá tapossák az emberek. Más
nap meg arra ébredünk, hogy Pesttől Budát nem 
a Duna választja el, hanem egy tenger, oly fene
ketlen sártenger, hogy még a királyné elutazását 
megírni siető s tűzzel vízzel dacoló reporterek is 
elmerülnek benne, s csak harmadnap kerülnek 
elő — csatakosan, megviselve, — abbeli tudósítá
saikkal, hogy a fejedelemasszony csakugyan el
ment Triesztbe, hogy a keletről visszatérő királyt, 
vagy inkább férjét üdvözölje.

Másfél napig nem tudtuk, ha vájjon elment-e 
csakugyan: oly messze esett tőlünk a budai indó- 
ház, mely valódi sziklaszigetet képezett a kriszti
navárosi hires sár fekete tengerében. A skeptikusok 
máig sem hiszik, hogy az udvari hintákba sár
kányokat nem fogtak lovak helyett, különben nem 
igen történhetett volna meg, hogy most a budai 
várpalotában csakugyan a kis Mária Valeria fő
hercegnő a legmagasabb személy.

Volt azonban e rossz időnek is egy jó oldala. 
Minden flanirozás lehetlenné válván : a képviselő
ház az új ülésfolyamban sohasem volt még oly

teljes számmal, mint a múlt héten. Egy szavazás
nál csak 53 képviselő hiányzott. A máskor min
denütt jelenlevő, csak a kerék teremből hiányzó 
honatyák is mogorva kétségbeeséssel adták meg 
magukat a kérlelhetlen fátumnak, s megpróbál
ták, hogy e nagy iskola keskeny padjain hogy 
telik az idő. Bizony nem telt valami nagy gyö
nyörűség közt, mert öt napig hallgatni a sivár vi
tát, hogy mint kellene megvizsgálni a zárszáma
dásokat, s e közben mindig ugyanazokat a 
viszszakerülő dolgokat hallgatni: semmivel sem 
különb élvezet, mint nézni az unalmas egyforma
sággal hulló esőt. — Az egyhangúságot azonban 
néha pár force egy kis viharral szakiták félbe, s 
a román képviselők is kaptak az alkalmon, hogy 
a Komán Sándor sajtóperbe fogatási ügyéből 
megint nemzetiségi kérdést csináljanak. Hanem 
az ő zajuk rég elveszté már érdekességét. Oly 
férfiak ők, kik inkább zsémbelnek, mint harcol
nak. Mintha csak rájuk irta volna egy francia 
bölcs, hogy hamar megunjuk azokat az embere
ket, kik mindennel elégedetlenek.

Hanem az írói karzatnak volt egy valóban ér
dekes órája.

A pénzügyi bizottság előadója: Kautz Gyula 
bojelenté, hogy a hirlapbélyog eltörlésébe a bizott
ság beleegyezett. Tehát Tóth Kálmán barátunk 
nem fáradozott és szégyenkezett annyit hiába. A 
„stempH“ '— ez volt az ő (Karthágója, s lerombo
lását csakugyan megéri, s о tekintetben szeren
csésebb Catonál. О is, mint a hires római „censor“ , 
mindig a „delondám“ -ot fújta. Fújta pedig min



HA Z Á N K  S

dón félő változatban : versbon ds vezércikkben, 
szónoklatban ds törvényjavaslatban. Utójára még 
Lonyainak is beleszédült a fojo s megtántorodott, 
noha egy darabig oly erősen állt, mintha a leg
igazságosabb ügyet védelmezte volna. Pedig csak 
olyan szamokat védelmezett, melyek bilincsei a 
sajtónak, s akadályai a műveltség terjesztésének. 
Köszönet Tóth Kálmánnak a kitartó harcért, 
melynek sikere után „arany tollat,“ vagy legalább 
is bankettet erdemolne. Hanem a mai világ nem 
az elismerésen, hanem a salyrán kezdi. Mielőtt 
kimutatnék elismerésünket, elneveztük őt „Stem- 
pli Kálmán“ nak. Mindegy, ez a gúnynév ma
ga is annyi, mint egy koszorú.

Újévre tehát a napi sajtó szabadabban lélek
zik, és talán szélesebben is mozog. Csak egy baj
tól tarthatunk : több lehet a kísérlet, a hiábavaló, 
az áldatlan kísérlet, uj meg uj lapok képében. 
Hanem hát a közönségnek is lehet már annyi íté
lete, hogy no hagyja el régi jó  újságait olyanokért, 
melyekről nem tudja : ha jók  lesznok-e, vagy 
roszak ?

Különben eddig még nem nyögnek a hegyek, 
s igy a „ridiculus mus“ -ok raja csak később kö
szönthet be, hogy egyideig cincogva élje vagy 
tengje világát.

Csak egy uj lap keletkezése fenyeget, de e 
helyett egy régi meg elköltözött. Ez sem halt 
meg azonban, csak elébboni papirhüvelyét dobta 
el, hogy fiatalos szellemével egy gornyodező test
be szálljon, melybe — mint rósz nyelvek mondák 
— már csak hálni járt a lélek. —  Nincs „Száza
dunk,“ de áll a „Századunk“ szerkesztőségével 
megfiatalodott „Pesti Napló,“ s lesz „Reform“ 
(Ráth Mór adja ki,) a „Napló“ -tói elvált újabb 
elemekkel, Rákosi Jenő vezéileto alatt, ki költő 
lehetne (bizonyságunk rá „ Aesop“ ), ha politikus 
nem akarna lenni. Hanem hát Seribe „anabap
tistája“ a mi irodalmi korszakunk jelszavát fejezi 
ki, midőn azt énekli: „A  dicsőség? azzal jó l nem 
lakunk!“

Mi vár Ráth Mórra, ki az áldozatkészségben 
egész a vakmerőségig ment? —  azt a jövő mu
tatja meg. Bizonyára senki se kivánja ö neki, 
miután irodalmunkat annyi joles mü kiadásával 
gazdagitá, hogy a mit nyert a réven (könyveken), 
elveszítse a vámon, (újságán.)

Különben most a nagy lapok, melyek hirdetés
ből élik világukat, kissé megvannak riadva, mert 
a bélyegvosztoségot a hirdotésdijak nagyobbitá- 
sából akarják kárpótlani. Eddig akár egy forin
tot, akár ötvonet vett be a lap egy hirdetésből: 
egyforma kis bélyegdijat fizetett érte. Most a jö*
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családi öröme és gyásza mind ihletteljesen vannak 
kifejezve jobb költeményeiben. Vannak kedves, 
naiv gyermekmeséi épp úgy, mint metsző saty- 
rái. Szóval lantjának sok húrja van, s mindegyi
ket jó l tudja pengetni, s az egész nagy gyűjte
ményben legfölebb két iv van, melynek tele írá
sakor az ihlet nem volt jelen.

Fogják-e annyian olvasni: a mennyire érdemes 
volna — ki tudja!

Napjainknak nem uralkodó vonása már a köl
tők igaz és mély szeretető. A  szóvirágokkal pom
pázó üres szónok több figyelmet kelt, mint egy 
igazi dalnok, s egy népgyiilés — bár mily meddő 
—• élénkebb izgalmat, mint akár a legjobb könyv.

íme, a nemzeti szinház nézőtere e hó elsején, 
midőn „Az áldozat“ előadásával első Ízben ünne
peié meg Vörösmarty születésnapját, üresebben 
maradt, mint akár a legüresebb és elkopottabb 
dalmüvön. Az előkelő világ inkább ásitozott sza
lonjaiban, a fiatalság billiárdozott, az irók apró
lékos napi ambitióikkal foglalkoztak — s úgy 
szólván csak egy kis család, mely bir még vala
mit a régi kegyeletből, jött el ünnepelni, nem 
hagyva magát visszariasztani az esőtől, mely oda-

V e g y e s  k ö
Történeti naptár. December hó 11-dikén X lI-ik  

Károly svéd király a friedrichshalli sáncokban 
agyonlövetik 1718. — Berlioz szül. 1803.

12. Matthison Frigyes j ' 1831. •— Rendkívüli 
angol parliament 1854. Hunyady Mátyás me
nyegzője 1476. — Báthory István f  1586. — 
Cromwel Anglia protectorává választatik 1653.

13. A tridenti zsinat megnyittatik 1545. — 
X V I. Gergely pápa és Miklós cár összejövetele 
1843. —  Lord Palmerston kilép a kabinetből 
1853. Ezechiel látnok, — a biblia szerint, — 
isteni látásokat, titkos mennyei jeleneteket lát v. 
t. u. 3382. —* Gr. Széchenyi Ferenc j- 1820.

14. Tycho de Brache szül. 1546. —  Washing
ton György f  1799.

15. Cavaignac szül. 1802. —  Fessler történész 
t  1839. —  Windischgrätz betör Magyarországba 
1849. — Perezel Mór született 1812,.

16. Napoleon elválik Josephinetől 1809. — Si- 
munich győzelme Nagy-Szombat mellett 1848.

Linci béke 1645. —  A bourbonok Franciaor
szágból száműzetnek 1792.

K özli: V. A.

künn zuhogott, mintha csak könnyű ürügyet akart 
volna szolgáltatni a közönyösöknek, a kik kap
tak rajta, hogy elmaradhattak a nyelv nagy mes
terének „unalmas“ drámájáról. Hol volt az a nép, 
mely egykor annyit éneklé a költő „Szózatát“ ? 
Hol különösen a fiatalság, mely minden időben 
buzdult a nemzeti költőkért ?

Ne érje őket szemrehányás, most nagy dolguk 
van: „európai“ tervekkel foglalkoznak, bált fog
nak rendezni az „Európá“ -ban (merészebb ré- 
szök a redoutban), s épp a múlt hét volt a bál-ko- 
miték születési hete. Választmányok névsora ol
vasható minden lapban, s az mindig emberi dolog, 
ha —  a római költő szerint — „öndicsőségünk 
érzéketlenné tesz a másoké iránt.“
• Különben nemcsak a fiatalság kerülte ez „ál
dozatot“ , hanem a költő régi jó  'akadémikus tár
sai is. De most ezek is el vannak foglalva: uj 
rendszabályokat készitnek, hivén, hogy ez londit- 
ni fog az akadémián. A  színházi onquéte is 
nagyon bízik az alkotandó uj rendszabályokban. 
Pedig ide, mint oda, nem uj betűk kellenének, ha
nem uj férfiak, vagy fris szellemtől megújult 
férfiak.

Pest, 1869. Nyomatott az „Athenaeum“ -ban.








