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y\ Dugonics-Társaság egyik főfeladatát az kéoezvén, hogy 

az Alföld történelmi múltjára vonatkozó adatokat és 

emlékeket összegyűjtse, s azok alapján világot vessen az itt 

végbement nevezetesebb eseményekre : azt hiszem, a társaság 

intentiójának szellemében cselekszem, midőn jelen értekezésem 

tárgyát a Szeged sorsával oly szorosan összenőtt Csongrád 

• vármegye múltjából merítem. 

Módomban volt beletekinteni azon adathalmazba, mely 

e vármegye levéltárában őriztetik ; s midőn egyfelől fájdalma-

san kelle tapasztalnom, hogy e vidék régi múltjából semmi 

sem őriztetett meg az utókor számára : másfelől örömmel 

győződtem meg arról, hogy a mult század elejétől fogva min-

den közokiratok megvannak, s belőlük igen tanulságos képét 

lehet összeállítani Csongrád vármegye közéletének. 

Szabadjon ezúttal néhány vázlatot mutatnom be, azon 

reményben, hogy évenként folytatni fogom a közleményeket. 

I. 

Nem megyek vissza azon gyászos korszakra, mikor 

Csongrád vármegye az alsó Tiszának két partján, Sasstól és 

Dghtól le egész Kanizsáig és Zentáig elterülve, a török hata-

lom alatt nyögött. Csak a mult századnak első felébe aka-

rom a szives olvasót elvezetni, s az akkor lefolyt események 

néhány képét felmutatni, hogy módjában legyen saját felfogása 

szerint ítéletet és összehasonlításokat tenni a mult és jelen kor 

viszonyai között. 

Nem akadt még toll e hazában, mely méltóan és híven 

leírta volna azt a pusztulást, melyet a másfél század alatti 

török uralom és az annak idején hazánkban folyt üdvtelen 

polgárháborúk okoztak e nemzetben. A mi Dugonics-Társasá-
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gunkra e tekintetben is nagy feladat megoldása vár ; mert 

éppen az Alföld volt az, mely legtöbbet szenvedett! 

II. Rákóczy Ferencz forradalmának lezajlása után a 

szellemi és anyagi romlás töredékei látszottak itt mindenütt. 

A Kőrös, Maros és Tisza volt a legvéresebb harczok színhelye. 

Elpusztult innét város és falu, ember és állat egyaránt. Csongrád 

vármegye csak üres földrajzi fogalom volt, mig az 1715-ki 92. 

t.-cz. folytán ismét újra nem alakíttatott meg. Az új főispán, 

gr. Kollonics Ádám, úgy kerestette össze a hat községet, mely 

a vármegye területén Szeged körül még fennmaradt; és csak 

utódja, b. Révay Mihály foglalkozott avval, hogy a nép és 

nemesség összeírassék, a vármegye határa kibővíttessék és a 

rácz katonai terrorismustól felszabadíttassék. 

Szinte nehéz magunkat beleképzelnünk abba a korba, 

mikor nem volt minden hivatali állásra 100 folyamodó, mikor 

a vármegye területén nem lehetett tisztviselőnek való nemes 

embert találni; mikor az alispántól le az utolsó falusi jegyzőig 

mind más megyékből, többnyire a felvidékről, kellett hivatalno-

kokat hozni és választani. Mily óriási változás történt azóta 

e tekintetben is ! 

A magyar értelmiség nemcsak számban ; hanem fényben 

és erkölcsi súlyban is örvendetesen gyarapodott Szegednek értel-

misége maga képes volna tiz vármegyét ellátni tisztviselővel. 

Leghatalmasabb férfiú, szinte korlátlan hatalommal ren-

delkező főúr és nagybirtokos volt itt a szathmári békének 

létrehozója, gr. Károlyi Sándor generális, aki a vármegyének 

legnagyobb részét, jelesül: Csongrád, Vásárhely és Szegvár 

községeit, továbbá Böld, Máma, Újfalu, Felgyő, Csany, Szent-

király, Gorsa, Batida, Sámson, Tót-Kutas, Fecskés, Szőllős, 

Pörös Kutas, Csomorkány, Újváros, Mágocs, Martély, Rárós, 

Szt.-Erzsébet, Férged, Réti-Kopáncs, Szt.-György, Gyója, Szántó, 

és Derekegyháza pusztáit birta. Utána leghatalmasabb úr volt 

b. Harukkern György, Szentes városának, Dónát, Szt.-I/ászló, 

Tőke, Hékéd, Bökény, Fábián, Ecser, Veresegyháza és Király-

ság puszták birtokosa. 

Gr. Erdody György, kamarai elnök, Puszta-Szert és 

Tömörkényt birta, melyek akkor csak puszták voltak. 
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Szeged városa megtartotta nagy birtokait a török hódolt-

ság után is. Övé volt Tápé községe ; továbbá Dorosma, Szent-

Mihály, Reszke, Csorvás, Eöttemes, Kereszt, Zákány, Kistelek, 

Engi homoka, Móra halma, Pap halma, Kántor semlyéke és 

Csikor semlyéke mint puszták. 

Más birtokos alig volt. Nemesek, akik a közügyek veze-

tésére befolyhattak, voltaképpen csak a tisztviselők voltak, akik 

nagynehezen tudták nemességüket igazolni. A nép természe-

tesen nem számított. Az viselte a közterheket és hallgatott ; 

mert az akkori kormányzási rendszer a nemesi osztályérde-

keken és a nép elnyomásán alapult. 

Maga a vármegye csak részben volt polgári hatóság 

alatt. Rendkívüli nagy hatalmat gyakorolt az úgynevezett 

»tiszai határ őrvidéki rácz militia <, mely egész Mária Teré-

ziáig külön hatóságot képviselt. Nagyon természetes, hogy az 

ilyen kétféle hatóság súrlódásából sok kellemetlenség szárma-

zott ; de tűrni kellett mindaddig, mig az e részbeli törvény 

(t. i. az 1713. 92. t.-cz.) meg nem változtattatott. 

Hogy a t. olvasónak fogalma lehessen az akkori állapo-

tokról, néhány szóval meg kell magyaráznom, mi volt az a 

»rácz militia,«, mely Csongrádban annyi bajt okozott. 

A bécsi kormány azon nevezetes történelmi esemény 

után, hogy a török kiszoríttatott hizánkból, a határon és pedig 

többnyire a délfelé eső folyók mentében katonai őrséget állított 

fel a török beütések ellen. A S^áva és Dráva közti vidék 

képezte a horvát határőrséget. Az alsó Tisza és Maros vidé-

kén pedig 1097-ben a bécsi haditanács szervezte az úgyneve-

zett rácz határőrséget, részint a már régen itt lakott, részint 

a csak nemrégiben (1690-ben) idetelepedett rácz lakosságból. 

Nem volt ez hadilag szervezett katonaság, de azért mégis 

katonatisztek vezérlete alá volt helyezve. A bécsi kormány azt 

a nagy hibát követte el, hogy ezt a félig katona, félig paraszt 

népet kiváltságokkal ruházta fel. Földbirtokot adott neki, fel-

mentette minden tehertől, sőt még a vármegyei hatóság fegyelmi 

hatalma alól is. Ez a körülmény és különösen az, hogy a vár-

megyék tartoztak neki élelmet adni és szolgálni, visszás hely-

zetet teremtett. 
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A rácz katonák és azoknak tisztjei csakhamar éreztették 

hatalmukat a néppel és a polgári hatóságokkal. A panaszok 

évről-évre, sőt napról-napra szaporodtak. De a helyzet nem 

javult még akkor sem, mikor a vármegyék 1715-ben törvény-

hozás útján újra szerveztettek. 

Az 1715. 92. t.-cz. erre vonatkozólag azt mondja, hogy 

»mivel nagy megfontolást és nemcsak a. közigazgatási állo-

mánynak a katonaitól való elválasztását, hanem az eddig 

bizonytalan megyei határok meghatározását s különválasztását 

is megkívánja, annálfogva ő felsége legkegyelmesebben kijelen-

tette, hogy az ez iránt felállítandó bizottmány megvizsgálása 

s jelentése következtében akként rendelkezendik, hogy a köz-

haszonnak és az ő szolgálatának semmi hiánya ne legyen«. 

Az e törvényben kilátásba helyezett bizottság azonban 

nem hívatott össze ; minélfogva az ország rendei az 1723 iki 

országgyűlésen újra megsürgették az illető bizottságnak kikül-

detését, hogy az úgynevezett katonai helyek is a megyei bizott-

ság alá rendeltethessenek. 

A király azzal nyugtatta meg a rendeket, hogy még ezen 

országgyűlés folyama alatt fog módot keresni a nagyfontosságú 

ügy elintézésére. De az »idő rövidsége miatt« ez nem történ-

hetett meg. A rendek ismét hiába könyörögtek ő felségénél, 

hogy a fentebb idézett törvényczikk minélelőbb foganatosít-

tassék. Az 1729-iki országgyűlés újra sürget; de a bizottság 

kiküldése üres Ígérettel lőn elodázva. 

Csongrád vármegye únni kezdte a tarthatatlan állapotot, 

mert a rácz militia az elodázások következtében még több 

erőszakosságot és visszaélést követett el. Folyamodott a kor-

mányhoz, a főispánhoz és a vármegye hatalmas földesuraihoz : 

segítsenek a bajon. 

A válasz az volt, hogy ez az ügy csak törvényhozás 

útján oldható meg. Az országgyűlés összehívásáig tehát tűrni 

kell a rácz militia rakonczátlanságait. 
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II. 

Időközben meghalt Károly király. A magyar trónt a 

pragmatica sanctio értelmében leányának, a lelki-testi bájakkal 

megáldott Mária Teréziának kellett elfoglalnia. 

Ez a változás nagy európai eseményeket vont maga után. 

Nem kevesebb, mint hat külföldi hatalmasság vonta kétségbe 

a pragmatica sanctio érvényességét és fegyverrel támadta meg 

Mária Teréziát. 

Először is Károly Albert, bajor fejedelem, aki I. József 

királyunk leányát oly feltétellel birta hitvesül, hogy annak a 

magyar trónról való lemondását ő is elismeri, — hivatkozással 

I. Ferdinándnak valami régi végrendeletére, — Ausztriát, Cseh-

országot és Tirolt követelte örökségül. 

Nagy Frigyes porosz király brandenburgi örökség czímén 

követelte Siléziát. 

III. Ágost lengyel király és szász választó fejedelem, aki-

nek neje szintén I. József leánya volt, Ausztriát és Styriát 

követelte osztályrészül. 

A spanyol udvar is fölkeresett valami régi szerződést, 

melynek alapján Magyar- és Csehországra támasztott igényt. 

Szerényebb volt a szardiniai király, aki csak Lombardiát óhaj-

totta volna elvenni. 

Mindezen osztozni akaró idegen fejedelmek mozgalmát 

Francziaország annak kijelentésére használta fel, hogy mivel 

a pragmatica sanctiot csak azon feltétel alatt biztosította, ha 

az által senkinek öröklési joga nem csorbíttatik ; most pedig 

egyszerre öt követelő lép fel, — tehát ő sem köteles azt meg-

tartani. 

Ennyi ellenség a hadi tudományok minden titkát ismerő 

leghatalmasabb királynak is sok lett volna. Hogy birna velők 

megbirkózni egy fiatal asszony, aki eddig az életnek csak 

rózsás virányát ismerte! 

És az asszonykirály nem vesztette el lelke jelenlétét, 

hanem kereste a védelmi eszközöket ott, ahol legbiztosabban 

találhatta fel: hü magyarjainál. 
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Azt hiszem, a sz. olvasók mindenike tudja, hogy mennyi 

viszontagság között, mily nehézségekkel kellett megküzdenie a 

nagy királynőnek, míg az ország és a korona épségét megvé-

delmezte. Azt azonban valószínűleg kevesebben tudják, hogyan 

viselte magát e nagy napok és válságos évek alatt Csongrád 

vármegye. 

Fölötte jellemző, hogy mikor a királynő trónralépését 

tudató királyi rendelet a vármegyéhez leérkezvén, felolvasta-

tott és mikor arról volt a szó, hogy az annyi ellenségtől szoron-

gatott királyné megkoronázása és a védelmi eszközök elő-

teremtése végett 1841-ben összehívott országgyűlésre követeket 

küldjön Pozsonyba, Csongrád vármegye azzal lepte meg a 

világot, hogy nem küld követeket. Ezen elhatározását gr. Haller 

István főispán előtt azzal indokolta, hogy (»propter enervatum 

statum suum«) kimerültsége miatt nem teheti! 

Ennek az indoknak volt is valami kis alapja, amennyi-

ben a legutolsó néhány év alatt valóban sok csapás érte a 

kis vármegyét. 

Evekig pusztított a kolera, mely a vármegye lakosságá-

nak majdnem egyharmadát a sírba döntötte. Azonkívül az álla-

tok között is kiütött a dögvész. A hatóságnak minden intéz-

kedése haszontalannak látszott; pedig nem lehet állítani, hogy 

a kormány nem fejtette volna ki azt a gondosságot és azt az 

erélyt, mely az ilyen vész elhárításánál okvetlenül szükséges. 

Sőt azt kell bevallanunk, hogy az akkori fejletlen közigazgatási 

viszonyok között bámulatos tevékenységet fejtettek ki úgy a 

központi, mint a vidéki kormányzat közegei. 

Majdnem három évig tartott e rémületes betegség, mely 

Erdélyből Arad és Temes vármegyéken át hurczoltatott be 

1738-ik év elején e vidékre. 

A helytartótanács sűrűn küldözgette le a rendeleteket 

és részletes utasításokat, melyek által a bajnak megszüntetését 

remélte. Elrendelte, hogy a fertőzött helységek szigorúan elzárol-

tassanak ; a megbetegült és elhalt egyének ruhái elégettessenek, 

az élelmi szerek pedig külön felügyelet alatt szállíttassanak stb. 

A vármegye tisztviselői alig győzték a kormány rendele-

teit foganatosítani. A községekben és a tiszai átjáróknál szi-
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gorű őrizetet kellett gyakorolniok, hogy a járvány tovább ne 

hurczoltassék. A betegeket az egészségesektől el kellett külö-

níteniük. Az élelmi szereket csak a Tiszán és a Kurczán lehe-

tett szállítani a községekbe. A Tisza innenső partjáról senki-

nek sem volt szabad a túlpartra átmennie, hacsak a hatóságtól 

külön passust nem tudott felmutatni. A magán csónakok hasz-

nálata, valamint a szentesi, tápéi és algyői kompokon való 

közlekedés betiltatott. Őrök voltak felállítva mindenütt, hogy a 

rendeletek végrehajtása biztosíttassék. A kereskedők nem vihet-

ték vásárra portékájokat. 

Ha valaki távoli vidékről ide vetődött; vagy ha valaki-

nek innét kellett valahová utaznia, az kénytelen volt magát 

42 napig tartó vesztegzárlatnak alávetni. A vesztegzár helyei-

nek kitűzése, változtatása vagy felszabadítása roppant nehéz-

ségekkel járt. Hasonló bajt és kellemetlenséget okozott az 

útlevelek kiállítása és ellenőrzése. 

Voltak úgynevezett »gyanús« helyek és gyanús személyek, 

akiktől és melyektől mindenki rettegett. Az utas sohasem tudta, 

mikor térhet vissza útjáról, még ha teljesen egészséges volt is. 

Az otthon maradottak pedig egymást kerülték. 

A vármegye tisztviselői a kormány gyakori rendeletei 

által teljesen kifárasztattak ; a felsőbb hatóságok nem is. sej-

tették, hogy például a betegeknek az egészségesektől való 

elkülönítése ; a fertőzött ruhák elégetése és a halottak hatósági 

eltemettetése minő nehézségekkel járt. Az egyik rokoni érzel-

mére, a másik tulajdonjogára, a harmadik vallási meggyőző-

désére hivatkozott; — s minden módot felhasznált arra, 

hogy a rendeleteket kijátsza. ¿Minden jelenség új meg új ren-

deletek kibocsátására adott alkalmat. Például azon körülmény-

ből, hogy Vásárhelyen 2490 és Szentesen 1099 ember halt 

meg, míg ellenben Csongrádon csak 43 és Mindszenten 33 

ember, azt következtette a kormány, hogy annak okát a refor-

mátus egyház praedestinatió tana képezi; — ennélfogva felhívta 

a helv. hitvallású lelkészeket, intenék a népet, hogy nevegvül-

jön össze a betegekkel, mert itt a praedestinatió nem használ. 

Ehhez járult a katonai hatóságoknak külön önálló intéz-

kedése, mely sokszor ellensúlyozta a városi és községi tisztvi-
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selőknek intézkedéseit. Különösen sok bajt okozott a Szegeden 

állomásozó katonaság, mely nem tekintve a járványból eredő 

adminislrativ nehézségeket, a községektől előfogatot és fuvart 

követelt. Az erőhatalommal kihajtott lakosokat 8 - 9 mértföld-

nyire vitték el falujoktól. Hiába való volt az ellen a felfolya-

modás. A katonaság folytatta garázdálkodásait. 

Természetes, hogy ily körülmények között a nép teljesen 

kimerült, és éppen nem csoda, hogy a községek lakosai adó-

elengedésért folyamodtak; némelyek pedig végleges elköltö-

zéssel fenyegetőztek. 

Ezért hozta a vármegye azt a határozatot, hogy a 

pozsonyi országgyűlésre nem küld követeket. 

Úgy látszik azonban, hogy gr. Ilaller főispán nem fogadta 

el az indokolást és utasította a vármegyét, hogy tekintettel 

az ország szorult állapotára, okvetlenül képviseltesse magát 

az országyűlésen. 

Erre a Hód-M.-Vásárhelyen ápril 18-án tartott vár-

megyei közgyűlésen azt határozták a rendek, hogy legalább 

egy követet mégis küldenek, jóllehet annak eltartása is nagy 

áldozatukba kerül. 

Követnek pedig egyhangúlag Andrássy Zsigmond alispánt 

választották meg, aki ezen országgyűlésről érdekes leveleket 

írt gr. Károlyi Sándornak. 

Mikor arról volt a szó, hogy mégis illenék, hogy a vármegye 

ősi szokás szerint két követ által képviseltesse magát, akkor 

ZafTiry Imre vármegyei ügyész önkényt ajánlkozott második 

követnek, még pedig a saját költségére, azon egy kikötéssel, 

hogy a vármegye legalább 30 frtot szavazzon meg neki, kiadá-

sainak fedezésére. 

Milyen változás állott be azóta e tekintetben is! A vár-

megye nem küld többé utasítással ellátott követeket, de küld a 

nép szabad választás útján nem kettőt, hanem Szeged és Vásár-

helylyel együtt összesen hetet; s alig van kilátás arra, hogy 

követjelöltek ne akadjanak ! 
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III. 

Az 1741-diki pozsonyi országgyűlés örökké nevezetes 

marad hazánk történelmében. Nem csak azért, hogy az új 

királynő bámulatos ügyességet és erélvt. tanúsított a követelő 

rendekkel szemben; hanem különösen azért, hogy a német 

miniszterek tanácsa ellenére a magyar nemzet lovagiasságára 

és vitézségére bízva magát, a rendek »vitám et sangvinem« 

életüket és vérüket ajánlották fel a királynő családjának és 

országainak megvédésére. 

Számos nagyjelentőségű törvény között kétségen kívül 

nagy fontosságú volt az, mely a rendes hadsereg számát meg-

határozta és intézkedett a harczba menő nemességnek mikénti 

ellátásáról. 

Az »insurrectióról« szóló törvény által a vármegyék, 

városok és községek arra köteleztettek, hogy kapük száma 

szerint állítsák elő a kívánt katonaságot. Minden egyes kapu-

tól egy lovas volt kiállítandó és pedig teljes fegyverzettel 

együtt. A szegényebb nemesek többen állhattak össze egy-egy 

lovas kiállítása végett. A főnemesek és főpapok rangjuk és 

jövedelmük szerint lettek megróva. Szóval, minden intézkedés 

megtörtént, mely a jó eredmény biztosítására szükségesnek és 

czélszerűnek látszott. 

És az a harczias szellem, mely az országos rendeket 

lelkesítette, átszállott a vidékre is. 

A lelkesedés általános volt. Csongrád vármegye követei 

beszámolásuk alkalmával kijelentették, hogy a felkelésre nézve 

semmi utasításuk nem lévén, kénytelenek voltak a többi, köve-

tekhez csatlakozni. 

A vármegye rendei nem vették rossz néven követeiknek 

ezen eljárását; sőt a legnagyobb lelkesedéssel azonnai hozzá-

láttak a felkelés szervezéséhez. Összeírták a vármegyei neme-

seket és községeket és az azok által kiállítandó katonák számát. 

Megválasztották a felkelők kapitányát Siskovics József szemé-

lyében, aki ő felsége iránti hűségét és katonai ügyességét régeb-

ben a török, újabban pedig a porosz háborúban fényesen bebi-

zonyította. Zászlótartónak Temesváry Antalt választották meg. 
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Valóban szép volt látni azt a lelkesedést, melylyel mindenki 

igyekezett hazafias kötelességét teljesíteni. 

A vármegye nagybirtokosai jó példával jártak elől. Gr. 

Károlyi Sándor 16 lovast; gr. Erdődv György 8 lovast; báró 

Haruckkern György 7 lovast; Szeged városa 28 lovast állított 

ki. Gr. Haller István főispán 500 frtnyi fizeté^ után egy 

lovast; Andrássy alispán, Zsámbokréty szolgabíró és Iíamoesay 

biztos egy lovast; továbbá Marczibányi jegyző, Lábodi pénz-

táros, Lovász esküdt és Zaffiry ügyész szintén együtt egy 

lovast; az uradalmi és községi tisztviselők együtt egy lovast; 

végre Szeged sz. kir. város hivatalnokai hat lovast állítot-

tak ki. 

A szegényebb sorsú nemesek pénzzel járultak a vállalat-

hoz, míg az állami tisztviselők, a harminczadosok és kamarai 

prefectusok fizetéseik arányában áldoztak. Csongrád vármegye 

ekképpen összesen 49 lovast állított ki ; ezekhez járultak a 

gyalogosok, kiknek számát azonban sehol sem találjuk följe-

gyezve. 

A közlelkesedést emelte az a körülmény, hogy a tiszántúli 

kerület főparancsnokává e vármegye első birtokosa, a vitézsé-

géről ismeretes gr. Károlyi Sándor neveztetett ki. 

Természetes, hogy a kiállított katonaságnak fölszerelése, 

ellátása, begyakorlása és elszállásolása sok fáradságba és költ-

ségbe került. Sokszor csekélységnek látszó körülmény hátrál-

tatta az insurgenseknek táborba szállását. így például a csong-

rádi felkelők nem akarták felölteni a Pozsonyban készült 

németes egyenruhát. Kifogásuk volt a köpönyeg formája és 

színe ellen. Sokan készek voltak inkább a seregből megszökni, 

sőt meghalni, mintsem a »német« ruhát fölvegyék. — Hiába 

intette őket az alispán, hiába figyelmeztette az engedetlenség 

következményeire a kapitány, nem tágítottak. Végre is az elöl-

járók voltak kénytelenek engedni és az egyenruhát átidomít-

tatni, ami természetesen új költséget okozott. 

Ezalatt Bécsből a királynő aláírásával ellátott rendeletek 

sürgették a felkelők bevonulását. Minthogy a rendes katonaság 

zöme Felső-Ausztriában és Bajorországban volt, a csongrádi 

felkelőknek Morvaországba kellett menniök. Tizennégy nap volt 
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kitűzve az indulásra; a felszerelésnek pedig folytatólagosan 

kellett volna megtörténnie az újonan felszerelt raktárakban. 

De a vármegye felszólalt ezen rendelkezés ellen. Öröm-

mel teljesítené a rendeletet, de nem találja gyakorlatinak, mert 

nézete szerint a gyalog felkelőket mindenek előtt át kellene 

adni a stabális tiszteknek, mert e nélkül csak zavar lesz. 

A lovasokra nézve az lett rendelve, hogy kellő időre Csong-

rádon gyűljenek össze s onnét Pest, Nógrád, Hont, Bars és 

Nyitra vármegyéken át Morvaországba siessenek. 

Sok gyűlésezés után ez meg is történt, mert úgy a főispán, 

mint a kerületi főparancsnok nagy gondot fordított a csongrá-

diakra. Ez utóbbi például 1742. jan. 8-án Erdődről keltezett 

levelében arra inti a vármegyét, »hogy az említett mindkét 

rendbeli lovas katonaságot a megirt terminus alatt (14 nap) 

minden készülettel s intertentiójára rendeltetett pénzzel igye-

kezzék okvetlenül kiállítani és a F. Consilium által ezen vár-

megyének is megküldetett Itineraria Norma és intimáltatott 

dispositio szerint alkalmatos tisztekkel és commissáriusokkal 

megindítani. Engemet pediglen — mondja tovább a latinos 

magyarságú levél, — ennek effektussáról addig is szüntelenül 

és circumstantialiter informálni, s azoknak cathalogussát is 

annak rendi szerint megküldeni. Vagyok is az iránt csalhatat-

lan reménységgel, hogy előbbeni válasza szerint az nemes vár-

megye medio tempore azon katonaságot, minden ahoz szük-

séges accessoriumokkal felkészítette s nem lészen fogyatkozás 

annak a meghatározott időre effective leendő kiállításában és 

elküldésében. Különben nagyon sajnálnám, ha in casum contra-

rium . . . az articularis poenalitásnak obnoxiáltatnék az Nemes 

Vármegye . . . " 

Január 20-káról már örvendetes hírekkel szolgál, hogy 

t. i. a már felkelt némely megyebeli katonák oly »dicséretesen 

és heroice« viselték magukat, hogy ő felsége nyilvánosan meg-

dicsérte őket. 

Hadseregünk némely része már »Baváriába, gonosz ellen-

ségünknek lakóhelyére penetrált« Alapos a remény, hogy a 

hátralevő felkelők még inkább fogják confundálni az ellenséget. 

Meghagyja a vármegyének, hogy a »praemittált szerencsét és 
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a dicsőséges progressust maga grémiumában publicáltatván, 

maga insurgálandó népét . . . szükséges provisióval mentül 

elébb az szerencsének megnyílt útjára megindítsa.1) 

Február 13-iki levelében már arra utasítja a vármegyét, 

hogy úgy portális, mint személy után való lovas katonáit, ha 

még nem expediáltatták volna, kiadandó új parancsolatig 

tartsa vissza; sőt ha már expediáltatlak volna is, de ez-

előtt csak két vagy három nappal indultak volna el, azonnal 

visszarendelje őket.2) 

Az egész kerület lovassága két hadtestbe volt osztva, 

hogy a stabális tisztek több vármegye katonasága felelt ren-

delkezhessenek. 

A febr. 27-iki szentesi részleges gyűlésen újabb sürgető 

kir. rendelet olvastatván fel, melyben a királynő hosszasan 

panaszolja el ellenségeinek sokaságát és ellene való törekvését, 

a vármegye azt feleli, hogy a felkelőket Nyitra felé már 

elküldötte. 

Nem tudjuk biztosan, volt-e rá eset, hogy a csongrádi 

felkelők hazaszöktek volna ; de a helytartótanácsnak többrend-

beli olyan rendelete van, melyben a szökevény insurgenseket 

a katonai parancsnoksághoz visszavitetni rendeli, melyekből 

tehát következtetnünk lehet, hogy ilyenek itt is találtattak. 

Gr. Károlyi Sándor szintén külön rendeli, hogy a vármegye 

a Tiszán való átjárásokat ellenőrizze és mindazokat a szökött 

katonákat és egyéb kóborlókat, kik rendes passus nélkül talál-

tatnak. elfogassa és szigorúan büntesse.3; 

Bármily szigorúak voltak is azonban a felsőbb hatóságok 

rendeletei, mégis megtörtént, hogy az alföldi legények, kik nem 

tudták, vagy nem akarták elviselni a katonai fegyelmet, kiszök-

tek a várakból; és minthogy a törvény szigorától félve, nem 

mertek hazamenni, közönséges rablókká lettek. Számuk külö-

nösen a tiszántúli részeken, honnét a rendes katonaság kivo-

natott, oly nagygyá lőn, hogy csapatosan járva megtámadták 

a birtokosok tanyáit és azoknak jószágát erőszakkal elhajtották. 

9 Gr. Károlyi S. levele Erdődről 1742. jan. 20. Megyei levéltár. 
2) U. o. 

3) Kelt Erdődön, 1742. márcz. 6. Vármegyei levéltár. 
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A kormány ily körülmények között, a közbiztonság meg-

óvása tekintetéből, kénytelen volt szigorú rendszabályokhoz 

nyúlni. Meghagyta a vármegyének, hogy a gyanús kóborlókat 

és a rablókat elfogassa, — nehogy pedig ezek felfegyverkez-

hessenek vagy a parasztok is hasonló erőszakra vetemüljenek, 

elrendeltetett, hogy a néptől minden fegyver elszedessék. — 

E tekintetben gr. Károlyi is intézkedett, mint a vidék katonai 

főparancsnoka. 

A vármegyei hatóság csakugyan sokat küzdött a rab-

lókkal. Feladata annál nehezebb volt, mert a nép pártfogásába 

vette azokat ; álruhában megszöktette és titokban étellel és 

itallal látta el. A messzeterjedő puszták, erdők és nádasok 

biztos menhelyet nyújtottak a gonosztevőknek ; ekként a vár-

megye intézkedései hatástalanokká lettek. így keletkezett Cson-

grádon a »szegény legények« világa, mely a nép költészete 

által némi varázsfénynyel láttatván el, egész az 1848-ki for-

radalomig fennmaradt. 

IV. 

E helyen kell említenünk azt a gyilkosságot is, melyet 

1742-ben a Haller-ezredbeli katonák saját tisztjeik ellen elkö-

vettek. Kétséget nem szenved, hogy ez összefüggésben állott 

az insurrectióval. 

Ugyanis a nevezett ezredbeli katonák e vidéken szállá-

soltatván be, boszúból titkos szövetséget kötöttek a velük szi-

gorúan bánó tisztek ellen. Radóczy parancsnok kapitányt két 

más tiszttársával együtt aug. 2-án Túr közelében kegyetlen 

módon meggyilkolták. A többi tisztek csak futással mentették 

meg életöket. 

Ez a hallatlan eset nagy sensatiót okozott nemcsak e 

vidéken, hanem Bécsben is. A megyei hatóság, mihelyt az 

esetről Kulcsár Pál békésmegyei előfogatí biztos által értesült, 

azonnal erélyes intézkedéseket tett a féktelen katonák meg-

zabolására. Ugyanis Andrássy Zsigmond alispán — Boronkay 

kapitány és Kajdacsy hadnagytól — értesülvén arról, hogy a 

lázadókat csak katonai erővel lehet leverni, személyesen érte-
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kezett a szegedi vár katonai parancsnokával. De mivel az, 

néhány fogoly miatt, a csekély számú őrséget át nem enged-

heté, Andrássy késő éjjel Csongrádra sietve, a vármegye köz-

ségeit, elöljáróit és birtokosait körrendeletileg sürgősen arra 

hívta fel, hogy másnap, aug. 5-re, minél több fegyveres lovas-

sal gyűljenek össze Szentesen. Hasonló intézkedésre hívta fel 

a szomszéd vármegyék hatóságait is, hogy a vész — viribus 

unitis — még csírájában elfojtathassék. 

Csongrád községeiből mintegy 400 lovas gyűlt össze a 

kitűzött helyen, honnét azonnal Czibakháza, másként Mes-

terháza felé, a rakonczátlan katonák tartózkodási helyére 

siettek. Odajöttek Békésből a szentandrási és szarvasi (50), 

Hevesből a túri és ványai (80), Szolnokból a kun-szent-már-

toni (50) csapatok is. Összesen 180 ember. 

Andrássy az összegyülekezett csapatokat két részre oszt-

ván, éjféltájban Czibakháza két főbejáratát elzárta és a garázda 

katonákat feladásra szólította fel. De ezek fegyverrel válaszol-

tak. Erre az összes megyei csapatok megrohanták őket és erős 

küzdelem után le is győzték. Három szökevény kivételével 

az egész lázadó csapat elfogatott és Szolnokra hajtatott, hol az 

éppen segítségre jövő jászkun kapitánynak, Podhradszkynak 

átadatott. 

Ezzel a lázadás teljesen el volt nyomva, és a bécsi kor-

mány, illetve a királynő dicsérő leiratokkal és egyébként érdem-

pénzekkel jutalmazta az illető megyei hatóságokat és az elnyo-

másban résztvett összes egyéneket. Vásárhelyen például 50 

aranyat, Szentesen szintén 50, Mindszenten 30, Csongrádon 

20, Kun-Szt-Mártonban pedig 25 aranyat oszlottak el. 

A vármegye alig nyomta el a rendes katonák lázadását, 

kénytelen volt megküzdeni a még mindig féktelenkedp rácz 

militiával is. 

Az országgyűlésen megjelent követek erélyesen követelték 

a tarthatatlan állapotnak megszüntetését; különösen akkor,' 

mikor a szerencsétlen molviczi csatának híre megérkezett. 

Az ország helyzetét bölcsen megfontoló és Csongrád 

iránt jóindulatot tanúsító királynő úgy koronázási hitlevelében, 

mint királyi esküjében is kijelentette, hogy a töröktől vissza-
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nyert részeket az 1715. 3. t.-cz. értelmében mielőbb be fogja 

kebelezni és a többi megyékkel egyenlő igazgatás alá helyezni. 

Ezen királyi igéret alapján még az országgyűlés folyama 

alatt összegyűlt egy bizottság Patasich Gábor kalocsai érsek 

elnöklete alatt, melynek föladata volt a bekebelezés módjaira 

nézve javaslatot tenni az országos rendeknek. 

Feljegyzésre méltó dolog, hogy ezen bizottságnak tagja 

volt Csongrád vármegyének derék követe és alispánja, Andrássy 

Zsigmond, ki a kérdés lényegét és részleteit alaposan ismerte. 

A bizottság által készített javaslat sürgeti, hogy e vidék 

katonai része minél elébb polgárosítassék ; mert a jelen álla-

pot tovább fenn nem tartható. Jelenleg — úgymond — a rácz 

katonaság erőszakkal bitorolja a legtermékenyebb földeket. A 

begyei hatóságnak alárendelt polgári egyének ki vannak zárva 
a földek élvezetéből. A saját hónukban hazátlanná lett ma-

gyarok kénytelenek kenyér után ide s tova bolyongani a vidé-

ken. Mindezen bajokon felül különösen figyelembe veendő, 
hogy az úgynevezett katonai helyek valóságos fészkei a tolva-

joknak, rablóknak és mindenféle gonosztevőknek ; egyszerűen 
azért, mert nem tartoznak a rendes elöljárók hatósága alá, s 

akként nem ellenőrizhetők és nem büntethetők. Sőt azt lehet 

tapasztalni, hogy a büntettek elkövetésében segédkezet nyúj-

tanak egymásnak. A terjedelmes földbirtokon a kapitányok és 
m ás katonatisztek önkényesen gazdálkodnak. 

% Ez által ezeknek hatalma és tekintélye nagyobbá lesz, 
m int a földesuraké és a megyei hatóságoké. Ők a katonai 

községekben teljhatalommal rendelkeznek a polgári elem felett, 

szorítván a népet mindenféle közmunkára, felbátorítván azt 
néha a földesurak ellen is. 

És ha a határszéli rácz katonák által elkövetett ezen 
baj összevettetik az ő katonai szolgálataikkal, be kell vallani, 
h°gy a puszta katonai néven kívül egyebet nem tudnak fel-

kutatni. Fegyverkezésük fölötte hiányos. A katonai szabályo-

kat és fegyelmet nem ismerik . . . és ha van alkalom, hogy 

katonai szolgálatot tegyenek, arra úgy kell őket kényszeríteni... 

szóval teljesen haszontalanok.1) 

Ö V. ö. Acta Diaetalia illető jelentés. 

Ougonics-Társaság Évkönyve. II. ' 
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Ezen jelentés alapján a rendek felírtak ő felségéhez, aki 

szeptember 22-én kiadott válaszában igéri, miszerint a Bács, 

Bodrogh, Csongrád, Csanád, Zaránd és Arad vármegyékben 

fennálló katonai határőrvidéket minélelőbb vissza fogja adni 

Magyararszág polgári kormányának. 

így jött létre az 1741. 18. t.-cz., mely azt rendeli, »hogy 

a katonaiaknak nevezett helyek Bács, Bodrogh, Csongrád, 

Arad, Csanád és Zaránd vármegyékben, a megyék törvény-

hatóságainak visszaadassanak s alávettessenek ; — és a tömösi, 

szerémi s alsó sziavon kerület, mihelyt a dolgok nyugalma-

sabb állapotba helyeztetnek, hasonlóképpen az országba vissza-

kebeleztessenek . . .« 

Fájdalom, a nyugalmasabb idők igen lassan következtek 

be, s ennélfogva a törvényvben kimondott bekebelezés végre-

hajtása ismét elhalasztatott. 1747-ben a királynő ismételte 

kívánságát s valóban ki is nevezett egy bizottságot; de azért 

még teljes öt évig kellett várni a végrehajtásig. 

A bekebelező bizottságnak elnöke, gr. Grassalkovics Antal, 

1750-ben azt a parancsot vette a királynőtől, hogy most már 

a bekebelezést okvetlenül foganatosítsa.1) 

Ezt annál inkább szükséges volt követelnie, mivel az 

országgyűlést újra össze kellett hívnia és a tíz év előtti ígé-

retének beváltását bejelentenie. 

A bekebelezés az alsó Tiszánál Titelnél kezdődött s úgy 

haladt felfelé Zentának és Szegednek. Mindenütt örömmel 

fogadták a bizottságot, mert valóban nem kisebb művet vég-

zett, mint Magyarországnak az idegenektől való teljes vissza-

hódítását és polgárosítását. 

Nemcsak Szeged városának polgárai örültek e nagy 

munka szerencsés végrehajtásának, hanem az országos rendek 

is, akik az 1751. 24. t.-czikkben hálás köszönetet mondanak 

ő felségének, hogy az országhoz tartozó földeket a megyékkel 

egyesíteni kegyeskedett. 

!) Resolvo incorporatienem Conflnii integri, sum Tibiscani, quam 

Marusiani, eceptis tantum modo locis necessariis pro duabus Campagniis 

Csajkistarum secundum numerum illarum a mex determinatum. Acta 

Diaetalia 1751. 
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Mert valóban, a tiszai határőrvidéknek polgárosítása és a 
rácz militia hatalmának beszüntetése úgy tekinthető, mint 

Csongrád vármegye teljes visszaállításának, felszabadulásának 

és végleges megalakulásának befejezése. Ez képezte a török 

uralom maradványának beszüntetését és egy derültebb és ön-

állóbb korszaknak kezdetét. A ráczok hatalmának megtörésével 

lépett ősi jogaiba a magyarság, mely hivatva volt itt az Alföld 

közepén, fajának életrevalóságát szorgalmával és hazafiságával 

bebizonyítani. 

A ráczok eltakarodtak e vidékről. Elkeseredetten vonul-

tak ki ez országból és Oroszországban találtak új hazát. — 

Csongrád vármegyének népe és nemessége pedig minden erőszak 

nélkül magába olvasztván a még fennmaradt idegen nemzeti-

egeket, az országnak legmagyarabb vármegyéjét teremtette meg. 

És e vármegyében Szeged városa, jóllehet a vármegye 

székhelye gr. Károlyi Sándor ajándéka következtében egész a leg-

újabb időkig Szegvár községében volt, tényleg vezérszerepet vitt. 

Itt volt a katonaságnak egyik főállomása azon várban, 
melynek ősi falaira kétségen kívül még sokan emlékeznek, és 

melynek egyik szeglete most is látható a Stefánia-kert díszes 

lombjai között. 

Itt volt a kincstárnak fő vámhivatala, sóhivatala, mely 
a z egész vidék lakosságát ide kötötte. 

Itt volt a kereskedelemnek és iparnak alföldi góczpontja; 
az országútak találkozása a tiszai átjárónál, mely híressé tette 

a várost terményei és iparczikkei által. 

Itt voltak a közművelődésnek és tudománynak csarnokai, 

melyekből jeles férfiak kerültek ki, méltó büszkeségei azon 

tanítóknak, kik a tiszta erkölcs és igaz tudomány kincseit nem 

különítettek el a lángoló hazafiság érzelmeitől. 

Azóta másfél század repült el e város felett. Sorsa erő-

sen összefonódott a haza sorsával. Osztozott ennek örömeiben 

ds bajában, — és folyton haladt előre a magyar kultura fejlesz-

tésében, úgy, hogy ma már méltán nevezhető a magyar Alföld 

metropolisának. 
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A puszta csöndes. Télen, nyáron egykedvűség fekszik rajta. 

A rónaság hallgat, mintha bánata lenne. A barna földben 

ekevas csillog, a semjék fenyérlől pirosló füvében kasza 

csuszszan, a szélmalmok vitorlája méltóságosan forog a kék 

levegőben, de sehol egy dal, sehol egy szó. A levegő oly köz-

lékeny, órajárásról elhozná a hangot, de az emberek hallgatagok. 

Hanem mikor mise van a pusztán, akkor élénk világ 

járja ott. 

A mise nagy esemény, esztendőben egyszer-kétszer van 

csak része abban a tanyavilágnak. Többnyire jó atyafiak tar-

tatják elhalt kedveseik emlékezetére és mert nem kis dolog a 

Papot, kántort kihozatni, igen nagy tisztesség hárul a familia 

földben nyugvó és élő tagjaira egyaránt. Mindenek dicsérik a 

miseszolgáltató jó szülőket, hű testvéreket és bánatos özvegy-

asszonyokat s mikor a kántor »kihujjántja* a rokonok dicsé-

retét, zápor módjára hull a könny a barázdás, napsütötte 

arczokra. Mert szép az atyafihüség e mai rossz világban. 

Templom, kápolna nincs, ahol a misét tartanák, hanem 

valami iskola vagy módos gazda udvarán sátrat vernek a 

szent aktus számára. 

Korán reggel beállítanak a sátorcsinálók. Egy öreg iste-

nes gazda, fésűvel feltűzött hosszú üstökkel, meg a legényfiai. 

Hívni nem hívja őket senki, mert náluk családi hagyomány, 

hogy ők csinálják a sátrat a misére. Ez olyan tisztesség, hogy 

a íélvilágért el nem mulasztanák. 

Aztán jönnek egyenkint azok, akik a sátorba valót hoz-

zák. Akinek szép szentképe van napi járás kerületében, az el 

nem engedné a dicsőséget, hogy az ő tündöklő arczú, csillag-

glóriával koszorúzott Máriája vagy szép szelíd Jézusa a sátor 

oltárát díszítse. A glóriás szentek és mártírok, akik a szem-

határba elmerült apró gunyhók és tanyaházak népét őrzik, 

most mind összegyűlnek a sátor árnyékában. 
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Messze környékről összesereglenek a jámbor népek, ki 

kocsin ki gyalogszerrel. A nagy sziksós tavakon és nádas vizeken 

a hajnali ködben csónakok eveznek által misésekkel, öregekkel 

és ifjakkal. Vén, sírba hajló aggastyánokkal, akik még utol-

jára ki akarják magukat énekelni, apró fiúkkal s leánykákkal, 

akiket gyónni visznek s egy csecsemőt is hoz ott a csónak 

oldalában egy pár anyóka, akik fölakarják használni a pap 

jelenlétét arra, hogy keresztelje meg a kis benszülöttet. Mer 

nagyon sietős a dolog, nem életre való az ártatlan s alig 

húzza tovább néhány napnál. 

A juhászgazda a karámba hajtja a nyájat s mind a két 

bojtárjával a misére indul. Nagy, mély hallgatagsággal ügetnek 

a csacsikon az iskola felé (mert nyilván ott lesz a mise), 

elméjüktől távol tartva a hívságos földi dolgokat. Legalább is 

a juhászgazda, aki oly áhítattal szegzi a földnek bozontos 

fejét, hogy inkább egy Genezáreth tavához igyekező apostolhoz 

hasonlít, mint magyar alföldi birkapásztorhoz. Messze a szem-

határ szélén, a fiatal nap arányában egy pár csikós alakja 

úszik karcsú ló hátán, azok is a misére törekszenek. A szél-

malmok vitorlája mozdulatlanul lóg a lá : a szélmolnár Isten 

búzáját ment őrleni e napon. 

Megmozdul alapjában a mélységes mély puszta s homá-

lyából alakok százai húzódnak a sátor felé. A reggel is föl-

ségesebbnek tetszik, mint egyébkor. A tavak füstölögnek. A 

nyárfaligetek alján kékes köd habzik. A reggeli gyönge szél 

bódító illatot hoz mindenfelől, mintha kiömlött volna a puszta 

minden növényének balzsamja. Az arany nap tündöklő pom-

pájában emelkedik az ég övére s gyorsan terjed a fény kazal-

tól kazalig, ligettől ligetig. Minden fűszál harmat-gyöngydíszé-

ben csillog. Óriási nagyságú drágakövek villognak az egyszerű 

mezei virágokon, van közlük piros, kék, zöld, czilrom- és 

narancs-sárga . . . A tanyákból fehér rőzsefüst száll a könnyű 

levegőbe. Az iskola kis harangjának csengő szava a harmaton 

keresztül frissen megmosva a messzeségbe száll. 

Az iskola udvara megtelik néppel, mely hallgatagon 

sorakozik a sátor mellett. Valamelyik tanító egész sereg gyer-

meket hoz gyónni. Az apróságok órák távolságából jöttek 
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gyalog, de azért elevenek, mint a gyíkok. A lánykák mindjárt 

körülfognak valami más tájékról való gyónó kis lányt, akinek 

gyönyörű, minden képzeletet felülmúló új kötője van s szemük, 

szájuk nyitva marad bámultukban e csodaszépségen. Még a 

szavuk is eláll s míg a pap be nem hívja őket gyónni, kész 

lehetetlenség mást nézni, máson gondolkozni. 

Megérkezik a pap is s megkezdődik a mise. Áhítatos 

csöndben végzi szertartását, mindenek buzgón imádkoznak s 

csak akkor zúg föl harsogva a nép szava, mint a gáton 

átcsapó árvízé, mikor az éneket kell kísérni. 

A mise véget ér s az anyókák is előkerülnek a pólyás-

sal, keresztelje meg a pap, hogy pogánynak ne haljon meg. 

A pap fölemeli a babos kendőt, mely a gyermek arczára, 

ránczos, tömpe orrocskájára van terítve és megcsóválja a fejét. 

Aztán megkereszteli a gyermeket István névre. Az anyókák 

megvigasztalódva útra kelnek s mire hazaérnek a világ háta 

mögött levő tanyájukra, akkorra valószínűleg egy István nevű 

aprósággal több térdel az Úr zsámolyánál. 

¿Megadván az Istennek, ami az Istené, a jámbor nép a 

szomszéd csárdába tart, a »levelesbe«. Hej, hangos most a 

csárda. Csapláros uram azt sem tudja, merre, kire agyarogjon. 

szörnyű jó kedvében (mert pogányság így megrohanni a becsü-

letes embert!). Csaplárosné lánya, Trézsi, pedig kényesen illeg-

hilleg a szín alatt aranyhímes szegedi papucsában. Nem egy 

szegény bojtárgyerek veszejti rajta a szemét, a papucsain is, 

a veres haján is, a karcsú derekán is, mikor a boros üveget 

elébe teszi. Hamarosan előkerül a három szál czigány és sír a 

czimbalom, peng a sarkantyú, hallik csöndesen, méltóságosan 

csizmák, czipellők kopogása. 

Az öregebbje bevonul a csárdába, szükséges egy kicsit 

meghányni a világ sorát, mert ki tudja, mikor kerül össze 

megint két olyan régi kenyeres czimbora, mint a majsai csikós-

gazda, meg a feketeszéli gulyás. Bizony nagy ideje, hogy nem 

látták egymást. Sok víz lefolyt azóta a Tiszán, már most 

hadd folyjék az vissza az emlékezetük csatornáin. Mert hát 

maga az a dolog, hogy és miképp lopták el a Szellő csi-

kót harmadéve, olyan nevezetes esemény, hogy a csikósgazda 
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éjfélig eltudna beszélni róla, a gulyás koma pedig hajnalig 

elhallgatná. 

Künn, a leveles szín alatt egyre hangosabb világ járja. 

Kivált, mikor odakerülnek a feketeszéli juhászok, de legkivált-

képpen, mikor betoppannak az ásotthalmi juhászok, akik egy-

másnak nagy ellenségei. Most már bizonyos, hogy a mise nem 

marad fejbeverés nélkül. Nem maradna el az holmi közönsé-

ges hétköznapi találkozáson sem, hát még ilyen nagy ünnepen I 

Úgy indul az ilyen dolog, hogy szinte magától. Az ellen-

ségek egy-egy asztalhoz telepednek s az ásotthalmiak egyszer 

erősen megütődnek azon, hogy a csapláros Trézsi feketeszéli 

legénynyel tánczol, az Istók gyerekkel. 

Az ásotthalmi juhászok lesütik a fejüket, mert nagy 

szégyen az rajtuk, hogy a Trézsi szíve feketeszéli juhászhoz 

húz. Ezt a szégyent csak vér moshatja le. 

Aztán úgy indul tovább a dolog, hogy mikor Istók nagy 

negédesen eltánczol messzire a párjától, a ragyás Matykó, az 

ásotthalmiak egyike, fölkel helyéről, egy pár lépést lejt magá-

ban, aztán hirtelen derékon kapja a lányt és eltánczoltatja . . . 

Az ilyesmi pedig olyan hallatlan sértés odakünn, hogy ember-

halálnak kell lenni belőle. Hát lesz is. 

Istók bicskát ránt s neki megy a vakmerőnek. Nagy 

gabalyodás támad, jobbról is, balról is bot emelkedik, bot 

suhog s mikor a tömeg szétrebben, valaki a földön fekszik, 

sápadtan, késsel a szívében. Az bizony a szegény Istók. 

Egy kicsit kopog a bot még a fejeken, aztán elcsönde-

sedik a zűrzavar és helyreigazodik a táncz. Ugyan mi történt ? 

Megöltek egy juhászt, ez az egész. A feketeszéli juhászok föl-

szedik a szegény Istókot a földről, megindulnak vele a hazá-

jukba s ezzel vége. 

Tarthatnak megint misét valakiért a pusztán . . . ha 

ugyan tartanának ! De hát ki gondol egy ágrólszakadt juhász-

bojtárra ? Bizony senki. Legfölebb a juhai bégetnek egy ideig 

utána, no meg a ragyás Matykó emlegeti meg, mikor a vasat 

fújja Szegeden vagy Illaván. Minden más úgy elfelejti, mint 

ahogy a feketeszéli juhászok alakját elfödi a messzeség és a 

leboruló est köde. 
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A csárdában sír megint a hegedű, szilajabb a táncz. 

A győztes ragyás Matykó Trézsit tánczoltatja. A legény vadul 

veri a csizmája szárát, a leány arczát tűzpirosság festi be, 

mig a haja, mint valami égő szövétnek, lobog a fején. Még a 

két hű czimbora, a csikósgazda és komája, a gulyás is kidö-

czög az ivóból, hogy megnézze a fránya fehérnépet, akiért 

itt ma vérben fürdött valaki. 









Zaj és tolongás ősi városunkban, 
Ódon falával itt e múzsalak ; 

Ifjabb atyái az Űr szőlejében 
Serény karokkal nyesnek, oltanak ; 
A hon virági vannak rájok bízva, 
Oly ékesek, mint az vagy nemzetem, 
Érted dicsőség élni az igaznak, 
Az volt, mig birtam, egész éltemen. 
Napom hanyatlik, vár a sírnak öble, 
Hazáin szerelme tiszta lánggal tölt be.« 

így szól az ősz, és hő imába olvad 

Rezgő ajkának mindenik szava. 

»Amig küzdhettem. Istenem, te áldál, 

Tisztem leróni kedv s erőm vala : 

Ma im helyembe új harczost teremtél, 

Imádom érte bölcseségedet ; 

De mert kegyedből látom egedet még, 

Legyen áldásod híveid felett! 

Szenteld meg őket, kik nyomunkba lépnek, 

Tedd hőseivé a valódi szépnek!« 

»Te mindeneknek Ura vagy, örök lény, 
Erőd hatalma olyan végtelen. 
Add, hogy fajunknak biztató vezére 
A szeretet és munkásság legyen ! 
Ha tántorodnék csüggedetten e nép, 
Találja meg mindenkor Mózesét! 
Emeld magadhoz jóságod kezével, 
Hogy öntudattal nézzen majd feléd! 
Egy ezredéve óvod őt szeretve, 
Szive lángoljon hálaként nevedre!« 

A nap jön és megy, munkazaj alatta, 

Csak a hitvány tekint reá henyén, 

A jó sürögve mond áldást hevéért. 

»Atyám, imádva, titkon esdlek én : 
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Ne vedd gonosznak, amit a gyarló lesz, 

Oly sok-bogú, lásd, földi életünk, 

A küzdelemnek zátonyán, erőnkkel. 

Szerelve is oly gyakran véthetünk. 

Növeld a munkás izmait a jóra, 

S nyugodt perczében adóját lerója.« 

így esd naponkint lelke szent hevével, 

Dugonicsunk, nézd ott a bölcs öreg ; 

Ő már erőtlen fürge harczra kelni, 

Munkánkra hát az áldást szerzi meg. 

A szív imája oltár illatárja, 

Hiszszük, hozzád jut édes Istenünk ! 

Ha nem volnának jámborok közöttünk, 

Tán csak csapást lehetne érzenünk. 

Te szent s igaz vagy, mindeneknek Atyja, 

Vigyázz a jókért a küzdő magyarra ! 

Magyar e nép szivében és ajakkal, 

Erős karjával mindig tettre kész, 

Hónát, hitét úgy védi lelkesülten, 

Mint súgja néki szív és józan ész. 

Uram, ótalmazd telkei határát, 

Éden-kertté szorgalma hadd tegye ! 

Gyúljon részvétre a nyomort tekintve, 

Vezesse mindig jóságod kegye; 

Adj néki kedvet, ereje ne fogyjon, 

Legyen rá büszke mindenütt e szép hon! 
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dvözöllek, hatalmas korszaka a népszabadságnak! Üdvö-

zöllek 1848 ! 

Mi, a mai kor gyermekei, az 1848—49-iki korszakot 

mesének, eseményeit hihetetlennek tartjuk. Nem csoda ! Ama kor 

fiai emberfölötti dolgokat müveitek. 

Dehogy a fiai! Mesés dolgokat vittek akkor véghez a 

nők is ; azok a derék, jó magyar honleányok, kik megértették 

& kor intő szózatát s hirtelen belátták, hogy nekik nemcsak 

mint »nőknek«, de mint „polgárnőknek" is vannak köteles-

ségeik. 

Igen ! hisz a harczba siető ifjú sokkal elszántabban küzd 

a haza ügyéért, ha indulás előtt a jó, gondos anya megáldja. 

A nőnek befolyása van férjére s ha honleány, ha szereti hazá-

ját, küldi férjét a harczba. De ha önző s kicsinyes, ki előtt 

szentebb az édes én, mint a haza becsülete, akkor vissza is 

tarthatja a férjet, a vőlegényt, a gyermeket. Annak a kornak 

polgárnői azonban egymást múlták felül léleknagyságban. Hisz 

-a költő is úgy emlékszik meg róluk örökszép költeményében: 

Ezzel hímzó a honleány, 

E szóval a honfi zászlót, 

Ezzel inent el az a gyermek, 

Akit anyja másnap gyászolt. 

De ha maradt még egy fia 

S kívánta a haza tőle: 

Az egyiket nem siratta, 

A másikat odaadta, 

S ment a gyermek, ment — előre ! 

Lehetetlen eltagadni, hogy szabadságharczunkra néhány 

fiatal, előkelő s befolyásos mágnásnőnek döntő hatása ne lett 

volna. Azonban még ezek közül is kivált hazafias lelkesedése 

•által a két Zichy nővér, kik gróf Batthyány Lajosnak és gróf 

8* 
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Károlyi Györgynek voltak nejei. Ők kora ifjúságukban hozzá-

szoktak a politikai légkörhöz s már 1844-ben, midőn Kossuth 

Lajos a védegyleti mozgalmakat kezdeményezte, e két honleány 

volt a >honi* iparczikkek terjesztésének legbuzgóbb pártolója 

és támogatója. 

Ekkor írta a két Zichy nővérről Petőfi remek versét, 

melyből közlöm az alábbi néhány sort : 

Láttátok-e a két tündérvilágot ? 

. Borús hazánknak két sarkcsillagát ? 

Evezhetsz bátran nemzetem hajója 1 

Nem veszthet az czélt, aki ilyet lát. 

Én láttam, láttam! Megmutatta őket 

Szent vágyaimnak a szövétnekfény ; 

Hanem mi volt e fény a lánghoz képest, 

Mely akkor égett keblem belsején. 

Ott álltak ők, mint égi jelenségek; 

Szokatlan köztünk ilyen lá tomány; 

Hahogy sokáig néztem volna őket, 

Szeinfényemet vesztettem volna tán. 

S hallottam édes ajkaik zenéjét; 

Hallottam őket halkan mondani. 

Mit tetteik rég fenszóval beszélnek, 

Hogy ők a honnak hű leányai. 

Igen 1 hű leányai voltak már akkor e honnak. Pedig az 

tagadhatlan, hogy negyvennyolczadiki nemzeti ébredésünknek 

bölcsője a védegyleti mozgalom volt. Sok honleányban akkor 

oly hazafias dicsvágy ébredt fel, mely sohasem aludt ki. Ilyen 

özvegy gróf Károlyi Györgyné, a még életben levő egyik Zichy 

nővér. Ő együtt érez nemzetével. Tudja, mi fáj a magyarnak ; 

s ami nekünk fáj, az neki is fáj. Ha nekünk jó kedvünk van, 

akkor e tisztes matróna is mosolyog. Pedig már a szabadság-

harcz idejében sok megpróbáltatáson ment keresztül. Sógorát, 

gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt 1849. január első napjai-

ban az ő egyetem-utczai palotájában fogták el. Windischgrátz 

azzal fenyegette a grófnőt, hogy magyar érzelmei miatt nyil-

vánosan fogja megkorbácsoltatni 
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Hála isten ! ez nem következett be, de a grófnő egy 

másik kellemetlenséget még sem kerülhetett ki. A horvát haram-

hasa, báró Jellasich tolakodását. Ez az űr önhatalmúlag beszál-

lásolta magát a grófi palotába s beüzent, hogy tisztelkedni 

óhajtana nála. Károlyi Györgyné azt válaszolta: »beteg«. — 

Amidőn a horvát kalandor másodszor is jelentkezett, akkor a 

hőslelkü asszony azt üzente ki : »Jellasich úr számára mindig 

heteg vagyok.«1) 

És ezek az elvek, ezek a nézetek nem változtak benső-

jében. Amikor a magyar kormány másodízben elhagyta Pestet, 

akkor gróf Károlyi Györgyné Komáromba ment, s ott volt 
egész a vár feladásáig ; azután ő is menekült külföldre, s 

"énfben telepedett meg. A genfi emigrationális telepnek a 

grófnő valódi szelleme, éltető lelke volt. 

Nem csoda ! Minden tekintetben rendkívüli nő volt, tele 
eszszel, nagy szívvel és jósággal, — írja róla Teleki Sándor 

— megáldva mindazon nagy tulajdonokkal, melyek az 
asszonyt teremtik. A szeretet, hazafiasság, kitartás, jótékony-

i g voltak főjellemvonásai. Az egész emigratió szerette, tisz-

telte. Ő minden párton felül állott, s mindenkit iparkodott 
SaJát magaslatára emelni. Soha tőle senki vigasztalás nélkül 
nem távozott, a nyomor elejébe ment, a csüggedőket bátorí-
toUa, a túlzókat mérsékelte ; soha a szent igaznál egyebet 
nem mondott. Házában minden magyar ember otthon volt, — 
erezte a családi élet melegét, s majdnem a haza napja sütött 
a távol idegenben a szegény hontalanra.2) A grófnő itt sem 

fakított a politikával. Sőt később, — a hatvanas évek eléjén — 
uJra ténykedett is. Velenczében ugyanis ő volt az, aki Justiniani 
marqiiise..val egyetemben az osztrák-ellenes agitátiót megindí-
tot ta> s szította mindaddig, (amidőn ennek következtében 

°nnan is menekülnie kellett. Évekig nem volt szabad lábát a 

izaterületre tennie s csakis a kiegyezés megkötése után 

J'ött haza. 

x) Az 1849. évben Debreczenben megjelent Közlöny, Esti Lapok és 
drczius 15-ike, egykorú közleményei után. 

2) Gróf Teleki Sándor. Egyről-másról. I. k. 149. és köv. lapok. 
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Az idők ekkor már megváltoztak. Károlyi grófnő-

nem ! Ő akkor is ép oly lelkes honleány maradt, aminő volt 

előbb, s aminő ma. Kitartó, buzgó híve és követője volt 

Kossuth Lajosnak, egész nagy hazánkfia haláláig. 

* * * 

Nézetem szerint legsajátosabb, mondhatni forradalmi 

temperamentumu és kedélyű alakja szabadságharczunknak 

gróf Teleki Blanka. Talán az egyetlen főrangú nő, aki azért 

örült a forradalmi mozgalmaknak, mert az a társadalmi osz-

tályok közti válaszfalakat volt hivatva lerombolni. Teleki Blanka 

mély gondolkozású bölcsész volt. Arisztokratának születelt; 

szép volt, gazdag és előkelő. S ő a hazaszeretet vértanújává 

lőn. Az az eszme lelkesítette, hogy az elnémet-francziásodott 

főúri családok nőgyermekeibe magyar honleányi érzést kell 

oltani. 

Nevelő-intézetet nyitott. Ekkor hozta őt össze a sors a 

lánglelkű Vasváry Pállal. A forradalmi kedélyű ifjú barátsága 

döntő befolyással volt a főrangú hölgy sorsára. E percztől 

kezdve ő is a nép ügyét szolgálta. Es Teleki Blankában meg 

volt minden kellék arra nézve, ami egy újkori martyrt jel-

lemezhet. 

Tehetséges, mély gondolkodó; e mellett szenvedélyes, 

szép és ihletett. Egyetlen talán szabadságharczunk női alakjai 

közül, aki hivatva lett volna arra a nagy szerepre, melyet 

Roland asszony vitt a franczia forradalomban. 

Az ő folyton lángoló tiszta honleányi keble az új sza-

badság sugaraival gyulladt ki, s lobogott még akkor is, midőn 

a régi intézmények zsoldosai börtönre vetették, kínozták, — 

lobogott mindaddig, mig hazaszeretetének máglyáját a honvágy 

a száműzetésben ki nem oltotta. 

Teleki Blanka sohasem ment férjhez. Miért ? Azt 

tudni nem lehet. Kora ifjúságától kezdve férfias nevelésben 

részesült; a természet sok kiváló tulajdonnal áldotta meg, — § 

melyeket később maga fejlesztett. Szeretett festeni, mint szob-

rász is számottevő volt, — de az egyetlen szabadság az, 

amiért rajong! 
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Kedélyvilágát s benső lényét jellemzi a közetkező : ami-

dőn Vasváry Pál szabadcsapatot alakított, Teleki Blankát kérte 
fel zászlóanyának. A zászlószentelés Nagyváradon ment végbe. 

Teleki Blanka készségesen tett eleget a lelkes ifjú felhívásának, 
s barátnőjével, a jelenleg is életben levő kiváló műveltségű 

honleánynyal, s későbbi fogoly-társával, Leövey Klárával jelent 
m e g a Rákóczy-csapat zászlószentelésén. Itt azután A népek 

szövetsége nevében verte be a zászlószöget.1) 

A világosi fegyverletétel után elfogták. Két egész hosszú 

esztendeig tartották a Neugebeudében vizsgálati fogságban. Itt 

Sárossy Gyula volt a mellette levő szobába zárva; s Teleki 

Blankáról irta azt a hatalmas, színekben gazdag költeményét, 

mely Babylon imája, név alatt ismeretes, s melynél igazabban 
é s maróbban a szomorú korszakot senki sem jellemezte. 

A költő — írja költeményében, — imát hall a mellék-

szobából. 

Egy kis repedésen gyertyafény rezgését veszi észre, s 
eSY gyönyörű nőalakot pillant meg. S miközben ő kémlelődik, 
a nő büszke tekintetét az égre veti, kezeit összekulcsolja, 
s elmondja Babylon imáját, — melyből közlöm az alábbi részt: 

Vizsgáld meg Isten, amit szenvedünk : 

Bú altat el, panaszra ébredünk, 

Körmünk sasok módjára nagyra nő, 

Száraz kényért agyarlunk, mint a kő, 

S hogy képviseljük a vadállatot, 

Ujjunk s fogunk tesz étszolgálatot. 

' Étkünk silány, s ha sótlan és hideg, 

Könnyünk heviti, könnyünk sózza meg. 

Rokon rokonnal értekezni fél, 

Barát baráttól elfalazva é l ; 

S ki felsóhajtva hozzád zeng iinát, 

A kurtavas legott visszhangot ád. 

Itt hazafi tett és minden szebb erény 

Bírák előtt gaz, árulási tény, 

A házasoknak feldúlt láncziban 

Az oltárszentség meggyalázva van. 

0 Leövey Klára. A RAkóczy-csapat zászlószentelése. Hazánk 1885. 
evf- ni. kötet. 303-ik lap. 
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Rabnőnek itt, bár keble megszakad, 

Üngyermekét szoptatni nem szabad. 

Fogy itt a szív, s a lángoló kebel 

Távol szerelmét hol találja fel ? 

A honleány jutalma szajha n év ; 

Gazság, hazugság menekvési rév. 

Tíz évi börtönt szül egy zöld tanú, 

Hurczoltatásra nem kell. csak gyanú. 

S hogy veszve légy. elég egy puszta vád, 

Melyet taréjos bérencz költe rád. 

Szóval : gonoszság, vad gorombaság, 

Kín, faggatás oly szörnyű fokra hág : 

Hogy egyikünk agyát locscsantja szét, 

Vagy ajtósarkra bízza végzetét. 

Míg másikunkat a bomlott ideg 

Orjületének éje szállja meg, 

S szívében a megmetszett húrokon 

Egy halhatatlan lantot szúr agyon. 

Sárossy e két utolsó megjegyzése Vahot Sándor és 

Kerényire vonatkozik. Teleki Blanka keresztül élte a sok 

szenvedést. Sem öngyilkos nem lett a vizsgálati fogságban, 

sem meg nem őrült. Ehelyettt azonban tíz évi börtönre, barát-

nőjét, Leövey Klárát öt évi börtönre ítélte az osztrák czivilizáczió. 

A két tehetetlen nőt Kufsteinba hurczolták; s ott a leg-

irtózatosabb helyre, a »császártorony« alatt levő kőkoporsóba 

zárták. Hogy mily hely volt e kőkoporsó, jellemzi az a körül-

mény, miként e börtönt hat foknál melegebbre fűteni egy-

általán nem lehetett.1) 

Teleki Blanka Kufsteinből 1857-ben szabadult ki, s kül-

földre ment. Pár évre reá Párisban halt meg e szóval ajkain : 

Magyarország ! Áldás emlékére ! 

Gróf Mikes Kelemen, a Mátyás-huszárok vitéz ezredese, 

Nagy-Szeben ostrománál veszté el életét. Nemcsak a hazát 

érte ezáltal nagy csapás, de a szerető nőt is, kit az ágyúgolyó 

özvegygyé tett. A csaták fénycsillaga, az öreg Bem apó, alábbi 

részvétiratot intézte gróf Mikes özvegyéhez, melyet a magyar 

kormány hivatalosan is közzé tett.2) 

1) Vasárnapi Újság. 1887. évi 30-ik szám. 
2) Közlöny 1849. február 16-ik szám 
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Vízakna, Szeben alatt, január 29. 

Tisztelt grófné! A közcsapás, mely Nagysád, nagyra-

becsült férjének, gróf Mikes Kelemen Mátyás-huszárezredesnek, 

izében falai alatt, a becsület vérmezején egy ágyúgolyó által 

okozott halálával mindnyájunkat ért, kötelességemmé teszi, a 

részvétnek néhány szavát intézni Nagysádhoz. 

Magasztos önfeláldozás a haza szent ügye iránt, a leg-

tevagiasabb bátorság, kiváló szerénység, s magán életének épp 
olY szende, mint kellemes vonásai azon tulajdonok, melyek 

Nagysád férjét megkülömböztették,. sőt mindenkinek, ki csak 
m e g is közelíté, kedvessé tették. Elég volt őt ismernünk, hogy 

becsüljük és szeressük. 

Ily előnyök mellett birá ő legnagyobb becsülésemet, leg-

őszintébb barátságomat. Gyönyörrel néztem elébe azoknak a 

kitűnő szolgálatoknak, melyeket tőle a haza méltán várhatott. 

Benne láttam már előre is azt a férfiút, kire Erdély 

ügyeinek vezérletét bíztam volna, ha kötelességem másfelé 
s zól í t ; s éppen azon a ponton voltam, hogy tábornokká leendő 

kineveztetését kérjem. 

De fájdalom! reményeinket egy ágyúgolyó örökre meg-

semmisítő, s gyászba borítá kebleinket. Engedje meg Nagysád, 
h°gy bánatát megosztva, szívem fájdalmát egy kissé enyhít-

hessem. 

Nagysádnak még maradt vigasztalása, a dicső név, melyet 

férjétől örökölt, s melyhez mindaz csatolva van, mi egy férfiú 

emlékét e földön tiszteltté teszi; de nekünk, barátainak, csodá-

éinak, semmi, de semmi vigaszt nem hagyott a sors. 

Fogadja Nagysád a részvét e pár őszinte szavai mellett 

fégmélyebb tiszteletemnek kijelentését. 

Bem tábornok, 

az erdélyi hadsereg fővezére. 
* * * 

Érdekes és előkelő női alakja volt szabadságharczunknak 

Nánássy Csernyus Amália. Amidőn Kossuth, mint a kormány 
eféöke Egerbe ment, a derék honleány az alábbi lelkes beszéd-

e i fogadta Kossuthot, mely beszéd hatása alatt Csernátony 
a z t írta: »Dicsőség és hála nektek, egri nők és leányok, hogy 
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hazafi kebelnek ily magasztos órát szerzétek. A költő nagy 

leend, ki titeket hozzátok méltó ihlettséggel fog megénekelni. 

A fiak büszkék lesznek, mert elmondhatják, hogy egri nőktől 

születtek. Az ifjú szive lángolóbban fog verni az egri hölgyért. 

A haza pedig, ha dicsekedni akar győzelem után, az egri 

hölgyeket fogja említeni«.3) 

Nánássy Csernyus Amália beszéde, melyet az egri nők 

élén az érseki palota erkélyén intézett Kossuthhoz, így szól: 

Eger városa polgárnői nevében üdvözöllek, Magyarország elnöke. 

Isten hozott megyénkbe, szabadság nagy embere. Isten hozott székes váro-

sunkba, ama dicső emlékű Dobó István hajdani sasfészkébe, nemzetünk 

legkedvesebb fia Kossuth Lajos, e reánk nézve százszor áldott nap. Isten 

hozott. Ki magas lelked sugarával felköltötted a nemzetben szunnyadó 

hazafi-szellemet, letépted nehéz rablánczait, — önálló szabad nemzetté 

varázsoltad, ki bűvös erővel alkotál egy dicső magyar hadsereget, mely 

megtöri a vad erőszak minden eszközeit s szerte pusztítja azt hazánk 

szent földjéről, ki a gondviseléstől nyert isteni erődből maroknyi véreink-

kel csudákat mívelsz új Európa kebelében. Áldott a nő, ki téged e nem-

zetnek adott, boldogok mi, kik mienknek mondhatunk tégedet; szent lesz 

neved, dicső emlékezeted e nemzet előtt, mely néked és elveidnek örök 

hűséget esküdött. Óh de jól esik, óh de jól tetted, hogy ezernyi gondjaid 

közt eljöttél hozzánk, új életet öntve az ellenség tombolásain megszomo-

rodott keblünkbe. Nemes s nagy lelkedet híven tükröző szelíd arczod 

vigaszt nyújt minden szívnek s keheinek, — mint áldozzunk méltóan 

néked ? nincs hatalom, nincs erő kezünk között, verejtékidért a népek 

Istene jutalmazzon téged. Itt vagy az édes hon iránti legjobb érzettel tölt 

nőkoszorúban, hidd, nincs hatalom, mely letartóztassa, nincs szó, mely 

kimondhassa a női SZÍV magas röptéit. Itt állasz e női koszorúban, mely fel-

fogva üdvös elveidet. ezen elvekben neveljük, nevelcndjük, hazánknak gyermekeinket. 

Itt e nők közt, kiket, ha az előre soha nem látó gondviselés munkára 

hívand fel, nem fognak vetni homályt a dicső emlékű elődökre, a dicső 

emlékű Dobó István korszakára, kik napjaink minden perczeiben esdjük 

a gondviselést, hogy tégedet, a szabadság nagy emberét, hazánk legked-

vesebb gyermekét, a magyarok Istene számos évekig boldogúl éltessen, s a 

kezdett nagy munka végöröm ünnepét, hogy dicsőn ünnepelhesd, — 

engedje. Élj 1 

Nagyon természetes, hogy a magyar hölgyek nem vonták 

ki magukat akkor, midőn sebesült vitézek és harezosok ápo-

lására került a dolog. A magyar kormány debreczeni hivatalos 

Ó 1849-iki Debreczenben megjelent Márczius 15-ének 43-ik száma. 
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Apjának, a Közlönynek 69-ik számában olvassuk, hogy a sebe-

sült és beteg vitézek ápolására összeállolt nőegyesület márczius 

26-án Debreczenben gyűlést tartott s azon az adományokat és 

gyűjtéseket adta be. 

Az egyletnek legbuzgóbb tagjai voltak : Batthyány Auguszta 

grófné, gróf Batlyhány Kázmér neje, ki lerjét kutahiai szám-

űzetésébe, majd később Párisba is követte. Továbbá : Fried Hen-

riette, Kendelény i Betti, Mérey Constantia, Meszlényiné Kos-
suth Zsuzsánna, Megyessy Karolina, Nagy Sándorné, Panczné, 

Papszász Klára. Scliódel Róza, Schwarz Josefa, Oláh Mik-

lósné, Szepessy Johanna, Szilágyi Sámuelné, Za/ay Fran-

ciska, Zichy Julia, Lakatos Györgvné, Teleky Blanka grófnő 

es Rntkayné Kossuth Lujza. 

Ezek a lelkes honleányok alakitolták meg a »Márcz ius 15-iki 
nöegylet«-et, melynek elnöke Kossuthné Meszlényi Terézia volt. 

A márczius 15-iki nőegylet körülbelül június közepéig működött. 

Tevékenységének nyomaira a Debreczenből -Taló visszatérés után 

Pesten legalább eddig akadtam. Hivatalos nyoma tovább nincs. 

De viszont nem mulaszthatom el felemlíteni, hogy a 

f2egedi nők abban a zivataros napokban szintén megállták 

helyüket. Meg, és pedig emberül! Szegeden Osztróvszky József 

kormánybiztos kezdeményezésére 1849. május havában alakult 
rneg a »betegápoló nőegylet«, Kordáné Vedress Rozália elnök-

b e alatt. Buzgóbb tagjai voltak: Rónay Karácsony Emilia, 

Schmidt Józsefné, Kohen Ábrahámné. ScháíTer Götz Borbála, 

Vadász Beró Jozefa, Osztróvszky Palásthy Leopoldina, Fischer 

Schafíer Katalin, Dáni Korda Teréz, Kovács Ferenczné, Fel-
m aYer Antalné és Pollák Kohen Teréz.1) 

A hölgyek határtalan buzgalmat fejtettek ki, csakhogy 

mindazt, mit szükségesnek véltek, előteremthessék. És elő 
l s teremtették. Fogadják fáradozásaikért a nemzet háláját. 

* * * 

1849. ápril 20-án nevezte ki Kossuth Lajos, már mint 
a z ország kormányzója, nővérét, özvegy Meszlényi Rudolfnét, 

Kossuth Zsuzsánnát az összes tábori kórházak főápolónőjévé. 

l) Reizner János: Régi Szeged 1. A negyvenes évek és a forrada-

0111 napjai Szegeden. 239-240-ik lapok. 
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Meszlényiné a reá ruházott tisztet már három nap múlva 

átvette s áthatva attól a nemes kötelességérzettől, mely vele 

született tulajdona volt, legfőbb óhajtásul azt tűzte maga elé, 

hogy hivatásának lelkiismeretesen megfeleljen. 

Azonnal felhívásokat s rendeleteket bocsátott ki a hely-

ségelőljárokhoz, lelkészekhez s a honleányokhoz, és utasításo-

kat adott az orvosi segélyen kívül szükségelt közvetlen ápolás 

iránt. Felkérte azonkívül a kórházi igazgatókat, tudassák vele 

az ápolás körüli esetleges hiányokat, hogy a bajokon haladék 

nélkül segíthessen. 

Meszlényiné Kossuth Zsuzsánna egyike volt kora legesze-

sebb nőinek. írni meg úgy tudott, hogy tolla megközelítette 

bátyjáét, Lajosét. A kormányzó őt szerette legjobban nővérei 

közül s »úgynevezett« női környezetéből neki volt reá a sza-

badságharcz idejében legnagyobb befolyása, s nem miként a 

Kossuth-ellenes kotteria hirdette, nejének. 

A Görgeiek, Kovács Lajosok és Kazinczy Gáborok sok-

kal nagyobb befolyást tulajdonúnak Kossuthnénak férjére, mint 

aminővel tényleg birt.1) Ez onnan van, mert folyton férje olda-

lán volt. 

Amikor Kossuth 1848. márcziusában felment Bécsbe, 

neje szintén vele ment. Görgei István legalább azt írja, hogy 

látta Kossuth Lajosnét talpon állva a kocsiban, jobb kezével 

az óriási zászló rúdjára támaszkodva, az ülve és hajlongva két 

oldalra köszönő ura oldalánál . . .« És neki, a fiatal Görgei 

Istvánnak, — amint most irja, »már akkor visszatetszett 

Kossuthné diadalmenete«. 

Vagy pedig felhozzák azt, hogy 1849. május havában 

együtt érkezett meg Pestre Debreczenből. 

De bezzeg! Ügy a Görgeiek, mint Kossuth ellenségei sok 

mindent elhallgatnak. így a többek között hallgatással mellőzik 

azt is, hogy Görgeivel neje együtt volt a táborban. S hogy 

nemcsak mint nyugodt szemlélő volt jelen, hanem aki úgy a 

kormányzás, mint katonai dolgokba is beleszólt, — arról 

tanúskodik Asbóth Lajos honvédtábornok, aki Emlékiratai ele-

9 Görgei István: 1848—1849-ből. I. kötet 4—5. lapok stb. 
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Jón feljegyzi, hogy egy ebéd alkalmával Görgeiné panaszkodott 

neki,1) hogy: »férjét meg akarják buktatni, most elhívnak 

tőle egy hadosztályt, azután elvonják a második s végre a 

harmadikat, s így Görgei végre csapatok nélkül marad«. 

Kossuth ellenségei sok ily fajta dolgot hallgatnak el, 

Persze! mert ez a táborban történt. így az alábbi dolgokról 
se sokan vannak értesülve : 

A fegyverletétel után a Facsét melletti Selesán faluban 

folyt le a jelenet, midőn Bem a magyar hadseregbe még egy-

szer lelket akart önteni. Vécsey tábornok összehívta tisztjeit, 
s kijelenté, hogy »többé nem tábornok, mindenkit felold a 
neki tartozó engedelmesség alól«. Hozzá tette, hogy ő megy 
az oroszhoz, s foglyul adja magát. — mert fél attól, hogy 

Bem, aki neki esküdt ellensége, — Erdélyben, az első állomá-

son főbe löveti. 

E tanácskozásban gróf Vécsey után neje emelt szót,2) 
s szintén németül szónokolt, — még pedig, mint egy jelenvolt 
feljegyzé: »oly szívrehatólag, hogy beszédje szintén nem 
téveszté el a hatást, s férje indítványának párthíveket szer-

zett«. Ez értekezleten nem is határoztak semmit, de kínos 

jelenet folyt le másnap, augusztus 16-án Facséten Vécsey és 

Bem tábornokok közt, amidőn Bem tényleg azt igérte Vécsey-
n ek, hogy az első állomáson íőbe löveti. Az ok nem ide, nem 
e keretbe tartozik. De mikor Vécsey szavára az utolsó magyar 
sereg megsemmisült, s Bem távozott, gróf Vécsey neje újból 

odafordult a tisztekhez, s így szólt : »íme! most már meg-

győződhettek, uraim, hogy Bem a gróf élete ellen törekedik.« 

Hogy mily rossz hatással volt a nők jelenléte a magyar 

seregnél, — tanúságot tesz arról még az alábbi eset is. Vécsey 
serege augusztus 22-én tette le az orosz előtt fegyverét Boros-

Jenőn. A tisztek a fogadóban beszélgettek, s velük volt az 

oroszok boros-jenői osztályparancsnoka is, Kaufmann tábornok. 

Ő nem győzte bámulatát kifejezni az ott jelenlevő sok 
é s hájos fiatal magyar hölgy láttára. Végtére megkérdé, hová 

1) Asbóth Lajos: Emlékiratai I. kötet 31—32. lapok. 

2) Potemkin Ödön : az 1849-ih évi magyar hadsereg feloszlásának 

°kai. 112—120-ik lapok. 
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való s mit keres itt, a csatazaj közepett, a táborban ily sok 

szép, fiatal nő ? 

Röviden felvilágosították a tábornokot, hogy ezek a 

hölgyek mindnyájan magyar tisztek nejei. Kaufmann tábornok 

erre nagy szemeket meresztett. 

— Hogyan ! — kiáltá — ezt a sok szép, fiatal nőt maga-

tokkal hurczoltátok táborról-táborra. állomásról-állomásra ? 

így hát nem csoda, ha ügyetek minden lelkesedéstek mellett 

megbukott! Nézzétek meg a mi táborunkat, abban egyetlen 

egy nő sincs, s nem is szabad ott lenni, mert elvünk : Katoná-

nak a harczon, ne a nőn legyen az esze, s a nő sírása meg 

ne lágyítsa szívét«.1) 

* * * 

Volt néhány nő szabadságharczunkban, kik tényleg 

karddal kezükben védték a hazát. Ezek közül legismertebb a 

néhány év előtt elhunyt Lebstück Mária, kinek a napokban 

leplezte le az igaz kegyelet síremlékét az újpesti temetőben. 

Lebstück Máriáról ezt írja az 1849-iki Közlöny 55-ik 

száma: »Egy nevet akarok átadni a magyar históriának, s ez 

Lebstück Mária. Szabadságharczunk eseménydús történeteiben 

nem egy tünemény merül fel, melynek emléke előtt meghaj-

land a hálás utókor. A többit mellőzve, ily tünemény Lebstück 

Mária, a hős horvát leány Görgei táborában. Csak a gyáva 

képes nevetni rajta, hogy még egy gyöngéd leányka is önként 

kiszáll a sikra, hova sok férfi csak kényszerítve lép ki. Ellen-

ben aki az ily ténynek magasztosságát felfogni tudja, meghaj-

lik annak nagyszerűsége előtt. A jómódú zágrábi szülőktől 

származott Mária, a mult évi márcziusi napokban, — mint 

vallja — fegyvert fogott Bécsben Ausztria szabadságáért; a 

bécsi gyászos események után pedig Magyarország szabadsá-

gáért küzdött. Ő valódi katona-szolgálatokat tesz, a tiroli 

vadász-csapatba besorozva Carl név alatt. Résztvett a bábol-

nai, tétényi ütközetekben, legközelebb pedig a verpeléti ütkö-

zet után, midőn zászlóalja a vasasok által úgy szét ugraszta-

tott, hogy mindenki csak a maga megmentéséről gondoskodott, ő 

9 Potemkin ü . A magyar hadsereg feloszlásának okai. 138-ik lap. 
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86 sebesültet szedett össze, s szállított Tisza-Füredre. Nem 

mellékes czélok hajhászása, mikre egy nőnek elég alkalma van 

csatasíkon kívül is; nem különczködés, de a szabadság ösz-

töne vezérlé őt azon térre, hol az enyészet bús mezején a 

dicsőség hervadhatlan babérai teremnek. Ő a forradalom gyer-

meke, Görgei táborának szép virága ! E napokban fővárosunkba 

jött, hol a közfigyelem tárgya lett. Remélem, hogy az önfel-

áldozás e dicső példánya kormányunk figyelmét sem kerü-

lendi ki«. 

Lebstück Márián kívül tudomásom szerint még néhány 

hölgy védte fegyverrel hazáját. így például Beregmegye egyik 

legelőkelőbb családjának sarja : Szentpály kisasszony, továbbá a 

hájos Jagelló Apollónia; azután Pregler Antónia, később Mote-
siczky Istvánné, aki Görgei kíséretében volt. Utóbbinak egy 

Barabás Miklós által festett pastell képe van birtokomban. 

Nem honvéd, de női ruhában. Magas, sugártermetű hölgy, 

éíes, merész tekintettel s rövidre nyírt hajjal. 

Pár év előtt halt el egy nőhonvéd : Bányay Júlia, aki 

Sárossy Gyula név alatt jelent meg Törökországban az emigrán-

sok közt, s állítólag ez alatt a név alatt küzdött a hazáért.. 
* * * 

Sajátságos éles és majdnem áthídalhatlan ellentét van 

S'-abadságharczunk két nagyon ismert nevű nőalakja, Damjanich 
Jánosné Csernovics Emilia és Petőfi Sándor neje, Szendrey 
Jalia között. 

Damjanichnénak lelkébe van sütve boldogult férjének 

emléke, kinek a legszebb mellékneve volt, amit csak katona 

elérhet: Sempér victrix, a mindig' győző. 

És amily honfiúi áhítattal tekintek Damjanichnéra min-

den alkalommal, oly engesztelhetlen gyűlölség fog el, ha 

Szendrey Juliára gondolok, aki nemcsak képes volt magától 
e'dobni a Petőfi-nevet, hanem alig várta, hogy eldobhassa. Ú 

járta ki, ő sürgette ki a német beamtereknél, hogy már az 
é v , a törvényes egy év letelte előtt halottnak lett Petőfi Sán-

dor nyilvánítva, — s Szendrey Júlia újra férjhez mehetett. 

Damjanich János nejét Dobay őrnagy a következő levél-

ü l kérte fel zászlóanyának: 
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Asszonyom ! 

Zászlóaljam alakult! 

És embereim, a vitézek, a csatákban csak a dicső honvéd 

czím s honszerelem által lelkesítve, több nagyszerű példák 

által buzdítva rohanhatnak előre! 

Még nem birok nemzetem tricolor zászlajával. Nem ter-

jeszthetem szét a zászlót, melynek színében nyitá vérerét haj-

dan a hírhedett hét vezér ! 

Még nem híhattam fel népemet a nagy esküre, melyben 

életét első és utolsó csepp véréig hazája szabadságának áldozza ; 

nem teremthettem meg a kapcsot, — mely ily alkalommal a 

lélek vallásos érzelmeiben ébred fel, s mély áhítattal ragasz-

kodik a szent zászló dicsőségéhez. 

Ó ! dicső hölgy, nemzetem méltó vezérének, a nagy 

Damjanichnak nagyobb hitvese, tőled, önzéstelen drága lelked-

től kérem, hogy megadd, s díszíts zászlóddal. 

Add meg, mit kérnem tán vakmerőség, de elnyerve 

büszkeség, s általa szellemed s közösen tisztelt férjed csak 

dicsőséget ismerő csatái oroszlánná edzik a nyúlszívűt is 

Honfiúi bizodalmas kérelmem teljesedése vitézi, elhatáro-

zott tettekre számíthat; hogy számítson is, az akarat és erő 

készen áll. 

Kegyeibe ajánlott, hazafiúi tisztelettel vagyok 

Hajdú-Szoboszlón, márczius 26-án, 1849. 

hazafiúi szolgája 

Dobay, 

őrnagy, a 36-ik zászlóalj parancsnoka. 

A szent asszony erre* következőleg válaszolt : 

Tisztelt őrnagy úr ! Felhívó levele örömsugárral töltötte 

el lelkemet, hogy ön engem azon kitüntető szép kötelességben 

részesít; mert mi lehec édesebb, mi jutalmazóbb, mint azon 

öntudat, polgártársainkat lelkesíteni s buzdítani igazságos 

ügyünk és szeretett hazánk iránt! 

És ime! őrnagy úr felhívása által felruházott engem 

azon dicső hatalommal, zászlaját azzal ajándékozni meg, mely 

harczban mint nemtőjük lobog felettük és mint emlékeztetőjük 

arra, hogy győzni vagy halni. 
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Midőn őrnagy urat felhívása teljesítéséről örömmel tudó-

sítanám. további barátságába magam ajánlva, maradok 

Damjanich Emilia. 

Körülbelül — ha jól emlékezem — 1849. márczius köze-

pén a hivatalos lapban Petőfiné Szendrey Júl ia egy felhívást 

tett közzé ez alatt a czím alatt: Testvéri szózat Magyar-

ország hölgyeihez. E szózat semmit mondó, dagályos, virág-

nyelvű buzdítás a hölgyekhez, hogy annyi áldozatot hozzanak 
a hazáért, amennyit csak birnak. Csernátony egy régibb czikké-

nek másolata, amit ez a szenvedélyes asszony csupa feltűnési 

viszketegből tett közzé. E felhívás az utókor előtt egy cseppel 
s em teszi ezt a nőt rokonszenvesebbé, mint amily ellenszen-

vessé, gyűlöletessé tette magát kortársai előtt. 

* * * 

De hát végeznem is kell! 

S hogy ezt tehessem, nem fogom részletezni az oly nyo-

morult gaztetteket, aminőt Pálfy Mór is vitt véghez Győrben, 
a,niclőn egy úri nőt rövid úton megvesszőztetett. Nem adom 

0 a két Maderspachné szomorú történetét, kiknek egyikét,* 

nderspach Károlynét, katonai sorfal közt meztelenül vesszőz-
tők-

nieg, s férje ezalatt egy mozsárral lőtte szét agyvelejét; 

niasiknak, Maderspach Ferencznének pedig végig kellett nézni, 

jnidőn vitéz férjének holt-testét akasztatta a gaz Haynau bitó-
ara- Erről máshol szóltam. 

De mielőtt tanulmányom bevégezném, szabadságharczunk 
í í l eg egy nőalakjáról emlékezem meg. Ez egy rejtélyes nő. Nem 

mint báró Beck Vilma. Ő 1850-ben Londonban adta "ki 
et*dékiratait két kötetben, melynek mindjárt czímlapján rajta 

^an> hogy titkos útait, s kalandos misszióit Kossuth megbízásá-
01 tevé. Mint Kossuth kéme bejárta egész Magyarországot, 
usztriát, Galicziát és Németországot S mesterségét — hogy 

8y mondjam — valódi művészettel, de egyúttal halálmeg-
Vetéssel folytatta. 

Érdekesnek tartom, mert történeti esemény, róla a követ-

e k e t feljegyezni. Ez epizódot azonban nem az ő, — hanem 

Úugonics-Társaság Évkönyve. II. 9 
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Stiles Vilmos úr, akkori amerikai bécsi megbízottnak szabad-

ságharczunkról írt értékes müvéből vettem ki.1) 

1848. év deczemberének éjjelén, mikor Ausztria és Magyar-

ország közt már minden összeköttetés megszűnt és minden 

oldalról erős hadseregek őrizték a határt, — Stiles úr, az 

Egyesült Államok bécsi követe, a követség hivatalos helyisé-

gében időzött, amikor inasa egy fiatal nőt vezetett be hozzá, 

ki sürgősen óhajtott vele beszélni. 

Nagyon bájos és nagyon szép volt és bár pórruha födte, 

elegáns modora, folyékony franczia beszéde elárulta, hogy inkább 

herczegnő, mint pórnő. Jó ideig ült és beszélgetett, mielőtt 

jövetelének czélját előadta volna. Mikor Stiles úr vendégét 

jövetelének oka iránt a legudvariasabban kérdezte volna, a 

hölgy csak arról óhajtott megbizonyosodni, hogy valóban azzal 

az egyénnel beszél-e, kivel ügyét elakarja intézni ? 

Stiles úr erre lovagias becsületszavát adta, hogy ő csak-

ugyan az Egyesült Államok diplomatiai megbízottja a bécsi 

udvarnál. Erre a biztosításra a hölgy rögtön így szólt: 

— Uram! én tudósítást hoztam önnek. — Ezután kérdé: 

Van-e egy megbízható szolgája, ki pár pillanatra velem jönne 

az utczára ? 

Stiles erre azt jegyezte meg, hogy biztos szolgája nincs, 

mert azt hiszi, valamennyi a bécsi policzia bérencze, de van 

egy magántitkára, akiben bízik ; azt majd leküldi vele. 

A hölgy az előhívott titkárral lement az utczára s nem-

sokára visszajöttek saroglyát czipelve. A saroglya keskeny lécz-

darabokból volt összerakva, szabályos keresztbefutó rácsot 

képezve. A léczek keresztezésén fa- vagy vaspántok voltak, úgy, 

hogy mire darabokra tudták szedni, majdnem egy egész óra 

telt el. 

Amint a saroglya szét volt szedve, csupa léczdarab hevert 

egy rakáson. A szép ismeretlen egyik léczet a másik után vette 

kezébe, gondosan megvizsgálta, végre egyiknél felkiáltott: 

— Ez az ! 

9 By Williarn H. Stiles. Austria in 1848—49. Late political Mcve-

ments etc. Revolution Hungary II. kötet 155. és köv. lapok. 
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Pedig ez a lécz is úgy hasonlított a többihez, hogy a 
eggyanakvóbb beavatatlan egyén sem sejthetett rajta különb-

séget. Azonban tollkés segélyével szét lehetett venni. Két darab-

ol állván, közepén ki volt vájva s üregében elfért egy össze-

ütö t t levél. Ide volt rejtve oly ügyességgel, mely túljárt az 

osztrákok őrszemének eszén, — az a levél, melyet Kossuth 

Bajos Beck bárónő által Stiles úrnak küldött. 

Beck bárónő az ötvenes években Londonban halt el. 

Ilyeneknek tanultam én ismerni szabadságharczunk nő-

alakjait. 

9* 





EGY ÚJSÁG HUSZONÖTÉVES TÖRTÉNETE. 

A Szegedi Hiradó 1859-től 1884-ig. 
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I. 

A LAP ALAPÍTÁSA. 

Gyerekjáték manap az ujság-alapítás. Csak egy ember kell 

. hozzá, aki érzi magában az eszmék forrongását, aki azt 

niszi, ho gy van mit elmondania a közönségnek. Vállalkozó 

°űnyen akad a lapkiadásra. Vidéken kivált minden könyv-
nyomdának megvan ez a praedestinácziója. Névjegyek, falra-

gaszok, akczizczédulák és étlapok készítésénél meg nem állhat 
0nórzetes nyomdász. Kell valamit tenni a halhatatlanságért is. 

Többé-kevésbé szívesen várt ember a nyomdában min-

aki első pendíti meg a hírlap csinálását. Hatalmas ideák 

, e nek szárnyra a betűszekrények között; a város, a megye 

oldogsága nagy kérdőjel gyanánt fűződik a születésre váró 

űlap eszméjéhez és mire fölvirrad a következő vasárnap dicső 

jnala, Szinnyey eg y társadalmi hetilappal többet jegyez a 

magyar sajtó statisztikájába. 

, Születnek és halnak így a hírlapok tömegesen. Három 

Már iránt megy a híre, ha egyszer hevesebb személyeskedés-
el közfigyelmet sikerül kelteni valamelyik ujszölött helyi orga-
U|nnak, máskülönben pedig csak két klikk olvassa rend-

I^
e r i n t- Egyik mindennel elégült, amit ír, a másik viszont 

'ndenért dühös. Apró harczok csatatere a társadalmi hetilap 

® a társadalom nem bánja komolyan, él-e, hal-e ? Még a kebel-

klikk sem tud érte fölmelegedni áldozatra s közönynyel 

m sorvadását hétről-hétre, mígnem a lap korai halála meg-

adótól Í O g y a t é k o s s z á m ú híveit is a négy forint előfizetési 

Mennyivel más idő járt 35 év előtt! Irodalmi és társa-

a mi esemény volt egyszerre, mikor az alföldi legnagyobb 

y°mda tulajdonosa: Burger Zsigmond megindította a »Szegedi 
n,radó«-t 1859-ben. 

k0 ' * s m e r n i k e l 1 annak a kornak történetét, hogy e vállal-

p z a s merészségét megtudjuk mérni. Több kellett ahhoz a 

t a p Z l a vállalkozási kedvnél, a tőkebefektetésnél és koczkáz-

asnál. Főbenjáró koczkákat dobáltak akkor szép Magyaror-



136 Kulinyi Zsigmond 

szágon. Olyan világ volt, hogy szívünk magyar dobbanását is 

türtőztetni kellett. Kémek voltak minden bokorban és besúgták 

»fölebbvaló« kémeknek legtitkosabb gondolatainkat. A levegőt 

vérünkkel, verejtékünkkel fizetett ellenségek fertőztették meg 

és körülszimatoltak bennünket házainkban, gyűléstermeinkben, 

nyilvános helyeken egyaránt. 

Egy nagy háló volt kivetve Magyarországra, melynek 

zsinegszálai Bécsben húzódtak össze, szövevényes titkos jel-

adások nyomán. Százával vergődtek e gyalázatos hálóban leg-

jobbjaink, csoda-e hát, hogy kerülte, akinek volt mit féltenie : 

családot, exisztencziát. 

A nemzeti ébredés szószólóinak chorusába ily időben 

állott be a »Szegedi Hiradó« és járta az úgynevezett »tojás-

tánczot« emberségesen. Amit nem volt szabad kiírni nyiltan 

(és hej, sokat nem volt szabad), azt elmondotta a sorok között. 

Megértették, akiknek írva volt. Csak a fináncz nem értette 

meg, pedig a lap minden példányára ráütötte a kétfejű sas-

madaras stemplit. 

Itt-ott azonban megszimatolta a felsőbbség is, hogy mi 

van a sorok között és ugyancsak meggyűlt a baja az öreg 

Híradónak. Első száma 1859. május 2-án jelent meg és 1860. 

évi február 6-án már a második megdorgálásban volt része, 

miként olvasható magában a Hiradóban. Mert az az osztrák 

divat járta itt akkor, hogy a megrendszabályozott lapnak közöl-

nie kellett Prottmann császári rendőrigazgató írásbeli inegin-

tését, amiért a »Szegedi Hiradó« — igy szól Prottmann intése — 

az izgatást következetesen folytatja. 

Kempelen Győző, a lap első szerkesztője személyében is 

lakolt a Hiradó tojástánczaiért. Amúgy is rovott ember volt a 

schwarzgelb körökben, hírlapírói működése tehát csak a koro-

náját tette föl vétkeinek. Már 1860. szeptember 9-iki számá-

ban újságolta a Hiradó, hogy Kempelen szerkesztőt fogolyként 

kísérték a helybeli várba és onnét Pestre. Október 28-án tért 

vissza Kempelen első ízben. Rövid távolléte alatt a Hiradó 

Burger Zsigmond kiadó felelőssége alatt jelent meg az 1860. 

évi 89-ik számig, melynek végén ismét Kempelen nevét olvassuk. 

De nem sokáig tartott az üldözött szerkesztő szabadsága. 

Alig 4—5 hó múlva Kempelen Győzőt ismét legyőzte az árul-

kodás és másodszori várfogságát nem sok idő múlva a testi 

és szellemi vegetálás, majd a jóltevő halál váltotta föl. 

E második interregnum alatt is, a 24-ik számtól egész 

1861. végéig Burger Zsigmond felelőssége alatt jelent meg a 

Szegedi Hiradó és ez a három első esztendő képezi legsúlyo-

sabb korszakát az Alföld első életképes lapjának, akár a mos-
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b>ha közviszonyokat, akár az anyagi megizmosodás nehézsé-

geit nézzük. 

Viszontagság, baj, üldöztetés, ezek voltak a Hiradó zsenge 

korának kísérői. De a lelkes, hazafias kiadó nem esett két-

ségbe. Csüggedetlenül folytatta derék harczát látható és látha-

Ldlan hatalmak ellen. És annál nagyobb érdem ez, mert a 

közönség pártolása eleinte korántsem állott arányban az expo-
na l t helyzet megmérhetlen áldozataival. 

A Hiradó oly hazafias programmal lépett a világba, oly 

evvel küzdött az elnyomatás ellen, hogy bízvást megérdemelte 
volna a legnagyobb elterjedést. De hát akkortájt sokan bele-

melegedtek a német hírlapok olvasásába, sokan meg nem mer-
eA magyar újságot járatni a »gutgesinntek« minden árral 

üsző táborából. így aztán kevés olvasója és még kevesebb 
előfizetője akadt a Híradónak. 

Az első időkben valóságos életkérdés volt ez alapra. Az 

io()0. évi 47-ik számban egész nyíltsággal föl van vetve a 

etkérdés. A »Fönnmaradjon-e vagy megszűnjék a Tiszavidék 
aPja ?« czímű első czikkben Keinpelen Győző szerkesztő kimon-

otta kereken, hogy a Szegedi Hiradó meg fog szűnni, ha 

riőfizetőinek száma nem emelkedik. 

Volt pedig akkor a lapnak mintegy 300 helybeli és talán 

• 60 vidéki előfizetője. 

. A vidék közönyössége miatt panaszkodott a Hiradó leg-

íjhhbb. És joggal. Mert akkor a vidék összetartását százzal 

°bb ok parancsolta. Aminthogy az előfizetéseket kivéve, meg 
s volt az Alföld, a Tiszavidék lapja és a Szeged környékbeli 

ozségek között minden kapocs. A Híradóban panaszolták el 

j^nden bajaikat, ott tárgyalták községi és társadalmi ügyeiket 

b '~ic"~^ásarhely, Szentes, Csongrád, Mindszent, Szegvár, Sza-

r k a , Makó, sőt állandóan közölt e lap leveleket Pécsről, 

emesvárról, Székesfehérvárról és Aradról. Ez utóbbi helyről 
ég akkor is, midőn pár évvel később megszületett a vidéknek 

^gyik legrégibb lapja, az »Alföld«, melynek czíme tulajdonkép 

híradót illette volna meg több joggal. 

^ Csongrádmegye közéletének tollforgató emberei évek során 

g ' egészen az alkotmányos aera kezdetéig, sőt azon is túl a 

^egedi Hiradó hasábjain adtak egymásnak szellemi találkát 

i s SJfakran nagyon is animált tollharczok folytak a lapban, 
talmas pártokat tüzelve föl a megye községeiben. 

, „ Kivált H.-M.-Vásárhely és Szentes azóta jó alkotmányos 
r°kratákká simult férfiai hadakoztak sokat a Híradóban, míg-
rn 1868-ban megszületett a »Vásárhelyi Közlöny«, 1870-ben 
cllg a »Szentesi Lap«. E versenytársak aztán lassankint elfog-
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lalták a Tiszavidék közlönyétől nemcsak a tollbiró vidéki 

embereket, de tán az előfizetőket is. 

Mert a létkérdést nem hiába hangoztatta a Hiradó annak 

idején. Amint az 1860. évi 47-ik számban megjelent Kempelen 

említett czikke, úgy tetszik, nagvobbszerű mozgalom indult a 

lap anyagi támogatására. Az 50-ik számban már olvastuk, 

hogy »ez évben a lap semmiesetre sem szűnik meg«, az 52. 

számban pedig megkezdődik az előfizetők névsorának közlése 

és tart vagy tíz számon keresztül. 

Ez időben a Hiradó 313 helybeli és 167 vidéki, Összesen 

480 előfizetőt mutatott ki, tehát oly számot, melyre még min-

dig ráfért a szaporodás És az is bekövetkezett lassan. Három 

negyedévvel később, 1861. márczius elején a megnyugvás hang-

ján szól az akkor három éves lap saját anyagi helyzetéről e 

pár sorban : 

»Előfizetőink száma 570-re szaporodott. Most vagyunk 

először azon kellemes helyzetben, hogy elmondhatjuk azt a 

szót : megélhetünk.«. 



II. 

A S Z E R K E S Z T Ő K ÉS FŐMUNKATÁRSAK. 

Kempelen Győző, az első szerkesztő, a már említett 

kénytelen szüneteket betudva, három évig állott a lap élén és 
e z aránylag rövid idő alatt határozott tekintélyt szerzett a 

»Szegedi Hiradó «-nak és megszerezte, ami ennél is többet ért, 
a hazafias körök rokonszenvét. 

Nem csupán a lapjában agitált Kempelen jó ügyek mel-
lett, de résztvett azok kezdeményezésében, intézésében is. A 

tettek embere volt a társadalomban és ott látjuk őt e szomorú 

teők mozgalmainál az elsők sorában. 

Nagy része volt többek között a csongrádmegyei gazda-
sagi egyesület megalakításában, mely élénk tevékenységet fej-

tett ki fönnállásának első éveiben, gépkiállításokat, ekeverse-
nYeket rendezett Szegeden és a megye községeiben, mellesleg 

Pedig érintkezési pontja volt a megye tiszta érzelmű elemei-
nek oly dolgokban is, melyek szigorúan véve nem tartoznak 

éppen a gazdasági egylet ügykörébe. Kárász Benő, később 

Károlyi Sándor gróf volt az egyesület elnöke, Kempelen pedig 
a titkára, mely hivatalában, mikor fogságba került, Okrutzky 

faost Abafv) Aurél váltotta föl. 

Maga a Hiradó is elég teret nyújtott különben Iíempe-

tennek és munkatársainak a minden téren pangó, lomha köz-

élet föl frissítésére. Hogy csak néhány később testté vált esz-

méjét említsük ennek a regimenek, Kempelen pendítette meg 

Dugonics műveinek kiadását, a Dugonics-szobor eszméjét és 

Szeged váro= történetének megírását, melyre a közel 100 
a r a nY, idők folytán ezer forintra nőtt díjat is a Hiradó gyűj-

tette össze lelkes polgároktól. 

A Hiradó későbbi szerkesztője : Nagy Sándor, úgyszólván 

keletkezésétől fogva buzgó munkatársa volt e lapnak. Mindjárt az 

1859-iki évfolyamban előfordul Sz. Nagy. Sándor neve egy 

»Magyarország« czímö lendületes vers alatt. És 1860—1861-ben, 
maJd később egészen 1867-ig mind sűrűbben találkozunk e 
névvel, vagy inkább a különféle jegyekkel és álnevekkel, 
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melyek alatt magvas, erőteljesen hazafias czikkeket, humoros 

elmefuttatásokat és hangulatos költeményeket írt Nagy Sándor. 

Különben már az 1860-iki évfolyam 103-ik számában segéd-

szerkesztőnek nevezte a lap Nagy Sándort, mikor Tomcsányi 

főispánhoz az ifjúság nevében beszédet tartott, sőt már koráb-

ban is, mikor »Szent István« költeményével 5 arany pálya-

díjat nyert, mely alkalommal a város polgárai ezüst serleggel 

tisztelték meg az alig 20 éves ifjút. 

Kempelen után, helyesebben a közel egy éves interreg-

num után (mely alatt Burger Zsigmond felelőssége, tényleg azon-

ban Nagy Sándor szerkesztése mellett jelent meg a lap) Szabó 

Mihály vette át a Hiradó szerkesztését és megtartotta azt a 

korábbi színvonalon a lehetőségig. Ettől kezdve Szeberényi 

Lajos ev. lelkész volt a lap megnevezett főmunkatársa, de 

mellette szorgalmas tagja maradt a szerkesztőségnek az 1862-ik 

évfolyamban is Nagy Sándor, ü forgatta akkoriban a szati-

rikus tollat, ő kesergett, gúnyolódott a rövid életű 1861-iki 

alkotmányos komédia fölött prózában, versben. A sok közül 

följegyeztük egy »Farsangi gondolat« czímű verséből e jellemző 

két végszakot: 

Kedves emlékű ez a friss, 
Minden hangját úgy szerettein, 
Egy pár új csizmámba került, 
Anno nyolczszáz hatvanegyben. 

Ugyanazon hangok, az a 
Vérhevítő, édes zene — 
Csakhogy mostan nem a talpam, 
De a markom viszket bele. 

Szabó Mihály éppen egy évig szerkesztette a Híradót és 

amint visszavonult tőle, még 1862-ik évi deczember végén 

megindított egy »Szeged« czímű politikai napilapot, melyből 

azonban mindössze tizenhat szám jelent meg. Később ez az 

újság átváltozott »Szegedi Néplap«-pá és mint ilyen fönn-

állóit 1868-ig. 

Az ez évi átmenet után a lehető legjobb kezekbe jutott 

a »Szegedi Hiradó«. Burger Zsigmond, ki a lap fönntartását és 

magasabb színvonalra jutását becsületkérdésnek tekintette, az 

akkori ifjabb írói nemzedék egyik jeles tagját, Szabados Jánost 

nyerte meg szerkesztőnek Választása szerencsés volt. Mert 

Szabados nem csupán érdemes, művelt és tapintatos vezetője 

volt a lapnak több mint hat éven keresetül, hanem a közélet 

terén is akvizicziónak bizonyult Szegedre, amint élénken tanú-

sította befutott közpályája. 
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Az 1863-ik évi első számban találkozunk Szabados János 
szerkesztő beköszöntőjével. Az új szerkesztő első czikke Osz-
Iróvszky Józsefhez van intézve, ki kezdettől fogva befolyásos, 
Jóakaró barátja volt a Híradónak és sok tekintetben irányt 
adott a lapnak. 

Szabados szerkesztői működése jelentékenyen emelte a 

kp tekintélyét és irodalmi becsét. Az új szerkesztő ügyesen 

fölhasználta* lapja érdekében a Pesten szerzett összeköttetéseket 

ós nem maradt puszta Ígéretnek a programmja, mely a hatva-

nas évek legjobb íróinak közreműködését helyezte kilátásba. Az 

ö regimeje alatt találkozunk a Hiradó évfolyamaiban a leg-

¡öbb jóhangzású írói névvel, aminthogy másrészről az ő isko-

l á b a n nevelkedtek Szegednek és a vidéknek azon írói, kiket 
Szintén a neves emberek között emlegetünk. 

És az a sok jó erő mind önzéstelenül, mind haszonvárás 
né lkül szegődölt az Alíöld lapjához munkatársnak. Amennyivel 

tobb súlya és érdeme volt akkor a magyar írók munkálkodá-

snak, annál kevesebb fizetés járt érte. Azaz hogy nem járt 
Semmi. Egy pár jó szóban megköszönte a szerkesztő időnkint 
lelkes munkatársai szíves támogatását és ezzel ki voltak fizetve. 

De mégis volt egy ember, akinek munkáját nem lehetett 
lngyenbe kivánni. Az/i863. május elsején megnagyobbodott 
JaPnak Szabados mellett névtelen, majd 1866. évi január 1-től 

kezdve megnevezett főmunkatársa: Nagy Sándor, az akkori 

iszonyokhoz képest hallatlan nagy összeget, ötven forint havi 

Vetést húzott qua újságíró. (Igaz, hogy az ügyvédi gyakorlatot 

Jóformán szegre akasztotta kedvesebb hivatása miatt.) 

A Szegedi Hiradó fénykora esik Szabados és Nagy Sán-

óor együttes működésének idejére. Azokra az időkre kivált, 

ónkor derengeni kezdett az alkotmányos korszak hajnala, mikor 
a z irtózatos sötétséget ha nem is igazi, de jobbra bíztató fény vál-

°tta föl, mikor ismét magunk választottuk követeinket az ország-

gyűlésre és a szabad szót nem forrasztották mindjárt a torkunkra. 

, Érdekesnek tartjuk itt följegvezni a Hiradó 1865-ik évlo-

™ á n a k utolsó számából Nagy Sándor »1865 és 1866 kozt« 

ezimű versének egy töredékét, mint olyat, mely az akkori han-

gulat befolyása alatt született: 

»Most a vihar lecsöndesülni látszik. 
S bár a habok még mindig zajlanak, 
A hosszú éj a hajnalt érte el. 
Fejünk fölött a felhők oszladoznak, 
A rég nem látott napnak egy 
Arany sugára hull le ránk, 
Amely behatva kebleinkbe, 
Újult életre kelti ott 

A szép reménynek rég fonnyadt virágát.« 



III. 

D O L G O Z Ó T Á R S A K AZ ELSŐ TÍZ ÉVBEN. 

A hatvanas évek vége felé és még inkább 1870-en túl 

oly tömegesen keletkeztek a magyar hírlapok, hogy az író 

embereket valóságosan kötéllel fogták egyes vállalatokhoz. Jól 

akkor sem fizették az iró fáradságát, de valami értéke mégis 

csak volt a szellemi munkának és véget ért az a kedélyes 

kor, midőn tisztán hazafiságból forgatták a tollat költők, szép-

írók és publiczisták. 

Megérezte az idők e változását a »Szegedi Hiradó«. 

Mint ahogy általában nem állanak fényesen a vidéki lapok 

anyagilag, ugy a Híradónak évtizedes, sok érdemű múltja után 

is küzdenie kellett az exisztencziával oly értelemben, hogy elég 

volt tisztességesen fizetni a rendes belmunkatársakat. A negyed-

éves köszönettel pedig ekkor már nem érték, nem is érhették 

be a máskép elfoglalt írók 

Ez a magyarázata, hogy az első tíz éves cziklusra esik 

a Híradónak azon kiválóan fényes korszaka, mikor tárczarova-

tában rendszeresen találkoztunk azon idők legjelesebb íróinak 

neveivel. 

Több volt ez egy vidéki lap egyszerű támogatásánál, 

több a pesti körökben rokonszenves szerkesztő iránti szíves-

ségnél. Szabados János iró barátai Szeged lapját ki akarták 

tüntetni áldozatkész közreműködésükkel és e város magyar 

népének lelkesedésében keresték a jutalmat önzetlen tevékeny-

ségükért. 

Ezek a körülmények mind közrehatottak arra, hogy a 

»Szegedi Hiradó« elsőrendű szépirodalmi lap jelentőségére 

emelkedhetett, hogy a vidéki szerkesztőség és a pesti írói 

világ között állandó szellemi kapocs keletkezett. 

Időről-időre személyesen is eljöttek Szegedre a lelkes 

munkatársak. És szívesen jöttek, mert népében megtestesülve 

látták a magyar faj sajátságait és erényeit, mert itt hallották 

legtisztábban megdobbanni a magyar nép szivét. 
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Rajongással beszéltek a hatvanas évek írói a szegedi 
aéPről és minél többször jártak itt, annál melegebb érdeklő-

i t tanúsítottak Szeged iránt, annál gyakrabban aranyozták 
n i eg a költészet sugarai ezt a mi nagy falúnkat. 

Egész gyűjteményt lehetne összeállítani az akkortájt Sze-

gedre és lakosságára írt hymnusokból, melyekben az itt meg-

°rdult írók érzelmeiknek, rokonszenvüknek és szeretetüknek 
Kuejezést adtak. A sok közül egyet, Lisznyai Kálmán »Szeged-

ről« í rt versét a Hiradó is reprodukálta. Fölelevenítjük belőle 
a következő részletet: 

„ itt az ország képe, 
Szeged népe a szabadság népe. 

Magyarország arcza, ősi 
Tekintete, vonásai, 
Szabad szelleme, jelleme 
És nemzeti szokásai 
Mind képviselve vannak itt. 
Ez a faj véred, sajátod. 
Szegeden mintegy tükörben 
Az egész országot látod. 

Szeged népe a Tisza mentébe 

Ős Attila, Lehel, Árpád népe.« 
* 

És most lássuk azt a díszes sereget, mely tíz éven át 

p int és életet segített lehelni a Hiradóba. Kezdenünk azokon 

kik többé-kevésbé jelentős hatáskörben hosszabb időn 
a t tartoztak a lap gárdájához. A lap szerkesztői és főmunka-

i a i mellett első sorban Osztróvszky József kúriai birót kell 

ü i t e n ü n k , ki több alkalommal lépett síkra magvas, hatásos 

cikkekkel is, továbbá Vadász Manót, Csongrádmegye volt 

anfelügyelőjét, kinek nevével szintén találkozunk a Hiradó 
regebbi évfolyamaiban. 

Éveken át buzgó, termékeny munkatársai voltak a Hír-

adónak Bakay Nándor, Bója Gergely tanár. Borostyám Nán-

Csermelényi Iván, Egri Sándor, Garzó Imre (H.-M.-Vá-

^arhely)5 Keméndy Nándor, Molnár Pál mérnök, Magyar 
anos ügyvéd, Molnár György szinész, Mayer Miksa, Remel-
a y Gusztáv (ki »Szeged múltjáról« írt igen érdekes czikksoro-

^atot), Tassy Ede, Varga János, Varga Ferencz plébános, 

-2eged történetének írója. 

A Szegedi Hiradó tíz éves szerkesztőségének többi fegy-

^ei'társairól kis helyen nem lehet egyebet írni a nevüknél. Sőt 
nteg a névsor teljességeért sem vállalhatok kezességet, mivel 

°k írói álnévről, vagy jegyről nem szerezhettem útbaigazítást. 
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Hát amint a lap számaiban változnak, rang és rend-

fokozat nélkül jegyezzük ide neveiket, kik ha szórványosan is, 

de több említésre érdemes czikket, tárczát, rajzot, novellát, 

költeményt irtak a Szegedi Hiradó-ba. 

íme, a huszonöt év leforgása alatt részint hírneves 

emberekké lett, részint becsülettel megfutott pályán működő, 

részint már el is halt munkatársak névsora: 

Nyizsnyai Gusztáv, Abonyi Lajos, Szász Károly, Érkövy 

Adolf, Ormódy Bertalan, Juhos János, Csaplár Benedek, May-

graber Ágoston, Fejes István, Z. Herczegh Mihály, Matók Béla, 

Szeredy Ferencz, Barsi József, Fornai Károly, Jámbor Pál 

(Hiador), Reviczky Szevér, Thaly Kálmán, Dalmady Győző, 

Tolnai Lajos, Szathmáry Károly, Balogh Zoltán, Szokoly Vik-

tor, Bajza Jenő, Szász Béla, Dáni Ferencz, Képessy József, 

ifj. Kun Pál, Szegedi A. K. (volt alsóvárosi szerzetes, ki sok 

tanulmánynyal írta meg az alsóvárosi templom és kolostor 

történelmi vázlatát egy tárczaczikksorozatban), Buday Béla, 

Zsarkó Antal volt zentai közjegyző, Váradv Ákos, Győry Vil-

mos, Kuliffay Ede, Rákosi Nándor, Tolnay Károly, Zlinszky 

István, Oltványi Pál, Ábray Károly, Jánosi Gusztáv, Szluba 

Ágoston, Csukássi József, Bercsényi Béla, Zilahy Károly, Jágó-

csi Péterífy József, Szász Gerő, Kulcsár József, Szokolovits 

József, Varga Pál, Bertényi József, Barth László, Czimegh 

János, Komócsy József, Halász Dezső, Kelemen Kajetán, Pász-

tor Ferencz, Ránosztai Rezső, Degré Alajos, Beniczky Emil, 

Benedek Ignácz, Marosi Mór, Enyedi Lukács, Benedek Aladár, 

Széli Farkas kir. táblai biró, Bainville József, Balázs Mihály, 

Szőlősy Mihály, Rodiczky Jenő, Rósa Kálmán, Szabó Gergely, 

Muskó Sándor, Benedek István, Rósa Izsó, Bendtner József, 

Szőnyi Károly, Pillich Kálmán, Baranyai Zsigmond, Csorba 

Ákos, Zolnay Károly (Szentes), Lőw Tóbiás, Alföldi Lajos, 

Augusztich Imre, Szikszay Albert (Vásárhely), Horváth Illés, 

Báthy Imre. 

Éppen százan vannak idáig. Már csak ejek részére is érde-

mes a Szegedi Hiradó 25 éves történetéről emlékezést írni. 



III. 

TÍZ ÉV MOZGALMAI. 

A »Szegedi Hiradó* nemcsak a hazafias szellem élesztő-

sében és ébrentartásában kereste hivatását, hanem nagy figyel-

ő t fordított a helyi érdekekre és amellett a közel vidék dol-

gaira is. Csongrádmegye ügyével állandóan foglalkozott csak 

ügy, mint a szegediekkel és' épp ezáltal kötötte magához a 

közélet harczosait itt és ott. 

Kezdettől fogva főtörekvése volt a Híradónak Szeged 

kulturális emelkedését előmozdítani és amint egyrészről léiké-

i n támogatott minden ily czélú kezdeményezést, másrészről 
m a ga lépett elő eszmékkel és tervekkel, melyekért aztán hatá-
s°s czikkekben küzdöttek a bel- és külmunkatársak. 

Fönnállásának első tíz éve alatt a Hiradó sorba vette 
m 'ndazon kulturális intézményeket, melyeknek Szeged híjával 
V o l t és időnkint megújítván értük a nyilvános harczot, igen 
s°kat használt a legjobb ügyeknek. 

Már a hatvanas években harczolt e lap Csongrádmegye 
k)kerekítéseért Szegedmegye elnevezéssel, a reáliskoláért, kez-

deményezte az árvaház létesítését, sürgette a rendszeres kol-

ő á s betilását és a szegényápolda berendezését. 

Később mindezek beváltak a város közönségének jóaka-

ratából, de tagadhatlanul érdeme van ez intézmények létrejöt-

tben a Híradónak is. 

, Azonkép részt kérhet a Hiradó mindazon vállalatok létre-

yő ísának érdeméből, melyek Szegedet kereskedelmileg az 

Kiabb idők színvonalára emelték, vagy pedig a városiasság 

•Kllegével ruházták föl. Jóakarattal, érdeklődéssel tárgyalta a 
nagyobbszerü gyári vállalatokat, a vízvezeték és a légszesz-
gYár építését meg éppen nem szűnt meg sürgetni. 

A megboldogult Laczi-konyha ellen is a Hiradó kezdte 
m e g az irtóharczot és szünet nélkül csépelte e ronda lebuj 

Egyenletességét, mígnem lebontották és helyébe fölépítették a 
var0s i bérházat. 

. , Kevesebb szerencsével czikkezett a Hiradó az állandó híd 
63 állandó színház építésének érdekében. Bármily erős érveket 

A. Dugonics-Társaság Évkönyve. II. 
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hozott föl, a különféle kísérleteken túl sohasem haladt a dolog, 

mintha csak a rekonstrukcziónak lett volna fönntartva a híd-

és színház-építés. 

Pedig ha akkortájt több gyakorlati érzék van az intéző 

körökben, könnyen meg lehetett volna valósítani ezeket a ter-

veket. Hasonlíthatlanul jobbak voltak ez időben a város pénz-

ügyi viszonyai a mostaniaknál. Egy 1859-ben megjelent czikksoro-

zatból látjuk, hogy a város ingó és ingatlan javainak 6.233,368 

frt becsértékével akkor mindössze 305,736 írt teher állott 

szemben. Ma a vagyon és adósság között legaláob is tízszer 

kedvezőtlenebb az arány, arról nem is szólva, hogy 1859-ben 

csak 25 kr. volt a pótadó. De- persze sok minden máskép 

állott akkor. Kevesebbet tettek a közjövedelmek is, de 

ehhez mérten is még sokkal kevesebbet a kiadások. A 

városi tisztviselők és szolgák fizetése akkor 44,381 frlra 

rúgott, ma fölmegy közel tízszerannyira. Es ha vagyoni 

állapotunk dönti el a Thalia-csarnok ügyét, a régi bódé még 

most is állana tán, mint mikor a Híradó lamentált miatta. 

Hogy a színházépítési tervekkel nem boldogult, legalább 

a színészet ügyének igyekezett minél több szolgálatot tenni a 

Híradó. Ezen a téren jelentős sikerei vannak a lapnak, mely 

nagy befolyást szerzett a helybeli közönségre és e befolyását 

sok egyéb mellett az itt működött színtársulatok támogatására 

mindenkor szívesen használta föl. 

Arról már szólottunk, hogy Dugonics András méltatását 

a Híradó elejétől fogva föladatának tekintette és ennek egyik 

látható monumentuma a reáliskolai (most királyi táblai) palota 

előtt álló díszes szobor, melynek költségeit jobbára a lap 

teremtette elő az érdeklődés lankadatlan ébrentartása által. 

Szeged város történetének megírását is a Híradó kezdemé-

nyezte, miként említettük. 

Aztán a helyben fönnálló társadalmi egyletek is nagyob-

bára e lapnak köszönhetik létezésüket. A tíz éves cziklusban, 

melyről szólunk, a kereskedő-segédek egyletének, az olvasó-

egyletnek, zenedének, dalárdának és a szegedi ifjúsági-körnek 

megszületését és megizmosodását mozdította elő a Híradó és 

amellett folyvást éber őre maradt a belvárosi kaszinó műkö-

désének, mely szebb időket is élt a mostaniaknál. 

Jelentékeny szolgálatot tett a lap városunknak azzal is. 

hogy czikkeiben, valahányszor alkalom volt rá, kérlelhetlenül 

ostorozta a könnyelműséget és szélhámosságot. Kiváltak főkép 

azon czikkei, melyeket a fényűzés és a szélhámosság ellen 

írt és azon vétkes kereskedői bukások ellen, melyek a szegedi 

piac/ hitelét idői öl időre aláásták. 
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Hölgyeink buzgólkodásának is legkészségeselb barátja 

volt mindig a Hiradó. A jótékony nőegylelről állandó rovatot 

vezetett a lap, biztatással és méltánylással fogadván minden 

lényét, működésének minden mozzanatát. Igaz, hogy a dicsérni 

való tényekből a nőegylet sohasem fogyott ki. Hogy csak egyet 

említsünk a sok közül, az 1863—64-iki inség idején a jótékony 

nőegylet állal létesített népkonyhákon 111 nap alatt össze.-en 

112 389, a zsidó nőegylet konyhájában pedig 8440 egyént lát 

lak el élelemmel. 

Ez országos inség idején különben a Hiradó kezdemé-

nyezoleg lépett föl és az általános nyomor enyhítésére fölve-

tett terveit magasabb körökben is figyelemre méltatták, aminek 

következése többféle közmunkának elrendelése lett ezen a vidéken. 

Maga a Hiradó pedig jelentékeny összegeket és termé-

szetbeli adományokat gyűjtött e szomorú időkben az Ínségesek 

javára. 

Más alkalmaknál is tekintélyes összegek folytak be jó 

czélokra a Szegedi Hiradó útján. A tudományos Akadémia 

palotájának építésére 1860 ban 719 forintot és két aranyat 

gyűjtött a lap és ugyanazon évben csinos összeg folyt be nála 

a horvát szűkölködők részére, kiknek javára szintén a Hiradó 

kezdeményezése folytán mintegy kétezer forint tiszta jövedel-

met hajtó sorsjátékot rendezett a jótékony nőegylet, melyhez 

természetesen ugyanaz a közönség ajándékozta a nyeremény-

tárgyakat is, amelyik a sorsjegyeket megvásárolta. 

Még előnyösebben jellemzi a lapnak és közönségének 

komoly dolgok iránt való jóakaratát egy 1863-iki gyűjtés, mely 

831 Irt 4-0 krt eredményezett az alföldi vasút előmunkálataira. 

Tekintélves eredményű mozgalmat indított meg a Híradó 

1862-ben is, mikor az ország több részéből fö:hangzott az 

árvízkárosultak jajszava. A lap meleghangú fölhívására maga 

«z olvasó közönség 699 frt 82 krt és egy ezüst tallért hor-

dott össze néhány nap alatt, később pedig a nőegylet 257 írt 

á5 krt, a városi hatóság 2906 frt 40 krt gyűjtött az árvíz-

károsultak javára és ugyané czélra 2542 frt 37 krt jövedel-

mezett egy előkelő férfiak közreműködésével rendezett sors-

játék és 58 frt 14 krt egy színielőadás. Eszerint az 1862-iki 

árvízkárosultak részére Szeged, föltéve, hogy ez adatok kime-

n ő k , összesen 6466 frt 28 krt adakozott helyi lapjának lelkes 

kezdeményezésére. 

Saját megpróbáltatásunk napjaiban kamatok kamaljá-
val> hatványozva kaptuk vissza ezt az összeget az ország, a 
v'lág minden részéből és épp ezért annál jobban esik arra is 

Emlékezni, mikor mi tettünk jót szenvedő embertársainkkal. 

10« 



V. 

A MÁSODIK KORSZAK (1868—1884). 

Huszonötéves életének második korszakában mint poli-

likai lap jelenik meg a Hiradó, de erősen kidomborodó helyi 

színezettel. Előnye maradt ez a Híradónak végig, mint ahogy 

előnye minden vidéki lapnak, ha a nagy politika útvesz-

tőiből vissza-visszatér a lokális ügyekhez és érdekekhez. 

A Hiradó megértette ezt az igazságot és habár nagyon 

sok tért szentelt a külföldi és országos politikának, azért soha-

sem szűnt meg a város dolgaival behatóan foglalkozni. Sőt 

arra is volt eset, hogy amelyeknek politikáját egészben helye-

selte, az államkormányokkal szemben is ellentétes állást foglalt 

el helyi kérdések körül. 

így nyílt ellensége volt a túlhosszúra terjesztett Ráday-

féle kir. biztosságnak, melynek kegyetlen üzeímei ellen több 

alkalommal hevesen kikelt. És 1872-ben maga Nagy Sándor 

fejezte be egy czikksorozatát következő szavakkal: 

»Vegyék le rólunk végre valahára e szégyenkövet, melv 

a szegedi várban alpesi teherként nyomja lelkünket!« 

Már 1879-re esik a másik ily föllépés, melyről meg aka-

runk emlékezni. A katasztrófa után volt, hogy a Hiradó vesze-

delmünk tanulságai és konzekvencziái gyanánt tíz czikkre ter-

jedő éles bírálatot közölt a »Tisza-szabályozásról«. E névte-

lenül megjelent czikkeket Szegednek és a Híradónak egyik 

magas állású barátja irta állítólag. Annyi bizonyos, hogy az 

időben nagy feltűnést kelteltek e közlemények és a Hiradó 

illető számait tömegesen rendelték meg oly országgyűlési kép-

viselők, kik a Tiszaszabályozás ügye iránt különösen érdek-

lődtek. 

Azt említettük már, hogy Nagy Sándor a Szegedi Hiradó 

huszonöt éves fönnállásakor (1884-ben) tizenöt esztendeje 

volt a lapnak szerkesztője.. Szabados János az 1869-ik évfolyam 

51-ik számában (június 27-én) búcsúzott el a közönségtől. Ezen 

útlinég csak fél évig jelent meg a Hiradó kétszer hetenkint és 
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adf u"1?-' e ^ é s z e n a m í ° napilap lön, 1879. július l-ig háromszor 

ki hetenkinf, vasárnap, szerdán és pénteken. 

n . Egyik kedvencz törekvése volt a Híradónak mindig, hogy 

ak
p l !aPPá alakulhasson át. Ez a törekvés azonban nem igen 

art sikerülni a helyi társadalom viszonyainál fog^a. Átme-

id e § í,ét. í z b e n J e l e n t m e 8 a Híradó naponkint egy-egy kis 

Először az 1876-ik évi szegedi országos kiállításkor, 

tá? J S Z l U S szeptember elejéig, miután maga az országos 

lel í é S -a V e l e k a P c s o l a t o s dalárverseny és Dugonics-szobor 

eplezési ünnepélyek fölötte megnövesztették a közlendő anya-

o • Másodszor az 1879-ik évi nagy vízveszedelem idején már-

5-től a katasztrófa kitöréséig, 12-ig adták ki a Híradót 

2? . n n a P fél íven, tele szomorú hióbpostákkal. (Innét márcz. 

~]g az első szünet állolt be a Híradó megjelenésében a 

fede lem városbomlasztó napjaiban.) 

De ily átmenő kísérleteken túl nem juthatott a Hiradó a 
aP'lap fönntartásával, bármennyire szerették volna is ezt a 

őrkesztő és kiadó egyaránt. Úgy látszott folyvást, hogy egy 
e lD napilapnak nincs elegendő talaja Szegeden. Erre vallottak 

é
l a s vállalkozók balsikerű kísérletei. Az itt szóban forgó 15 

» A n e m e mhtve a rövid élelű »Darázs« érczlapot, az 

* 'földi Iparlapot« és egy tanügyi szaklapot, továbbá a halva 

^uletett »Szegediner Lloyd«ot, öt hírlap keletkezett és szűnt 
m eg ismét. 

íme a születések és halálozások statisztikája : 

íj, A már említett »Szegedi Néplap« hosszas tengődés után 

deczemberben adta be a kulcsot véglegesen. 

Tv , Kevéssel rá, 1869. októberben indult meg a »Tiszavidéki 

Prt1"*' nemzetgazdasági és népművelődési közlöny, melynek 

tá* Nándor volt a szerkesztője, Rubin Simon a főmunka-

ánS? ; a l a p c s a k félévig állott fönn és már 1870. évi 
pr i , is elején megszűnt. 

Aztán 1873 ban a Gyalokay Mózes által szerkesztett 
j ^egedi Lapok« is éltek még (1876-ig), mígnem 1874. május, 

g nagyobb igényekkel föllépő versenytárs támadt a Traub 
Kö

 t a r s a által kiadott, hetenkint ötször megjelenő »Szegedi 
1 á ^ny*-ben, melyet (azelőtt és azután a Hiradó főmunkatársa) 
' ^ay Ferencz szerkesztett. De ez a lap sem állott fönn tovább 

E s z t e n d ő n é l és 1875. május végén követte társait az enye-

a U- előzmények után mindenesetre indokoltnak látszott 

v 'radó pessimismusa, melvlyel a napilappá alakulástól egyre 

beLa i»dot t* índokoK v o l t Nagy Sándor fölfogása, mely a hely-
1 előkelő körök ellenkező biztatásával szemben »A napilapról« 
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czím alatt 1877 ben írt czikksorozatában nyert kifejezést. 

»Szólunk a szegedi napilapról — mondá többek közt Nagy 

Sándor — mely sokak óhajtása tárgya és legjobban talán a 

mienké, de amely, a mi meggyőződésünk szerint, egyhamar 

megszü'etni nem fog.« 

Még egy lapvállalat balsikerén látta e véleményét iga-

zolva a Híradó. Gelléri Mór indított 1878. január i-én egy 

»Szegedi Néplap« czímű újságot, mely politikai napilap készült 

lenni, de a kauczió letevése előtt megszűnt három hónap múlva. 

Hogy aztán egyszerre a szegedi viszonyok változtak-e 

oly nagyot, vagy pedig mégis rosszul Ítélte meg a lliradó a 

közönség igényeit, azt bajos volna megállapítani. Elég a tény, 

hogy még ugyanaz év őszén megindult a »Szegedi Napló', 

mint politikai napilap és közvetve előidézője lett annak, hogy 

ma két napi organuma van a nagy föladatokkal birkózó sze-

gedi sajtónak. 

A Szegedi Hiradó 15 éves szerkesztőségi viszonyairól 

még csak annyit mondottunk el,- hogy a lap élen Nagy Sán-

dor állott 1869 óta, ki N. S. jegy alatt hatásos czikkekct, 

»Sárga liliom« és »Az öreg« álnevek alatt pedig hangulatos, 

humoros tárczákat írt lapjába. Ez időben két nagy tevékeny-

ségű munkaerő szegődött a Híradóhoz : dr. Kleinmann Lipót 

és Lévay Ferencz. Utóbbi 1874-ig meg is volt nevezve a lap 

végén mint főmunkatárs. 

Kleinmann Lipót tehetséges, jeles képzettségű munkatársa 

volt a Híradónak és valóságos önfeláldozásig vitte a publiczistai 

szolgálatot. Mondhatni élete utolsó perczéig forgatta a tollat 

és pár órával halála előtt (1876. febr. 3.) is az nyugtalaní-

totta még, hogy a nyomdában hiába várnak a czikkére. 

A vezérczikk üresen maradt helyét aztán betöltötte 

dr. Kleimann Lipót nekrologia, melyben a nagy veszteség 

fölötti fájdalom megkapó soraival siratta el érdemes társát 

a szerkesztő. »Hetedfél éve — így szól az emlékezés — hogy 

ő volt lapunk leghívebb barátja, legbuzgóbb belmunkatársa és 

legerősebb szellemi támasza*. 

Lévay Ferencz, az 1874—1876-ig terjedő időközt kivéve, 

állandó főmunkatársa volt a Híradónak 1869-től. Munkaköre vál-

tozott időről-időre, de a legkülönfélébb szakmában minden-

kor egyik legtevékenyebb tagja volt a szerkesztőségnek írt 

politikai és társadalmi czikkeket, heti tárczákat »Kék Hiacynth« 

név alatt és nagy előszeretettel, lelkesen foglalkozott kivált a 

városi közügyekkel. 

Nagyobb számmal vannak azok, kik az 1869—1884. 

közti időben, bár nem beltagjaiként a szerkesztőségnek, liuza-
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(úosabban dolgoztak a Hiradó számára. Ilyenek az első tíz 
eves cziklus munkaerői közt már említett Bakay Nándor, Mayer 

Miksa és Garzó Imre, kik itt-ott rövid szünetekkel ugyan, 

gyakorta fölkeresték a Szegedi Hiradót közleményeikkel, Bakay 

felegaz 1873-ik bécsi világkiállítást és később'az 1876-ik 
e v i szegedi országos tárlatot megelőzőleg, melynek sikerében 
a Híradónak is része volt. 

Hosszasabban, több-kevesebb megszakítással, a közelmul-
t]g szorgalmas munkatársai voltak a Híradónak : Reizner János, 

Király Ferencz, Lázár Gy., Thomav Józsel 1869-től, Nagy 

János polg. iskolai igazgató, mint tanügyi czikkíró, Gelléri Mór, 

|úint közgazdasági és tárczaíró, Schmidt Sándor és Kulinyi 

Zsigmond, mint tárczaírók 1873-tól, Kovács János 1874-től, 

Mass Pál 1876-tól, Pap Kálmán és Palotás Fausztin 1877-től, 

Bán fal vy Lajos 1878-tól. 

E munkatársak közül czikkeik nagyobb érdekénél és 

súlyánál fogva hárman váltak ki főleg : Reizner János, Vass 

Pál és Kovács János. Reizner a Szegeden akkor tervbe vett 

történelmi társulat ügyében lépett föl először 1869-ben egy 

Lőw Lipót főrabbinak ajánlott érdemes emlékirattal, később 

Pedig mély történelmi tanulmányokra valló tárczákkal (II. 

Bákóezy Ferencz rézpénzei. — A czéhek története és az új 

ipartörvény stb.) keltett feltűnést szakkörökben is. Kovács János 

Pintén lelkes czikkeket írt egy történelmi és műrégészeti tár-

sulat érdekében és fölötte érdekes tárczákat közölt a Híradó-

ban Dugonics életéről, műveiről, ifjúkori verseiről, kéziratairól, 

továbbá a népdal-irodalomról és a népszokásokról. Ez utóbbi 

tárczákat később nagy örömmel reprodukálták a fővárosi lapok, 

köztük elsőrendű szépirodalmi folyóiratok. Vass Pál egy »Sze-

ged álláspontja« czímű magvas czikksorozattal kezdte meg 

újságírói működését 1876-ban és ez első föllépése oly érdek-

fedést keltett iránta mindjárt, hogy a Hiradó többek kérdezős-

ködése folytan indíttatva érezte magát az új mukatársát bemu-

tatni, mint negyedéves joghallgatót, nehogy valami öszszakállú 

öregnek tartsa őt a t. ez. közönség. Később az állami köz-' 

"gazgatás ellen írt Vass Pál, majd pedig »A visszamagyarosítás 

ügyé«-ről, mely fölött Szathmáry György folytatott vele tanul-

ságos eszmecserét a Híradóban. De mindezek mellett a legna-

gyobb és legméltóbb feltűnést keltették Vass Pál azon czikkei, 

g y e k e t a gyarmatosító Szegedről és a harmadik egyetemről 

jrt. Egyetemi czikkeinek érvei, a hatóság emlékiratában is föl-

használva, erős és — remélhetőleg — győzelmes fegyverek niarad-

¡ l ak, melyekkel Szeged a szervezendő harmadik egyetem szék-

g y é é r t küzd. 
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A tizenötéves cziklus többi munkatársainak megint csak 

a neveit jegyezhetjük föl, lehetőleg a működésök kezdetétől 

számított időrendben. Ez idő alatt írtak a lapba: 

Költeményeket és tárczákat: Babarczy Eerencz, László 

Gyula városi tanácsnok. Szél Farkas, Wolf Vilmos, jelenleg 

budapesti ügyvéd és az »Ügyvédek Lapja« szerkesztője, Bálás 

Frigyes, akkor a »Torontál« cz. lap szerkesztője, Varga János, 

ifj. Ábrányi Kornél, dr. Volly István (a kegyesrendi gymnasium 

nagy képzettségű fiatal tanára, ki 1873. szept. 9-én hunyt el), 

Barth László, Telbisz Károly, utóbb Temesvár polgármestere, 

Waltherr Imre Derekegyházáról, (»Hmvásárhelv és Bercsényi 

Miklós« cz. alatt történeti érdekű tárczákat írt 1871-ben), 

Bodnár Zsigmond, Erdélyi Gyula, Gyalokay Mózes, Konti 

Lipót, Lőw Lipót (Értekezés a könyvtárak történetéről), Kar-

vázi József, Bozóth Dezső (Makó régen és most. — Vázla-

tok Makó város történetéből 1873.), Csolnoki Jenő, Stern 

Lajos, Szőnyi Lajos, Bényei (Blayer) Zsigmond, Redlich Fülöp 

(Amerikai levelek), Jónás János, Árányi Ágost, Ambrus József, 

Hoífer Endre reálisk. igazgató, dr Bauer Simon, reálisk. 

tanár, Csányi János, Molnár György, Várady Antal, Arányi 

Árpád, Rengey Milander, Csonka F.-né, a polg. iskola korán 

elhunyt jeles tanítónője, Faragó István, Lévay Béla, Pósa 

Lajos, Paral Bertalan, Főkövi Lajos, Koncz Sándor, Békefi 

Antal, dr. Kiss György, dr. Tóth Pál, Gáspár Imre, Kalmár 

István ügyvéd, Makó Lajos színész, Tompa Kálmán, Fellegi 

Lajos, Farkas Géza, Jurkovics Aladár, Zarkavölgyi Andor, 

Pokorny Jenő, Relle Iván, Lauka Gusztáv, Szmollény Nán-

dor, Fellegi Antal, Horovitz Sándor, Sz. Kovács Pál, Scossa 

Dezső. 

Politikai, társadalmi, közgazdasági és egyéb szakczikkeket : 

Bessenyei Ferencz (Temesvár), most orsz képviselő, Vadász 

Manó, Muskó Sándor, Magyar János, Széli György makói ügy-

véd, volt országgyűlési képviselő, Dobó Miklós, Molnár Pál, 

Szojka Gusztáv kir. főmérnök, Mihálovics János szentesi telek-

könyvvezető, Csermelényi Iván, Krigler Miksa, Rubin Simon, 

Zombory Antal tanácsnok, Szluha Ágoston volt főkapitány, 

Gréf István volt kórházi orvos, Antunovics József, Szűcs M., 

debreczeni tanár, Alföldi Lajos, Weitzenfeld Zsigmond, Nóvák 

József, Pártos S., Vass Mátyás, Szőnyi Lajos, Czapik János, 

Salamon Zsigmond, Ferenczi János, Palásthy Sándor, Cziklay 

János, dr. Löwengard Miksa, Sziklay Ferencz, Farkas Antal 

reálisk. tanár, a »Tisza« cz. hetilap szerkesztője, Nagyváthy 

Kálmán, Enyedv Lukács, Fodor Ferencz, Krikay Gusztáv 

(több szakszerű czikk mellett sok ideig állandó vezetője a bűn-
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ügyi tárgyalások rovatának), Dudás Ödön (Pacsér), Wilheim 

Arnold (H.-M.-Vásárhely), Tóvölgyi Titusz és többen. 

Meg kell még emlékeznünk a szerkesztő nejéről: Nagy 

Sándorné úrnőről, ki sok időn át vezette a színházi bírálatok 

rovatát és egy pár hangulatos tárczaczikket is írt a férje 

kpjába. Aztán ne feledkezzünk meg a fordítókról sem, kik 

közt szintén találunk hölgyeket. A Hiradó legszorgalmasabb 

fordítói éveken keresztül Bendtner József és Kleinmann Frigyes 

voltak és mellettük Krikay Barbaró Emma, Nagy Ibolyka, 

Verovac Mladen, Pick Dávid és Lendvay (Lőwy) Sándor, 









1\ /Tegűzték Róma büszke légiói 

A Júda tépett, rég veszendő nyáját, 

Elszórták, mint a téli szél haragja 

A tüskerózsa züllött bóbitáját. 

A szent váios íüstölgö omladéka 

Az elbukott nép színjavát fődé be, — 

Kifosztva bujdosott gyerekje, véne, 

Csupán csak Istenét vivén szivébe\ 

Az ősz írástudó, a roskadt Jóel, 

Ölébe szedve síró unokáit: 

Versenyt futott a lángba fürdött széllel, 

lszonykodás aczélozá bokáit. 

Véres palástnak csücskivel takartan 

Egymást ölelte a kicsiny két árva, — 

Régen szaladnak, mégis oly közelrül 

Rivall a kürt és zúg a liarczi lárma. 

Keresztutaknál, források fejénél 

A bujdosókbul csapatok verődnek, 

S ha nem találják, akit még keresnek: 

Más ösvenyére hágnak a mezőnek; 

Az ősök útját édes manna lepte, 

És istenszóval mondatott a czélja, 

A sarjadékot éhínség vesszőzte 

S ott lelt hazát, hol elbukott alélva. 

Az ősz írástudó, a roskadt Jóel, 

Smyrnáig vonta, vitte unokáit, — 

A szótlan angyal, lzrafíl, lefogta 

Ott a kicsiny lány hosszú szempilláit; 
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Kis bátyja megszerette azt a földet, 

Az aggnak sem volt méf mozdulni onnat, 

Ott is maradt, hízván magát az Úrra, 

Ki ékes köntöst ád a liliomnak. 

Hol vad gyümölcs pirult uratlan ágon, 

Az hítta őket (más se) lakomára, — 

Hol a fiúra rálelielt az álom : 

Ott vettek ágyat aznap éjszakára. 

S ha Kiszakadt a rózsafejtő hajnal, 

Lementek a zsibongó, nyüzsgő révbe: 

A zsenge gyermek és a gyenge Jóel, 

Egy számba ketten: elszegődtek bérbe. 

Magányos darvak délnek utazóban 

Jelentgeték a sárga ősz beálltát, 

A gyermek iázott, — Jóel összeszedte, 

Mit megkuporgatott, neliány dénárját. 

S a dúsgazdag Cleander udvarában 

Kapott odút, a hol telelhet érte, — — 

S elmúlt a tél, csak ott maradt tovább is 

A láthatatlan ótta, megsegélte. 

A ház meddő úrasszonyának szivét 

Meghóditá a rongyos árva gyermek, 

S kemény uránál hévül fogta pártját 

Az üldözött, a gyűlölt idegennek. 

A meztelen, világtalan odúba 

Asszonyszivének irgalmát belopta, 

A kis zsidófiút úgy megbeczézte, 

Akárcsak édes egyszülötte volna . . . 

* * * 

A vén írástudót, a roskadt Jóelt 

Alább-alább görbesztették az évek, 

A gyermek addig délezeg ifjúvá lett 

S keletje lön eszének és kezének; 
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Egyszer csak a Cleander háza mellett 

A két zsidó fészket rakott magának, — 

Ezüstbe fogva fénylett a mezüzem 

Odalsó fáján keskeny ajtajának. 

Átköltözésük első éjszakáján 

Nehéz, rossz álom kínozá az aggot, 

Atyái fészkét látta újra tűzben, — 

A templom czédrusfája messze pattog . . . 

Riadt ijedtség jaj ja zeng az éjben, 

Szüzek futkosnak ingben, bomlott hajjal, 

— — Imént aludt el s íme, hogy fölébred 

Bíborba vonja ablakát a hajnal. 

Az őrizetlen szikra megharagszik, 

Belékap egy elejtett szalmaszálba, 

Lelketlen éjfél fölbiztatja, fújja, 

S leszen belőle élők pusztulása; 

A Jóel álma: rettentő valóság, 

Az éber hajnal: égő város lángja, 

Mint Őrült démon, úgy ordít a felszél 

S tűzesőt csurgat földig érő szárnya. 

Lobbot vetett a Jóel kicsi fészke, — 

Cleanderé se gát a tűz dühének, 

Miket tíz ország hegye-völgye termett: 

A drágaságok izzé-porrá égnek; 

A láng becsúszik, mint a sima kígyó, 

Emésztve, dúlva minden rejtek zúgba : 

A gazdagmivű házi-isten-szobrok 

Parázsba hullanak ropogva, búgva . . . 

Futott, ki birt, — a kétszer hontalannak 

Megint az útszél fája lett a sátra, — 

Sohajtott, könnyezett, de szitkozó szó 

Nem költ szivében, nem jött ajakára. 
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Közel húzódván fásult gyermekéhez : 

Példát hoz annak Jób történetébül, — 

„Az Úr ok nélkül soha nem haragszik, 

S boszúja telvén, jobbot ád, kibékül . . 

. . Elült a kárörömmel jóllakott szél, 

A nap szemérül elvonult a fátyol, 

S nem szállt felé csak egy köszöntő szó sem 

A talpig égett Smyrna városából. 

Az izzó földre aki visszalézeng, 

Sírván bolyong, akár a temetőben: 

Elnémult fecskék, páratlan galambok 

Kerengenek a barna levegőben. 

A vén zsidó is fölkereste fészkét, 

Kit eltiport a válogatlan átok, 

Nehéz esztendők munkájának ára : 

Egy-két'maroknyi párolgó zsarátnok. 

Sokalt keservtül reszkető ajakkal 

Lépett az ajtó szénhedt küszöbére, — 

Csodáld: a félfán ott van a mezüzem, 

S hittel telik meg újra Jóel vére. 

Cleander is, bejőve mezejérül, 

Körül-körüljárt puszta háza romján, 

S meglátva Jóelt, nosza gúnyolódni 

Kezd a zsidónak szárnyavesztett sorján : 

„No szomszéd, eddig tartott a dicsőség? 

Bizonynyal alvék az a híres isten? 

Vagy nem tudott a lángra vetni féket, — 

Hiába hívod, késő, hogy segítsen ..." 

Föleszmél Jóel a káromkodásra: 

„Ne csúfolj, gazdagabb vagyok tenálad! 

Mef él Adonai, az én Úr teremtőm, 

S ha úgy akarja, készít nékem házat. 
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Te istened, miként a henszorult eb, 

Bűzhödt korommá, szálló semmivé lett, — 

Adonai él, mindentudó szemével 

Parancsol tűznek, víznek, földnek, égnek . . ." 

Tizenkilenczszáz esztendő repült el, — 

Népek kihaltak, nemzetek születtek, 

S a Júda elszórt nyája megnövekvék, 

Sebét viselvén fészkes gyűlöletnek. 

A négy világtáj tartja őt kenyérrel, 

El is feledte régesrég hazáját, — 

Atyái zengő nyelvén sem beszél már: 

De szűzen őrzi régi Jehováját! 

Dugonics-Társaság Évkönyve. II . 11 









Az életnek örökké napirenden levő kérdései közt erről a 

l kettőről el lehet mondani, hogy soha el nem kerülnek 

onnan Sem levenni, sem elhalasztani, sem leszavazni nem 

lehet őket. 

Attól a percztől kezdve, amikor a kis gyerek szájáról 

először törli le édes anyja a tejes-kását, egészen addig, amikor 

az ember környezete iránt való kíméletességből minél kevesebb 

feltűnéssel s lehetőleg egy aforizmával akarja lezárni elhomá-

lyosodó szemeit: az illendőség és jó ízlés kérdései ezernyi 

és milliónyi problémával állnak eléje. Nincs olyan kis kérdése 

az életnek, ahol szerepet ne játszanának és nincs olyan nagy, 

ahol örömet vagy boszúságot ne okoznának neki, akár egy nyak-

kendő megkötéséről vagy egy szerencsekívánó levélről legyen 

szó, akár pedig nagy szónoki sikerről, jelentékeny ferbli-vesz-

teségről vagy éppen megnyert ütközetről. Nem is beszélve a 

nők egész életéről, melynek javarészét éppen ez a két homá-

lyos dogma után való küzdelem tölti ki. 

És hozzá még egy olyan korban élünk, amelyben az 

illem és az ízlés szinte járványos erővel kezd föllépni, hoz-

ván magával tengersok nevetséges túlzást, fonákságot, sőt — 

valljuk be — a nyegleségek és léhaságok egész sorozatát is, 

amit helyreigazítani és kigúnyolni szinte nincs is elég eszköze 

úiár az irodalomnak és művészetnek, mivel az ezekre volna 

hízva. 

Korunk — mint azt a vezérczikkekből elégen felül tud-

juk — a béke, munka és vagyonosodás kora. Az életnek 

talán egy tűzhelye sincsen, ahol a gazdasági jólét emelkedése 
ne volna érezhető, még ott is, ahol nem volna sietős. Az 

h. n. művelt osztályoknál jelentékeny új vagyonok képződtek. 

Énnek pedig az a következése, hogy a vagyonosodó családok-
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nak az asszonyok révén egégetőbb kérdésévé lesz főképpen az 

illemtudás, mely első lépcsője a társadalmi emelkedésnek és 

a legjobb útlevél az előkelőség mennyországába. 

És ebből származik már most egy sereg mindennapi kér-

dés, ami sok álmatlan éjjelt okoz a hölgyeknek, sok munkát a 

szabóknak és sok párbajt a fölcseperedő ifjonczoknak. így 

lesz az illem és ízlés társadalmi dogmává. 

Az az egy mindenekelőtt bizonyos, hogy az illemtudás 

éppen úgy törvénye a művelt társadalmi életnek, mint akár a 

büntető törvény. Ami különbség van köztük mégis, az is csak 

az, hogy míg a büntető törvény alul ki tud bújni az ember 

(és ki is szokott), addig az illendőség szabályai alól nem lehet, 

mivel ott a bűnhődés biztosan és rögtön követi a cselekede-

tet. Olyan embert képzelek, sőt tudok is eleget, aki a csalás, 

sikkasztás, hamis bukás, megvesztegetés és más köztisztelet-

ben álló bűncselekedeteket követett el és elmenekült; de olyant 

nem, aki papucsban vagy egy ingben végig mert volna sétálni 

az Andrássy-űton. A legkisebb büntetése az a vélemény lett 

volna, hogy meg van bolondulva. 

Föltéve természetesen, hogy az az ember a müveit tár-

sasághoz számítja magát. Mert itt van a határvonal. Az illem-

tudás a művelt emberek szerződése, vagy amint mondják: 

itonvencziója. Még pedig olyan konvenczió, amelyet nem egy-

két ember szab meg, hanem megszabott, fejleszt és finomít 

régtől fogva a közszokás minden írott törvénykönyv és külö-

nös parancs nélkül. Hogy az illemtudás dolgában illempápák 

is vannak és hogy azok jobbára a nőnemhez tartoznak, az 

már a dolog természetével jár. 

Az illem termeszetesen csak a nyilvános érintkezésben 

képez kötelező rendszabályt. Egymagában és otthon az ember 

— ha jó ízlése nincs — csinálhat akármilyen illetlenséget, 

csak ki ne tudódjék. Viszont azonban a társas érintkezésben 

nincs egyetlen lépésünk sem, amiben az illem ne kötelezne. 

A divat maga sem egyéb, mint az illemszabályok gyakorlati 

végrehajtása a ruházatban. Az utczán való járásmód, a köszön-

tések formája, az ebéd, a vacsora, a színházban, a templom-

ban való viselkedés, minden, de minden a legapróbb részié-
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tekig alá van vetve az illemszabályoknak ; a tánczvigalmakban 

és effélékben pedig valóságos orgiákat ül az illemkódex. 

Ha volna egy olyan ember, aki a modern társadalom illem-

szabályait tudós lelkiismeretességgel és úgy paragrafusokba tudná 

szedni, mint ahogyan a khínai műveltség megtette, kevés 

megfigyelőképességgel is rájönnénk, hogy a khínaiak előtt nincs 

miért szégyenkeznünk. 

Már most, hogy a társadalmi élet ezen legáltalánosabb és 

legpraktikusabb dogmájának teljes ismeretéhez jussunk, az vajmi 

nagyfontosságú dolog. Főképpen a nőkre nézve, akik nemcsak 

tetszésre és hódításra szánt egyéniségük egész szépségét ennek 

segítségével tudják csak igazán és könnyebben kifejezni, de 

erkölcsi uralkodásuk legfőbb titka is — úgy vélik — 

éppen az illemkódex. Hogy ezt megtanulják, még pedig jól, az 

valóban életbevágó kérdés rájuk nézve is, de az egész művelt-

ségre, sőt az erkölcsökre nézve is. Mert az is bizonyos, hogy 

a rossz cselekedetektől a művelt embereket, már amilyenek 

az emberek egyáltalán, csak részben tartja vissza az etikai 

tudat vagy a vallásos hit, részben és talán nagyobb részben 

ellenben az a jól begyakorolt elővigyázatosság, hogy az, amit 

mondani vagy tenni akarnak — illetlenség. Ezért nem szok-

tuk például a csinos szobacziczusok arczát megcsipkedni — 

nyilvánosan. 

Sajnos is, de vigasztaló is az a tapasztalat, hogy az 

illendőséget könyvből megtanulni nem lehet. És alig van kár-

tékonyabb faja az írással való visszaélésnek, mint az, amelyik 

uz »illemszabályokat« könyvbe foglalja. Azt lehetne mondani, 

hogy aki az illendőséget megakarja tanulni, az ne tanulja 

meg, sőt gondosan óvakodjék minden illemkönyvtől. 

Az illem, mely a jó nevelés és még inkább a helyes 

erkölcsi műveltség eredménye, sohasem tanulható meg néhány 

óra alatt; pedig sokan vannak, akik öt perez alatt akarják 

megtanulni. És vannak olyanok is sokan, — mert mohó a 

meggazdagodott emberek tudvágya, — akik az egész erkölcsi 

műveltséget 5 perez alatt meg akarják tanulni. És mivel ez a 

két dolog szorosan össze van nőve, azt hiszik, hogy mivel az 

illemszabályokat, legfőképpen a reconnaissance-e látogatások 
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szabályait ismerik, már most kész művelt emberek, vagy leg-

alább is előkelők, ami amannál alábbvaló. 

Az üres illemtudás értéktelenségének jeles példája ama gaz-

dag pénzbárónk esete, akiről egyebeket is tud a gonosz világ. 

Neje halálakor, amikor a koporsót a teremből kivitték, az inas 

a terem ajtajának egyik szárnyát nyitotta ki. A báró úr ezek-

kel a szavakkal pofozta föl: 

— Te tökfilkó ! Hát nem tudod, hogy ilyen alkalmak-

kor mind a két ajtószárnyat ki kell nyitni ! 

Pedig sok ilyen korrekten illemtudó alak él közöttünk. 

Megannyi torzalakja a gyorsan fejlődő művelt életnek. Fiatal 

hölgyek, akik kétségbeejtőleg kifogástalan estélyi vagy báli 

toiletteben szerényen fuvolázzák el az »igen örvendek« és 

más efféle jól betanult szavakat, de egyik szemük mindig a 

mama felé néz, aki — nem kevésbé rabja az illemnek — 

arczjátékkal és villámszerű pillantásokkal igazgatja az illem-

bábot, hogy mit tegyen és mit mondjon ? 

Urak, kivasalt állapotban, akik egy csekélyke illembeli 

hiba miatt párbajra hivják egymást, egyébként tele vannak 

illetlen adósságokkal és illemlátogatásokkal, sőt ha imádottjuk 

haldoklik, még akkor is a tánczmest értől vagy a szerkesztő-

ségtől kérdezik meg előbb, hogy ilyenkor illik-e látogatást tenni ? 

Maga a gígerli sem egyéb mint tökéletes produktuma 

a parventí-illemnek, mely egyidőre megrontotta, szinte kiállha-

tatlanná tette a művelt polgári osztályok életét. 

Mert jegyezzük meg az illem után való kapkodásunkban, 

hogy az illemszabályok nemcsak virágja, zománcza lehetnek a 

művelt társaséletnek, de a legkiállhatatlanabb zsarnokai is. A 

modern élet általában véve annak a veszedelemnek van kitéve, 

aminek a XVIII. század volt. Illemszabályai zsarnoki módon 

elnyomják az egyéniséget s a legkiállhatatlanabb lánczokat verik 

a jobbra érdemes jellemekre. A fiatal hölgyek a megmondha-

tói, hogy micsoda nyűg máris a sok illemszabály a szabad-

ságra törő érzelmeken és gondolatokon. A férfiak egyforma kabátja 

és frakkja is egyformaságra kötelezi őket még a gondolkozás-

ban is. És tisztán észre lehet venni, hogy az a nő, ki aggo-

dalmasan vigyáz minden kis illemszabályra és az a férfi, aki 
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uündig divat szerint öltözködik, vagy az ú. n. illendőségi láto-

gatásokat pontosan teljesíti; hogy az voltaképpen mind egy-

forma, mind kiállhatatlan módon korrekt és — unalmas. 

Az egyéniséget és eredeti jellemet a legkegyetlenebb keleti 

zsarnok sem birja úgy elnyomni, mint a túlságokba csa-

pott illem. 

Igazán jogosúlt és veszélytelen azonban az az illem, 

amely a művelt, kivált az erkölcsileg művelt lélekből hajt ki 
s amelynek alapját a tudás, a kedély műveltsége, a helyes 

erkölcsi érzék, és — amiről mindjárt szó lesz — a helyes 

telés képezi. És ha valaki csakugyan birtokába akar jutni a 

Művelt társaság illendőségi szabályainak, nem ott kell kezde-

te®, hogy minden egyes esetnél felüti az »Illemszabályok «-at 

abból nézi ki, — persze utólag — hogy mi illik, mi nem ? 

hanem legjobb lelki tulajdonságait kell gyakorolnia s a társas 

^intkezésben kevésbé a merev illemszabályok után igazodnia, 

teint inkább azon erények után, amelyek a művelt embert 

hfemszabályok nélkül, vagy azok hanyag megtartása mellett 
l s distinguálják. 

A finomság olyan szegény legény, hogy még a frakkját 
l s a műveltségtől veszi kölcsön, hogy a tisztességes társaságba 

heereszszék. És nem elméletből, hanem a gyakorlati élet meg-

figyeléséből mondhatom, hogy igazán illedelmes embernek a 

tersaságban sem azt tartják, aki eszeveszetten szalad egy 

Pohár vízért, ha »a nagysága« szomjas, hanem azt, aki 

figyelme, gyöngédsége, kiméletessége, áldozatkészsége, ember-
Szeretete és más kiváló társas tulajdonságai által tűnik ki. 

Az illemtudás titka mindig a kedély és a szív művelt-

sége marad. Aki ezt megszerezte, az magától tudja már az 
egész illemkódexet; annak nem szükséges bevágni az illem-
S2abályokat; annak a kabátján éppen oly szívesen megbocsá-

t j á k egy-egy szabálytalan ránczot, mint ahogyan elengednek 
nehi nem egy terhes illendőségi látogatást, mivel azt, ami 

^'nyegeg a z in e mben, szinte ösztönszerűleg megtartja. 

Meg kell elégednünk egyelőre azzal, hogy ezeknek az 

tazán illedelmes embereknek a száma közöttünk kevés; azon-

b a n a n n y j r a neki vagyunk vadulva az illendőségnek, 
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— megélhetjük, hogy az ilyen illedelmes emberek, férfiak és 

nők száma is szaporodni fog. 

Sőt talán megérjük azt a kort is, hogy amikor székün-

ket a mulatságon, a teremben, a vasúton, vagy ott ahol, elő-

zékenyen átengedjük a hölgyeknek, ők barátságosan szemünkbe 

néznek és azt fogják mondani : 

— Köszönöm ! 

* * * 

És most vizsgáljuk meg a dolog másik részét 

Széchenyi István az 1830-ban megjelent »Hitelben«, — 

amelyet különben ma is érdemes elolvasni, — többi közt 

ezeket ír ja : 

»Ha kívánjuk hölgyeink megmagyarosodását . . . (akkor 

még ennél tartottak), tegyük azt elfogadhatóvá, tetszetővé is. 

Ne várjuk el, hogy szépeink lenni szeressenek oly hazánkfia 

társaságában, ki tán zsíros csizmában látogatja meg őket, 

pipaszaggal tölti el a házat s beszédje közben a tiszta pad-

lóra jókat pök s alacsony hízelgéssel felhőkig dicséri őket.« 

Hogy a hazafiasság, a jó nevelés és illem dolgában ezen 

már túl vagyunk, — kivált amióta a padlóra szőnyeget terí-

tünk, — azt szívesen elismerem és örülök neki, bár még 

csak mérsékelten. 

Pár év előtt azonban egy distinguált magyar társaságban 

a párisi Louvre szobortermében bámultuk a milói Vénus gyö-

nyörű alakját, mely az emberi test eszményi szépségének eddig 

ismert legszebb kifejezője. A műélvezettel jár, hogy az ember 

áhítattal nézi s szinte megszabadul a szépség földi benyo-

másaitól. 

A társaság egyik tagja máskép fogta föl a dolgot és a 

földi benyomásoktól kevésbé megszabadult állapotban föllépett 

a lépcsőre s istentelen kezével megfogta a szép istennő kerek 

térdét. A társaság vihogott a »stiklinek« s én még most H 

boszúsággal gondolok erre a barbár jelenetre. 

Azt hiszem, az illem és jó nevelés dolgában haladtunk 

60 esztendő alatt, de ami az ízlést illeti, alig. 
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Az ízlés egyáltalán csak fejlett műveltségnek eredménye. 

S ha az illemtudás virágát képezi a műveltségnek, úgy annak 

színe és illata a jó ízlés. 

Sem egy ember, sem egy nép műveltsége nincs addig 

befejezve, atnig ízlése nincsen. És kétségtelenül félbarbár álla-

pot az olyan, amikor az emberek, bár megtartják ruhában, 

erkölcsben és szokásban az illendőség szabályait, de gondol-

kozásuk, lakásuk, viselkedésük, szavuk. írásuk és intim életük 

oélkülözi a szépség azon mértékét, amelyet ízlésnek nevezünk 
s ami elvégre nem egyéb, mint az aesthetikai műveltség ered-

ménye az életben. 

Mondhatjuk így i s : illemtudás lehetséges ízlés nélkül is, 

de befejezett műveltség ízlés nélkül nincsen. És az, ki életé-

ken elmulasztotta kedélyének ezen magasabb kiművelését, 

meghal anélkül, hogy az élet legállandóbb gyönyöreit élvezte 
volna s másoknak igazi örömöket tudott volna szerezni. 

A jó ízléssel biró ember úgy viszonylik az illemtudó 

emberhez, mint valamely tudós egy néptanítóhoz. Mindegyik-

e k meg van a maga szerepe az életben, mindegyik szerepe 

kszteletreméltó s mind a kettőhöz kell tudomány ; de micsoda 

különbség mégis! 

Minden habozás nélkül azt is lehet mondani, hogy az 
Jzlés a szív és kedély tudománya és befejezett ember nin-

csen ezen tudomány nélkül. 

Természetesen az ízlés dolgában is meg kell tenni a meg-

különböztetéseket. A külső érintkezési formákban tapasztalt 

Jó ízlés az olcsóbb fajtából való; könnyebben megszerezhető 

de egyúttal csekélyebb értékű is. A művészi érzék és gyakor-

lat minden különös mértéke nélkül elérhetjük, hogy öltözködé- . 
sünkben, lakásunkban és köznapi életünkben bizonyos jó ízlésre 
tegyünk szert. Ez annál is könnyebb, mivel ebben a divat és 

az illemszabályok már készen adják nekünk az árúczikkeket. 

Sok ember ízlése voltaképpen nem is egyéb, mint szabó-

jának és kárpitosának iparszerű ügyessége, amelyet ki lehet 

bérelni pénzzel, A szép ruhában és a művészileg faragott 

bútorok között azután az ember maradhat nyers, műveletlen 
é s barbár, aminthogy sokan meg is maradnak. 



172 Kenedi Géza 

Az úgynevezett tapintatossággal sem állunk sokkal 

különben, bár ezt már kevésbé lehet másoktól kibérelni. A 

tapintatosság már a gondolkozás kezdetleges ízlése és kétség-

telenül becsesebb, mint a külsőségekben való dekoratív ízlés. 

Azonban ez is könnyen elsajátítható a társaséletben; annál 

könnyebben, mivel az egész alig ¿11 egyébből, mint annyiból, 

hogy az ember, ha kétségei vannak valamiben, hallgatni tud-

jon, ha pedig beszél, lehetőleg ne magáról beszéljen, hanem 

arról és annak dolgairól, akivel beszél és arról is lehető hízelgő 

módon. Ez pedig nem nagy mesterség. 

A külső dekoratív ízlés és a tapintatosság az a két 

mankó, amelyen a műveletlen vagy félművelt ember a társas-

életen végigbiczeg. A világ elfogadja, de nem is tartja sokra; 

látja, hogy falábakon jár, amelyekkel gyakran botlik és erősen 

kopog az aszfalton vagy a padozaton. 

Az igazi értelemben vett jó ízlést csak egy úton lehet 

megszerezni : a művészetek szeretete, tudása és lehetőleg 

gyakorlati művelése által. Igaz, hogy ez hosszadalmas út, 

mely az ember egész életen átvonul, de tolvajútakon meg 

nem kerülhető. És aki ezen nem vándorolt, annak lehetnek 

finom szokásai, ú. n. manierjai, de előkelőség és nemesség 

dolgában meg nem fogja közelíteni azt, akinek valódi ízlése, 

hogy úgy mondjuk stílje van. 

Mert az igazi ízlés és stíl egészen ugyanaz. S ha egy 

hölgygyei vagy férfival találkozunk, akin észreveszszük, hogy 

föllépése, ruházata, beszéde, levelezése, fölfogása, ítélete és 

cselekvési módja mind összhangzik és minden életmozzana-

tában szabályosság, szépség, rend és harmonikus változatosság 

uralkodik, rögtön érezzük, hogy olyan valakivel állunk szemben, 

akinek életében stíl uralkodik s aki egyedül, magában, otthon 

is olyan, amilyennek idekint látjuk s akinek illemlörvénye, 

ha nem is merev, de olyan erős, hogy még odahaza, de talán 

álmában sem fog illetlenséget elkövetni. 

És mindez nem elérhetetlen ábrándkép, hanem minden 

művelődő emberre nézve gyakorlatilag megvalósítható állapot-

A jó ízlést és stílt meg lehet szerezni fáradsággal és gyakor-

lattal, kivált pedig a művészetek mívelése által. 
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A zene mindenesetre előtérben áll s mint legharmoni-

kusabb művészet, a kedély képzésére legalkalmasabb. Titok, 

bogy a zene mi által éri el azt, de nevelő és képző hatása 

kétségbevonhatlan. Amellett mindenki könnyen hozzájuthat; 
esak szeretnie kell. Az nem szükséges, hogy az ember erővel 

kínozza a hegedűt, vagy klimplirozzék tehetsége és akarata ellen. 

embert ismerek, aki jobban érti a zenét, bar maga ját-

szani nem tud, mint olyanok, akik játszanak. 

A másik az irodalom és színház. Ha a zene az érzel-
Iílek harmóniájára dolgozik, az irodalom és színház első sor-

ban a gondolatok harmóniája. 

Azután a képzőművészetek, amelyek az élet más-más 

teszén művelik ki érzékeinket, kedélyünket s fölfogó és kifejező 

képességünket. 

A görögöknek kilencz múzsájuk volt, a modern müveit 
etnbernek van legalább is kilenczven. És biztos, hogy nemcsak 
a z foglalkozik művészettel, aki otthon kínos zongora-órákon 
eszi át magát, vagy az iskolában a padot faragja (ami szintén 

képzőművészet), de az is, aki egy szép tájékban el tud merülni, 
aki egy jó gondolatfordulat szépségét megérzi, sőt még az is, 
aki az utczán önkénytelenül megfordul egy szép hölgy után . . . 

feltéve, hogy nem gondol mindjárt annak a hozományára. 

Művészet, aesthetika, ízlés lakik egyáltalán az egész min-

őségben . Az égboltozaton, a csillagokon, a reggelben, esté-

ő , nyárban, télben, erdőben, patakban, folyóban, a házban, 

teczán, a templomban, színházban, szóban, gondolatban, csele-

Őe tben s az Eiffel-toronyban éppen úgy, mint a legkisebb 

feszálban. 

A görögöknek és rómaiaknak igazságuk volt, amikor az 
er(lőket, mezőket, hegyeket, házakat, kerteket, határokat, úta-

Ő apró istenségeikkel benépesítették. Ott laknak azok ma is 
és végtelen sok örömet okoznak azoknak, akik érzékeiket az 

^sthetikai ízlés csodabalzsamával ápolják. 

Fejezzük be most már mindezeket azzal a gondolattal, 

e kapzsi kor, mely verejtékkel, spekuláczióval, jó és rossz 
Cs®lekedettel, munkától durva, vagy gazságoktól piszkos kézzel 
aiteyit tudott alkotni az anyagi javakban : most az illendőség 
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és ízlés legnemesebb kincsei után nyújtja ki kezét és szomjú-

ság gyötri ezen kincsek után. 

Ám gyötörje ! De bölcs és jó berendezése az a teremtés-

nek, hogy míg valaki egy nagy vagyont rövid idő alatt is 

összeharácsolhat (ha időközben be nem csukják), a kedély-

világ kincseihez, — amelyek utóvégre is az emberi élet legdrá-

gább kincsei, — sem furfang, sem spekuláczió, sem vásár útján 

hozzá nem juthat, mivel azok csakugyan égi származással bír-

nak és csak annak jutnak birtokába, aki küzdött értük és 

megérdemelte. 







Azon falvak számát, melyek a XII .—XV. századokban részint 

l \ egész bizonyossággal, részint gvaníthatólag Vásárhely 

határában feküdtek, több mint 30-ra lehet tenni. Ezek közül 

körülbelül 25-nek helyét vagy tájékát már is ki tudjuk mutatni, 

mert nevök mint határrészeké fennáll. A többiről azonban 

már csak a régi iratok szólnak; fekvésüket nem lehet ponto-

san kijelölni, mert nevök végkép eltűnt a közhasználatból és a 

hagyományból. Nem őrzi azt többé sem egy dűlő, sem egy 

halom, sem rét, ér vagy fok, melv utóbbiaknak különben min-

denfelé már csak üres medrei vannak s nevök is nemsokára 
a z enyészet sorsára jut. 

Városunk hatósága utóbbi időben évenként bizonyos 

összeget szentelvén régészeti ásatásokra, az elmúlt őszszel 
egyebek közt ama régi falvak egyikének, Szent-Erzsébetnek 

helyét akartuk kinyomozni. Nálunk mindenki tudja, merre van 
a határban az Erzsébeti út és az Erzsébeti dűlői valamint 
a z l is sokan tudják, hogy hol fekszik az Erzsébettelek. Ezen 
a nyomon indultak meg tehát régészeink, a várostól keleti 
l r anyban 1 és fél órai útat tévén, ifj. Csáki Lajos gazdálkodó 

tenyájára értek s ott rövid helyszíni tájékozás után, melyet a 

-old gazdája és az összegyűlt kintlakó szomszédok adtak s 

azon helyen kezdtek ásni, honnét élő emberek tanúsága szerint 
azelőtt mintegy 40 évvel a templom-téglafalak maradványait 

házár Mihály, a föld akkori tulajdonosa felszedette s honnét 
egyszer-másszor sok terméskövet és márványdarabot hordtak 
el még a későbbi gazdák is A helyszínén ismerősek szerint itt 

^Sak nem rég is halom volt, de azt a gazdák — az 1870-iki 

belvizek alkalmával, — midőn a pusztai árvíz az itt elnyúló 

•2irják-éren haladva, a környéket elöntötte, töltésnek elhordták 
a z ér partjára. Mindamellett a hely még most is kissé emel-

kedettebb környezeténél. 

»A felszínen levő tégla- és kőtörmelék« — így szól a 
régészek jelentése — »mutatta az épület helyét. Itt kezdtük hát 

teeg az ásást s észak-déli irányban 1 méter széles, 24 méter 

hosszú próbaárkot hányattunk, melynek középső részén kőtör-

melékre akadtunk, ami azt mutatta, hogy itt mi előttünk a 

midet már mások is felhányták, míg az árok két végén az 
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178 Szeremley Sámuel I 

emberi csontvázak nyugotra fejjel még érintetlenül feküdtek, 

itt egy fülbevalót és egy drb. Xllt-ik századbeli ú. n. karinthiai 

kis ezüstpénzt találtunk Másnap reggel ezen ároktól 8 — 10 

lépésnyire vele párhuzamos 2 méter széles és 22 méter hosszú 

árkot kezdtünk meg. Ezen árok közepén szintén kőtörmelékre 

s maiteres földre akadtunk s a kőtörmelék között egy arany 

karpereezre, mely az első ásónyomra előbukkant. Valószínűen 

az előttünk járt kincskeresők ásogatásai következtében távolít-

tatott el a csontoktól s került ennyire fel a mélységből. A 

második ásónyomnál leltük meg az épületfalak helyét. Itt neve-

zetesen egymástól mintegy 5 méter távolságra párhuzamosan 

haladó két jól megbirkózott 1 méter széles sárga agyagrétegre 

találtunk. A további ásatás után világosan kitűnt, hogy az 

épület párhuzamos alapjaival van dolgunk. Ez alap egy méter 

mélységig oly kemény volt, hogy alig lehetett ásni. Az alaptól 

egy méternyire kifelé, a déloldalon 1'80 méter mélységen 

egy 2' 10 méter hosszú és 0 60 méter széles és 0 8 méter 

vastag tölgyfakoporsóra akadtunk, melynek nyomai minde-

nütt tisztán kivehetők voltak s még összefüggő darabjai is 

maradtak. — A koporsóból a csontokat a legnagyobb figye-

lemmel szedtük ki s négy drb. XII.—XIII. századbeli ú. n. 

frisachi ezüstpénzt találtunk. Ezen árok északi végén egy 

másik csontváz feküdt szintén koporsób.n, rendes fekvés-

ben, ballába térdben eltörve s jobb oldalára téve, jobblábán 

pedig az alsó lábszár törve el s hibásan (egymásra téve) 

összeforrva ; ugyanezen árokból egy másik eltört s szintén hibá-

san (egymásra téve) összeforrott alsó lábszár is került ki. 

Jellemző, hogy mindegyik csontváz mellén egy-egy egész tégla 

volt, egynéhányon a bemeszelés nyoma volt észrevehető. Egy 

csontvázon pedig egy drb. fehér márványkő volt. Miután a 

csontvázakat óvatosan kiszedtük és helyüket megvizsgáltuk, 

1-80 méter mélységen az eleven földet elértük. Azután ez árok-

tól 5 - 6 lépésnyire, vele párhuzamos másik árkot hányattunk, 

ezen árok déli végén előttünk a földet már mások megboly-

gatták s rendetlenül széthányt emberi csontokon kívül egyebet 

nem is talaltunk. Ellenben az északi végén a sírok még érintet-

lenek voltak; 1.20 méter mélységben egy sírban három csont-

vázra akadtunk ; lent a sír íenekén 2 méter hosszú, 6 --7 cm 

vastag koporsóban egy csontváz feküdt, melynek balkarja 

hiányzott, ezen csontvázon, illetőleg koporsón, két kisebb 

koporsóban, kis gyermekek csontvázai találtattak. Innen egy 

karika került ki. Miután az eleven földet is elértük, a templom-

nak még hiányzó részeit tártuk fel s azokat a felszíntől 30 cm. 

mélységben meg is találtuk. A téglafal maradványaira csak egy 
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helyen, t. i. a déli sarkon találtunk, míg másutt köröskörül csak 

•a furkózott sárga agyagot leltük, mely egy arasznyi szélességben 

váltakozott egy tenyérnyi fekete földréteggel. Must már kitűnt, 

hogy a templom homlokzata nyugatra nézett, ezzel átellenben 

a templom fara félköralakban épült, a déli oldalon pedig két 

kisebb beszögelés volt, amint a felvett alaprajzon látható.« 

Eddig szól régészeink jelentése. A kutatás eredménye tehát 

•egy templom alapjának és az a körüli temetőnek feltárása. 

Hogy ez Szt.-Frzsébet falú volt-e, kélségtelen a mult századi 

hatarleírásokból és a régibb térképekből, melyek az ily nevű 

pusztát éppen e tájra helyezik s melyek egynémelyükén a temp-

lomrom még meg is van jelölve. 

Ami már e falu történetét illeti: arra igen kevés positiv 

adatunk van. 

Tudva van, hogy 11. Endre királyunk kegyes életű leányát, 

Erzsébetet 1251-ben igtatták a szentek közé, kinek híre és tisz-

telete azonban nálunk Magyarországon gyorsan és nagy mér-

tékben elterjedt. Már 1266-ból találunk Nógrád megyében egy 

»Szt.-Erzsébetíöldet«, a következő századból pedig az ország 

különböző részein több ilyen nevű helyet említenek a régi 

oklevelek. A kánai székesegyház is ennek a szentnek ajánl-

tatott. A mi Szt.-Erzsébetünkről azonban a legrégibb levelek 

hallgatnak s bár a Csanád nemzetség birtokairól, melyek közé 

akkor ez a vidék is tartozott, a XIII. és XIV. századokból több 

igen részletes leírásokat tartalmazó oklevelünk van, melyekben 

a szomszédos helyek, mint Makó, Kis-Falud, Hód, Szent-

Király, Sóth, Fejirtó, Szárazár megemlíttetnek és tárgyaltatnak: 

Ezt.-Erzsébetről mindazáltal egy szó emlékezés sincs. Hasonló-

képpen állunk a pápai tizedszedők XIV. századbeli lajstromaival, 

kik pedig ezt a tájat feljárták, a szomszédos helyeket és azok 

plébánosait meglátogatták s neveiket és adójukat írásban hagy-

ták. Mindamellett a talált régiségek kétségtelenné teszik, hogy 

a falu és templom már ez időtájban, sőt annál korábban is 

fennállott s előkelő birtokosai a szentegyház mellé temetkeztek. 

Az egyetlen írott emlék, mely e faluról a középkorból fenn--

úiaradt, egy pápai búcsúlevél, melyet a Monumenta Vaticana 

czímű nagybecsű forrásgyűjtemény tartott fenn számunkra. 

Zsigmond király és IX. Bonifácz pápa jó viszonyban állottak 

egymással s e pápa a magyar egyházak istápolása érdekében 

sokat tett, — egyebek közt nagy számmal osztogatta a búcsú-

teveleket az épülőben levő magyarországi templomok számára. 

E levelek csak a legújabb korban tétetvén közzé, sok helységre 

•és templom épületére derítnek világot. A mi pápai levelünk 

hű magyar fordításban így hangzik: »Bonifácz stb. minden 

12* 
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Krisztusban hívőknek, kik e levelet látandják, üdvöt! Azzal az 

óhajtással lévén, hogy a cenádi szent Erzsébet egyházát a Krisz-

tusban hivők illő tisztelettel látogassák, — mindazon igazi 

bűnbánóknak és gyónóknak, kik Jézus Krisztusnak születése, 

körülmetélkedése, nyilatkozása, feltámadása, mennybemenetele 

ünnepén, Űrnapján és pünkösdben, továbbá azoknak, akik a 

boldogságos szűz Mária születésének, megjelentésének, tisztulá-

sának, látogatásának és mennybementének ünnepein, keresztelő 

szent János, Péter és Pál apostolok napjain, Mindenszentek 

napján, — nemkülönben azoknak, akik a karácsony, víz-

kereszt, húsvét, áldozócsütörtök és Úrnap nyolczad napjain s 

pünkösdöt közvetlen követő hat napon át a nevezett egyházba 

évenként áhítatosan ellátogatnak, és annak fentariására segélyző 

karjaikat kinyújtják, a rájok rótt vezeklésből az ünnepek min-

denikén két évet és negyven napot, — a nyolczadok és az 

említett hat napok bármelyikén pedig száz napot irgalmasan 

elengedünk. Kelt Rómában Szent Péternél Márczius 10 dik 

kalendaján, a 11-ik évben.« A búcsúk minden időben rend-

szerint jól jövedelmeztek. Fel lehet tennünk, hogy nálunk is 

így volt a dolog s sz. Erzsébet temploma, amint a romok is 

tanúsítják, melyek közt faragott kövek is találtattak, szilárdan 

és díszesen állíttatott helyre. Meddig állott fenn ez isteni tisz-

teletre rendeltetett építmény s vele együtt a falu ? nincs róla 

tudomásunk. Valószínű, hogy néhány évtized múlva a törökök 

akkori berontásai és dúlásai következtében elpusztult és többé 

helyre sem állott. Mert a későbbi írásokban, bár a Hunyadiak 

korából töméntelen levelünk maradt fenn, nincs róla többé 

emlékezet. Hiányzik a XVI. és XVII. századi különféle adó-

és dézsma-összeírásokból is, melyeknek szintén nem vagyunk 

szűkiben, s melyekben a szomszédos falvak elég sűrűn említ-

tetnek. Csak mikor a török uralmának vége lett s a hódolt-

sági helyek visszakerültek a magyar király birtokába, akkor 

tűnik ismét elő Szt. Erzsébetnek, már mint a vásárhelyiek 

által használt egyik pusztának neve. 1702-ben t. i. a bécsi 

kormány, hogy a folyamatban levő háború költségeire pénzt 

csináljon, egyre-másra adogatta el a töröktől visszakerült 

hódoltsági helyeket. Egyebek közt Schlick Lipót cs. tábornok 

és későbbi csehországi helytartó Csongrád és Heves megyékben 

igen nagy uradalmakat kapott potomáron (az egész Vásárhelyt 

és összes pusztáit 14,156 R. írt és 16 dénár becsárban). Éz 

alkalomra készítettek a budai kamara német hivatalnokai váro-

sunkról egy összeírást és becsűlevelet, mely a gr. Károlyi 

nemzetség bpesti levéltárában maradt fenn. E levélnek mult 

századi magyar fordítása is meg van s én azt e fordítás sze-
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rint fogom ismertetni. »Vásárhely«, így kezdődik a leírás, 

»Tisza túlsó feli falu Barczi fuk ¡Sárrétje mellett, két mértföld 

Szegedhez és négy Csongrádhoz. Határos napkeltrül Makó 

felé Férgicz, déliül Kutas és Mákós, napnyugatrul Körtvélyes 

és északrul Mártélyi helységekben. Territóriumának hossza 

egy egész, széle pedig 3/4 mérföld, Vadnak Termékeny szántó-

földei és rétéi, elegendő legelő mezővel, vagyon hasonlóképen 

egy kis, de nem egészen excoláltatott szőlőhegye, ellenben 

semmi erdélyi, és így a fábul nagy szűki vagyon. Lakosok 

kálvinista magyarok. Az elmúlt török háborúban a török és 

rabló talár előtt elszéledtek volt. és csak ezelőtt két esztendő-

vel térlek meg sessziójokra.« Minekutána a vásárhelyi puszták 

elsorolásába kezdenek az összeírok s azokat egy jó részben 

egyenkint elő is sorolják, azután így folytatják a leírást: 

»Fzen megmondott praediumokon vagyon azon falu terri-

tóriumán még kettő, Esérveth és Szt. Király, az első egy 

halombul áll és amint mondják, valami szentnek temetése, 

ahonnét a nevét is vette ; a másikon pedig a szőlőhegy vagyon, 

melynek eleitől fogva azon helység békességes bírásában vagyon.« 

Az »Esérveht« alatt lappang a mi Szt.-Erzsébetünk. A halmot, 

mint már említém, csak nemrég hordták le a gazdák, már 

előbb lebontották a falmaradványokat és építési anyagnak fel-

használták, a »szent ember temetéséről« pedig egészen meg-

feledkeztek. Különben, hogy az a szent lett volna itt eltemetve, 

»akiről a nevét is vette« a leírás szerint e hely : az merőben 

valótlan, mert tudva van, hogy szt. Erzsébet Marburgban halt 

meg, ott emelték fel a legenda szerint különös csudák közt az 

ő tetemeit s azok Magyarországba és ide Csanád megyébe 

(mert az időben oda tartoztunk) sohasem kerültek. E részben 

tehát a kamarai urak, kik külön is idegenek és járatlanok 

voltak e földön, megtévedtek. Schlick után e hely gr. Károlyi 

Sándor birtokába jutott. Még a kir. adománylevélben és beig-

tató levélben Szent-Erzsébetnek neveztetik, de idővel a kálvi-

nista gazdák kezén szentségét teljesen elveszítette s most már 

csak »Erzsébet« néven ismerik. 

Egy másik középkori falú, melynek maradványait és 

rövid történetét ismertetni kívánom : Csomorkány, területileg 

határos Szt.-Erzsébettel. Egykor talán ez is a Csanád nemzetség 

birtokához tartozott, bár megnevezve nincs is az eddig ismert 

birtoklevelekben ; de mint említém, e vidéken az Árpádok és 

Anjouk korában e nemzetség volt a főbirtokos, övék voltak 

a szomszédos helyek s e nemzetség tagjai voltak 1256-ban 

Chumur és Makó, mely előbbivel talán a mi falunk elneve-

zése is összefügg. Csomorkányról a legrégibb oklevél az orszá-
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gos levéltárban található. E szerint 1455. ápr. 24-én V. László 

király Harapkói Bolhos András jószágait, melyek Csanád, Arad, 

Bán és Valkó megyében feküdtek, s e javak közt Vásárhelyt, 

Holdot, Tarjánt, Thomerkant, Sámsont a nevezett Bothos 

András leányainak, Szekcsői Herczeg Pálnénak és a Bozvni 

gróf György nejének s ezek férjeinek adományozza. A követ-

kező évből a müncheni állami levéltár brandenburgi iratai 

közt van a mi Csomorkányunkról egy oklevél, melynek máso-

latát a Békés megyei régészeti társulat vétette. E szerint ugyan-

csak V. László király Hód, Vásárhely. Csomorkány, Király-

hegyes, Sámson és több községeket, melyekkel ez irat szerint 

még Zsigmond király által ajándékozá meg Hunyadi Jánost, a 

nagy vezérnek új adományképpen ajándékozza. Ez utóbbi levél 

azt is mondja, hogy Hunyadi e helyeket »már kora ifjúsága 

óta birta«. Annak a kérdésnek fejtegetését, hogy e birtoklással 

mint egyeztethető össze az első évi oklevél tartalma, ezúttal 

mellőzzük. Elég az hozzá, hogy ettől fogva e vidék a Hunyadi-

család birtokában volt. A kormányzó halála után neje Szilágyi 

Erzsébet volt jogos tulajdonosa az uradalomnak s mint ilyen 

adott ki ő 1463-ban egy óvást, melyben fiát, Mátyás kiiályt 

és a csanádi püspököt, Albertet, e helyek (t. i. Csomorkány, 

Fecskés, Sámson, Kuthas, Földvár stb.) elidegenítésétől eltiltja. 

Szilágyi Erzsébet, mint tudva van, kitűnő erényekkel ékeske-

dett. Egyenes lelkű és okos nő, továbbá az önfeláldozásig jó 

anya volt, aki roppant összeget költött arra, hogy fiát Podieb-

rádtól kiváltsa és sereget fogadjon ennek trónra juttatása és 

ott megszilárdítása érdekében : amellett jó gazdas.-zony s hihe-

tően azért tesz óvást, mert nem akarta, hogy a Hunyadi-csa-

lád szegénységre jusson. Szilágyi Erzsébet tiltakozó levele az 

országos levéltárban van s magyar fordításban igy hangzik : 

»Mi az orodi egyház káptalanja emlékezetül hagyjuk, hogy 

Theleki Varjas János és Czirai Benedek a méltóságos Erzsebet 

úrnőnek, felséges urunk s fejedelmünk Mátyás Magyarország 

királya szülőanyjának szolgái, — úrnőjük képében elöltünk sze-

mélyesen megjelenvén, nevezett felséges urunkat s fejedelmün-

ket Mátyást, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmáczia, Hor-

vátország stb. királyát, vagyis a mi természetes urunkat s 

említett úrnőnk szerelmetes fiát, — Csomorkán, Kvralhegese, 

Demengh, Rétkert, Fecskés, Nagyfalu, Harmad, Mezehegese, 

Palotha és Sámson csanádmegyei, — nem különben Szent-

andornyas, Csabachid, Szentetornya, Donattornya, Kuthas, Föld-

vár és Kernye békésmegyei, — valamint Kunágotha és Kupa 

zarándmegvei, — úgyszintén Dombegyház, Kerekegyház, Szi-

hond, Szombathely, Bathonya és Baktornya orodmegyei egytől-
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egyig egész birtokok elajándékozásától, és eladományozásától 

eltiltották; — hasonlóképen a Krisztusban tisztelendő úr atyán-

kat Albert csanádmegyei püspököt, továbbá nevezetes Lábathlan 

Józsefet s minden egyebeket a nevezett birtokok elfoglalásától, 

megvásárlásától, elcserélésétől, elörökítésétől, zálogba vételétől 

és elfogadásától, lefoglalásától, használásba vétele s bármiféle 

termésének és gyümölcsének elfogadásától, attól, hogy magokat 

és övéiket azokba beigtassák vagy bármi szín alatt azok bir-

tokába helyezzék, most vagy jövendőben, — e részben előt-

tünk nyilvánosan és ünnepélyesen óvást tettek s tiltakoztak — 

jelen levelünk tartalma és tanúbizonysága szerint. Kelt Szt. 

Lőrincz vértanú ünnepét megelőző napon (aug. 9.) 1463-ban«. 

Azonban hiába volt Szilágyi Erzsébet óvása és az arról 

kiadott káptalani pecsétes levél, mert néhány évvel ezután 

Csomorkány falut mégis csak elidegenítve, a nagylaki Jaksi-

csoknak, a király ezen hű vitézeinek kezén találjuk. Mátyást 

t- i. magasabb szempontok vezették, mint édes anyját. Neki 

jutalmaznia kellett a hazára és királyi méltóságára való tekin 

tétből azokat, kik életüket és vérüket tették koczkára érette s 

e czélra a nagy király családi jószágait is kész volt feláldozni. 

A Jaksicsok birtoklásáról tanúskodik egy másik oklevél, 

mely 1470. jun. 4-ről az országos levéltárban őriztetik. — 

Jaksics István, Demeter és Vók, a király zászlói alatt szolgáló 

rácz csapatok vezérei voltak, abból a fajtából, melyhez Kinizsi 

is tartozott. Demeter úr különösen nevezetes arról is, hogy 

néhány évvel később ő volt az, aki a híres vitéz Kinizsi tár-

saságában Kenyérmezőn a szorongatott Báthorinak a mentő 

segélyt vitte. Nagytekintélyű és becsült főurak voltak ők rácz 

Jetükre is, kik a legelső magyar főurakkal állottak családi ösz-

szeköttetésben, azonban a jogtalan erőszaktól sem idegenkedtek 

néha, amit a történelem szintén feljegyzett róluk. A Jaksicsok 

ezen természetét igazolja az említeti oklevél is, melyet magyar 

fordításban azon kor jellemzése s a csomorkányi akkori lakos-

ság ismertetése czéljából egész terjedelmében ideigtatok : »Fel-

séges urunknak és fejedelmünknek, Mátyás úrnak s Magyar-

ország dicsőséges királyának, a mi legkegyelmesebb urunknak, 

Pongrácz János békésmegyei főispán és az ő itteni négy szol-

gabírája ajánlják köteles szolgálatukat minden hivséggel. — 

Tudtával vagyon Fölségednek, hogy nekünk némi-nemű levelet 

küldött, melyet mi, amint tartozunk is, a legmélyebb tisztelettel 
vettünk, mely levélnek rende ez : 

Mátyás, Isten kegyelméből Magyar és Csehország királya 

stb. békésmegyei hű főispánunknak, vagy alispánunknak, vagy 

szolgabíráinknak üdvöt és kegyelmet. Maióthi Mátyás hívünknek 
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a macsói bánnak képében azt panaszolták előttünk, hogy a 

legközelebb mult Szent-Miklós ünnepe táján nemzetes Nagylaki 

Jaksics Istvántól, Demetertől és Vóktól küldve és rendelve 

Lajos János, Garai András, Sólyom Gellért, Szántó Péter, másik 

Garai Péter, Bikó Bencze. Nagy Márton, Szekérgyártó János, 

Barnabás János, másik Nagy Márton, Kövi Tamás, Gyapjas 

Gergely, Kis Mátyás, Mátyás Péter, Hani Mihály, Ambrus, 

Fekete Imre, Szalmás László, Szabó Jakab, Csártai Demeter, 

Gyapjas Egyed, Pitvarosi Gergely, Tót Mátyás, Álmos Márton, 

Matyi János, Fodor Antal, Benedeki Albert, Bagorasi Antal, 

Csikai Antal, Fekete János, Nagy Mátyás, Farkas Péter, Péter 

Albert, Péter Orbán, Terek Ambrus, Kis Mihály, Eres István, 

Cserepes Balázs, Cserepes Ferencz, Kis Márton, Erch Albert, 

Szász Albert, Ninszer Gál, szintén Niszer Gál, hasonlóképp 

Niszer Péter, Tóth István, Csikai Mátyás, Zuz Adorján, Csák 

János, Szabó Balázs, az említett Jaksicsoknak a csanádmegyei 

Csomorkán faluban lakó jobbágyai, a panaszttevőnek Békés-

megyéhez tartozó Szénás falujába mentek és ott Bicsei Gergely 

gazdatisztnek, továbbá Csóka Mátyásnak és Fosztó Andrásnak, 

kik az említett panaszos Gyuláról való jobbágyai, egy rakás 

búzáját, amely háromszáz arany forintot ért, összeszedték és 

erőhatalommal önkényűleg elvitték, a nevezett panaszosnak igen 

nagy rövidségére és kárára. Melyre való nézve hűségteknek 

parancsoljuk és meghagyjuk, hogy magatok közül egyet vagy 

kettőt küldjetek ki, aki az érdekelt felek mindenike felől a 

tiszta igazságot nyomozzák ki és azt a mi személyünknek hűsé-

gesen írják meg. Kelt Budán, a boldogságos szűz megjelentése 

(vagyis Gyümölcsoltó boldogasszony) ünnepe előtti 3-ad napon, 

(tehát márez. 27-én) az úrnak 1470-dik esztendejében. 

Mi tehát Fölséged ezen kezünkhöz jutott levelének tisz-

tünk szerint engedelmeskedni kívánván, közülünk egyet, t. i. 

Keszer Mátyás szolgabírót a fentieknek lelkiismeretes kinyo-

mozására kirendeltünk, aki aztán onnét visszatérve hozzánk, 

azt jelentette, hogy ő annak jött tudomására, hogy a fenteb-

biek minden részben, kivétel nélkül azon módon voltak és 

történtek, amint azt Fölségednek elmondták és bejelentették, 

amint azt Fölséged levele tartalmazza. Kelt Békésen, a fent 

megírt esztendőben, a szent Barnabás apostol ünnepét megelőző 

napon (vagyis jun. 4-én). 

Részlegesen nem ismertethetjük ezúttal tovább Csomor-

kány történetét, de említés nélkül nem hagyhatjuk, hogy 1522-ben 

Jaksics Márton birtokában róla már mint városról van emlé-

kezet. A XVI. és XVIl-ik századokban többször elpusztult, de 

ismét helyreállott. Általában számos adat maradt fenn róla a 
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kir. adománylevelekben, a különféle adó- és dézsma-összeírá-

sokban s a törvényes birtokosok óvástételeiben. A hódoltság 

korából a legutolsó adatot egy záloglevélben olvassuk felőle, 

melyet a gr. Károlyi nemzetség levéltára őrzött meg. 

E levél egészben így hangzik: »Én Básthy János, legel-

sőben is magamra válalván mindkét ágra nézendő törvényes 

dolgokat és adván tudására és értésére azoknak, az kiknek 

illik ez levelemnek rendiben, hogy én eltávaszhatatlan szüksé-

gemtől viseltetvén, kénszerítettem nemes Csongrád vármegyé-

ben lévő Csomorkány névő jussomat cum omnibus pertinentiis 

elzálagasítanom 50 magyari forintokban és egy pár karmazin 

csizmában ugyan nemes Csongrád vármegyében mező város 

Vásárhely nevő helyben lakó öregbik Kincses Andrásnak és 

fiainak Kincses Istvánnak, Kincses Jánosnak és ifjabbik Kincses 

Andrásnak oly föltétel alatt, hogy akkor az mikor alkalmatos-

ságom vagy módom lészen a kiváltásban minekutána az 50 

frt és az egy pár karmazin csizma letétetett, őkegyelmek mos-

tantól fogva mindaddig békeségesen birhassák. míg ki nem 

válthatom őkegyelmektül. Szavatolok pedig őkegyelmek előtt 

ufinden mindazok ellen, kik azt törvény szerint birtokba venni 

akarnák azzal a föltétellel, hogy az esetre, ha őkegyelmeket a 

haszonélvezetben megakadályoznák, tartozom saját költségemen 

és fáradságommal szavatolni, ha nem szavatolnék vagy nem 

szavatolhatnék vagy szavatolni nem akarnék, adván őkegyel-

•úeknek annyi hatalmat, hogy valamel vármegyében levő szol-

gabírót csak maga házátul is kihívatván, rajtam végrehajtással 

elégtételt vegyenek az megírt sommáig jószágomból s ebben 

őket sem kiváltságaim, sem nemességem, sem a háború, sem 
a z aratás, sem a szüret ne akadályozzák, — ellenkezőleg 

kizáratván minden -törvényes orvoslat s a törvényszünetnek 

teinden megírt idei. A melynek nagyobb bizonyságára és erős-

ségére adtam ezen kezem írásával és pecsétemmel megerősített 

levelemet megmásíthatatlanul. Kelt Túron, 1682. máj. 4-én.« 

Kincsesek azonban nem bírhatták sokáig Gsomorkányt, 

teert azután nem sokára Vásárhely pusztulása elkövetkezett 

s nekik a többi lakosokkal együtt ismét futniok kellett s 

teire visszakerültek, a városnak és pusztáinak már új gaz-

dája volt. 

Csomorkány végleges elpusztulására nézve az oklevelek nem 
nyujtanak határozott felvilágosítást. A királyi adománylevelek 

1642. óta jobbára mint pusztát említik, de más hiteles levelek 

teég ezután is falunak nevezik. Valószínű, hogy a XVII. század 

közepe óta pusztaságban állott s mint ilyen került a környék-

beli többi elpusztult falvak módja szerint a legközelebb eső 
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vásárhelyiek használatába, s később velők együtt Sehlick és 

Károlyi Sándor birtokába. 

A templom falai az északi és déli oldalakon, mely utóbbi 

bejárásul is szolgált, mintegy 3 ölnyi magasságban még most 

is kiállanak s az itteni síkságon messziről láthatók. A régé-

szeti kutatást itt 1892. őszén Tergina Gyula tanfelügyelő úr 

volt szíves teljesíteni, ki is a templom alapfalait, az északi 

oldalon levő sekrestyét, a szentélyt és a bejárót felásatta s 

ezen kívül északról délre nagy árkot hányatott. Ez ásatások 

közben emberi csonttöredékek, kivált az ossariumban nagy 

tömegben kerültek felszinre; de sem rendszeres temetkezés, 

sem emberi eszközök, ékszer, pénz vagy más efféle nem volt 

található, kivéve egy kis ezüst karikát, mely valószínűen halán-

tékgyűrű volt, minőt a középkori szláv népek viseltek. Az: 

egész templom, mint a fennmaradt részek is mutatják, téglából 

épült olyan alapra, mint Szt-Erzsébeten láttuk. Termés és fara-

gott kőnek kevés nyoma maradt. A templom alapjának rajzát 

Szappanos Péter főgymnasiumi rajztanárunk volt szíves e£ 

alkalommal elkészíteni. Az épület fenttisztelt régészünk véle-

ménye szerint, a késő román korra vall s a Xlll. vagy XIV. 

századból való »legegyszerűbb formájú, egy szentélyű félkör 

alakú apsis-u román templom«, mely valószínűen tűz által 

pusztult el, mert az égés nyomai a szentélyben az ásatások 

alkalmával mindenütt észlelhetők voltak. Környéke a középkor 

általános szokása szerint temetőül szolgált, de a kincskeresők 

által igen sokat háborgattatott, feldúlatott s a tudományosan 

kutatók által ezért találtatott rendetlen és felforgatott állapot-

ban. A rom egyébiránt Bartha Sándor gazda földjén van a vásár-

hely-sámsoni útfélen, városunktól 2 órányira, kies helyen, 

amennyiben a föld színe itt hullámzatosan emelkedik ; maga 

az építmény is egy halom tetején áll, melyet régente, éppen úgy 

mint Szent-Erzsébetet, féloldalról kanyargó víz környezett. 







Neve? — Kovács Klára! — Foglalkozása? — Nincs. 

— Kora? — 28 év. — Volt-e már büntetve? 

— Kétszer csavargásért. Fásult, merőn tekint 

Közömbös bírákra, kíváncsi tömegre, 

Melynek a színháznál érdekesebb dráma, 

Mit az élet rendez és az erős törvény. 

Vállára lebomlik rőt selyem hajsátra, 

Két fekete szeme kárhozatos örvény. 

— Vádolva van azzal, folytatja az elnök, 

Hogy éjnek idején idegen lakásba 

Lopva belopózott, egy fiókot feltört 

S eltulajdonított, ime itt van, lássa, 

Egy arany keresztet, két kis gyermek-inget, 

Egy pár kicsi czipőt és egy fél harisnyát. 

Ifjú ügyész, jegyző egymásra tekintget, 

Különös bűnjelek, az ember még mit lát ! 

— Igaz-e ? Tette-e ? Beismeri ? — Tettem. 

Keblére hanyatlik párnás, kerek álla. 

Minek is tagadná, ottan érték tetten, 

Kis motyóba kötve volt a holmi nála. 

A panaszos-káros, zömök munkás férfi, 

Ridegen, zord szóval kér im igazságot. 

S a szigorú törvény a tréfát nem érti, 

Nem keresi: szép-e, asszony-e a vádlott ? 
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Dús arany sörénye szinte beleborzad, 

Fürtökbe bodorul, bizony kár lesz értök. 

Mintha már nyiszálná vasa az ollónak, 

Három év fegyházra becsülik az értők. 

— Mentségére mit tud felhozni, beszéljen, 

Töredelmes szívvel adjon elő mindent. 

Csak az igazság nyom törvény mérlegében, 

Czifra, koholt mese rajta nem is billent. 

Kialudt szemében mintha sugár gyúlna, 

Egy élet keserve tolakodik ajkán. 

Ha a törvény keze a szívbe benyúlna, 

Sok szegény bűnösre várna irgalom tán. 

Beszélni akarna, vádlójára pillant, 

Hátha daczos boszún birna erőt venni. 

Kemény, hideg marad, reménye elillant, 

— Van-e mentő szója ? Tompán súgta — s 

A panaszost kérdik. Éles, bántó hangon 

Ártó indulata ajakán megárad. 

Szúrós szemeiben ős gyűlölség lángol, 

Kalapácsütésként ejt sok, nehéz vádat. 

— Nagyságos törvényszék, igazságos bírák, 

Szívükbe' kegyelmet könnyű ne fakaszszon. 

Kívánom, szavamat jegyzőkönyvbe írják, 

Nem először lop meg engem ez az asszony. 

— Ez az aranyszőrű, kívánatos állat 

Éjjel útczasarkon rettegi a rendőrt, 

Mámortól izgatott érzékre vadászgat, 

Egyforma a sárral, melynek ölén felnőtt. 

Mikor én elvettem, szegény árva lány volt, 

Becsületes nő lesz, bolond fővel hittem, 

Azután kirabolt, elszálltak az álmok, 

Elkergettem és most találkozunk itten. 
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— Meglopott és megcsalt számtalanszor, mindi, 

Hitvesi hűségben, férfi becsületben, 

Háborodott lelkem ma is érte sínylik, 

Neki köszönöm, hogy nyomorulttá lettem. 

S mikor összeomlott egész kis világom, 

Amit én vesztettem, nincsen elég ára, 

El akartad lopni elszáradt virágom, 

Gyermekem emlékét, ugy-e Kovács Klára! 

Rá felel az asszony, csöndes, rekedt szóval: 

— Mind igaz ez a vád, utolsó betűig. 

Kivettél a sárból s én visszahullottam. 

Csak az isten tudja, miért kell lennie így. 

De amit most tettem, amiért itt állok, 

Ez az utolsó bűn, megfelelek érte : 

lgazságo3 bírák, én mondom, a vádlott, 

Nincsen olyan törvény, amely elitélne. 

— Ama rettenetes óra mikor eljött, 

Rám bizonyúlt undok, hűségtörő vétkem, 

Viharos éjjel volt, dörrentek a felhők, 

Villáma lesújtson, imádkozva kértem. 

Egy szava volt hozzám, kurta és kegyellen : 

»Takarodj!« Szemében gyilkos tűz czikázott. 

Én a fehér bölcső mellé letérdeltem. 

Renne kicsi lányunk gőgicsélve játszott. 

— »Takarodj!« Vaczogó ajkam szóra nem lelt 

Nyomorult önzéssel csak magamért íéltem : 

Hízelgőn akartam kérlelni ez embert, 

Űzz ki, de ne vedd el még fiatal éltem. 

Reszketve feleltem : Elmegyek no, jól van. 

Ami az enyém itt, csak hadd szedem össze. 

S hogy a gyermekért a bölcsőre hajoltam, 

Visszalökött: csókod azt be ne fertőzze. 
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— Feketébe borúit a világ előttem, 

Meg akar fosztani édes szülöttemtől. 

Tolvajból egyszerre kirabolttá lettem, 

Ez nem féríi-fegyver, ezerszer ölő tőr. 

Alélva lerogytam s ahogy felocsúdtam, 

Szörnyű, hazug önvád kényszere lepett meg, 

Ne legyen oly puszta, vigasztalan útam : 

— Nincsen jogod hozzá, csak enyém a gyermek. 

Alighogy kimondtam, nyomba' meg is bántam, 

Szívembe iszonyú sejtelem nyilallott. 

Elfakult orczáján halál színét láttam, 

Szilaj őrülettel a bölcsőre hajlott. 

— Csak tiéd, nem enyém ? Tévedsz, a tiéd sem! 

Vas ujja a gyermek húsába bemélyedt. 

Hirtelen eszméltem, hogy a bűntől féltsem : 

Megállj gyilkos őrült, meg ne öld a véred. 

— Mert hisz a miénk volt, ifjú szerelmünknek, 

Édes és szeplőtlen hajnalán fogant meg, 

És ha már van vétkem, miért a sors büntet, 

Ne tetőzze vérbűn a görnyesztő terhet. 

Visszarettent ő is. Még hitt a szavamnak, 

Kicsi lányunk tiszta nevetése győzött. 

Kegyelemre vártam, soká, merőn hallgat, 

Végre szólt: Takarodj! s az éjbe kiűzött. 

— Kisértő éjszaka, sodró, hideg örvény, 

Sötét egyedűlség lélekvesztőn szörnyű. 

Szép asszonynak, aki nem tud többet ennél, 

Meghalnia bajos, megélnie könnyű. 

Rossz lettem, az vagyok, az akarok lenni, 

Hitvány utcza rongya a sárban él, hal meg, 

Végzetemtől többé meg nem válthat semmi. 

Azután . . . azután . . . meghalt az a gyermek. 
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— Eltében, haltában tőlem elraboltad, 

Kis koporsójára rá se borúihattam. 

Könnyeim befelé, a szívembe folytak, 

Míg egyszer elég volt; éreztem, szétpattan. 

Tudtam, hasztalanúl könyörögtem volna, 

Oszszad meg Vér Péter, velem az emléket. 

Eltökéltem, részem elhozom én lopva. 

Igazságos bírák, Ítéletet kérek. 

Üugonics-Társaság Évkönyve. II. 









Kiváló embereknek érdekes szokott lenni a környezete is 

. Az érdeklődésből, melylyel a világ megtiszteli a Shakspere 

Hamletjét, valami kevés megilleti Horatiot is, a dán királyfi 

barátját. Azt hiszem, hogy a Hamletről írt könyvek és czikke-

lvek (melyek a tragédia-hős egyetlen barátjával, Hamletnek jó 

szellemével kurtán bánva el, úgyszólván napirendre térnek 

fölötte) kevésbé igazságosak, mint Shakspere, ez a legnagyobb 

igazságszolgáltató. 

Horatiot a költő keveset beszélteti s nem sok szóval 

jellemzi, de bizonyos, hogy maga se tartotta másodrendű alak-

nak. Iparkodásom tárgya: kimutatni, mikép Horatio nem pusz-

tán Staffage a nagy személyzetű tragédiában, s nemcsak szó-

csöve Hamletnak, de egy eszmének hordozója. 

Megmondom mindjárt, hogy ez eszme: az igazság. 

A Shakspere korabeli G/oóe-színháznak így hangzott a 

fölírása: Totus mundus agit histrionem. (Az egész világ 

komédiát játszik.) Shakspere legmélyebb, legnagyobbszerű művé-

ben — mely minden shakspere-i darabok közt leghívebb tükre 

az életnek s a világnak — szintén komédiát játszik mindenki. 

Maga Hamlet, a király, a királyné, Polonius, Laertes, Ofélia, 

Hosenkranz és Guildenstern, mindannyian szerepeket játszanak 

(s némelyek figyelemreméltó tehetséggel), csak Horatio nem, 

az egyetlen igaz ember, akiben van valami a régi rómaiakból, 

akiknek történetét kedvvel tanulmányozta. Horatio tisztán áll 

ama sok szemét közt, amelynek együttes neve Claudius király 

udvara; az ő szeplőtelen lelkét nem homályosította el a kép-

mutatásnak, hazudozásnak s a többi hét főbűnnek kártékony 

iehellete. 

Az ő igazsága végre is győzelmet arat. A képmutatók, 

a komédiások mind elhullanak. Hamlet is elesik, ez a tehet-

séges színész, ki nagyobb szerepre vállalkozott, mint ameny-
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nyire a talentuma képesíté, míg Horatio túléli a szörnyű véreng-

zést, hogy Fortinbras-szal, ki a maga igazáért küzd, helyre-

állítsa a megbomlott rendet. (Fortinbras-szal szemben ő a 

közigazság képviselője.) 

Abban az egész komisz társaságban, mely a dán királyi 

udvart alkotta, Horatio a legjobb s a legderekabb ember. -— 

Mintaképe a becsületes, hü férfinak, s mint ilyen, sokkal rokon-

szenvesebb Hamletnél, akihez — Turgenjeff szerint — oly 

nagyon szeret a modern ember hasonlítani. Hamlet, aki senkit 

se szeret, — éppen csak Horatiot, — nem éppen szeretetre-

méltó alak ; ami mégis rokonszenvessé teszi, az a szenvedése. 

— Nincs jellem a költészet összes termékeiben, aki annyit 

és oly mélyen szenvedne, mint a dán királyfi. A mellette álló 

és vele szenvedő Horatio melegebb rokonszenvet költ, olyat, 

minő a tiszta lelkek jutalma. Alakja elhomályosul a Hamlet 

rejtélyes, nagy figurája mellett, amelynek megfejtésén annyi 

angol és német elme fáradozott, de ha közelebbről nézzük 

meg, akkor egy ritka nemes emberrel állunk szemben, aki 

jobban hasonlít az antik rómaiakhoz, mint bárki azon jellemek 

közül, amelyeket hozzájuk hasonlítani szoktak. 

Ami Horatio állását illeti, az kétségkívül igen jelentékeny 

volt. Mikor Bernardo és Marcellus találkoznak a megölt király 

szellemével, e látományt először is Horatioval közlik, mint aki-

nek Hamlet után legtöbb köze lehet a dologhoz. Súlyt és tekin-

télyt adhatott neki Hamlettal való bizalmas viszonya is, mert 

bár a Shakspere Dániájában fennállott sajátságos alkotmány 

szerint Hamlet csak királyfi volt és nem trónörökös, a királyfi 

barátai mégis nagy tekintélynek örvendhettek. 

S itt jó lesz megjegyezni, hogy Hamletnak csak egy 

barátja volt: Horatio. A királyné e tekintetben nem volt jól 

tájékozva s nagyot tévedett, midőn (II. 1.) így szólt Rosen-

kranzhoz és Guildensternhez : 

Jó ifjak, ó' gyakorta emleget; 

Nincs ember, élve, kettő, akihez 

Jobban tapadna. 

Hamlet bizony jobban tapad Horatiohoz. — Rendkívüli 

emberismeretével és szimatoló érzékével azonnal keresztüllát e 
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két léha stréber közönséges lelkén, s velük is úgy tesz, mint 

a királylyal meg Polonius-szal: azzal mulat, hogy leálczázza 

őket. Világos, hogy a királyné, aki nem ismeri Hamlet szívét, 

nem is gondol Horatiora, midőn fiának rokonszenveiről emlé-

kezik. Nincs két ember, mondja, az élők közt, akihez jobban 

vonzódjék, mint ez udvaronczokhoz. Kettő nincs és nem lehet 

— ahogy a királyné gondolja —, mert az idősb Hamlet már 

nincs az élők közt. Még csak egy van. Hogy ez az egy a 

királyné-e vagy Ofélia, azt nem tudhaijuk, mert erre nézve 

ő Felsége nem nyilatkozik, de semmiesetre se Horatio, aki nem 

tartozik az udvarhoz, akit ott nem ismernek, s akit ott csak 

akkor vesznek észre, mikor Polonius családjában már kiütött 

a katasztrófa, mely enyészettel fenyegeti az uralkodó családot is. 

Lehet, hogy Hamlet viszonya Horatiohoz csak afféle paj-

tásság volt, amíg mindketten Wittenbergában időztek, de ez 

bizonyára igen intim pajtásság volt, melyet a helsingöri ese-

mények gyorsan izmosítottak barátsággá. De hihetőbb, hogy 

már tanulmányaik tartama alatt volt köztük szorosabb baráti 

kötelék, másképp nem volna érthető, hogy Hamlet, aki min-

denkivel szemben komédiázott, mért lett volna teljes bizalom-

mal éppen ő hozzá ? 

Már az első színben elárulja Horatio, hogy oly dolgokat 

tud, mikről másoknak csak halvány sejtelmeik lehetnek. — 

Elmondja Marcellusnak és Bernardonak, hogy mért s ki ellen 

történnek a hadi készülődések. Dánia katonái részt vesznek 

e munkálatokban, a nélkül, hogy tudnák, mikép Fortinbras 

támadni készül az országot. Ez a nyugtalanító hír rémítgeti a 

különben se nyugodt lelkiismeretű királyt, s csak legszűkebb 

környezete tudja, hogy mi van készülőben. Az a körülmény, 

bogy Horatio is ismeri a helyzetet, egyrészt politikai éleslátá-

sáról tesz tanúságot, másrészt pedig tekintélyes állásáról, 

amelynek révén a politikai jelentőségű hírek füléhez juthattak. 

Hamlet ugyan (III. 2.) így szól hozzá : 

Nem hízelgek, ne hidd, 

Mi boldogulást várhatnék tetőled, 

Kinek mid sincs, jó kedveden kívül, 

Mely táplál és ruház ? 
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De hiszen Horatio is csak most jött haza külföldről, s 

még nem volt ideje hivatalt keresni vagy vállalni az udvarná, 

amihez talán nincs is kedve, mert — mint Hamlet — ő se 

szereti ezt az udvart. Sőt még a szokásokat se ösmeri itten. 

Mikor Hamlet (1. 4.) leírja a királynak és környezetének dőzsö-

léseit, Horatio, ez a legjobb erkölcsű és legtisztább életű min-

den dánok között, azt kérdi: 

Hát ez a szokás ? 

(S itt jól cselekednék az a színész, aki játsza Horatiót, 

ha e kérdést nemcsak a tudatlanság, hanem a megbotránko-

zás hangján is mondaná, mert ez a hang illik Horatió jel-

leméhez.) 

Horatio minden kétségen kívül szegény ember és nincsen 

hivatalban, de teljesen független, nagy tudású és nem kis 

tekintélyű férfiú, akinek nagy szerep jutott volna az ország 

kormányzatában, ha az ifjú Hamlet kerül a trónra, nem pedig 

a testvérgyilkos Claudius. Ez esetben hihetőleg ő vette volna 

át az öreg, hivatalából kivénült Polonius díszes hivatalát. De 

így is, mert hiszen nemcsak rothad, hanem készül is valami 

Dániában, ő a jövő embere. 

Az államférfiú beszél hát belőle, midőn azt mondja (I. 1.) • 

Úgy sejtem én, ez őrségünk oka, 

S az országos hű-hónak kútfeje. 

Szavai meggyőzőleg hatnak Bernardora és Marcellusra, 

mint ahogy a tekintélyek nyilatkozata szokott hatni, s az előbbi 

siet így felelni : 

Nem más, csupán ez, én is úgy hiszem. 

Horatio alakja, mintha csak nemes kőből volna, egy 

régi szobor vonalait tünteti fel a költő remek jellemzésében. 

Egy antik tógát reá, és előttünk áll a klasszikus római ! Szavai, 

miket a Szellem másodszori megjelenése előtt mond, egészen 

Shakspere római nyelvén vannak mondva. Római nyelv alatt 

itt a shakspere-i styl ama fenséges termékeit értem, melyek-

kel római tárgyú tragédiáit ékesítette fel. Bárhogyan vegyük, 

ez a nyelv magasztosabb, művészibb és erőteljesebb, mint 
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az angol históriából alkotott drámák nyelvezete. S Horatio 

ezen a klasszikus tökélyű nyelven beszél. Az említett jelenetben 

a hasonlatot is »Julius Caesár«-ból veszi a költő s akképpen 

szólaltatja meg Horatiot, ahogyan Cassius és Casca szólanak 

a római tragédia első felvonásának viharjelenetében. Horatio 

is, mint Casca, nagy események, pusztulás és fölfordulás elő-

jelének nézi a természet rendkívüliségeit. 

. . . Róma fönt-virágzó napjain. 

A legliatalmasb Julias bukása 

Előtt kevéssel, gazdátlan maradt 

Sok sír, s belőle a" leples halott 

Makogva, nyíva járt mind utczaszerte; 

Tűzfarkú csillag, vérharmat, homály 

A napban ; és a nyirkos égitest, 

Mely Neptun országán uralkodik, 

Kórrá fogyott, majd mint a végnapon. 

S ím, zord jövők hasonló gyászjelét, 

Mintegy a balsors száguldó futárit, 

S előbeszédét ránk törő gonosznak 

Tüntet föl együtt a menny s föld, hazánk 

Éghajlatán és honosink előtt. 

Még egyszer megszólaltatja itt Horatioban a költő Cas-

eát, aki oly rémesen festi Cicero előtt (»Julius Caesar«, I. 3.) 
a szörnyű vihart, mely a nagy Julius bukását előre hirdeté. 

Nem lehet a tragédiának jelentéktelen alakja az, akinek 
ajkaira adja Shakspere a kimenetel megjósolását. Horatio itt 

Megjövendöli egyszersmind Claudius bukását s egy új renddel 
való vajúdását az elemeknek. 

A hazafinak, a hona sorsáért rettegő hazafinak aggodalma 

szólal meg benne, midőn így kiált a Szellemre : 

Ha tán belátsz honod sorsába, mely 

Előre tudva elkerülhető: 

Óh hát, felelj I 

Horatio, aki felvilágosúlt elmével, széleskörű tudással és 

biztos ítélettel tér haza Wittenbergából, kezdetben nem hiszi 
a Szellem megjelenését. Marcellus panaszolva szól Bernardo-

hoz (I. i.) : 
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Horatio azt mondja, képzelődünk, 

És nem fog rajta hit, ez általunk 

Két ízbe1 látott rémlátvány felől —, 

de amint szemben áll a rémlátványnyaX, nemcsak hisz benne, 

de kapcsolatba is hozza annak megjelenését a legfőbb állam-

ügyekkel. így csak az tesz és beszél, akinek van valamelyes 

köze a közdolgokhoz. Horatio, bár Hamlettal együtt el van 

kedvetlenedve a dánországi viszonyok miatt, mégis érzi azt, 

hogy a ^tehetség kötelez«, s aggódva néz megfenyegetett hona 

sorsának elébe, amelynek megváltoztatására törekedni rá nézve : 

kötelesség. 

A Horatio gyöngédsége s kedélyének finomsága szinte 

szertelen abban a rideg éjszaki világban, ahol olyan kemények 

és kegyetlenek az emberek. De Shakspere szereti az ellentéte-

ket, mint ahogy legszomorúbb jeleneteit bohókás intermezzók-

kal tarkítja, akképpen költi oda a sok kíméletlen és önző ember 

közé Horatiot, ezt a melegkedélyü, gyöngéd, jó embert, aki 

leereszkedés nélkül egyenlősíti magát a két egyszerű katona-

tiszttel, Marcellus-szal és Bernardoval, mondván nékik: 

Rálesztek, úgy-e, 

Hogy értesítsük, mint a szeretet 

Kívánja, s illik hü tisztünk szerint? 

Arról van szó, hogy az ifjú Hamlet értesüljön az őrjára-

tos éjnek borzalmáról. Erre kérvén a katonákat, felemeli őket 

magához, midőn a királyfihoz való szeretetüket emlegeti, — 

mintha ők is barátai lennének Hamletnak. »Hü tisztünk sze-

rint«, folytatja aztán, s most magát helyezi egy sorba a 

más kettővel, mintha ő is tisztje volna a dán seregnek, és 

semmi egyéb. Pedig Horatio nincs is szolgálatban s így tisztje 

sincs. Az ő egyedüli tisztje, czíme, rangja ez idő szerint semmi 

más, csak ez : Hamlet barátja. 

Mikor Horatio így mutatkozik be (I. 2.) 

Szegény, s örökké hű szolgád, uram. 

Akkor Hamlet így igazítja k i : 

Nem úgy: »barátom«. 



Hamlet barátja. 203 

Egyedüli bizalmasa Hamletnak, melylyé valósággal csak a 

tragédia folyamában lesz. Wittenbergára emlékezve csak »tanuló-

pajtásom «-nak czímezi őt Hamlet. Egészen közel csak Hel-

singörben engedte szívéhez a királyfi e derék férfiút, a romlott 

királyi udvarnál ölelte keblére ezt a tiszta lelket. Mert érezte 

Hamlet, hogy a küzdelemben, melyet végig kell vívnia, szük-

sége van egy hű szövetségesre, egy odaadó fegyverhordozóra, 

egy áldozatkész barátra. S Horatio ilyennek bizonyúlt. Az 

éleslátású férfiú bizonyára látta és tudta, hogy a gyengébbik 

párton van, hol győzelemre ugyancsak kevés a kilátás, mégis 

minden habozás nélkül Hamlethoz szegődik. Az egész nagy 

személyzetből, melylyel Shakspere a dán udvart és Hamlet 

környezetét elénkbe állítja, ő az egyedüli, ki az igazság zász-

laja alá lép. ü egészen Hamleté és az Igazságé, s nem törő-

dik semmivel, csak Hamlettal s a Hamlet nagy dolgával, mely 

megint csak az Igazság. A különbség csak az kettejük között, 

hogy Hamlet a nagy czélért fondorlatokkal és álkodással küzd, 

Horatio pedig hűséggel és egyenes férfiassággal. Azért ő győz-

tesen kerül ki a véres küzdelemből, míg Hamlet maga is elbu-

kik, szaporítja az általa előidézett katasztrófa áldozatainak 

számát, s meg kell elégednie azzal, hogy megtört szemeivel 

győzni látja a nagy eszmét: az Igazságot, melyet Horatio és 

Eortinbras képviselnek. 

Lehet, hogy Horatio jelentőségének fokozásához hozzájárul 

kortársainak hitványsága is. Mindenesetre nagyon kimagaslik 

közülök. A tragédia szereplői csupa hibákkal telt emberek. 

Maga Hamlet is, aki pedig nagyon kiválik a körből, mely neki, 

az éles eszű kritikusnak és analitikusnak, olyan gyűlöletes 
volt, — maga Hamlet több szellemi mint erkölcsi erénynyel 

dicsekedhetik. Ő maga mondja el Oféliának (III. 1.): 

Igen, büszke vagyok, boszúálló, nagyravágyó; egy intésemre több 

Vétek áll készen, mint amennyi gondolatom van. hogy beleférjen, stb. 

S Hamlet egész viselkedése nem egyéb, mint ez önjellemzés 

hű illusztrácziója. 

Horatio mind e hibáktól ment. igazi minta-ember. 

Korhely te nem vagy, én tudom, — 
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mondja neki Hamlet, pedig a tragédia képzeleti korában Dánia 

tele volt lumpokkal, s főleg az udvarnál nagyokat ittak és 

gyakran, — oly durva szokás, melyet Hamlet is élesen ítél el. 

(A IV. színben.) 

Bátorság dolgában is az elsők egyike Horatio. A filo-

zófiai tanulmányok nem gyengítették meg erejét s akaratát, 

nem egykönnyen ijed meg a saját árnyékától, sőt még a 

meggyilkolt király szellemétől se, akit Marcellus és Bernardo 

Kocsonyává fagyva szinte félsz miatt, 

meg se mertek szólítani. Horatio bátran áll elébe, megszólítja, 

feléje is döf, s miután a bús szellem nem felel neki, biztosra 

veszi, hogy szót fog állani Hamletnak. 

A Hamlet és Horatio közti első jelenet szépen világítja 

meg ez utóbbi jellemét. Shakspere nem tolja előtérbe soha 

ez alakot, s néha annyira a háttérben, sőt a sötétben hagyja, 

hogy még a Hamlettal foglalkozó esztétikusok is alig veszik 

észre. Pedig nem önállóság nélkül való ember. Ő nem kreatú-

rája Hamletnak, hanem meggyőződésből és vonzalomból híve 

neki. Erejét, idejét és tehetségét a királyfi szolgálatába adja, 

akinek részén az emberi jog van és az erkölcsi igazság. Ha 

Hamlet csupán csak trónkövetelő volna, lehet, hogy Horatio 

kevesebb odaadással támogatná. De Hamletban meg van sértve 

a Bú szíve is — egy rémes gyilkosság és egy elhamarkodott 

nász által — s Horatio egészen az övé. ü is korainak találja 

Claudius és az özvegyült királyné házasságát, de ezt az ő 

finomságával csak így fejezi k i : 

Igazán, uram, az is meglett hamar. 

S e jelenet végén mond néhány szót Horatio, pár rövidke 

szót, amelyhez hasonló kurtasággal éppen csak Shakspere 

tudja jellemezni az alakjait. 

Mikor a Szellemmel óhajtván találkozni, azt igéri Ham-

let, hogy 

Ma éjjel én is őrt á l lok: talán 

Eljő megint. 
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Akkor Horaiio teljes határozottsággal, mintha a Szellem 

Megjelenése egyesegyedül ő tőle függne, így felel: 

El, én kezeskedem. 

Ebben a rövid mondásban kifejezést nyer Horatio nemes 

jelleme. Azonosítja magát a Hamlet ügyével, amelynek tragi-

kumját előre látja kibontakozni abból a homályból, melyben 
a Szellem megjelent. 0 is — mint Hamlet később mondja — 

gonosz, rút cselt gyanított, s bizonyára ő is azt hiszi, amit 

Hamlet: 

Rút csiny nem marad. 

Borítsa bár egész föld, föld alatt. 

S Horatio biztos abban, hogy a Szellem még egyszer 

Megjelenik s hogy meg fog nyilatkozni Hamlet előtt. Ő erről 

kezeskedik. Már ekkor tudja, hogy gonosz, rút csellel lesz dolga 

Hamletnak és neki, s hogy ő a kifejtendő küzdelemben támasza 

és szövetségese lesz a királyfinak. Másként hogy is mondhatná 

oly határozottan, hogy a Szellem el fog jönn i? Horatio várja 
a Szellemet, akinek megnyilatkozásától nemcsak Hamlet belső 

Nyugalmának, de az ország megzavart viszonyainak helyreál-

lítását is reméli. 

Horatio hát Hamletnak szövetségese, segítője, mintegy 

áfijutánsa. Ezentúl mindig Hamlet mellett lesz, jóban és rossz-

ban egyaránt. A színen nincsenek mindig egymással, mert 

Hamlet — a nagy monológista — sokat van egyedül (így 

kívánja ezt peszszimisztikus világnézete s az a szerep, amelyre 

vállalkozott), s még többet rossz társaságban : Polonius-szal, 

Bféliával, a királylyal, a királynéval, Rosenkranz-czal és Gutl-

üensternnel, — de Horatio szeretete, barátsága és hűsége min 

teg Hamlettal van. Hamlet az ő egyenlőtlen küzdelmében most 

Már nincs egyedül. Szembeáll az anyjával, elveszti maga mel-

lől Oféliát, — nem számíthat többé e két legtermészetesebb 

támaszára, de Horatio az övé. E férfiúra harczaiban bátran 
Számíthat, mert az olyan, mint a Coriolanus hűséges fele-
sége, aki keveset beszél, de együtt tud érezni azzal, akihez 

tártozik. Horatio is kevésszavú — éppen ellentéte a szószátyár 
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Poloniusnak, — de az ő gyér beszéde férfias tettrekészséget 

jelent, valamint a Virgilia kevés mondása női megadást. Az 

ilyen egyének, ha küzdelem folyik, nem illenek az első sorba, 

mert kevesebb a bizalmuk magukban, mint másokban. De a 

maguk helyén — a második sorban — annál kitünőbben töl-

tik be föladatukat. 

Horatiot maga Hamlet jellemzi legszebben (III. 2.), midőn 

így szól hozzá: 

Te éppen olyan férfi vagy, minővel 

Szerettem, hogy közöm volt valaha. 

S bármit vethessünk szemére Hamletnak, azt bizony 

senki se foghatná rá, hogy ízlése nem lett volna. Igen finom 

volt az ízlése, mint olyan előkelő szellemeké szokott lenni, akik 

még amellett mélakórosak és meditáló természetűek. Igen 

jeles embernek s a kortársai közül kiválónak kellett bizonyára 

lenni Horationak, ha a kényes ízlésű Hamlet ekkép itélt róla. 

S a jellemzést így folytatja a királyfi: 

Mióta választásim asszonya 

Én drága lelkem, s emberek között 

Különbséget bir tenni: tégedet 

Pecsételt el magának ; mert te, bár 

Szenvedve mindent, úgy tői, mint aki 

Semmit se szénved ; férfi vagy, ki a 

Sors öklözését, vagy jutalmait, 

Egykép fogadtad; s áldott az, kinek 

Vérével úgy vegyült Ítélete, 

Hogy nem merő síp a sors ujja közt, 

Oly hangot adni, milyent billeget. 

Férfit nekem, ki szenvedélye rabja 

Nem lett soha ! s én szívein közepén, 

Szívem szivében hordom azt, mikép 

Most tégedet. 

A mi szeretet csak maradt Hamletban az őt ért keserű 

megpróbáltatások után, amelyek embergyűlölővé tették, azt 

mind rápazarolja Horatiora, akit szívének szívében hord és 

igazán szeret, majdnem úgy, ahogy gyűlöli a királyt. Horatio 

is bizonyára a szenvedések nagy iskoláján ment keresztül s 

lelkét a fájdalmak tisztítótüze aczélozta meg annyira, hogy 

szinte rómaivá lett. 
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Ezért bámulja annyira Hamlet Horatiot. Hogy banális 

szót használjak : ezért imponál neki annyira Horatio. S itt az 

ellentét is szembeszökő e két egymást kiegészítő, egymáshoz 

tartozó alak között. Míg Hamletot a szenvedések kihozzák sod-

rából, addig Horatio nyugodt marad. A fájdalmak Hamletban 

nieggvengítik az akaraterőt, Horatio erejét csak fokozzák. 

Hamletot az élet peszszimistává, Horatiot stoikussá teszi. Ham-

let öt felvonáson keresztül foglalkozik az öngyilkosság eszmé-

jével, de nem jut hozzá, hogy megölje magát, mert azon tépe-

lődik, hogy mi lesz azután ? — Horatio csak egyszer említi 

az öngyilkosságot (a tragédia utolsó jelenetében), s bizonyára 

nyugodtan, megelőző hosszú monologok nélkül végre is hajtaná, 

ha éppen Hamlet nem róna oly föladatot reá, mely életben 

maradását szükségessé teszi. 

Csak Shakspere-től tellik oly jellemzés, mint a Horatioé, 

Hamletnak ajkairól. Nagy kár, hogy e költőileg is oly szép 

helyet sok színpadon a felényire megkurtítják. Kár már csak azért 

is, mert Horatio minden ízében nemes alakja ad csak igazi 

reliefet a Hamlet komplikált jellemének, mely nemesebbé válik 
a Horatio iránt érzett barátságtól s még inkább attól a von-

zalomtól, amelylyel Horatio viseltetik ő iránta. 

Horatio bizonyára nemcsak olyan bizalmasa Hamletnak, 

aminő van minden királynak és királyfinak a környezetében, 

'— e két rangban oly különböző fiatal férfiú között kétségkívül 

°lyan barátság van, aminőről közös könyveikből, a régi latin 

költők írásai között olvashattak. E barátság — mint már 

cmlítém — csak megszilárdult, hőfokban emelkedett azóta, 

hogy a Szellem megjelent és Hamletot nagy feladat elé állítva, 

annak életirányát végzetesen megváltoztatta. Ettőlfogva bizalma 

óppen oly határtalan Horatiohoz. mint amennyire a bizalmat-

lansága megnőtt mindenkivel mással szemben. Mindent, min-

den gyanúját, minden vágyát és minden tervét közölte barát-

jával, — máskülönben nem kérhetné meg, hogy figyeljen 

a király arczára, mikor a színészek Conzago megöletését 

játszák. 

De Horatio nemcsak hű és megbízható barát, hanem 
ehnés ember is. »Humoros«, — ahogy Hamlet jellemzi. 
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Shakspere szereti a legzordabb jeleneteket is tréfálkozással 

tarkítani. Még a római szabású Horationak, ez érczből öntött 

alaknak is kell imitt-amott egy-egy tréfának könnyű lehével 

ritkítani a tragédia viharelemektől sűrű levegőjét. Mikor a 

nagy »sláger«, a színdarabba szőtt színdarab jelenete után 

Hamlet keserű gúnynyal dicséri a saját rendezői talentumát, 

s azt kérdi, vájjon ebbeli tehetsége »nem bejuttatná-e akár-

mely színészcsapatba?« — akkor Horatio tréfásan jegyzi meg, 

hogy: »Fél jutalomjátékra«. 

Itt, ebben a jelenetben Hamlet már nyíltan beszél Hora-

tioval, kit »hű dánom«-ának nevez, nagybátyja szörnyű tet-

téről. »Óh, édes Horatiom !« — igy szól hozzá. — »Most már 

tízezer forintot mernék tenni a szellem szavára.« Ám Horatio, 

ki se nem bolond, se nem tetteti magát annak, némi fentar-

tással nyilatkozik. Ó ugyan éppen olyan biztos, mint a nézők, 

abban, hogy Claudius ölte meg Hamlet atyját, de ösmervén 

Hamletot, tudja azt is, hogy a nagy monologista még sokat 

fog beszélni, míg tettre határozza magát. Azért hát nem 

izgatja a szenvedőt még jobban, csak egyszerűen konstatálja, 

hogy ő is észrevette a király arcza változását. Horatio hajlandó 

követni Hamletot a veszélybe, koczkára is tenné érte az éle-

tét, de nem barátja a sok beszédnek. Minden szavának bizo 

nyos súlya és jelentősége van, nemcsak a nézők, hanem Ham-

let előtt is, s azért nem pazarkodik vele. 

A negyedik felvonásban Horatio már egészen otthonos 

az udvarnál, hol úgy mozog, mint valami igazi udvari ember. 

Pedig nem kapott semmiféle tisztségre kinevezést. Csak jó és 

nemes szíve az, mely foglalkoztatja e körben, amelytől, ha 

egyedül kedvétől függene, bizonyára távol tartaná magát. A 

katasztrófa, mely Polonius véletlenül-erőszakos halálával rásza-

kadt ennek családjára, gondviselőjévé, pártfogójává tette őt 

az elhagyatott Oféliának. Horatio hozza őt a királynéhoz, s ő 

megy el vele, mikor az frivol danáinak eléneklése után csen-

des tébolyában eltávozik a színről. Horatio itt is következetes 

marad : amit a szeretet nevében cselekszik, azt hű tisztének 

tartja, mert a jó ember mindig kötelességet vél teljesíteni, 

ha azt teszi, mit sok más ember meg nem tenne. Ő valóban 
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"olyfajta becsületes ember, aminő Hamlet mondása szerint két-

ezerből egy van kiszemelve. 

S bár Ofélia miatt nagy aggodalomban van, mégis foly-

ton Hamletra s annak nagy boszútervére gondol. Midőn leve-

let hoznak neki (IV. 6.), igy- szól: 

Nem t'om. ki üdvözölne, — a világ 

Mely résziből ? ha csak nem Hamlet úr. 

Bizony, Hamletnak nincs senkije, akinek bizalmas írást küld-

hetné, csak egyedül Horatio. És Horationak nincsen senkije, 

akitől hírt vehetne, hacsak nem Hamlet. Ez a két ember 

egymáshoz van fűzve közös gondok és közös gondolatok tép-

hetetlen lánczával, — pedig kettejük közül csak az egyiknek 

vannak czéljai, a másiknak csak hűsége van. 

Siet is azonnal Hamlet elé, aki visszatért Angliából s 

vele együtt jelenik meg a sírásók jelenetében (V. 1.), s vele 

Marad most már mindvégig, amíg csak Hamletot meg nem öli 

a király és Laértes együttes fondorlata: az utóbbinak mérge-

zett vitőre. 

Hamlet bukása kész, s miután élte utolsó perczét arra 

használja föl, hogy másvilágra küldje a mosolygó gazembert, 

haldokolva így szól Horatiohoz : 

Horatio, halott vagyok; te élsz : 

Győzd meg felőlem és igaz ügyemről 

A kétkedőket. 

Horatio hát arra van kiválasztva, hogy tisztázza Hamlet ügyét 
a hős halála után. Horatio kevés kedvet érez erre. Sokkal 

Mitikabb szabású kharakter, semhogy ne vágynék a sírba is 

követni azt, kinek éltében leghívebb követője volt. így felel : 

Azt ne várd soha: 

Bennem a dánná l több a r óma i : 

* Maradt még e pohárban egy kevés. 

És kiürítené a királyné méregpoharát, ha Hamlet utolsó kíván-

ságkép el nem ragadná tőle azt. 

Ha ápolál szivedben va l aha : 

Foszd meg az üdvtől egy kissé magad', 

Szídd még a rossz világ kínos lehét, 

Hogy elmondd esetem'. 

Dugonics-Társaság Évkönyve. II. 14 
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Horatio hát életben marad, és pedig nem csupán azért, hogy 

krónikása legyen a tragikus véget ért királyfinak, — maga-

sabb feladatra van kiszemelve ö. Hamlet ugyan, ez a leg-

nagyobb egoista minden drámai jellemek közt, azon emberek 

önzésével, akiknek nagy a fájdalmuk, midőn életben marasztja, 

csak a saját nevének dicsőségére s a maga ügyének tisztázá-

sára gondol. Hamlet csak arra kéri Horatiot, hogy még egy 

ideig éljen, ameddig tudniillik rendben lesz a Hamlet ügye a 

világ előtt. »Foszd meg az üdvtől egy kissé magad'« — így 

szól. Aztán pedig így : »Szídd még e rossz világ kínos lehet, 

hogy elmondd esetem'.« Tehát addig és azért! Aztán ám vesz-

szen Horatio is ! Mért ne ? Hiszen annyian vesztek már el érte 

és miatta; eggyel több vagy kevesebb meg se kottyan ott, ahol 

könyvet vezetnek az elhalálozásokról. S az szinte illik a Ham-

let jelleméhez, hogy a mások életét még kevesebbre becsüli 

mint a magáét, amelyet szintén elég kevésre tartott, — s 

aminő hiú ember, tán hízelegne is neki élete utolsó negyedórá-

jában, ha tudná, hogy barátja is utána hal. De a nagy önző-

nek még szüksége van rá, s azért életben marad. De világos, 

hogy nemcsak addig és azért. Ő nemcsak krónikás lesz. Ha 

érdemesnek tartja, hogy megéljen, akkor bizonyára talál majd 

magának — most már Hamlet nélkül — önálló czélokat és 

feladatokat, miután eddigelé csak közöseket ismert Hamlettal-

Hamlet meghal, s megjelenik a színen Fortinbras, ki 

megállván a Claudius, Gertrud, Lüertes és Hamlet teteme előtt, 

azt kérdi Horatiotól, hogy mi történt e véres helyen ? Ez így felel: 

. . . Hadd hírlem a még nem-tudó világnak 

Az itt történteket. Majd hallotok 

Vérbűn, erőszak, természettelen 

Dolgok, nem is vélt gyilkolás, kivégzés, 

Ravasz, de kényszerült ölés felől; 

És végre füstbe ment bal terveket 4 

A főre hullva, mely koholta; mind ezt 

Híven elmondhatom. 

Itt még a hírmondó beszél, Hamlet végrendeleti végre-

hajtója, ki azért sem itta ki a méregpohárt, hogy a haldokló 

királyfi óhajához képest világgá tária azt a rémes átkot, amely-
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tői bűzhödt volt Dánia. De mindjárt rá megnyilatkozik az 

államférfiú, a kormányzásra hivatott jelentékeny ember is, ki 

érzi értékét, s erejének tudatában egy pillanatra leveti azt 

a szerénységet, melybe kiváló tehetségeit burkolni szokta. 

Mikor Fortinbras kijelenti, hogy a tartományhoz való 

jussát érvényesíteni szándékozik, Horatio így felel: 

Erről magamnak is lesz egy szavam, 

S egy olyan ajké, hogy többet csinál. 

Ez már a hivatottságában bízó politikus nyilatkozata, 

melynek nem csekély súlya van abban a válságos fordulatban, 

mely az országot két első családjának elpusztulásával érte. 

így csak az olyan ember mer beszélni, akinek tehetsége pártot 

és befolyást biztosít. S ha még tekintetbe veszszük Horatio 

rendkívüli szerénységét, akkor kettős értéke van e rövid, nyo-

mós nyilatkozatnak, mely nem tartalmaz kevesebbet, mint azt, 

hogy ezentúl nem történhetik semmi fontos státusdolog Dániá-

ban, amihez köze és hozzászólása ne lenne Horationak. 

Horatio alakja a tragédiában felvonásról-felvonásra nő 

és nyúlik, mint estefelé az árnyék. A királyfi iskolapajtásából 

unnak barátja és egyedüli bizalmasa lesz, később politikai 

végrendeletének végrehajtója s a beálló új rendnek Fortinbras 

mellett legnagyobb oszlopa. Nagy kár, hogy e szerepet a leg-

több színpadon kisebbrendű színész játsza, akinek rendszerint 

nincsen annyi Shakspere-érzéke, hogy a költő mesteri jellem-

zéséhez híven kifejthetné ez érdekes kharakter megizmosodását, 

s érthetővé tenné a diadalt, melyet az igazság Horatioval arat 

a képmutatás fölött, amelynek halottjai valóságos csatatérré 

teszik az utolsó jelenet színterét. 

14* 









Amagyar nemzeti élet történetében később oly nagy és 

nevezetes szerepet játszott II. József császár alig hogy 

elfoglalta felséges anyja Mária Terézia királynő mellett 1765-ben 

a társuralkodói helyet, nyomban kitűzött programmja egyik 

pontjának megvalósításához fogott: megkezdette a birodalom 

beutazását. 

Társuralkodói helyzetéből kifolyólag először csak katonai 

utazásokat tett s ezek közé tartozott Magyarországban tett 

azon első utazása is, melyet hazánk délkeleti részének beuta-

zásával az 1768-ik év tavaszán Szeged és a szegedi vár 

megszemlélésével kezdett meg. 

Ez időben még nem igen kedvelték a vármegyék és váro-

sok a fejedelmi utazásokat, mert mint tudva van, Zsigmond 

császár és magyar királynak egy törvénye szerint, az uralko-

dónak és kíséretének fényes ellátásáról azon vármegyék és 

városok tartoztak gondoskodni, melyeknek területén a fejede-

lem átutazott és megszállott. 

A városok régi szabadalmai és kiváltságai aztán nagy-

részt az ily fejedelmi ellátásoknak recompensatiojából keletkeztek. 

I I . József császár azonban utazásainál épp úgy, mint 

minden intézkedéseinél és intézményeinél, szakított a hagyomá-

nyokkal s míg egyrészt — az ő mintaképének, a nagy porosz 

királynak, II. Frigyesnek példájára — szükségesnek tartotta, 

hogy a fejedelem gyakran bejárja országát, még pedig ne csak 

katonai, hanem politikai czélból is ; addig másrészt azon volt, 

hogy ezen utazások minél kevesebbe kerüljenek a népnek. 

Ezen felfogása, melyhez híven alkalmazkodott és ragasz-

kodott is — ott van papírra vetett prograinmjában is : »Pour 

les voyages, je les trouve de necessité absolue pour un sou-

verain et il est indispensablement necessaire que politiquement, 

civilement et militairement ou aille voir soi merne ce qui se 

fait . . . nem mintha oly együgyű volnék — úgymond — 

hogy higvjem, miszerint jelenléte és felügyelete egyszerre véget 

vet minden bajnak«. 

»Én azt hiszem, — írja tovább — hogy a fejedelem köte-

lessége egészen másban áll, és hogy magánzó módjára kell 
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utaznia, hogy utazásai ne kerüljenek többe népeinek, mint 

amennyi hasznuk van jelenlétéből.« 

Előbb a cseh- és szászországi határokat és várakat szem-

lélte meg, azután hazánkra került a sor a délmagyarországi 

várak megvizsgálásával. 

II. József császárnak ezen utazására vonatkozólag a hely-

tartó-tanács két leiratot intézett Szeged város magistratusá-

hoz. Az egyikben az út programmját és napját hozza a város 

tudomására, a másikban pedig megparancsolja a felség nevé-

ben, hogy a város a szokásos cerimóniáktól, lövöldözésektől, 

muzsikától, dicsbeszédektől, kivilágításoktól és egyéb külső pom-

páktól tartózkodjék, az utakat és hidakat azonban igyekezzék 

a legjobb állapotba hozni és tartani. 

A helytartó-tanácsnak Bécsben 1768-ik évi márczius hó 

4-én kelt ezen érdekes leirata Szeged városának ugyanazon 

év márczius hó 24-én tartott magistratualis ülésében olvasta-

tott íel és következőleg hangzik : »Augustissimum Romanorum 

Imperatorem Josephum II. horsum versus iter instituturum ita, 

ut 10-a affuturi mensis Április Vienna movendo eadem die 

Budám, duodecima autem ejusdem mensis huc Szegedinum 

cum omni comitiva sua pertingat taliterque ultro progredi 

valeat ac simul expositivo Benigno suae Mattis Imperatoria 

jussu imponitur ne occasione hujus itineris Comitatum nobi-

litas aut cives Jurisdictionatique magistratus obviam proce-

dant neque more alias consveto beneventent neque sensa ex 

presentia Augusta gestientis animo sui seu Schloporum ejacu-

lationibus seu explosionibus tormentorum conteslent atque adeo 

ut ab omnibus publico nomine instituendis Beneventationibus 

Dictionibus Tripudiis illuminationibus et musica prorsus absti-

neatur praecipitur nisi quis tale factum suutn pro displicentía 

altaefatae suae Mattis habere voluerit. Caeterum viarum et 

Pontium in Territorio Civitatis existentium, notanter qua sua 

Majestas Imperatoria transitura est Reparatio et necessariis 

lateralibus praeclusuris instructio ac in optimo statu conser-

vatio Recommendatur.« 

Az úti programmot megjelölő leiratban meg vagyon írva, 

hogy II. József »Princeps noster Regius Haereditarius et cor-

regens Clementissimus« és magas kísérete a legközelebbi hó, 

azaz április 10-én Bécsből indulandó, ugyanezen hó 12-én 

érkezik Szegedre és innen a temesi bánságba megy Szent-

Miklós és Arad felé, egyéb más helyeket is megszemlélni. A 

köteles hűség és ragaszkodó szeretet bizonyságául tehát igye-

kezzék a Magistratus a város területén levő útakat és hidakat 

jókarba hozni és újjáépíteni. 
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Nagyon természetes, hogy e két leirat mozgásba hozta a 

»prudens et circumspectus« Magistratust és nyomban megtette 

a szükséges intézkedéseket, hogy a trónt öröklő és társural-

kodó fejedelem fogadtatása — a leirat tenorjához való alkal-

mazkodás daczára is — méltó legyen Mária Terézia királynő 

nagyhírű fiához és a nemes város jó hírnevéhez. 

Még ezen magistratualis ülésben egyhangúlag elhatározta 

a városrészenkint egybeállítandó bandériumok szervezését és 

kijelölte az ünnepségeket rendező, a fejedelmet és magas kísé-

retét fogadó és kísérő bizottságokat s e bizottságoknak vezetőit. 

Három bizottság alkottatott, melyek közül az egyiknek 

működési teréül: a belvárosi átjárótól egész a város határáig 

Kistelekig terjedő terület útjainak és hídjainak jókarba hozása 

jelöltetett ki, a másik bizottság a belvárosi átjárótól egész a sző-

reghi határig terjedő részen tartozott az utakat és a rendet 

fentartani, a harmadik bizottság végre a város belterületén : a 

budai kaputól a várig vezető út jókarban tartásáról kötelez-

tetett gondoskodni. 

A fejedelem elé egész Kistelekig a felsőváros n\alka és 

daliás bandériuma vezényeltetett ki. s maga a felsővárosi 

bizottság nagy tekintetű és nemzetes Dugonics András1) és 

Szilber János szenátor uraknak vezetése és igazgatása alatt a 

következő polgárokból állott: Nagy Pál commissarius, továbbá 

Miller Sebestyén, Eutresz Lupo, Arady Basil és Lázár, Szabó 

János, Szűcs János, Vékes József és Ferencz és Zombory 

András, kikhez 10 lovas és zászlóvivő vitézek tartoztak. 

Ezen bizottság tere a palánki átjárótól Kistelekig terjedt. 

Az alsóváros, palánk és rochus bizottsága nagytekintetü 

és nemzetes Babarczy Ferencz, Lausovits Basil és Pálffy 

Ferencz szenátor uraknak vezetése és igazgatása alatt a követ-

kező polgárokból állott: Jankhó György commissarius úr, 

továbbá Lippay György, Sera Ferencz, Csanády Márton, Bogán 

Pál, Szűcs Gáspár, Horváth György, Makra Mihály, kikhez 

szintén 10 lovas és zászlóvivő vitézek tartoztak. 

Ezen bizottság tere a palánki átjárótól a szőreghi tölté-

sekig terjedt. 

A harmadik bizottság, melynek tere a budai kaputól a 

várig terjedő területre jelöltetett ki, Szabadkay István, Pillér 

János, Sera Gergely és Pánity György polgárokból állott. 

így megalakíttatván a bizottságok, a magistratualis ülés 

másnap, azaz 1768-ik évi márczius hó 25-én folytattatott, 

hogy az egyéb szükséges intézkedésekről kellően gondoskodva 

legyen. 

0 Dugonics András írónknak az atyja. 
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Ekkor ment határozatba, hogy a szegény nép, mely azon 

utakon és hidakon dolgozott, amelyeken a felséges Úr útja 

keresztül vezetett, szénát adni ne tartozzék és munkájáért a 

város pénztárából zsoldot húzzon. 

Rendeltetett továbbá, hogy mindenek, úgy az evés és 

ivást illetőleg, a város pénztárából fedeztessenek s hogy valaki 

fogyatkozást ne szenvedjen semmiben is, erről gondoskodásra 

tekintetes és nemzetes Schwarz Rókus szenátor uram külde-

tik ki, s hogy Ü felségének magas kísérete a kellő elszálláso-

lásban részesüljön, a városi commissariussal együtt ugyancsak 

most nevezett szenátor uram ő kegyelme tartozik előrelátólag 

gondoskodni. 

Arról pedig, hogy a város területén és azon kívül szüksé-

ges mintegy 200 ló beszereztessék, illetve összeírassék s a 

megkívántató abrakolás is figyelembe vétessék, Babarczy 

Ferencz uram, a város kapitánya hívatott fel az intézkedé-

sekre, rendelkezésére bocsáttatván ő kegyelmének a felsőváros-

ban Nagy Pál, Szegedy Wolfgang, Krako Ferencz, Bárányi 

Ferencz, Szűcs István uraimék. Borbola István Tobányból és 

Szabó Ferencz in parvo Pesth (sic). 

Palánkban kirendeltettek főkapitány uram segédkezésére : 

Modosanin Nestor, Auerhammer Márton, Buday Tamás. Alsó-

városról pedig: Babarczy .János, Dicső János, Rósa Antal, 

Szűcs Ferencz, Szécsy Mihály, Dobó István, Ördögh Mihály , 

Király Illés és Várkerty József polgártársak. 

Nem minden érdek nélkülinek tartom a nevek felsorolá-

sát, mert hiszen ezek egyrészt a városrészek lakosságának 

visszatükrözöl, másrészt pedig a másfélszázad előtti kiválóbb 

polgárcsaládainknak érdekes kimutatása, mert föl kell tételez-

nünk Magistratusbéli uraimékról, hogy a fejedelem fogadására 

kirendelt bizottságba első sorban bizonyára az érdemesebb és 

kiválóbb polgárokat vette föl. 

És hogy az valójában így is történt, azt eléggé igazolják 

a jelenleg is élő maradékok, kik a fent elősorolt nevek család-

tagjai és napjainkban is ugyanazon városrészeknek ismert és 

tehetősebb nolgárcsaládjait képezik. 

A fejedelem fogadására így mindent előkészítvén, főleg 

pedig az útakat és hidakat az egész város területén, amerre 

a császár áthaladó útja kijelölve vala, teljesen jókarba he-

lyeztetve, várta Szeged város népe a nagyhírű fejedelmi 

vendéget. 

A fejedelem utazása azonban néhány nappal elhalaszta-

tott és nem április 10-én, hanem mint a császár naplója is, 

melyet napról-napra, még utazása alatt is vezetett, igazolja, 
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Bécsből április 17-én reggel indult meg s Budán, Pesten át 

20-án ért Szegedre 

A Magistratus még ápril 19-én tartott ülésében a fejedelem 

utazására vonatkozólag a következő érdekes határozatot hozta : 

Ut pro praejuncturis Augustissimo R. Imperatri Josepho II. et 

Corregenti nostro Dmno, Dmo Clementissimo hac transeunti 

gratuíto quidem et ex Zelo homagiali praestitis solvi tamen 

per Aulicu Hospitorum designatorem et per nos levari praecep-

tis pro duabus stationibus tot flni levent, quot soluti fuerint 

pro victualibus vero Poculentis cum aeque levandum necessa-

ris sit Pretium tantum modo 60 fni per Camerarium civitatis 

levent. 

A már fönnebb említett bizottságok és lovas banderisták 

az előírt tormában és rendben, minden egyéb külső cerimo-

niák nélkül, vették körül az 1768. évi ápril 20-án Szegedre 

érkező császárt és kíséretét s amerre haladt, Szeged lakossága 

Vive Caesar! kiáltásokkal üdvözölte. 

I I . József császár, bár tulajdonkép a vár megszemlélésére 

jött ez alkalommal Szegedre, mégis megtekintette az egész 

várost, mely ez időtájban mint város nem valami érdekes 

látványt nyújthatott, mert hiszen alig rázta le a török igát s 

a Rákóczy-bombázásnak pedig nemcsak a vár, de a külső 

városrészek is élénk nyomait tükrözték vissza. 

Kitetszik ez a császár naplójából is, mely azonban bizo-

nyítékul szolgál e mellett arra nézve is, hogy Szeged igyekvő 

népe a török pusztítás után ismert szívós szorgalmával fogott 

régi foglalkozásához, mert vidéke már jobban van mivelve, 

mint Pesttől Kecskeméten át az egész vidék, mely teljesen mívelet-

lenül állt s mint a fejedelmi napló mondja: »egész Szegedig 

egy földmívest se látni«. 

II. József császárnak a délmagyarországi várak megtekin-

tésére irányzott ez évi szemléje Szegeden kezdődött, itt — 

állítólag, a napjainkban lerombolt »Páva« vendéglőben — meg-

ebédelt, aztán tüzetes szemlét tartott a várban s aztán bejárta 

az egész várost, megszemlélte a templomokat és a kegyesren-

dűek gymnasiumát s egy napi itt időzése után Szőreghen át 

Nagyszentmiklósra ment s onnét tovább fáradhatlanul — 

nagyobbrészt lóháton — valamennyi nagyobb várost, de főleg 

és különösen a várakat szemlélte meg. 

A szegedi szemléről naplójába következőket jegyezte be : 

»A vár jó helyen van, de rossz karban. A kaszamáták jók. 

Az alsóváros néhány házát a közelség miatt le kellene rontani. 

i) A császár megérkezése Szegedre az alsóvárosi barátok »História 

Domus«-ában is pár sorban meg van említve. 
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Az árokba vizet lehetne ereszteni. A fegyvertár rossz, szintúgy 

a tiszti szállás, a kaszárnya meglehetős. A Maros torkolata 

messzebb van Szegedtől, mint hittem.« 

A szegedi vár fekvése és jellege nagyon megtetszett a 

fejedelemnek s mikor az éppen kiépített aradi várat szemlélte 

meg, ki is nyilvánította, hogy ezért kár volt pénzt adni, inkább 

Szegedet kellene megerősíteni. 

S meg is kezdték a szegedi várnak megerősítését; az a 

várrom-rész, mely most a Stefánia-sétányon van, szintén az 

ekkor épített Mária Terézia-kapu és vont falnak maradványa, 

később azonban maga II. József császár rendelte el a szegedi 

várnak mint erősségnek fölhagyását s inkább a foglyok véd-

helye lett. 

A császár ez alkalomból való ittlétének a vár megerősí-

tésén kívül azon haszna is volt Szegednek, hogy ekkor kapta 

a régi hajó-hidat, melyet szintén az árvíz söpört el, miként 

azt a várat is, melyet II. József császár az »erősség« rang-

járól »börtönné« degradálva, már mint ilyet szemlélte meg, 

amidőn másodízben is megfordult városunkban. 
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I . 

A nagy természet, melynek önmagunk is részei vagyunk, 

az emberi elme örökös kutatásainak és folyton tartó 

fölfedezéseinek tárgya. A természet titkait elrejtő leplet nap-

nap után szellőztetjük ; s bár minden pillanat a megismerés-

nek újabb eredményeivel gazdagítja tudásunkat, az ismeretlen 

és elrejtett titkok száma azért még sem kisebbedik. Minden 

fölfedezés érezteti velünk, hogy aránytalanul nagyobb a még 

nem ismert igazságok száma azoknál, melyeket tudásunk már 

birtokába vett. Nem újabb felfedezések utain halad ezen váz-

latom ; hanem inkább a már ismert dolgok tömegéből merít 

egy-két cseppet azon czélból, hogy annál jobban sejtse lelkünk 

a még megtudhatók végtelen tengerét. 

Oly szilárdan áll lábunk alatt a föld, hogy ha egy kis 

rengés bolygónk fölszínét megremegteti, rettegés szállja meg 

keblünket. Pedig ez a talaj, amelyen palotás városaink dísze-

legnek, korántsem birja az örök állandóság jellegét; sőt inkább 

az időknek oczeánjában sokszorosan ismétlődve a létezés és 

nemlétezés között mozgott, alakot változtatva, felületet cse-

rélve. Ki tudná megmondani, hogy ez az áldott Alföld hány-

szor volt tengerfenék, s hányszor borították az őserdők ren-

getegei. Földünk külső színének alakulásaira különösen két 

tényező birt és bir lényeges befolyással. Az úgynevezett szá-

zados ingások s a víznek átalakító hatalma. 

Bevégzett geologiai tény, hogy Földünk kérge az idők 

folyamán folytonos lassú ingásnak, emelkedésnek és sülyedés-

nek van alávetve. Ami jelenleg kontinens, szárazföld, az már 

ismételve volt tengerfenék és bizonyára egykor ismét az leszen ; 

míg a tengerfenék fölemelkedvén, viruló kontinensekké fog 

alakulni. Szükséges hangsúlyoznom, hogy Földünknek történe-

tében nem évszázadok, sem ezredek, hanem az évezredek 

ezredei szerint kell számítanunk. A Föld felszínének ezen évszá-

zados, évezredes ingásait a jelenben is tapasztaljuk. Tsihatchef 

szerint Tunisz partvidéke Porto-Farinától a kis Szyrte-ig, Szi-
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cziliának csaknem összes partvidéke, Szardiniának déli, Korsi-

kának keleti partjai folyton emelkednek ; épp így Itáliának nyu-

gati partjai, az egykori Phönicziának, Krétának s Kis-Ázsiának 

nyugati partvidékei is. Ellenben Rholfs számos megfigyeléssel 

igazolja, hogy a Földközi tenger partvidéke Tripolistól a nilusi 

torkolatokig folyton sülyed. Reisz szerint Délamerika keleti 

partvidéke igen tekintélyes területen sülyed, ellenben a nyu-

gati rész lolyton emelkedik. A Skandináv félsziget éjszaki 

részén emelkedés, a déli részén sülyedés tapasztalható. Hogy 

e százados talajingás mily tekintélyes, mutatja például azon 

eset, hogy a Nordkap vidékén a tenger színe felett 400-tól 

600 láb magasságban is találtak kagylórészeket, melyek a jelen-

ben élő fajtáktól eredtek, akkor, mikor e ma tekintélyes magas-

latok még a tenger habjaiban rejtőztek. A folyton tartó sülve-

désnek klasszikus példái az elsülyedt erdők, melyek Angol-

s Francziaország több partvidékén találhatók. Irland partjai 

az utóbbi századokban 20 lábnyira sülyedtek. 

A sülyedésnek leghatalmasabb s legkézzelfoghatóbb pél 

dáját a Csendes Oczeánban látjuk, azon rengeteg szigettenger 

vidékén, mely Polynézia név alatt 66 millió négyszögkilo-

méter területen Ausztráliától éjszaki, keleti s déli irányban 

terül el. Egy elsülyedt óriás kontinensnek töredékeivel találko-

zunk itt. Á százezernyi szigetek részben azon elveszett konti-

nens hegylánczainak legmagasabb ormai, melyeket a fenyegető 

tenger nem birt elnyelni; részben a mészkoráll-állatkáknak 

építményei, ami kiváló fontosságú, mert éppen ezen nagyon is 

alsórendű, kocsonyaállományú és meszetkiválasztó testű állat-

kák életíöltételei adják a kontinens elsülyedésének kétségtelen 

bizonyítékait. A Csendes Oczeán mélysége ezen a rengeteg 

területen 3000—5000 méter között váltakozik. A korálltermő 

állatkának, mely milliárdnyi s milliárdnyi tömegekben lakik 

együtt, életfeltételei a következők : Meleg, legalább is 16 R° 

tengervíz és legfölebb 30 méter mélység. A tengerfenék vizs-

gálataiból tudjuk, hogy a korállszigetek az 5000 méter mély 

tengerfenékről emelkednek fel; tehát azon tengerfenéknek egy-

kor a felszínen kellett állnia, mert különben a koráll-állat nem 

építhetett volna, részben mert a legnagyobb mélységekben a 

tengervíz hőmérséke —2 C°.-ra is leszáll; részben mivel a 

koráll-állatkák legföl bb 30 m. mélységben birnak élni. Tehát 

a sülyedés és a korállépítés folyamata így történt. Sülyedt a 

kontinens; lassanként elborították mélyebb helyeit a tenger 

hullámai; a koráll-állatka a sekély, meleg tengerben tenyészni 

s így építeni kezdett. A tengerfenék sülyedt, az állatka, élet-

fentartási ösztönből, felfelé tört; a fenék mindig sülyedt, az 
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állatka mindig épített, míg végre a mélység 5000 métert ért 
el, de azért a korallsziget a felszínen maradt. — Ez elsülyedt 
világrész példája eléggé mutatja, miként változott s változik 
az idők folyamán Földünk külső színe. 

II. 

Bár nem ilyen mélyenható, de mégis elég fontos tényező 

Földünk színének alakításában a víz. Sebes nyári esőben a 

lejtős partról lefolyó cseppek kis rovátot vájnak abba s a 

kimosott földet magukkal viszik a mélyebb helyekre Ez azon 

erő, melyet a nagy természetben, mint szárazföldet alkotó ele-

met látunk működni. Tavaszi olvadáskor a hegyek meredekei-

ről zuhogva rohan le a havasok patakja ; magával ragadja a 

már letörött köveket, letör újakat s megőrli valamennyit és 

mint sűrű iszapot, dönti a nagyobb és nagy folyókba. Ezek 

lehordják az alföldekre s ott feltöltik a mélyedéseket s így 

alkotják a kontinenseket. Így tünt el számos beltenger a száraz-

földek belsejéből az iszaphordó folyamok feltöltő ereje által. 

Igv tünt el a magyar Alföld beltengere, melyet az Alpesek, de 

leginkább a Kárpátok szikláiból kimosott, s a Duna és a Tisza 

habjai által hordott márga és homok szorított ki helyéből. így 

származott Keletindia nagy alföldje a Himalájáról leszakadó 

folyamok, az Indus, Brahmaputra s a Ganges feltöltő ereje által. 

Egyiptomot már Herodot a Nilus adományának nevezi s méltán. 

A 400 négyszögű mértföldet elfoglaló Deltavidék nem egyéb, mint 

századok folyamán a Nilus iszapja által képezett szárazföld. 

Herodot beszéli, hogy egykor Thébétől éjszakra az egész vidék 

mocsár volt. Ma ezt hiába keresnők. A Nilus iszapja feltöltötte 

a területeket. Épp így adománya az Alpeseknek, Európának 

a virágos kertje, a lombardi síkság, mely még nem is nagyon 

messze időkben szintén beltenger volt. 

Hogy mire képesek a nagy iszaphordó folyók, néhány 

példa eléggé meg fogja világítani. A Rajna évente 150 millió 

köbláb iszapot dönt az Éjszaki tengerbe; a Mississippi 7500 

millió köbláb iszapot hord magával; a Ganges 6300 millió 

köblábat; oly tömeg ez, melynek anyaga elég volna, hogy egy 

4 földrajzi mért föld hosszúságú s 3 mérttöld szélességű terü-

letet egy lábnyira feltöltsünk ; oly tömeg, amelyből 60 olyan 

piramis kerülne ki, mint Egyiptom legnagyobb piramisai. — 

Ravenna, mely egykor mint Velencze, lagunákon állott s 

amelynek falait az Adriai tenger mosta, a Pó iszaplerakoaásai 

folytán messze van a tengertől. Adria városa egykor empó-

Huma volt a róla nevezett tengernek s ma 35 kilométernyire 

Dugonics-Társaság Évkönyve. II. 15 
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fekszik tőle. Biztos megfigyelések alapján a Pó és az Etsch 

hordalékai által az olasz partvidék minden évben 113 hektár-

ral növekszik. A Rhone Márius győzelme óta 4-1 milló köb-

méter földet hordott torkolatába s Arles városa, mely a 4. 

században 16 kilométerre volt a tengertől, ma attól 48 kiló-

méterre fekszik. Ur, Chaldeának ősi fővárosa, egykor a per-

zsa öböl partjain feküdt, ma ettől 150 mértföldnyire fekszik, 

olyannyira beljebb tolta az Euphrát és Tigris iszapja a 

tengerpartot. 

111. 

így lesznek s így alakulnak a kontinensek. Jelenleg öt 

kontinenst számítunk. A hatodikat, Grönlandot, az ő két millió 

négyszögkilométer területével, az örökjég pánczélja borítja s 

különben is kérdéses, vájjon egy területet képez-e s nem 

inkább szigetcsoportot. Azonban korra nézve a kontinensek nem 

egyenlők. Ázsia, Európa. Afrika s Éjszak-Amerika egy földkor-

szaknak a szülöttei; Dél-Amerika öregebb s Ausztrália, a csak 

egy század óta ismert földrész, a legöregebb. E korszámításo-

kat a kontinenseken élő szerves lények milyenségéből vonjuk 

le. Ha ugyanis Földünk testébe például egy kilométerre menő 

vágást tehetnénk, csodálatos kép tárulna fel előttünk. Látnók, 

miként borulnak egymásra a Föld különböző korait s korsza-

kait képviselő rétegek, melyeknek mindegyike temetőhelyéül 

szolgál azon lényeknek, melyek azon régen elmúlt időkben 

Földünket népesítették. Ha például fölülről lefelé néznők a ter-

mészet ezen nagy könyvének egymásra boruló lapjait, látnók, 

hogy a televény földet márga, ezt homok, ezt kavics, ezt kék 

agyag, ezt mészkőréteg, ismét agyag, mészkőréteg, kőszén, 

homokkő, agyag, mészkő, stb. követi. S ebből egyúttal azt is 

megtudnók, hogy ahány agyagréteggel találkozunk, annyiszor 

volt Földünknek ezen része száraz kontinens; s ahányszor 

mészkövekre akadunk, annyiszor volt a mélységbe lesülyedt 

tengerfenék. Mert a mészkő korálloknak s kagylók és csigák 

minádjainak házaiból származott. S ha e rétegeket tovább 

vizsgáljuk, látjuk, hogy mindegyik nemcsak sajátos növény- s 

állatvilággal bir, hanem hogy fölfelé haladva, mind tökélete-

sebb és tökéletesebb szervesekkel találkozunk. Az óvilág, Ázsia, 

Afrika, Európa s még Éjszak-Amerika is, mely állatvilágát 

jórészben Ázsiából kapta, amelylyel éjszakon összefügg, a fej-

lődésnek legmagasabb fokán álló szerveseket mutatnak. Dél-

Amerikának állatvilága már egy fokkal, egy földkorszakkal 

hátrább áll. Ott találjuk a tapírokat, melyek az óvilágot egy 
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elmúlt világkorszakban népesítették be ; ott a foghíjasokat, a 

lajhárt, a nyomorult külsejű gyűrűs állatot, a fogatlan hangya-

evőt, mindmegannyi egy rég kihalt állatvilágnak elkésett unokái. 

Ausztrália egy korszakkal még ennél is hátrább áll. Ausztrália 

valóban a természetrajzi ellenmondások hazája, ahol az álla-

tok éretleneket szülnek, a madarak nem tollasok, hanem sző-

rösek s a fák lombtalanok s árnyéktalanok. E földrésznek 

egyetlen egy benszülött magasabb szervezetű emlős állata 

sem volt. A dingó, az ausztráliai kutya, az emberrel együtt 

Ázsiából vagy Uj-Guineából szakadt oda. A benszülött állat-

világot a tökéletlen szervezetű, csak ugrálni biró erszényesek 

képviselték, melyekhez méltán csatlakozik a csőrös állat, mely 

négylábú ugyan, azonban szájára s beleinek, különösen vég-

belének szervezetére nézve egészen a madarakhoz hasonlít és 

tojásokat rak, melyekből azonban a lerakás pillanatában egé-

szen kifejlett fiókok kelnek k i ; továbbá a kiwi, ez a barlang-

lakó tyúknagyságú, repülni nem tudó szőrös madár, melyet a 

gondviselés az elmúlt világok emlékeül őrzött meg számunkra. 

Növényországa pedig az által van jellemezve, hogy a nagyon 

gyér lombozat nem zöld, hanem hamuszínű ; s hogy a leve-

lek nem tekintenek egész lapjukkal az ég felé, miként nálunk, 

hanem széleikkel, úgy, hogy a növényzet üdítő árnyékot nem 

nyújt. Színtelen, gyér és lelóggó levelű, szomorú növényzet ez. 

IV. 

Mindaz, mit a természet erői létesítenek, tessék ez bár 

szemünk előtt még oly tökéletlennek, egyszerűnek s parányi-

nak, az mégis tökéletes és szép annyira, hogy az emberi művé-

szet alkotásai még azt megközelíteni sem képesek. Mégis ter-

mészetünknél, érzékeinknél fogva azok iránt érezünk leginkább 

vonzalmat, csodálatot, amik színpompájuk, nagyságuk vagy 

egyéb föltűnő tulajdonságaiknál fogva különösen szemünkbe 

ötlenek. Megcsodálja kiki a fényes, zománezos tollú kolibrit, de 

alig méltatja valaki figyelemre a jegeczet. mely szerényen kerül 

elő a Föld gyomrából. Pedig a jegeeznek lapja, szögei beszé-

desen szólnak azon törvényszerűségről, mely a természetben 

uralkodik s melytől nincsen eltérés. A testi nagyság, mint az 

elemi erőnek kifejezése, mindenkor imponál nekünk. Ami e 

tekintetben szerveseinket illeti, névszerint az állatokat, elmond-

hatjuk, hogy Földünk jelen korszakának legnagyobb lényeit az 

elmúlt korszakok állatai vagy éppen nem, vagy csak kevés eset-

ben múlták felül. A szibiriai Léna örök jegébe eltemetett söré-

lő* 
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nyes mammuth nem nagyobb a megtermett indiai elefántnál ; 

sem az őskorok sárkányai, óriás gyíkjai az éjszaki tengerek 

lakójánál, a czetbalnál. Nem mondható ugyanez a madarakról. 

Madagaszkár szigetének óriás ragadozó madara, az Aepiornis, 

kétszer felülmúlta nagyságban a sasok királyát, a kondort ; 

épp így Neuseelandnak óriás futója, a moa, a struczczot. A 

inoa magassága 9 láb ; lábszárcsontjai vastagságra az ökörével 

mérkőznek ; tojása 10 literes. Ez óriás futómadár barlanglakó 

volt ; s hogy csak nem régen, talán pár évtizeddel ezelőtt halt 

ki, bizonyítják a teljesen ép csontvázak és tojások, melyeket 

Neuseeland barlangjaiban találnak. Úgy tetszik, hogy végpusztu-

lása e század első tizedeiben következett be. Mert emlékezete 

még él a benszülötteknél, a maoriknál ; dalban magasztalják 

erejét, ízletes húsát ; költeményekben dicsőítik a hőst, aki ily 

félelmes állatot el birt ejteni. Hogy kipusztult, annak oka abban 

fekszik, mert Neuseelandnak, e 270 ezer négyszögű kilométer 

kerületű kettős nagy szigetnek, a moán kívül egyetlen hústadó 

állata sem volt. A benszülöttek kivadászták. S mikor a moa 

elfagyott, megették egymást ; emberevőkké lettek. 

A növényország óriásait első sorban a tiszteletreméltó 

czédrusfák képviselik. Ők a Libanon ormait ékesítik, amelyhez 

vágyakozással tekintettek fel egykoron a keresztes hadak. 

Számuk épen 377 Néhány törzs ezredéveket látott elvonulni 

ős koronája felett. Látta Dávid királvnak diadalmeneteit, Sala-

monnak fényes templomát. A legöregebbnek körülete 13 8 mtr. 

Méltán csatlakoznak ezekhez a tobzosok (fenyőfélék) családjához 

tartozó Sequoják és Araucariák, melyek Kalifornia partvidéki 

őserdeinek képezik ékességét ; nemkülönben a neuseelandi 

kaurifenyők (Dammara australis), 50—60 méter magas és 

16 méter körületű óriás törzsekkel. Mindezeket azonban arány-

talanúl fölülmúlják a legősibb világrésznek, Ausztráliának 

faóriásai. Szomorúan, lekonyuló hamvas lombozattal állnak itt 

a sok ezer évet látott Eucalyptus-ok. A legnagyobbat a syd-

ney-i parlament állami birtoknak nyilvánította ki, az angol 

korona tiszteletreméltó királynéjának nevével ruházta föl s 

mint ilyet a törvény legszigorúbb ótalma helyezte. E világ-

csodának, az Eucalyptus Victoriának magassága 150 m., körü-

lete 30 mtr, átmérője 10 m. Ezekkel az égbetörő óriásokkal 

szemben egy különös törpefát kívánok fölemlíteni, mely Afrika 

déli csúcsán, a Kalahári sivatagon olthonos. S ez a Welwitschia 

mirabilis, a csodálatos W . Sajátsága ugyanis abban áll, hogy 

fölfelé nem, hanem csak lefelé nő. Törzse, mely egy gömbölyű 

asztalhoz hasonlít, a földből csak néhány centiméter magasra 

emelkedik ki, habár körülete 3—4 métert tesz ki ; a törzsön 
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két óriás levél nyugszik álmosan s így éldegél a növényvilág 

e különcze. 

A növényóriások között két óriás virág is helyet foglal. 

Egyike a Rafflesia gigantea, mely Borneo és Szumatra őserdei-

ben épp úgy élősködik idegen növényeken (cissus), mint nálunk 

a fagyöngy. Virága akkora, hogy egy gyermeknek lakóhelyül 

szolgálhatna. Átmérője egy méter. A másik óriás ugyanazon 

tropikus országokban otthonos, az Amorphophallus Titanum. 

Ennek levelei 15 méter körületűek, tölcséralakú virágja 120 

centiméter átmérőjű, melynek közepéből l 1
 3 m. magas buzo-

gány emelkedik. Ha e szörnyeket a nefelejts mellé helyeznők, 

óriási, valóban nevetséges volna az ellentét! 

V. 

Mint említettem, az egyik alkotó erő, mely Alföldünket 

létrehozta, fejedelmi folyónk, a szőke Duna volt. A Duna Európa 

szívének ütere s mint ilyen, mindenkor világjelentőséggel birt. 

Ősidőktől fogva a Dunavölgye volt a népeknek vándorútja. 

Rajta vonultak a czimberek, Attila hadai, magyar eleink nyu-

gat felé ; rajta vonultak a kelták. Nagy Károly s a keresztes 

hadak kelet felé. Minden talpalatnyi föld vérrel van itt áztatva ; 

vajmi gyakran itt döntötte el fegyver a népek sorsát. E világ-

jelentőségét e dicső folyam ma is birja; köteléke nyugatnak s 

keletnek, a művelt Európának s a barbár Ázsiának, fővonala a 

nemzetközi kereskedelemnek s mint ilyen, a földkerekség leg-

fontosabb folyama. Annál büszkébbek lehetünk e dicső folyamra, 

mivel 2283 kilométernyi hosszúságából 950 kilométer, s pedig 

a folyamnak dereka, a magyar szent korona birtokát képezi. 

Ha Dunánkat a földkerekség más nagy folyamaival hason-

lítjuk össze, nem jelentőségre ugyan, hanem nagyságra, nagyon 

másodrendű helyre szorul A Kongó 4100, az Amazon 5700, 

a Nilus 6000, a Missouri-Mississippi 6500 kilométer hosszú 

vonalával nagyon megelőzik folyónkat. A Nilus másodperczen-

ként 8500, a Mississippi 24,000, a Kongo bizonyára kétannyi 

köbméter vize hömpölygetnek. A folyamok atyja, bár nem 

hosszúságra, hanem nagyságra nézve, mégis az Amazon. E 

hatalmas folyam 100,000 köbméternél több vizet dönt másod-

perczenként az Atlanti Oczeánba ; Brazília földjén, melyen 3800 

kilométer hosszúságban foly, 42,300 mellékfolyót vesz fel s 

ezek között vagy ötvenet olyat, melyek nagyságra Dunánkat 

felülmúlják. Egyben megjegyzem, hogy ha a földkerekség leg-

nagyobb folyóit Amerikában találjuk, úgy az e kontinens föld-

rajzi alakulásából szükségképpen következik. Ázsiában az égbe-
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meredő Himalaya s az őt kísérő hegylánczok kelet-nyugati 

irányukkal két nagy folyamvidéket, éjszakit s délit teremte-

nek ; ugyanez áll Európáról is, ahol a Kaukazus, a Balkán, a 

Kárpátok, az Alpok, a Pyreneusok kelet-nyugati főiránya, a 

folyamokat szintén éjszakiakra s déliekre osztja. Afrikáról e 

helyütt nem szólhatunk, mivel az egész világrész 600 m. közép-

magassággal biró fönsíkot képez, amelyen sem uralkodó irányú 

hegylánczok, sem ennélfogva az egész világrészre szóló vízvá-

lasztók nincsenek. Amerika az óvilágtól egészen különbözik. 

Amerikában a hegylánczok a kontinensnek keleti s nyugati 

szélein vannak föltornyosulva, mi által a kontinensnek egész 

középső része egyetlen óriás vízgyűjtő medenczévé alakul, 

mely az Éjszaki Jegestengertől a Tűzföldig terjed. E roppant 

medencze sehol, még 300 méter magas halmokkal sincsen 

megszakítva, úgy, hogy ha éjszaki s déli Amerika közé a 

mexikói öböl nem ékelődnék be, az Éjszaki Jegestengertől a 

Tűzföld dermesztő hidegéig akadály nélkül lehetne vándorolni. 

E középső nagy medenczébe szakadnak össze mindkét oldal-

ról a folyóvizek s megalkotják a folyamok óriásait. 

VI. 

A folyóvíznek egyszerű látása is üdítőleg hat kedélyünkre ; 

e hatás kétségkívül fokozódik, ha a természetnek különféle 

bájai növelik a habok varázsát. Minő lehet az Amazonnak 

partvidéke őserdeivel, a kúszónövények milliónyi, mindent 

átfonó indáival, melyeken a napsugár is alig hat keresztül ; 

örökké tartó tavaszával, amelynek virágai között a vízen úszó 

Victoria regia fölséges kelyheit illeti meg föltétlenül az elsőség; 

gazdag állatvilágával, a nap sugáraiban gyémántként tündöklő 

madarainak számláihatatlan különféleségével; csodálatos ragyo-

gású ezernyi bogaraival s lepkéivel, mely utóbbiak között 

tündöklésre a villámfényű Rhetenor, nagyságra a 30 centimé-

ter átmérőjű Agrippina (halálfejű), bizonyára a földkerekség 

legnagyobb lepkéje, tűnnek ki. A folyóvizekhez tartozó ter-

mészeti tünemények között kétségkívül a vízesések hatnak 

legjobban kedélyünkre. Aki látta a tarpataki vízesés bájos 

szivárványát, alig fogja azt elfelejteni. Európában a Rajna 

esése bir nevezetességgel, melynek hullámai 20—25 m. ma-

gasról rohannak le. Hatalmasabb ennél a Niagara esése. 

A 253 ezer négyszögű kilóm, területtel biró öt kanadai nagy 

tónak vizeit hordja ölében e folyam Kanada s ez Egyesült 

Államok határán. Esése előtt a folyam 1000 méter szélességre 

szorul össze s három szigetecske — a kecskék szigete — két 
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ágra bontja, melyeknek vize oly sebesen rohan, hogy a beléje 

hajított kő nem bir lemerülni, hanem a dagadó ár által a 

fölszínen tartatik. A kanadai oldalon 48, az Egyesült Államok 

részén 50 méter magasból veti le magát a folyó a mélységbe 

habbátörve, porrá zúzva. A földkerekség legnagyobb vízesése a 

Sambesié, mely délkeleti Afrika leghatalmasabb folyója. 1800 m. 

szélességben rohan a fejedelmi folyam esése elé és 120 méter 

magasból ontja lefelé roppant víztömegét oly dörgéssel, hogy 

az, mint Livingstone állítja, 20 mértföldről hallható. A mélység-

ből ködoszlopokban emelkedik föl a porrátört víz, amiért is a 

benszülöttek a vízesést »dörgő füstnek« nevezik s áldozatot 

mutatnak be a »nagy szellemnek« azon a helyeken, ahol a 

vízesésnek robaja még hallható. 

Az éjszakamerikai Egyesült Államok nyugoti részeinek, 

a Sziklás hegységeknek folyóvizei még egy más kiváló természeti 

tüneménynek lettek szerzői. A 4000 méter magasságra emel-

kedő Sziklás Hegységeket mély, meredek, keskeny völgyek 

szelik minden irányban. Ezek a híres Cannonok, melyeknek 

szűk függőleges partjai 1000, sőt 2000 méter mélyre van-

nak a sziklákba bevájva. A Cannon fenekén folyam rohan 

dörögve. Ez mosta ki az idők folyamán sziklaágyát ilyen szé-

dületes mélyre s marja mind mélyebbre tovább is a sziklát 

s viszi az iszapot le az Oczeánba. Legnagyobb Cannon a Colo-

rado folyóé. E folyam 1000 angol mértföld hosszúságban vágta 

a sziklákba ágyát, amelyhez félelmetes mélysége és rejtelmes-

sége miatt az indiánok vallásos mythoszokat kötöttek. A leg-

több Cannon mélysége s meredeksége miatt megközelíthetetlen. 

VII. 

Amerikának nyugati hegyvidéke bár nem a legmagasabb, 

de a legtekintélyesebb, leghosszabb hegylánczolata Földünknek. 

A Himalájának ormai felülmúlják ugyan az Újvilágnak tető-

pontjait 1000, sőt 2000 méterrel is, azonban hosszúságban vele 

nem vetekednek. Amerika Kordillerái 15000 kilométer hosszú-

ságban nyúlnak az éjszaki sarkkörtől a Tűzföld legvégső csú-

csáig. E roppant láncz csak Középamerikában, ott, hol a két 

kontinens összefügg, hanyatlik három ponton le, a Tehuan-

tepec-i földszorosnál, a Nicaragua tónál s a Panamai szoros-

nál. Azonban megszakítva itt sincs, amit a kőzeteknek ugyan-

azonossága délen s éjszakon eléggé igazol. Nagyszerű lánczolat 

ez, mely legnagyobb kifejlődését a déli kontinensen éri el. 

3000 in. középmagassággal vonul itt e fenséges hegység gerincze; 
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ezen épülnek fel a havasok és jegesek felhőkben elvesző csú-

csai, melyeknek fejedelme a Chilében fekvő 6900 m. magas 

Aconcagua. A gerinczek között paradicsomi völgyek terülnek 

el, üde tenyészettel, csodás tengerszemekkel; azonban a gerin-

czek tetejét zordon, hideg fönsíkok képezik, amelyeken ijedve 

szalad a néma vicunna s amelyek fölött méltóságteljesen írja 

köreit a kék levegőbe a madarak királya, a kondor. 

Amerika nyugati hegyvilága a vulkanikás erőknek igen 

nagy arányú működését mutatja. A Tüzföldtől kezdve a két 

kontinensen végig szakadatlan lánczolatban vonulnak a Vul-

kánok égbemeredő piramisai, melyeknek tövénél a trópusi nap, 

derekán az erdők rengetegei, fölebb a hó és jég, legfelül a 

tűz hatalma uralkodik. Számuk bízvást többre tehető száznál; 

hisz magában Chilében meghaladja számuk a harminczat. E 

vulkanikus lánez éjszakon az Aleuti szigeteken átmegy Ázsiába, 

folytatódik Kamcsatkában, a kurili s japáni szigeteken ; és dél-

keleti Ázsiának szigetein, a nagy és kis Szunda szigeteken 

nyer befejezést. 

Vulkánt látni s annak működését csodálni, ez képezi a 

földi élet látványosságainak a netovábbját. 1887. április 15-én 

kocsin indultam Portiéiból a Vezúv orma felé. Két órafolyá-

sig mosolygó ligetek, virágos- és szőlőskertek között vezetett 

utunk. Ekkor a halál országába értünk be. Meghűlt, fekete 

láva borította a hegynek oldalait mindenfelé. Sem élőlény, sem 

egyetlen fűszál sem volt látható sehol sem. Egymásra gyüren-

kezve, fodrokat, ránczokat vetve terült el a láva mindenfelé, 

mintha óriások keze gyúrta volna ezt a fekete anyagot. Ily 

benyomások között másfél óráig tartott útunk, A gözsiklóhoz 

érkeztünk. Ez a hegy derekáról az oromig 10 perez alatt föl-

vitt bennünket. Hamu, hült láva mindenfelé. A siklótól a krá-

terig vagy 10—15 perczig kell még gyalogolni. Megindultunk 

vezetőinkkel. Az ég borús volt; távoli dörgést hallottam. Nehe-

zen haladtunk a bokán felül érő hamuban. A hegy mindenfelé 

füstölög; apró repedésekből gőzök s kéngázok törnek elő 

minden lépten, A hegy felülete egészen meleg. Ismét távoli 

dörgést hallok ; borús ugyan az ég, de zivataros felhőt nem 

láttam. Helyenkint bokáig jártunk a sárga kénvirágban. Az 

egész hegy remeg, reszket, mintha téli hideg rázná. Vezetőm 

par lépésnyire oldalvást egy ujonan alakult lábnyi átmérőjű 

nyílásra figyelmeztetett. Süvöltve, zúgva, visítva tört ki belőle 

a füst s a forró gőz. Kőtörmeléket hajítottam belé, lángra lob-

bant egyszerre. Ebből megértettem, hogy legalább is 1500 C. 

fokú hőség tör elő e leendő kráterből. Némán haladtunk tovább. 

A dörgés mindjobban hallatszott, a hőség növekedett; a kéngőz 
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fojtóbbá lett, s a meredeken két-három lépést téve, egyszerre, 

s váratlanul a kráter szélén állottam. 

Ajk elmondani nem képes azt, amit a szem ott lát. 

Előttem állott a tűzhegy borzalma teljes nagyszerűségében. 

Megmeredten, gondolat nélkül, ébren, de öntudat nélkül állot-

tam ott egy darabig ; e borzalom látása rövid időre elvette 

megfontoló képességemet. Száz villám zengése, ezer ágyú dör-

gése. recsegés, sustorgás, süvöltés, vijjogás, dübörgés vegyült 

itt elemi erővel egymásba. Midőn eszmélődő képességem visz-

szatért, csak akkor láttam igazán. Ott álltam a kráter szélén, 

mely lehetett akkora, mint a Marstér; sűrű fekete füst gomoly-

gott a mélységből föl, s midőn ezt a keleti szél elkapta, akkor 

láttam, vagy 100 méter mélyen lábaim alatt, a borzalom ten-

gerét, a vörösen izzó lávát s láttam a szörnyű dörgéseknek, 

szüntelen recsegéseknek eredését. Rémületes forrongással kavar-

gott alattunk az izzó elem. A megolvadt kőanyagot a mély-

ségből előtörő feszülő vízgőzök óriási buborékokká dagasztották 

föl; száz, ezer helyen egyszerre. E buborékoknak széjjelrobba-

nása okozta az egymásba bele hangzó ezernyi dörgéseket. A 

szünet nélkül tartó robbanások magasra lökték szemeink előtt 

a lávatömegeket, melyek azonban ismét visszahullottak az égő 

zsarátnokba. A hőség elviselhetetlenné vált. Vezetőm biztatá-

sára lementem a kráterbe. A meneteles párkányzaton térdig 

járva a forró hamuban, mentünk vagy 50 lépést lefelé. A meg-

égés veszélye nem volt éppen lehetetlenség reánk nézve. Hisz 

lábaink előtt hullottak a magasból vissza a fölrobbantott láva-

tömegek. Közelebb a tűzhelyhez, a borzalom nagyszerűségét 

közvetlenebbül láttam. Csak egy kifejezés felel meg az impresz-

szióknak : kimondhatatlanul és rettenetesen nagyszerű ! Lefelé 

jöttünk. A nyert benyomások nagysága némává tett egészen ; 

az nap szó nem hangzott el ajakamról. Egy gondolat foglalkoz-

tatott szünet nélkül: ha a természet ilyen megdöbbentően, 

majesztétikusan nagyszerű, milyen és mekkora lehet a termé-

szetnek Alkotója! 
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Önök ismerik a »Hoffmann meséi «-bői Spalanzanit, a hires 

fizikust ? No persze. Ennek a Spalanzaninak egyik iva-

déka idetévedt a mi fővárosunkba és folytatja az őse mester-

ségét évtizedek óta. (Másként alig is lenne érthető, honnan 

kerül elő az a sok lelketlen ficsúr és divatbáb.) Én megszakí-

tottam ezzel a firmával az összeköttetést; mert bevallom, 

hogy összeköttetésben állottam vele életem egy nevezetes moz-

zanatában, t. i. mikor megházasodtam. 

1. 

Orvos lettem: volt oklevelem s egyebem semmi. 

Agyam, szívem telve volt a tudomány vívmányainak, a 

művészet remekeinek benyomásaitól és én mindazonáltal ott 

hányódtam-vetődtem, mint egy, a távol Indiákról érkezett cso-

mag, mely mesés kincseket rejt bensejében, amelyet azonban 

senki sem akar felbontani, megtekinteni, minthogy a külseje 

nem képes az érdeklődést felkelteni. A temérdek szép leány, 

az előkelő, gazdag örökösnők, akikkel itt-ott megismerkedtem, 

alig méltattak tekintetre. El voltam keseredve. 

Guidó barátom, aki velem egy napon iratkozott be medi-

kusnak — de búcsút mondva az egyetemnek, valami más, 

hálásabb pályára lépett, — látva, hogy elégedetlen vagyok, a 

kávéházban egy napon szinczerizálni kezdett. így beszélt: 

Kedves barátom, manapság az oklevél nem imponál. A lányos 

papák és tőkepénzesek a kereskedőt is többre becsülik. A 

kereskedő, még ha szolid, becsületes is, hamarabb lehet mil-

liomos, tehát számbajöhető ember, mint akinek oklevele van. 

No, ne vágj közbe ! . . . tudom, mit akarsz mondani. Azt, 

hogy több oldalú képzettséggel birsz; olvastad a bölcsészeket, 

járatos vagy a világirodalomban, van festészeti érzéked, sőt 

zenei képzettséged sem csekély. Lásd, ez a bökkenő. Sokat 

tudsz ! Olyan vagy, mint egy sok drágasággal megterhelt tár-

szekér ; az élet országútján haladó kocsik, azok a könnyű 

kocsik, amiket a könnyelműség hajt, elébed vágnak. A te 

eszedet a sok tudás foglalja el, úgy, hogy belőle a hétköznapi 
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életre mi sem maradt. Ezen segíteni kell! . . . Azaz segítek 

én! Igen, én, a léha, a naplopó, a felületes ficzkó . . . F i ú ! 

Én befejezem a nevelésedet. Persze, bámulsz, hogy én, aki 

úgyszólván semmit se tanultam és alapjában semmihez sem 

értek, téged, a komoly, alapos embert, nevelni akarlak? De 

meg fogsz érteni mindjárt. Mindenekelőtt, tudsz-e tánczolni ? . . . 

Igen ! . . . De nem szoktál. Ez baj ! meg kell szoknod! öltözz 

divatosan. Aztán, légy hallgatag és hidegvérű. Persze, hallga-

tásoddal elrejted szellemi tartalmadat, de egyúttal eltitkolod 

azt is, hogy naiv emberszeretettől vagy áthatva. 

A kávéházat odahagyva, kart karba öltve baktattunk a 

népes utczákon. Guidó nem szűnt meg folyton jó tanácsot osz-

togatni. A szó szoros értelmében megerőltette magát. És nem 

hiába. Minden szava, mondata után éreztem, mint zsugorodik, 

törpül hitvány semmiséggé tudós önérzetem. 

— . . . Aztán ez a haj, folvtatá, ez a frizura, amit 

viselsz, ez rettenetes! Arczod különben nagyon kifejező és 

jellegzetes, hozzá ez a bozontos haj, első tekintetre elárulja, 

hogy zseniális vagy. Ilv arczczal nem lehet elvegyülni az 

emberáradatba. A zseniálitás a nők előtt is rossz ajánló levél. 

Szeretőnek, udvarlónak elfogadnak, — ha már hírneves ember 

lettél ; de férjnek bajosan. Már pedig neked parthiet kell csi-

nálnod ! 

Ebben a pillanatban két gyönyörű lány haladt el mellet-

tünk : egy barna és egy szőke. Guidó ismerte mindkettőt, én csak 

a szőkét. Pár nap előtt találkoztam vele dr. X. tanár szalon-

jában, ahol félóráig beszéltem neki Turgenjev »A nemesi fészek« 

czímű regényéről, erről a lélektanilag csodás és bájos alkotás-

ról, amire ő félig ásítva, félig mosolyogva annyit felelt: 

— Turgenjev ? ! Unalmas fráter! . . . Nagyszerű csupán 

az lehet, ami izgat. 

A leány arczán kínos unalom tükröződött. Került egész 

este, nem hallgatott többé reám. Most is a Guidó köszöntését 

mosolyogva fogadta, míg nekem az én számomra külön készült, 

megvető pillantást döfött a szememen át, a szívem kellő 

közepébe. 

— A szép Gyáni Magda, a szőke, a gazdag Gyáni Kris-

tóf leánya, magyarázta Guidó. Százezres leány! . . . Tehát 

semmi csüggedés! . . . És azzal bevonszolt egy közeli fodrász-

boltba, ahonnan én á la Fiesco nyírt fejjel és Gaston bajusz-

szal, simára borotvált állal tértem vissza a világba. 

— És most, folytatá Guidó, ma este nyolcz órakor 

elvárlak a lakásomon; Csap-utcza harminczadik szám, első 

emeleten. Kérdezősködjél Olajfay Guidó, a »Generáli« főügy-
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nöke után. Ma éppen »jour«-unk van; a feleségem — igaz, 

nem is tudtad tán, én feleséges ember vagyok — nagyon fog 

örvendeni. 

Elváltunk. 

II. 

Este nyolcz órakor ott voltam a Csap-utcza harmincza-

dik szám alatt. A ház lépcsőzetének díszítése, a nagy tölgyfa-

ajtók faragványai, a terem ornamentikája, valami sajátszerű, 

különös, mondhatnám diabolikus benyomást tettek rám. 

Diabolikus, ez annyi, mint ördögien csinos, kaczér, mely ret-

tent és vonz. 

Guidó bemutatott a feleségének. Csábos, fekete hajú asz-

szonyka volt, rendkívül értelmes, sőt szellemes. Ezt észrevet-

tem néhány mondásából. Ugyanis GöthérŐl, az én kedvencz 

költőmről azt állította, hogy az öreg revoluczionárius. Bebizo-

nyította. Valóban a Göthe igazságai megannyi rejtett mérgek, 

amik a despotizmusnak hízelegnek, de csak látszólag, mert 

végkövetkeztetéseikben a liberalizmusnak szolgálnak. 

Guidó nem hagyta, hogy soká folytassuk az értekezést, 

hanem karonfogva, magával vitt, hogy megmutassa az üzleti 

helyiségeit. 

Több fényes, valódi elegáncziával bútorozott termen veze-

tett át. Útközben megmagyarázta, hogy a szó : Generáli, nem 

valami biztosító társaság czíme ám, de azt jelenti, hogy itt 

ebben az üzletben az a fő, amit átlagosnak — közepesnek — 

nevezünk. 

— Semmi kiváló, semmi különös, itt csupán az arany 

középszerűség a czél. 

Nagy terembe értünk. 

Mintegy tíz-tizenkét iparossegéd fúrt, faragott, kalapált, 

vasalt. Szanaszét emberi tagok hevertek. Egy-egy kéz, egy láb, 

egy derék, egy fej . . . Egy szegletben épp a frakkott húzták 

rá egy hozzám hasonló á la Fiesco nyírt, Gaston-bajuszos 

gavallérra. 

Elképpedve néztem széjjel. 

— Barátom — kezdé Guidó magyarázatát — a Gene-

ráli; ez a modern élet. Ezek az alakok itt a modern fiatalság. 

Ekkor a segédek egyike a már felöltöztetett alaknak 

benyúlt a frakkja a lá ; néhány mozdulat után — miközben 

oly berregő zaj hallatszott, mint mikor a zenélő órák gépét 

felhúzzák — és a gavallér, a kezébe nyomott klakkal, nyugodt 

méltósággal hagyta el a műtermet. 
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— Ineze! — szólalt meg Guidó, szigorú arczczal az 

egyik segédhez fordulva — maguk ismét megfeledkeztek a 

monokliról. Többet ez ne történjék ! . . . Vigye utána! 

S azzal átvezetett a szomszéd terembe. Itt valami nyolcz-

tíz, comme il faut dandy ácsorgott, némán, üres arczczal és 

hideg, üveges szemekkel. Monoklija volt mindeniknek s a 

kezökben tartott klakk azt mutatta, hogy az estélyen ők is 

szerepelni fognak. 

Az estély megkezdődött. Ott voltak a Gyáni lányok, a 

büszke Balocsay Matild és a jó Isten tudná, hogy még kik. 

A czigány-zenekar rázendíté a Rip-Rip keringőt és a párok 

oly szabatosan, mint a gépek, lebbentek tova a csillogó, sima 

parkett fölött. 

Elnéztem őket. Mily odaadó szenvedélylyel simul az a 

Balocsay Matild ahhoz a halszemű fiatal emberhez! . . . Ott 

keringtek előttem el ; és én, mint valami infernális kábulat 

rabja, néztem őket szótlanul, irigykedve, fájó szívvel. 

Egyszer csak az inas Guidóhoz közeledett. 

— Nagyságos úr. baj van. 

— Nos? 

— Az Asztolf úrfi czipőjét nem hozta haza a czipész s 

a boltok be vannak zárva . . . így nem jöhetett el. — Súgta 

az inas. 

— És Richárd ? — kérdé Guidó. 

— Az alszár rugói oda vannak. És az inexpresszible-je 

is. Tetszik tudni . . . Balocsayéknál a souper alatt . . . 

— Igaz, tudom. Ej, ej — töprengett Guidó boszan-

kodva. 

Egyszerre a tekintete felvillanva szegződött rám. 

— Pajtás — kezdé — hajlandó volnál-e egy kis szíves-

séget tenni? 

— Rendelkezzél velem. 

— Nézd, mindjárt jő a négyes, tánczolj . . . 

— Szívesen. 

— Köszönöm. Az egyik automatám cserben hagyott. 

— Tehát ezek itt automaták ? — Iíérdém hüledezve. 

— Azok biz ezek. A leikök legalább az. No de mindegy, 

máskor többet róluk. Most csak arra kérlek, nehogy a tyúk-

szemére lépj valamelyiknek, mert menten kihív és ezek mind-

egyike egy-egy Bavard. Sőt ne is fixírozd egyiket se, mert 

csak bajba keveredek Egyél, igyál, mulass, tánczolj, csak 

minél kevesebbet beszélj, kivált okos, komoly dologról ne. 

S ezzel megszorítva a kezemet, még egy utolsó »eszeden 

légy, boldoggá teszlek!« intelmet súgva a fülembe, vitt magá-
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val és bemutatott a tüneményesen szép szőke leánynak és a 

leány mamájának. 

A lány Gyáni Magdolna volt. 

Néhány keringőtour után letelepedtem a közelébe. A lány 

beszélni kezdett a lóversenyről, a Kugler-bonbonokról, jótékony 

bazárokról, a divatról, sőt tán a kivégzésekről is, egyszóval 

mindenről, csak okos dolgokról nem. Figyeltem rá, de egy 

szót sem szóltam. 

A terem minden díszítése, s mephistói ízlés, a diabolikus 

emblemák, amik a fal tapétáiról rám levigyorogtak, természet-

fölötti erők, valami érzékfölötti világ varázslatában tartottak. 

(A faltapeták mustráin megannyi kígyók tekergőztek, szájukban 

a tudás almáját kínálgatva.) A lány beszélt, csicsergett folyto-

nosan. Ugyanaz a lány, aki pár nap előtt félve került, ma, mint 

nyíló virág kelyhét a buja napsugár előtt, föltárta előttem 

természetesen ömlő beszédében egész lelkületét. 

Míg a lány beszélt, elgondolkoztam az ördög felől. Nem 

értem az embereket, mért tagadják az ördög létezését. Holott 

az írás szavai szerint is, ördög van! Oh, nemcsak jelképileg, 

de tényleg, személyesen. Ügy mint az Isten. Én legalább, mint 

jó keresztény, hiszem az Istent s az ő parancsa szerint hin-

nem kell azt is, hogy az ördög létezik . . . Es hogy villog a 

szeme ennek a lánynak ! ! ? 

Ha én most felugranám, vagy félbeszakítanám a beszédet 

és így kezdeném : Kisasszony, az én létem problémájának 

nyitját megtaláltam ; az ön csábos lénye, megvalósulása mind-

annak a szépnek, nemesnek, amiért küzdenem érdemes. . . 

Az ön mosolya, az én lelkem verőfénye, az ön hangja tündér-

ital, mely lelkemet andalítja, abban ezer gondolatot ébreszt... 

Ekkor véletlenül az átellenben levő velenczei tükörbe 

pillantottam s láttam magamat, amint feszes, ünnepélyesen 

közönyös, butaságot szenvelgő arczczal hallgatom a lány csi-

csergését . . . Összeszedtem magamat és ellenálltam a lelkesítő 

hőnek, amely a lány szemeiből tűzött rám s csupán úgy, 

annyit válaszoltam,- mint a többi automata ficsúr: Igen . . . 

Nem . . . 

Aztán tánczoltunk ismét. Majd utánoztam a többi auto-

matát, akik hihetetlen mennyiségű theát, cognacot, pezsgőt, 

süteményt, crémet, geléét öntöttek a gallérjok mögé — perszo 

a szájukon át. 

Dugonics-Társaság Évkönyve. II. 16 
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III. 

Pár nap múlva Guidó keresett föl s tudtomra adta, hogy 

úgy a leány, mint a mamája szerfelett kellemesen emlékeznek 

reám, valósággal el vannak általam ragadtatva. Töprengeni 

kezdtem, ugyan mivel érdemeltem meg ? Guidó észrevette 

töprengésemet s elkaczagta magát. Sose törd a fejed! — 

mondá. Láttalak, figyelemmel kísértelek, igen jól viselkedtél. 

Csak így tovább s biztos a siker, azaz a tied a százezer 

forint! Most azért jöttem, hogy ismét új szívességre kérjelek, 

a saját érdekedben. 

— Parancsolj! 

— Gyániék — ajánlatomra — megfognak hívni a jour-

jokra — minden második szerdán — ma kedd van . . . tán . . • 

— Értelek, tiszteletemet fogom tenni. 

— Helyesen. Nagy zavarból segítesz k i ; Asztolf úgyis az 

ágyat nyomja . . . 

— Ahá ! Reparaturában van ? 

— Igen. Ostobaság. Párbaja volt. 

— Párbaja ? — kérdém hüledezve. Az automatának ? -

— Igen, neki f 

— Kivel? 

— Egy másikkal. Látom, nem érted. De majd megma-

gyarázom máskor. Most sietek. Isten veled. 

Guidó eltávozott, én pedig rohantam egyik vívómester-

hez és attól a naptól kezdve hihetetlen buzgalommal gyako-

roltam a csuklóimat. 

Még aznap látogatást tettem Gyániéknál. Azonban meg-

látogattam egyik — bevallom egyetlen — bet.gemet is. — A 

gyermek jobban volt és játszott. Az anya rajongó tekintettel 

térdelt le előttem és csókokkal borította el kezemet. Is-ennek 

nevezett. Épp összeakartam szidni hóbortos viselete miatt, de 

a forró könycsepp, melynek égetését kezemen éreztem, egészen 

elcsendesítette a haragomat. Hát hiszen igaz . . . igaz. Mi 

orvosok sajátszerű keverékei vagyunk az Istennek és a démon-

nak. Valódi emberek vagyunk. Ézért feledkeznek meg rólunk 

az emberek, ha jó dolguk van, úgy mint Istenről szoktak: és 

szidnak, ha emberi gyarlóságainkat észreveszik. Ennek a szegény 

asszonynak a hálálkodása egészen föllelkesített. Pedig ennek 

nem szabad rajtam meglátszani. Jól nevelt emberre nézve a 

lelkesedés tilos élvezeti czikk, akár mint a fokhagymás kol-

bász. így azon voltam, hogy a lehető legközönyösebb, fásult 

arczczaí nyissak a Gyániék elfogadó termébe. 

Szívesen láttak. 
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Társalogni kezdtünk. Hogy miről, arra bajosan emlékezem, 

azaz mégis! Hogy Abbáziában tömérdeken vannak és hogy 

alig lehet szobát kapni. Aztán bejött a papa ; magas, vörös 

arczú ősz ember. Neki az volt a thémája, hogy már osztrigát 

sem lehet enni. Valami betegséget fedeztek fel az osztrigáknál. 

Különben lehet, hogy az egész osztriga-betegség valami zsur-

naliszta agyának a szüleménye. Oh, a zsurnalisztákat ismerni 

kell! Ő ismeri őket még abból az időből, mikor a . . . 

És itt majd ki kottyantotta, hogy híres vendéglője volt a 

váczi-úton, de elhallgatott idejében, a tekintete véletlenül a 

feleségére esett és ennek egy pillantása torkára forrasztotta a 

beszédet. 

Másnap megjelentem az estélyen s aztán mindennapos 

látogatója lettem a Gyáni háznak. 

Egyszer aztán egyik estélyen, úgy hiszem a Guidó jour-

ján történt, befejeződött az én regényem is. 

Magdolna mellett ültem, szótlan ámulattal gyönyörköd-

tem a leány szépségében. Tudtam, hogy hiu. felületes, hogy 

szíve azt a sokszor megénekelt üdvözítő s egyben kárhozatra 

vivő érzetet, a valódi szerelmet nem ismeri, de én tán épp 

ezért rabja, betegje lettem. Dehogy adtam volna bármi jelét 

annak, hogy gondolkozó s önérzetes vagyok ! 

A leány csevegésében nem sokáig gyönyörködtem, Asz-

tolf közeledett. 

Kissé magasabb volt mint én: arcza halvány volt, lát-

szott rajta a hosszas betegeskedés. Uvegfényű, merev szemei 

mintha lobbot vetettek volna. Tánczolni vitte Magdát. A szokott 

mitsem mondó kifejezéssel néztem a tánczoló párt, holott ben-

sőmben féltés fúriái ébredeztek . . . Párbajra gondoltam. 

Egyszerre a leány félbe hagyta a tánczot és elbocsájtva 

Asztolf urat, ismét mellém telepedett. 

— Képzelje csak, kezdé lihegve, azt a szegény fiút a 

betegség úgy látszik egészen tönkretette. Csupa ostobaságokról 

beszél. Irodalomról, művészetről, a szívek jogáról és a lelkek 

vonzalmáról. Ha nem sietek, még Schopenhauerből is idézett 

volna. A faképnél hagytam. Holnap meg akar látogatni. 

Azt mondja, egy idő óta gondolkozni szokott. Rettenetes 

•ember! Mentsen meg ettől az embertől . . . És félve simult 

hozzám. 

Egy pillanat alatt mérlegeltem és határoztam, 

Ez a leány tökéletes nő! Szép, bájos, jó, rossz, vonzódik 

hozzám és van százezer forint hozománya. 

— Szólhatok a mamájával ? — kérdém tőle a lehető leg-

ostobább arczczal. 

16* 
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S ő, aki bennem csupán a férfiúi bábot kereste, aki 

bennem a férfiúi magasabb tulajdonságokat nem sejtette, nem 

minden illetődés nélkül mondta ki a nagyjelentőségű igét: 

— Szólhat. 
* * * 

Magdolna a feleségemmé lett. 

A női szépség tökélye az én feleségem! 

Az esküvő napján egy százezer forintot érő bérház tulaj-

donosa lettem. A lakoma után a vasúti állomáshoz hajtattunk, 

hogy elrobogjunk a boldog párok hagyományos útjára, az olasz 

égalj felé. 

Guidó — az egyik tanúm — kikísért a vasúti állomás 

perronjára. De előbb az aláírásomat kérte. Igen ügyes és disz-

krét módon tette lehetővé, hogy a nevem egy ötezer forintos 

váltón — mint giránsé — ott szerepeljen. 

— Oly szépen nézett reám, hogy nem tagadhattam meg 

kérését. 

«— Nos barátom, ugy-e ügyesen csináltuk, m i ? 

— Valóban, beismerem. 

— Boldog vagy-e ? 

— Azt hiszem, boldog vagyok. 

— Helyesen. Az is leszel. Mert látod, nőd a legtökéle-

tesebb asszony és te is a legtökéletesebb férfi vagy az ő sze-

meiben. 

Meleg kézszorítással adtam vissza neki a váltót — persze 

aláírva. 

— Mert látod — folytatá a váltót mosolyogva zsebre 

dugva — a reális világ bevett törvényei szerint a tökély egyik 

elengedhetetlen kelléke : a butaság is. 







I. 

»Nagynak óhajtom egykor hazámat, de bol-

dognak előbb, boldognak most és jövőben; s épü-

letünknek ez az alapja. És mivel vélhetném ezt a 

nagy czélt biztosabban elérhetőnek, mint nevelés, 

s legelőbb is nők és anyák nevelése által.« 

Fáy András. 

M i az oka annak, hogy — mint Petőfi mond j a : »boldogságra szület-

tünk s nélküle halunk meg ?« — Talán a nevelés ? Aligha n e m ; 

mert hisz a nevelésnek a feladata, úgy fejleszfeni a gyermek tehetségeit 

és úgy irányítani ezeknek működéseit, hogy majdan mint ember az élet-

ben boldogulhasson. A nevelőnek tehát tisztában kell lennie azzal a kér-

déssel, hogy mi az, mi embert boldoggá tehet, s miért van mégis az, 

hogy Petőfinek idézett mondása, ha nem is egyetemesen az egész em-

beriségre, de ennek legnagyobb részére vonatkoztatva csakugyan igaz s 

kétségtelenül a köztudatnak adott kifejezést Vörösmarty is, mikor ezt írta 

Lau r ának : »Nézd a v i lágot : annyi mill iója. S köztük valódi boldog oly 

kevés 1« 

A kérdés azonban általános érdekű. Nem csak a hivatásos neve-

lőnek kell ezzel tisztában lennie, akiről éppen úgy, mint a papról, ál l az 

a mondás, hogy nem egymaga kárhozik el, vagy üdvözü l ; érdekel ez a 

kérdés mindenkit, vagy mint szülőt, aki gyermekeinek neveléseért Isten 

és emberek előtt felelős, vagy mint a társadalom tagját, aki nemcsak be-

hatásokat fogad el másoktól, hanem másokra is behatást gyakorol, érde-

kel végre mindenkit legalább úgy, mint a saját szerencséjének kovácsát. 

Hogyan lehet tehát valaki boldog, s ki az, kit boldognak mondha-

tunk ? Az-e, akinek mód jában van minden kívánságát teljesíteni ? 

Igaz, hogy a ki nem elégíthető vágyak kisebb vagy nagyobb mér-

tékben szenvedést okoznak, s aki szenved, az boldog talán nem lehet ; 

de másrészt, bár élvezet a vágyak kielégítése, boldogságnak ez tán még 

sem mondható ? 

Vágyaink forrásai az érzéki és lelki érzetek; a vágyak kielégítést 

követelnek s tevékenységre serkentik az ismerő, gondolkodó és ítélő te-

hetségeket s ezek által tettekre sarkalják az akaraterőt; a tettekből 

származnak a vágyak kielégítésének megfelelő kellemes vagy kellemetlen 

testi és lelki érzetek s ezeknek összesége határozza meg a megelégedés, 
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vagy az elégedetlenség állapotát, tehát néniineműképpen a boldogság vagy 

boldogtalanság érzetét. 

Ezek szerint érzés, ismerés, gondolkodás, ítélés, vágy, akarás és 

cselekvés, — öntudatos életünknek ezen nyilvánulásai,"alkotó elemei, — 

mint okok és egyszersmind okozatok is, kölcsönösen és sokszorosan visz-

szahatnak egymásra. Új ismeretek új vágyakat keltenek; ámde éppen a 

vágyak kielégítésére törekvő tevékenység által intensive és extensive fej-

lődnek a szellemi képességek s ezeknek ilynemű fejlődése újabb, eladdig 

ismeretlen érzeteket keltenek; ezek az érzetek ismét csak kielégítésre törő 

újabb vágyakat szülnek, amelyeknek kielégíthetése végett már fokozott 

tevékenységre kényszerülnek a szellemi képességek. — így fejlődik ki az 

ember érzéki és szellemi életének működése és halad — hogy képben 

szóljak, — a körpályához hasonló, de a kezdőpontnál még sem újra ön-

magába visszatérő, hanem legjobban a csavarvonalhoz hasonlítható, vagy 

emelkedő, vagy sülyedő menetekben. — Sülyedők, vagy emelkedők lesz-

nek-e a haladásnak újabb útelemei, ez attól függ, vájjon tökéletesedtek-e 

lelki tehetségeink s nemesedtek-e vágyaink, vagy talán megtévesztett ér-

telmünk megrontotta-e vágyainkat is. 

A vágyak, mint láttuk, keletkezésükre nézve koránsem függetlenek 

ugyan, de mert ezek az akaraterőnek a rugói s ez által a cselekedeteknek 

is a vágyak a közvetlen indító okai, kiváló figyelmet igényelnek a nevelés 

minden fokozatán, legfőképpen pedig azon korban, amelyben az öntudat 

ébredezni kezd és akkor, mikor az ember már önmaga lesz magának 

nevelője. 

Növendéke ineg-megnyilatkozó vágyainak lélektani megfigyelése és 

tanulmányozása által ismerheti meg a nevelő annak hajlamait, egyéni-

ségét, sőt még hivatását is, s így állapíthatja csak meg a megfelelő, leg-

helyesebb nevelői eljárást. Ebből a tekintetből azonban a vágyakról utóbb 

még szólni szándékozván, ehelyütt csak arról kívánok és kell is még 

szólanom, mennyiben és miképpen függ a vágyaktól a boldogság. 

Ha fontolóra veszszük, hogy az ember észszel és szabad akarattal 

biró lény, s nem csupán ösztön által vezetett állat, és meggondoljuk azt 

is, hogy inig az állat csupán csak egyedi és faji ösztönének megfelelő 

érzéki vágyai szerint él, addig az embernek vágyai értelmi és akarati 

műveltségétől függnek: nem fogadhatjuk el általános érvényű igazságnak 

azt, hogy boldog, aki vágyait kielégítheti; ellenkezőleg azon meggyőző-

désre jutunk, hogy a vágyakat az ész és lelkiismeret ítélőszéke elé állítani, 

tudatosan ellenőrizni és mérsékelni kel l ; közülök csak azoknak engedni 

jogosultságot és tért a kielégítésre, amelyek az embernek magasabb szem-

pontból meghatározott méltóságával nem ellenkeznek; más vágyaktól 

pedig függetleníteni keli a boldogság érzetét. — »Eine Hauptaufgabe der 

Erziehung ware, — mondja Krafft Ebing, Über gesunde und kranke Nerven 

czímű művében, — die Weckung jenes leichten Sinnes, den der Mensch 

braucht, um des Lebens Mühsalen und Sorgen leicht zu tragen. Er ent-
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springt am sichersten aus einer höheren, philosophischen Auffassung des 

Menschens, über seine Stellung im Weltganzen, die über die Yergänglich-

J eil und Dürftigkeit der menschlichen Existenz den Blick auf das Erhabene, 

Unvergängliche lenkt, und sicheren Ankergrund in den Stürmen des 

Lebens in Ethik und Religion findet.« 

Beszélhetsz, jó német, hiszen — bár a vallás és éppen az igazi 

keresztény műveltség is ezt tanítja, most már majd kétezer év óta, — 

azért az emberek legnagyobb része, azok is, akik ezt tőled is hallják, 

csak törnek továbbra is zabolázatlan vágyaik kielégítésére, s a vágyak 

mérséklését másokra bízzák, gondolván: boldoguljanak úgy mások, ha 

tudnak és akarnak. — Régen óva inteti már Vörösmarty is a zabolázatlan 

vágyaknak vakon követésétől, olyan régen, hogy azóta nyilvánvalóvá lett 

már az is, hogy hiába intett ő is, mikor így tűnődött: »Mi az, mi embert 

boldoggá tehetne ? — Kincs, hír, gyönyör ? Legyen bár mint özön, A tel-

hetetlen elmerülhet benne, S nem fogja tudni, hogy van szívöröm 

Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt. — Ki szívben jó, lélekben nemes 

volt, Ki életszomját el nem égeté, Kit gőg, mohó vágy s fény el nem 

varázsolt, Földön hónát csak olyan lelheté.« 

Azóta, hogy Vörösmarty szíve mélyéből először felhangzott ezen 

intő szózata, ma már 52 év telt el, s mintha e nagy idő alatt senki 

sem vett volna arról az üdvös intésről tudomást, úgy terjedt, nem hogy 

alábbhagyott volna, fokozódott a zabolázatlan vágyak kielégítésére törő 

élvezet-hajhászat. Mennyi, akkor még nevéről sem ismert új vágy hajtja, 

űzi most az embereket 1 S vájjon boldogabbak-e most az emberek ? — 

»Nein, behaglich und glücklich ist das Leben gar vieler Menschen heut-

zutage nicht. Bleich, verdrossen, aufgeregt, unstet erscheinen die Menschen 

der modernen Civilisation, namentlich in den Centren derselben, in den 

Grossstädten.« (Krafft Ebing, u. o.) — Azóta már feltűntek s hovatovább 

mind általánosabban mutatkoznak, egyedeknél úgy, mint néposztályoknál, 

a szánalmas és ijesztő következmények, idegbajok, öngyilkosságok, sik-

kasztások és szökések, nihilizmus és szoczializmus, amik elvitáz-

hatatlanul kimutatják, szembeszökővé teszik a modern életelvek hely-

telenségét. »Der unselige Zug unseres Zeitalters ist der, um jeden Preis 

vorwärts, empor zu kommen, mögen auch dabei Gesundheit, Familie und 

Character dem Teufel des Ehrgeitzes und des Wohllebens geopfert werden. 

— Die rapid zunehmende Verschlechterung der Constitution der modernen 

Gesellschaft gibt sich in Nervenschwäche und Blutarmut kund.« (Krafft 

Ebing, u. o.) — Mi tehát, a mai kor emberei, eljutottunk már odáig, hogy 

nem az isteni és emberi tekintélyek intő szavaiból, hanem az ijesztő té-

nyekből és állapotokból tudhatjuk, hogy mindennemű vágyaink kielégíté-

sében boldogságot nem találhatunk. — Okulhatunk. 

Hol kereshetjük tehát és miben fogjuk föltalálni a boldogságot ? — 

»Dein letztes Glück, oh Menschenkind, — Berede dich mit Nichten, — 

Dass es erfüllte Wünsche sind, — Es sind erfüllte Pflichten!« Gerok. 
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Kötelesség, — ez az únott intő' fogalom, — ebből fakadna a bol-

dogság forrása? Nem ámítás-e ez, melynek talán az a czélja, hogy nem 

is egészen ismert, hanem talán egészen idegen érdek szolgálatára áldo-

zatul hozzák az egyesek még jogosult érdekeiket is és lemondjanak teljesen 

egyéni vagyaikról ? — Oh nem, ez nem ámítás 1 Geroknak igaza van 1 

Gondoljunk csak azon ember állapotára, azaz hogy, mert ilyen 

embert nem igen találhatunk mindenütt, a világ milliói között is csak 

kevés van, mint Vörösmarty mondá, — tehát egyelőre csak képzeljünk 

olyan embert, akinek kötelességei ugyanazt parancsolnák, amiket kívánnak 

vágyai, tehát akinek — ha kötelességeit teljesíti, — teljesülnek vágyai is, 

— nem volna-e ez az ember boldog? — Oh, igen! Ez lenne tehát a 

boldog ember. — De lehetséges-e ez ? — Lássuk. 

Emberi vágyakról lévén szó, nem tekinthetjük azokat a vágyakat, 

amelyek kizárólag érzéki érzetekből származnak, mert ezek az oktalan 

állatokkal is közösek lévén, az emberben is csak az állatot jellemzik ; 

ilyen vágyakról eddig sem szólottunk. Embernél a lelki érzetekből szár-

mazó lelki vágyak jöhetnek csak e tekintetben figyelembe. Ha e lelki 

vágyak tanulmányozása czéljából figyeljük meg az ismeretségünk körébe 

eső egyéneket, szembetűnő különbségeket vehetünk köztük észre épp úgy 

az uralkodó vágyak minőségére, mint azoknak fokára és elegyes alkotó-

elemeire nézve. Birvágy, dicsvágy, pénzvágy, hírvágy, honvágy, tudvágy, 

uralomvágy, s mi mindenféle lelhető vágyak közt egynél ez, másnál amaz 

uralkodik ugyanazon vagy más vágyak társasági fölött. Egyiknél a hon-

vágy fölött is uralkodik a dicsvágy; másiknál a hazaszeretet tüze oltja 

ki a dicsvágyat, talán még az életvágygyal együtt. Kétségtelen, hogy e 

sokféle lelki vágyak közül egyiknek vagy másiknak uralomra-jutása a 

nevelő külső és belső hatásoknak az eredménye; de éppen olyan kétség-

telen az is, ne is tagadja azt senki, hogy e vágyak csírája a természettől, 

ha így tetszik, helyesebben a jó Istentől, oltatott belénk. És ha az ember, 

ezen Isten képmására teremtett lény, sokszor cselekszik tudatos czél és 

elégséges indok nélkül, a végtelen isteni bölcseség művei közt azon-

ban semmi sincs czél és összhang nélkül ; tehát e vágyaknak is meg-

lesz a jogosultsága. — Társas lénynek terenité Isten az embert; és 

az emberi társaságnak ezerféle ériekei, amelyek megszabják a társas 

lénynek kötelességeit, ha behatóbban vizsgáljuk, megfe'elnek az embe-

rekben föltalálható, természetszerű vágyaknak. A teremtőnek végtelen 

bölcsesége, amely ösztönök által biztosította az állatfajokat és egyedeket, 

az emberben a vágyak csírájának beoltása által biztosította ugyan a fajt 

is és az egyedet is, de meghagyta az akaraterő szabadságát is és egyszer-

smind munkára is utalta az értelmi képességeket. Őseredeti alapjukban 

tehát nem lehetnek ellentétben, mert egy forrásból fakadnak társadalmi 

életünk követelményei, vagyis a kötelességek — és az eredetileg belénk oltott 

vágyak csírái. — Szerencsétlenségek, boldogtalanságok, nyomorúság és 

pusztulás, csak a társadalom vagy égvén hibáiból, tévedéseiből vagy bűnei-
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bői származhatnak. Míg tanítóvá csak az lesz, aki szeret tanítani, orvossá, 

az, aki vágyódik embertársainak szenvedéseit enyhíteni, sat., addig bol-

dognak érezheti magát az egyén és virul a társadalom. Ellenkezőleg, 

ha hivatás és képesség, ha a vágyak és kötelességek meg nem egyez-

nek, — e különbségek a boldogtalanságoknak lesznek kiapadhatatlan 

forrásai. 

Jól rendezett társadalomban és á l lamban a társadalmi és polgári 

kötelességek nem ellenkezhetnek az ember természetszerű rendeltetésével. 

Ilyen á l lamban és társadalomban lehetséges, hogy minden egyed okos-

elhatározással megtalálhassa az ő természeti haj lamainak, tehetségeinek 

és vágyainak megfelelő kötelességeket. Ennek az á l lamnak polgárai bol-

dogok, s a haza viruló lesz. De ha az á l lami institutiók valamelyike, 

vagy közöltük talán több is, ellenkeznék az emberi rendeltetéssel, ennek 

elérését gátolná, — boldogtalanok lesznek ott a polgárok, növekedni fog 

az elegedetlenkedők száma és ereje, s vagy megváltozik a természetellenes 

institutio, vagy elpusztul az á l lam maga. — így lesz igaz a költőnek az a 

mondása : »Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely h a 

megvész, R ó m a ledől s rabigába görbed.« 

II. 

„Fehér rózsa, piros rózsa, sárga — 

Lehetetlen, hogy helyes legyen az a nevelési rendszer, amely nincs 

tekintettel a növendék élethivatására. 

A nyi lvános iskolai nevelés egész rendszerének is a növendékek 

neméhez és korához is alkalmazottnak kell lennie; ennélfogva, ha még 

arra sem volna tekintettel, hogy fiúk vagy leány ok-e a növendékei, akkor 

egyedül ezen egy okból is elítélendő lenne; mert fiúk és leányok, habár 

talán elégséges sikerrel taníthatók is egy-ugyanazon módszer szerint a 

legelemibb közismeretekre, de egy-ugyanazon módszer szerint nem nevel-

hetők czélirányosan, sőt a mindennapos tankötelesség korán túl, kívánt 

eredménynyel, már nem is taníthatók ugyanazon módszer szerint. 

A nő-nevelés főelveinek tehát mindenben meg kell egyezniök a nő 

hivatásával, s így ezen főelvek megál lapításánál vagy bírá lásánál szük-

ségképpen a nő igazi h ivatásának helyes meghatározásából kell alapot 

és mértéket vennünk. 

Ha van az emberi tudományok közt úgynevezett tapasztalati tudo-

mány , úgy a neveléstudomány kétségtelenül tapasztalati tudomány, helyes 

módszere tehát az inductio, vagyis azon eljárás, amely szerint elveit, 

törvényeit és szabályait sok egyes megfigyelésen mindig igaznak bizonyult 

tapasztalatokból ál lapít ja meg. Nem ellenkezik tehát a neveléstudomány 

helyes módszerével az, ha a nőnevelés főelveinek alapját, a nő 
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is ezen módszer, a tapasztalat szerint kutatjuk és határozzuk meg. Ezt 

kívánom tenni én is, hár tudom, hogy a kinyilatkoztatott igazságokból 

levezetett következtetések, azaz tisztán deductio útján is ugyanazon ered-

ményre kell ju tnunk; mert a kinyilatkoztatott isteni igazságok és az emberi 

tudományok alapos tételei soha sem jöhetnek egymással ellenkezésbe. 

Mi lehet tehát a megfigyelésekből merített tapasztalati igazságok 

tanúsága szerint a nő valódi hivatása? 

Hogy e kérdésre biztosan és mégis könnyebben megfelelhessünk, 

-ezért volt szükséges az előzőkben behatóbb figyelemre méltatni az emberi 

vágyakat. Mert ha vannak az embernek hivatásából folyó kötelességei és 

ha vannak e kötelességek teljesítésének éppen megfelelő természeti vágyai 

is, pedig az emberek egyetemének megfigyeléséből következtetve mindezek 

-csakugyan megvannak: akkor a hivatásos kötelességek teljesítésének 

megfelelő természeti vágyak minőségéből, visszafelé következtetve, az em-

ber természetszerű hivatását is biztosan megállapíthatjuk. A természet-

szerű hivatás megállapításának nehézsége ezen módszer szerint tehát 

•csak abban rejlik, hogy a vágyak megfigyelésében s ezek között a ter-

mészetszerű vágyaknak a mesterkéltektől való megkülönböztetésében és 

kiválasztásában tévedhetnénk. Főképpen ezen tévedéstől kéli tehát óva-

kodnunk. 

Ezek szerint most már az a kérdés áll előtérbe, melyik az ősere-

deti, a nő természetéből szükségképpen származó, igazán természetes vágy, 

mely a nőt, minden népnél, minden korban, egyedi életének is minden 

szakában, lényegesen jellemzi ? 

Azt hiszem, nem tévedek, midőn e kérdésre határozottan ezt fele-

lem : a szeretet utáni vágy. Ha ez igaz, akkor bizonyításra nem szorul, 

mert a természeti alapigazságokat mindenki erezi; ha pedig nem volna 

igaz, hiába igyekezném felőle valakit meggyőzni. Én tehát ezt fogadom 

el a nőre nézve jellemző, igaz, természetes vágynak, s további következ-

tetéseim alapjául ezt veszem. 

Mielőtt ezen alapon a további következtetéseket kifejlenők, követ-

keztetéseink összhangzatosságának és rendszerességének ellenőrzése tekin-

tetéből állapítsuk meg még hasonló alapon, melyik a férfit éppen így 

jellemző, őseredeti és maradandó természetes vágy ? — Erre nézve tanul-

mány és tapasztalat, talán még a közérzet is, azt igazolja, hogy minden 

népnél, minden korban, egyedi életének is minden szakában, becsültetni 

vágy a férfi. — Azt hiszem, ezen állítás helyessége sem vonható 

kétségbe. 

Becsültetni kíván a férfi, szerettetni vágy a nő. Legyenek a társadalmi 

állások és életfoglalkozások bármi különbözők, mindegyikben azért tervez, 

azért fárad, tesz és tűr, úgy a férfi, mint a nő, öntudatos életének végéig, 

hogy ezen legfőbb vágya nyerjen kielégítést. Valóságos életkérdés tehát 

mindkettőre nézve, mi módon szerezhetik meg és biztosíthatják e nemes 

természeti vágyaknak jogos, igaz és tartós kielégítését ? 
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Mi az tehát, mi férfit a becsülésre érdemessé, nőt a szeretetre mél-

tóvá tehet ? 

Az így felállított kérdésben már a felelelek is benne foglaltatnak. 

Érdemek teszik a férfit a becsülésre érdemessé, és méltóság, a női méltóság 

teszi a nőt szeretetre méltóvá. 

Hasznos szolgálatok alkotják azon érdemeket, amelyek becsültetést 

szereznek a férfinak. Hasznos munká t pedig mindenki végezhet, akit Isten 

ép testtel és ép lélekkel megáldott. Társadalmi állás, életfoglalkozás, st. e. f. 

gátul ebben nem szolgálnak; mert bármily különbözők lehetnek is ezek, 

legalább is éppen oly különbözők az embereknek testi és lelki képességei 

is. S mindaz, akinek képességei helyesen kifejlesztettek és jó l irányíttattak, 

találhat tért és alkalmat eleget arra, hogy kisebb-nagyobb kőire terjedő 

haszonnal munkálkodhassék. De nem lévén ezúttal feladatom a fiúk neve-

léséről is tüzetesebben szólni, elégnek vélem erre nézve csak a fönnebbiekből 

folyó, általános irányelvet megjelölni, s ez a következő: a fiúkat úgy 

kell nevelni, hogy képesítve legyenek mind maguknak, mind másoknak 

valódi hasznára igaz érdemeket szerezni. Meg kell azonban jegyeznem, 

hogy ezen főelv nem foglalja magában, sőt ellenkezőleg, rendszeres kifej-

tésében kizárja a puszta haszonelviséget (utilitarismust) épp úgy, mint a 

henye tengődés jogosítását. 

Ezen rövid kitérés után térjünk vissza vizsgálódásunk tulajdon-

képpeni tárgyához és vegyük még egyszer jól fontolóra, nem tévedünk-e 

talán mégis, ha a nőre nézve jel lemzőnek, általánosnak és igazán termé-

szetesnek a szeretet utáni vágyat veszszük alapul ahhoz, hogy további 

következtetéseinket erre építsük. 

Ily czélból tekintvén végig a nő életének egész folyamán, a csecsemő-

korról szólnom tán fölösleges; nem azért, mert ezen korban figyelmünk 

tárgya részéről a szeretet után tulajdonképpeni vágy nem is nyi lvánulhat , 

hanem azért, mert az isteni Gondviselés úgy alkotta a j ó édesanya szívét, 

hogy ez a szív ekkor is megérti, érzi inkább, gyermekének a szeretet 

utáni vágyát és saját életének ezerszeres koczkáztatása mellett csak őt 

élteti szeretetével. Kérdem, nélkülözhetné-e a nevelés későbbi tárgya ebben 

a korában az éltető szeretetei? 

A rózsa életében is legkedvesebb a bimbókor. Bímbókomak tehát 

méltán nevezhetjük a gyermekéveket. Ez az életnek legkedvesebb, leg-

boldogabb szaka, melyhez mindig vissza-visszatér a hű emlékezet, hogy 

a benne átélt boldogságnak felidézésével enyhítse az életküzdelemben 

vett sebek sajgó fájdalmát. — S ki az, mi az, mi életünknek ezt a részét 

a feledhetetlen boldogság korává tette ? — Az édes jó anya, — a boldogító 

szeretet. — Ne is keressük sehol másutt e letűnt boldogságnak forrását, 

mert feltalálni másutt nem fogjuk. Legyen bár a felnőtt ember a gyer-

mekre nézve egészen idegen, ámde ember, s az is a tiszta szeretet melegével 
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ajnározza a gyermeket. Azért talán, mert az idegen gyermekben is a saját 

legboldogabb korának tükörképe kedves előtte ? Aligha csupán ezért, hanem 

mert öntudatlanul is látja, érzi a gyermek egész valójából kisugárzó vágyát 

az éltető szeretet után, s ilyen vágynak kielégítését megtagadni nem birja; 

mert ez a vágy igazi, ez természetes. És mégis minden idegennek összes 

szeretete sem pótolhatná az édes jó anyát, ü e boldog kornak nevelője, 

s nevelési rendszere: a szeretet. 

A bimbóból rózsa, a gyermekből ifjú és hajadon fejlődik. A fejlődés 

ezen korában már fel is tűnik a későbbi különböző hivatásnak megfelelő 

természetes vágyaknak különbözősége. A fiúban mindig határozottabban 

mutatkozik a gyarapodó önérzetre valló vágy a becsültetés után. A leány 

nem mutatkozik ennyire önzőnek; eldobván a játék-babát, előbb kisebb 

testvéreit gondozza szeretettel, majd kiterjeszti gondoskodását a nagyob-

bakra is s úgy szorgoskodik, mint aki azt hiszi, hogy körének egy tagja 

sem nélkülözheti az ő szeretetének szolgálatait, amelyek nem is olyan ki-

csinyek. mint mások hinnék, amelyekért tehát a neki annyira kedves 

viszont-szeretetre biztosan számít is. — Ne mondja senki, hogy ez önzés. 

Bár ilyen volna a nagyok önzése is; mert akkor az önzés jogosult s az 

ember nemes tulajdonságai közé volna számítható. — Ez már a nő élet-

hivatásának és a belé oltott szeretet utáni természetes vágynak megfelelő, 

boldogító életműködés előgyakorlata. Apró részletekben való tőkésítése ez 

a szeretet értékének; talán azzal a jogos, aligha öntudatos, de semmi-

esetre sem hibáztatható számítással, hogy a tőke kamatozni fog. 

Ha nem hagyjuk is figyelmen kívül az ezen korban már seregestül 

feltűnő másnemű vágyakat, sőt ellenkezőleg, ha azokat egyenkint biráló 

vizsgálat alá veszszük is, csak arra az eredményre juthatunk, hogy min-

den jogosultnak elismerhető természetes vágy között ebben a fehér rózsa 

korában is uralkodó a szeretet utáni vágy. 

A z t m o n d j a a kö l tő , a fehér rózsából piros rózsa, a h a j a d o n b ó l n ő és 

anya lesz. Ha a jó Isten azért oltja belénk az őseredeti természetes vá-

gyakat, hogy a boldogság utáni törekvésünkben azoknak a vágyaknak 

kielégítése szüntelen ösztönözzön bennünket egyúttal élethivatásunknak 

betöltésére is, pedig ezt csak az istentagadók vonhatnák kétségbe : akkor 

éppen a nő és anya élethivatására legbiztosabban, legközelebbről, félre-

ismerhetetlenül és elvitázhatatlanul mutat a nőben és anyában a legha-

tározottabban nyilvánuló, minden salaktól megtisztult, a tökély legmaga-

sabb fokára emelkedett, tiszteletet parancsoló, szeretet utáni vágy. Ha 

volna férj olyan, gyermek nincs, aki a nőben és anyában ezen fölma-

gasztosult tiszta vágynak boldogító örömmel nem hódolna. És ha volna 

nő olyan, kiben nem tisztán égne e vágy s élethivatását más vágyak 

kielégítésében keresné, annak boldogtalansága a halálnál is biztosabb, s 

ennek okát minden tudomány csak abban fogja kimutatni, hogy nevel-

tetésének rendszere nem a nő legtermészetesebb vágya, nem a szeretet 

utáni vágy irányelvének megfelelő volt. 
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»Nehéz küzködés az élet, s a bajnok, ki rajta átment, megérdemli 

tiszteletünket.« Br. Eötvösnek e figyelmeztetése ellen sokszor vét az élez 

és a rövidlátóság, ha nem kellő tisztelettel szól az anyósról, a sárga rózsáról. 

A fiatalok tapasztalatlanságának gyámolául adja az ég kegyelme az öreg-

szülőknek a tisztes hosszú életet. Bár úgy lehetne, hogy soha se hagynák 

gyámoltalanul magukra szeretteiket. Megbecsülhetetlen tapasztalatoknak 

kincses tárháza a tisztes öreganya, kétszeres jótévője unokájának. Üreg-

anya nélkül hány ártatlan gyermek jutna és jut is nagyon rövid úton a 

sírhoz, vagy lesz szerencsétlen egész életében I És mi a jutalma megbe-

csülhetetlen szolgálataiért ? Ismét csak az ő éltető eleme, a szeretet, 

amiből az édesanya sem élvez kevesebbet a miatt, hogy gyermekei a 

»nagymamát« is szeretik. 

Elmélkedésünkből folyó következtetéseket egybeállítva tárja elénk 

Anzengruber, mondván: 

»Sehen Sie, Lieber, das Weib will geliebt werden! Sind gleich die 

äusserlichen Ursachen dazu verschwunden, so schaffen wir andere, denn 

geliebt wollen wir sein. Jene, die nichts hatten und haben als ihre Schön-

heit, die sind freilich übel daran, sobald diese einmal vergangen; das 

werden dann die »alten Weiber«, über welche der Volkswitz gar so grausam 

und rüchsichtslos herfällt. Darum, mein Freund, wenn die Jahre das 

hübsche Lärvchen fallen machen, muss man ein recht menschenfreund-

liches Gesicht darunter zeigen können, und statt der abgemagerten Arme 

wohlthätige Hände, — und kein Opfer wird zu gross scheinen, um für 

das Herz und in das Haus das bischen Liebe zu gewinnen, ohne das 

nun einmal kein Weib, das sich nicht selbst aufgibt, leben kann.« (Anzen-

gruber, Letzte Dorfgänge.) 

Nem tevedünk tehát, ha a nőre nézve, élethivatását is jellemző, 

őseredeti és állandó természetes vágynak a szeretet utáni vágyat veszszük. 

Ha a női jellemző, legtermészetesebb vágy a szeretet utáni vágy, 

és ha ez a vágy a legtisztultahb minőségben a hitestársban és anyában 

nyi lvánul : akkor, boldogságra levén az ember teremtve, ezt a boldogsá-

got, itt a földön, a nő csak mint hitves és anya érheti el a legteljesebben 

és legbiztosabban. Földi hivatása nein lehet tehát más, mint abban ke-

resni boldogság utáni vágyának kielégítését, hogy híven teljesítse hitvesi 

és anyai kötelességeit. 

Kitűzött feladatunk körén kívül esik kutatni, mik az okai annak, 

amit egy német statisztikus Németországra vonatkozólag, — ha ugyan 

helyesen, — megállapított, hogy a születő leánygyermekeknek csak egy 

harmadrésze megy férjhez, — magát ezt a tapasztalatot azonban, habár 

az talán nem ilyen arányúnak bizonyulna is, figyelmen kívül még sem 

hagyhatjuk akkor, midőn a nő hivatását és nevelését illetőleg általános 

érvényű elvek után kutatunk. 
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Szomorú tény az is, hogy igen sok nó' a házasságban nem ama 

biztos révparthoz jut, amelyben egész életkincsét hordó törékeny hajója 

a háborgó élettenger viharaitól óva lenne, hisz csaknem ritkák ma már 

az olyan valóban boldogító házasságok, amelyekben igaz vonzalomból, 

megszentelt szándékkal mondja a férfi és n ő : »Szeretlek, léged egyedül 

s örökre«, és ezzel a megszentelt szándékkal lenne a két fél Isten ren-

delése szerint való egy egészszé. S bár tüzetesen nem kutathatjuk azon 

veszélyeket sem, amelyek hajótöréssel fenyegethetik éppen itt a nő földi 

boldogságát; a mentő horgony biztosításáról és a világító torony irányító 

fényének szükségéről azonban meg nem feledkezhetünk. 

Midőn tehát a nő hivatásának elfogadjuk azt, amire az őt jellemző 

természetes vágy utalt, hogy t. i. férjnek felesége, gyermekeknek anyja 

legyen, ezt csak a nő földi hivatásának fogadhatjuk el, amely koránsem 

végső czél, hanem csak segítő eszköz és a legtermészetesebb mód lehet 

a végső, földöntúli hivatásának betöltésére, örökké tartó boldogságának 

elérésére is. Isten nem is úgy teremté a női szívet, hogy vágyai itt e 

földön beteljenek. »Isten nem teremté azt üresnek«, mondja Bougaud, A 

kereszténység és korunk czínhí művében, »hanem gyönyörrel tölté be. E 

gyönyör: a leány szeretete szülői iránt; a hitves szeretete férje iránt; 

az anya szeretete gyermekei iránt; aztán még magasabb tokon, mindent 

egyesítve, a 'keresztény nő szeretete Isten iránt. A nő szívében minden 

átmenetnél új virágként új érzelem f akad . . . . Ekként, midőn a szív mind-

ama szeretetet, kötelmeket, gondokat, felelősségeket egymásba-fonódva ön-

magában hordja, biztos egyensúlyban áll. Átmehet az élet tengerén, nem 

félhet a hajótöréstől.« 

»Nagy rejtély az élet, s ki csak a földön túl meri keresni magya-

rázatát, az élhet anélkül, hogy kétségbe essék.« Br. Eötvös, Karlhausi. 

Mi is tehát az ember ? — A többi állathoz hasonló; ösztönök által 

vezetett, állattal egyeiült egyéni lélek. — Tartsd léken benne az állatot, és 

megtisztul a lélek; hanyagold el benne a lelket, és kitör belőle az 

ijesztő á l lat ! 

Nincs olyan ideális szépségű arcz, amelyet az indulat és szenve-

dély, ha csak futólag is, el nem rútítana; viszont a szabálytalan arcz is 

megnemesül és megszépül a nemes érzések és ideálok uralma alatt. Ennek 

igazságát mindenki tapasztalhatta; ismerje föl benne mindenki magasabb 

hivatásunk egyik bizonyítékát is és értse meg belőle a lélek fensőbbségé-

nek törvényesség-ét. Ezért tanácsolja L. Aimé-Martin is a tetszeni vágyó 

nőknek, hogy inkább lelküket szépítsék, semmint a testet, mert éppen a 

lélek az, ami mindent megnemesít. * 

Mi lehet tehát a szeretetre igazán érdemes, s mi biztosíthatja a nő 

részére, vágyának megfelelőleg, az igaz szeretetet ? — A test és a testnek 

anyagi viszonyai e tekintetben figyelembe sem jöhetnek. Fiatalság, szépség, 

kincs és gazdagság, óh mi hamar múló javak ezek, s igazi javaknak 

már csak ezért sem mondhatók. Láthatjuk is, hogy ezek talán többször 
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akadályai, mint elősegítői az igazi boldogságnak. — A lélek az az em-

berben, ami örök, s csakis ezen örök résznek szépségei örökíthetik ineg a 

boldogító szeretetet is. 

És mik a léleknek szépségei ? Az isteni és erkölcsi erények; az 

emberiség örök ideáljai. »Nincs csakugyan, hidd meg, ékesebb, szebb és 

szeretetreméltóbb az erénynél, tehát az erkölcsi szépségnél.« Cic. Epist. 

ad. Fam. 

Ha tehát a nőt jel lemző, legtermészetesebb vágy, a szeretet utáni 

vágy, s ha ennek megfelelőleg a nő igazán és örökké szerettetni óhajt, 

és ha örök csak a lélek, ennek igaz szeretetreméltó szépségei pedig az 

erények: a nő hivatása nem lehet más, mint irtani a rútat, rosszat, a 

bűnt, — és ápolni az igazi szépet és jót. az erényeket, — őrizni az em-

beriség boldogító örök ideáljait. Csak ezekből fakadhat s ezekből biztosan 

fakad is részükre a boldogság forrása. A nő hivatását illetőleg a nevelés-

tudomány helyesen más következtetésre nem juthat. 

S mire tanít bennünket a kinyilatkoztatott isteni igazság ? — A 

következőkre: 

Megteremtvén Isten az embert, rátekintett és m o n d á : »Nem jó az 

embernek egyedül lennie; teremtsünk neki hozzá hasonló segítőt.« És 

mély álmot bocsáta Isten Ádámra, oldalbordái közül kivett egyet s belőle 

az asszonyt alkotá. Nagy öröme volt Ádámnak és az asszonyt Évának, 

azaz az élők anyjának nevezé. Ádám és Éva a paradicsomban ártatlanul 

és örömök közt éltek. Megirigyelte a sátán az emberek boldogságát és 

azon volt, hogy őket Isten ellen engedetlenségre csábítsa. És így vétkez-

ek. Szemeik fölnyíltak és észrevették, hogy meztelenek ; félelmükben a 

kertnek bokrai közt rejték el magukat. Előhívta Isten Ádámot, mondv án : 

»Ádám, hol vagy ?« — Félek megjelenni előtted, mert meztelen vagyok, 

azért bújtam el. — »Ki mondotta meg neked, hogy meztelen vagy ? Talán 

a tiltott gyümölcsből ettél ?« — Éva adott nékem a gyümölcsből, és én 

ettem. Ekkor szóla Isten Évához : »Miért cselekedted te ezt?« — Éva 

feleié: A kigyó csábított el, hogy egyem. — Ekkor k imondá Isten az íté-

letet. — »Tántorogva, elszorult szívvel, könybe-borult szemekkel együtt 

hagyták el a fény lakát ; az élet tengerén majd viharokkal daczolva, majd 

nyájasabb ég mosolya alatt, kezet kézbe fogva együtt vándoroltak át a 

századokon. Midőn Isten a törvényszegő férfit igazsága vesszejével sújtá 

és a számára készített gyönyör lakának ajtaját előtte bezárá, irgalmában 

a bűnösnek fenn akart tartani valamit, mi őt a boldogság honának édes 

illatára emlékeztesse : meghagyá neki az asszonyt, hogy rátekintve, a pa-

radicsomra emlékeztesse.« (Donoso Cortes, Discours sur la Bible.) — 

Minthogy az első vétek a nő homlokára szégyenbélyeget sütött, Isten a 

férfi iránti szeretetében elhatározta, hogy a nőt felemeli; neki a férfi 

szívét visszavívandó, homlokára még ragyogóbb szépséget lehel, egyszer-

smind fönséges hivatásának öntudatára ébreszti s annak betöltésére ké-

pessé teszi. Hogy mindezt magasztos képben örökké szemléljük, . . . . 

Dugonics-Társaság Évkönyve. II. 
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hogy a leányról, hitvesről, anyáról fogalmunk legyen, fölebb kell emel-

kednünk egész ama páratlan nőhöz, r í s z ű z és anya egyszerre, s kinek 

neve Mária. — íme a nő, hivatásának valódi fönségében ! Benne és általa 

az egész nőnem betölté osztályrészül kapott ama hivatását, hogy a férfit 

fölemelje, javítsa, vigasztalja, a földtől elvonja s az ég felé vezesse. — I n n e n a 

nők iránt tizennyolcz század óta ama szent és általános tisztelet, gyön-

géd és vallásos szeretet, hódolat, előzékeny figyelem, melyek a keresztény 

társadalmat oly kedvessé varázsolják; innen a nőkben ama fénylő tisz-

taság, a szerénység dicsfénye, méltóságos szépség, kedves szabadság, ne-

mes erény s végre a vágy a férfi szívét azért bájolni el, hogy azt éghez 

emelje s vele oda menjen. Ez a nő gyöngéd, fönséges és boldog szerepe! 

(Bougaud, A kereszténység és korunk.) 

A neveléstudomány és bármelyik emberi tudomány igaz tételei a 

kinyilatkoztatott isteni igazságokkal ellenkezésben nem lehetnek. 

III. 

A leányok nevelése fonfosabb, mint a fiúké ; 

mert a fiúk nevelése is a nők műve. 

Fénelon. 

A nevelés feladata úgy kifejleszteni a növendéknek mind testi, 

mind lelki tehetségeit, hogy élethivatásához tartozó kötelességeit mentül 

tökéletesebben teljesíthesse, s ezáltal valamint magamagának, úgy em-

bertársainak is, tőle kitelhetőleg hasznára élvén, magát boldognak érez-

hesse életének minden viszonyaiban s annak végső órájában is. 

Miként az emberi tehetségek, úgy a nevelésnek közelebbi feladatai 

is három rendbeliek: a növendéknek testi, kedélyi és értelmi kiképzése. 

»Ép testben lakik ép lélek*, figyelemreméltó régi mondás, de nem 

egyetemes érvényű tökéletes igazság. Megtörténhetik, hogy tisztességben 

megöregedett, becsületes, derék embert gyógyíthatatlan testi baj ér, —-

csökkenti-e maga ez a testi baj erkölcsi értékét ? — Ez maga semmiesetre. 

Arra is van elég tanúlságos példa, úgy a jelenben, mint a múltból, hogy 

már a fejlődés korában meglevő testi fogyatkozások mellett is a tökéle-

tesség magas fokára fejlődhetnek a lelki tehetségek. Tagadhatatlan mégis, 

hogy a testi szervezet épsége, szépsége nagy előny, gondozásra méltó 

drága kincs, különösen a leányok nevelésében. A nevelésnek ezen különös 

feladatáról azonban tüzetesebben szólni most nem szándékom, jóllehet 

a ma korszerű és divatos nevelés e tekintetben is majd a vétkes gondat-

lanság, majd az oktalan túlzás vádja alá esik ; nem szándékozom pedig 

azért, mert a nevelésnek ezen feladatai, éppen a leginkább elhatározó 

években, csaknem kizárólag az anya kötelességei közé tartoznak s a hi-

vatásuknak megfelelően nevelt anyák ezen feladataik teljesítésére is ké-

pesítve lesznek. 
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Előző tanu lmányunkban azon eredményre jutottunk, hogy a 

nő és anya hivatása legfőképpen az erkölcsi ideálok őrzése és ápolása, 

«bből kifolyólag tehát fő feladatunk a nő kedélyi és értelmi képzésének 

fő elveit kifejleni. Tehát csak erre szorítkozhatom. 

Régen történt már, elfeledni azonban még sem tudom soha azon 

szavakat, amelyeket egy tisztességes, a középosztályhoz tartozó éltesebb 

nő beszédéből véletlenül meghallottam, midőn az az utczán egy serdülő 

szép leányt, ki vele szembe jővén, neki tiszteletteljesen kezet csókolt, így 

szólított meg : »Ejnye, de szépen megnőttél, kedves keresztlányom, amióta 

nem láttalak ! Vagy-e olyan jó, mint amilyen szép P« — Ennek a kereszt-

anyának helyes fogalma volt a női hivatásnak megfelelő tulajdonságokról. 

»A nők alkotják az erkölcsöket«, mondja Fénelon. — Ha tehát végére 

járó századunk ulolsó évtizedeiben, a krachok és Panamák, az anarchis-

mus és szoczialismus eme korában, az erkölcsök romlását, a társa-

dalom megrendüléseit oly sűrűn kell l á t nunk : mindezekért a nőket te-

gyük-e felelőssé ? — Cherchez la femme, szokták mondani. Igen, keresd az 

asszonyt, de keresd elfogulatlanul s ítélj igazságosan, és akkor be kell 

vallanod, hogy a fel-felmerülő botrányok hátterében esetleg rejtőzött nők 

között soha, de sohasem talá lható a hű nő, sem az igaz édesanya; ellen-

kezőleg, arról kell meggyőződnöd, hogy az ily szomorú hírre jutott fér-

fiaknak erkölcsi bukása csakis azért volt lehetséges, mert sem a hű nő, 

sem a j ó edesanya nem állott mögöttük. Azokra a nőkre pedig, akiket 

az ily szánandó hősök mögötti háttérben néha lelepleznek, az dobja az 

első követ, aki bűn nélkül való a férfiak közt. 

A teremtésnek ura a férfi; ő a családnak a feje. Férfiak alkotják 

a törvényeket a nők számára i s ; ők rendezik a nők nevelését is ; ők a 

törvényeknek végrehajtói, a vádlottaknak bírái és büntetői is ; és nincs-e 

eset arra is, hogy a törvény nevében a tulajdonképpeni bűnszerző — férfi 

helyett is a gyámoltalan nő bűnhődik ? Hogy vonhatná tehát az erkölcsök 

sülyedéseért is felelősségre a férfi, maga helyett, az asszonyt 9 

Naponkint megújuló nehéz munká jában , súlyos gondok nyomasztó 

terhe alatt, a létért való küzdelmei és aggódó tervezgetéseiben. könnyen 

megfeledkeznék a férfi az eszményi javakról , Istenéről, lelkéről, örök éle-

téről. — ha nem élnének ezek élénken a nő lelkében, ki mint anya, hitves 

és leány Istenétől nyerte azt a hivatást, hogy kimeríthetetlen szeretete, 

méltóságos szépsége és bájoló szerénysége hata lmával haj lékonynyá tévén 

a férfi szívét, az eszményi javak becsüléséhez vissza-vissza terelje, Istené-

hez fölemelje. Irtsátok ki ezen eszményi javakat, Istent, vallást, erkölcsö-

ket, a nők szívéből is, — és boldogtalanokká teszitek saját magatokat, 

reménytelenné gyermekeiteket s felforgatjátok a társadalmakat, országtokat. 

Kétségbeejtő végső képe volna ez a látszólag ilyen irányú rohamos ha-

ladásnak ; de valamint végső rendeltetését nem maga szabta ki magának 

az ember, éppen úgy nincs az ő hata lmában az sem, hogy rendeltetését 

maga tegye lehetetlenné. Őrködik a Gondviselés! 

17» 



saját boldogsága ellen szándékosan törő vak botorságai ellenében is biz-

tosította, nem ugyan minden egyesnek, hanem az emberi nem egyetemé-

nek a bo ldogságo t : a saját hasonlatosságára teremti az embert, s k ü l ö n ö s e n 

a nőbe rejtett a saját tulajdonságából va lami kifejezhetetlen istenit, amit 

szándékos gonosz tervezéssel sem fog ember soha kiirthatni. — Tudjá-

tok-e mit kellene a végsőig elvetemedett, szándékos gonosz szellemnek 

tennie, hogy a nőből is kiirtsa az emberi nem boldogságának örökké élet-

képes csíráját és biztosítékát? — Nem titkolja, mert nem félhet attól,, 

hogy ezt a világ egyesített gonoszsága is megtehesse valaha, megmondja 

nyiltan Bougaud: azt, hogy megszűnjék a nő anya lenni. 

Az anyák alkotják újra az erkölcsöket. — Ha tehát azt lát juk, 

hogy végére járó századunkban az erkölcsi ideálok helyett fajunk a mám-

mont szolgálja, ennek ura lma pedig nemcsak az ember értelmi erejét 

foglalja le a saját szolgálatára, hanem az erkölcsöket is megvesztegeli, 

a lapjukban támadja meg és kiirtással fenyegeti: hogyan remélhetjük 

fajunknak ezen közelről fenyegető, utálatos rabszolgaságból való kimene-

külését, ki józanodását és további fönnmaradásának biztosítását másképp, 

mint ha az erkölcsök újraalkotóihoz, a nőkhöz és anyákhoz fordulunk, 

mert egyedül ők »a nemzeti úijászületés hivatott apostolai«. (Dr. Tóth János.) 

Ámde, ha nagy is a nők hatalma és hivatása, ők maguk mégis gyöngék. 

S az a gonosz szellem, amely a paradicsomban kígyó képében olyan átkos 

sikerrel csábítá el először éppen a gyöngébb emberfélt, azóta sem szűnt 

meg soha egy perezre sem leselkedni annak a sarka után, aki a kígyó-

nak fejére hágott ; ezer álarcz alatt, mil l ió csellel, untalan kísérti ma is 

éppen azokat, akik az erkölcsöket alkotják. Éva anyánk minden szerepe 

mellett ott van mindig Luci fer ! — Erősíteni kell tehát az egész fajra 

vészes kísértések ellen a gyönge nő akaratát, értelmét pedig ki kell 

művelni , hogy erkölcsalkotó hivatását korunk végzetes áramlatával szem-

ben is üdvösen gyakorolhassa. 

Ezért fontos, különösen korunkban, a nőnevelés. Ebben pedig egy-

aránt fontos az erkölcsi és értelmi képzés. 

»Általában úgy vélekednek az emberek — mondja Fleury a tanul-

mányok megválasztásáról írt művében — hogy a nő a tudományokra 

nem a lka lmas ; mintha az ő lelkük más alkotású volna, mint a férfiaké • 

mintha nekik nem kellene okoskodniok, akaratukat irányítaniok és szen-

vedélyeiket fékezniük; és mintha nekik könnyebb volna, mint nekünk, 

minden kötelességnek eleget tenni, anélkül, hogy valamit tanulnának.« 

Érintettük a bevezetésben, hogy az emher érző és vágyó tehetségei, 

akaratereje és értelmi képességei egymásra kölcsönösen visszaható füg-

gésben vannak egymástól. Azon elv szerint, hogy »nihil est in intellectu, 

quod non fuerat prius in sensu«, minden ismeretünk forrása, legalább a 

külv i lágból egyéni belvi lágunkba való behatolásának módja, az érzéki 
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ész re ve vés, vezető szálai az érző idegek. A vágyakat fölkeltő érzéki érze-

tek közvetlenül szintén az érzéki észreve vésből, és a lelki érzetek, bár 

az érlelem által közvetítve, de szintén külső érzéki behatásokból szár-

maznak. A vágyak kielégítésére czélzó tettekre az akaraterőt egyrészt a 

vágy élénkségi foka, másrészt az értelemnek ismeretei alapján megálla-

pított elhatározása, együttesen indítják. Ámde újabb ismereteink újabb 

érzéki észrevevésekre indítanak s újabb vágyakat is keltenek. Tehetsé-

geinknek ezen közös eredetéből és többszörös kölcsönhatásából következik, 

hogy ha akarnók, még akkor sem lehetne e tehetségek valamelyikét a töb-

bitől függetlenül, külön egymagát kifejleszteni; mert egyiknek fejlesztése, 

művelése állal fejlesztetik a többi is. A paedagogiának azon irányelve 

tehát, mely szerint a t-hetségeket összhangzatosan kell kiképezni, szinte fölös-

legesnek látszik, mert a kiképzés, a sokszoros kölcsönhatás folytán más, 

mint összhangzatos, nem is lehet. Nincs is ezen irányelvnek más feladata, 

mint arra figyelmeztetni, hogy a képzésnek ezen összhangzatossága tuda-

tos legyen, úgy a nevelőben, mint az önképzésre már képesített növen-

dékben is. Ezen tudatosság vezet azután bennünket arra, hogy aminek 

az értelem értéket nem tulajdonít, azzal se érzékeinket, se vágyunkat 

czéltalanul, vagy kárunkra ne foglalkoztassuk. 

Másik, 'fontos irányelve a neveléstudománynak az, hogy a tehetsé-

gek ne egyoldalúan képeztessenek. Ezen elv annyiban fontosabb, amennyi-

ben az egymással összhangzatosan kiképzett tehetségeknek együttes össz-

hangzó működése is lehetne feltűnően és károsan egyoldalú. Az még nem 

baj, ha »szénégetőnek tökén a szemes, vagy ha az orvos »gyönyörű szép s-nek 

nevez egy, másra mindenkire nézve kellemetlen, betegségi esetet; de az 

már baj, ha a szenvedélyes könyvbarát nem érzi véteknek valamely 

ritka példányt megtartani, habár az éppen véletlenül másé, csupán azért, 

mert ő azt jobban meg tudja becsülni. Ezen példák, vagyis inkább tapasz-

talati adatok, míg egyrészt megvilágíthatják, miben áll a különben teljes 

összhangzásban működő megismerő, érző és vágyó tehetségeknek közös 

tárgyukra korlátozott egyoldalú működése; másrészt ezekből azt is belát-

hatjuk, hogy az ilyen egyoldalú kifejlesztés mellett egyetemes czélok szol-

gálatára eléggé ki nem képződhetnek az egyes tehetségek. A tehetségek-

nek ilyen egyoldalú fejlesztésétől tehát, különösen a növendéknek ifjú 

korában, gondosan óvakodni kel l ; másrészt azonban, ha biztosan ismer-

tük növendékünknek későbbi élethivatását, ezen hivatásnak megfelelő 

irányban mégis hatályosabban kell az összes tehetségek összhangzó 

működését gyakorolnunk; a hivatásukkal ellenkező működésektől pedig 

lehetőleg minden tehetséget el kell vonnunk. A leányok nevelésénél p. o. 

kiváló figyelmet kell arra fordítanunk, hogy se érzékeik elé ne kerüljön, 

e képzeletükben föl ne keltessék valami ethikailag vagy aesthetikailag 

rút tárgy vagy dolog, legalább ne anélkül, hogy ítéletük föl ne világosít-

tassék és arra ne indíttassék, hogy akaratukat az azokkal való foglalko-

zástól eltiltsa. 
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A nő hivatásának és a neveléstudomány eddig tárgyalt főbb elvei-

nek figyelembevételével [most már megállapíthatjuk főbb vonásokban a 

nőnevelésnél fontos tanulmányokat. 

Hivatásának megfelelőleg a nőt a kedély, a szív jellemzi, uralja és 

vezeti, — a férfit az értelem. A férfi előbb értelmez, bonczol, ítél és szívé-

nek érzelmeit értelmének megállapításaival szabályozza. A nő értelme nem 

foglalkozik más tárgygyal, mint amit szíve már befogadott s ezzel is 

jóformán csak azért, hogy szíve érzelmét utólagosan igazolja. Innen van 

az, hogy egyik a másikkal értekezvén, a nő a férfinak is szívére hivat-

kozik, mert ő előtte a szív a fontosabb ; a férfi pedig a nőt is, még szív 

dolgában is, értelmezéssel akarja meggyőzni. 

Mindezek alapján tisztában állhat előttünk, hogy a nőnevelésnél a 

kedélyi, az erkölcsi képzésnek kell uralkodónak lenni s a tantárgyak sorá-

ban is elsőnek a hit- és erkölcstannak. Ugyancsak az ethikai érzéknek s e 

mellett a hazaszeretet és nemzeti érzésnek ápolására és erősítésére szol-

gáltasson anyagot a nemzeti és világirodalom, a hazai ÓS egyetemes történelem, 

főfigyelemmel a művelődés történelmére és népismére, nemkülönben az ének-

és a zenetanítás is. 

Arra való tekintetből, hogy a nő, mint feleség, hivatva lesz a férj 

szerzeményét okos gazdálkodással hasznosítani, mellőzhetetlen tanlár-

gyak : a háztartás- és gazdaságtan, a természet- és vegytan, anyag- és ámi-

ismével, természetrajz földrajzzal, a számtan kevés mértannal, kiválóan pedig 

a női kézimunka, nemcsak a munka anyagi haszna, hanem az erkölcsi 

jó hatása tekintetéből is, továbbá, mint a női kézimunkának segédtanul-

mányai, de másrészt a szépérzék és ízlés irányítása és fejlesztése végett 

is, a rajzolás és festés. 

Tekintettel arra, miszerint a nőnek legmagasztosabb hivatása, hogy 

mint anya gyermekeit nemünknek, fajunknak és a családnak boldogítá-

sára okosan nevelje, különös fontosságot kell tulajdonítanunk a nevelés-

tan és az emberisme tanításának, ez utóbbival kapcsolatban szükséges még 

az egészségtan, lélektan és gondolkodás tan főbb törvényeinek ismertetése is* 

Ez utóbbi tanulmányokat elengedhetetlenül szükségesnek kell mondanunk 

azért is, hogy a növendék, ha majd mint hajadon, életének azon legfon-

tosabb elhatározása előtt fog állani, hogy leendő élettársát megválaszsza, 

a tapasztalt szülők okos tanácsának meghallgatása mellett maga is képes 

legyen alaposan megfigyelni és megítélni ne csak a külső, hanem a belső-

embert is. 

Ha a szükségeseknek jelzett tanulmányokhoz hozzá veszszük még 

egy vagy két élő idegen nyelv tanulását, ezzel a sorozatot teljessé 

is tettük. 

Ne mondja senki, hogy ennyi tudomány sok volna egy leánynak, 

mert nem a tanítás minden egyes fokozatainak, hanem a művelt nő és 

anya teljes kiképzésének igényeit röviden összefoglalva, de mégis teljesen, 

kívánja ez az egész sorozatot felölelni. A tanítás és nevelés alsóbb fokán 
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kisebb, a magasabb fokon nagyobb terjedelemben, de mindig min-

den egyes tanulmánynak köréből azon elemeket kell tanítani, ame-

lyek a növendékek korának, fejlettségének és előkészültségének éppen 

megfelelnek. 

»Az anyai hivatás kötelességeinek betöltésére specziális ismeretek 

mellett a megfigyelésnek és gondolkodásnak oly készségei szükségesek, 

melyeket hevenyében szerezni meg teljes lehetetlen. Ha a legszegényebb 

osztály kunyhóiban is fölötte kívánatos, hogy a családanyának bizonyos 

fokú műveltsége legyen, hogy esetleg férje durvaságát szelidítse s gyerme-

kei erkölcsének helyes alapját megvesse: annál szükségesebb ez 

a közép- és felsőbb osztálybeliek házaiban, hol az anyára pótolhatatlan 

munka vár a gyermeknevelésben . . . E szerep betöltésére nem tömér-

dek tudományadat betanulása, hanem a legjava szellemi erők kiműve-

lése teszi a nőt alkalmassá.« (Felméry L., Nőnevelésünk bajai czímü 

művében.) 

»Nemzetünknek nem nő-tudósokra, de tiszta értelmű, nemes ízlésű 

és erőteljes erkölcsi érzetű nőkre és anyákra van szüksége. Az ily anyák, 

mint valódi nagyhatalom, hazánkat nagygyá, nemzetünket boldoggá fog-

ják tenni. A tiszta ertelem, nemes ízlés és erőteljes erkölcsi érzet kifej-

tése legyen nőoktatásunk főczélja.« (U. a., n. v.) 

Tagadhatatlanul igaz, hogy a nő természetes hivatásának csak azt 

fogadhatjuk el, hogy férjnek hites-társává," gyermekeknek anyjává legyen. 

A társadalom viszonyai azonban ma már nálunk is úgy alakultak, hogy 

— főleg a korszellemmel haladó u. n. középosztály leányainak jelenté-

keny része — ezen természetszerű hivatását el nem érheti. Nem lehet fel-

adatunk, ezúttal kutatni azon okokat, amik ezt a természetellenes, nemcsak 

az illető szegény leányokra, hanem magára a társadalomra és fajunkra 

nézve is szerencsétlen kényszerhelyzetet előidézték, még kevésbé lehet 

nekünk feladatunk e baj orvoslásának módjáról gondoskodni, annál kevésbé 

mert ez meggyőződésünk szerint hovatovább elodázhatatlan tárgya lesz 

a törvényhozás és a hatóságok gondoskodásának: magát ezt a sajnála-

tos állapotot azonban még sem hagyhatjuk egészen figyelmen kívül. A 

baj maga ugyan társadalmi, rajta segíteni is társadalmi feladat, de a 

társadalom bajaira a nevelésnek és az iskolának is figyelemmel kell 

lennie. Ha elismerjük azt, hogy a nő igazi hivatása a családi élet, akkor 

a társadalmat sem hibáztathatjuk azért, hogy a nőnek általában az 

önálló megélhetésre több tért nem nyit; azt azonban a társadalom jóakaratú 

tévedésének kell tartanunk, hogy még igazi életczéljukat már elért családos 

nőket is alkalmazzon önálló kenyérkereseti életpályára ; mert ezáltal nem-

csak legalább is ugyanannyi egyedül álló nőt zár ki a reájuk nézve 

szükségesebb gyámolításból, hanem az ezek helyett alkalmazott családos 

nőket el is vonja a családjuk iránt tartozó, természetesebb kötelessegeik-

nek tökéletes teljesítésétől. Ebből a nézőpontból csak azt tarthatjuk a 

társadalomra háramló feladatnak, hogy csak a gyámolításra szoruld 
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hajadon, vagy magukra hagyatott özvegy nőknek nyisson megfelelő tért 

s adjon módot a tisztességes önfentartásra. Ezen elv szerint tett és még 

teendő társadalmi intézkedések nem fogják szolgálni sem a nézetünk 

szerint természetellenes nöemanczipáczió korcs-ideáját, sem a tulajdonképpen 

kenyérkeresetre hivatott férfiakat nem fogják háttérbe szorítani; hanem 

annál nagyobb számban fogják biztosíthatni éppen a gyámolitásra szoruló, 

magukra hagyott nőket, a családos nőket pedig meghagyják családi köte-

lességeik teljesítésénél; valószínű, hogy még nagyobbítani is fogják a házas-

ságkötések arányszámát. Lám, a katli. egyház ezen társadalmi érdeket is 

híven szolgálja az által, hogy a gyámolitásra szoruló nőket a női szer-

zetesrendekbe fölveszi s ott egyéni biztosításukon kívül üdvös társadalmi 

czélokra hasznosítja kiképzett tehetségüket és önfeláldozó, lelkesült mun-

kájukat. A világi társadalomban megmaradni kívánó hajadon nőknek, 

és a gyámolitásra szoruló özvegyeknek, a társadalom, a község és az 

ál lam vannak hivatva megadni a módot tehetségeiknek kiképzésére, és 

megadni a tért is arra, hogy kiképzett tehetségeiket saját maguk fentar-

tásának biztosítása mellett, a közügy és a haza javára értékesíthessék. 

Erre a czélra szolgálni vannak hivatva, és lehetnének még nagyobb 

számmal, a női szakiskolák, de ilyeneknek szervezetéről szólani kitűzött 

feladatom körén kívül esik. 

Ami a nő nevelésénél és tanításánál követendő módszert illeti, ezt — 

az előzmények alapján — röviden meghatározhatjuk. Legtermészetesebb és 

leginkább czélravezető módszert követ nevelésében úgy, mint tanításában, a 

jó édesanya; az ő módszere pedig a szeretet; ezt a módszert követi ő 

úgy a fiúk,'mint a leányok nevelésében; a leányokban pedig úgyis termé-

szetszerű vágy lévén a szeretet utáni vágy, hogyne állíthatnók tehát 

teljes bizonyossággal, hogy a leányok nevelésében és tanításában leg-

inkább megfelelő és legtermészetesebb módszer az, melyet a szeretet jelöl 

ki. A nevelő-tanító részéről működő szeretet nem terheli a növendéket 

semmi fölöslegessel, de el sem von tőle semmit, ami neki valóban szüksé-

ges, ennek elsajátítását pedig lehetőleg könnyűvé iparkodik tenni. A növen-

dék előtt nem marad észrevétlen a szeretetnek ez a nyilvánulása s 

benne is fölébreszti a szeretetet a tárgy iránt, s ha ez megtörtént, akkor 

a siker már biztosítva van, mert amit a növendék megszeretett, azzal 

örömest foglalkozik, azt könnyen megérti, de könnyen el nem felejti. Sze-

rencsénk, hogy a nő hivatásának megfelelő tanításban nem is kell semmi 

olyassal foglalkoznunk, ami a növendékek hivatása körébe nem tartoz-

nék ; ami pedig valóban hivatásuk körébe tartozik, az iránt romlatlan 

természetükben öntudatlanul is meg lesz a természetes érdeklődés, vagy 

legalább könnyen fel lesz ébreszthető. »Merítsétek ki minden tehetségte-

ket, így szól idevonalkozólag Bougaud többször idézett művében, hogy 

művetekben logikai rend, összefüggés, helyesen levont következtetés 

legyen: a férfi bámulni fogja azt, és a nő még csak észre sem veszi. 

De ha lelketekből emelkedett, tiszta, kedves és a szív szelíd melegtélő 
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áthatott eszme tör elő: a no csírájában felfogja, melengeti, termővé és 

szebbé varázsolja azt.« Ez a figyelmeztetés a tanítás anyagának meg-

választásában is biztosan tájékoztathat. 

A tanítás anyagát ezen módszer szerint megválasztani, az iránt a 

növendékben érdeklődést kelteni, ezt szeretetté fokozni és így biztosítani 

a tanítás sikerét: mindez persze nehéz, csaknem megoldhatatlan feladat-

nak látszik a nevelő részéről. De nem csak látszik, valóban nehéz is ez 

a feladat. Ennek teljesítésére nem is alkalmas a legképzettebb nevelők 

közül sem mindegyik. Nagyon megszívlelendők e tekintetben korunk egyik 

legkiválóbb nőnevelőjének, dr. IVcndt Ferd. M.-nek Psychologische Methodik 

des Mädchenunterrichtes czíinű művéből a következők: »Da gibt es denn 

in der That nur ein Mittel, auf jeden Fall des Erfolges sicher zu sein. 

Dies Mittel aber heisst: Die ganze Persönlichkeit des Lehrenden sei den 

Schülerinen interessant; dann wird ihnen auch die Sache, mit welchen, 

der Lehrende sich beschäftigt, immer interessant sein. Er muss aber auch 

weiter die speziellen Interessen der kleinen und der grossen Schülerinen 

kennen, d. h. er muss durch den fleissigsten Umgang mit ihnen sich mit 

ihrer Denk- und Auschauungsweise vertraut gemacht haben. Die Mädchen-

lehrerin hat es da viel leichter; sie versteht nämlich das Mädchen viel 

besser, weil sie dessen Interessenkreis viel genauer kennt.« — Es dr. 

Tóth János, Szeged halhatatlan népnevelője, e tárgyról ezeket írta (Sz. 

polg. leányisk. Értesítő 1875/6): »Mily előnynyel van a leánykák nevelé-

sére az, hogy szakavatott nőtől hallják s élő példájából tanulják a jó gazd-

asszony, hű nő és gondos anya kötelmeit, alig kíván részletes indokolást. 

Hisz a nő ezen hármas rendeltetésére férfi tanító, még akkor is, ha mély 

lélektani búvárlatok alapján sikerült neki a leány egyéniségét kellőleg 

fölfognia, alig szólhatna némi sikerrel leánytanítványai előtt.« Az idézett 

neveléstudományi tekintélyek ezen nyilatkozatai fölöslegessé teszik tüze-

tesebben iudokolni azt, hogy a leányiskolákban igazán hivatott és meg-

felelő tanerők csak nők lehetnek. 

A nőnevelés hivatott munkásait megjelölvén, szóljunk röviden 

arról is, ki lehet a leányok nevelésének hivatott intézője, rendezője és 

ellenőre ? Azt hiszem, fölösleges csak egyetlenegy bizonyítékot is fölhozni 

azon állítás igazsága mellett, hogy a nevelés természetszerűleg a szülék-

nek joga és kötelessége. Jog és kötelesség ugyanis mindenkor együtt jár. 

A kötelességek felelősséget vonnak maguk után. A szülők tehát felelősek 

is gyermekeik neveléseért. Felelősek Isten és emberek előtt; Istennek fele-

lősek ők gyermekeik lelki nyugalmának és üdvének biztosításáért; de 

felelősek az embereknek is, a társadalomnak, községüknek és a hazának, 

azért, hogy gyermekeiket a társadalomnak hasznos, munkaképes és mun-

kaszerető tagjává, hazájukat forrón szerető, jó honfiakká és honleányokká 

neveljék. 

A létért való általános küzdés mai korában a legegyszerűbb élet-

viszonyok közt is akkora erkölcsi erőre és annyi értelmi képességre van 
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ma már minden embernek szüksége, hogy gyermekeiket mindezeknek 

megfelelőleg kiképezni maguk a szüló'k nem képesek, annál kevésbé, 

mert az ő idejüket és erejüket teljesen igénybe veszi az életküzdelem. 

Kénytelenek tehát nevelői kötelességeiknek egy részét másokra bízni. De 

midőn ezt megteszik, gyermekeiket dajkákra bízzák, ovodába küldik, isko-

lákba járatják, — megszabadulnak-e felelősségük terhe alól ? — Semmi 

esetre sem ! — Tekintsük közelebbről az iskolázást s látni fogjuk, hogy a 

szülők felelőssége csak részben háramlik át az iskolára, nagyobb részben 

továbbra is rajtuk marad. 

A gyermek értelmi képzéseért a felelősség legnagyobb részben ter-

mészetesen az iskolát terheli, mert ha nem is kizárólagosan, de ez az 

iskolának fő feladata. És még e tekintetben is felelősek maradnak a szü-

lők még továbbra is. Az értelmi képzés sikere ugyanis megkívánja a 

növendék önmunkásságát, ez pedig jórészt a szülői házban, a szülők fel-

ügyelete és befolyása alatt megy végbe; e tekintetben tehát a szülők is 

felelősek, — és pedig felelősek az iskolának. 

Az erkölcsi képzés alapvetése még az iskolázás előtti évekre esik 

és teljesen a szülők műve; az iskolázás éveiben pedig az erkölcsi tovább-

képzés, az erkölcsi jellem kifejtése, továbbra is a szülők feladata marad, 

az iskolai tanítás idején kívül. Természetes tehát, hogy az erkölcsi kép-

zésért a felelősség terhe legnagyobbrészt a szülőkön marad. De részt kell 

ebből vennie az iskolának is, nem csak azért, mert az iskola is végez 

erkölcsi képzést, hanem főleg azért, mert az értelmi képzés, az iskolának 

ezen fő munkája, visszahat az erkölcsi képzetekre, és a szülőknek ezen 

irányban végzett művét erősítheti, de esetleg meg is változtathatja. Vilá-

gos tehát, hogy e tekintetben az iskola is felelős, és pedig felelős a 

szülőknek. 

Az iskolázás éveiben tehát a gyermek neveléseért való felelősség az 

iskola és a szülői ház között megoszlik és viszonossá válik. 

így áll e nagyfontosságú felelősség ügye akkor, ha a szülői ház-

nak és az iskolának viszonyba-lépése a szülők szabad elhatározásának 

tárgya volt. Kérdés, módosul-e, és miképpen módosul ezen viszony a kíny-

szeriskoláztatás elvének alkalmazása mellett ? 

A gyermekek neveléseért a szülők felelősek nem csak Istennek, 

hanem a társadalomnak, a hazának is, amely a szülőket élteti, gyerme-

keikre pedig számot tart, mert nélkülök maga sem élhetne. A hazának 

tehát, illetőleg a haza nevében az ál lamnak, joga van a szülőket ezen 

kötelességük teljesítésében ellenőrizni, s ha kell, joga van őket arra 

kényszeríteni is. Tekintve azt, hogy a nevelés nagy munkáját a szülők 

maguk nem végezhetik, hanem kényszerülnek igénybe venni az iskolát, — 

tekintve másrészt azt, hogy a szülők idejének és munkaerejének egy részét 

maga az állam vonja el a nevelés teendőitől az által, hogy azt vagy 

közvetlenül, mint a tisztviselőktől, vagy közvetve, mint az adópénz 

beszerzésére szükséges munkát minden polgárától, a saját czéljaira — 
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jogosan és törvényesen — igénybe veszi: önkényt következik, hogy az 

ál lamnak nem annyira joga, mint inkább kötelessége a kor követelmé-

nyeinek megfelelő iskolák szervezése által lehetővé tenni és megkönnyí-

teni a szülőknek a gyermekek nevelését és kiképzését. 

Ha minden rendű és rangú iskola szervezete és munkája telj'sen 

megfelelne úgy az állam mint a szülők jogosult igényeinek és a neve-

lés követelményeinek, akkor az iskoláztatási ke?iyszer tulajdonképpen nem 

is lenne kényszer, hanem megbecsülhetetlen segítsége a szülőknek a 

nevelés nagy munkájában, és egyetemesen valóságos áldás. A kényszer-

nek mindenképpen kínos érzete csak abból fakadhat, ha a szülő az iskola 

szervezete által veszélyeztetve látná vagy csak képzelné is azon jogát, 

hogy gyermeke jövőjének megalapításában kétségtelenül legfontosabb 

erkölcsi képzését legjobb tudása szerint ő maga irányozhassa; mert mint 

láttuk, ez a képzés legnagyobbrészt és természetszerűleg a szülők fel-

adatához tartozik. Fölöttébb kívánatos, hogy a szülők lelkében ily kínos 

érzés megfogamzásának is lehetőleg eleje vétessék; mert közös sajátsága 

az a lelki érzeteknek, hogy nemcsak egyaránt kínzók, hanem kihatásaik-

ban egyaránt vészesek is, legyen bár a szülőokuk valóság, vagy csak 

képzelet. Bizonyságul erre csak nevét említem a féltékenységnek. — 

Ebből a tekintetből nagyon is indokolt a különböző jellegű iskolák fönn-

tartása, hogy szabadon választhassa az iskoláztató szülő közülök azt, 

amelyikhez gyermeke jövőjéről aggódó lelkének legtöbb bizalma van. 

Ezenkívül okvetlenül szükséges az is, hogy a minden tekintetben csak-

nem kizárólag helyi érdeket szolgáló iskolák, aminők az elemi és pol-

gári, de különösen a leányiskolák, a heiyi, vagyis községi hatóság 

rendelkezése alá tartozzanak, amelyek által közvetve minden isko-

láztató szülő gyakorolhassa, különösen a leányok nevelésénél, fontos 

jogát az iskola erkölcsi képző hatásának ellenőrzésében. Nem a pénz-

ügyi, hanem ez az a legfontosabb tekintet, amely tiltja azt, hogy 

a felekezeti és községi iskolák helyett mindenütt államiak állíttassa-

nak. — »Ha jól folynak napjaid, meg ne feledkezzél a sanyarúságok ide-

jéről.« — Ugyan mi lett volna a ma szereplő nemzedékből, ha az 50-es 

években is állami volt volna minden iskolánk; és a mult század 

végén, már megásott sírjából, kik támasztották föl a nemzeti szel-

lemet ? 

Bárki legyen azonban az iskola fentartója, gondozója, az az iskola 

nem egyedül az övé ; joga van ahhoz az ott iskoláztató szülőnek, a község-

nek és minden iskolához egyaránt joga van a nemzet, a haza nevében 

az államnak, mert az államnak a feladata őrködni a felett, hogy a haza 

minden polgára híven teljesítse hazája iránt tartozó kötelességeit. — Az 

ál lami felügyelet tehát nem is jog, hanem kötelesség. S ha valamely iskola 

nem szolgálná híven mindazon érdekeket, amelyeket a szülők, a község 

és a haza irányában szolgálni tartozik, — nemcsak joga, hanem köteles-

sége is az államnak, azon iskola helyett megfelelőt állítani. A felügyeleti 
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és ellenőrzési jogon kívül a rendelkezés joga is megilleti az államot azon 

iskoláknál, amelyekből kikerülő növendékek a haza földének bármely 

részében állami szolgálatra képesíttetnek, és pedig annál nagyobb mérv-

ben, minél nagyobb téren működni lesznek jogosítva az iskola növendé-

kei. A nők természetszerű hivatása a családi körre szorítkozik ugyan, 

de a család által kihat a községre, a nemzetre és a hazára :s; az állam 

tehát hivatva van a nőiskolák ellenőrzésére is, a rendelkezést azonban 

természetszerűleg a községre kell bíznia, mert a női hivatás köre nem 

terjed túl a községen. Amely nőiskolák növendékei azonban az ott 

nyert kiképeztetés alapján közszolgálatra nyernek jogosultságot, azokban 

szükségképpen a rendelkezési jog is megilleti az államot, de csakis 

ezekben. 

Látszólagos egyformasága mellett oly változatos mégis az iskola bel-

élete, mint éppen maga az élet, amelyben tehát betegségi tünetek is merülhet-

nek föl; s mint minden baj, úgy az iskola bajai is keletkezésükben gyógyít-

hatók legkönnyebben ; mivé fejlődhetnének az ily bajok, ha orvosért, gyógy-

szerért messzire kellene menni ; vagy ha a baj okát-fokát nem ismerve, 

messziről, látatlanul rendelné az orvos a gyógyszereket És magának 

az egészséges életnek mindennapi föltételei oly különbözők e téres szép 

haza különböző vidékein, hogy azokat egyöntetűen előírni annyi volna, 

mint valamennyire nézve megakadályozni az egészséges, ép fejlődést. — 

Ezen tekintetekből is szükséges, hogy főleg a leányiskolák közvetlen 

községi felügyelet alatt álljanak. 

»Ebben látjuk mi a tanszabadság legszebb biztosítékát, midőn a 

közvetlen tanhatóságok szabad kézzel intézkedhetnek, viszonyaik követel-

ményei szerint, tan- és nevelésügyük előbbvitelére; s a dicséretes kezde-

ményezés e téren, míg egyrészt a gyakorlati életrevalóság ékesen szóló 

jeleként tanúskodhatik, másrészről az adott példa a nemes versenynek 

megbecsülhetetlen gyümölcseit fogja hovahamarább hazaszerte meg-

szerezni.« (Dr. Tóth János, Az anyák jogos követelései leányisko-

láinktól.) 

A leányok iskoláztatásáról tárgyunkhoz tartozólag ennyit elmon-

dani szükségesnek, de elégnek is gondolok. 

De nem válhatok meg elmélkedésemnek 'nagyfontosságú tárgyától 

anélkül, hogy ne idézzem föl Szeged halhatatlan nevű népnevelőjének e 

tárgyra vonatkozólag hangoztatott intelméből a következőket: 

»Hiába emlegetjük az új-kor hangzatos jeligéit, ha az igazi benső 

keresztény vallásosság érzelmén túlhaladunk, nemcsak szabadság és test-

vériség nem lesz közöttünk, hanem a szellemi és anyagi jobblétnek 

kiapadásával nemzetünk mindinkább elcs^nevészve, szánandó gúnytár-

gyává lesz mindannak, ki pusztulásra jutását látandja. 

Bármint buzgólkodjanak a honatyák az erkölcstelenség fékezésére 

törvényeket halomra alkotni, ezek nyom nélkül elhangzó üres igék marad-

nak mindaddig, míg az erkölcsök elsajátítására a házi tűzhely körül élő 
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példák nem ragyognak a serdülő nemzedék előtt s a leendő anyák szí-

vébe itt nem oltatik be az erkölcsi jónak és szépnek biztosan felsarjadzó 

csírája. 

Ha boldogság az élet legfőbb törekvése, úgy mindazok, kik erre az ifjú 

nemzedéket rásegítik, annak méltán legfőbb jótevőiül tekinthetők. E sze-

repre elsőrendben a szülők, s kiválólag az anya van hivatva. Ha az 

iskola a nőt e nagy feladatra képessé teszi, a legméltóbban felelt meg 

fenséges hivatásának.« 






