
Debrecen, 1850. 21. Szombat, septemb. 7. 

SZÉPIRODALOM ÉS TÁRSASÉLET KÖZLÖNYE. 
TULAJDONOS SZERKESZTŐ 

O R B Á M P E T Ő. 

Figyelmeztetjük hónapos előfizetőinket az 
előfizetési dijaknak mielőbb kezeinkbe juttatására, 
hogy jövőre ahhoz alkalmazhassuk magunkat! 

Azon uj e l ő f i z e t ő i n k n e k , kik sept. ele
jétől dec. végéig s igy négy hóra, helyben 3 pfrt 
30 kr-, vidéken 4 pfrt 4 krjával előfizetni szíves
kednek , lapunk eddigi példányaival — két szám ki
vételével — kedveskedésül ingyen szolgálandunk. 

Sserk. 

nőnevelésünk ügyében. 
Az emberélet legédesebb gyönyörosztaléka a szel

lemi élv — c nélkül az élet álomhalál, mely öntudatlanul 
hordozza át ;iz érzületlen lelket a gyönyörrel, az üdvvel 
kínálkozó életpálya viruló mezején — a nélkül hogy en
nek megragadó szépségét, s báj virágainak illatát észre
venné — érzelhetné az; s ha olykorolykor útszéli tövisek 
kellemetlen érintésére fölrebben is álmából az ily lélek, 
jajt kiáltva, csak átkozódni tud; igen mert azt gondolja, 
azt hiszi: hogy az életpálya ösvényén mindenütt tövis — 
és csak tövis van. Szerencsétlen ember! kinek lelke még 
csak keservet, kint és szenvedést ismer, hidd : van az é~ 
létnek élv-osztaléka is, s ez az öröm — az üdv. Ott leng
nek ezek körüled szellemszárnyakon, csak a fogékony
ság hiányaik szivedben — szivedben , melynek húrjai nin
csenek felhangolva, hogy ezeknek finom érintésére az 
élv menynyei hangjával zendülhetnének meg. Igen, mert 
hiányzik a kéz, mely azokat felhangolhatná — a mivcltség 
keze, — a miveltségé, azon fényes szellemé, mely a mel
lett, hogy észfáklyát gyújt agyadban, a legmagasztosbér
zelmek változatait játsza istenujjaivol szived húrjain. 

És e fényes szellemet — a m i v e l t s é g e t , mi 
szerzi meg számodra? A növelés, — aztán a növelés, és 
végre is a növelés ! 

Hoszszadalmas volna mind a férfi- mind a nőneve
lésről együttesen szólnom ; szólok jelenleg csak a nőne
v e l é s r ő l , mint a mely tapasztalatom szerint, valamint 

átalában másutt, ugy nálunk is legjobban el van hanya
golva. S e téren is egyedül honleányaink növelése fölött 
kívánok egykis futólagos szemlét tartani. Az alphán kel
lene kezdenem, azaznöveldéink küszöbén megállva, szól
nom kellene n y i 1 v á n y o s és mégis z á r t , szólnom kel
lene m a g á n - és mégis k ö z ö n s é g e s nönevelési rend
szerünkről. De sem a nözárdákat, sem a magán növeldé-
ket nem akarván jelenleg bántani, csak ott kívánom a nő-
növelést — e nagyfontosságú tárgyat— felfogni, holser^ 
dülö hölgyeink emiitett intézetekből kilépve, a szülei ház
hoz tértek viszsza; honnét kevés idő multán, egykis iga
zítás, egykis simítás, egykis utasító oktatás után, a ma
mák oldalán, a társasélet nyilványos terére fölléptek. . 

Istenem! minő félénkség, minő remegés és menynyi 
kisebb nagyobb botlás szegény tapasztalatlan lánykák ré 
széről — ez ismeretlen téren. Mindennek mi a valódi oka ? 
Megmondom: 

A z á r t n ö v e l é s . 
Mi a zárt növelés ? Nem más mint üvegház, melyei 

a túlzott szülei szigor a növeldéből kilépő lánykák körül 
— a szobafalak nyomasztó légéhen — von. Valóban ne
vetséges azon túlságos aggodalom , melylyel némely anyák 
serdülő vagy fölserdült leányaikat minden t á r s a l g á s i 
é r i n t k e z é s tői, szivet s elmét egyaránt képző s z é p-
o l v a s m á n y o k t ó l , m ű v é s z e t i el öa d a t o k élve
zetes megtekintésétől viszszatartóztatni szokták, — mivel 
— igen balul — azon véleményben, azon tévhitben van
nak : hogy ezek a fogékony fiatal hölgyek szüzérzelmeire 
veszélyes csábhatást gyakorolnak; holott, egészen ellen
kezőleg, a miveltség nemes magvait szórják azokba, me
lyek kicsírázva s felnőve, hatalmas védágakat hajtanak — 
a csábingerek ellenében — a hölgyerények szivhajloka, 
azon szerény hajlok fölé, melynek lakóit — az ö n b e c s-
l é s é s n ö i m é l t ó s á g ' szenveit, a tiszta e r k ö l c s és 
n ö i s z i g o r erényeit — is a miveltség istenereje terem
te a hölgysziv finom érzelmébe. Pedig ha ezek a hölgynek 
védangyalai, kell-e akkor elzároló korlát? Szükséges-e 
a túlzott szülei örszigor ? . . Dehogy kell! Dehogy szüksé
ges ! — Csakhogy aztán a zárt növelésnek nem mindig é& 
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mindenütt fönnevezett balvélemény és tévhit eszközlöje; 
nem ritkán egy jóadag aristokratikus gőg, egykevés vi
lággyűlölet stb. is szokott ezekhez járulni, melyek közül 
amaz a becsületes, mivelt, de nem fényes születésű egyént, 
s ez különbség nélkül minden embert viszszataszit köré
ből. Csoda-e aztán, ha az ily hölgy a zá r t és z á r k ó 
zó 11 élet mindennapiasságának egyhangú befolyása alatt 
elsatnyul testben, eltörpül lélekben ? S nem levén társal
kodás! érintkezése mivelt egyénekkel, nem szerezhet tár
salgási ügyességet ? — S nem levén alkalma sem eszme
csere utján gondolatainak szabad röptét adni, véleménye
zési önállóságra vergődni, sem művészeti élvezetek által 
szive érzelmeit kifejteni s azoknak nemes és magasb irányt 
adni: m i v e l e t l e n marad? Valóban nem csoda, mint 
nem csoda az sem, hogyha az ily hölgy történetesen a 
nagyvilág színpadára lép: egyoldalú, bátortalan és ügyet
len szereplökép jelenik itt meg, s megjelenvén, piszsze-
géssel, szánó, vagy gunymosolylyal, mellöztetéssel talál
kozik ez ismeretlen légkörben ? És végre csoda-e, ha az 
ily hölgy a kellemetlen érintkezések miatt keserű világta
pasztalatával zárkózott kedélyű lesz, s viszszavonul a tár
sasélet mezejéről? s viszszavonul azon félszeg vélemény
es hittel, hogy az emberek őt nem értették — felfogni 
nem birták. Ök méltók voltak volna a világra, de rajok 
nem méltó a világ! Szerencsétlen vélemény! Boldogtalan 
önhit! Ök nem ismerek magukat, a világ fölismeré őket, 
s kérlelheilenül monda ki Ítéletét felettök, s az Ítélet a-
lapjaul a társasélet adá az igaz próbákat, azon társasélet, 
mely valamint nemzetek, ugy egyesek miveltségi fokoza
tainak is leghívebb h é v m e r ö j e . 

Higyélek el, ü t é r a társasélet, mely a benne sze
replő egyéneknek miveltségi állapotát épugy, mint egész
séges , vagy beteges kedélyhangulatát legelhibázhatlanab-
bul mutatja. Azért tehát, ha magatokban van a hiba, is
merjétek föl s igyekezzetek azt orvosolni s végkép kiir
tani. A zárt növelési félszegséget — oh hölgyek! — le 
ke,ll vetkeznetek; vagy annak útját — szülék — még jó-
idején nektek kell bevágnotok. 

Fájt lelkemnek nem ritkán tapasztalnom: miszerint 
sok, különben igenigen szép hölgykoszoruban elég hölgy
re találtam, kik előtt a magasb t á r s a s á g i modor 
terra incognita volt, mely felé még biztos kalauz után is 
botorkálva imbolygoltak. Fáj lelkemnek kimondanom: mi
szerint sok, különben igenigen szép hölgygyei találkozám 
már ez életben, kik szép hazám szép határiban még a ha
zai szépirodalmat sem ismerték, pedig ennek mezejéről 
szakíthattak s tűzhettek volna keblökre — ha másunnan 
nem is — egypár miveltségi ibolyát. Nem voltak e mező 
irányában érdekeltek. 

Itt gyökeres gyógymód kell. 
Kezdjétek meg ezt, szülék, kik eddig a zártnövelés 

uszály vivői valátok, kezdjétek meg egy szabadabb — 
mondjuk ki — s z a b a d e l m ü b b [növelés i modor 
megkísérlésével. Nyissátok meg az eddig zártkörű ház aj

taját ülö felügyelet mellett serdülő vagy serdült lányaitok 
számára, azéptani és erkölcsi tekintetben hasznos olvas
mányoknak egyaránt, mint becsületes jellemű és mivelt 
férfiak előtt. Keressétek fői minden szépre, jóra és nagy
ra fogékony keblű lánykáitokkal, keressétek föl kivül a 
falakon, a nagyvilág fényes színpadán, a művészeti-, és 
a társasélet szép mezején a társalgási élveket. Ezek bizo
nyára megtermik szüléi szivetek büszkeségének— szép 
lányaitoknak — lelkében a legszebb gyémántot — a m i-
v e l t s é g e t ! 

Í J l> ló iij v á r 
(Hradek.) 

Ott áll, a puszta légbe 
Felütve vén fejét, 
Csorbákkal rótta rája 
Történetünk múzsája 
Csaták esztendejét. 

És mintha emlékeznék 
— Csak ő és senki más — 
Méz , néz a múlt időbe, 
S borong a Vág ködébe 
E puszta kőrakás. 

Fe!-felrepül fokára 
A rúnaság szele, 
És a siralmas múltért, 
Reménytelen jövőért 
Nagyot sóhajt vele. 

De jő a nyár csodája 
A fényes délibáb, 
A puszta vár múltjának, 
S felejtett hős korának 
Tünékeny éltet ád: 

Láthatsz fénytengerében 
Csatákat forrani 
Harcrendeket rohanva, 
S előre , hátra futva 
Hőst, hősre küzdeni... 

S mig a nap, a romokra 
Sugárfényt rezgete: 
A táj csodája szűnik, 
A harc gyorsan letűnik, 
Mint álom képlete 

* * * 
Békételen Rákóci 
Csatáza hajdan itt; 
S a lég, csatát ujitva, 
Emlékezetbe hozza 
A múlt vérnapjait. 

Mért űzöd, oh természeti 
Hiu játékodat ? 
Nekünk felejtenünk kell 
S kimosni könyeinkkel 
A hü vonásokat 

Miskolci JPül. 
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Szenvedélyek áldozatai. 
(Folytatása s vége.) 

XII. 
F o g o l y . 

Tekintsünk Hevesi ur szobájába, mert hogy a fen
tebbi jelenet az ö házánál történt, emiitnem se ketl. 

Ébren s ünnepileg öltözve ült, a mérhetlen vagyo
nával fényes tekintély- snagyhirreemelkedett ügyvéd, iró 
szobájában. És a késő éjfél dacára sem látszott pilláin 
legkisebb nyoma is az álomnak. 

Arcán nevezhetlen fájdalom s mély szomorúság 
gyásza borongott. 

De e nélkül is, ki most látja őt ismét először két év 
után: elborzad az egész alaknak oly roppant haladásán, 
végcélja a feloszlás felé; mit az, aránylag oly kevés időn 
át tett. 

Egy képen andalgott ö: Gábriela képmássá vala az. 
„Boldogságom édenének bájos kígyója, óh ne kisérts, 

ne mosolygj, távozz . . .távozz!. . . —rebegek színtelen 
ajkai. — 

De mosolygj, csak mosolygj, mert avagy nem jogo
san mosolyg-e a boldog ara menyegzője első kéjéjjén, resz
kető vőlegénye karjai közt? s nem vagy-e te is boldog 
ára: kinek menynyüdvü kecsein talán ép e percben vám-
pirkodik boldogságom ördöge, bitang vőlegényed! 

És ki tudja nem én üdvözölnék-e jelenleg irigylett 
helyeden, te undok kéjencz, angyal Gábriélám remegő 
karjai közt- ha bolond hirtelenkedésemmcl — nőt véve — 
en magam be nem vágom elöltem boldogságom útját. 

Ah . . . megörülök! . . . mit beszéltem? ne büntesd 
kegyes istenség az esztelent: ha az, lázas önkívületében 
ellened vétkezik! 

Oh angyali nőm, imádott Rózám, bocsáss meg az ör-
jöngönek: ki ellened a nöerény példányképe ellen, károm
lásra fakadt bolondságában. Jer simulj keblemre, s szelíd 
szemeid menytükrének balzsamos mosolyával láncold ma
gad tépedt szivemhez: hogy többé szentetlen idegen óha
jok bármily tomboló fergetege se szakithasson le onnan 
egyetlen pillanatig se! 

Te pedig ékes syren, édenem bájkigyója csak mo
solygj, nevess, kacérkodj, kéjelegj. . . lopd szemeidbe a 
nap vakító fényét, ajkid s ölelésidre, égető forróságát: 
hogy legelső érintésedre fellobbanjon vőlegényed, mint a 
hideg lőpor, mely föllobbanásával, önlétét s gyujtóanyag-
ját egyszerre ragadja át a semmisülés kietlen hónába. 

Bátran ékes menyaszszony, csak bátran, közeledj 
remegve váró vőlegényedhez, s ne irtózz a semmisülés-
töl, biztositlak, hogy létetöket dicső emlékszobor jelelen-
di, miket én egy vérzösziv átkaiból rakandok szániolukra!' 

Itt megállapod ék, látszott hogy önmagával viv. Mert 
sürü gyöngyszemek pergettek alá halvány hálántékiról: 
melyeket háborgó keble tengermélyéböl zaklatott érzel
meinek szélvésze korbácsolt fel. 

„Átok reád te csábos syren! — kiált végre fel, s in
gerülten csapa földhöz, az elefántcsont lapocskát, melyen 
Gábriela művészileg alkotott képmássá mosolygott, mely 
a kemény padozaton száz darabban pattant szét. — így 
semmisüljön meg hűtlen képed, emlékem tábláján is!" 

E percben tárult fel szobája ajtaja, melyen Foglári 
rendörbiztos, két közrendőr kíséretében lépé be. 

,Hevesi Győző ügyvéd ur, ön a felség nevében 
foglyom, kérem kövessen ön!' — hangzék Foglári hiva
talos beköszöntése. — 

Hevesi e váratlan jelenet általi meglepetését nem tit-
kolhatá, s huzamos ideig állott szótlan a rendőr előtt. 

,Reménylem megértett kegyed — tőré meg a csendet 
Fáglári — tehát kérem. . . ' . 

„Igen, — si t t arca lángolni kezdett az ügyvédnek 
— megértem, világosan megértem ön szavait, csak azt 
nem birom megérteni: mióta, s miként állhat elő eset, 
melyben a törvény- s kormányszolgái a felség nevében hi
vatalosan merészeljenek hazudni!? 

Mert avagy, nem Magyarhon szabad földén élünk-e : 
hol a törvények szent és sérthellennek kiáltják a személy 
s vagyon bátorságát, s hol a szabad polgárt elfogni törvé
nyes előzmények nélkül törvény által megboszszulandó 
bűntény!" 

,Több esetek közt, a hűtlenségét kivéve.' — volt a 
hivatalos komolysággal ejtett válasz.— 

„Ki merészel ily gaz rágalommal ellenein föllépni?" 
kiáltá ingerülten Hevesi ur. — 

.Kérem csendesedjék ön uram, elmondom rövidnn, 
de csak egyedül kegyed sorsa iránti részvétből: mert én a 
fogolyban is tudom becsülni a jellemes honpolgárt!' 

Hevesi ur ajkain gúny vegyes keserű mosoly vonult 
át, s néma bókot tön. 

,Kegyed ma, — kezdé Foglári ur — győződjék meg 
egyébiránt felöle, indokait fürkészni nem akarom, de mint 
a világ nyelve beszéli, bizonyos boszszuvágyas fitogtatási 
hiúságból, —hajdani barátnője jelenleg már Kopáriné asz-
szonyságnak, e»y fényes hintót küldött menyegzői aján-
dokul; melynek kiállítása a legdúsabb hercegi birtoknak 
évi jövedelmét emésztheté föl csaknem.' 

„Ha ha ha! — hangzék az ügyvéd gunyk*«ajja — 
most már megértem önt biztos ur! Talán bizony a tisztelt 
hatóságnak azért kerekedett szeszélye fülön csipetni: hogy 
jövedelmeim forrását tárjam föl előtte? . . . mondhatom di
cső eljárás! 

Súgja meg ön édes Foglári ur a tisztelt hatóságnak, 
miszerint a köznép már régen bölcsen megfejté az én va
gyonosságom óriási titkát e néhány érthető szóban „H e-
v e s i n e k 1 i d é r c e v a n" . . . ha ha ha! 

Egyébiránt komolyan szólva, ezennel óvásomat nyil
vánítom, az ön jelenlegi törvénytelen eljárása ellen,. s kér
deni vagyok bátor: ugy kiván-e ön előttem szobámban to
vábbra is tekintetni mint hivatalnok, vagy mint egyszerű 
polgártársam? Mert mint egyszerű polgártársamat, e szo-
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katlan időben is szívesen látom önt vendégemül, de mint 
hivatalnoknak ajtót mutatok!" 

,Csendesen uram — válaszolá a rendörbiztos, láng
baborult arcával különös ellentétet képző higgadt hang
lejtéssel— az ön kacajjá nagyon is jókori, szavainak élét 
pedig elsimítja sorsa iránti részvétem, s annak tudása, 
hogy ildomos Férfiúval van dolgom: ki előtt bátran nyil
váníthatom, miszerint, általa kötelességem végzéséig foly
tonosan hivatalnoknak kívánok tekintetni. 

Foglári rendülellen higgadsága megdöbbenté az ügy
védet. 

„Ismétlem tehát uram — folytatá Foglári ur — hogy 
az ön kacajjá nagyon is jókori volt. Keserű könynyeket 
lehetne inkább oka hullatnia, amaz önt vészesen érdeklő 
lidérc mese lelett: mely különösen a csak alig múlt napon 
8z ön rendkívüli ajándékát csodálva bámuló köznép ajkán 
ismét élénk forgalomba jött. Mert e vészes mese ásta meg 
*az ön szabadsága-s kedves családja boldogságának sírját." 

,Ön ugy beszél édes Foglári, mintha már kezébe is 
tartaná boldogságom sirjának kulcsát: de higye meg, én 
csak kacagom önnek elbizottságát. S egyúttal jelentem, mi
szerint szép meséit unni kezdem, s egyetlen percig sem 
akarom tovább szobámban látni a hivatalnokot!' — beszélé 
az ügyvéd ajtót mutatva. — 

Egyik rendörszolga ingerült mozdulatot telt az ügy
véd felé: de a biztos egyetlen tekintete előbbi helyzetébe 
parancsolá azt viszsza. 

„Egy percnyi türelmet még uram — beszéle ismét 
Foglári, zavartalan higgadsággal — aztán célt értünk!" 

Hevesi békétlenül fordult el a beszélőtől. 
,Ön édes Foglári — mond ingerlékeny gunynyal — 

ha jól emlékszem azt igére: hogy rövid fog lenni. 
Foglári, igenlő bókkal folytatá beszédét. 
„Múlt napon, egy tizes bankjegyet adotl ön inasá

nak, — itt Hevesi, ajkaiba harapott — e bankjegy min
den jelentékeny körülmény nélkül egyik kereskedőnél vál
tatott fel. Azonban egy óra múlva, mint hamis, a ható
ságnál mutattatott be, azon jelentéssel, hegy az az ön ina
sától került." 

Hevesinek nem kis erejébe került remegését eltit
kolni e szavak hajlatára. 

„Műértők Yizsgálása után a bankjegy tökéletesnek 
találtatott. — De a művész óriási vigyázatlansága miatt, 
csakugyan hamisnak bizonyult be: mert sorszámozata hi
ányzott." 

Hevesi, nyugtalanságát mesterileg leplező közön-
bösséggel veté magát pamlagára, s beszélé éles gunynyal: 

Mondhatom édes Foglári ur , ön valódi müvészbakó-
ja lehetne a kisszerű lelkeknek; de én csak kacagom erö-
ködéseit, s enmagam csudálkozom, miként fásulhata így 
meg türelmem ön meséi hallgatásához! S már csak elvá
rom hajnalig elnyulik-e rövidsége ?' 

„Sajátszerüleg hozatott öszhangzásba ez esemény — 
folytatá zavartalanul a rendörbiztos — egy felsőbb paran

csolattal , mely a hatóságnak szoros kötelességévé teszi, 
a bankba kereskedői s közpénztárakba vidékünkről mér-
hetlen számmal befolyó hamis bankjegyek kutforrásának 
fölkutatását, s a fölfedezendett bűnös rögtönielfogatását." 

Az ügyvéd arcára halálsáppadság terült. 
„Ugyszinte fölmerült a hatóság előtt az ön lidércé-

röl a köznép ajkán kerengő mese is , mely önnek a kerti 
házacskába hordja a kincseket. Miknek következtében én 
kiküldetvén: kénytelenittetém az imént embereimmel ön 
kerti házacskáját fölkutatni s . . . " 

,„És az ur lidérce szerencsésen körömre is került! 
— vága közbe szemtelen vigyorgással az imént tolakodó 
rendörszolga — tessék!'" 

Itt a szolga fénylő érclapot tárta az ügyvéd szemei 
elé: melyen egy százas s tizes bankjegy karcvonalai tűn
tek föl. 

,Elvesztem!'- kiáltá Hevesi terenyeibe*) rejtve arcát. 

XIII. 
Üdv é s k á r h o z a t . 

Négy év mull el. 
Urházán vagyunk Urházi Gyula ősi lakában. 
Az ősi telket, ízléssel rendezett kert zárja be virág 

ágyai s kellemes gyümölcsfáival. 
Az ízletes kert közepén, kisded dombon dus lombo

zatú lugas emelkedik, idegen éghajlati növényekkel kör
nyezve; miket szemgyünyörködtetöleg tükröz viszsza a 
dombot körül gyűrűző kristálypatakcsa. 

Nyugvófélen van a nap, az egész légkör oly nyu-
gott s vidám : mint a tiszta lelkiösméret. 

Még a fürge esti szellő is a rózsa gyöngéd keblére 
szállott pihenni a fák mozdulatlan leveleiről. 

Tekintsünk a lugas illatos lombjai alá. Kedves isme
rősünkre találunk ott, ki a megunt városi zajból, hol már 
öt különben sem érdeklé semmi, elvonulva : vérzökeblé-
nek némü szórakozottságot, rokoni közt, a falusi csend
élet magányában reményit találni. 

E kedves halvány nő, kinek vonzó arcán egy világ 
fájdalma látszott borongani, Urházi Róza, Hevesi Gyozönö-

Pázsitpamlagon ült a bánatában is szép hölgy, ölé
ben kinyitott könyvet tartva, melynekhólapján, egyámor-
arcu fiúcska, a kis Győző, egy lüre szúrt cifra lepke kör
rajzával igyekezett megküzdeni. 

A hölgy ajkán haldokló mosoly árnya lebegett, s 
szemeiből néhány bugyöngycsepp hullott, a fiúcska küz
delem teljes rajzmüvére. 

,Ah, anyácskám mit tevéi ismét, megint elkevered 
müvemet, pedig ez legszebb lett volna mindeniknél. Pari
pámat, huszáromat, virágomat mind így keverted e l , e-
gyiket se tudtam megörzeni könyeidtöl... nézd. . . nézd 
— s itt sebesen átforgatva a könyv lapjait, egyenkint mu-
togatá meg a mondott tárgyakat. — Legalább ezt az egyet 

*) Tér-töl tereny , nem lenyer. — S z e r i ő. 
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megkímélhetted volna — beszéle neheztelöleg s könybe 
lábbadt szemmel a fiúcska — de tudja a jó isten, te min
dig akkor tudsz sirni leginkább, mikor én rajzolok. Már 
pedig mindjárt kész lett volna, s addig se tudád viszsza 
tartani könyeidet! 

Lásd pedig, ezt a jó grófnénak akarám ajándékozni, 
azon napnak emlékére, mikor a király az ö kérelmére 
kedves apámat haza bocsátja!" — végzé feddő édes cse
vegését a fiúcska. — 

A hölgy szivéhez szoritá a kis csevegőt, könyei 
s csókjai záporával borítván el annak ámorarcát. 

E percben robogott a lugasba veszszöparipákon kél 
fürge fiúcska, Gyula és Béla, Urházi gyermekei. 

„Kedves néni — kiált Gyula — a mama egy mókus 
képű kóldusaszszonyt vezet hozzád, meg ne ijedj tőle: 
mert szegény oly rut hogy. . . ' 

,01y csúf, nénikém — csevege éles hangon Béla — 
mint a vasorrú bába, kiről tegnapeste a dajka mesélt!' 

Alig végzé a két kis gyorsfutár mondókáját: midőn 
Szegéndi Janka, Urházinö, egy félig elburkolt arcú sze
gény öltözékü nővel a lúgosba lépett. 

Az elburkolt idegennö arcának épségét, avvagy tán 
hajdan még igéző virányát is , ugy tetszett, nem termé
szetes rútság, de bizonyos bünkór dühöngő förgelegei 
dulák föl s tarolták le. 

,És most kérném magunkra hagyni, — fordult ese-
dezőleg az idegennö Urházinéhoz — s a gyermekeket is 
távolitni.' 

Urháziné a gyermekekkel távozott. 
Az idegennö huzamos ideig állott hallgatva Hevesinö 

előtt. Ugy látszott, nagy küzdelmébe kerül szóhoz jutni. 
,Mit kívánsz tőlem szegény aszszony ? — kérdé vég

re Hevesinö. — 
Böv patakban eredtek meg az idegennö könyüi, 

mire keble szorongását oszlani érezvén, helyett foglalt s 
beszélé: 

,Ah Róza , és kegyed még most is szép, arca kelle-
mit még a marcongló bánat pusztító sarlói sem valának ké
pesek anynyi éveken ál letarolni! 

Helyesen! 
A [Vemezis csak a gonoszokat ostorozza ugy, hogy 

tüzesapásainak bélyegeit azok holtiglan hordozzák szé
gyenteljes homlokukon. S ha néha súlyos csapásaiból az 
igazaknak is juttat, ey, csak azért van: hogy azok erénye 
annál kristálytisztább — s fénylőbben tündököljék, miként 
a robogó tűzbe vetett s annak gyomrából tisztulva kifolyó 
arany!' 

.Nem szükség jó aszszony, hogy mesterkélt monda-
tiddal eröködj könyörre birni különben is vérző keblemet. 
Külsőd s helyzeted eléggé bizonyítják nyommasztó szük
séged , s én nem tartozom azon szívtelen könyörülök kö
zé , kik elébb órákig kínoznak nyomorod okainak fürké
szésével, s aztán kacagva dobnak elibed a porba egy nyo
morult fillért. méltó emlékét könyörületességöknek. 

De ime fogd, mi tőlem telhetik, — s itt tele er
szényt nyujta az idegennönek — ez néhány hétig meg 
ment a koldulástól... távozz békével!' 

,Oh nem. . . nem . . . kegyed engem . . . félreért, an-
gyaljóságu nő — zokogá az idegen, s néhány percnyi 
szünetre volt szüksége mig ismét beszélhete. — Midőn Pa
ris s Európa több nagy városai mámoros zajából, dőzsölő 
bűneim után kórágyam kinpadára voncolt a boszuló ter
mészet, akiszenvedett óriás kínokat öngyilkolással nem 
azért nem szakitám kelté, mert talán gyáva valék meg
halni; s nem azért jöttem koldulva iszonyú nélkülözések 
közt rontsolt tagjaimmal viszsza : hogy honom földén ar
com rútságával koldus kacérságot űzve, szánó szivek ki
csikart könyörével tengessem, faluról falura koldulva, 
nyomorult éltemet. Hanem, hogy kiket itt boldogtalanok
ká tevék, azoknak bocsánatát elkönyörögve: honom szent 
földén szállhassak s szálljak, megérdemlett korasiromba. 

Mert átkozott az, ki idegen föld falánk gyomrába 
vetvén honn szerzett kincseit, önmaga is idegen földön 
porhad el!-

,Ki vagy tehát te dacosnö ki nyomoraid közepette is 
megveted egy könyörülő kebel önzéstelen adományát, s 
ki rejtélyes beszédiddel anynyira tetszelegni látszol en-
magadnak? 

Vagy tán kevesled iszonyú mondádért, mit adni a-
karok. Többet nem adhatok, fogd tehát ezt s távozz isten 
hírével: mert iszonyodom s félni kezdek rejtélyes lé
nyedtől !' 

,Ohne, még néhány percig ne űzzön el kegyed, s 
ne irtózzék tőlem — esedezék az idegennö. — 

Nézze kegyed ez arcot, melyre a megfeszített nő-
erény haldoklását vésé be kitörölhetlen vonalakkal a bo
szuló sors, ez egykor szép volt. 

E földúlt homlokot, kegyek honának. 
E vérágyban vonagló homályos szemeket, üdvsu

gárzó csillagtestvéreknek. 
Ez arc éktelen tarlóit rózsa- s liliomhalmoknak. 
E kékes ferde ajkakat, feslö rózsa illatos keblének. 
E sárga imbolygó fogakat fénylő gyöngysoroknak. 
E naponta hulló gyér hajzatot, gazdag hullámzatu 

ében fürtöknek, melyek hó nyakat s alabástvállakat ár-
nyazának. 

S mindezeket öszszesen bájingerü kecseknek dallá , 
még csak egy évvel is ezelőtt az udvarlók ifjú lepkeser-
ge; kik bősz dühvel rohanának egymáson keresztül e ke-
csek pazarul szórt kéjédjeinek mohó élvezésére. 

Ismétlem, ez arc szép, söt igéző volt. 
De jött a boszuló sors, s lángkaszájával le taro-

lá, a nem érdemlett s bőszülten pazarolt kecseket a dob-
zódó lepkesereg elöl. A lepkék tovaröpültek s a pazar 
birtokos, éktelen tarlójával, gúny s kacaj tárgyául ha-
gyatik magára a nagy világ színpadán. 

Ah mily kinzóérzet pedig az, az emberre nézve, ki
nek fénylő múltja romáin kivül nem marad egyebe fön ke-
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vély hiúságánál: ha— míg vad kéjjel ölelné nyomorai 
közepette is kebléhez a világ átkozódásai közt ez életet, 
e helyett — szánó sóhajok- vagy gunykacaj okkal kényte
len találkozni, miket egyiránt tilt elfogadni hiu kevély
sége 1 

Ez leverő, lealázó! 
Mert mig a hiu kevély ember, a világ dörgő átkai 

közt eruyedetlenül kész dacolni az élet minden nyomori-
val: addig egyetlen szánó sóhaj, vagy egy gyermek ajká
ról sivító gunykacaj, lesújtja s kisszerűvé törpiti öt. S ez 
érzet rémitöbb az örök megsemmisülés irtózatos gondola
tánál. 

Az ily ember erösebb meghalni mint élni; vagy ha 
ugy akarod, gyávább élni mint meghalni. 

De legyen bár miként: én ilyen vagyok. 
Azonban noha az átkozó világot vadkéjjel szoritnám 

— ez esetben — élni kivánó keblemre, mégis mielőtt a gyű
lölt szánalmak, sgunykacajok elölsiromba szállanék: nem 
akarnám, hogy azok átkai kövessenek sirom éjjébe, kiket 
elébb ez életben nem rósz lélek, de mindenesetre kárhoza-
tos könynyelmüségem telt boldogtalanokká!" 

„Ki vagy tehát mégis, te szerencsétlen iszonyatos nő 
s mit kívánsz tőlem?" — kérdénémü irtózattal Hevesinö.— 

,A kacér szenvedélyeknek egy a sorstól méltán ül
dözött rabnője s élő áldozata, kinek ifjú éltem legelső te
vékenysége is abban nyilvánult: hogy a legbecsületesb 
férfisziv szerelmét lelki bajiársnöm kebléről orzám él. S 
aztán e rablott drága kincset hasztalan göröngyként guny-
kacajim közt dobva el, kacér könynyelmüséggel egy jég
kebelre vetem magam; honnan a kacérszenvedélyek förge-
tege gyönge virágként ismét tova — kecseimen dobzódó 
lepkék bünmocsárába — sodort. 

És mégis, hiszi kegyed vagy nem, egyedül ama sors
döntő első lépésem az, melyet én az általam boldogtala
nokká tettek átkainak biztos villámhárítójául, oly édes re 
mények közt ölelek keblemhez. Mert gúnyoló kacérságom 
adá viszsza ismét, a legbecsületesb férfisziv elrablott sze
relmét lelkibajtársnöm égi szerelmének. 

S bár most az angyaljóságu hajdani bajtársnö, évek 
óta hullatja is vérző szive bánatgyönyeit,— egy irányom
ban balul választott, de mindenesetre nagy s fönséges lé
lek rendkívüli boszujának következménye miatt, — ri
deg börtön nyomorai közt nyögő, hön szeretett férje — s 
viszont ez, imádott családja felett: reménylem, mind a haj
dani bajtársnö, mind szenvedő férje, megbocsátnak nekem, 
azon általuk két egész évig élvezett édeni boldogságért, 
melyet számukra kacérszenvedélyem teremte tulajdon
képen. 

S ez édes multakrai viszemlékök, bizton hiszem: le
fogja zárni ajkaikat, síromig űzni törekvő, átkaik előtt.' 

„Szent isten — sikoltá Hevesiné iszonyodva — hi
szen igy csak Bájvölgyi Gábriela s senki más nem beszél
hetne e földtekén, s ö jelenleg Paris salonaihan mint a 
dug Kopári kecses hölgye fényeleg!" 

I 
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,Csalatkozik kegyed —beazélé az idegennö, reszke
teg tagjaival ültéből fölemelkedve, — mert ö kegyed előtt 
áll, s bocsánatáért esedezik: hogy békén halhasson. 

Igen, kedves Rózám, bocsánatodért eseng, a hajdani 
bajtársnö, kinek nyomora még a börtönök rideg porko
lábját is rábirá: hogy megengedje a legnemesb fogoly lá
baihoz borulva annak bocsánatját — raiatlami boldogtalan
ságáért — elkönyörögnöm. És férjed . . . Győző. . . nekem 
megbocsátott. Nézd e sorokat!' — itt papírlapot ada át az 
idegennö Hevesinének.— 

A lapon következő szavakat olvasa Hevesiné: „Ked
ves Rózán)! bocsáss meg a szegény Gábrielának, én meg
bocsátottam; kér szerető férjed H. Győző." 

„És csakugyan le vagy, Gábriela? igen, hisz ezen jól 
ismert sorok melletted bizonyitnak . . . ah minő iszonya
tos áldozata levél biinös szenvedélyidnek . . . mily rette
netes, boszujában a természet!?" 

,Megbocsáth»tsz-e?' 
„Oh bár bocsánatom, arcod ékeit varázsolhatná 

viszsza!" 
,Nagy lélek, nyújtsd tehát engesztelő jobbodat!' — 

Róza azt tévé. — 
Az engesztelésre nyújtott jobbot Gábriela, köny-f 

és csókzáporral boritá el, s térdre omolván Róza előtt: reá 
a legtisztább sziv kiengesztelÖdesének langy cseppjei har
matoztak. 

,És most nyugton szállok síromba, — beszélé Gá
briela — azonban még egyre kérlek imádott lélek: esküdj 
meg, hogy kilétemet örök titokban tartandod. 

Mert törhetlen büszkeségem, vagy nevezd bárminek 
bennem e határozottságot, bárkivel is tilt tudatni kivülö-
tök — kacérságom álduzatin kül: — hogy íme ronda hölgy
alakban, a hajdan kecseivel büszke s pazar Gábriela bűn
hődő váza lézeng, avvagy haldoklik. 

Ah de ime bátyád közelget, pedig nem akarok, e 
sasszemü férfival találkozni ez életben . . . óh esküdj, kér
lek az isten szent nevére, esküdj! többé ez életben ugy 
sem akarok ismerősökkel találkozni.' 

„Nem nem Gábriela, te köztünk maradsz." 
,Inkább ezerszer meghalni, mint e kínpadra jutni!' 

— kiáltá lelkendezve Gábriela, — de esküdj hát, esküdj 
az istenért!' 

„Te rajongasz szegény Gábriela... térj magadhoz!" 
Oh esküdj — sivitá Gábriela kikelve színéből, a ön 

szivének egy fénylő gyilkol szegezre, — különben előtted 
e percben megölöm magamat!' 

Hevesinét öszszerázkodtatá e váratlan jelenet roha
ma, s önkénytelenül rebegek halványult ajkai: 

„Esküszöm, Gábriela!" 
,Üdv veled, menynyek angyala!' — s e szavaknál hi-

hetlen gyorsasággal tűnt el a bokrok közt Gábriela szá-
nalmasantorz alakja. 

Néhány perc múlva, ezen — Hevesinének különben is 
tépett szivére rentülüleg ható —jelenet után, a három kö-
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riilugrándozó gyermek örömcsevegései közt, kedves ne
jét is karján vezetve, örömderüs arccal lépett Urházi a 
lugasba. 

,E1 a sötét képpel kedves Rózám, el örökre, lásd 
csakugyan mint mondám, örömhirrel térek hozzátok meg, 
a városból. Nézd, nézd, a jó áldott grófné közbenjárása 
csakugyan üdvös eredményű volt. — Itt a kezében tartott 
hírlapból következő sorokat olvasá: — 

Bécs. Jun. 18. Ö cs. kir. apostoli fölsége, ma, alatt
valói iránt folytonosan tanusitni szokott magas kegyének, 
ismét ujabb, különösen az érdekletteket örökhálára köte
lező fönséges jeleit méltóztatott tanusitni. Ugyanis **i só-
pénztárnok 5 évre szabott raboskodását. . . sat. . . sat. . . 

Továbbá — halld csak kedvesem s örülj! — a hírhedt 
bankjegykészitő statusfogoly . . . 

„Ah sziv ne repedj meg túláradt örömödben!" — re -
begé lelkendezve Hevesiné. — 

. . . státus fogoly — olvasá tovább Urházi — Hevesi 
Győző ügyvédnek, tiz évi raboskodásából még hátra levő 
hat teljes évet példátlan kegyességgel elengedni méltóz
tatott.4 

„Ah bátyám, kedveseim! — kiáltá örömsugárzó arc
cal Hévesinö; azt se tudva örömében, bátyja, sógornéja 
avvagy gyermeke csókolására szaladjon-e. Anyai gyöngéd 
szeretete lön az útmutató s ö az ámorarcu kis Győzőt e-
melé karjaira; örömkönyeivel áztatván annak aranyfür-
teit, s tüz csókjaival borítván el mosolygó arcát. 

„Már hon lesz kedves papád szerelmem kedves mag
zata . . . már nem fogok többé sirni, nem, hidd meg éde
sem . . . s nem fogom többé könyeimmel rajzaidat sem el
keverni"— bibelödék leirhatlan kellemü anyagi gyöngéd
séggel szerelmes magzatával. 

Minden arcon öröm derengett. , 
Majd féltékenyen simult Urházinő férje keblére, mint

ha ö is most nyerte volna viszsza szeretett férjét. Urházi 
pedig a férjek leglelkesb szerelemcsókját olvasztá boldog 
neje ajkaira. 

,De elég az ömlengés kedvesim, s most menjünk 
tovább, s töltsük csordultig örömkelyheinket— szólamlék 
meg végre Urházi — fogd kedves Rózám, ime ez öröm
híren kül a mai postán férjedtől is érkezett egy levél!' 

A levelet Hevesiné lázas örömmel bontá fel, s ol
vasá: 

„Angyali Rózám, kedves nőm ! 
Négy évi kinos raboskodásomban, testem s lelkem 

meg levén törve: lehetlen, hogy éltem ereje is meg ne sza
kadjon. A szabadulás szunyadozó világa is rendkívül mesz-
sze tünedezik elő látköröm határán.. ." 

„Ah bátyám, aggasztó sejtelem borul keblemre: e-
zek beteges kéz reszketeg vonásai, s alig ismerek ben-
nök Győzöm soraira. . . olvasd, kérlek, én nem vagyok 
képes. . ." 

Urházi tovább olvasá a levelet. 
„ látköröm határán Bocsáss meg, angyali nőm: 

ha roncsolt szivein nem ajandékozhata meg forróbb lángú 
szerelmével, mint tőle telhetek. Kórágyamban írom resz
keteg s talán utolsó soraimat, midőn is egyetlen kérel
mem hozzád még ez életben: gyermekünk legyen sze
meid fénye, s azon pályát engedd futnia, mire nemtője 
hívja.. . nehogy később, mint atyja, kárhozatos szenve
dély áldozata s szüle-átkozó legyen . . . isten veletek ked
vesim !" 

Az arcok iménti örömderüjét komor sejtelmek sötét 
felhői boriták be. 

Hevesiné hangos zokogásra fakadt s minden sóhajá
ban zúzott keblének egy-egy életszikrája látszott kiham
vadni. 

Urházi s neje pilláin a fájó részvét harmatgyöngyei 
csillámlottak, s huzamos ideig nem volt erejök vigasztaló 
szavak balzsamával kedves rokonuk szaggató szívfájdal
mait csilapitni. 

,Ne sirj, s ne essél kétségbe kedves Rózám — szó
lamlék meg végre Urházi — ezen levél előbb kelt, mint
sem szabadulását megtudhatá férjed. S szabadságának hire 
bizonyosan uj életet ada csüggeteg keblének. És én hi
szem . . . ' 

„Ne sirj, kedves mamám, ne . . . a bácsinak igaza 
van: mert még ezt az irást, mit az atyus leveléből ejtettél 
az imént öledbe, nem is olvastad, pedig ez is a levélhez 
tartozik, s meglásd, ebbe kedvesebb hír lesz irva!" — 
beszélé a kis Győző vigasztalólag, anyja elibe tartván a 
kihajtogatott lapot. 

Hevesíné letörlé könyeit, s mohón nyelek megtört 
tüzű szemei a lap betűit. 

S mint kinek orgyilok merül szivébe, lélekrenditö 
sikoltással rogyott öszsze a pázsit pamlagon. 

Urházi s neje, feledve a lapot, feledve mindent: 
döbbenve futottak segélyére , s cselédet kiáltva, a legna
gyobb sietséggel küldék azt orvosért, s ismét a szenvedő 
gyámolitásával szorgoskodtak. 

„Oh kedves bácsikám — beszélé sirva a kis Győző 
— ugyan kérlek olvasd el , mi lehet ezen az átkozott pa
píron irva : hogy ugy megijeszté szegény mamát?" 

Urházi átvevé a lapot, s következő sorokat olvasá 
arról: 

„1840. jun. 18. 
Az 5-ik számú kamrábani stálusfogoly, ügyvéd He

vesi Győző ur ma reggeli 9 órakor halt meg mellkórban. 
— Dr Sirhalmi." 

„Szegény húgom, szegény gyermek — kiáltá resz
keteghangon Urházi— alyád meghalt, e vészes lapról azt 
olvasá kedves mamád, de ne sirj , én második atyád fo
gok lenni." 

Az orvos megérkezett, s néma üdvözletet téve, He-
vesihéhez sietett. 

Kinos mély hallgatás terült el a jelenlevők közt, mig 
az orvos Hevesiné üterének tapintásába mélyedt, s reme-
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gö kételyek közt várak a tudós ajkakról az üdvnek vagy 
kárhozatnak rendítő igéit.. . : 

,„Kérném távolitni a gyermekeket !"̂  szólamlék meg 
végre az orvos. 

Urházi s neje keblét borzasztó sejtelem villanyzá át. 
A gyermekek távoztak. 
,„Edzék meg kegyetök keblöket mondandóm hallá

sára — kezdé komoly egyhangon az orvos. — Fájdalom, 
a symptomák itt szivrepedést bizonyitnak: s e kedves pél
dányképe a hitestársaknak, másfél perc múlva megszűnt 
élni!'" 

„Pirulj el sors, igaztalanságodban: hogy ez angyalt 
is áldozatul ejted!" — kiáltá fájdalmas ingerültséggel Ur
házi. — 

Mert az orvos borzasztó jóslata csakugyan teljesült, 
s a női rény- s kellemteljes Hevesinó alig pislogó élet— 
szövétneke, másfél perc alatt, végképen kialudt, 

XIV. 
Végzet. 

Az Urháziak családi sírkertében emelkedő uj sirdom-
bon néhány nap múlva egy ronda koldusnő találtatott hal
va, ki fagyos markában egy nagyrészint elázott papirda-
rabkát tartott ajkához szorítva. Melyen még e néhány sza
vak valának nagy nehezen olvashatók: 

„. . . bocsáss meg szegény Gábrielának, én 
megbocsátottam " 

Hatvani Gábor. 

A debreceni lánykákhoz. 
(Anákreoni dal) 

Lánykák! ti Debrecennek 
Csinos magyar leányi! 

. Kart karba öltve vígan 
Sétáljatok ki, ke'rlek, 
A helyre, hol V i t é z ü n k 
Oly hoszszas álmot alszik , 
S háromszínű szalaggal 
Füzért kötözzetek sír-
Szobrára tiszteletlel. 
Ö a ti szíveteknek 
Érzelmeit dalolta. 
Ültessetek fejéhez 
Egyegy butella máslást, 
iá illatú legyen, hogy 
Sírját is öszszejárja. 
Tudjátok: „E világnak 
E megdühödt világnak 
Minden csatépatéját , 
Kiverte a fejéből" — 
A hoszszas álmot is tán 
Képes leend szeszével 
Elűzni zárt szeméről 
Hogy újra énekeljen. 

fjosonci Itinszlo. 

Nyomatik Debrecen 

Debreceni napid. 
S z í n k ö r ü n k b e n folyó hó 5-én „Tóth Mihály" 

cimü eredeti történeti dráma adatott C s i s z é r javára. A 
név megtette hatását; mert a legnépesebb közönségek e-
gyikét láttuk koszorúba fűződve az emlékezet és művé
szet oltára körül. A darab meséje kissé szűk, s monoló
gok és dialógok pótolják némileg a cselekvényhiányt. — 
Egyébiránt végfejlödése fölé elevenebb szint ölt magára a 
darab. Elmondhatni, hogy a közönség az emlékezet ké
pein s Boka zenéjének olvadó trilláin merengve anynyival 
jobban mulatott, mivel a játéknak már 9 órára vége lön. 
— Egyébiránt azon jó uraknak, kik színészi nyegleség
gel, publikumcsalással gyanúsítgatták mind a jutalmazot-
tat, mind a szintársaáágot, szolgáljon cáfolatul azon kö
rülmény, miszerint a szinlapon a mü másik cime: ^Sze
ged o s t r o m a ' is kitétetett. Azért hát ne koppasztd, 
inig meg nem fogtad — a verebet! 

— A „Hö lgy fu t á r " szerkesztőjének Nagy Ignác 
urnák bebörtönöztetése a legkellemetlenebbül hatott höl
gyeink sziveire. Adja az ég, hogy mielőbb sajtótörvények 
jelölhessék ki az irói-kör nonplusuUraját. Mert különben 
más is könynyen megütheti lábát. 

— Folyó hó 5-ón a Párma-gyalogezred — mely a 
télen itt állomásozott — ismét viszszajött. Az itt volt Ká-
roly-gyalogság pedig 6-án*#eggel távozott el. 

— Egy bizonyos fiatal ember minden áron házasod
ni és feíeségejsedni akarván : több hölgyet ostromállapot
ba helyezett, másokat pedig tartalékcsapatul használ; ugy 
tesz, mint az ügyes katona, hogy, ha előtte elzárják az 
utat, legyen valami menedéke hátulról. .Megjárja, ha a 
védelemre készített torlaszokat egy véletlen eset épen ő 
reá szakasztja. Egyébiránt r o s z pénz nem vész el. Leg-
fölebb is csak h a m i s s á g á t lehet álismerni. Egy idejé
ben lerántott álarc, vagy egy tüzpróba, még mielőtt va
laki megcsalatott volna — mindent meg fog fejteni! Ad
dig is jó szerencsét az alakoskodáshoz. — Debrecenből 
nem sok mü fog a londoni mükiállitásra vitetni. Ezen 
arszlán igen jól venné ki magát a kitömött menagerie-
osztályban! (£ 

HIRDETÉS. 
T. Dravecky Zsigmond urnák németutcán 1772. 
SE. a. emeletes háza, mely több mint 12 tágas szo
bái, ezek közt vendéglőnek is használhatókat mind 
lent, mind az emeletben, — ezekenkivül raktárnak 
alkalmas helyeket, kamarákat és istállókat foglal 
magában, — f. évi nov. 1-jétöl számítandó 6 év
re haszonbérbe adandó. Értekezhetni iránta helyben 

Oláh Károly 
hites ügyvéddel. 

könyvnyomdájában. 
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