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A MEGGYILKOLT PORTUGALL KIRÁLY, AMÁLIA
KIRÁLYNÉ ÉS A TRÓNÖRÖKÖS.

kétszeres hiba volt a király részéről, hogy
udvartartása költségeit nemcsak, hogy nem
szorította meg, hanem folyton fokozta. A ten
gerentúli gyarmatok legnagyobb részének el
vesztésével úgyis elszegényedett nép nem birta
a terheket viselni, melyeket a király költeke
zése reárótt s a melyekhez még hozzájárult a 
parlament korrupcziója s az állami adminisz
tráczió költségeinek mértéktelen emelkedése is.
Olyan országban, a hol erős a republikánus
párt s ezenfelül a nép egy részére támaszkodó
trónkövetelő is folytonos aggodalmat okoz, sok
szorozott uralkodói bölcseséggel lehet csak
ilyen viszonyok között is megállani. Car
losban ez a bölcseség nem volt meg, újabb
meg újabb pénzkövetelésekkel állott a nép elé
s mikor az alkotmányos érzületű államférfiak
közt nem talált ízlésének megfelelő miniszte
reket, a kik kívánságait szó nélkül teljesítsék,
inkább felfüggesztette az alkotmányt s tör
vénytelen kormánynyal, parlament nélkül ural
kodott, semhogy megszorította volna a maga
és családja igényeit. Az egyenetlenség a király
és parlament között úgyis már régi volt,
Carlos elődei alatt is megtörtént több ízben,
hogy megakadt a törvényhozás gépezete s a 
kormány rendeleti úton hozott törvényeket.
Ez a példa csábította talán a szerencsétlen
Carlost, a ki aztán teljesen rábízta magát
törvénytelen miniszterelnökére, Francóra s csak
hamar olyan uralom kezdődött, a melynek
párja a modern Európában csak az orosz desz
potizmusban van.

Feltűnhetett mindenkinek, hoav a Lissza
bonból érkező első forradalmi híres után egy
szerre elcsöndesedett minden, alig érkezett egy
két hír s az is békés állapotokról igyekezett
beszámolni. Felületes szemlélő el is hihette,
hogy Portugalliában béke van, de a ki a dol
gok természetét ismeri, tudhatta, hogy ez a 
csönd mesterséges, hogy csak azért nem hal
latszik a kis ibériai államból a lárma, mert
elzárták a hangvezető csatornáit. A parlament
szét volt kergetve, a sajtószabadság elfojtva,
posta, távírda szigorú felügyelet alatt állott,
hogy ki ne hallassék a világba a készülődő
forradalom viharjósló moraja. A külföldi hír
lapok tudósítóit, ha kényelmetlenek voltak,
egyszerűen eltávolították az országból. A ki
rálygyilkosság vakító világosságánál most egy
szerre kiderül, hogy a hivatalos békehírek
mennyire nem voltak igazak. Meglehet, hogy
Carlos halála egy véres forradalomnak, ezernyi
emberélet elpusztulásának vette elejét, de
az sem lehetetlen ma még, hogy kiinduló
pontja egy majdan kitörendő forradalomnak.

Carlos király családját különben közeli
rokonság fűzi a mi uralkodó családunkhoz.
A király maga a Kóburgok nemzetségéből való
s másodunokaöcscse Fülöp kóburgi herczeg
nek, a legnagyobb magyar földbirtokosok egyi
kének. Nagyapja H. Ferdinánd király, a ki a 
braganzai házból való n . Mária királynővel

kötött házassága útján jutott a portugall trónra,
fia volt annak a Ferdinánd kóburgi herczeg
nek, a ki elvette az utolsó Koháry herczegnőt
s ezzel a Kóburgok kezére juttatta az ősi Ko
háryvagyont. Ennek a Ferdinánd herczegnek
második fia Ágost, Kóburg Fülöp apja. Carlos
király neje, Amália királyné pedig nővére
Fülöp orleánsi herczegnek, Mária Dorothea fő
herczegnő, a boldogult József főherczeg leg
idősebb leánya férjének. Amália királyné isme
rős Budapesten is, 1896ban, fivére lakodal
makor járt itt s szeretetreméltóságával nagyon
lekötelezte azokat, a kik akkor környezetében
voltak.

E L V E S Z E T T DALOK.
Dalok suhannak át fölöttem,
Mint az őszszel elszálló rnadaiak.
Szálló dalok ti, — nincsen rá időm,
Hogy meghallgassalak!

B körülzúgó munkazajban,
Elvesz bűbájos, tiszta hangotok.
Mire napszámom véget ér : ti már
Nagy messze szállótok!

— S jaj, mit nekem minden dicséret,
Hogy jól betöltöm napi tisztemet. . . .
Ha lelkem naprólnapra szomorúbb,
S a szívem üresebb !!

Szabolcska Mihály. 

VERSEK.
i.

Ibolyák.
Teli van a szivem ábránddal,
Teli, teli van álmodassál.
A tűnő nyár, lombhullató ősz
Tavasz nyilassal, virulással

Sugaras, piros színű felhők
Folytak be a szivem egészen.
Teli a lelkem ibolyákkal,
Mióta a szemedbe néztem.

H.
Közeledben.

Itt közeledben oly kibékítő,
Mocsoktalan tiszta világ van.
Ifjú álmok emléke melegít,
Mikor gond nélkül jártam a világban.

Mikor szemem a kék hegyekbe mélyedt
Elmélázva á titkos messzeségen.
Ez a sötét világ megint mosolygó,
Ha itt vagyok a szived közelében.

HL
Az én szomorú. . .

Az én szomorú, árva lelkem
Elöntötte a nehéz bánat.
Egy viruló, nyiló virágért
Sóhajt, ég,  óh, csak te utánad ! 

Csak érted, vígasz nélkül, érted,
Kit szívemhez nem szoríthatlak.
— Oh, az én szegény, árva lelkem
Hiába vergődik miattad.

Pctri Mór. 

FÁBRY JÁNOS.
Irta M I K S Z Á T H KÁLMÁN .

Két ősz se hiányzik már az ötvenhez ama
szép októberi nap óta, mikor egy vézna, bete
ges kis fiú szorosan az anyja szoknyájához
simulva, a belülről elmotyogott «szabadra»,
mely úgy hangzott a fiú fülében, mint távoli
égmoraj, benyitottak egy földszintes rimaszom
bati ház tiszta kis szobájába, hol a könyvekkel
tele rakott rácsos íróasztalnál erőteljes, piros
pozsgás, barna körszakállu fiatal férfi ült, figyel
mesen függesztve kék szemeit a szelid arczú
asszonyra és a félénk gyermekre.

— Fábry tanár urat keressük.

FRANCO, A VOLT PORTUGALL DIKTÁTOR.

—  Én vagyok,   szólt és felkelt.
— Egy kis diákot hoztam, — szólt az asszony

szeretetteljes tekintetével megbátorítva a fiúcs
kát — de még nagyon anyás, még sehol se
volt otthonról és minthogy csak otthon tanult
egyetmást, az igazgató úr ide utasított, hogy
tessék őt kikérdezni és meghatározni, vájjon
felvehető-e már az első latin osztályba vagy
pedig hazavigyem még az idénre?

— No azt majd meglátjuk, — monda barát
ságosan. •— Hogy hívnak, fiam. 

— Mikszáth Kálmán.
— Hogy? Nem értem. Hangosabban beszélj.

Mondd ki bátran! Hiszen nem loptad a nevedet!
Mondtam én, .hiszen hangosan mondtam,

hanem olyan igénytelen semmi név volt az,
hogy mire a hatalmas ember füléhez eljutott,
szétfolyt valahogy a levegőben, úgy, hogy nem
jól hallotta vagy ha jól hallotta, mindjárt el
felejtette.

— Hát kitől tanultál otthon?
— Tusnay Endrétől.
— Ki az?
Ez volt az első csalódásom. Micsoda? Hát

még Tusnay Endréről se tudják, ki? Pedig
milyen fej ! Úgy tűnt fel nekem az ő bibir
csókos nagy koponyája, mint egy óriás tudo
mányraktár. És a nevét se ismerik. Hát érde
mes okos embernek lenni?

— A községünkben tanító, — sietett anyám
megjegyezni.

Erre aztán közelebb intett magához Fábry
tanár úr s barátságosan megveregetve válla
mat, mely szinte behuppant hatalmas tenyere
alatt, kinyitott egy olvasó könyvet és markomba
nyomta, pecsétgyűrűs ujjával odabökve iegy
helyre:

— Olvasd ezeket, innen!
Olvastam, olvastam, de bizony akadozva.

Tele volt kátyúkkal, zökkenőkkel, nehezen át
lábolható iszalagokkal a zordon betűerdő. Édes
anyám aggódva kísért figyelmével. A kis betűk
gúnyosan tánczoltak káprázó szemeim előtt,
mintha mondanák: «Gyere csak haza, vár
otthon a kis csikó, meg a vén Bodri, meg a 
parasztgyerekpajtások, gyere te csak még egy
kicsit a Tusnay keze alá», de Fábry tanár
úr olyan jóságosan, nyájasan mosolygott le
rajok, hogy abbahagyták a hóbortos tánczukat
és kezdtek simábban beljebbbeljebb ereszteni.
Egyszer csak azt mondta a tanár úr «Elég»,
aztán tollat adott a kezembe, hogy írni is
próbáljak valamit. Nem a mostani vaspenge
volt még az, hanem igazi lúdtoll meghasítva.
Mert akkor még a lúd nagy faktor volt és a 
tudományos körökhöz számítódott.

Koppant roszul állt a kezemben, összevont
szemöldökkel nézte a tanár, bizonytalanul, sőt
kajlán ment a papíron s nem jól fogdosta le
a diktált szavakat, ittott kimaradt egy betű,
vagy egy fölösleges rósz szaladt ki a tollból.
Fábry kedvetlenül pödörgette a kis bajuszát.

— Az írásban is igen gyenge, — monda
anyám felé fordulva.

— Tehát azt gondolja a tanár ú r . . .
Szívem hangosan dobogott, behunytam sze
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meimet Most, most fog mindjárt eldűlni, haza
meheteke vagy itt fogok maradni?

Fábry egy perczig gondolkozott.
Mit akarnak belőle nevelni? — vétó

Alkalmasint gazda lesz ^idővel az 4 apja
mellett

Igen helyes, — monda. — Akadémiai
tag úgy sem lehet, azt már látom, hát isten
neki, hadd maradjon itt az első osztályba.

így rekedtem meg a Fábry keze alatt Kima
szombatban. Ő volt a legfiatalabb professzor,
ő vezette tehát az első osztályt. Istentől meg
áldott tanító volt, a kiben több a türelem, mint a 
«nebulókban» a lustaság. Szenvedélylyel vesző
dött tanítványaival s mint most a modern gazda
még szinte jobban szerette mívelni a rósz talajt,
mint a magától termőt, mert a rósz tanulókon
jobban meglátszott az ő arczának verítéke, mint
az eminenseken.

Fagyos világ volt ez akkor. Minden meleg
ség benszorult az ilyen intézetekben. Ezek vol
tak még a végvárak, a melyekben magyar
levegőt lehetett szívni. Ezek a férfiak, a kik
akkor itt tanítottak, nem afféle tanügyi bácsik
voltak (a hogy most képzelné az ember), hanem
az utolsó generálisok, a kik titokban hadsere
get nevelnek, ügyes politikusok, a kik óvato
san, nagy furfanggal belecsepegtetik a rideg,
száraz tananyagba azokat az édes érzéseket,
melyekből a hazaszeretet lombosodik ki, bű
vészek voltak, a kik úgy tudják mutogatni a 
multat, hogy benne látszik kidomborodva a 
jövő, próféták voltak, a kikben a hit nem
szétfoszló ábránd, hanem élőfa, mely gyökereit
beleereszti a fogékony gyermeki szívekbe.

Különben már akkor végnapjait élte a sivár
jelen. A szép sárga megyeházán még ugyan
cseh hivatalnokok jártak ki és be, de mire a 
most költöző daruk és kócsagok visszatérnek,
már akkorra költöző madarak lesznek a sasok
is, a kétfejüek s a daru és a kócsag tollait
fogják viselni pörge kalapokon, a kokárdás
kucsmák mellett, sarkantyúk fognak pengni a 
csizmákon, gyöngyös párták, pillangós főkötők
fognak rezegni a hölgyek hajában.

Már akkor ott volt a szebb kor közvetlen
a függöny mögött. De még a silhouetteje se
látszott. Az ódon iskolaépület mellett egy kis
patak csörgött. Csörgött, csörgött, csörgött, de
ki tudta volna azt még akkor, hogy mit cseveg...

A valóságban minden befejezettnek látszott
és sötétnek. Pedig hát valamelyik kis kapu
ban, a merre az iskolába jártam, egy kis ragyogó
szemű leányka dudorászgatott nótákat — abból
lesz a Blaháné. Egy öreg úr, a ki a csibukját
szítta átellenben, a hol laktam, országgyűlési
képviselő lesz néhány hónap múlva s egy
nyalka ífiatal főúrban, a ki néha Krasznahor
káról való átutaztában megszállt a «Három
rózsánál*, ki sejthette volna a legközelebbi
idők magyar miniszterelnökét?

A tanári kar csupa méltóságteljes tekinté
lyekből állott. Ezek az emberek olyanok tud
tak lenni, a minőknek a tanítványaikat szeret
ték volna nevelni. Egyesült protestáns gimná
zium levén, a fele professzorok a kálvinisták
ból teltek ki, a másik fele a lutheránusokból.
Ez utóbbiak közt különösen Terray Károly és
a most elhunyt Fábry János álltak nagy ma
gaslaton. Kemény fejű magyarok mind a ketten,
kik az ő erős várukba vonulva, az iskola falai
közé, semmit se engedtek abból a szellemből — 
mely immár évek óta lépcsőzet volt a kaza
matákba és börtönökbe. De mégis úgy rémlik
nekem, mintha kissé óvatosabbak lettek volna
a kálvinistáknál. Ezek, különösen Baksay István,
a ki még ma is él és a vidám szellemű, igen
kedvelt Szeremley Károly, a hol csak lehetett,
a legártatlanabb tananyag közt is, élesen gúnyo
lódtak a fennálló rendszer felett — pedig akkor
a megyefőnöknek hosszú fülei voltak és hosszú
kezei. A szókimondást és a szabadszájúságát
különben a tanítványoktól is szívesen vették.
Bátor, nyilt, igaz embereket akartak belőlünk
nevelni. A tapintatlan őszinteség hamarább
talált náluk mentséget, mint az ügyesen eltakart
ravasz szándék. A tanár és a tanuló közti
viszonyban nem volt semmi fesz, semmi pedan
téria, semmi más távolság, csak az a tisztelet,
mely az okosabbnak és az érdemesebbnek kijár.

— Azt mondd ki, a mit gondolsz! Ne félj
tőle semmit! — ez volt a tanításuk.

VASÁBNAPl UJSÁfl.

Fábry János, a rimaszombati főgimn. elhunyt tanára.

Ők maguk is úgy magyarázták, mintha egy
más közt beszélnének ad amicas auras.

Mikor Baksay a franczia befolyást magya
rázta a történelemben, ilyen színes szavakra
fakadt:

— Ha ebben az időben a franczia királyné
pelyhes szoknyát visel, az egész világ olyan
ban járt volna.

Az olasz tartományok elvesztését Szeremley
kikrétázta a mappán s örömtől ragyogó arczczal
kiáltott fel:

— No fiuk. Ezzel a jókora darabbal meg
könnyebbedtünk egy kicsit!

De ők se vették tőlünk zokon, ha az eszünk
egy kicsit odább szaladt az iskolai tradicziók
tól. Teleki László halálát adta fel Fábry tanár,
hogy írjuk meg vagy prózában vagy versben,
a kinek hogy adatott. Én a helyett a «Teleki
mennybemenetelét!) írtam meg. Istentelen me
rész ötletem volt, nem tudom, honnan szed
tem s épenséggel nem állt a Pestalozzi által
helyeselt alapon.

Az Isten kényelmes hálókabátban ül tró
nusán, midőn Szent Péter jelenti, hogy Teleki
László érkezését jelzik neki a földről. Az Úr
élénken rendeli el, hogy egy sereg angyal
repüljön jó messze elejbe s kísérjék be illő
tisztelettel, sőt a klapáncziáim szerint gróf Szé
chenyinek is két szárnyat rendelt, mondván:

íme uramöcsém, a szárnya itt vagyon,
De igyék egy kicsit, majd mehet oszt nagyon.

MIKSZÁTH KÁLMÁN DIÁKKORÁBAN.

iOú

Addigaddig beszélgetnek, politizálnak ezen
közben Széchenyivel, hogy eltelik az idő s 
Szent Péter riadtan fut be, hogy itt jön már,
most lép be a kapun, mire az Ur boszankodva
néz végig magán : «Ejnye, a kutya fáját, és én
schlafrokkban vagyok i t t Hamar ide a men
témet !»

Fábry tanár úr nem hogy összeszidott volna
a versért, pedig el voltam rá készülve, hanem
beszaladt a szomszéd osztályba a nagy hasú
Miklovics tanár úrért, hogy jöjjön az is meg
hallgatni s mikor még egyszer felolvastam,
csak annyit jegyzett meg dicséretül:

— No, amice fráter, te se fogsz ágyban meg
halni.

Csodálkozott is, mikor vagy huszonöt év
múlva, mint mameluk képviselőt látott viszont.
ii Olyan rebellis fiú volt uramöcsém, hogy bizony
soha se hittem volna.»

Hanem 'iszen én is csodálkozhattam volna,
mikor nemrégen, mint királyi tanácsosnak,
gratuláltam neki. Ki hitte volna még azt a 
dolgok legelején! De ón ezt most már nem is
említettem. Eleget kicsodálkozhattam már én
magamat az életben más egyebeken!

Fábry János szép kort ér t 77ik évet. S 
ebből több mint hatvanat nemes, zajtalan mun
kában. Losonczon 1830ban született. Termé
szeti hajlamai már gyermekkorában a füvészet
felé irányították s e tekintetben oly jártasságra
tett szert, hogy csakis Diószeghivel lehetne
összehasonlítani. Finom, gyöngéd lélek kell e 
tudományhoz. A természet nem veti le fátyo
lát a filiszterek előtt. Azért olyan ritka a nagyobb
szabású botanikus. Mert ehhez a szakmához
nemcsak tudni, de egy kicsit érezni is kell.
Bár pályáján az összes természeti tudományo
kat a szakmájába vette, mégis csak^a növények,
a füvek voltak az ő kedvenczei. 0 látta azok
nak a lelkét. S ők szólni tudtak hozzá.

A szabadságharczban tüzér volt, majd térpa
rancsnoksági segédtiszt 1850ben az osgyáni kis
gimnáziumban tanár lett s mikor ez négy év
múlva a rimaszombatival egyesült, ő is átment
az «erdőn túli* városba, hogy soha többet azt
el ne hagyja. 1897ig maradt a tanári pályán
(negyvenkét esztendeig), ez idő alatt majd min
dent tanított s többször volt igazgató.

Mások lankadnak a munkában, ő aczélozó
dott abban. Minél többet dolgozott, annál
többet akart. Noha ő volt a gimnáziumban,
sőt a rimaparti város társas életében is a ko
vász, az úgynevezett ohasznos ember*, a kire
minden olyan munkát rásóznak, a mi mások
nak nem kell, még mindig nem fáradt el, sőt
mellékesen még egy felsőbb leánynevelő-inté
zetet alapított és vezetett, hogy a mi üres ideje
a fiuktól megmaradt, azt a leányok kiképzé
sére fordítsa.

Sőt mikor élete alkonyatán nyugalomba
vonult, ez is csak «csere* volt Munkakört
változtatott. A gömörmegyei múzeumot ren
dezte, gondozta, szaporította csupa műkedve
lésből, de olyan energiával és ambiczióvaL
mintha legalább is a Britishmúzeum volna
rábízva.

A munkában nem volt válogatós — csak
a szórakozásokban. Főleg azokat szerette, a 
hol a kellemessel valami hasznos állt össze
kötve. Műkedvelői előadásokat hozott össze s 
egyéb irodalmi élvezetekbe vitte bele a kis városi
társadalmat. De a legnagyobb öröme volt, ha
kimehetett botanizálni hajdan tanítványaival,
utóbb néha egyedül is, ki a mezőkre, a bájos
szabadkai erdőbe, melynek flóráját szép érte
kezésben meg is írta.

Az idén hosszú ősz volt, az akácz és cse
resznyefák kétszer is virágoztak. A nyár, az ő 
utolsó nyara, sehogy se akart elmúlni, búcsú
zott, búcsúzott, meg visszatért (mintha az ő 
kedvéért tenné), csak a késő november gázolta le
végre a növényeket Mikor pedig aztán deczember
végén az egész természet a halottas szemfedő
alá került, akkor őt magát, a «növények atyját*
is lekaszálta a két fekete kaszás (így hívja a 
magyar nép a két hetes számot, a 77 esz
tendőt).

A kökörcsinek, kankalinok kibújnak megint
új tavaszszal a földből, zöldbe öltözik megint
a szabadkai erdő, a káprázatos színű pillan
gók, melyekben csak ő tudott igazán gyö
nyörködni, újra mártogatni fogják szárnyai
kat a napfényben, fűlemilék újra csattogtatják
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