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Vörösmarty Mihály. 
Hol van a magyar hazának ollyan része, a hol ne énekel

nék a „Szózatot" és a „Fóti dalt" ? a hol van a magyar szívnek 
ollyan része, a mit ez a két dal meg ne indítana? Az egyik bá
natát, a másik örömét zengi a nemzetnek, azt a szent tetterővel 
gazdag bánatot, s azt a rejtett fajdalommal teljes örömet, a 
mikről csak annak van 
fogalma, a ki bennök 
született. 

Ez a két dal jobban 
leírja huszonöt év törté
netét egy hosszú króni
kánál ; mert minden sza
vára azt kell mondani a 
magyarnak : ez az én vé
remből vett vér, ez az én 
testemből vett test. 

A ki ezt a két dalt irta, 
annak a képét látjátok 
ime itt. 

Vörösmarty Mihály a 
magyar nemzet első köl
tője ez. 

Ezt a rangot soha sem 
vitatja el tőle senki. Mint 
a leghirhedettebb fiak is 
jobbnak és nagyobbnak 
vallják atyjukat maguk
nál s büszkébbek reá, 
mint saját érdemeikre : 
olly büszke minden ma
gyar költő Vörösraartyra. 

Mert valóban atyja ö 
a magyar irodalomnak : 
atyja, ki megteremte, ki 
alkotá a nemzeti költé
szetet, atyja, ki pártolá, 
nevelte az utána jövő 
ifjú tehetségeket; atyja, 
ki példájával ragyog a 
jók előtt, atyja, ki a leg
drágább örökségét hagyta 
te utókorra, olly örököt, 
mellyben mentül többen 
osztoznak, annál nagyob
bá lesz az. Vörösmarty Mihály. 

Ez örökségünk az ö hallhatatlan müveiben van letéve. 
Huszonöt év alatt tiz kötet munkát adott át a közönségnek. 
Es e müvekben nem puszta unaloműző olvasmány van, a 

mit ma elolvastunk mulatságképen, másnap elfelejtettünk. Is
mét és ismét visszatérünk azokra, és mindig uj szépet, uj lel

kesítőt találunk bennök. 
A ki szeret multunk 

dicsőségén elandalogni, 
vegye elő Vörösmarty 
hőskölteményeit s ragyo
góbban látandja azokban 
a nemzeti nagyságot elő
állítva minden képzelet
nél. 

A ki csüggedést érez 
szivében a jövő iránt, 
keresse föl Vörösmarty 
honfidalait s uj erő, uj 
bizalom fog buzdulni 
keblében. 

A ki menedéket keres 
a köznapi világ unalmas 
egyhangúsága ellen, 
menjen oda, hol Vörös
marty tündérregéi egy 
egész uj világba vezetik 
az elandalgő lelket. 

A ki vig társaságot 
akar maga körül látni, 
midőn egyedül van , ve
gye elő Vörösmarty mü
veit s több kedélyt fog 
azokból hazahozni, mint 
a legvidámabb társaság
ból. 

És a ki csüggedni érzi 
szivében a haza szerel
mét, a ki nem hiszi a 
népek hallhatatlanságát, 
fordítson bármellyik lap
jára e költeményeknek, 
és meg fog győződni, 
hogy a melly nép költői 
illy nyelven beszélnek, 
nem mnlhat el soha. 



Vörösmarty összes müveinek egy tehetős magyar könyv
tárából sem szabad hiányzaniok, mert azokban van multunk 
dicsősége, jelenünk öröme, jövőnk reménysége, ott kell azoknak 
állani mindjárt a biblia és imakönyvekkel egy sorban, mert az 
igaz költő szinte az Ur prófétája s a mi belőle szól, az Urnák 
lelke az! Jókai Mór. 

Zay Ferencz. 
Történeti rajz. 

Közli : SÁRVÁHY BÉLA. 

Eredete e névnek, melly a XVI . században, a legfényesb és 
legmagasb udvarokban is olly ismert, mint minden jó honfi előtt 
tisztelt vala, ép olly bizonytalan, mint számtalan nagy neveké : 
mellyeknek emlékére olly örömest melegül fel a kebel, mellyek
nek hallatára olly szivesen emelünk kalapot. 

Tán mert zajt ütött a had dörgedelmeiben, vagy ugyanezt 
oselekvé és eredmény ezé a diplomatia fényes csarnokaiban ; de 
igen hihető, hogy, mikint sokaknak kül vagy bel sajátsága; ugy 
ennek is ritka és feltűnő észtehetségei kölcsönözhetének nevet. 

E véleménynél megállapodhatni annál is inkább hiszem, 
mert akár hadi dolgait vegyük szemügyre; akár követségeit, s 
azokbani ritka tapintatu ügyes eljárását tekintsük: Zay Ferencz, 
minden tekintetben egyike marad azon jeles férfiaknak; kik az 
élet sikamlós pályáján feltörő nehézségeken nemcsak szerencsé
sen tudtak átküzdeni; de azokon rózsát és babért is birtak fel
mutatni. 

Ifjabb koráról a krónika keveset jegyze fel, tettei azonban 
annál nagyobb betűkben irák meg élte folyamát. Már I. Ferdi
nánd korában a zugó fegyverek közepette is jelentékeny szerepet 
vive; s majd egyik, majd másik várban parancsnokolt, mig utóbb 
több és nevezetes váraknak kormánya bízatott reá. A történelem 
öt, mint szolnoki, egri, kassai és munkácsi várkapitányt említi. 
A nevek ugy hiszem eléggé tanúsítják; milly hűség jellemezhető 
öt fölkent királya irányában; de azt is érthetővé teszik, milly 
vaskaru férfin lehete, ki a zavargások az időbeli tömkelegében, 
az ellenségeskedések olly makacs, gyakori és vérengző jelenetei
ben olly nevezetes várakat nemcsak kormányozni, de férfiasan 
megvédeni és a győzelmes csaták következtében dicsőén meg
tartani is birá. 

Fegyvertársai és elvbarátai közül két nagy férfiú említendő: 
Bakics Péter és Veráncz Antal. 

Bakics egyike volt I. Ferdinánd leghívebb és legjobb fegy
vereseinek, Veráncz ama jellemdus főpapok egyike, kiket ritka 
elmééi, messzelátó lélek, törhetlen szorgalom és mocsoktalan 
hűség emel a történeti évkönyvek fénylapjára. 

Ki ne emlékeznék 1547. évre, és a schmalkaldi háborúra? 
ott állott egymás mellett V. Káról, és I. Ferdinánd. A magyarok, 
az egybesereglett hadakban szinte jelentékeny rész valának; a 
király a szép magyar sereg vezényletét Zay Ferencz, Bakics Pé
ter- és Nyáry Fereuezre bizá; e végső hamar megbetegedvén, és 
Csehországban hátramaradván : a hadügy terhe az említett két 
férfiura nehezedek. 

A két ellenséges tábor olly közel nyomakodék egymáshoz, 
hogy csak Elbe vize választá el őket; előőrsül a magyarok, s 
névszerint a huszárok valának kirendelve; de ezek nem tudván 
sokáig tétlenül ácsorogni, habár a sereg egy része hidveréssel 
foglalkozék is : neki rugaszkodnak a folyónak, és szerencsésen 
átkelvén, az ellenséget azonnal űzőbe veszik, s az utócsapatok 
fővezérét, ki nem más , mint Frigyes János herczeg vala , elfog
ják; a csata Sz.-György napján, April 24-kén döntetett el Mühl-
bergnél; 8 miként többen hinni szeretik, a diadal főtényezói a 
sok csatákban hösiesség-koszoruzta huszárok lettek volna. 

Háborgós világban minden hegyet és halmot felhasználván, 
és bástya- vagy várrá alakítván, a Tisza- és Zagyvánál is mutat
kozott egy igen alkalmas hely, mellyet Szolnoknak neveznek.— 
Ferdinánd e helyet megtekintetvén, s azt várra és védelemre, 
már természeti helyzeténél fogva is igen czélszerünek talál
ván, ott : 

1549. egy hatalmas várat rakata. E vár építését Salm Mik

lós hírneves hadparancsnokra bizá. Ez ama nevezetes ütközetértő 
Salm Miklós, ki a paduai csatát eldöntötte, ki 1529. a nagy ha
talmú II. Szülejman körmeitől Bécset megmentette, ki Zápolya 
ellen szakadatlanul küzdött, kinek V. Károly , és I. Ferdinánd 
Morvában, a salmi urodalomban emlékszobrot állitata. 

1550. a vár, mellyet mind az emberi mesterség, mind a ter
mészet igen kedvező bátorságba helyeze, tizenkét havi folytonos 
munka után bevégeztetett. A szolnoki vár, mint igen jelentékeny 
állomás, s melly a törököknek utóbb annyi vérontásába került, 
a behelyezett vitézcsapattal együtt Zay Ferencz parancsnoksá
gára bízatott. Ferencz azt mint fejedelmi hálazálogot tekinté, és 
meg is ótalmazá. 

1552. a királyi hadi-hajók parancsnoksága bízatott reá, mit 
szinte olly erély- és ügyességgel kezeié, hogy fölkent urának ke
gyét és teljes megelégedését nyeré meg. Most a legnagyobb sze
rep bizaték reá. 

A bécsi udvar, és a fényes porta, mindeddig egymással vi-
szálkodásban állának; az első mint jó keresztény minden alkal
mat megragada : hogy a túlságos vérontást megszüntesse, és az 
ugy is eléggé kiszenvedett Magyarországot békelábra állítsa; 8 
hogy annál könnyebben czélt érjen, ö külde első békekü veteket, 
és olly követeket külde, kiknek bölcseségére az egész országot 
bizton reá bizhatá. 

A szerencsésen és biztos inerénynyel végzett ügyek, a na
gyobb nyelvismeret, s a feltűnő eszélyesség e dolog végrehajtá
sára , két férfiút ajánla, egyike Zay Ferencz, másika Veráncz 
Antal vala; a megbízatás, mellyben őket a királyi kegy részel-
teté, alább fog kitűnni. Veráncz ekkor pécsi püspök, és kitÜDő 
nevezetességű egyházfő , Zay Ferencz hadhajői főparancs
nok vala. 

1553. jul. 18-kán indulának el Komáromból, s jutának Bu
dára ; az ottani basa elég előzékenyen fogadá őket, s Ó-Budán 
szállván ki 24. júliusig ott mulatának. Jul. 25-dikén négy hajó-
és hat sajkával keltek a nagy útra, mert rendeltetésűk nem ke
vesebb, mint Konstantinápoly vala. Midőn menőfélben Budapest 
alá értek , a törökök mindkét oldalon ágyudurrogással tisztelék 
meg őket, s még az nap Csepel szigetéig hajózván, másnap Tol
náig vitorláztak, mindenütt szerencse kiséré, és öröm fogadá 
őket. Jul. utósó napján Belgrád alatt voltak, aug. 25-kén pedig 
Konstantinápolyba érkeztek,- tehát teljes egy hónapig utaztak. 

Itt hogy dolgukat annál sikeresebben végezzék, elsőbb is 
szép szó, szívesség, előzékenység és becses ajándékokkal torek-
vének az udvarbelieket, és a basákat részökre hajtani. És czélt 
aligha tévesztenek. 

Tudvalevő dolog, hogy a zsebórákat a XVI . század elején 
Nürnbergben bizonyos Hele nevü óramester alkalmazá össze 
legelőször, s mert azok még akkor inkább tojás- mint gömbala-
kuak valának, közönségesen nürnbergi tojáskáknak neveztettek. 
Konstantinápolyban még e dologról akkor mitseui tudának; de 
ha felette drágák voltak is, nálunk legalább aföbbek mindnyájan 
bírták.—Annyi bizonyos, hogy mind Zay, mind Veráncz el vala 
illyesekkel látva. 

Hajdár a nagy vezér megpillantván ezen uj müvet, felkéré 
őket, hogy bár milly áron is , de legalább egyiket engedjék át 
neki. A bőkezű főurak nem pénzért, de ingyen adák át neki 
mindkettőt. 

Az ajándék kedvesen fogadtatott ugyan, de ök korántsem 
léptek fel kívánalmukkal, melly épen nem vala kevesebb, mint, 
bogy . Erdély adasssék vissza Ferdinándnak, az eddig török 
birta magyarországi várak pedig a magyar koronának engedtes
senek vissza. 

Ezalatt Ázsiában forrongás ütvén ki, mielőtt ök Szulej man
nái beszélhettek volna , ez a zavargások lecsillapítására oda sie
tett. — Voltak az udvarnál, kik az ügyet kedvező pillanatnak 
magyarázván, a török ellen háborút sürgetének : mert a szultánt 
már elaggott tehetlen embernek hivék , mert ázsiai háborúja ál
tal teljesesen elfoglaltnak gondolák. Csalódtak. E két jeles diplo
mata igen jól beláta a körülményekbe, s a királynak ellenkezőt 
tanácsola; s mire levelök Bécsbe ért, már azt is haliák, hogy 
Szulejman a lázangók fejét megölette, s igy a zavarnak hamar 
és könnyen véget vetend Hlyen a bölcs államférfiú! ha tehát 



amúgy meggondolatlanul kimondatott volna a háború, ki mondja 
meg ny leendett a vége? 

Szulejman elindult sept. 12. és octob. végével már Aleppó-
ban volt. Fia volt az, ki lázongást kezde, Musztafának hittak, s 
azt még útjában megölette, hogy atyjának, életében császár
ságra törekedni bátorkodók. Ime egy határozott vonás Szulej
man életéből. 

Malvecz János, Ferdinándnak konstantinápolyi követe, visz-
szatérvén Bécsbe, s ugyanott meg is halálozván, helyébe Busbek 
küldetett; midőn a szultán meghallá, hogy ez is megérkezett, 
rögtön azt kiváná, hogy mindhárman utána menjenek Ázsiába. 
Szulejman ekkor Amasánban vala. 

1555. böjthó 9. napján indultak el Konstantinápolyból. — 
Elsőbb Skutarin át Karaliba, innen Libissába mentek, — e hely 
Hannibál koporsójáról mondatik nevezetesnek — s majdnem 
hannincz napi szakadatlan utazás után végre Amasánba értek, 
hol tiszteletül néhány török lovagla eléjök. Szulejman nem lé
vén honn, Achmet föbasa üdvözlésére vezettetének. Azonban 
még jóformán ki sem pihenek magokat, a ráczkevi törököktől 
két követ érkezik ugyanoda, kik arról panaszkodának, hogy az 
egri magyarok, kiknek parancsnoka Zay Ferencz vala, nekik 
kirontásaik által iszonyú károkat okozának. 

Mielőtt e panaszt a szultán megérté, a messze földről érke
zett követeknek kihallgatást ada. Itt bámulák meg először a 
keleti nagyságot kicsinyben. A nagyúr egy lábnyi magasságú kar 
székben üle; a szék gazdag szövetű szőnyegekkel vala bevonva; 
mellette a földön az ívek és nyilak rendetlen rendben heverének; 
arcza inkább komoly mint vidor vala, de külseje még is tiszte
letre gerjeszté a szemlélőket. 

Történt egykor, magam sem tudom mikor, hogy egy hor
vát születésű férfiú valamelly szultán elé bocsátatván : ugyan
azt orozva meg is gyilkolá; e pereztöl, legalább az időben, 
midőn a nagyúr elé keresztényt bocsátanak, mindkét oldalról 
egy egy török álla, s hogy a mondott eset elő ne adja magát, 
annak mindkét kezét megfogá. Igy juthatának Szulejman kéz
csókjához a mi követeink is; mi megtörténvén, háttal vezeték 
éket vissza a falig, hogy mindig szemközt legyenek, .és semmi 
hasonlót ne merészelhessenek; mikor jó tova valának, akkor 
mondhaták csak el megbizatásukat. 

Szulejman nem kedvvel, de legalább türelemmel hallgatá 
meg őket, a basák azonban a beszélőket több izben félben szaki-
ták, s durva neveletlenségöket csakhamar elárulák. 

Miután többször ismétlé eszavakat : jó jó, majd meglátjuk; 
végre határazottan kimondá, hogy : neki nincs szándékában több 
mint félévi fegyvernyugvást engedni. Megérték nagy fájdalom
mal azt is, hogy ha Ferdinánd ügyét jobban fogják sürgetni, 
igen hihető, hogy : orruk nélkül fognak visszatérni. 

Már vissza akarénak indulni, midőn Rusztán a fővezér Zayt 
karon ragadja, és hozzá igy szól: 

„ Ti fö magyarok, ugyan mit miveltek, miért nem jő meg 
eszetek ? fogadjátok el az én tanácsomat, hagyjátok el Ferdinán
dot, álljatok a mi császárunkhoz, és ö egész Magyarországot ugy 
fogja megosztani, hogy ti azt békével birhas9átok örökké." — 
Mire Zay röviden igy válaszolá : 

„Mi azt semmi áron sem tehetjük, hogy mi a mi urunkat, 
királyunkat elhagyjuk, ki minket máig ápol, és mindennemű 
tisztségekre méltat. Ezt tiltja eszünk, tiltja becsületünk; kegyel
med is méltán boszankodnék, ha olly szolgája válnék hűtlenné, 
kit saját kenyerén, és saván nevelt fel". 

Erre Rusztán igy szólamlott fel: „Roszul gondolkoztok ti 
magyarok, és nem akarjátok látni, miként cselekszik a ti király-
tok. Ö veletek mit sem gondol, sőt ép ugy gyűlöl benneteket 
nünt bennünket; ő valóban nem is gondol békére, s ha egy né-
mellynek közületek kedvez, az csak azért történik, mert nem 
nélkülözhet benneteket." Nemde ez nem igen fejszéditő okosko
dás ? de meg is felelt reá Zay, mondván : 

„Minő érzelemmel van királyunk a béke iránt, elég tiBzta 
lélekkel kimutatta az által, hogy hozzátok követeket külde, 8 
hogy a köznyugalom fentartásaért adóval is kész áldozni; s mig 
a ti császártok a perzsák ellen járt hadakozni, addig ö, habár 
árthatandott is, nyugottan viselé magát, s csak egy fegyverest 

sem mozdított ellenetek, holott az idő alatt is a mieink több ká
rosításokat szenvedének. Ugy hiszem ezekből a magyar nemzet, 
és királyának a béke iránti vonzalmát mindnyájan belátjátok.— 
Hogy Erdély ügyében uratokkal nem olly könnyen végez, az 
onnan van; mert Szulejmantól szint azon érzelmet igényli, mely
lyel ö iránta viseltetik." Kevés gondolkodás után Rusztán a 
mondottakra illy feleletet adott : 

„Nektek magyaroknak sokkal jobb dolgotok volna, ha, mi
előtt elvesznétek, szómat fogadnátok; nem látjátok, hogy pusz
títják soraitokat a mi császárunk fegyverei?, vagy nem jobb 
lenne, ha velünk együtt ti is a németekre rohanván, válvetve 
eszközlenök ki a békességet? aztán arathatnátok mezeiken , szü
retelhetnétek szőlőikben, s ezüst, arany, és házaikat magatokévá 
tevén : a mi nagy császárunk árnyékában nyugalom, és bátor-
ságbau élhetnétek." — A haramiás okoskodásra Zay Ferencz 
igy válaszolt : 

„Szavaid szerint cselekedni sem vallásunk, sem becsületünk 
meg nem engedné, mi keresztények , és magyarok vagyunk. 
Nyelvünk a szomszéd nemzetekétől különbözik ugyan, de mint 
benneteket az izlám, ugy olvaszt, bennünket is együvé a keresz
tényhit. Nem jó a keresztényeknek egymás közt megszakadozni: 
eddig is azért ostoroza bennünket ég haragja; mert egymással 
meg nem fértünk, mert egymásnak vérét ontok. Mi szomszé
dinkkal már annyira összeszövetkezénk, és összeolvadánk, hogy 
egymással elszakadnunk kár, botrány, vagy végveszély nélkül 
nem lehet," Rusztán még egy nevezetes ellenvetést intézett hozzá, 
mondván : „Magyarok, magyarok, nektek nem kellett volna 
megölnötök Martinuzy Györgyöt!" Ezen ellenvetésre Zay Ferencz 
igy válaszolá : „Söt igen, még néhány évvel korábban, mint is
mert halála történt. Ö volt az, ki mind saját, mind Izabella nevé 
ben Erdélyt királyunknak felajánlotta; ha ö ezt nem cselekszi, a 
két fejedelem között semmi ellenségeskedés nem léteznék; ra
vasz, és álnok férfiú volt, azt mindannyian tudjátok; hogy ma
gának függetlenséget, s önálló fejedelemséget szerezzen, két 
konyhára járt, s hálátlanságból mindkét jótevőjét megmarta. 
Királyunkat, s a ti császártokat csak hitegette, ámította, ha 
hamarabb eltétetett volna az útból, mi magyarok most boldogok, 
s egymásnak nem volnánk ellenségei, vesztét maga sürgette, ér
demlett sorsa utolérte." 

Ezek a divariban történvén, nem akarám, a mesterkélt csá
bítás folyamát megszakítani; de a ráczkevi törököket sem sza
bad érintetlenül hagynunk. Ok sem utolsó szereplök ez ügyben: 
— Zay alig ért vissza Konstantinápolyba, a föbasa igen jól tud
ván, hogy Szulejman jobbágyai károsítását épen nem türi : Fe-
renezhez azonnal két csauzt külde, hogy a ráczkeviek panaszá
nak eleget tegyen, s őket kártalanítsa. Zay felindulván a hely
telen követelésen, nyíltan kimondá : hogy ö ennyi földre nem 
apró bajok, hanem a béke dolgainak elintézése végett jöve; ha 
pedig a ráczkeviek, kik elég sokszor magok adának a viszályokra 
alkalmai, csakugyan elégtételt követelnek : a dolog ott igazitas-
sék el, hol a megbántás történt, Ferdinánd igazságos, ö bizonyo
san, és mindkét félnek eleget fog tenni. 

A ráczkeviek sem Zay sem a basák feleleteivel be nem érvén, 
pörüket a szultánnak terjesztek fel; a dolog azonban még is ugy 
intéztetett el, miként azt Zay Ferencz előre kimondá. 

Haza térvén szerencsésen, a béke és hadban ismét olly tevé
keny részt vön, mint ezelőtt. 

1560. Ferdinánd öt, mint különben is igen ügyes hadföt 
kassai kapitánynyá tevé, meghagyván továbbá is őt ama ritka je
lentőségű szerepben, mellynél fogva Ítélete, és véleménye mind 
az ország dolgai, mind a perek ügyeiben döntő és határozó 
vala. IUy teljhatalmú föbirák akkor négyen valának : a már 
eléggé ismert Zay Ferencz, Bornemisza Pál a püspök, Tahy Fe
rencz, és Gregoriancz Pál. 

1562. Balassa Menyhért, éa Bátori Miklós hadaihoz csatla
kozván Hadad alá indult, azt szerencsésen hatalmukba kerítvén 
Szathmár ellen nyomultak; itt a várbelieken kívül a budai és 
temesi basákkal gyűlt meg baja; ezek által ugyanis bekerítet
vén, mind eledel- mind a hadszerekben legnagyobb szükséggel 
küzde. 

Beüzent Ecsedre Székely Antalhoz, hogy küldjön lőport, és 



segélyére jöjön, de ez nem történvén meg, végre sikerült neki 
Forgács Simon és Dobóval egyesülni, a törököket megrohanni, 
s őket annyira megzúzni, hogy a megszalasztották szinte ör
vendenek, hogy számok jól leolvadván, az ugy is már csekély 
készletből az éh- és szomj vágyait kielégíthetek; a szétvert tö
rökök száma a 20,000 meghaladta. 

1563. Pozsonba hivatott, hogy a magyar trónra lépett uj 
király koronáztatásában részt vegyen; ez ünnepélyre 100 lovagot 
vive magával, kik nem csekély tárgya levének a közkiváncsiság-
nak; a megkoronázandó főherczeg és trónörökös előtt ez ünne
pélyen a kivont kardot Tahy Ferencz vivé; ő a gazdag és fényes 
ruhába öltöztetett huszáraival a nap hőse körül lovagla. 

1565. Balassa Menyhért, és Svendi Lázárral, az elég isme
retes nevü vitézzel, ismét Szathmár alá nyomult; Bátori meg
hallván a három hatalmas hős közeledtét, s a védelem lehetlen-
ségét belátván , a várat odahagyta, s a Szamoson átkelt, és 
Váradra sietett vissza. Szathmár tehát minden munka, és fárad
ság nélkül foglaltatott el. Innen, hogy a kedvező időt felhasz
nálják : Erdőd, Cseh, és Kővár alá nyomultak, és ezek is könnyű 
móddal kézre kerítetvén , diadal-menetöket Nagy-Bánya felé 
folytaták. A nagybányaiak meghallván a győzelmes sereg kö
zeledtét, azokat be sem várták, hanem eléjök sietvén önként 
meghódoltak, s önként ajánlkoztak fel minden kívánalmak telje-
sitésére. 

Ezek 1566. történtek, s igy egy jó közt királyi kézre jut
tatván, Szathmár és Erdőd közt ütöttek tábort, miután minden 
elfoglalt várat kellő örcsapatokkal elláttak vala. 

Hősünk halálát Istvánfly az emiitett évre teszi; Budai pe
dig még egy utóbbi évben kelt leveléről is tesz említést, mellyet 
hozzá Miksa király intézett volna, a munkácsi ó hitű papság 
ügyében. Meghalt 1569. 

Halála napját határozottan nem tudhatni, neje kettő volt, 
első Garay Borbála, Garay Lörincz leánya, a második Mindszenti 
Katalin, a hős Bátori Bonaventura özvegye; gyermekei csak az 
elsőtől vauinak, u. in. Endre,Lörincz, fiai, s egy lánya; második 
neje utána is özvegyen maradván, Bánffy Lászlóhoz ment nőül. 

András polgár. 
Pajkos fiuk valának azok a 
Bocskay hajdúi! 
Nem igen szoktak, ha csak lehetett 
Éhezni, szomjúzni! 
Nem vizsgálták : hogy a tulokra 
Ki bélyegét sütték? 
Hátat-vetvén eme mondásban : 
Törvényt ront a szükség! 

Éa összesúgnak egy este : 
Ijeszszünk rá Eperjesre' 
Sóvár felé van ménes, csorda, 
Szakadjunk titkon két csoportra ; 
Szeben felől mig egyik támad : 
A másik elhajt ménest, nyájat. 
Tetszett a terv, tetszett a préda, 
S még legjobban a vaskos tréfa. 

Mi pedig, mig lesz valami: 
Forduljunk egyet a városban, 
A mig Lipót, András és Márton*) 
— Érdemes polgár mind a három — 
Hajdúk zajára* szét nem robban. 
Mert egy csapszékben mulat mindenik, 
Együtt az idő jobban eltelik. 

Márton polgár kevés beszédű, 
Ne i- búsulj, hogy megszalaszszon! 
Semmiben sincsen rövidsége, 
Van sok pénze s jó egészsége, 
S még iijii szép menyecske mellé! 
De az asszony 
Lgy tetszik, mintha nem szeretné! 

*) Schmock Andris, Márton Tétét. 

András szerszavas, felesége sincs, 
Összekap veled, Csak ránézz, vagy ints 1 
Egy tücske van : — de több nem is kell — 
Hogy tudnillik ő bátor ember! 
Voltak s minő kalandjai! 
Beleuntak már hallani; 
Es senki sincs Eperjesen 
Ki e részben Tamás legyen, 
Csak egy ember! ki most is ott ül, 
Ki minden szóra, neszre szemfiil; 
S mig András szaval : hogy a havason 
Kilejiez farkast vert egy bottal agyon 1 
S hogy fogott dezentort mint vándorló legény, 
Hát mikor átment a zajló Duna jegén . . ! 
Fogadásból mint hált egy régi várban, 
Száz kísértettel szembe nézve bátran : — 
Ott ül . . . ! a elébb csak mosolyog, 
Mondván : ,,ez még nem nagy dolog!" 
Később rútul kaczagni kezd : 
„Sógor! ugy-e álmodta ezt . . . ?" 

Ea a ki ckkép lábatlankodik : 
Ki volna más ? Lipót a harmadik ; 
Nagy tánczingerld, bár máskép kicsiny, 
Minden lépése, szava : tréfa, csíny; 
Áprilist járat, pénzt ásat veled, 
A lutrin ternót, quinternót nyeret; 
Talál mindenkit gyenge oldalán, 
Meg nem sebez, csak csíp mint a csalán. 
Sokon átment, mégis mint a gyerek, 
Az élettel csak játszik, enyeleg! 
Ajkán tréfa, élez, aranyfüst, — s ha szólt 
Bezománczozza a kemény valót. 
Szereti őt egész világ. 
Csak András nem ! oh mert hiszen 
Szivén sebet gyakorta vág 
E szörnyű szóval : „nem hiszem !" 

Ugy volt most is . . ! de hah, mi zúg . . ? 
A harangot félre verik! 
Lútas-futás , rekedt zsivaj . . . 
Mi baj ? mi bnj . . . ? 
A hajdú tört ránk, itt a had . . . ! 
A polgárság fegyvert ragad , 
Mind az utolsó emberig. 
S Lipót, András fűiébe sug 
Az udvaron : 
No most itt a jó alkalom ! 

Elmúlt éjfél, mikor eldőlt 
A csata a kapuk előtt; 
Gyalog voltak a jó polgárok : 
S lófélében van legtöbb károk ! 
Csikó , tinó elballagott . . . 
S ez nem elég! 
A veszteség : 
Hét sebesült, három halott ! 
De ki az a bősz óriás 
Ki ontva vért 
Boszut állt a bajtársakért, 
Két lábúért, négy lábúért? 
Ki egy véres hajdufejet 
Lándsán lóbál a nép felett, 
(Mert hozzák a harcz hősét vállon, 
Hogy jobban lássák e jobban lásson) — 
Ez a félelmes óriás 
András polgár ! ki lenne más ! ? 
A fáklya-füstben , fáklya-fényben : 
Néz jobbra balra nagy kevélyen ! 
Dicsősége délpontra hágott, 
Zavarba hozta a világot! 
De óh . . . ! 
A földön minden olly mulandó! 
Az éljenek közül kirí 
Egy gúnyos, mély hang: le vele! 
Ki az ? mi az ? 
Hah, milly botrány . . . ! 
S Lipót igy szól, mosolyogván : 
Ez a Márton polgár feje . . . ! 

Lát . . . feldühül a nép 8 gyilkost rival 
Hősünk fehér lesz, ollyan mint a fal . . . 



S midőn a megholt felesége 
Kap átkozódva üstökébe : 
A földről nyög fel már a bajnok : 
Jaj, irgalom! mindent kivallok! 
De a tömeg már czepeli, 
S roszul lesz a nyakabeli : 
Ha három szava-hihető 
Hódos polgár nem áll elő. 
Csend lesz, és a tanuk beszélnek : 
Csak hagyjatok békét szegénynek! 
Mártont a hajdúk ejtették el, 
Lelkét karunk közt adta ki; 
Meghidegülve hagytuk hátra, 
S hogy visszatértünk akkorára 
Fejét leszelte valaki . . . 
S hogy András volt, a fő elég jel . . . ! 
A megbukott hős nyomorultan 
Bókol fejével : ugy van, ugy van . . . ! 

És e sajátságos történeten, 
Soká nevettek még Eperjesen ; 
De András végkép elvonult, 
Nem járt csak a szomszédba : 
Szegény Márton bus özvegyét 
Vigasztalgatni néha; 
S szólt, — bánatát enyhítni vágyván — : 
Szép halni a becsület ágyán ! 

„Elő se hozza! — mond az asszony — 
Mintha most is előttem állna 
Az a véres fő, az a dárda . . . ! 
Hogy ereimben vért fagyaszszon . . . 
S mindig ugy tetszik : szomszéd ölte meg 
Szegény jó Mártonom . . . 
Ezt a fátyolt miatta hordozom . . . . ! " 
S arczán bus köny pereg . . . 
Aztán reáveti könytől fényes szemét, 
S András lelkéig jár, köny, pillantás, beszéd . . . ! 

A vádló lelkiösmeret, 
Meg az is : hogy talán szeret! 
Azok a gömbölyű karok, 
Szeme, melly sir és mosolyog; 
Karcsú termet, lágy szőke baj , — 
Hókeblén a fekete csipke , 
Hej .nagy gyönyör, de hej nagy baj . . . ! 
— És Andrást mindez lépre vitte . . . ! 

A mint a násznak híre fut : 
Több viz Lipót malmára nem kell 1 
Mihelyt előtalálta, 
Rákiáltott ; no bátya ! 
Most már hiszem, hogy bátor ember l 

Tompa. 

Néhány szó a trágyáról. különösen a guanóról. 

A magynr gazda régóta hord trágyát szántóföldeire, de 
alig jutott valaha eszébe arról elmélkedni, hogy mire való tu
lajdonképen a trágya, mennyiben termékenyíti a földet, hogyan 
kell vele bánni, s mellyik felel meg legjobban az ő czéljának ? 
Pedig ezek igen fontos kérdések, mellyek megoldásával a legje
lesebb külföldi tudósok és gazdák foglalkoztak. Bizony a mai 
világban ismeret és tudomány nélkül sehogysem boldogulha
tunk, még a mezei gazdaságban is csak ugy mehetünk valamire, 
ha az illető tudományokban, nevezetesen a vegytanban is járta
sok vagyunk. Azzal mit apáinktól öröklöttünk , semmiképen 
sem érhetjük be többé. 

Földeinket részint természeti, részint azokra hordott mes
terséges trágya javitja. A természeti trágyát rothadó növé 
nyek és állati anyagok képezik. A fák lehullt levelei, a növé
nyek szárai és földben levő gyökerei ugyanazon elemekből al-
kotvák, mellyekből a természet éltető ereje uj növényeket te
remthet. De hogy az megtörténhessék, azon elemeknek vizben 
feloldhatóknak kell lenniök, mert a növény csak azt veheti föl 
Magába táplálékul, mi vizben fel van oldva, s mit a vizzel együtt 
Magába szívhat. A növényi és állati anyagok csak akkor lesz

nek vizben feloldhatókká, ha elrothadnak, s bizonyos feketés 
tömeggé válnak, mellyet (lelevénynek humutnak) nevezünk. 

Mindenki tudja, hogy az őszszel lehullott falevél elébb meg
barnul, azután feketévé s morzsássá válik, mig végre porrá szét
mállik, mellyet az eső elmos s a földdel összekever. Ugyanaz 
történik minden növényi maradékkal, sekként alakul a televény, 
melly uj növényeket csiráztat; a rothadás szolgáltatja tehát 
azon anyagokat, mellyekkel az uj növények táplálkoznak. 

De a televényben a növények különösen egy tápláléka 
többnyire hibázik, vagy legalább csekély mértékben találtatik, s 
épen ezen anyagot az állati test okvetlenül megkívánja, miért 
is az reánk nézve nagy fontossággal bir. Ezen anyag a legény 
vagyis fojtó lég. — Ugyanis a növények nagy része csak követ
kező három elemből vagy anyagból áll, t. i. élenyből, kónenyből 
és ssénenyből, Már pedig az állatok s tehát az emberek is egyik 
fő alkotórésze a legény, azért állatra és emberre nézve legfon
tosabbak azon növények, mellyek legényt is tartalmaznak. 

Tudjuk, hogy gyümölcscsel nem igen lakik jól az ember, 
s hogy főleg gabnával és hüvelyes veteményekkel táplálkozik. 
Miért van az igy ? — Mert a legtöbb gyümölcsben és főzelékben 
nincsen legény , a gabnában és hüvelyes veteményekben pedig 
van. Mivel testünk húsa legenyt tartalmaz, azért annak meg
újítására okvetlenül legenyt tartalmazó anyagokat is kell élvez
nünk. Azért olly fontosak a legenyt tartalmazó növények, s a 
mezei gazdaság egyik fő feladata épen azon legenyt tartalmazó 
növények termesztése. 

Hogy a legenyt tartalmazó növény, vagyis a gabna és hüve
lyes vetemény buján teremhessen, a földben, mellybe vettetett, 
legenyt kell találr.ia, s ez épen a televényben vagy teljességgel 
nincsen, vagy csak kis mértékben van meg. Azt tehát a földre 
vinni kell, még pedig rothadásnak indult állati hulladékok és 
hányadékok által, mellyek a mezei gazdaságban nagy becscsel 
bírnak. 

Az állati ganéjban a legény könenynyel van egyesülve, mint 
könlegeg vagy ammóniák. — A könlegeget az eső vize magához 
szívja és feloldja, s ekként a növények gyökerei fölszivhat-
ják azt. 

A levegőben ugyan éleny, köneny, széneny és könlegeg 
van. Az éleny és köneny a levegő főalkotó részei. Szénenyt 
vagyis inkább szénsavanyt az állatok folyton folyvást lehelnek 
ki. Könlegeg vagy ammóniák pedig mindenféle rothadásból tá
mad. A televény, harmat, eső, hó az illékony könlegeget ma
gokhoz szívják, megsüritik s lekötik a földben, honnan a növé
nyek felszívják. De a sok legenyt tartalmazó növények még sem 
találnak elegendő legenyt a földben , ha az ember semmit sem 
tesz hozzá. 

A földmivelési vegytan mutatja, micsoda táplálékot kíván
nak az illető növények, b igy határozza meg a trágya nemét 
is, mellyet az illető földek igényelnek. 

Most, midőn tudjuk, hogy a trágya alkotó részei közöl főleg 
a könlegeg az, melly a gabnaföldeket megtermékenyíti, nemcsak 
a közönséges trágyát használják, hanem sokféle más anyagok 
által pótolják azt, még pedig nagy sikerrel. — De a gazdászati 
vegytan arra is tanit, miképen kell a közönséges trágyával bánni, 
hooy sikere legyen. A közönséges trágya csak akkor használ, ha 
rothadásnak indult. Azért nem ok nélkül tartják azon trágyát 
legjobbnak, melly legbüdösebb. A könlegeg t. i. az, mi olly bü
dös. — De ha ott hagyjuk büzleni a trágyát, lassankint minden 
könlegeg elpárolog, s végre csak hamut hordunk a földekre. Ha 
tehát akarjuk, hogy a közönséges trágya teljes erejét megtartsa, 
arról kell tennünk, hogy ne legyen büdös, vagyis, hogy a benne 
levő könlegeg el ne szállhasson. S ezt legkönnyebb módon te
hetjük. Csak kénsavanynyal kell a trágyát megöntözni, s legott 
nem fog büzleni. A könlegeg ugyanis a kénsavanynyal egyesül
vén szagtalan sóvá lesz, melly só, mint kénBavanyos könlegeg, a 
gyógyszertárban is árultatik. Ezen só is könnyen elolvad vizben, 
8 tehát a földekre kerülvén, nemcsak könlegeget, hanem ként is 
nyújt táplálékul a növényeknek. Az angol gazdák tapasztalásai 
szerint egy garason vett kéusavany a trágyát öt garasnyival be
csesebbé teszi, mint mikor büzhödni hagyjuk. . 

A szénsavas vaséleg vagyis vasgáliez által meg az árnyék-



székek rosz szagát lehet teljesen megszüntetni, s egyszersmind a 
trágyát jobbá tenni. 

Elegendő trágyát a gazdaságban csak ugy lehet előállítani, 
ha számos marhát tartunk. De terméketlen vidékeken alig ter
meszthetünk annyi takarmányt, mennyit a sok marha tartása 
igényel. Azért mindenesetre nagyon fontos a vegytan útmuta
tása, melly szerint a marha ganéján kivül másféle trágyát is 
használhatunk. 

Angliában, hol a mezei gazdaság legnagyobb virágzásban áll, 
igen bőven trágyázzák a földeket, s ámbár ott a marhatenyész
tés is igen nagy mértékben űzetik, mégis a gazdaságban előállí
tott trágyát nem tartják elegendőnek. — Az angol gazdák által 
használt úgynevezett mesterséges vagyis pótló trágyanernek kö
zöl főleg a csontliszt és guanó említendő. — Angliában 25 év óta 
az emberi és állati csontok fontos kereskedelmi czikké lettek. 
Európában, kivált a csatatereken, az emberi csontokat gyüj-
tegetik, Amerikában a végetlen rétrónákon századok óta ösz-
szehalmozott vadbival-csontokat szedegetik fel, és szállítják 
Angliába a földek termékenyítésére. 1848-ban Angliába és Skót
honba 651,640 mázsa csont vitetett be. S a tapasztalás mutatja, 
hogy az angol gazdák értik a dolgot; mert ott, hol csontliszttel 
trágyázzák a földeket, olly dus aratást nyernek, hogy egy-egy 
angol holdtól haszonbér fejében 3—4 pfttal többet fizethetnek, 
mint ott, hol azt nem teszik. 

Azért fontos azon fölfedezés, bog}- a föld gyomrában, bizo
nyos földrétegek között ösvilégi állatok csontjai és üritékei, mi
ket koprolithoknak. azaz ganéjköveknek neveznek, és teknős álla
tok roppant rakásokban találtatnak. Mert azon ösvilági maradé
kokat épen ugy lehet használni a földek termékenyítésére, mint 
a mostani állatok csontjait. 

Mennyi guanót használnak fel az angol gazdák, láthatjuk 
az azt szállító hajók növekedő számából. 1841 ben még csak 7 
hajón szállítottak guanót, 1845-ben már 683 hajón. Most pedig 
1000-nél több hajó foglalkozik a guanó szállításával, s nemcsak 
az angol, hanem más honbeli gazdák is használják már, 1852-ben 
az angol gazdák valami 30 millió pftot fizettek a guanóért. 

Guanó szigetnél rakodd hajók. 

A guanó név az indus huanu szótól eredt s torkos tengeri 
madarak ganéját jelenti. A spanyolok huanonak, az angolok 
pedig guanónak ejtik. Déli Amerika nyugati partján egészen a 
Horn hegyfokig fordul elő a guanó egyes szigeteken, de legjobb 
az, melly a Chincha szigeteket borítja. Azon három sziklasziget 
Peru partjainál fekszik felhőtlen ég alatt, hol soha eső nem esik, 
hol tehát egy zöld levelet sem látni. A ki Ca/Zao-ból hajózik 
azon szigetcsoport felé, elsőben Szent Gallon szigethez jut, melly
nek fővárosa Pisco. Néhány tengeri mérföldnyire odább már 
erezi a guanó csípős, átható szagát. Csakhamar ezután oda ér a 
három Chinchá-hoz. Mind c három szigetnek magas és meredek 
partjai vannak. Minden hasadékés völgy guanóval van betöltve, 
ugy hogy a szigetek felülete csaknem szabályos kúpot képez. A 
guanó néhol csak 8—10 hüvelyknyi, más helyeken 8—12, 8őt 
egyes mélységekben 100 lábnyi vastag réteget képez. Az alsó 

j rétegek a nyomatás következtében kemények és sötét veres szí
nűek, a felsőbb rétegek világosabb szinüek s mindenféle idegen 
anyagokkal kevervék. Mindenik sziget csak valami 2 mfdnyi 
körületü, mégis a három szigeten levő guanót több mint 200 
millió tonnára becsülik. Ott helyben egy tonna (20 mázsa) 
guanóért valami 50 pftot fizetnek, mi roppant kincsbánya tehát 
azon három sziklaháti Megfoghatjuk, mikép támadhatott egy 
helyen olly rakás madárganéj, ha tudjuk, hogy egy kis szikla
szigeten talán 500,000 flamingó és gödény vagy pelikán s egyéb 
tengeri madár is tölti az éjt. Peruban mára XH-ik században 
használták a guanót trágyául, s mo9t is használják ott kivált a 
burgonya- és kukoriezafoldekre. A Chincha szigetek közöl az 
éjszaki már csaknem egészen le van szedve, a középsőn most 
szedik, a déli még bántatlan. Valami 200 —300 munkás foglal
kozik a guanoásással, kik a forróság miatt csak éjjel szoktak 
dolgozni. 

A guanó fejtése egészen ollyan, mint a kő fejtése. Annak 
felrakását a hajóra a helyiség igen megkönnyité. Rajzunkon 
látjuk, mikép rakodnak a hajók. 

Felül a meredek sziklaháton gerendaalkotmány van. melly 
a sziget belseje felé kitágul, a tenger felé pedig keskeny nyílásba 
végződik, mellyhez vitorlavászonból készült tömlő van kapcsolva. 
Ezen tömlő lecsüng a parton, s alsó vége a hajóba szolgál. A 
hajók ugyanis egészen a parthoz közeledhetnek, mert a tenger 
még ott is 7 ölnyi mély. Felül tehát csak a tömlőbe töltik a 
guanót, s igy rakodnak meg a hajók. A hajós legények addig a 
födélzetén állanak s kötelekkel folytonos rázkodásban tartják a 
tömlőt. — Alul a hajó üregében indusok szétterjesztik és össze
döngölik az aláhulló guanót. Mindazoknak, kik a guanorako-
dással foglalkoznak, nagyon kellemetlen és utálatos helyzetük 
van, ámde legroszabb a hajó üregében dolgozó indusok álla
pota. — Ezeket minden 20 perczben okvetlenül fel kellváltani; 
mert a guanó finom pora, melly mint sürü köd emelkedik, min
dent átjár, szemet, szájt és orrt betölt, még a patkányokat is 
megprüsszenteti, ha igaz, mint beszélik, s az ember alig vehet 
lélekzatet. Egy hajó rakodása rendesén 3 napig tart. Rakodás 
után Callao-ba hajóznak, hol elsőben tetőtől talpig megmosa
kodnak, s igy indulnak Európába. 

Guanó csak olly helyeken halmozódhatik össze, hol keveset 
esik, a Chincha szigeteken levő azért legjobb, mivel ott sohasem 
esik. Déli Afrika partjain is vannak guanoszigetek s 1840 óta 
onnan is szállítanak Európába. — Egyébiránt a guanót is meg
hamisítják, mindenféle földnemekkel, gipszszel, téglaporral ke
vervén azt. //—y 

I iégha júzás lehetö-c a csillagokig ? 

Földplanétánk minden évben, napkörüli pályáján február 
és márczius havak folytán van európai oldalával a legcsillago-
sabb ég felé fordulva, mint ezt kies éjszakákon bármellyikünk 
lelki elragadtatással észlelheti. A csillagászok illyenkor érzik ma
gukat igazán elemökben, és fegyverzett szemekkel kimondhatlan 
gyönyörben nézdelik a magasságos régióknak ragyogványit. A" 
6 füleik sejtik ama bájos zengzetü égi symphoniát, mellyet az 
ifjú római hős Scipio egykori szép álmában hallott, Cicero pedig 
ékes stíllel leírni megkísértett. Dicső hivatal 1 Isteni élvezet. 
Bámulatos mély tudomány, mellyröl fogalma is csak tudósnak 
lehet. De csillagászok igen igen kevesen vagyunk. Hazánkbai1 

is hivatalosan csak egy honfitársunk őrködik illy állomáson, az 
előtt a szent Gellért hegyen épült csillagászi toronyban, s most, 
annak elpusztulása után Egerben; e tudósunk neve Montedegéi 
Albert Ferencz. Kenyerét mástól senki sem féltheti kevésbé, 
mint a csillagász : azonban tudományából töredékeket lopdoz 
el tőle mindenikünk, mint az orvosokéból. Vannak helylyel' 
közzel dilettáns csillagászok, azaz : e tudományt kedves szenve
délyből gyakorló privát tudósok; millyenek p. Brassai SainU; 
Lugossy József, Wimmer Ágoston , a nemrég elhunyt sopronj 
lelkész Gamauf, stb. Aztán vannak közemberek, a puszták lakói 
és éjjel nappal kint tanyázó pásztorok, kik a tanult csillagász0* 
kincseiből saját tapasztalásaik után sokat tudnak, és ismerik az 



északi égsark-csillagot is, rajzolt égképen a legelső feladatot; — 
a nélkül, hogy illy égképet valaha láttak, vagy annak merre s 
hogyan fordítását tanulták volna. — Bár kik legyünk pedig, és 
az astronomiában (csillagászi tudományban) bármelly kiskorúak, 
mégis a csillagos ég mindenikünket érdekel, néma felénk ragyo
gásával merengésekbe sülyeszt; a holdban, mint a hozzánk leg
közelebb (azaz csak 50 ezer mérföldnyi közre) álló planétában 
élő mozgó alakokat is képzeltet s nagyszerű gondolatokat ébreszt, 
— névszerint azt a gondolatot, vajha lehetne embernek oda még 
valamikor elhajózni, vagy onnét hozzánk valamelly eleven lény
nek alá lebegni. E sejtelemhez némi kis remény-szárnyakat füz 
az a légtüneinény, melly szerint földtekénkre hol itt hol ott néha 
más csillagbeli égi testek, u. n. meteorok (levegői kövek) több 
ízben már vetődtek el; — mint ollyan ide tévedt darab követ a 
magyar nemzeti múzeumban is szemlélhetni. De hogy ez a kel
lemes remény miként törpül alA az ábrándozások körébe, és 
hogy milly kézzelfogható okokkal bebizonyul, miszerint az em
ber kötve van kizárólag a földgöröngyhez : az ki fog tetszeni, ha 
az itt következő tudósítást megolvassuk, melly egy franczia tu
dós léghajózónak 1837-ben kelt és többször ismételt lég-balloni 
tapasztalásokkal igazolt utazási naplójából van kivéve. 

,,Ezernyolczszáz lábig a föld színvonalán fölül, az emberre 
minden benyomás átalán kellemetes. Alá nézdelve még minden 
tárgy tisztán felismerhető; és az utazónak ugy tetszik; mintha 
madárként vitorlázna a levegőn át. De mihelyt az utas 1800 
lábnyi magasságnál fölebb emelkedik, a légkör azonnal elzordo-
nul, alatt minden tárgy egybefoly, a levegő vékonynyá ernye-
dez, a lélekzet szorongó lesz, a beszélés majdnem lehetetlen; süt 
a szemekből, fülekből és orrból vér serkedez, a földi légkörnek 
testre nyomaszkodó súlya már itt széttágulván. Mostantól 
fogva a hideg is mindinkább növekedik; az ég kék mennyezete 
mindinkább elhomályosul, a physicai élet mindinkább elhal, 
földön a leghalkabb mozdulat a légballonnak borzasztó reszke
tését idézi elő, — az emberi szó értelmetlenné válik egészen, és 
az aéronauta (léghajozó) maga körül nem érez mást, mint a leg-
iszonyatosb egyedüllétet. Midőn illyenkor a ballon alatt a földi 
légkörben zivatar keletkezik : ez olly megható pompás I á í c p 
mányt nyújt onnét fölül, mellynek nagyszerűségéhez semmi 
nem hasonlítható. Huszonnégyezer lábnyi magasságban már 
alig lehet kiállani néhány minutáig." 

Csillagokhoz tehát még közelebb emelkedésről, föld fiainak 
szó sem lehet. Edti Illés Pál. 

Társulati élet. 
Folyó apr. hó 2-kin tárta a budapesti hangászegyleti zenede év" 

közgyűlését német szinházépületi helyiségében, b. Prónay Gábor egyleti 
elnök elülülése alatt. Mellőzve a közgyűlés apróbb házi ügyeit, kiakarjuk 
emelni annak folyamából azon közeledést, mellyet a zenede a nemzeti 
szinház iránt legközelebb viszonzott. Tudjuk, mikép a jelenlegi igazga
tóság alatt, utóbbi napokban, a körünkből távozott dalmüvésznö Lesz-
niewsska k. a. a conservatorium javára lépvén fol a nemzeti színpadon 
egy kötelezettségén kivüli előadásban (líigolettoban). mellynek jövedel
méből egy szép rész több mint 300 pft jutott a zenedének. Ez Leszniewska 
k. a. nevét a szóban forgó intézet évkönyvében természetesen örökitni 
fogja; azonban a n. szinház igazgatósága részéről is dicséretes rokonszenv 
jele cz intézet irányában, mellynek, sajátképi rendeltetése szerint, a szin
ház egyik növeldéjének kell lenui. Ezen részvétet a közgyűlés viszono
zandó, múzeumi igazgató Kubinyi Ágoston es. k. tanácsos ur megelőző 
szíves njánlata s illetőleg indítványa következtében elhatározta, évenkint 
a nemzeti múzeumban, csekély belépti díj mellett a zenede tanítványai 
közreműködésével egy hangversenyt rendeztetni, s annak jövedelmét a 
nemzeti színházi nyugdíjintézet számára felajánlani. Óhajtjuk, hogy e 
közeledés még inkább növekedjék, s a két intézet elvégre az óhajtott 
rokonsági fokba jusson. A közgyűlés ugyanekkor az igazgatósági s vá
lasztmányi tagokat is újból megválasztotta, következő credménynyel : 
Igazgató Mátray Gábor; aligazgató Briiuer Ferencz; pénztáruoki elöljáró 
H'eiís B. F.; pénztárnok Barabás Antal; ügyvéd Barabás Dániel. Vá
lasztmányi tagok : B. Eötvös József, gr. Győry László, gr. Károlyi 
György, Kubinyi Ágoston, Mátray Józs., Doppler Ferencz, Horváth 
Edm., Karácsonyi Guido, Kern Jak., b. Révay Simon, Schernhofer Kár., 
Fleischl Dávid, Meszner Józ«., Szekrényesy Józs., liiiiuer Józs.. Mildner 
Fer„ Pentsch J., Hauszner F., Langer János, Patachích Károly, Szabó 
József, gr. Festetics Leo, Patay Józs., Elischcr B.. Klószel J., Szintófy 
Antal, Saphir Zzigm., Gombos Bertalan, Szabó Béla és Fogarasy János. 

Minthogy épen a zenede 1854-ki évkönyve fekszik előttünk, egyúttal 
némelly adatokat közlünk az intézet állapotáról. A zenedei növendékek 
száma mult évben, 0 tanszakban 8 tanár alatt összesen 277-re rúgott. 
Az intézetet fentartó s ápoló egylet tagjainak száma több mint 500 már s 
ezek közt van 45 alapító (maguk az alapítványok összege 14,505 ft 13 kr). 
A zenede bevétele volt 1854-ben 5101 ft 10 kr., kiadása 3700 ft 6 kr., 
maradt kézipénztár vagyona (a tartozásokkal együtt) 2114 ft 4 kr. — 
Nem válhatunk el az intézettől a nélkül, hogy illőleg ne emlékezzünk 
meg a t. elnök b. Prónay Gábor ur áldozatteljes részvétéről ez intézet 
iránt, ki annak nemcsak 1500 pftot adományozott mint alapító, hanem 
tevékeny közremuukálásával a zenedét úgyszólván megalapítván, az in
tézetet hanyatló állapotából jelenlegi virágzásának fokára emelte, 8 ügyeit 
folyvást valódi hazafiúi buzgalommal s ildointcljes belátással vezeti. 

- o -

Ilazaf találmányok. 
Egy pesti német lap dicséröleg említi Csomortányi A. hizánkfiát s 

ennek több erőmőtani találmányát. A „nagy Kristófhoz" czimzett gyógy
szertárban egy házi tárirdát készített, melly mindenkit örvendetesen lep 
meg. A gyógyszertár tulajdonosa, Schernhoffer ur szíves készséggel mu
tatja bárkinek ie, kit a dolog érdekel. A készület igen egyszerű s lehe
tővé teszi, hogy általa a gyógyszertár a laboratóriummal, az emeletben 
létező lakással és viszont, folytonos és pontos közlekedésben lehessen. 
Shernhofler ur az első, kí ezen szép találmányt először léptette nálunk 
életbe magánhasználatra, B remélni lehet, hogy példája több követőre fog 
találni. Csomortányi ur késznek is ajánlkozik e sok időt éa fáradságot 
megkímélő találmányt minden más nagyobb házaknál, szállodáknál, üz
leti irodáknál 6tb. jutányos díjért alkalmazásba hozni. 

Szintén Csomortányi úrról olvassuk, hogy egy művészet és tudo-
mánykedvelö ur természettani műtermébe egy villany-órát, rillany-
harangot s egy gahános napot szolgáltatott, melly tárgyak hasonlóul 
nagy dicsérettel említtetnek. Azon felül több tudományos egyetem szá
mára készített természettani műszereket s a birtokában levő bizonyítvá
nyok tanúságot tesznek nevezett hazánkfia mütani ügyességéről s mun
kásságáról. 

Egyveleg. 
— Mozdony-táeirdák. A sardiniai távírdák fő igazgatója Bon elli 

Kajetán uj találmányát a mozdony-távirdákat (Locomotiv-Telegraph) 
mult hóban mutatta be a turmi tudományos akadémiának. Ezen távírdák 
czélja, hogy a vaspályákon futó egymástól távol mozdonyok, legsebesebb 
futásukban is, folytonosan közlekedhessenek egymás közt, s a távol 
hivatalszobák s állomásokkal is, s minden perezben válthassanak egymás
sal sürgönyöket s jeleket. Felette sokat nyerne általa a vasúti biztonság. 

— Két angol köz katona, kik otthon azzal mulattak, hogy az orzso 
czár képét lefestették s azután időtöltésből bele lövöldözgettek, hadi tör-
vényszékileg elitéltetett. Az egyik 52, a máeik 162 napi börtönt kapott 
súlyosítva nehéz munkával. 

— Egy angol kiszámította, hogy világ kezdetétől fogva mostanig 
tizennégy ezerszer milliom (14,000,000,000) embert emésztettek fel a há
borúk. 11a ennyi ember kinyújtott kezekkel összéfogódznék 14,583,330 
mérfölddel hosszabb ltincz keletkeznék belőlök , mint a mennyire a hold 
a földtől vau, 608-szor lehetne azzal az egész földkerekségét körülpó-

I lyázui, és csupán a mutató ujjaik egymás végébe sorozva <>00,000 raér-
j földdel érnének a holdvilágon tul. — Ha pedig valaki mind a tiz ujját 
I ösazeakarná az elesetteknek számítani, mindennap (a vasárnapot se véve 

ki) 19 óráig számlálna, 8 minden órában 0000-et biroa számba venni, 
mégis 33ö évig kellene élnie, hogy munkáját bevégezhesse. xx 

T á r o g a t ó . 
x* Mária Dorottya ő cs. kir. Fenségének, dicsőült Józseí 

nádorunk özvegyének hült tetemei f. h. 4-én délutáni egy óra
kor temettettek el ünnepélyesen. — Az örök emlékezetű elhunyt 
lenséges asszony tulajdon kívánsága szerint, forrón szeretett 
férje mellett nyugszik a budai királyi sírboltban. — A testvér
városok lakói minden osztályából nagy számmal jelentek meg a 
szegények üdvözült védangyala végtiszteletóre, és minden ar-
ezon láthatók valának a szivböl eredő fájdalom bánatos vonásai. 
— Olly nagy volt a magas elhunyt halotti kísérete, hogy a két 
testvérváros, mellyekkel közlött jótéteményei a dicsőült főher-
czegnónek felszámithatlanok, a nagy veszteséghez méltóan volt 
képviselve a szomorú lakos sokasága által. Jól mondja a „Pesti 
Napló u hogy : „a két város megakará mutatni, hogy kiéletében 
ezerek által szerettetek, halálában ezerek gyásza cs szomorúsága 



x* Puszim/ Sándor cs. kir. rendőrosztályi főbiztos ur a magyaror
szági polg. és kat. kormányzóságnál, E R I S É B E T császárné ő Felségének 
szerencsés szülése fölötti örömében 100 pftot adományozott a pesti va
kokintézetének. 

x* A soproni gyntnasiumnak a nyilvánosság joga a m. kormány ré
széről megadatott, mint a „Pesti Napló" soproni levelezője irja. 

x* Rosz ut rosz vásár. Nemcsak a pesti, hanem az aradi s egyéb 
tavaszi vásáraink ellen ia átalános a panasz, s mindenütt a rosz utakat 
okozzák, mellyek miatt a drága fuvar annyira felveri a kelmék árát, hogy 
sehogy sem bátorkodhatik a távolabb vidéki kereskedő nagy vásárlásokba 
ereszkedni, s inkább bevárja a jó utakat, a midőn bizton remélheti, hogy 
nem lesz kénytelen tulajdon portékáját még egyszer megvenni a fu
varostól. 

x* Éhhalál! — Jolsváról azt írják a „B . P. H."-nak, hogy a Garam 
felső vidékén már több éhhalál eset fordult elő, a mitől mentse meg az 
Isten mindcu anya gyermekét. — Hogy illy vérfagyasztó tudósítást töb
bet nem olvasunk, két okunk van azt reményleni : egyik az, hogy O csá
szári Felségének atyai gondoskodása e vidékre is ki fog terjedni, a kas
sai kerületbe küldött illyetén megbízású gróf Leiningen ő magassága 
által; más részről pedig bizton reméljük, hogy hazánk minden részében 
találkoznak olly szelid védangyalok, kik a „Politikai Újdonságokban" 
megemlített rozsnyói lelkes hölgyek példáját követve, megóvják szeren
csétlen embertásaikat a mindenek között legborzasztóbb haláltól. 

x* A hires Császárfürdőt Budán, ha az idő kedvez, húsvét hétfőjén 
szándékozik Szekrényessy ur megnyitni síp- dob-trombitaszó , sivó rívó 
hegedű, bőgő, pengő czimbalom, stb. effélékkel. — Hova bizonyára tó
dulni fog a fővárosi nép , részint hogy a mult télen történt javításokat 
lássa, részint azon kíváncsiságnál fogva; vájjon miféle újsággal fogja a 
vállalkozó bérlő ez idei vendégeit meglepni, mert a pestieknek már be
vett szokásuk, hogy Szekrényessytől minden évben bizonyosan várnak 
valami ujjat, és meglepőt. 

x*% Miskolczon a Tisza áradá3 által megrontott községek segedel
mére erélyes lépések történtek. A megyei hatóság több száz fegyenczet 
(rab) és számos előfogatot küldött oda, a miskolczi lakosság pedig dobszó
val lőn felhív a szerencsétlen hazánkfiai gyámolitására, s a derék miskol-
cziak bizonyára nem fogják bevárni a másodszori kidobolást, hanem 
sietni fog kiki forintjával, fillérével, (kitől hogyan telik) a felebaráti sze
retet oltárához, s igy kellene tenni az egész ország minden lakosainak; 
mert mindnyájunknak édes testvérei azok, kik olly szegénységre jutottak, 
hogy sokan talán egész életökben se bírják helyre pótolni a nagy veszte
séget. — „Az éhezőnek megszegd kenyeredet, a szegény bujdosót beve
gyed házadba, a mezitlent ruházzad", igy szól a ezentkönyv, mellyben c 
is irva van : ,,a ki a szegényekkel étkezik, az velem étkezik", ezt pedig 
nem ugy kell ám magyarázni, hogy nyúljunk a koldus tarisznyájába, s 
együk meg annak utolsó falatát; hanem ugy, hogy ültessük a szűkölkö
dőt terített asztalunkhoz, és tartsuk őt jól abból, mit Isten jóvoltából 
bírunk. 

x* A jolsvai próféta egyebek között azt jövendöli, hogy „június hó
ban a mezőn bundában fognak dolgozni a napszámosok." I la ez igaz, ak
kor jó lenne egy deputatiot küldeni Krimiába az angolokhoz, s szépen 
megkéretni őket, hogy ne sajnálják azokat a bundákat és ködmeneket 
visszaküldeni, mellyeket a mult őszön Magyarországból kaptak, s ha vo
nakodnának azoktól örökre megválni, legalább szíveskedjenek azokat 
kikölcsönözni — június hónapra, mellyeket örök bálánk elismeréséül 
„próféta bunda" czimmel megtisztelve, köszönettel szállítanánk vissza 
Krimiába, lmva a „próféta köpönyegek" még talán ugy sem jutottak el. 

x* ÍJ Barson márcz. 20-kán olly egyházi ünnepélyben részesült a 
vidék összesereglett népe , minő ritkán fordul elő. Török József uj barsi 
ret. lelkész és barsi egyházmegyei esperes jubileuma volt az, ki 50 év óta 
hirdeti az Isten igéjét, s nemcsak mint jeles papot hivei, hanem mint ritka 
jelességgekkel ékeskedő férfiút,a vidék összes népe vallás különbség nél
kül nagy tiszteletben tart. Az ünnepély szónoka a jubilált aggastyán 
édes fia Török Pál, pesti ref. lelkész és esperes volt. — Megható jelenet 
volt, midőn a jeles egyházi szónok átnyujtá 74 éves atyjának a szeretet 
és hála könyeivel behintett tisztelet koszorúját, két fi, három leány, két 
meny, három vő, s tizennyolez unoka nevében. Az ősz férfiú az ur asz
tala mellé állva nagy megindulással adta elő életpályáját, azon őszinte
séggel, melly egyedül a tiszta öntudat kifolyása. Jellemző azon nyilatko
zata, hogy ha még egyszer születnék, ismét pap lenne, annyira szereti 
hivatalát. Végre remek imát mondott minden rendűek megáldásaért. 
Mint honpolgár igen hasznos szolgálatot tőn Török József azzal, hogy 
egészen élemedett koráig mindig voltak házánál, többnvire felső vidéki 
gyermekek, kiket okszerű józan nevelésben részesítés 80-náI többen neki 
köszönhetik, hogy szép nyelvünket jól beszélik. 

x* Csongrádról ollyan tudósítás érkezett hozzánk, mellyben a nép
nevelés ügyében sok érdem tulajdonitatik kiváltképen tiszt. Vinter Lajos 
plébános, éa Makay László gyámnok uraknak. Különben is ugy vagyunk 
értesülve, hogy az iskolai bizotmány tagjai mind derék férfiak, kik szi
vükön viselik a szent ügyet, minek csak folytonos haladás és több siker 
lehet áldott eredménye. 

x* Egy palócz a Mátra aljából czáfolatot küldött a lapunk 12-dik 
számában tárogatott farkas-történetre, mellyet terjedelme 8 a miénktől 
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sok helyütt nagyon eltérő modora miatt nem közölhetünk ugy a mint 
van. Ugy látszik, hogy t. cz. palócz barátunk a farkasokat sem szereti, 
de kiváltképen a petyegŐ fene és templomguritás miatt haragszik, a mire 
nincs elegendő oka; mert a tárogató csak azt harsogtattajiogy „ha illyen 
dolgokat (már mint a leány-farkasok) elhisznek, akkor ne haragudjanak, 
ha más meg azt hiszi el, hogy a zsebórát is ott ütötték agyon. Ebből pe
dig az következik, hogy a kik a farkasokat nem hiszik, azokról senki seni 
hiszi el széles e föld kerekségén a petyegő fenét. Minthogy czáfoló ur a 
tudósító tajték pipáját emlegeti, ebből azt következtetjük, bogy a pipa 
gazdáját is ismeri, s egész bizalommal felkérjük, szíveskedjék neki meg
mondani, ha találkozik vele, hogy mindenesetre jobbitsa meg magát, ha 
csakugyan elhajította volna kissé a sulykot; de azért mindig szívesen 
veszazük tudósítását, ha valami más vidéken holmi babonás ostobaságnak 
jönne nyomába, a mit hogy palócz atyánkfiai nem hisznek, mint czáfoló 
ur írja, tiszta szivünkből örvendünk. 

x* Magyar zenénkrőt, s zenészeinkrőt. igy nyilatkozik egy bécsi lap 
levelezője l'W Frigyes : Érdekes figyelemmclkövetni ozt a hatást, mellyet 
a czígányzene tősgyökeres magyar emberre gyakorol. A „Komlókert"-
ben vagyunk, hol legtöbb magyar vacsorál. A terem szép, nagy, hátfa
lára a zenészek mögött egy dudás és tánezoló nép van festve. Épen a 
zenekar (banda) előtt magyarok ülnek. A mint a zene megszólal, szomorú 
andalgással néznek magok elé, Isten tudja mire gondolnak! egyet sóhaj
tanak, s isznak reá némán, később megszólalnak, egyet egyet mosolyod
nak, összeütik bokáikat, töltnek s ismét isznak, s ugy teszik gyakran po
haraikat az asztalra, hogy csakúgy tánczolnak belé. Mindig sűrűbben 
csengenek a poharak, majd egy majd más egészségre. Egyre uj meg uj 
nóták és uj palaczkok érkeznek, foly az ivás, melly közben nagyokat só
hajt, eőt egyszer másszor zokog is a magyar, a midőn a helyett, hogy 
letenné, földhöz vagy falhoz vágja poharát. Már illyenkor le nem teazi a 
czigány vonóját, hanem folyvást húzza egyik csárdást a másik után, a 
magyar pedig oda-oda kiált neki : „hogy volt"? a mi annyit tesz, hogy 
„még egyszer". A czigány erősen áll és erősen húzza; a magyar ember 
felkél, s kissé inogva pohárral kezében, csendet int a czigánynak, azután 
eldalolja legkedvesebb nótáját. A czigány egyre szivarozva ráhúzza, a 
magyar ember nagyot kurjant széles jó kedvében, oda megy a czigányhoz 
töltött poharával itatja, ösazeöleli, csókolja, te-tu pajtása lesz, szórja 
neki a pénzt, dalol, iszik, sir, örül, míg néha ugy elázik, hogy végre 
egyiket sem tudja. — Igy szól a „Donau" nevü bécsi lap. 

Szerkesztői nyílt posta. 
I'. K. Sz. Bánya : Lapunkba szánt minden küldeményt szívesen veszünk, fen-

tartván magunknak a felvétel vagy mellőzés jogát. 
B. E. M—n : A „Szózat"-ot mellőznünk kell. Az illy tárgyú czikkeknek tág 

tér nyílt a B. Csabán megjelenő „Néptanítók könyvében". 
Ny. M. Kr - é : Vettük a „rebus"-okat. Határozott választ még nem adhatunk. 
T. J. K—g : A „tanulságos czikkek*' iránt önnel teljesen egyetértünk a egyéb 

észrevételeiben is szivesen osztozunk, minek ezentúl is bizonyságait fogjuk adni. 
Csupán kettőre kérjük önt s lapunk minden barátját : soha se feledjék el egy a tárta-
dalom minden rétegeivel érintkezésbe jövő lap nagy olvasó közönségének külvnnrmí 
igényeit, s ne kivánják egy laptól, hogy iskolát és nevetőt pótoljon, mert az — lehe
tetlen. Lesz alkalmunk e tárgyról bővebben szólani. 

0. A . K—n : Közléseit szivesen veszszük. Fogadja üdvözletünket. 
Z. J. K—a : A „raptus" nem közölhető. 
C f̂" Mindazokat, kik ujabban verses költeményeket küldtek be hozzánk, ér

tesítjük, hogy müveik nem adhatók. 
CC?" Január, február és márczius havi példányaink tökéletesen el

fogyván, kiadó-hivatalunk egyes eltévedt számokat sem képes kipótolni. Uj előfize
téseket a hirdetésben kitett határidőre és feltételek alatt fogadhatunk csak el. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Előfizetési jelentés. 
A 

Vasárnapi Újság és Politikai újdonságok 
április-júniusi folyamára azaz 3 hónapra 

ezennel uj rendes előfizetést nyitunk. 

Előfizetési feltételek: 
A Vasárnapi l jsáií 3 hónapra (azaz apniia—juniusi folyamra) postán küldrí 

1 ft. pp. 

A Politikai újdonságok három hónapra (azaz április —juniusi folyam1*) 
postán küldve 45 kr. pp. 

Mind a két újságra 3 hónapra 1 ft. 45 kr. helyett 

csak 1 ft. 30 kr. pp. 
A pénzes levelek bérmentesítve küldendők. 

Pe.t, apriiis hó i85ö. \ „vasárnapi I j ság" és „Politikai újdonságok" 
kiadó-hivatala, egyetem-uteza 4. sz. a. 

Klölizetések, csupán e hirdetésben közhírré tett határidőre 
és teltételek alatt fogadtatnak el. 

A..Vasárnapi Ujsáa:" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü iven jelenik meg.— 
Előfizetést dij április—junineig azaz : 3 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve 

vagy postai uton 1 ft. pp. 

A „Politikai újdonságokkal" együtt április—júniusig azaz: 8 hónapra Buda-Pesten 
házhoz küldve vagy postai uton csak 1 ft. 80 kr. pp. — Az előfizetési dij a „Va

sárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetemuteza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

Georgia utolsó királynője. 
Regényes életrajz. 

Irta P. SZATHMÁRY KÁROLY. *) 

— Ah felséges királynő! — valóban szerencsésnek érzem 
magamat, itt trónod zsámolyánál azon őszinte vallomást tenni, 
hogy, ha ez ország — akarom mondani, országodba ki lettem 
volna küldve, hogy annak trónjára a szépség- és nemszületés 
királynőjét tegyem, a választás ugyan csak reád esett volna . . . 

E szavak francziául voltak mondva, s egy fiatal orosz ezre
des ajkairól keltek, ki egy keleti fényű estélyen a tolongó soka
ság közt legközelebb juthatott ama trónazerü székhez, mellyen 
Georgia királynéja Mária ült, ugyanaz, kihez az esetlenül éa illet
len időben alkalmazott hízelgő bókok intézve valának. 

A királyné fenséges alak volt. Elég lesz ha igazolom az 
orosz ezredes azon szavait, hogy,szépségre is királynő vala,'még 
pedig Georgiában. Tudják-e kedves olvasóim , mit tesz e szó : 
szépségre elsőnek lenni Georgiában ? . . . Ott, hol az emberi tö
kély bölcsője van, hol a szultánok élő kincsei teremnek? Hol a 
szem gránát, az ajk rubin, az arcz virág? Hol a pihegő keblek 
és gömbölyű vállak fehérén elvakul a szem, hogy a korom sötét 
hajtenger éjében viszont nyugalomra találjon. Hova megőrülni 
jön a török lantos, s hol plátói szerelmessé válik Szibéria gyer
meke ? . . . Igen, ifjú és szép vala a szerencsétlen királynő! Ha
bokban feltűzött bársony haját , melly hátul önterhe alatt 
vállaira omlott, elöl gyémánt pillangókból összeállított diadém 
tartá fel, de szépségén kivül ez is volt egyedüli ékessége. Gránát 
szemeit megvetőn horda körül, melly kifejezés csak akkor enge
dett erélyéböl, ha néha gyermekeire tekintett, kik nem messze 
tőle egy kereveten játszódtak. Halvány, átlátszó arczán nem le
hetett a szenvedélynek egyetlen vonalmát fölfedezni, bár ugy 
tetszett, hogy néha — e g y e g y ismerős georgiai főnemesnek 
megpillantásakor — az örömnek gyenge rezgése rohant át iz
main. Gyönyörű ajkai csak pár perczczel elébb hasítottaknak 
tetszettek, 3 a friss vérpirosság, melly azoknak szinét tevé, szinte 
váratá a nézővel, hogy a gondolat-vékony hártya átreped. Ter
metét vállán roegtüzött fekete bársony köpeny fődé ugy, hogy a 
különben festői ránezok a szégyen és düh kínaitól sebesen 
emelkedő keblek alakját s a bűbájos termetet csak gyanítani 
engedek. 

— Valóban uram — válaszolt a királynő — ngy látszik 

ast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt, Pesten. I to *) Félreértések kikerülése végett ezután megjelenendő müveimnél nevem 
bötüt használok. Ss. 

előtt 
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kénytelen vagyok önnek válaszolni, A körülmények rendkívüli
sége sokat megfejt, de semmit ki nem ment. Ha ön Európának csak 
legkisebb miveltségü városát és az ottani szokásokat ismeri, 
tudnia kellene, hogy bemutatás nélkül egy polgárnőhöz sem illő 
szólani. 

— Ah, Európa! — szép dicső királyné — feledi fölséged, 
hogy itt Ázsiában vagyunk r 

— Oh téved ezredes — Szibériában — vágott közbe éles 
günynyal a királynő. De ön monda, tehát legyen. Ázsia e tekin
tetben csak annyiban különbözik a müveit Európától, hogy hol az 
európai visszalép, ott az ázsiai fejet hajt; hol az európai tisztel, 
az ázsiai imád, s hol az európai nő elleni illetlenségért vérével, 
az ázsiai életével lakol, ön tette, melly máskor vakmerő lett 
volna, most lovagíatlan, nemtelen. 

— Mentsen ki felséged előtt az elragadtatás és azon fen
séggel egyesült szépség, melly mint csörgőkígyó áldozatját lá
baihoz bűvölt — szólt elpirulva az orosz ezredes, és társai közé 
vegyült. 

— Nos ? — kiáltá azoknak — áll-e a fogadás , nemde be
széltem a büszke, de valóban felséges exkirálynővel ? 

— Látszik arezodon minő eredménynyel — jegyzé meg ne
vetve egy rőtképü alezredes ; ugy hiszem nem találtad el a 
hangot. Ha ha h a l 

— De mégis szép ez barátim — szólt egy újdonsült tá
bornok — ma történt a trón átadása, s már cBak amúgy beszél
hetünk a királynékkal, mint otthon a Bórák és Nankákkal. — 
.,Különben e nőt sajnálom; gyönyörű teremtés." 

— És higvjétek el, igazán trónra van teremve — monda a 
kísérletet tett Szoltineff ezredes; a mint első felszólításomra reám 
tekintett, becsületemre! csaknem térdre ereszkedtem. 

— Valóban sajnálandó! jegyzé meg az elébbi alezredes — 
különben az évi fizetés, mit czár ö felsége számára szánt, még a 
nagylelkűséget is fölülmúlja. Azonban nézzétek férjét; ott közéig 
a narancsfák között; — én azt hiszem, most is zavaros fővel, — 
mondják ő felsége XIII. György uramnak e nemes mesterség is 
többi erényei közé számítandó. — Bámulok, hogy e felséges nő 
annyira ragaszkodik hozzá; az exkírály tehetlen, s csaknem bu
tának mondható. 

— Ez szerencsénk — szólt Szoltineff — lett volna csak e 
nö a király, vagy ne tették volna a főembereknek osztogatott 
rubelek a nö befolyását férjére semmit érővé, most nem tánczol-
nánk Georgia trónja iolött. De igy is, — ha én 0 felségének 
lennék, e nöt ártalmatlanná tenném. Elhigyjétek, hogy ha em
berismeretem nem csal, — e nő képes volna e perezben mind
nyájunkat magával együtt légbe röpíteni 1 . . . Csak nézzétek 
ama villámló szemeket, tajtékzó ajkakat és lihegő kebelt. — Nő-




