




Az uj-török [»árt elöhiircosai.*)
Az Európát századok óta rottogtetett török 

kényuralom, melynek parancsai alattvalói feltét
len ongcdelmességével találkoztak, megszűnt a 
népek réme lenni. Törökország mostani állapotá
ban a római császárság hanyatló korát éli, s a 
kitombolt és kiélt zsarnok uralkodók romba dőlt 
trónja felett egy szabad Törökországnak kell föl-

I mely hivatva van ez újjászületést eszközölni: az 
! ujtörök párt, melyhez tartozni mindenki a legna- 
I gyobb önérzetnek és büszkeségnek tartja, s azon 
I egyén, ki magát ujtöröknek (jeni oszmanli) ne

vezi, az a haladás és reformok embere.
Hi Vei a nemzet minden rétegében találkoznak, 

sőt a miniszteri padokon is találkozunk velők,

К KM ЛЬ HEJ. Z1A HEJ. ALI SUAVI.
Az új török párt elöliarcosai.

emelkednie. Törökország mostani állapotában 
tarthatatlan, s a szemfényvesztő reformok nőm óv
hatják meg a bukástól. Kell tolult, hogy szülessék 
(így uj Törökország, mely álláspontjánál fogva hi
vatva van az európai ogyonsuly fenntartására. Ha 
о szükségességet kividről nem is éreznek, úgy lö- 
rökország bolélotéböl kiolvashatjuk. Azon párt,

igy Midhát pasa, az államtanács (aurai devlot) el
nöke, kit a jövő emberének neveznek, és többen a

*) Most, midőn a minket magyarokat oly nagy mérv
ben érdeklő keleti kérdés kitörésig fejlődött, azt hisszük, 
hogy konstantinápolyi t. munkatársunk jelen kö/.le- 
ménye különös érdekességgel bírhat. (Szerk.)
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legtöbb hivatalnokok közül, nőin említve a népet, 
mely a jelenlegi zsarnok kormány elnyomásait 
nem viselheti; s csak egy jeladás kellene, hogy e 
párt tömörüljön es kivívja magának a győzelmet.

Ez arcképekben itt az uj-török párt elöhareo- 
sait mutatjuk be, kik hazájuk szeretetétöl áthatva, 
idegen földön harcolnak a jog  ügyéért; lapjaik
ban adnak kifejezést a párt, mondhatni a nemzet 
kívánalmainak, szemben a kormány önkényes el
járásával, melynek ük kérlelhetlen bírái, rettegett 
ellenőrei.

A ., MukJibii “ (liirnök)- és ,,T L irr iy e i (szabad
ság) Londonban megjelenő török lapok e pártnak 
közlönyei,' melyek Törökországba csak csempé
szet utján jutnak be, s a kormány mindou elnyo
mó törekvései hasztalanok, sőt annak dacára mind
inkább elterjednek.

Ali Suav>\ a „Mukhbir“ szerkesztője, született 
Stambulban, az Akszarajban, szegény szülőktől, s 
elvégezvén iskoláit, már 18 éves korában Da inas- 
le usb an, később 20 éves koráig Brussában tanár 
volt a rusdi mektebben. *) Innen menekülnie kel
lett, mert újítási iránya miatt tanártársai üldöző
be vették, hosszas bujdosás után Philippopolybán 
telepedett meg, hol irnoksággal és magán leckék 
adásával tengődött, míg később Stambulba jött. 
Itt tartózkodása alatt megkisérlett minden módot 
a nép felvilágosítására hatni. 1283-ik év sabán 
25-ikén (1866. dec. hóban) .Filib cége **) alatt 
a „ Mukhbir“ cimü lapot indította meg. Ez évi 
Ramazan-hóban pedig prédikáció által annyira 
hatott a kedélyekre, hogy ezáltal megalapító nép
szerűségét. Jeles cikkei, melyekben a kormány
nak törvénytelen eljárásait szemére lobbantá, lap
jának nagy olvasó közönséget szereztek, mit a 
kormány általi eg) hóra való felfüggesztése csak 
elősegített Kiállván lapja a r/unért büntetést, újra 
megjelent, s még szigorúbban kezeié ostromát; s 
midőn Belgrád átadásáért a kormány ellen ke
ményen kikelt, lapja az 55. számmal végkép be
tiltatott, Suavi pedig Ázsiába száműzetett oly 
helyre, hol az égaljhoz szokatlan rövid idő alatt 
elpusztul. A kormány azt hívén, hogy megment)-, 
kedett oslorozójától, hatalma érzetében még több 
méltatlanságot követett el, miáltal szaporította az

*) Itisdi mektob neve azon tanodáknak, melyekbe 
lépnek a n ár Írni és olvasni tudó gyermekek, s itt a föld
rajzot, számtant, a mértan és természettan alapvonalait 
és vallá-t. tanulják. E. 1$,

*'*) Filib jelenleg egy uj török lapot indított meg, 
a „ / arraht“ t (haladás), mely helyes irányánál fogva 
említést érdemel. E. 1$,

elégedetlenek táborát; úgy hogy midőn a szám- 
üzetési helyéről megszökött Suavi titkon Stam
bulba jött, itt elvrokonai nagy számával találko
zott, kik között sokáig lappangott. Ezek biztatá
sára aztán, főleg pedig JMusztafa Fazvl pasa, az 
egyiptomi alkirálv fivére támogatásával, ki az 
egyiptomi trónörökösödési rend megváltoztatása 
ellen t.ltakozván, s a maga számára akarván biz
tosítani a trónt, Egyiptomból menekült, s itt Stam
bulban a török kormánynyal elégedetlenek tábo
rához csatlakozott : — ennek támogatásával és 
pénzbeli segélye által Suavi Londonba menekült, 
biztatván barátai, hogy őt nemsokára többen lóg
ják követni. Itt 1867. augusztus 31-ikén bocsátot
ta ki a „ Mukbir“ e'sö számát finom velin papíron, 
pompás kiállítással, homlokzatán hordván a piros 
címet s végén a szerkesztő és kiadó nevét (Suavi) 
piros betűkkel. A lapot e sorok nyitják meg: 
„Mukhbir doru szöjlemck jaszak olmajan bir 
memleket bulur, gene csikár.“ (A Mukhbir, talál
ván egy országot, hol nem tilos igazat szólani, 
újra megjelenik.) Lehet képzelni a kormány meg
lepetését, midőn az Ázsiába száműzött Suavi által 
Londonban szerkesztett „ Mnkhbii “ Konstantiná
poly ba érkéz t t !

E kezdet jeladás volt, s az uj-török párt zász
laja alá sietett minden jó hazafi. Hamar Suavi 
után ment :

Z!a bei/, kinek példájára egyre szaparodtak a 
párt hívei, mert oly tekintélyes egyén, mint Zia 
bey, ki már Abdul-Medzsidnek hét évig volt ti- 
toknoka, s ennek halála után a jelenlegi szultánt 
ugyanő minőségben szolgálta, s később igazság
ügyi miniszter lett, az uj-török párt tekintélyét 
hatalmasan nevelte. О mint beavatott a szaraj és 
kormánynak minden titkaiba, nem akaró felál
dozni önmeggyözödését, s kijelentvén, hogy az 
ily utón működő kormányt nem fogja szolgálni, 
— szakított; elhagyta fényes polcát, s mint 
olyan, ki a kormánynak megmondta az igazat, 
menekült az üldözések elöl s Hálásba futott, hol 
Suavival találkozott. Epen ez időbe esik a szultán
mik párisi látogatása, mely alkalommal a francia 
kormány felszólította a menekülte’ et, hogy hagy
ják el Franciaországot, inig a szultán olt tartóz í 
kodik ; távoztával azonban ismét vendégszere
tetükbe fogadják.

Nemsokára az elégedetlenek f gész esapatabagy- 
ta el Törökországot, kik között első bolyét foglal el
az i f jú . :

h m u l ; valódi lángész, ki SímLzi lapjába



а „ 7'aszvivi ef/ciár“ -ba*) irt jeles cikkei által ma- a kormányok által oly gyakran foganatba vett
gára vonta a kormány figyelmét, s azt hivék, hogy ezen kérdést állitá fel a török kormány is. Ennek
fényes Ígéretek által olhallgattatják. ‘A fordító -  kivitelére vállalkozott egy Gianpietri nevű egyén,
osztálybeli kis Írnokot alispáiisággal egyen- ki e célra a kormánytól 10,000 lírát kapott. El
lö ranggal kínálták meg, de ö többre becsülte egyé- is ment Párisba. Snavi ez időtájt Londonban
ni szabadságát , mintsem feláldozza azt bármely volt. Fölkeresi Zia beytés Komáit '; előadja, hogy
lángért, mit zsarnok kézből kapott. ..Majd ha ön- Konstantinápolyból jött, s kezdi dicsőíteni az uj-
meggyőződésem azt mondja „kell“ : úgy a legese- török párt sikeres munkálatait. Örömmel üdvözli
kélyebb hivatalban is iparkodni fogok hazámnak a török történelem e kiváló fénypontját, stb.-féle
szolgálni; de oly állás nem kell, melyet meg- frázisokba burkolja mérgét. Egy fordulattal áttér
győződésem szerint pontosan be nem tölthetnék.“ Suavira s kezdi festeni, mily fényben tündöklik
francia útlevéllel ellátva titkon elhagyta lörök - az ő neve egész Törökországban, félistennek, sza-
országot, s többi elvbarátaihoz csatlakozott. Együt- baditónak nevezik, s minden ajk csak az ő dicsé-
tes erővel kezdtek most munkálkodni Suavi, Zia rétét hirdeti; mig ö róluk a legkisebb említést
b°y es Kemal ; előállottak reforme-eszméikkel, sem teszik, pedig őket illetné a valódi dicséret,
melyek a török kormányt rémíílesbe ejtették, s mert *az uj-török párt érdekében legtöbbet mun-
az emlegetett reformok is csak ezek elhallgatta- kálkodnak. A méreg hat. Felébred bennük a
tásara keletkeztek, melyek azonban célhoz nem dicsvágy; fontolóra veszik, s csakugyan úgy ta-
vozotnek. Látván a kormány, hogy a „ Munhbir lálják, hogy Suavi hiú ember, s őket aligha nem
minden tilalom dacára terjed, s a csempészők akarja csak céljainak felhasználni, mert máris
minden furfangon túlkapnak, a kémek egész se- észrevették, hogy felettük felsöséget kíván gya-
regével hálózta be Konstantinapolyt. Minden fel- korolni. Tovább fűződik a beszéd, s végre kije
adót gazdagon jutalmazott, a rajtavesztett félt lentik, hogy ők szívesen szakasztanának Suavi-
pedig keményen büntette, Módokról gondolkozott val, de arra nincs elegendő pénzük, hogy nyom-
e mellett, hogy a párt híveinek számát csökkent- dát rendezzenek. Az legkevesebb, felel az ámító ;
se. 1868. nyár elején sikerült a szultánnak kibé- s ha igénybe veszik, ő kész áldozni ily nemes
к ülni Musztafa Fazyl pasával, kinek megígérte, j célra. Az ajánlat el lön fogadva és a sajtószabad 
hogy az egyiptomi trónörökösödést az ö javára Londonban nyomdát rendeznek egy uj-török lap
fogja megváltoztatni s kormányhivatallal biz- számára.
tatta. Ez Ígéret folytán a herceg szakasztott az Az aljas fondorkodó ezután Londonba megy, 
uj-török párttal — mondják titokban mégis hive, hogy ott az utolsó csapást rámérje Suavira, ki ér-

legalább megvonta segélyét а „Дlukhbirtól,u tesülvén barátjai szándékáról, Párisba siet, mert
moly ezentúl kisebb alakban és apróbb nyomás- Zia boytől még követelni valója volt. Az úton is baj
ban hagyta el a sajtót. éri, mit némelyek ugyancsak azon kitanúit gaz-

Ugyanez időtájban sikerült több Mukhbir-árust embernek tulajdonítanak. A mint a vasúton egy
rajtakapni, s mint annak idején egyhazai lapunk kocsiba ül, egy ismeretlen egyén mindenkép mellé
is tárgyalta, maga az osztrák-magyar követ állt a tolakodik, társalgásba ereszkedik vele s szivarral
kutatók élére,mert az egyik egyén osztrák-magyar kínálja. Alig szitta el Suavi a szivart, álomba
alattvaló volt. Ez eljárása a követ urnák nem merül, s az ismeretlen kifosztván öt minden pén-
vált ugyan díszére, annál inkább, mert sikertelen zétől, eltűnt. A jövő állomáson fölébredvén, ko-
volt,s a „Neue freie Prosse“ is kikelt ellene. A resi tárcáját, nem találja. Jelentést tesz a történ- 
kormány első fogása sikerült ; a második csele tekrÖl, s egy pár nap múlva kézrekerülvén a 
is elsült ugyan, de kárára ütött ki. rabló, megkapta pénzét. Párisban tartózkodása

Mint kellene 0 hármas szövetségbe az egyénét- alatt Londonban furcsa gazdálkodást vittek veg- 
lonség magvát hinteni, s a békés feleket egymás- hez-pa fondorkodó az egyik török nyomdász-segé- 
sal harcba keverni, hogy egymást emészszék fel? det megnyeri az uj nyomda részére; a másikat, egy

görögöt rábírja, hogy adja el Suavlnak mindcu 
nyomdakészületét; mit ez meg is tett s ajándé- 

*) á n'laszv rl fifhiiír“ (a gondolatok képe) most is kot ös útiköltséget kapván, visszament Konstan-
megjelenik, 3 a törők lapok kiút első helye,, áll. Tu tjnápolyba. Suavi Parisban a helyett, hogy kövo- 
lajdonos szerkesztője Paridban tartózkodik tmulmany . , . . . . , . „ '

, .. , f l , teleseit kielégítettek volna, meg nekie kellettvégett, 8 htko.i szinten az uj-torok part Inve; de túl- , ö } ö
s'igig opponiíhii nein tartja helyesnek ; különben a re- ráfizetnie, mert a kiállított szarnia folüllialad-
fonnokaf már rég pengető. E. /Л ta követeléseit. Visszatérvén Londonba, nyom-
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(Iájának csak hült helyét találta. Ennyi csapást Iáié volt, hogy ez elolvasása után több napig be
szenvedvén, azt hinnék, hogy már nem bir fel- tegen feküdt.
emelkedni. De nem. О hajthatlan marad, és bár- Kemal irályával köveseké vetekedik Törökor- 
mily küzdelmébe kerüljön, nem téveszti el sze- szágban, s a költészet torén igen sikerült müve
méi elől a célt, mely után törekedik. Ó folytatja kot mutatott fel eddigelé is, s egy 24 éves ifjúval 
működését idegen nyomdában, s — mint mond- szemben még csak ezután állhatunk elő követcl- 
ják  — ő maga szedi a „ Mukhbirt.“ ményékkel.

A szakadás által létrejött uj lap, a „ Hurriyet“ Az uj-török pártról még egy pár szót kívánunk 
(szabadság) első száma megjelent 1868. junius szólani befejezésül.
29-ikén Resad neve alatt, s az 5. számtól kezdve A kormány minden baj és visszaélések alkal- 
Kemal vezeti szerkesztését. mával az uj-török pártra szokta hányni vádjait;

A „ Mukhbiru és „ Hurriyei“ nincsenek egy- igy történt ez közelebbről a szultán élete ellen 
mással szakadásban, mindketten egy szent cél fölfedezett összeesküvés alkalmával, 
után küzdenek s ebben irányuk ugyanaz. A kor- Hogy a két lap működését ellensúlyozza, egy hi- 
mányt egyenlő dühvei üldözi mind a kettő, s ebben vatalos képes lapban (,Isztambul1) készítenek lii va- 
az a legsatyrikusabb, hogy egyiknek ő maga adott talos élceket és karrikaturákat. (Talán tőlünk pro- 
lételt. fitirozták !) Ezekre aztán a „ Mukhbir“ hasonlóval

Zia bey és Kemal azért neheztelnek Suavira, felelt. Az 51-ik számhoz mellékletül egy karrika- 
hogy mint igaz muszulman, ki még Londonban is túrát adott, melyben Ali pasát egy mankón járó 
turbánt visel, miért vett nőül egy angol leányt; s béka alakjában festi, s mellette egy erőteljes fickó 
szakadásukat ezzel akarják indokolni. alakjában az uj-török pártot tünteti fel.

A lapirodalmon kívül érdemeket szerzett magá- Végül a görög csalárdság egy példáját. Kaki
nak Suavi a tunisi Haireddin pasa „Szükséges re- vaszi nevű egyén, ki pénzért útlevelet eszközölt 
formok muszulman államokban“ eimü arabul irt ki, s igen nagyban űzte a tiltott lapokkal való 
jeles müvének török fordítása s több iskolai kézi- kereskedést, megvesztegottetvén a kormány által 
könyv szerkesztése által. s az uj-török párt bizományosa is lévén, egy fiatal

Zia boy irodalmi működése többnyire a diplo- törököt, ki tanácsot kért tőle, mint küldhetné el 
matiai térbe vág; fordította a „ tarichi Endelusz“ egy titkos levelet Zia beynek, — magával hivott, 
cimíí arab mü második kötetét, mintegy rámuta- és a rendőrség által elfogatott. A levélért jutalmat 
tásul arra, hogy a muszulman tudományosság jó - kapott, s a  szegény ifjút Bagdadba száműzték, 
val megelőzte a nyugati keresztény műveltséget; Ilyes esetek nem egyszer fordulnak itt szőnyegen, 
irt több korszerű röpiratot is. A törökországi trón- s nagyon kell őrizkedni, mert minden lépton-nyo- 
örökösödési jo g “ cimü két levele a m.évi „Hazánk“ mon kémek ólálkodnak.
178, és 179-ik számában a magyar közönségnek (Konstantinápoly, 1868, dec. végén.)
is be lön mutatva. Ali pasára irt satyrája oly ta- 81roiU llélu .

P u s z t a  n  *)
( i860 . Tompa Mihályiéi.)

Repülnél lelkem, fenn repülnél Oh puszta! elvész nem sokára
A táj szellőivel, Vadon költészeted !
Mely a nyílt rónaság felett még Hol a pásztor vígan bogárzó
Szabadságot lehel; Gulyát terelgetett:
De a magasból földre von le 8 a délibáb rengő tavában
A súlyos fájdalom : * Szilaj mén vágtatott:
Fenn még jobban elédbe tűnvén A pásztortüz, a furulyaszó
A sors-alázta hon. Kialszik, elhall ott.

A hon, hol egy hős nép bevégzé _________ fflP"
Zajos történetét.

Js most egykedvű jóra roszra, *) Tudvalevőleg derék történészünk, Szilágyi Sándor
többese vai, se felt. volt első, ki a szomorú világosi tény után tetszhalálba síl-
8 e földön, hol vérzett, —  világzott lyodt magyar nemzeti érzetet az irodalom által igyokvék
Nyolc hosszú századig, ''Inén tartani, mely célból sok üldöztetésnek kitett közlönye
Ii főidő,., mely már nem hazája : ' f  " költőinket rsoportnaitá. Ton.,,,,
v,. , J ezen költeményét Szilagyi közlönyébe szánta, mely
Mint a zsellér lakik . azonban a eonsnra miatt meg nem jelenhetett, s mely teljes
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Mely oly szabad volt, mint lakója, 
S láncot nőin Ösmcro : 
Felhasogatva, mórve lesz a 
Dús rónaság tere !
S a nópek koldus söpredéke 
Felkel nyugat felül,
S a tejjel és mézzel patakzó 
Földön megtelepül.

Mig ön-vérünk más nép honából 
Felénk vágyik, siet,
És el van keblünktől szakaszlva 
Mint parttól a sziget:
Ki nekünk még köszönni sem tud, 
A kit nem ösmerünk ,
A drága vérrel szerzett földet 
Az ossza meg velünk ?

Ki sem múlt még a hős oroszlán, 
Bár arca jég hideg :
De megrándul még szive táján 
Egy*egy vérző ideg :
S felette már a ronda varjak 
Csoportja megjelcn ,
És űz falaák, gyalázatos tort 
A félholt tetemen.

Alighogy a villáin lesujtá 
A bátor keselyűt,
A fenn szürkülő sziklaszálon ]
Még fészke meg se hült :
Hol a nyilrcptü sólyom is csak 
Nagyfélvc járt elébb :
Csipogva fürdik s üt tanyát ott 
A szemtelen veréb.

Oh, mindez úgy fáj a magyarnak . . . !
S ha ajka ncta’án 
Egy-két nótán enyhíti kínját :
Megütköznek dalán . . .
A sebzett vad a rengetegben 
Kínjának hangot ad :
S magát az elnyomott magyarnak 
Kisírni sem szabad.

Meghatsz én nemzetem ! —  s halálod 
Ha elvégeztetett :
Mért nem döfik hát már keresztül 
Egyszerre szivedet V 
Mért gondolnak végperceidre 
Mesterkélt kínokat?
Hogy mint egy vak Sámson — kacaj közt 
Szenvedj hosszan, sokat !

Repülnél lelkem, fenn repülnél 
A táj szellőivel,
Mely a nyílt rónaság felett 
Szabadságot lehel:
De a magasból földre von le 
A súlyos fájdalom, —
Fenn még jobban eléd be tűnvén 
E sorsalázta hon!

Közli: Sztlófjtjf Sniiffor

Mátyás király Erdélyben.
(Történeti korrajz.)

—  Utált Farkastól. —

(Végo.)

IV.
Mátyás király oz időben — nem tudni hon

nan és ki által — a dologról értesült, de csak 
homályosan ; szóval a király, mint egy sejtelem 
nyomdokait követve, szeptember első napjaiban 
tizenkétezer főből álló sereggel Debrecenbe 
ment, s oz által a Szepességon tartózkodó Zápo
lya és a vele cimboráié erdélyi urak közé vetette 
magát.

A király szokása szerint misét hallgatott ; már 
az egyházban feltűnt előtte egy idegen arcú szer-

épségében csak most lát először napvilágot, bele engedvén 
pillantani a költőnek hazája sorsa fölött kétségbeesett 
lolkébo. (Szcr/c.)

zetes, ki mindon áron a király közelébe akart jut
ni. Tomplomozás után pedig a király útja mellett 
térdelve imádkozott, s midőn a király ott ment el, 
rimánkodva kiáltott fel : — oh felséges úr, hall
gass meg engemet 1 A felkiáltás kétértelmű volt, 
s a király környezőié azt hivé, bogy valami ájta* 
tos buzgólkodóval van dolga; de Mátyás paran
csot adott, hogy a barátot clibo vezessék.

— Nos szent atya, mi mondani valód van a ki
rálynak ?

— Semmi jó, felséges uram* az ég áldását kö
nyörgöm fejedre, de a rósz emborck gátot épit- 
nck fényes útaidra.

— Honnan jösz V Es bogy hívnak V
— Erdélyből; nevem Káfaol.
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Fsak bábja szegény a főáraknak, s nem is V*
gondol semmivel, eszik iszik, vendégeskedik s Kolozsvárnak épen ez időben készültek el pom- 
millatja magát a szép asszonyokkal. pás kőfalai; nem csak a kis ó-vár, hanem az egész

Jól van, jutalmul megkapod amit kérsz, város harcokra készített kőfalakkal s bástyák- 
most elmehetsz. kai lett körülvéve; polgárait a naponta emelkedő

Jaj uram! nekem Zápolya uramékhoz kell jóllét és biztonság érzete büszkévé, rakoncátlanná, 
menni, hogy őket is biztassam. s polgármestereit kovélylyé, zsarnokká tette.Es ha

li oly os, menj és tedd, a m.t rád bizlak, aztán bár Hunyadi Mátyás a város falai közt született, 
minél gyorsabban térj vissza, engem Kolozsvárit habár a várost a magyar királyok sok kogygyol 
fogsz találni. balmozák, csakhamar és minden vonakodás nél-

A barát hajlongva távozod. Az udvamok két kül csatlakoztak a forradalomhoz, 
ismeretlen lovagot jelentett be; hadd jöj őriek ! Szeptember-hónapban már jó előre haladott az
szólt a király, ki fejében csatatorvet kész it élt. idő; meglehetősen híves volt, az emberek télibun-

Neluíny másodpere múlva két ifjú lovag á’lt (Iáikba burkolóztak,s mindenki, a kora tel ellen vé
dő tto egészen feketében. Kik vagytok ? kérdé a delmezte magát, s egyszersmind arra is készülőd
ik rály. tok, hogy a"város nemsokára ostrom alá kerül.

Felséges úr, hu jobbágyaid vagyunk, kérünk Forradalmi katonák, a lázadó urak és számos cse- 
alázattal, bogy nevünket ne tudakozd, — de adj lédéi к. a gabonát, fát és élelmiszereket szállító 
módot, hogy hűségünket életünkkel és vérünkkel sok falusi nép csak úgy nyüzsgött a fő-utcákon, 
bizonyíthassuk. úgy hogy az egész városnak tábori képe volt.

Креп szükségein van liü emberekre, Er- Három urbölgy ment csendesen az ó-vári tom- 
délybo kell mennem ; úgy hiszem, lesz alkalom be- plom felé, hol misét hallgatva, az öreg gvardiánnál
b zonyitani liííséglökét, úgy mint vitézségtökot. tettek látogatást.

Л két ifjú szomorúan nézett egymásra. Ismét ide hoztam a két leányt, — szólt az
Felséges úr, mondá balkan az egyik,— ké- idősebb hölgy, — mert nem győzik várni a tudó-

résünk nem végeztük be, mert annak záradé silást. Még semmi hir sincs szent atya V 
ka, hogy alkalmaztatásunk birodalmad bármely A hogy vesszük édes leányaim,-—  ez az
részébe essék, ,cm bánjuk, csak . . csak . . . .  Er- ifjú szerzetes épen ma érkezett Magyarországról, 
délyre nézve kérünk kivételt. . . .  s kérdéseimre azt mondja, hogy csakugyan látott

A király merően nézeti rajok s rövid gon- két erdélyi lovagot, kiknek nevét ugyan nem 
dolkozás után igy szólt : Jól van! Iíatszáz lovast tudja , de hasonlítanak azokhoz, kik t:tekct ér
adok kezelek alá és Tokaj vidékére kell menne- (lékéinek.

H A Z Á N K  S Л K Ü L F Ö L D .  ;j<i
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Az idegen szorzetes középmagasságú , szabá
lyos termetű, kissé rőthajú és nagy orra mellett 
is érdekes arcú ifjú volt; a három hölgy érdekkel 
tekintő rá, s az egyik igy szólt:

— És hol van most azon két lovag ?
— A király táborában Tokaj körül.
— És mikor jönnek vissza? — kérdd a másik.
— Valóban nem tudom, de úgy hiszem, ha vé

nem ezt akarták, a mi történt; a gyáva János gró
fot senki so szcroti, s mindenki azt óhajtja, hogy 
az egésznek vége legyen.

— Alig hinném ezt Veres Benedek uramról. . .  
vagy talán ö is csalódott? — folytató az idegen 
kérdéseit.

— Talán ö is csalódott.. susogó a nö, mintegy 
viszhang, s aztán sietve eltávoztak.

T éli életkép. (Gyulai Lászlótól. Szövege a „Vegyes“ közt.)

ge lesz a lázadásnak. Ez pedig nem remélhető 
egyhamar.

— Talán igen, — mondó a legidősebb hölgy 
bánatosan, — talán hamarább, mint gondoljuk.

— És miért hiszed ezt asszonyom? kérdd az 
ifjú pap. Az asszony kissé kétkedve nézett rá, s 
aztán az öregre tekintett, hogy bátran boszélhet-e ?

— Mert nincs ogyetértés az urak közt; mert ők

— Ne aggódjál szent atyám, — mondó az ifjú az 
öregnek, midőn kettőn maradtak, — ha a fő lá
zadó családjában is igy gondolkoznak, a lázadás
nak hamar vége lesz.

— De a polgárok, a polgárok! azok nagyon 
makacsok. . .

Délfelé a piac egyik szegletén nagy csoport
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paraszt nép ácsorgóit, s egy városi drabant kö
ze jök lepvo parancsold, bogy monjonek a polgár
in ostor házához lerakni és felvágni az ötvon sze
kér iát, a mi az imént érkezett; a napszámosok 
kérdék, hogy mi lösz dijók, ha elmennek?

-  Bot és kaloda, ha ellenkeztek, — feleié büsz
kén a hajdú.

Az egyik mészárszék padján egy erőteljes ifjú  
ült, s lábait lógatva, mintha nem hallotta volna a 
hajdú beszédét, meg se mozdult.

— Hát te hórigas orrú nem akarsz menni ? — 
kiáltó rá a hajdú, jót húzva válla közé. Előre, taka
rodjál te is a többi után.

VI.
Hunyadi Mátyás e forradalomban sem tagadta 

meg magát, nagy volt ebben is, mint minden té
nyeiben, s hív azon uralkodói tervéhez, melynek 
legfőbb célja Magyarország hatalmi állásának 
nagysága volt.

Védtelen oldalon Hunyadmegye felől lepvén 
meg a pártosokat, a hirtelen elébe küldött csapa
tokat viharként verte szét, s október 1-én már 
Tordára ért. Maga a Kolozsvárit tanyázó fősereg is 
rémitőn megvolt lepotve, s „a lázadók — irja 
Ranzau — mintha tüzes menykövet láttak volna, 
szétszaladtak.w

Munkálatok a köszénbáiiyAban, (Szövegen 4G. oldalon.)

Az ifjúnak nem sok kedve volt a dologra men
ni, do mást nőm tohotott, s egész estig dolgoznia 
kellett; nehány társával ő rakta rendbe a felfü- 
részelt s felvágott fát.

Munka közben sokat beszélt társaival, kik sut
togva panaszolták, hogy mint zsarnokoskodik raj
tuk a polgármester • de nincs kihez folyamodja
nak, mert az urak és ;vajdák mindent olnéznek 
neki, csakhogy a várost hozzá jók csatolja ebbon 
az átkozott lázadásban. Késő este a hajdú étel és 
fizetés nélkül kergette szét a munkás népet. *')

*') Hullai krónikája.

A király Tordáról a megtéröknek bünbocsána- 
tot hirdetett, s erre a legnyomorúltabb viszálko- 
dás színhelye lett az ország. A pártos főurak nem 
akartak engedni. Veres Benedeket hiába kérte 
neje és több barátja, ö nem engedett.

Soha se lesz királyom о fattyú! — kiáltó 
dühösen, — Erdély az enyim, ha kell vérrel is 
megszerzőm ; — csak hadd kerüljön csatára a do
log.

Csatára azonban nem került soha, apró csa
tározások és csetepaték végezték be о csodá
latos forradalmat. A gyáva Szontgyörgyi János
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gróf, ki oly hamar csatlakozót!, s oly szivosen fo
gadta a fojodolmot illető hódolatot, legelső volt, 
ki vaj da-társaival es a fő u ráki nagy részével 
Tordára sompolygott, s ott térden állva, siró sze
mekkel kért bocsánatot.

A kérelmezők jól számítottak, Mátyásnál min- 
denik kegyelemre talált; annál keményebben bűn
hődtek a makacsok, kiket a király irgalom, ke
gyelem nélkül nótáztatott. Az összeesküvők Ösz- 
szosen négyszázezer aranyra büntettettek.

Az apróbb csapatok már mind le valának győz
ve, csak Kolozsvár tartotta még magát a fősereggel.

Magyarországról is tudósítást küldött a két ifjú 
vezér, hogy Zápolya zsoldosait mind szétbocsátá, 
a király győzelmei lőrére csak szokott lovas ka
tonáit tartá meg. Mátyás rögtön izent, hogy a két 
lovag azonnal hozzá csatlakozzék ; s midőn azok 
is megérkeztek, a király azonnal Kolozsvárnak in
dúlt, mely Tordától három mértföldre fékez'к. E 
rövid hadjárat leírását egy azután nem sok idővel 
kelt krónikából majdnem szóról szóra fogjuk kö
zölni. „Már csak Kolozsvár, a fő fészek vala, hátra. 
Ide húzták be magukat a főnökök, mert nem biz 
tak a nép kegyében, mely Mátyáshoz hajlik vala. 
Tanusággalteljes jelenet történt ez időben Ko
lozsvár piacán. Megérkezik a hir, hogy jön a ki
rály: az utcákat és a piacot azonnal elözönli a nép, 
harci tárogató ás lármadobok zúgása hallik min
denfelé. A gyalog népek a közép-utcában, a lovas
ság a piacon állott fel. Minden kép oly csiiggeteg, 
néma, halvány, csak farnosi Veres Benedek uram, 
a pártosok főnöke, száguld még, hogy lelket önt
sön övéibe, de szavai bármily zengők és szépek, 
mint az orgona, kevés viszhangra találnak.“

A b elek-tetőről porfelleg emelkedik, fegyverek 
csilláma ragyog a nép szemeibe — saz élénk kép
zelődés már hallja is az ostrom zúgását és haldok
lók jajait.

Veres Benedek újra beszél, csatára hívja fel a 
népet, emlegeti a megsértett jogot, a letiport sza
badságot, de mintha kővé váltak volna, senki se 
mozdult, senki sem érté őt. A nép többé nem éljen- 
zé s egyetlen katona som ment utána.

Veres Benedek ezt látva, néhány úr kíséretében, 
fájdalom, düh és kétségbeesés kínaival szivében 
megszaladt; a közép kapun ki Szamosfaiva felé 
szeszarmai kastélyába ment s onnan pár nap múl
va Lengyelországba, honnan soha vissza nem térve, 
ott nyomtalanul elveszett.

Is ehány perc múlva megdördültek a királyi se: 
reg ágyúi, de feleletül feliéi* lobogókat emeltek 
fel a bástyákon d < falakon. A közép-kapó meg

nyílik, a városi tanács húzódik rajta ki. A még uj 
várkapu-kulcsokat viszik a hős hirály ölébe.

A polgárság s a még mind sorban álló tábor, 
jövője felett aggódva, csüggeteg fővel állt; son ki 
sem tudta, mi lesz büntetése a lázadás fő fészkének.

Mig igy aggódnak, két fekete lovag vágtat bo a 
középkapun s utat nyit a jövőknek. Utánok meg- 
zendiil egy vig* harci induló, a kapu sötétéből a 
fényesen öltözött király alakja fejük ki, arcán nyu
galom, szemében mély fájdalom tükrözött. Kevés 
kísérettel jött s bánatos érzelemmel léptetett vé
gig a sorban álló szép táboron. Itt álltak a láza
dók a piacon, melyen át ö, a király, iskolába kez
dett járni; itt álltak a templom mcllott, melyben 
mint gyermek, édes anyjával imádkozni szokott; 
s itt álltak nehány lépésnyire azon háztól, hol elő
ször pillantó meg a fényes nap világot . . Talán 
kortársai, talán nagyobbrészt iskolatársai, régi 
baráti, ismerősi voltaké csapatokban — és most 
mindezek pártütök, lázadók . . . .! A nép nem 
éljenezte meg; siri csend uralkodott a népes pi
acon s a király, mintha álmadozásából hirtelen éb
redt volna fel, sarkantyút, ád lovának s gyorsan 
végigvágtatva a sor előtt , hirtelen sziklaként 
megállt.

Ekkor egy lázadó tiszt vezérszavára minden 
katona földre dobja fegyverét s két tiszt a király 
elébe teszi kardját . . .

A mély hallgatást a király zengő szava töri meg.
— Nos mit szólnak kegyelmetek ? kérdő.
— Uram -  • szólalt meg az egyik —- mikor a 

magyar kardját nyújtja, nincsenek, szavai — Ve
gye, törje el felséged e kardot — becsületet vagy 
halált kérünk felségedtől.

Mátyás saját kardját adta e tisztnek s a csapat 
elé lovagolva parancsoló, hogy vegyék föl ismét 
fegyverüket s mossák le arról a szennyet az ellen 
vérével.

A sereg ekkor végtelen örömriadásba tört ki, 
s hatalmas eszközévé vált Mátyás moldvai győ
zelmeinek.

A király, hogy a katonákkal végzett, a pol
gárokhoz fordult s azokkal is szelíden beszélvén, 
kérdd, hogy hol a polgármester V

Egy ravasztekintotii kis ember állott elébe.
— Itt vagyok felséges uram, szolgálatjára.
Mátyás áthatólag tekintett rá s aztán szólt :

- Tudója kend annak, hogy kend akasztófára 
való gazember V

A kis ember elsápadt s dadogva mondó :
— Soha se tartottam a lázadókkal, pedig az 

j urak eleget jártak utánam. . .
i Nem arról van itt szó, hallja kend, hanem



H A Z Á N K  S Л K Ü L F Ö L D .

íuyóI : kend a szogény népot zsarolja, kínozza, | 
ingyen dolgoztatja, a várost lopja, csalja. Mon- ! 
jotok oda udvarára s szedjétek szét a második i 
csomo fát, három darabon valami irás van veres 
krétával, hozzátok cl.

Nohány perc múlva ott volt a három darab fa 
s rá volt írva mindonikre : „Itt járt Mátyás ki
rály szorít Mihály napján.“ A polgármester ré
mültében földre bukott s a király igy szólt: „Még 
most is kék a hátam azon ütéstől, mit ez a disznó- 
képű hajdú rám vágott. Megérdemelnétek, hogy 
kezeiteket és aztán fejeteket is leüttossem, — de 
nem akarom a mai napot olrútitani oesmány ve
rőtökkel. Te hajdú, kitakarodjál birodalmam ha
táriról, három nap után agyonverhet, a ki meg
talál ; te pedig gazember, elveszted minden hi
vatalod,minden borod katonáimé, minden fádat — 
mert látom, sokat összehalmoztál — rögtön ki
osztod azoknak, a kik felvágták és összerakták, 
a szegényeknek ezen kivid ezer forintot fizetsz; — 
takrodjál szemem elöl !

A város népe bámulva kisérte egy házhoz, hol 
épen Vores Ilon ed ok volt szállva; hol a há-

rom nö még ott volt, s úgy szólva azt sem tudták, 
mi történt.

A király, a mily bánatot hozott a szegény asz- 
szonynak, ép oly örömöt okozott a két leánynak, 
kiket meg azon év karácson napján férjhez adott 
a két hű lovagnak.

Veres Benedek hogy eltávozott, soha hirt sem 
adott magáról; a szészarmai várkastély falait 
maga a király széthányatta, csak a lakszobákat 
hagyá meg, hol Moldovába mentében, 1468-ban 
maga is mulatott s a szép özvegynek lakást ajánlt 
Budavárában, de a szegény asszony nem fogadta el; 
ott élt az ősi lakban, sokáig várta, hogy férj о haza 

I .jön, küldött szét mindenfelé, de hír nem jött róla.
A kastély mind pusztult s asszonya mindig csak 

i búsult, s mikor, hol, és hogyan halt meg? hallgat 
I róla a krónikások könyve; annyi bizonyos, hogy: 

Négyszáz esztendővel utóbb bogy ott jártam,
Hire sem volt többé az egykori zajnak.
Az elpusztult, szétmállott falakon 
Vadrózsabokrok közt halk szellők susogtak. 
Letörtem egy rózsát s magammal hoztam őt, 
Talán szép asszonya szive porából nőtt.
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Vajda Péter emléke Szarvason.
Evők folytak le Vajda halála óta, midőn ez ér

demlett emlék az addig „feledés tüskobokrai“ -val 
fedett sirhoz állíttatott. A hon emelte ezt is, mint 
sok más jeles fiának; a hon áldozott itt is fillé
reiből, — hallgatva a folhivó szózatra: „Emléke
zési, emlékezést neki!“

Es mcgilleté őt ez emlékezés, öt, ki küzdve 
anyagi akadályokkal, küzdve a kezdet nehézsé
geivel, utat birt törni magának azon fokig, hol 
méltán lielyot foglal hazánk jelesei között.

Egyszerű, természetes viszonyok között fejlőd
ve, mogtartá tiszta lelkét, megőrizd önmagát kül
sőleg és bensőjében minden csináltságtól; s mi
dőn imádottjául a szabad természetet választá, 
magát abban, mint a lcghivebb gyermeket tudá.
I > imádta a természetet, s ez szabott irányt cse
lekvőségének : lett költő és lett természet-búvár.

Vajda tagadhattam ál lángelme, de mely nem 
birt irányzó értelemmel, hogy határozottan tért 
szabott volna munkásságának. Egy ki nem forrt 
lángész, mely erejében bizva, s céljaiban meg 
nem álfapodva,— egyszerre két utat is meg akart 
tenni, s ha a végzetszerü halál gátul nem lép 
közbe, tán egyénivé fejlődik működése, s körvo- 
nalozottá a munka-tér.

Tele ifjú képzelommol, teremtő erővel és tiszta 
érzelemmel, lépett a kora sírba Vajda, szárnyát

szegve sok alapos remény röptének, — meghiú
sítva a vágyat, hogy a magyarnak is meglesz ala
pítva gúnyköltészete.

Benne nemcsak a nyelvtudóst, természet-búvárt 
és költőt tiszteli az ember; de kénytelen megha
jolni — bár költöztével — a szilárd jellem, szeny- 
telen becsület és odaadó hazaszeretet előtt. Leg
több munkájának célja: figyelmeztetni az embert 
ősjogaira, melyek közösek, mint az cső és nap, 

szükségesek, mint a napi kenyér — és meg
érdemeltek, mint az édes álom. Ez érdeméért 
gyúlt lángra tlsztolő barátja, páratlan költőnk, 
Petőfi, — e miatt éneklé oly meghatóan „Vajda 
P. halálára“ irt ódájában, hogy:

„Az ón konyáim hadd omoljanak 
A függetlenség bajnok férfijáért,
Ki e hajlongó, görnyedő időkben 
Meg nem tanúla térdet hajtani ;
Ki sokkal inkább hajtá le fejét a 
.Szabad szegénység kőszikláira,
Semmint a függés bársony pamlagára.“

A Geronday által egyszerűen, de nomos ízlés
sel készített gránit gúla e^yik fődiszét ké
pezi a szarvasi temetőnek. 18(3.1. állították föl ün
nepélyesen, az elhúnyt jeles tanítványai és tiszte
lői által tartott beszédek mellett, nagy közönség 
jelenlétében. Azóta háboritlan, s megnyugodtál!
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Az állatországnak ismét egy érdekes, mind , ütnek faj rokonaiétól, a miért a tudósok figyelmét 

szervei, mind életmódjánál fogva némely közel j már rég idő óta nagy mértékben vonják maguk- 
rokonától nagyon elütő alakját mutatjuk be itt ra. Hosszasága egy, egész ncgycdfél láb közt vál- 
az olvasónak. I tozik, szőre szürkés barna, fehér és fekete sávo-

Ez a hangyász-medve, melynek eddigelé igen- ' lyok által tarifázva. Farka bojtos. Hosszú ormá- 
igen kevés élő példánya került Európába, a miért nya piciny, fogatlan szájban végződik ; nyelve 
a francia lapok valóságos diadalérzottel említik vékony, igen hosszú s igen mozgékony. Ez állat 
föl, hogy párisi állatkertjük két példánynyal gaz- I járása igen lassú s kissé nehézkes, mit részben 
dagodott. I igen nagy karmai okoznak. Hazájában tormiták-

Ezen különös állat hazája Dél-Amerika. Alak- j kai (hangya-faj) táplálkozik, moly pusztító rovar 
ja, csontváza, szokásai és életmódja egészon el- , ellen valóságos irtóháborút folytatván, áldásossá

pihenhetnek az ól pori ott hamvak: jutalmazvák i tétjétől a kúszó sirvirág halvány színéig — tar
érdemei a honfi kegyelet és tisztelet érzelmei j kázva az itt-ott morodező roncsolt sirfák és kopár 
által. I »irháimok által. Oly jó  érzés lepi meg az embert

Az emlék mintegy másfél ölnyi magasságú, — e helyen, s Önkénytolon sóhaj száll föl a kebelből: 
csonka gúla tetején broncból öntött koszorúzott ily bolyon, magános csendben, édes lobot az örök 
lanttal, mely jelképezi az alant nyugvó főbb mü- nyugalom !
ködési körét. Elöl a síremléken a következők A kopár köemlékot gyakran élénkíti egyszerű 
vésvék aranyzott betűkben: • koszorú, hol a költő tisztelőitől, hol pedig művelt

vajda PÉT isiinek özvegyétől hozva, ki fájdalommal viseli köblében
Д HONb'1 KKf)yE kv, a, férfiú emlékét, kinek közelében egykor oly bol-

dog órákat tölthotott.
Л középső négyszög közepén felül: VaJda om,dko fontartva Szarvas müvoltobb kö-

reiben, úgy a helybeli főiskola növendékei között 
Az igazság szava áthatóbb a mennydörgésnél s is, kik szívesek valának 1866. önképzö körükben,
az igazságtalanság villámot bőrei kebelében. — melyet az ünnepelt alapított, — Vajda-ünno-
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A fölső gúla hátlap
ján pedig — középen 
alúl — a költő ŝ  "Vetési 
s halálozási év e :

SZÜL. VAN YO LAN 180*.
t  SZARVASON 1846.

Mint évente, — mest 
is a természet gyászol
ja egyedül emlékét, hul
latván sírjára az olsár- 
gúlt ákác-lovolokot, s 
megzörrentvén a kis
ded dombon lengő szá
raz harasztot.

Legszebb helye ez a 
szarvasi ó-temetőnek. 
Mcsszünnon vezet hozzá 
sötét akáclombok alatt,

pélyt rendezni , holott 
is Vajda arcképe lop- 
leztetott 'le nehány ifjú 
lelkesült szavalata és 
m üfcl olvasása m e 11 ott. 
A kép most a szarvasi 

főiskolai könyvtár 
egyik termét díszíti.

Vajda Péter emlékét 
a bemutatott sírkő fog
ja  egy ideig fontartani, 
mig az idő viszontagsá
gai el nőm porlasztják; 
de élni fogaz ő omlóké 
örökkön a nemzet szi
vében, az irodalomban 
müvei által , melyek 
összegyűjtve, vajha ki
adattak volna már ér-
f\mm í i \r\\í\rw mnnfrm ■ Ír/'vmvhiy g/.iuLi Ö/ÍU , t U0II1UK.11OZ m c r t o i l .  у r/j-

n ,, .. , , Vajda Peter síremléké Szarvason. (Molitor r.) , . , .gelyzett ösvény, kanya- vegye évtized előtt adta
rogva a dülcdező sírok között. Jótékony virágil- át azokat, felkérés folytán, kiadás reményében;
lat tölti meg a levegőt. A szem mindenütt zöldet, de — mint látszik — sükerőtlenül.
lát a legkülönbözőbb változatokban, a télizöld sö- i ta r in v  />.



Az Eperjes melletti^Erdei lakhoz.“
Első számunkban Haviár D. úr tollából egy ér

dekes közlemény jelent inog, mely egy Eperjes 
melletti erdei lakot ismertetve, egyszersmind áttér 
azon költői verseny eredetére, melynek irodal
munk Petőfi, Tompa és Kerényi „Erdei lak“ kö
zös cimíí költeményeit köszönheti. Kaviár ismer
tető cikkében I. I. eperjesi lakosra, és ama három 
költőnk egykori barátja közléseire hivatkozik, 
melyek ellenében Szász Károly Tompa hagyomá
nyai közül az „Erdei lak“ -hoz mellékel következő 
Írott jegyzeteket tesz közzé :

„1845-ik évben nevelő voltam Eperjesen, hol 
Kerényi Vidor Emil is (első szépirói neve ez volt) 
lakott. Tavaszsznl meglátogatott Petőfi bennünket, 
a még soha személyesen nem látott Petőfi. Gon
dolhatni : hogy mulattunk ! Ifjúság . . .  kedv. .. ra
gyogó álmák, szabadság, költészet jártak velünk 
s mosolyogtak reánk.

„És ime, Petőfinek mily vége lön ?! Nem tudja 
senki. Mint kit a föld nyel el, vagy mint Illés tü
zes paripákon az égbe ragadtatik. Kerenyi Ame
rikába költözik, (hozzá van intézve „ Levél eyy 
barátom után“ cimíí versem); ott megörült és 
meghalt. S magam is alig vagyok.

„Egyszer azt mondja Sándor: fiuk, írjunk va
lami verset együtt, ugyanazon tárgyról szóló ver
set, moly találkozásunk emlékéül maradjon. E l
fogadtuk, meghatározván, hogy a tárgy „az erdei 
lak“ leend. Ez a szobában történt.

„Határozottan ki volt m ondva: hogy a költe
mény festő ' leiró lesz. Semmi reflexió. Csak ma
gam’ maradtam htt a tervhez. Petőfi versét igy 
kezdi: „ Mint a szia az első szerelemnek titkát, 
Hejti в kis kunyhót bércek k o s z o r ú ja Sokat be
széltek akkor erről a hírlapok, s későbben ma

gam hallottam ifjabb eperjesi lakosoktól, olvas
tam helyleirók, átutazók kinyomatott uti-jegyze- 
teiből, hogy látták a mi. erdei lakunkat, mulattak 
körülte s emlegették a három versenyző költőt. 
Sőt pár évvel ezelőtt azt irta egyik eperjesi bará
tom, hogy a lakot díszítik, készüljek, mert ünne
pély lesz benne, mihelyt a tavasz eljön, s én, mint 
a háromnak megmaradt egyike, leendek az ünnep 

. hőse.
„ím e a soha nem létezőből miként csinált a 

képzelet létezőt, mert hiszen mi semmi kunyhót 
nem láttunk, képzeletbeli volt minden; de azért 
most is mutogatják Eperjes bércei között az ál
talunk megénekelt kunyhót.

„Mosolyogtam, de nem nyilatkoztam : valóságos 
barbarismus is lett volna lerontani a közvélemény 
illusióját, költészetét.

„Mennyi minden úgynevezett nagyság szüle
tik okkép a történetben!“

Eddig Szász Károly közleménye, melynek tel - 
jes hitelt adunk, minthogy maga a versenyzett 
költők egyike szól, a múlt év folyamában mind
nyájunk fájdalomára elhúnyt Tompa.

Hisszük azonban, hogy ez érdekes költői ver
senyre vonatkozó közlemények mind ezzel még 
nincsenek befejezve, minthogy hátra van még egy 

! közbocsülésbon részesülő élő tana nyilatkozása 
I is, kire cikkünkben hivatkozás történt, t. i. I. I. úr, 

kit lapunk ogyik régibb munkatársaként tisztel, 
s ki tán oly módon fogja megfejteni a Haviár és 
Szász K. közlései közt levő, látszólagos ellent
mondást, hogy Tompa saját költeménye tárgyát 
tisztán képzeletéből meríthette, inig Kerényi és 

j Petőfi előtt csakugyan az általuk jól ismert lászló- 
i hegyi „erdei lak“ lebeged.

válik Dél-Amer.ka vidékeire nézve. A hangyász- A hangyász-medvét eddigelé a természettudó- 
niodvo hatalmas karmai segélyével gödröt váj a sok minden szellemi tehetségtől megfosztottunk 
termiták óriási és kökeménységii bolyaiba s az tekintették. E nézet azonban hibás, mert például 
Így támadt nyiláson bedugja igen hosszú nyelvét, a párisi példányok már hangjáról is megismerik 
moly bizonyos ragadós anyaggal lévén bevonva, őrüket, s ha hallják, azonnal elémásznak ketre- 
ezroi tapadnak rá amaz ártalmas apró rovarok- cükböl. Ezenkívül az őrnek tiz éves fiacskájával 
nak. Hogy némely napon at hány termitát nyel ia nagyon megbarátkoztak, kinek minden szavá
ul V azt alig lehetne kiszámítani. ra engedelmeskednek, s kit tanulékony kutyák-

A párisi állatkertben tört rizszsol és tejjel tart- ként nyomon követnek mindenfelé, 
ják ökot s remélik, bogy ozon táplálék mellett is — .—
meg fognak élni.
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A kőszén és a köszénbányák miveléS3.
A koszon, mint tudva van, földünk ös nö

vény világának eredménye, mely bizonyos vál
tozatok, az »Italánosan fölvett földforradalmak kö
vetkeztében temettetott el s ezek behatásának 
tulajdonítható csodás átalakulása.

Jelenleg feladatunkul azon növények természe
te és jellemének leírását tűztük ki, melyeknek 
maradványaiból származott a kőszén, nem külön
ben ennek képződési módját, előjövetelét, nyerését 
és gazdászati jelentőségét vázolni.

I. A kőszén növényzete.
Az első növények, melyek a föld felületének ki

hűlése s megkeményedése után feltűntek, vízi
növények voltak s pedig valószínűleg, a nádak 
osztályából. Midőn az őstengerből a földkéreg 
további változásai által, szétszórt szigetek alak
jában szárazföld származott, igen nagy időköz 
múlt el mig ez elmálva, elporladozva, a növény- 
élet fentartására képes lett; s csak midőn az 
elporhadt sziklaállományból gyönge átmenet kép
ződött a földhöz, fejlődtek ki az igen tökéletlen 
növények; azon növények maradványa, melyek 
az úgynevezett keselykő-telepekben jőnek elő, oly 
alakú növényekre utal, mely még jelenleg is a 
forró Amerika nedves, forró és homályos ős-er
deiben található sós kalapgombának alakjához 
hasonlít.

A légnek mindinkább meghűlése és tisztulásá
val, a kőtelepek folytonos elmállása és a föld
felület termékenyítésével, a meghalt s elporló nö
vényi részek által a termőföld képződésével •' egy 
különös növényi élet vette kezdetét. — A ten
ger megtelt vízinövényekkel, a szárazföld pe
dig fii- és fanoméi növényekkel. E korszak 
növényzete azonban lényegesen különbözött a 
későbbi nemkülönben a mostani korszakétól is,

Idomtalan faóriások voltak, szines virág és zamatos 
gyümölcs nélkül, barnás vagy sárga levelekkel s a 
legegyszerűbb alakkal, vagy néha e szervek nél
kül is. — A növényzet leginkább fii nem öl
ekből állott, vegyítve kevés Calamita, Equisetum, 
Sigillaria és Asteropsytida-nomüekkel. Volt azon
felül két talányos természetű növény, t. i. Lama- 
tophacus crassicaule, egy óriás-növény, vastag, 
idomtalan törzsök és rövid ágakkal, melyek ma
gas, kidudorodott, pikkolyszerü levélgyökön ülő 
levelekben végződtek, és a Dechenia euphorbioi- 
des,cgy levélnélküli bokor,külsejére nézve pozsga- 
szerü, (cactus.) Az alsóbb keselykötelepekben egy 
uj földforradalom által eltemetett növényzet ezen 
korszakból is található ; — nem valószínűtlen 
mégis, hogy részben ezek is ugyanazon körül
ményeknek voltak kitéve, mint a következő kor
szak növényzetének maradványai, a mely kö
rülmények a kőszén képződésére is okot adtak s 
pedig először a régieknél.

Ama fóldforradalomra a nyugalom hosszú idő
köze következett; ama forradalom következtében 
a szárazföld kiterjedésben nyert; a képződött s 
napvilágra jött üledékek az clmállást nagyban 
elősegiték; a lég kevésbbé volt megtelve vizpárák- 
kal s azért világosabb, mindamellet elég nedves 
és elég meleg arra, hogy magasabb és különösebb 
növényéletet tápláljon, fentartson sliogy nagyobb 
kiterjedésű növényeket is létrehozzon. - A nyu
galom ezen időszakában a világtenger szigeteit 
sűrű erdők fodék. — Az őserdők növényzetét 
nagyrészt az előbbi korszak fái tevék, nagyobb
részt azonban Calamiták, Sigillariák s mintegy 
40 faj Lepidodendron, pompás alakja által ki
tűnő faja a Licopodiuin-féléknek és 2f>() díszes 
fanem, névleg a Pecopteres válfajból.

(Vége küvolko/ik.)

E g у li é t t о г 1 é it о t e.
(Január 18)

(VK.) Aki olvasta a guernsey nagy száműzött, ; él jenzaj oknak — tartja most Karnevál a maga 
bastille-téri csataképét, emlékezni fog tán az ara- vidám ünnepélyeit, nem osztozva semmiféle párt- 
nyos szárnyú, tarka pillangóra, mely gondtalan tusákban, s szívesen látva jobbról balról frakk- 
vidámsággal röpül át a harctér fölött, mitsem ban vagy atillában mindönkit, ki az ő jókedvű 
törődve az emberek lázas küzdelmeivel. ! lobogója alatt igyekszik leszakitni minden éji

Az idei farsang most olyan, mint ez a pil- ; óra öröm virágát, 
langó. I Mit is törődnék ő a kormánypárttal, holott ő

Közepette a választási küzdelmeknek, jobbról maga az az egyetlen absolut vilá<>uralkodó ki
ég balról hangzó pártszózatoknak, komoly politi- nők semmiféle ellenzéke nincs, legfölebb a na 
kai értekezleteknek s egymást elnyomni kivánó gyón is mrgzaklafott apák, kiknek duzzognak
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vagy sem ~  szép-csöndesen fizetni kell a pün
kösdi királyság gyönyöradóját. 8 mit neki a „bal*, 
mikor öve a — bál. Az ő programmját, mely tánc- 
programm, szi vesén fogadják mindenütt. Az ö kor
mányát, melyben Amor és Hymen együtt viszik a 
bel ügy miniszterséget, senki sem kívánja megbuk
tatni. Az ö hadseregét egy ellenállhatían hatalom 
kepezi, az ifjúság. Nincs is egyébb ir’.gye és 
ellensége, mint a kit az idő már kizárt e győze
delmes és boldog hadseregből.

Az idei farsang noha rövid életű — nem lá
tott neki valami nagyon mohón az örömeknek. 
Legelőször is minden fenhéjázás nélkül, egészen 
zártkörben lépett föl —- az evangélikusok díszter
mének ,,piknek“ -jében, melyet három fiatal úr 
rendezett, sok kedves fiatal lány örömére.

Azonban о piknikek másodika már elvesztő e 
tért lába alól.

Miért V
Mer^ a politika egy ürömesöppje belé esett a 

farsang örömpoharába is.
Történt, hogy Irányi Dániel — e komoly fő és 

sz.lárd jellem, ki közbevetöleg legyen mondva: 
a szélsők közlönyében új év óta Herkules egyik 
legnehezebb munkáját, (melyiket ? nem akarjuk 
részletezni,) oly kitünően vitte véghez, — e te
remben ellenzéki értekezletet akart tartani.

A presbitéryum azonban a helyiséget megta
gadta tőle, mondván, hogy egyházi épület nem 
való politikai tárgyalásokra. 8 hogy következe
tes legyen — kiadta az útat Karneválnak is, va- 
lószinüleg úgy gondolkozván, hogy neki szintén 
meg van a maga politikája, s rendesen „balol
dali“ ügyekkel foglalkozik.

Ekkép a „piknik“ második estéje a lövöldébe 
szorult, hol most egymást éri a tánc vigalom. Ott 
lesz a mindig vig szinész-bál is, s ott a keres
kedő ifjak társulatának táncvigalma, mely már 
csak azért is p á ra tla n  a maga nemében, mert házi 
asszonya nem grófnő, — hanem Braun Lajosné 
úrhölgy, kit jótékonyságai és kedves modora 
emeltek a „legjobbak“ sorába.

A „lady patronessok“ különben nálunk a poli
tikai í’ordálatokat szokták jelezni.

A régi rósz időkben, midőn idegen járom alatt 
táncoltunk, a bálok házi asszonyai rendesen a 
legradikálabb mágnásnők voltak: gr. Zichy Pál- 
né, gr. Károlyi Edéné, hg Odoscalchi G у illan e.

Jött <i magyar provisorium, s vele a balokban 
báró Sonnyey Pál né ép oly bájos, mint rövid 
uralma.

Most — a felelős kormány időszakában — 
mindenütt a miniszterelnök nője a házi asszony;

I a „jogászbálban“, a budai csónakázó-egyh t vi- 
galmában az ö kezében virít a komité hódolati 
jelvényé : a nagy kamélia-bokréta, mely a bál- 
királynői jogot pótolja; s csak mivel a grófnőnek 
közel ébb a bécsi udvari bálra kell föl utaznia: ér
jük meg azt a változatosságot, hogy a bölcsőde 
és gazdasszonyi egylet „európai“ estélyében gr. 
Andrássy Manónét, a technikumok báljában pedig 
gr. Széchenyi Imrénét fogjuk látni a házi asszony
kodás nyájas emelvényén.

Hát a redoutban hogy foly a világ?
E fényes helyiség az idén nem lát annyi far

sangi ünnepet, mint tavaly. Hiába, ez a márvány
terem valóságos Astaróth-bálvány, melynek tág- 
torka cgy-egy éjjelre kétezer forintot szomjazik. 
8 ki adna ennyit egy éjjeli hajlókért! Még a 
gazdag kereskedelmi világ is visszavonult az 
„Európa“ termébe, hol egykor oly kedélyesen 
szorongtunk. A „nőképző egylet“ is, mely az idén 
teszi „premier pas“-ját a farsang sikamlós par
ketjén, szintén e szerényebb, de azért szép te
remben lép föl, kedves alelnöke — gróf Teleki 
8ándorné — és buzgó tagjai bizonyára oly kedé- 
délyes estélyt hozván létre, melyben feledhetik, 
hogy „minden kezdet nehéz“.

Nehéz bizony, még magának Karneválnak is, 
a társasélet e hóditó dón Juánjának, ki most is 
álarcosán— incognito— próbált először szerencsét.

Az első bál, melyet maga a bérlő adott, nem 
részesült jobb sorsban, mint az érdekes regények 
előszava, melyet a legtöbb ember meg se néz, s a 
ki megnézi is — csak úgy átfutja. Férfi volt sok, 
nő igen kevés, álarcos csak egy kis kedélytelen 
csoport. Egészen más volt a „nőegylet“ maszk- 
bálja, rmdy — nem hiába, hogy elejétől fogva 
Fortunával szövetkezett, sa szíinórát csecsebecsék 
k;sorsolására szokta fordítani — két évtized óta 
mindig sikerül. Sikerült még azokban a bús 
években is, midőn farsangon át is folyvást csak 
az örömek böjtjén éltük. Aki nem is ment sehová: 
e bálba benézett, nem mulatni, hanem „jótékony
kodni“ . 8 midőn a szinbáz operabáljai aláhanyat- 
lottak, s a masque majdnem megvetés tárgya lett: 
még akkor is a nőegylet álarcos vigalmán min
dig akadt néhány finom dominó és díszes jelmez, 
kik fontarták e hagyományossá lett farsangi éj 
jó hírnevét. 8 Bolmsné ö nagysága most is elé
gül ten tekinthetett szét a vigalom tarka tömegén 
és sok díszes vendégén, örömmel gondolva rá, 
hogy e sok suttogás, onyolgés, tréfa és mindig 
változó quodlibet folytatása ama szegény csalá
dok köszöneté, hálája és áldása lesz, kde о fényes 
bálból kenyeret és tűzi fát kapnak
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A jótékonyság évok óta valódi farsangi szép 
szokás. A hajdan könnyelmű Karnevál jellemébe 
ez egy oly vonást vegyito, mely őt valóban tisz
teletreméltó alakká teszi. Most egyébb gondja is 
van, mint hogy a gazdagot mulattassa, s édes má
morban tobzódjék; most reggelenként, ha kialudta 
boldog éjeit, komoly számadást csinál, s fölösle
gét jó  szivvel osztja ki a szegények közt.

A jogászbálnak is legmaradandóbb fény ol
dala az volt, hogy több mint ezer forintot jutta
tott oly szegény tanulók segélyezésére, kik támo
gatás nélkül aligha folytathatnák tanulmányaikat. 
A kitünően sikerült éj emlékeit elhalványítják az 
újabb örömek; a sok rózsaarcú fiatal lány, kik 
ezen az este keringték át először dobogó szivvel 
a nagy termet, évek múltán csak sóhajtva gon
dolnak vissza ez örökre eltűnt báléjre; a ma meg
bámult pipere csakhamar mind a lomtárba ke
rül; de mindig frissen marad meg a jó  szivekben 
a hála érzete, midőn eszökbe jutand, hogy egy
kor e bál is egy hidat épitett az ő számokra a 
nélkülözés örvényei fölött, s e hídon át haladtak 
életcéljok felé.

Különben évek óta nem is volt oly díszes, 
látogatott és kedélyes jogászbál, mint az idei. Fő

vonásait a fiatalság fesztelen vidámsága és a nagy 
társaság minden kasztnélküli jellogo képezték.

S következik most az a vigalom, melyről nőm 
ok nélkül jósolják, hogy *ti farsang fénypontja 
lesz - # a  regatta-bál. Tavaly is az volt. A rod out
terem ez este tündérkert lesz, s Lehmann mester 
egész becsvágygyal működik a diszitésokon. A 
rendezőség — egykor a csónakogylot logtovéko- 
nyebb evoző-tagjai — most már csak a farsang ár
jában versenyeznek a legfőbb jutalomért: a pesti
ek elismeréséért. Tavaly megnyerték, s valószí
nűleg most is övék loend az elsőség.

így föl у a pesti farsang, elég vidáman, s nem 
háborgatva a választási mozgalmaktól, melyek 
Pesten is élénkülni kezdenek. Terézvárosi lobo
gókon egy uj név van kitűzve, oly név, melyot a 
népszerűség koszorúja környez: a Jókai Móré. E 
kereskedelmi városnegyedben, szemben a keres
kedelmi miniszterrel — kétségkívül nagy tusa 
lesz. De Pest még az ily tusákban is ki szokta 
tüntetni, hogy az értelmiség székhelye. Nem té
veszti el szem elől, mint néhol a vidék, hogy a 
szemben állók egy hazának két pártja, nem pe
dig két ellenséges országnak gyűlölködve harcoló 
serege.

Vegyes közlemények.
Történeti naptár. Januárhó 22-dikén Les- festészünktől, Gyulai Lászlótól, kit olvasóink már 

sing 1729., lord Byron 1788. születtek. — Klap- több müvéből ismornek. E kis elovon kép is 
ka győzelme Tokajnál Schlicken 1849. — A pesti azok sorába tartozik, melyeknek logjobb dicséro- 
lipótvárosi bazilika összeomlott 1868. te, hogy magyarázatukat önmagukban viselik.

23-án Durazzói Károly lefejeztetik, 1348.— A múlt nyár nevotos-
Pitt Vilmos angol államférfi 1806, Virág Benedek sélett a foldingások miatt is, melyek nomcsak ha
rn agyar költő 1830. f f .  — Az olaszországi ma- zánkban, hanem átalában a föld kerekségén min- 
gyar logio feloszlattatik, 1867. denütt dúltak. Logborz asztóbb volt a közép-ame-

24. Caligula császár és neje megöletnek, 41. — rikai. Augustus 13-ikától 16-ikáig voltak a log- 
Nagy földrengés Konstantinápolyban 444. — Hu- iszonyúbb földrengések я októberben és novom- 
nyady Mátyás született 1443, és királylyá кого- bér élőjén megújultak. A tenger oly hullámokat 
náztatott 1458. vetett, hogy mélyen becsapott a parti városokba,

26. Nagy földrengés Európaszerte 1348. s a romboló ár pusztításai iszonyúak valának. Are-
26. Karlovici béke 1699.— A kath. gyimnasiu- quipa, Arica, Iquiquo, Islai, Pasco, Iluanca-voliea,

mok Ausztriában püspöki felügyelőt alá holyoz- Ibarra, Tacunga, s több más holységet sújtott a 
t jtnek, 1854. — A lissaboni földrengés 1531. — földrengés szorencsétlonségo Ecuadorban és Po- 
Nabuzaradan babyloni főharcos a joruzsálemi ruban. Több ezernyi omborélet osott áldozatúl: 
egyházat fölgyújtja s 740 zsidót babyloni fogság- Peruban 2000, Ecuadorban 20,000-nél több. Az 
ra hajt, a világ toromtéso után 3396. anyagi kár 300 millió dollárnál többre megy. A

27. Mozart született. 17;>6. Vas Geroberi kikötőkbon és nevozotoson a Chincha-szigotek kö-
t  1868. zolébon tömérdek hajó olvoszett. Egész családok

28. Nagy Károly császár + 814. — II. József haltak mog, s átalában alig van család, mely va- 
rendoleteit megsemmisíti 1790. k ő m  :v. A. lamolyik tagját vagy rokonát no siratná. Az are-

— (% 7  Üethif>u)cimfi eredeti rajzot adunk quipai angol konzul: Bollinghurst és családja szin-
ismét mai számunk 8-dik, oldalán, tehetséges tén a romok közt lelte halálát.
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