


T A R T A L O M .
Cikkek : „Szűcsié* Amália.“ Szokoly Viktortól. — „Alen- 

ka.“ (Krajnai népballada.) Prém Józseftől. — „Apafi Mihály 
udvara és az udvarhelyi barátok.“ (Történeti rajz.) Deák 
Farkastól.) (Vége.) — „A tengeri kutya.“  — „Egy fekete 
király folyai.“ Dr. Blank után Szokoly Viktor tól. — „Má
tyás király fekete seregéről. Sipo« Somá-tól.— „Mátyás ki
rály serlege.“ Közli: Hattyüffy Dezső. — „Irodalmi ku
riózum 1848—49-diki forradalmunk idejéből. — Közli :

Papp Dénes. — Egy hét történ и e.“ Vadnay Károlyiéi. — 
„Vegyes közlemények.“ —  „Irodalom.“ — „Szerkesztői ize- 
netek. „Újdonságok.“

Képek : Szuszics Amália. —  Tengeri kutyák vadászása. 
—  Az ángol foglyok Magdalában. —  Stern szolgáinak kín- 
zatása. — Stern és Theodorosz. (Mindhárom kép az „Egy 
király foglyaidhoz cimü ciktinkhez.)

I г о d a l  o m,
—  {Imrefi Jánostól „Költeményeku) jelentek meg egy csi

nos kiállítású füzetben, Aigner Lajos bizományában. E köl
teményekből egyik nem rég megjelent számunk hozott volt 
mutatványt,

— (Ráth Mór kiadásában) következő könyvek jelentek 
meg közelebb:

í .  „ A magyar vezérek kora, Árpádtól Sz. Istvánig.“ Irta 
Szabó Károly. Ötödfélszáz lapra terjedő nagy 8-adrét kö
tet I ára 4 ft.

2. „Kézikönyv mezei gazdák, gépészek, mozdonyvezetők és 
fiitők számára. Irta Petzval Otto. Számos ábrával. Ára 2 ft.

3. „Az 1869. évi törvények gyűjteménye.“ Hivatalos ma
gyar-, német és tót kiadás. Első füzet. Mindegyik füzet 
ára 25 kr.

4. „1869. évi oszág gyűlési törvénycikkek.“ 1—4 füzet. Hi
vatalos zsebkiadás. Ára a négyes füzetnek 30 kr.

— {Heckenast Gusztáv kiadásában megjelentek) :
— 1. „Harctan, {Taktika). Összeállította gr. Pongrácz Ká

roly, a haditudományok egyetemi tanára. I. kötet. Ára 1 ft.
2. „A magyar katonai nevelés és a Ludoviceum felállításá

nak ügye* Irta Felső-Zopori Tóth Ágoston honvéd-ezredes.
3. „Az 1865/7— 68 diki törvények és miniszteri rendeletek 

gyűjteménye.“ Közli Szeniczey Gusztáv. 3— 4 füzet. Minde
gyik füzet ára 1 ft.

4. „A bírói ügyvitel és átmeneti intézkedések.“ Knorr Ala
jostól. Ára 80 kr.

Szerkesztői üzenetek.
— Perekedre : Más laphoz is beküldetvén, nálunk föl nem 

vétethetett.
— Derekegyházára: W. I.-nek. A kérdéses történelmi 

egyéniség jellemrajza már megjelent lapunkban. Új adato
kat köszönettel veszünk, a miként vettük a nem érdektelen 
búcsúztatót.

— „A légyott“ jönni fog. — Önnek egy levele hever szer
kesztőségünknél.

— Sz.-Fehérvártt: H. D.-nek. Ezt Thaly Kálmánnak ad
tuk át a Rákóczy-tár adatai számára.

— Lúgosra : A. L. h. tábornoknak. Intézkedtünk, hogy 
rögtön megküldessék.

— Bécsbe : B. Gy.-nek. Azon görög beszély fordítását is
mernünk kellene, mielőtt hozzá szólhatnánk, «

— Szentesre: N. K.-nak. A világirodalom ezen titánjá
ról bőven olvashatni minden régi és újabb lexiconban.

— „Anyámhozw, —  „Az orvadászu, — A rab hazatérte—  
„Ha volnék*, cimü versek a mi lapunkban nem fognak meg
jelenni.

— Bécsbe: D. Gy.-nak. Alkalmilag nyitunk számára tért.
— Harasztiba : N. J.-nek. Nagyon vázlatos dolgozat, ki

vált számunkra, kik e tárgyra vonatkozólag már sok rész
letbe bocsátkoztunk.

Ú j d o n s á g o k .
* (A képviselöház) e hó 16-án d. e. 11 órakor 

tartotta első ülését a szünidők után. SomssichPál 
elnök ünnepélyesen köszöntvén a képviselőket, 
bejelentette az időközben történt lemondásokat és 
választásokat, s a beérkezett kérvényeket, melyek 
közt volt Pest városáé, s ebben uj nemzeti szin- 
ház építését kéri. Ez ülésben kitűzték a következő 
ülés napirendjét is.

* (Raynald Lajos, kalocsai érsek) a magyar 
nemzeti muzeum növénytani tárgyainak gondo
zásával megbízandó külön őr fizetésének megala
pítására tízezer forintnyi alapítványt tett úrbéri 
kötvényekben.

* (Dr. Navratil Imre), az orr-, gége- s légzőbe
tegségeknek a m. kir. egyetemen m. tanára, előa
dásait s az ezekkel kapcsolatban levő ingyen ren
delési órákat f. hó 15-kén kezdé meg a Rókus- 
kórházban s naponként d. e. 10— 11 óráig foly
tatja, mit a szenvedők érdekében ezennel köztu
domásra juttatunk.

* Ф  felsége keleti útja.) Ferenc József császár 
és király e hó 2ö-ikén száll gőzhajóra Budán, 
hogy a szuezi csatorna megnyitására utazzék. Gr. 
Anarássy miniszterelnök és gr. Beust is kíséreté
ben lesznek. 0  felsége hét napot fog Konstanti

nápolyban tölteni. Jeruzsálem és a szent sir meg 
látogatására két nap [lesz szentelve. Ő felségét 
e hó 27-dikére várják Konstantinápolyba. —  Cai- 
róban szintén nagy előkészületeket tesznek a csá
szár fogadására, kit — egy távirat értesítése sze
rint —  nov. 7-dikére vagy 8-dikára várnak. A  
nílusi ut egy egész hetet (nov. 9 — 16). vesz igény
be, s ő felsége ezután utazik a szuezi csatorna
ünnepélyes megnyitására.

* (Érdekes látogatók). Mr. Goldsmid Augusztus 
az angol parliament tagja, ki már négy ízben mu
latott Magyarországon — először boldogult Szé
chényi István vezetése alatt, pár hét óta Erdély
ben utazik ismeret-szerzés végett s a napokban 
érintvén Marosvásárhelyt, Háromszék és Brassó 
felé vette útját. Tanulmányait s tapasztalatait 
hazájában honunk ismertetésére szándékszik fel
használni. — Vogt Károly, a hires természettudós, 
ki Magyarországgal mindig rokonszenvezett, a jö 
vő hóban készül meglátogatni Pestet. Ha csak
ugyan eljő, felolvasásokat is fög tartani „az em
ber őstörténetéről.“

* (A  királynénál) e napokban egy vak jelent 
meg Gödöllőn, s a pesti vakok intézetének ügyében 
ő felsége magas pártfogását kérte a méltatlanul
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S z i l  esi es Amália.
Ez év juliu9 havában egy lelkes honleány hunyt 

el Szabadkán, pacséri Szucsics Amália kisasszony, 
kire nemcsak ismerői és barátjai emlékeznek fo- 
lülmulhatlan jelleménél fogva kegyelettel, hanem 
kire a nagy 
m a g y a r  kö
zönségnek is 
el kell monda
nia az „áldást 
poraira !a mert 
egyik legkivá
lóbb ja volt a 
f o r r a d a l o m  
után való „ne
héz napokban44 
azon ángy alj ó- 
ságu és hősi 
bátorságu höl
gyeknek , kik 
már-már ros
kadozó legna
gyobbjellem e
inkben meg
tartották a hi
tet, önbizalmat, 
reményt.

S z ű c s i  CB 

Amália Mészá
ros Lázár had
ügyminiszter 

unokahuga volt és a legtekintélyesebb bács
kai nemes dalmata-magyar családok ivadéka, 
mely családokhoz számítja Mészáros humorteljes 
„Onéletirása-ában„a vagyonban akkor még tekin

télyes és annyira el nem szaporodott Piukovicso- 
kat, az Antunovicsokat, az ezekkel sógorság- és 
komaságban levő nemes birtokos borsodi Latino- 
vicsokat, s végre a leghíresebb, logbirtokosabb és

legizmosabb 
Vojnicmkat ,u 

kik m ind egy i 
kével a Szu 
esi csők is töb- 

bé-kevésbbé 
rokonok.

S Z u C s Í C 8 

Amália magas 
műveltségét 

részben e l s ő  
n eveltetésén ek  , 

részben önmű
velésének kő
széné. Fiatal 
korában nem 
m i ndonnapi  
szépség vala, 
melynek ömlő
ké utóbbi évei
ben, fehér fürt
jei alól is olö- 
tünt Később 
—  szilárd je l
leméből követ
keztetve — ér

zelmeiben is mélynek kellett lennie. Loánysága 
pártáját, hozzá közel állók erkölcsi kényszerité- 
séro, apáca-zárda oltáránál kellett letennie , hon
nan azt közel állói kényszerítése megszűntével

41

S zu c s ic s  A m á lia .
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ismét fölvette, hogy most már élte végéig hordoz
za a külső világban.

Jelleme illusztrálásául el kell mondanunk ogy 
rövidke történetet. Az agg napjaiban külföldön 
száműzetésben majd mint földmives, majd mint 
házi tanitó sanyargó hadügyminiszter és altá
bornagy, unokahuga által időközönként több
ször részesült anyagi támogatásban, majd ezen, 
majd meg azon behajtott régi követelés ürü
gye alatt. Az unokahug erszénye megapadtával 
azonban Mészáros régi követeléseinek sora is 
megszűnt, s ekkor jutott eszébe Szucsics Amáliá
nak, hogy van itt Pesten (mert a rémuralom 
elején történt) Haynaunak egy kegy cucc, valami 
roppant befolyású és mindenki által félt tábornok 
vagy altábornagy, ki a száraüzöttnck 1848-ig ba
rátja s darab ideig magyar szolgálatban volt. Ez 
a nagy ur 1848. elején Mészárostól lovagi paro
lájára 1000 ezüst forintot vett kölcsön, mit aztán, 
midőn ellenségként álltak szemben, természetesen 
nem fizetett meg. Sz. Amália nem félt akkor, mi
dőn a durva zsarnokság a legnemesebb hölgye
ket sem irtózott veretni, látogatást tenni a félem - 
letes katonai egyéniségnél, ki előtt leplezetlenül 
tárta föl hajdani fegyveres bajtársának mostani 
nyomorát, s ezért 1000 frtnyi tartozása megfize
tését követelte.

—  Mészáros Lázár halálra Ítéltetett s nevét fel 
is akasztották; tehát mint politikai kivégzett, 
nem kérheti adósságát! — viszonzá a rémuralom 
hatalmas eszköze. Azonban az unokahug nem 
veszté bátorságát s igy nyilatkozott:

— Excellentiád helyesen szólott, csak hogy az

én észrevételem meg ez .* excellentiád ez ügyben 
vagy nem tekinti hajdani barátját a hadi törvé
nyek által holttá nyilvánítottnak, hanem szeren
csétlen számüzöttnek, kinek a tőle kölcsön vett 
ezer frtot most visszafizetni ezerszeresen becsü
letbeli kötelesség; vagy excellentiád nem fizeti 
neki vissza ez összeget, mert a kincstár részére 
ez is elkobzandó lett volna. Ez utóbbi esetben 
azonban — minthogy excellentiád a kincstárnak 
sem adta át az ezer forintot -—sikkasztás forogna 
fenn. Excellentiád mindkét esetben bűnt követ 
el, bűnt a fiskus, vagy bűnt saját lovagiassága és 
becsülete ellen. Tessék a két bűn közül választani.

Ezzel eltávozott ezen, különben minden izében 
nőies jellem. A  fclemletes nagy ur pedig nem 
akart saját lovagias becsülete ellen bűnt követni 
el, azért másnap sietett a hölgyet meglátogatni s 
kezei közé helyezni tartozását.

Összes magyar memoire-irodalmunk legkedé
lyesebb, legmeghatóbb s legbecsesbjei közé Mé
száros Lázárnak száműzetése alatt folytatott leve
lezései tartoznak, s ezek irodalmi értékének ér
deme kétségkívül részben megoszlik azzal, ki 
szerzésük indító oka volt. Mészárosnak egy testes 
kötetre terjedő levelei közt legszámosabbak az 
unokahugához intézettek s ezek egyszersmind 
a legvonzóbbak, legkedélyesebbek, sokszor igazán 
elégiái hangulatúak, melyekből egyszersmind 
vonásról-vonásra szemeink elé rajzolódik azon 
nőnek egész tiszteletreméltó jellemképe , kinek 
emléke iránt ezen néhány halvány sorral adózni 
kötelességünknek tartottuk.

Szokott/ Viktor.

A 1 о и к a.
—  Krajnai népballada. —

Előttem, itt a domb felett 
Törökhonba egy ut vezet.
Szemem itt a határon át 
A  nagy Törökországba lát. 
Ajtajában a szende szép 
Alenka ottan állott épp.

„Hadd szóljak veled, szép vitéz,
Te ifjú török szép vitéz !
Mi hirt hallottál nálatok,
Mit szólnak és beszélnek ott ?
—  Akár jó, akár rósz legyen —
Gerő bátyámról ? mondd nekem!“

Sem szól minálunk ott. alant.
Magam sem láttam sohasem 
E férfiút s nem ismerem.“

És válaszol Gerö húga,
Alenka, Gerő szép húga:
„Bátyám visel hosszú fehér 
Ruhát, mely a sarkáig é r ;
Aranytól ragyog ékesen,
Selyemmel varrva fényesen.
Fején visel szép kalapot,
Rajt’ három fényes toll ragyog, 
Három szép darutoll ragyog.
Nagy kard díszíti oldalát —
Oly fényes mint a napvilág,
Oly vékony, éles, mint a bárd !
Egy kígyó van kiverve rajt’ . . . 
H ajh! nincs több ilyen drága kard !

És válaszol a szép vitéz,
Az ifjú török szép vitéz : 
„Gerő bátyádról semmi hang
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К i gy ó - vérbon komén у ed ott,
Láttára a pogány remeg ! “

É* válaszol a szép vitéz.
Az ifjú szép török vitéz :
„Egy ilyen férfit odalenn 
Megöltek, —  bátyád az leszen \ x

Es mit tett most Gero buga,
Alenka, Gerö szép buga ?
Gyorsan a kamrába siet ;
Magára vesz egy szép febér 
Kubát, mely a sarkáig ér ;
Aranytól ragyog ékesen,
Selyemmel varrva fényesen.
Ép úgy nézett ki benne ö,
Mint bátyja a vitéz Gorö.
Fején visel szép kala pót,
Hajt bárom fényes toll ragyog, 
Három szép daru toll ragyog.
Nagy kard díszíti oldalát,
Oly fényes, mint a napvilág,
Oly vékony, éles mint a bárd,
Egy kígyó van kiverve rajt’ -— 
H ajh! nincs több ilyen drága kard ! 
Kigyóv érben kéményedéit,
Láttára a pogány remeg.
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Es az istállóba szalad,
Fölnyergei gyorsan egy lovat;
Egy szép, egy villámgyors lovat.
Hátára pattan egyedül 
És meg is üli emberül.
Aztán miként a gyors madár,
A  nagy Törökországba száll.

Gyorsan a táborba robog,
Nagy éles kardja úgy ragyog !
Hajh ! mennyi török bulit el o tt!
Hulltak, mint aratáskor a 
Fényes sarló s éles kasza 
Csapásitól a gabona !

A császár ablakában állt,
A törökökre igy k iá lt:
„Ti hitvány, gyáva törökök,
Megöltétek a bős Geröt,
És ime mégis látom ö t !
Vadul a táborba robog,
Nagy éles kardja mint ragyog, -  
I ía jli! mennyi török buli cl ott !
Hullnak mint aratáskor a 
Fényes sarló s éles kasza 
Csapásitól a gabona!

JPrém József.

Apaffy Mihály uram és az udvarhelyi barátok.
(Történeti rajz.)

(Vége.)

III.
Másnap az ifjú szétnézett a városban, ogy-két 

emberrel szóba állott, s aztán a nagy tekintély
bon álló öreg Ugrón Ferenchez, a szék alkirály
bírójához ment, kinél bebocsáttatást nyorvén, el
mondó, hogy öt a fejedelem ö nagysága küldöt
te ki, s szeretné tudni, hogy váj jon mi történt a 
Borbély-család vagyonával, mert a szegény öz- 
vogy és leányai még mind tatár-rabságban síny
lőd nők és várják a váltságdíj!.

Az öreg Ugrón tisztoletet parancsoló ősz férfi 
volt, sa dolog öt is érdokié, mórt a papok akár
hányszor felszólittattak, mindig kitérő feleleteket 
adtak.

— Hogy hívnak, öcsém ? —  kérdé az ősz székely 
patrícius.

—  Nevem Szilágyi István. Aztán elmondó, 
hogy török fogságból miként szabadult, s mi
kéntjött a fejedelem ö nagysága udvarába.

Hallván az elbeszélést az öreg hivatalnok, egy 
íródeákot az egyházi férfiak után küldött, s nem 
sokára a komolyabbik pap a szobába lépett s 
szemeit az ifjúra vetve, kissé olsápadt; de magát 
öszszeszedvo kérdé, hogy miben lehet a tekinte
tes ur szolgálatára V

Ugrón előadta a dolog állását.
—• A mint láthatja kigyolmed, — végzé szava

it, — az örökség dolga ő nagysága füleihez jutott, 
és most értositenorn kell dicső fejedelmünket. . .

A pap néhány percig hallgatott s aztán igy 
szólt:

— Én magam fel fogom deríteni az ügy állá
sát s még ma legalázatosabb jelentést teszek ő 
nagyságához. Ez ünnepélyes nyilatkozat után az 
öreg ur Szilágyihoz fordulva mondá:

— Hallodtad öcsém a tisztelendő ur szavait? 
j Igyekezzél azokat minél rövidebb idő alatt s minél

hivebben ö nagysága tudomására juttatni.
Az ifjú s az egy kissé clkomolyodott pap 

egyszorro távoztak ol az öreg úrtól, s a pap lati
nul szólt:

— Legkedvesebb barátom ! nem lenne kedve 
egyházi szolgálatba lépni V Nagyra vihotné dolgát 
az isten, mert ezt az örökségot, bizony mondom 
barátom, perli tőlünk, s ha akár elvesztené, akár 
mognyerné a port, mi csak nyernénk, ha barátom 
közinkbe lépne.

—  Köszönöm tisztelendő ur jó  véleményét, ne
kem mog kell nyernem a pert, és ez nem is ne
héz, mert az igazság részemen van, s e mellett le

ér*
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hét vitézkedni, ha pap nem leszek is. En estére 
Fogarason leendők о nagyságánál...

__ He kérem . . . .  szólt a pap, kezeit összetéve.
—  En csak annyit fogok beszélni, a mennyi ez

ügyre tartozik . . .  e felöl nyugodt lehet-----Isten
velünk ! —  mondá az ifjú, s a Bothos-utcán be 
fordulva, sebesen haladott ki a városból.

Pár nap múlva az ifjú Szilágyi ö nagyságánál 
jelenté magát, s az előszobák egyikében a nagy 
bajuszu kis korcsmárossal találkozott.

—  Jaj katona uram, a két leány mindig magát 
emlegeti.

„Kegyelmes Urunk és nékünk természot sze
rint való Fejedelmünk ! Tisztelettel és nagy becsü
lettel vevén az Ngod parancsiolattyát, melynek 
continontiáját meghallván, megértettük, hogy 
Ngodat úgy informálták volt, hogy a néhai Bor
béli Istvánné asszonyom házát, mely az orthodo- 
xus becsületes Prédikátor háza mellett vagyon, 
mi birnók, oly conditioval, hogy rabságban levő 
leányát s unokáját kiváltanék rajta, kihez képpest 
Ngod igen serio parancsolt volt mi nekünk, hogy 
azt a megnevezett házat Fő tiszt kezéhez bocsa- 
tanók.

T e n g eri kutyáit. vadászása. (Szövege a 662. oldalon.)

— S a papokat mulattatja! —  mondá halkan 
Szilágyi.

Néhány perc múlva bevezették a korcsmárost, 
s nemsokára az ifjút is beszóliták.

—  Nos fiú, itt, a papok levele, nesze, olvasd el 
hangosan.

Az ifjú kezébe vette a durva papirosra irt leve
let s címét igy olvasá : „Colsissimo Principi D o 
mino Domino Michaeli Apafii Dei gratia Transil- 
vaniae Principi,Partium Regni Hungáriáé Domino, 
Siculor. Comiti etc. etc. Domino, Domino nobis 
naturaliter Clementissimo.“

Belől pedig a levél szóról szóra igy hangzott :

„Mi kegyelmes urunk a megnevezelt házat, úgy 
mint ecclesiastica pcrsonák nem bírtuk, nem is 
bírjuk, hanem eleven nyolvvol constitualtatott 
tutora lévén, visoljük gondját, melyről Ngodat in 
Constienlia Cristinna akarok informálni, várván 
in Reliquo az Ngod fejedelmi Kmosségét.

„Datum in oppido Udvarhelyi die 6 mensis Febr. 
Anno 1671.

Ngodnak alázatos engedel
mes hivei : Páter Mihály és 
Páter István, Udvarhely vá
rosában lakó Pápista keresz
tyéneknek lelki «atyái.“
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—  Már azt meg koll vallani, hogy a tisztelendő

urak hamis módon tudnak Írni. Azt mondják, 
hogy ők csak tutorok; Szilvási uram, kigyclmed- 
nek meg se fordult volna a fejőben ez az argumen
tum . . . .  Mondjon már most kigyelmed valamit 
erre a dologra; lám, ők szépori, alázatosan feleltek, 
s nem is akar ják elvonni a jószágot, de azért bír
ják cs jövedelmét elköltik . . Ilm ! hm ! ördögadta 
papjai------

—  Kergotlesso ki ökot Nagyságod az országból, 
hisz úgyis titkos jézsuiták mindketten.

—  Egyik legalább bizonyoson az ! — inondá 
Szilágyi.

Es egész Udvarhelyit alig van tiz pápista, 
minek oda a pap . . .V

■— 1 lm ! hm ! Szilvási uram, kigyelmed mindig 
heveskcdik; tíznél talán van több pápista, de ha

lelkit, hogy ennyi ideig bírván az szegény rabnak 
házát, semmit nem igyekezett kiszabadításában ; 
ki légyen az az ember, maga tudja, de eddig való 
cselekedetével elárulván magát, nem méltó, hogy 
olyan gonosz ember keze alatt tovább birattassék 
az jószág, melyről teszünk már dispositiót, az ke
gyelmetek leveléből értvén egészben a dolgot. Ma
radván etc.

— Jól van fiam, ird rá: „Romano chatolioo Pa- 
tribus,“ és add át az expressusnak.

IV.

Ugyanezen időbon Udvarhelyszék karainak és 
rendéinek is parancsot küldött a fejdelem, meg
hagyván nekik, hogy a jószágot kézhez vegyék s 
a rabok váltságára jövcdelmeztessék. Szilágyi

csak tiz van is, azok is az én jobbágyaim, s az 
ő hitük is rocopta, religio Ülj le liam, s írjad, a 
mit én m ondok:

„Re vérén de fidelis nobis honorande salutem et 
gratiam nostram. Üzenetünkre tett kegyelmednek 
választételét elvettük, melyben Írja, hogy az mely 
Borbély Istvánné háza felől parancsoltunk volt, 
aztat kegyelmetek úgy, mint Ecclosiastica perso- 
nák nem bírta s nem is bírja, hanem cloven nyelv
vel constituáltatott tutora lévén, az viseli gondját. 
Immár azért kitetszik az kegyelmetek leveléből, 
hogy kegyelmeteknek ahhoz semmi közi nincson, 
melyet magunk is akarunk, távoztatván logkis- 
sobbik dologban is no érozzo kegyelmetek kod vét
lenségünkül de az ki olovon nyolvvol constituál
tatott tutor abban az házban, bár megtapaszsza az

Istvánt pedig egyelőre udvari szolgálatba fogadta 
és a bejárók közé rendelte.

A szegény fiú nehezen tűrte a napokat, mig a 
jószág jövedelme és saját megtakarítása annyira 
megy, hogy a váltságot megfizesse, de nem volt 
mit tenni mást; szorgalmatosán a hivatala után lá 
tott s egyike volt azoknak, kiket sokan szerettek, 
s kiket az udvar legnagyobb része becsült.

Az idő azonban a jó  fejdelemre nézve megvál
tozott; a magyarországi menekültek mind sűrűb
ben jöttek az országba, leveleik az erdélyi udvar
nál mind sürgetőbbek lettek, s ig) Apafiinak sa
ját akarata ellenére részt kelle venni a nagy 
politikában.

Egy alkalommal, midőn már Teleki Mihály 
uram is titkon a menekültekkel tartott, midőn a
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nagy befolyású fejdolemasszony is pártjukat fogta, 
a kétkedő fejdelem sehogy som tudott ollentállani 
kéréseiknek s megígérte, hogy élére áll az in va
siénak s megtámadja a német császárt, ha a fé
nyes porta beleegyezik.

Szegény Apaffynak mindig ez volt a mentsége.
Teleki, a nagy befolyású diplomata, egész életé

ben minden párttal titkon szövetkezett s a lehető 
győzelemre nézve, mindig biztosított magának egy 
jó  koncot; ugyanazon időben levelezett titkon a 
francia udvaroncokkal, a bécsi kormánynyal, a 
török basákkal, a magyarországi elégedetlenekkel 
s az ezektől egészen külön álló különféle erdélyi 
tervkováceokkal, é smégis a jó  Apaffy mindenható 
minisztere volt. Ez időben a magyarországiak ügyét 
látszott pártolni és sarkalta Apaffyt; igy beszélt a 
fejdelemasszony, igy mindennap egy-egy lelkesült 
bevándorló, —  ily érzelemben dobogott a külön
ben becsületes fejdelem egyszerű magyar szive? 
—  de hiába, a politika nem engedé, és ezek szerint

662

A tenger
A tengeri kutya, másként tengeri borjú vagy 

borjúfóka (Phoca vitullina), az északi fél föld- 
gömb majd minden tengerében lakik, az észak
német partoktól egészon Spitzbergáig s tán tovább 
is ; de nem találhatni a déli óceánokban, hol né
mely más, hozzá hasonló fajjal cserélték el. Az 
emlős állatok egyetlen nemében sem oly bizony
talan a különböző fajok ismerete, egyikében som 
oly nagy a kor és nagyság szerinti színváltoza
tosság, mint a fókáéban. Még az igen elterjedt s 
az észak-német partokon előjövő közönséges ten
geri kutya faja sincs egészen meghatározva.

A közönséges tengeri kutya vagy borjúfóka 
legfölebb öt láb hosszúra s egy lábnyi vastag
ságra nő; hátán sötét-szürkén zöldes,rendetlenül 
feketén foltozott s nemcsak életében változtatja 
szinét a szerint, a mint bőre nedves, vagy egé
szen száraz, hanom ha kitömik, foltjait elveszti és 
egészen sárgás-szürkévé válik. Hasán minden 
körülmény között sárgás-fehér; ha fiatal, akkor 
fekotés, hasán pedig fehéres, minden más jel nél
kül. Ajkain hosszas, göndör sörte van ; homloka 
rendkivül széles, szeme nagy és gömbölyű, szo- 
möldo nincs s füljárata keskeny, háromszögletcs 
karimával van szegélyezve. Első lábainak fokotc 
karmai ahátulsóéinál sokkal hosszabbak és vasta
gabbak; szörözotét évonkint kétszer változtatja ; 
ez a fiatal fókáknál gyapjúszorü, a már kissé 
megnőttoknél azonban durva, közönséges szőr
ből áll.

ő úgy akart feltűnni barátai előtt, hogy : akarna 
ugyan, de a hatalmas szultán nem engedi. így  tör
tént aztán, hogy az országos követek között vagy 
mellett mindig volt egy gyakran jclontéktelennok 
látszó egyén, ki az igazi küldött volt. Most is, mikor 
szoriták Apaffyt, Baló Lászlót nyíltan a portára 
küldötte, s kísérői közé adta az ifjú Szilágyit, tit
kos levelekkel.

—  Na fiam, ha ebben a küldetésben ügyesen 
jársz el, akkor magam váltom ki az özvegy Bor- 
bclynét és leányát.

Szilágyi István megbízását hi von és sikerrel 
teljesítette ; a fejdelem pedig, habár, erőszakot nem 
akarván használni, még sokáig küzdött az udvar
helyi barátokkal, a jószágot kezükből kivetto s 
Borbélynét és leányát a török rabságból kiváltván, 
az ifjút és imádott Rózsáját összeházasította s ok 
hosszas boldog életet élvén, őseivéjottek a máig 
is virágzó a . . . i Szilágyi-családnak.

Deák Farkas.
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bari végre я2 elleno küldött Ubié da Birro-Guoso 
seregeit is megverte s ekkor levetvén álarcát, me
részen elhatározta magát Alit is megtámadni. 
Ezokot mogsemmisité, elfogta, Alival együtt el
tette láb alól, a Albisszinia patriarkhája által 
rcsévá, vagyis Ethiópia királyainak királyává

szakadva élt. Végre egész Ethiopia uralma alá 
került.

Becsvágyának céljához érvén, úgy látszik, 
uralkodását tetteivel akarta igazolni, s őzért hozzá
fogott a törvények, szokások, erkölcsök, sőt még 
az öltözetek reformálásához is. Tartományaiban

koronáztatta meg magát s Theodorosz novot 
vett föl.

Ily módon a vallás által is szentesittctvo hatal
mát, Sou meghódítására indult ki. Rövid táboro
zásra volt szüksége, hogy a birodalomhoz csatolja 
ezen tartományt, moly több századon át attól el-

megszüntetto a rabszolgakereskedést, megtiltotta 
hadseregének a csatatéren maradt ellenséges hul
láknak azonnal kifosztását, valamint megsemmi- 
sité azon ősi szokást, bogy a gyilkossággal vádolt 
a meggyilkolt rokonai buszújának adatott á t ; ezen 
túlra törvényszékekre bizta a bűnösök büntetését.
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Pályájának ezen igen rövid időszaka alatt kü
lönös gondot látszott fordítani a nomzeti iparra 
és földmi velősre, s ő mondá ezen nevezetes szava
kat : „Azt akarom, hogy rövid idő múlva egész 
Ethiópában többre becsüljék a szántó szarvas
marhát, mint a csatamént.“ Nagy szavak, m e
lyek azonban eredmény nélkül maradtak.

Theodorosz önmagában viselé azon szirtekot, 
melyeken hajótörést kolle szenvedniök mind szép 
terveinek, mind hatalmának, mind életének; e szirt 
volt rendkívüli féltékenysége uralkodói jogait ! 
s mindazt illetőleg, mi ezekkel érintkezett. Szere- ; 
tett összeköttetéseket, szövetségeket kötni euró- I 
pai nagyhatalmakkal, s velük csaknem hasonlónak 
óhajtott látszani. Szerencséje által támadt é3 tudat- j 
lansága által táplált gőgjénél fogva azt Ilivé, hogy 
a föld kerekségén nincs nálánál hatalmasb ural
kodó, s Theodorosz jellemének ezen fekete foltja 
óriási arányokat öltött, midőn az ellentállás és 
visszatorlás órája ütött.

Lz óra pedig 1863-ban ütött. Ugyanis ez év 
októberében egy angol hittérítő, Stern, Európába 
visszatértében, Gondárban nem akart a nélkül 
megállapodni, hogy egyúttal el no búcsúzzék a 
negusztól (a fekete császártól), ki ez időben a fő
város közelében táborozott. Ezért tehát audienciá
ért folyamodott.

Tudnivaló azonban, hogy Stern már elébb irt 
egy könyvet Abissziniáról, mely miatt Theodo
rosz gyűlölőiét magára vonta. E könyvben Stern 
számos dicsérettel illeti Thcodoroszt, de egyik 
fejezetben, mely különösen a fejedelem életiratá
nak van szentelve, a hittérítő nem mulasztotta el 
fölemlíteni, hogy Theodorosz anyja, férjének, egy 
köznemesnek halála után, kénytelen lévén ma
gát s gyermekét saját erejéből táplálni, házaló
kereskedéssel foglalkozott. Theodorosz, ki a kor 
mai szellemének hódolt, ez adatok fölemlitését 
anyja es saját érdemei dicsőitésénok tekintette egy
részről, de mert másrésztel volt fogúivá a régi ke
leti monarchiák dicsfényé iránt, egyszersmind 
felségsértőt látott Sternben, ki őt és anyját : Dá
vid és Salamon királyok utódát meggyalázta.

A  mi azon találkozás borzasztó eredményeit 
illeti, mely találkozást Stern önmaga sürgetett, a 
hittérítő saját elbeszélése szerint adjuk.

Egy apród jött hozzám — úgymond — azon 
üzenettel, hogy ő felsége már befejezte étkezését.
Л királyi sátorban már kiürült a részegeskedés 
utolsó edénye is, midőn a sátort környező korlá
tot elszedték; erre előtűnt Theodorosz alakja, 
kit mintegy hat tiszt s több apród környozett. 
Társaim azonnal porba vetették magukat, mig én

egy á talán nem követve szolgaias maguk viseletét 
tiszteletteljesen üdvözlém őt.

— Közoledj ! — kiáltának roám a király kí
sérői.

Engedelmoskodém s néhány lépést tettem előre.
— Még közclébb! — ismédé újból több erős 

hang.
Ismét előre mozogtam.
— Mit akarsz V — kérdé tőlom durván a király, 

a kit az ital fölhevített.
— Láttam fölséged sátorát, — felelém, — s igy 

nem akartam elmulasztani legalázatosabb üdvöz
letemet.

— Hová mégysz V
— Ha fölséged kegyoson mogongedné, innen 

Masszuáhba szándékoznám.
— 8 mit kerestél Abissziniában V
— Fölséged alattvalói között Isten igéit óhaj

tottam terjeszteni.
— Tudsz ágyút önteni V
— Nem, fölség!
—  Ilazudol!
„Ilyen volt rövid válasza; s azzal mérges pil

lantást vetve Neguszára, kísérőim egyikére, s pa
rancsoló hangon kérdezé tőle hazáját.

— Én Tigréböl való vagyok ! — viszonzá a sze
gény ember remegve.

—  8 te ezen fehér embernek szolgája avagy 
tolmácsa vagy V

—  Nem, fölség; én Caméron konzul szolgálatá
ban vagyok s most csupán Adováig megyok, 
anyám látogatására.

—  Hitvány beszéd! gyalázatos kutya ! koszos 
szamár ! Te feleselni mersz királyoddal V Húzzátok 
földre a nyomorultat, s mig hitvány bőre alatt csak 
egy szuszszanás is van, addig verjetek.

„E parancs pontosan toljesitteték s a védtelen 
szegény embert földre terítették, kit a nélkül, hogy 
egyetlen kiáltást vagy nyögést ejtene, a vad ural
kodó kurjongatásai közt hatalmas fütykösökkel 
halálra vertek, úgy, hogy néhány pillanat alatt 
élettelen hullává lett.

—  Odalenn egy másik ember is van ; üssétek 
agyon azt is ! —  orditá a zsarnok.

„A  meglehotös távolban volt szorencséilent 
szintén azonnal a már kivégzett tetemeihez von
szolták s a nélkül, hogy egyetlen szót vagy lélek- 
zetot ejtett volna, mely a vérmes zsarnok harag
ját még jobban felgorjesztetlo volna, ezen is végre 
hajtották társa sorsát. Én elámulva döbbentem 
meg. Zavaromban lohctséges, hogy kezemot vagy 
ujjamat ajkamhoz emeltem, mit a kegyetlen des- 
pota megvetés jelének vett, s minden magyarázat,
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minden szemrehányás nélkül mint dühödt oroszlán, 
voté magát rám, pisztolyát fejemnek szegezve. Л 
félelmes fegyvert pillanatig ragyogni láttam a 
hanyatló nap sugaraiban, egy pillantás múlva 
azonban —  mintha valami láthatlan hatalom ra
gadta volna meg öt —  a pisztolyt övén lóggó tok
jába visszadugta.

—- Terítsétek le a földre ! hasítsátok ketté ko
ponyáját! ölj étek mog ! valának az utolsó szavak, 
melyeket hallottam.Pillanat alatt letépték ruhámat, 
a földre gyűrtek s ezzel olvesztém eszméletemet.

Félig agyonverve, érzékeimtől megrabolva, majd
nem élettelenül, vértől patakzó sebekkel hurcoltak 
a táborba, nem hogy ott vasra verjenek, miként 
őreimnek parancsoltaték, hanem hogy eltemesse
nek, miként ezt ajkaikról hallottam.

Ezen afrikai botozást mintegy csoda által sze
rencsésen túlélvén, —  Sternt —  még mindig vé- 
rozve —  békóba vetették s a magdalai váracsba 
vitték, hol azon közös börtönba jutott, melyben a 
bonszülöttek is szenvedtek. (Folyt, köv.)

(Dr. Blanc után.) Szolioll/ yihtor.

M átyás k ir á ly  fekete seregéről.

Mátyás is azon elvből indult ki katonaságának 
szervezésekor, moly elvet még mindon eszélycs 
uralkodó követett, miszerint az állam biztosságá
nak egyik fő tényezője lévén a rendes gyakorlott 
hadsereg — önnek vezéroit azok közül keli meg
választani, kikben a hadvezéri tehetség a hazasze
retetből folyó hősiséggel párosult.

Vagy nem ezt bizonyitják-o azon hősök ncvoi, 
kik sorogébon vezérekként szerepeltek.

Egy Bátori, Kinizsy, Drágfi, Zápolya, Szokoli, 
Rozgonyi ? !

Am ily vezérok alatt a katonaság sem volt egye
dül kard és puska, mint az újabb időkben ; do ha 
harcra került a dolog, a lelkesedés nem kovésbbé 
hatott a harc oldüléséro, mint a kard, melynek 
súlyos csapásai csak is azt jelezték.

Mátyás serogo — mint azt az egykorú történé
szek bizonyítják —  egyike volt Európaszerto a 
loggyakorlottabbaknak és logodzettebboknok.

Különös súlyt fektetnek pedig Mátyás fokoto 
seregére, mint a moly katonaságának élet-elemét 
képezte volna, a mi nőm áll, mert hisz ez csakis 
zsoldos sereg volt s idegenekből állott.

Azonban azt se véljük, hogy alább állt Mátyás 
magyar seregénél — a monnyibon náluk csakis 
a zsold pontos kifizetése tarttota fenn az enge
delmességet, s a mennyiben csakis ezért harcol
tak —  eléggo jellemezzük hösiségiikot, ha Mátyás 
többi seregével egy vonalba állítjuk.

Л mit tudunk a seregről, azt Bonfinból tudjuk, 
ki szorint a fokoto sereg jobbára csohekböl állott 
s nevezetüket onnan kapták, hogy logtöbbnyire 
táborban lévén, arcuk a naptól egészen elbarnult, 
— mi meglehetősen könnyed névértclmezés, ha 
vesszük, hogy hisz Mátyás többi serege se igen 
hevort tétlenül a városokban, s igy ozoknek ar
cát ép úgy elsüthette a nap, mint azokéit.

Hihetőbb, sőt elfogadható állitás az, miszerint 
о sereget ruházatáról novozték el igy, mit az is

eléggé bizony it, hogy ez időkorban több „fekete“ 
névvel jelzett sereg létezett Európának más nem
zeteinél, ugyanaz okból nevezve el igy.

S hogy miért viseltek volna a más nemzetbeli
eknél szolgáló fekete seregek fekete ruhát, ezt 
meg onnan magyarázhatni, hogy e bármely nem
zetnél fekete sereg név alatt ismert katonaság 
mind német törzsből eredt, kik pedig a fekete 
vagy sötétbarna szin iránt különös előszeretet
tel viseltettek. Mi pedig hogy nem légből kapott 
állitás, «zt tények bizonyítják.

így  Habsburgé Rudolf császárról föl van je  
győzve, miszerint rendesen barna öltönyben járt, 
moly szokást vitézeinek is követni kelle. IV-ik 
Károly császárról szintén beszélik, hogy rondes 
öltönye egy sötétbarna, térdig érő tógából állott.

Istvánfy Miklós történetének 15-ik könyvében 
Írja, hogy I. Ferdinánd alatt 1542-ben a törökök 
ellen küldött németek fővezérje, Brandenburgi 
Joachim közönségesen fekete hercegnek ncvezte- 
tetett, soregoinok fekete ruházatáról és fegyver
zetéről.

Л magyarországi fekete seregbeliok csehek 
voltak ugyan; de Mátyás uralkodása alatt a né
met birodalomhoz tartoztak.

Elnevezésükkel tehát tisztában lévén, nézzük, 
hogyan jutott Mátyás ez igen hasznavehető so- 
reghez.

Miután az ismoros husszita — vallásos dolgok 
miatt folyó harcok lecsilapultak, nagy száma 
azon cseh vitézeknek, kik megszokva a tábori 
életet, hadakozást s az eközben könnyű módon 
való zsákmányolgatást, nem folytathatva ez élet 
módot, s el lévén szokva a munkától, „Bratnik“ 
név alatt csapatosan odahagyták hazájukat azon 
reményben, hogy hisz Magyarországon lévén mit 
rabolni, azt ott folytathatják.

ü g y  is lőtt. S a mellett, hogy Lol szerit tehet
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ték a fosztogatásnak, az alkalmat felhasználták, 
díj mellett bárkinek zsoldosul szegődtek.

Ily Bratnikok voltak azok, kiket fegyveres 
viszálkodásaikban egymás ollen fogadtak Frid- 
rik osztrák császár és öcscso Albert, s ugyan- 
ily kóborló csehek voltak azok is, kiket Albert 
halála után Erzsébet —  a trónra fia javára igényt 
formáló özvegy királynő — fogadott zsoldos se
regül Ulászló ellenében, moly sereg kapitányául 
Giskra, Valgatha, Talafusz és Akszamith emlit- 
tetik.

Ezek aztán, mert később Erzsébet s Ulászló 
közt egyezség jött létre, elvesztvén zsoldjukat s 
látva, hogy nőm igen gondolnak velük, vagy tán 
félik is erejüket, várakat épitvén, a szegény néptől 
s egyáltalán mindenkitől rettegett rablókká let 
tek. Azonban Mátyás király foglalván cl У. Lász
ló utána trónt ,egész ei élyével ellenük fordult, 
szerencsés fegyvereivel kiűzvén őket váraikból, a 
nyílt téren diadalt aratott rajtuk, s látván, hogy 
nem csekély kitartással harcolnak, azokat, kik 
életben maradtak, számra mint egy 800-at, zsol- 
dal látván el, seregéhez kapcsolt.

Zsoldjuk, mint azt Kaprinai emliti, évnegye
denként osztatott ki, még pedig négyezer arany 
forintban, mely összeg az akkori idők pénzérté
kéhez mérve elég tetemes volt.

A  sereg meghódolván, annak kapitányával, 
Giskra Jánossal is egyezségro lépett Mátyás, Lip- 
pával, Sólymossal, s 25,000 darab aranynyal 
ajándékozván meg.

Mátyás nem csalódott, midőn e seregben nagy 
harcolói képességet vélt fölfedezni. E rablók s 
vérszomjas hussziták csakhamar tetteik által meg- 
dicsőült vitézek lettek.

Meghódoltatásuk után elsőben is a török ellen 
viselt hadjárataiban alkalmazta sikerrel őket Má
tyás s legfökép is ezek irtására kötelezték magu
kat, mert másik ellenfele Mátyásnak a cseh Pod- 
jebrád lévén, nem kivánhatta tőlük — mit ugyan 
később megtettek — hogy cseh testvéreik ellen 
harcoljanak.

Különösen kitüntették azonban magukat Má
tyásnak Austria ellen viselt hadakozásaiban. 
Kreuz, Stein, s Szent-Pölten mellett oly lelkesül
ten harcoltak Kinizsi és Sanovi Zeleni János ve
zérlete alatt, hogy dacára a golyó zápornak, da
cára a védők elkeseredett dühének, mellőlük mind 
addig nem tágitának, mignem vitézül bevették.

Sokat tett о sereg vitézségének omeléséro az is, 
hogy rendesen kiváló vezéreik voltak, kik min
den ügyességüket felhasználták foltüzelésükre, 
tudva azt, hogy ha ez a vad sereg egyszer föllol-

kesül, mig a győzelmi tényt végre nem hajtja, 
nem áll ki a harcból.

Ily jeles vezérük volt a már omlitett Zeleni s 
ugyanily jelesek voltak Haraszti és Trinkó, kik 
о sereget 1488-ban a sléziai hercog ellen vezet
ték. Most tehát a csehek ellen kelle harcolniok, 
mitől oleintén vonakodtak, mignem Trinkó biz- 
tatgatásai s Haraszti taktikája oda vitto a dolgot, 
hogy a sereg elkeseredetten neki vágtatván az 
ellenségnek, azt szertoszéjjel verte.

A fentebbiekhez hasonló jeles fekete sorogboli 
vezér volt a Cseh Dobes, ki szintén nem egy hő
si dolgot mivolt velük.

A fekete sereg is, mint Mátyásnak egész sere
ge, gyalogok-és lovasokból állott. Fő ereje gya
logságában rejlett, moly a logkeményebb Uh ben 
is megállta helyét.

A gyalogság nohéz- és könnyűre osztatott, a 
szerint, a milyen fegyvernemmel volt ellátva.

A fegyolmot eléggé megtartották, mert hisz ezt 
meg kolle tartaniuk , ha a megbotoztatás szégyené
nek nem akarták kitenni magukat, moly fenyiték 
Mátyás seregében használatos volt.

Egyátalán Mátyás serege szigorún fegyelmez- 
tetett s a fenyiték alól még a tisztek sem voltak 
kivéve. Szigorúsággal járt el azoknak kihágásai 
iránt, kiket ő emelt föl a porból, hogy el no biz- 
zák magukat.

A fekete sereg eredetéről és működéséről eny- 
nyi tán elég.

Nem is tudunk többet róluk, mert a Boriim
nál egykorú történészek feljegyzéseiben о sereg
ről igen kevés van megemlítve, a későbbiek pe- 
dig csakis Bonfin-ból, mint kútfőből merítették 
a fekete seregre vonatkozó feljegyzéseiket.

A sereg feloszlása csakhamar bekövetkezett 
Mátyás halála után, mert hisz gyászos pártvillon
gás állván be, Mátyás egész hadi serege oszlás
nak indult.

Különben pedig a fekete sereg, mint moly zsold- 
ját nem kupta meg, jogosan tehette ezt.

Mátyás pontosan fizetto zsoldjukat, mert hisz 
neki ogész uralkodása háborúkból állván, kato
naságára különös figyelmet fordított.

Nem is volt csekély az adó, mit önnek ieutar
tására népére vetett ; nem is szerette ezt a nép, 
mig élt a nagy király ; de bozzog holtával — 
midőn a jogaikban sértettek orvoslásával épen 
nem törődő Ulászló lépett a trónra —  felsóhajtott, 
mint azt Bon fin Írja: „Vetne bár Mátyás király 
évenként háromszoros adót ránk, örömest eltűr
nék, csak állana hatalmunkban őt visszahozni 
sírboltjából.“ Sipos Soma.
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M átyás k ir á ly  serlege.

Hazánk majd minden vidékén létoznek egyes 
történet* s régészetkodvelők, kik függetlenül min
den haszonvágy- s nyereségtől, csak saját szen
vedélyük s a történet s régészet iránti szeretotböl 
indíttatva, a talált emlékeket összegyűjtik s a 
megsemmisüléshez közel állókat megmentik. Rác- 
Almás is (Pest alatt) mutat fel egy ritkaság-ked
velőt, ki különösen a történelmi tárgyakat nagy 
kitartással gyű jti; ez Modrovich Ignácur, árvatör
vényszéki ülnök. Gyűjteményében többnyire tör
téneti becsű ritkaságok találtatnak, melyek közt 
legnovezotesb egy serleg, állítólag Mátyás király 
serlege. A billikom maga 18— 20 hüvelyk magas 
s felső része üveg, alsó része, vagyis talapzata 
érc s ezen következő folirás van :

„ Vina bibant homines, animalia coeterafonté s.a 
(Az emberek borokat isznak, a többi állat vizet). 
Ezután egy magyar vers következik, melynek 
szövege igy hangzik :

„E z Hunyadi Mátyás király Bilikumja, 
Velencésektöl vett régi ajándékja,
Midőn ellenségen lett diadalomja,
Ez volt Vitézinek áldomásadója.
H unyadyrnl Lajos k irályra maradott,
Ki is vitézivel gyakran előliül ivott.
Battyáni Ferencnél Pohárszékin állott,
Bortöltője lévén híven forgolódott.
Kinek hűségéért hogy Német-Ú jvárát 
Adta, rá köszöntő akkor ez Poharát 
A z király éltéért, megiván a borát.
Hű szolgál ittyának vette méltó árát

Melly Ház eleinek most is követője,
Királyának igaz s álhatat.os hive,
Országának egyik paisa s őrzője,
Édes Nemzetinek híj védelmezője.
Hazánk szolgáinak igaz szereteti 
Megrögzött ez Háznál Vitéz kcdvelleti,
Sok szegény legénynek szükségét enyhéti,
A sztalát mindennek egyaránt teréti.
Gazdag dús Papoknak menj bár Udvarokra, 
M egkérdik: barátom, mit hoztál konyhára?
Jer be, ha zsebedben pönög az bor ára ;
Ha nem : ki ballaghacz a nyitott kapura.
Sőt némely urakhoz történnyék meneti,
Ritka katonának most a böcsületi,
Nem lévén szivekben hazánk szereteti,
A  vitéz embernek sincsen tiszteleti.
Inkább veti abban ki-ki dicsőségét,
Miképpen tölthesse erszény ürességét,
Közönséges jóban nem látnyi hűségét,
Ritkábban ellenség ellen vitézségét.
De szegény legénynek csak jó  hajlék Rohonc, 
Mert ott katonának bő kenyere, bor s konc.
Untig igyál azért, a vigsagot, ne bontsd,
És ez bilikumot barátom el ne rontsd.“

E serleg erodeti tulajdonosa gr. Bathyányi 
Kázmér, 1849 iki külügyminiszterünk volt, kinek 
kis-béri ingóságai elárvereztetvén, a serleget cse
kély árért Modrovich ur vette meg, s most nála 
nagy tiszteletben tartatik ; ö egy albumot csatolt 
hozzá, melybe mindenki, ki e poharat megnézte, 
nevét tartozik beírni. Mindkettőt a magyar nem
zeti múzeumnak fogja ajándékozni.

K özli: Hattyűjfy Dezső.

Irod alm i kuriózum  184S-49 diki forrad alm un k időjéből.
(Met/hivó Sárost Gyula Ar un ytromhil ójának felolvasására, Debrecenben 1849. jun. 1 -jón.)

Sárosy Gyula
folyó évi 1849. junius 1 sö napján pénteken, dél
utáni negyedfél órakor, a kollégyiomban, a mint 
csak Bzuszszal bírja, világ hallattára mogfujja az 

ARANY TROM BITÁT, 
melyet

az örök igazság parancsolatjára a népnek mondva 
készitott.

A ki hallani akarja, tegyen le az ajtónál kicsinye- 
nagyja a megsebesült katonák számára jó pénz
ben egy forintot; vagy előre váltson jegyet reggeli 
9 órától J2-ig a kollégyiom kapujánál. —  Az 
egésznek savát-borsát Szabó ur társaságának 
kántusa fogja megadni, mig a trombitás leholotet

vesz, gyönyörűséges nótákat énekelvén. — A 
karzatokat csak fohércselédek foglalhatják el.

Jortek el, A ty a fi! jérték el egy szóra,
K ik  hajlandók vagytok minden szépre-jóra.
Megfuvom harsogó Arany trombitámat.
Ezt a nektek csinált uj verses munkámat,
Mit Besze Janóstul hallátok több versben,
Elfuvom én amúgy nem pusztán, ha’ versben ;
El fúvók mindent a hitszegő . . .  .ról,
8  eblábán nyargaló fal almájáról,
Mik a múlt, mártius óta nálunk estek ;
Mindent, no de mindent magyarán lefestek.
E g y  jó  forintotok ám hiszen m egbánja :
D e sérült huszártól eb az, a ki szánja.
Nem elég a huszárt vigasztalni szóval,
Ha vérzik a sebe, kössük be bankóval.
Ha jól esett itthon ülnünk a kuckóban,
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Mig a szegény buszár fülig járt, a hóban ; 
Ú gyhogy némelyiknek elfagyott a lába,
Dukál, hogy egy bankót nyomjunk tarsolyába. 
Jertek l a k i  ott lesz, isten is megáldja,
A  trombitás pedig addig is kívánja :

Hogy oly kazal bankó hulljon égből raja,
Mint az Őreganyám tornyos nyoszolyája !

Nyomatott Debrecen város könyvnyomdájában.

K özli: Papp Dénes.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(OH. 18.)

(VK.) Hajrá verseny volt a Rákoson, s haj
rá-verseny a lapok barázdái közt. Sportsmauek 
és journalisták ugyancsak nyargalásztak szikár 
lovaik és még szikárabb tolláik hátán —  kitűzött 
céljuk felé.

S mi ez a cél ? Azoknál a verseny dijak aranya, 
ezeknél pedig egy jó  igazgató a nemzeti színház
hoz. Lény, minő nem született még: a ki könyv 
nélkül tudjaSkakespearet és Mozartot, a ki egyfor
mán ki bírja elégíteni a kaszinót és sajtót, a ki 
Erkelből, ez álmos lángészből, s Szigligetiből, e 
szelíd páterfamiliásból tevékeny, erélyes, mozgé
kony vezéreket formáljon , ki no nézzen se job b 
ra, se balra, hanem előre , a «kinek lobogóját ne 
egyik-másik primadonna selyem uszálya képezze, 
hanem a komoly múzsa palástja, s a ki meg tud
ja tartani a középutat egy pasha és egy lécki
rály között. De hol, az ország melyik szögletében 
született ily csodaférfiú ?

A rostán már egész névsor fordult meg.

Először is Festotich Leó ! — „és szabadíts meg 
minket a gonosztól !w imádkozák a megijedt mú
zsák, s annyira kétségbeestek, hogy a nemzeti 
színpad előadásain azóta sincsenek jelen. — Hát 
Tóth Vilmos ? — ez nem kell a lapoknak, mert 
azt hiszik felőle, hogy báb lenne a kaszinó kezé
ben ; s általában — bár érthet operához és drámá
hoz, miután énekel úgy, mint Pauli, s Vilmosnak 
hívják csakúgy, mint Skakespearet, — kevésirán- 
ta a rokonszonv, mert uton-utfélen úgy szidta a 
nemzeti színház eddigi igazgatását, hogy szavai 
mögül csak ugyágaskodott kifelé e gondolat: 
majd megmutatnám én, hogy mint k e ll! — Hát 
Jókai Mór ? sokkal jobb szeretjük őt, semhogy az 
igazgatás keserű almájával kinálgatnók! — Hát 
gr. Koglevich Béla? félnek tőle, hogy szinre hoz
ná a lord Byron „Sardanapálw-ját. — Hát Várady 
Gábor? de ki marad akkor az állami számvevő
széknek ? S hát Zichy Antal ? Öt Írók és művészek 
jelölték ki, s azt hiszik, hogy megtalálták benne 
emberüket. Modorában szolid ugyan, mint egy 
kisasszony, de ahol komoly becsvágy sarkalja, 
megáll a talpán, mint egy igaz férfi. Aztán ő 
kedves ember mindenütt. Szívesen köszöntik a

miniszteri szalonokban és a szerkesztőségekben, 
a kaszinói asztaloknál és a színészek tanyáin!

De nem akarunk korteskedni mellette, meg
ijedvén egy nagy férfiútól, ki folyvást elvan fog
lalva azzal, hogy aesopi énjét bámulja (más úgy se 
teszi), s ki szörnyen lehordá közelebb az újságíró
kat azért, mert személyeket emlegetnek, holott a 
reformokat kellene megvitatniok. Aztán —  miu
tán a többi mitsem tudott mondani — kénysze
rítve érezte magát, hogy ö maga lépjen ki, mint 
a ki mindent meg tud mondani, kivéve, hogy ez
úttal minden puffogó elöljáróbeszéd dacára is 
semmit se mondott. De nincs is rá szükség ! Há
romszor dolgozók már ki müértök a szinházren- 
dezés tervet, a teendőket, az igazgatóság reform
ja it; ott fekszik mind az ország képviselete 
előtt; hasznát vehetik, ha akarják; s annál többet 
és jobbat bizony a lcgönteltebb fiatal óriás sem 
képes mondani.

Különbon is a rendezés föakadálya összeomlott 
—  komité nincs többé! — Ez szivósabb alkotás 
volt, mint akármelyik bécsi kormányforma húsz 
esztendő óta. Nem fogott rajta som a közvéle
mény ostroma, sem ajobbra fordult idők egész
séges szele. Az Ürményi Józsefek és gr. Festotich 
Leók folyvást befolytak a színház dolgára, holott 
elég siralmas bizonyságát adák, hogy nőm érte
nek hozzá. Ez a komité csak ellenőrzési testület 
volt ugyan, de egyszersmind a protoctiók üveg- 
háza. A kis énekesnő, a kis táncosnő vagy kis 
színésznő (mert férfit nem protogáltak) e komité- 
tagok, о minden szép mosolyra és hulló könyre 
meglágyuló örog urak előszobáiból léptok a szín
padra, hogy a zaklatott múzsa körül lábatlankod 
janak. Még jó, hogy о komité elnöke gr. Károlyi 
György volt, a színháznak minden időbon igaz 
barátja, s igy idők hosszán о testület nem tehetett 
annyi rosszat, mint a mennyire képes volt. Ha
nem tett mégis eleget, s a legudvariasb szolgálat, 
a mit koporsójánál tehetünk, az, ha minél köve
sebbet beszélünk életéről.

Van úgyis más miről beszélni.
A katholikus gyűlésnek vége van, s emlékül 

utána egy felvilágosult egyházi szónok képe: a 
Kuthy Mártoné maradt, meg egy halálra sebe-
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sült: Kőnek egyetemi tanár, ki az egyházaik előtti 
szolgaiságában annyira ment, hogy Deák Ferenc
nek kellő öt emlékeztetni az emberi méltóságra 
s egy egyetemi tanár hivatására. Az egyetemi ta
nulók legnagyobb része pedig azóta nem is igen 
kívánja az ő rozsdás csatornáján keresztül fo
gadni el az egyházjogot, hanem átpártolt a másik 
tanárhoz, ki „urbi et orbií£ nem árulta el ennyire 
gondolkozásának penészes odvait.

A  katholikus követek elmentek s jöttek he
lyettük a képviselők, kik múlt szombaton tárták 
megnyitó gyűlésüket, Somssich Pál elnöklete 
alatt, ki isten áldását kérve az uj ülésfolyamra, 
kitartó buzgóságra hívta föl a ház tagjait és a 
kormányt. Munka lesz elég : állami számadás, 
bírósági törvények, testi büntetés eltörlése stb. A 
megyerendezés még a távolban sötétlik,® mint 
egy kuszáit gombolyag, s legfölebb tavaszszal 
mernek hozzáfogni. A választási törvény is, 
(melyre nézve Horváth Lajos Miskolcról egy ja
vaslatot külde Deák Ferenchez), későbbi idők 
munkája lesz. Miután a kormány fej nélkül ma
rad, mert hisz gr. Andrássy Gyula már néhány nap 
múlva hajóra száll, hogy ő Felségét keletre ki
sérje, a fogasabb tárgyakat pihenni hagyják, s 
ha csak a ki-kirobbanó intorpellátiók nem za-

V e g y e s  k ö

Történeti naptár. Október hó 21-én Lamartine 
született 1790. — Nelson elesett 1805.

22. Liszt Ferenc születetett 1Ы 1. — Az oroszok 
beveszik Dorpathot 1656. —  Campe Henrik f  
1818.

23. Kapisztrán János 1456. gr. Teleky Blanka 
1861. j- j\ —  Constant Benjamin született 1767. — 

Custino beveszi Majnai Frankfurtot 1792.
24. Capet Hugo 996, Tycho de Brache 1601. j-j-, 

— Westphali béke 1648. — A türelmi* parancs о 
napon kelt 1781.

25. Az első színmű előadása Budán 1790. — V. 
Károly császár lelép a trónról 1555. — A bajorok 
Innsbruckban 1809. —  Suchet boveszi Murvio- 
drot 181 1.

26. Hogarth j- 1754. — A francia nemzeti con
vent vége 1796. —  Hg Styrbey oláh hospodár le
lép 1853.

27. Kazinczy Ferenc született 1759. — Bona
parte Berlinben 1806. — Hermes történész és 
publicista j- 1856.

28. Nagy Konstantin győzelme Maxentiuson 
312. —  Lewis Blanc született 1813. — Kisfaludy 
Sándor J- 1844. — Zilahy Károly születőit 1838-
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Mátyás nőm tágit s a kompba tép, do a révész 
útját állja, s durván kiált legényeinek:

—  Ej ! vigyétek a semmirevalót abba a kóterba, 
hadd emlegesse meg a faja, kivol volt dolga. — S 
menten megragadák, s a Duna partján levő házi
kóba csukták. Boszuval telve tekintgetett ki Má
tyás az ablakon. Már dél felé járt az idő, midőn 
egy asszony jött arra.

—  Ejha, ez a szegény legény még most is a 
hüsön van. Majd odamegy s étellel kínálja a fog
lyot.

Mátyás evett a benyújtott ételből, s dúsan meg
ajándékozta az asszonyt. Ez nem hitt szemeinek, 
midőn a csillogó pénzt elvette; majd telebeszélé 
a falut e hírrel, s nem sokára a fogoly kisza
badult. Vérig sérté Mátyást e tett, s harmadnapra 
a goromba révészt rettentő például az Almás és 
Neszmély közt fekvő magaslatra akasztatá, mely 
hely mai napig is „Akasztó hegy“ nevet visel.

Az almási ref. templom mellett még látható a 
házikó falazata s több kődarab, mely házikóban 
Mátyás fogva ült. Közli : Rózsahegyi Sándor.

* (Az agyról). A  test arányához mérve legki
sebb agy veleje van a toknősbékának, mert az tes
tének csak lmtozrodrésznyi, az elefánté négyszá
zadnyi, az emberé pedig középszámitás szerint a 
test tömegének huszonkettőd része. Vogt Károly 
szerint a különböző népfajok közt legkisebb az 
ausztráliai benszülött és a hottentották kopo
nyája, csak $1228— 30 köb centiméter; mig a 
kaukázusi fajnál 1427— 30. Az angol faj kopo
nyájának nagyságát az emlitett genfi tanár a leg
nagyobbra teszi, t. i. 1573 köb centimétornyire. 
Érdekes az agy fejlődésére az a tapasztalat, hogy 
(középszámitás szerint) a régibb időkből való ko
ponyák köbtartalma feltűnőn kisebb, mint a je 
lenlegieké, a miből a szellemi fejlődésre vélnek 
következtetni. A  párisi temetőkben a X II. szá
zadból való koponyák átlag 1425, a jelen század 
elejéről valók pedig 1460 — 61 köb-centiméter 
tartalmúnak bizonyultak be. Sőt különbség van 
a szegény és műveletlen osztály temetőjéből, s a 
családi sírboltokból kikerült koponyák tartalmi 
fogata közt is. Érdekes mogemliteni, hogy dr. 
Weisbach, bécsi főorvos az „Archiv für Anthropo
logie“ cimü közleményeiben az osztrák-magyar 
birodalom 9 népfaja közt az agy-tömeg nagysá
gát ugyan a cseheknek Ítéli oda, de azzal a meg
jegyzéssel, hogy az ugynovezott nagy-agy, mely
ben a szellemi erők rejlenek, a magyar fajnál a 
legnagyobb, legtömörebb, a kis agy pedig, moly

az állatias élet fészke, a legkisebb, a cseheknél 
pedig legnagyobb. E szerint az agyat illetőleg a 
magyar fajé az elsőség.

* (Az eh-hűség ritka példájáról) emlékezik meg 
egyik berlini tudományos lap. Ezelőtt hat évvel 
egy königsbergi lakosnak elveszett kutyája, s 
ime , hat év után, egy kora reggel, midőn kitép 
szobájából, ajtaja előtt egy ebet talál, mely az 
öröm jeleivel ugrándozott rá. Nem ismerte föl a 
régi ebet, és csodálkozott, hogy az a család vala
mennyi tagját bizalmas ugrándozásokkal járta 
körül, mígnem valakinek eszébe jutott, hogy ez 
a régi eb lehet, s nevén szólította. Az állat értett a 
névről. Később emlékeztek, hogy az éjjel több
ször hallottak zajt az ajtó előtt. A visszatért eb 
régento is ott tanyázott, s most hat év múlva 
újra elfoglalta helyét. Bizonyos, hogy az ebet va
laki ellopta s elvitte volt a városból, és csak 
most kerülhetett az vissza. A lap ez esethez még 
egy másik példát is told. Nevezetesen Huber, jé
nai tanár kisérletképen 1866-ban kocsi után köt
ve 10 mértföldnyi távolságra vitetett el egy ebet 
s ott elzárva tartotta három hónapig, s nem a leg
jobb bánásmód mellett. Ekkor szabadon eresztet
te, s a kutya eltűnt és estére Jenában volt gaz
dájánál.

* (Az egerek vándoriámról) Goldsmith, angol 
természettudós igen érdekes jegyzeteket tett k öz
zé. E kellemetlen állatok gyakran fölszedik sátor- 
fájokat és tovább vonulnak. Az említett tudós 
leginkább a mezőkön látta, midőn 10— 15 tagból 
álló csoport dühösen iramlott az útfélen s egy 
vízzel telt árok sem akadályozta ökot, mert ke
resztül úsztak. Más Ízben egy udvaron keresztül 
vonuló ily vándorlást láltott. Egy omladozó mag
tárban, hol igen sok egér volt, tudósunk mindent 
elkövetett, hogy az egereket vándorlásra bírja, s 
igy jobban megfigyelhesse. Do nem ért célt, mert 
som a macskák nagy száma sem, som méreg som 
semmiféle mód nem volt hatással a pusztítókra, is 
meretlen tehát az ok, mely néha kiűzi fészkéből 
e romboló állatokat, pedig hogy ez gyakori, a 
tudós egy 1798-iki osotre hivatkozik , midőn 
a Kent-grófság egyik határában ezer meg ezer 
egén jelent meg és sűrűn egymás mellé szorulva, 
meglehetős egykedvűen folytatták vándor-utjó
kat, mígnem két mértföldnyi ut után lassankint 
szélodozni kezdtek. E vándorló had nőm látszott 
félni. A szemközt jövő szekerek előtt szerteszét 
futott ugyan, de a fölvett iránytól el nem tértek, s 
egyesek inkább megölették rangúkat, mintsem 
visszatértek volna.

Pest, 18Ä9. Nyomatott ar 4Atlionaonma-ban.








