


^ T A R T A L O M .
Cikkek : „Egy fekete király foglyai.“ (Dr. Blank után.) 

Suokoly V%ktor-ib\. (Folyt.) — „E gy halott kézirata.“ (Be- 
szély.) Közli : Magassy László, — „A gibbon-majom.“  — 
„Magyar levél 1670-ből.“ (A zay-ugróci levéltárból.) — 
„Egy hét története.“  Vadnay Károlyiéi. „Vegyes közlemé
nyek.“ — „Zenemüvek.“ —  „Szerkesztői üzenetek.“ —  „Z e 
nemüvek,“ — „Ujdons&gok.“|

Képek : Theodoroez fia, Abisszinia trónörököse. —  Á 
megszabadult európai foglyok elindulása. —  Magdala el
égése. (Mindhárom kép az „Egy fekete király foglyai“ cimü 
cikkünkliez.) —  A gibbon-majom. —  A vén szerelmes bün- 
hödése.

Irodalom és zenészei.
•— (A magyar történet. tud. Tára „Századok11) cimü folyó

iratából Thaly Kálmán szerkesztése mellett megjelent az 
idei 8-dik füzet, melyben Horváth Mihály ipolysági megnyitó 
beszéde mellett nevezetesb cikkek Nagy Ivántól: „Hont- 
megye Árpádkori b ir to k o sa iró lN a g y  Jánostól : „Székely 
Mózes.“

—  („Nehány azó az iparállapot és ipartörvény érdekében,“) 
irta Streitmánn József.

—  („Die Nordamerikanische Zuckerfabrikation,“) irta dr.

Löffler Károly és Papi-Balogh Péter, a debreceni gazdasági 
intézet igazgatója, ládarab illusztráció kíséretében kiadta 
ifj. Csáthy Károly Debrecenben.

—  ( Táborszky és Parschnál Pesten megjelent:)
1. „5 perc megállapodás /“ Gyors polka, zongorára Körner 

Antaltól; ára 50 kr.
—  2- „E m m a -csá r d á szongorára Egri Jánostól ; ára 60 

krajcár.

Szerkesztői üzenetek.
*■— Gyoméra : Sz. F.-nek. Részünkre egyik sem alkalmas.
— N.-Szálontdra t V. G.-nak. Tudtunkkal a kérdéses ipar

ágnak nincsen nálunk szaklapja.
— „Béreid magasra nyulnak.u Más cimmel fog megjelenni.
— Deésre: P. F.-nek. Kezünkhöz jutott mind a kézirat, 

mind a fénykép.
— Pesten: B. L.-nak. Gyönge az a fordítás.
— Pesten : F . M.-nak. Szenvedéseit méltányoljuk, de azért 

a nyelvtani hibák iránt nem lehetünk elnézéssel.
—  Kaprucára : V . Ő.-nek. Isten ments, hogy még nagyobb 

kedvet igyekezzünk önnek adni a versírásra. E lég volt ez 
a küldemény.

— Nyitrára : S-—s A-fnak. Ön fogadását csakugyan meg
nyerte, mert „magán hirH nem egy, hanem két szóban írandó.

—  Pesten : L. J.-nek. Kinyomatásuk előtt okvetlenül sze
retnénk Önnel személyesen értekezni.

—  „Sóhaj hazám felett“, —  „Búcsú“ sat. nem fognak 
megjelenni.

—  Bécsbe: P. L.-nak. Folytatását is várjuk.
—  Pesten : M. P.-nak. Már rége% ki van metszve. Eddig 

elmaradását siirgősb közlendők okozták.
—- N.-Enyedre: N. Ö.-nok. Megkaptuk s igy a 47-dik 

számba osztottuk. A többit is igen szeretnök bírni.
—  Székesfehérvárra : Gr. С, K. Azok a prózai dolgozatok 

tán inkább lesznek használhatók; azonban elolvasásuk előtt 
azokra sem mondhatunk ítéletet.

—  Pesten: Br. Á.-nak. Kérjük beküldésüket.

Újdonságok.
* {Irodalmi hírek) Ceengery Antal újévtől csak

ugyan m egindítja sokat em legetett politikai 
napilapját. N évleges szerkesztője Halász Imre 
lesz, k i eddig a „P. L loyd“ munkatársa volt. — 
Csengerynek ez év folytán összegyűjtött munkái 
is fognak megjelenni Káth Mór kiadásában. A két 
vastag kötet elseje több tudományos értekezést tar
talmaz, ezek  között Ipolyi m ytbologiájának tüze
tes ismertetését s az altaji népekről irt tanul
m ányait ; a második pedig a „Magyar állam 
férfiak és szónokok könyvét,“ mint szintén Ru
bens,R em brandt és Macaulay felől irt jellem raj
zait foglal an dj a magában. — Pulszky szerkesz
tése mellett uj tudományos hetilap indul m eg  
„M uzeum“ cim alatt. A  nemzeti muzeum ügyeit 
és érdekeit kiváló figyelemmel fogja kisérni. —  
Kazinczy levelei felöl olvasunk egy kolozsvári 
lapban. E  jelesünknek 131 db levelét őrzik 
az erdélyi muzeum kézirattárában ; e levelek  
m ég mind kiadatlanok. A levelek  hat évi idő
szakra terjednek. 12 db 1805, 29 1806, 16 
1 8 0 7 ,1 9  1808, 27 1809, 18 1810-ben kelt. Az 
egykor Krasznán lakó, néhai if. Cserey Farkas
hoz, első W esselényi Miklós sógorához intézvék, 
ki K azinczyval szoros barátságban volt 8 ki ez év* 
század első tizedeiben jelentős szerepet játsza 

Erdélyben. Cserey Farkas császári király? kama

rás s nyugalmazott őrnagy az, kiről Kazinczy 
Kis Jánoshoz és Sipos Pálhoz irt leveleiben any- 
nyit emlékezik, kinek krasznai könyv- s mügyüj- 
ményéről „Erdélyi leveleidben magasztalólag 
szól. Cs. Farkas az 1817-iki éhség idején a nép 
közt ezerekért vásárolt gabonát osztatott ki, bá
rom évi tizedet 2200 napszámot elengedő jobbá
gyainak, s jószágaiban az urbér behozatalát előző
leg két napra szállitá a robotot. Jelentékeny 
részt vön az „Erdélyi Muzeum“ alapításában 
s Döbrentey Gábor tiszteletére, erdélyi működése 
idején emlékpénzt veretett. A z erdélyi muzeum 
Cserey Farkas gyűjteményei árverezésekor jutott 
a kincs birtokába, mely azonban csak egy része 
Kazinczynak Cs. Farkashoz intézett leveleiből. 
Kazinczy mit ismert epistolaiban több helyütt 
nyíltan kifejez —  1810. után is levelezésben állott 
Cs. Farkassal. Hová lettek e kincsek ? Nem tud
juk . A  Cserey gyűjtemény árverezésekor a földön 
hővert elszórva számtalan irodalmi becsű levél, 
mik közül néhányat a muzeum fáradhatlan 
könyvtárnoka Szabó Károly mentett meg a 
pusztulástól. A  fennemlitett 1805-től 1810-ig ter
jedő leveleket az elszóratástól a kötés menté mng 
a közönségnek.

* {Megjelent „ Az Athenaeum nagy képes napiárau 
az 1870. évre ; X I  dik évfolyam. E naptár már



ötödik évi folyam. 44. szám. Pest, 1869. November 5-én.

Egy fekete király foglyai.
(Folytatás.)

Theodorosz hadserege katonáinak szökdösése | zül sokan szerencséjüknek tartották, hogy hoz-

Helyzete mindazál- 
tal nem javult.

Gahente es Dalanta 
kerületek a gallaszok 
hoz^ pártoltak; elker
gették a Theodorosz ál
tal rájuk tukmált kor
mányzókat és elfogták 
az ő legelőikre küldött 
magdala - helyőrség-beli 
szarvasmarhát, öszvé
reket és lovakat. Ha 
Theodorosz ezelőtt pár 
hóval már csak nagyon 
kis része fölött uralko
dott hajdan tág birodal
mának, most csakugyan 
királyság nélküli ki
rálynak s hadsereg nél
küli vezérnek lehetett 
öt mondani. Csapatai 
bírták még Magdalát és 
Amba-Zert, de ezeken 
kívül mije som maradt. 
Maga tábora is telve 
volt elégedetlenekkel, s 
a szökések oly mérték
ben szaporodtak, hogy 
már 5 —0 ezer ember
nél többet nem birt ösz- 
szoszedni. 1 )obra-Tábor 
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környéken az egész vidék több mértföWnyi térti- az cmborokot olovoncn égcttoté el, я bogy őzen 
létén tökéletesen el volt hagyva, s Thoodorosz ag- rövid i(lö alatt háromezer léleknél többet végez- 
gálylyal tekintett az osős évszak elé, mert elcségo teteit k i! Dühe némelykor annyira vak volt,
nem volt már táborában, в a szolgák nagy sere- hogy boszuját nőm tölthet vén azokon, kik öt na*
gét, a gondar-vidékbeli népet s hadcsapatait kel- ponta ingerelték : haragját azon lnvoi ollen lor- 
lett*ellátnia. ditotta, kik pártján maradtak és sorsát megosztot-

Azon kegyetlenségek, miket Thoodorosz pályá- Iák; főnökök, kik hosszú évek során át karcol
jának oz időszakában vitt végbe, sokkal iszonyub- tak oldala mellett;, barátjai, kiket gyermekkora
bak, hogy sem azokat elősorolnék. Legyen elég óta ismert, s tisztes aggok, kik szereplősében gya-
itt fölemlítenünk Metróba szelíd lakosai irányá- mokították : mindannyian többé kovésbbé szon-
ban való magaviseletét. védték hűségük miatt, в ártatlan áldozatai lettek

Ezen, a Tana-tóban fekvő, Furatától északnak a határtalan önkénynek, 
mintegy busz mértföldnyiro levő sziget a száraz- Midőn fel voltak szerelve azon ágyú ütegek, 
földtől nem nagy távolságban fekszik. Ez menbe- molyokon európai munkásai dolgoztak, lheodo* 
lyül tekinteték, mint szent hely ; a papok és szer- rósz Magdala felé indult. Valóban idejo volt 
zetesek itt békében laktak s a kereskedők és bir- Debra-Tábort elhagynia, mert a temetetlon hűl
tök osok ide küldék vagyonukat, hogy az biztos Iák által táplált dögvész az éhhalállal látszott 
Ságban legyen. szövetkezni akarni, a négusz tökéletes megróni á-

Tbeodorosz nem átallotta ezen hely szentségét sára. Október 10-ikén felgyújtotta Dobra-1 ábort
megsérteni: ö már régóta nem tartá tiszteletben s csak egyetlen templomot hagyott ott épen, me
a menhelynek a közvélemény és vallásos szoká- lyet egy régibb, Gondorban elkövetett szentség -
sok által adott jogát. Hogy hatalmas zsákmány- törése bünbödéseüi építtetett volt.
ra tehessen szert, nem vonakodott már számos Innen távozván, menete a logvakmoröbb volt. 
bűnét uj szentségtöréssel szaporítani. Metróba Más, mint ö, nem kockáztatott volna ily kalandot
olé érkezvén, azt üzené a papoknak, bogy csak s más embernek nem is sikerült volna az előtte
tartalékban levő gabnájukat akarja; ünnepélye- emelkedő veszélyes hegységen átkelnie. Teljes
sen megesküdött, bogy egyéb bajuk nem lesz s erélyére, állhatatosságára és vasakaratára volt
ily módon e sziget szeroncsétlon lakói hajókat bo- szüksége, hogy habozás nélkül v»gye keresztül
csátottak rendelkezése alá, hogy hozzájuk jöhes- ezen vállalatot.
sen. Alig lépett Theodorosz válogatott emberei Csak ötezer ember volt vele, ezek is kiéhezet 
vei a szigetre, ennek lakosait a legnagyobb épti- tok, elégedetlen ok s jó  alkalomra várók, hogy 
letekbe bezáratta, s miután olhurcoltatott minden megszökhessenek. Ezenkívül táplálnia kellett a 
elcséget, aranyat, ezüstöt és árucikke*, mindent seregot követő mintegy 30— 40,000 embert, kik 
felgyujtatott s igy irtá ki Metróba papjait, keres- csaknem hasznavohetlonok valának. Több száz 
dőit, asszonyait és gyermekeit. foglyot is kellett öriztotnio, ezenkívül a málhát,

Azonban 1867. osős időszakában uj nohézsé- tíz kovácsmüholyt s tizennégy fölszorolt ágyút
gekre talált. Ördögi tetteinek keserű büntetését kellett magával cipelnie, utak hiányában jobbára
kellett szenvednie, s ez gőgös természetét folyté- emberi váltakon. Pillanatra úgy látszott, mintha
поз, mindennapos őrjöngésbe sülyesztetto. A Iá- egykori tehetségeit visszanyerte volna. Nappali
zadók annyira nem féltek Thoodorosztól, hogy menetei igen rövidok voltak, mintogy másfél
táborát minden éjjel megtámadták. Ezek any- két mértföldnyiok. Erejének egy része minden 
nyira megfélemlítették a négusz katonáit, hogy nap korán reggel indult el, magával vivo a log- 
ezok védelmére, s hogy a szökéseket korlátolja, nehozobb[podgyászt, az ütegokot's védve azokat a 
Theodorosz azon domb aljában hatalmas torlaszt mindig körülök ólálkodó lázadok megtámadásai 
emeltetett, a melyen tábora tanyázott. A két párt tói, kik a tábort követték; ogy másik rész bátra 
irtó háborút folytatott egymás ollon. Theodorosz maradt azon holmi őrzésére, a mit nőm lekötött 
legcsekélyebb irgalmat sem tanusita a keze közé elvinni, s midőn aztán visszatért az olébb elindult 
került földmivolők irányában, ezek podig minden- kitérőt, akkor az ogész sereg elindult az azon 
kit kínoztak vagy orozva gyilkoltak le, a ki napra kitűzött állomáshelyre. De a napi mun 
Thoodoroszboz szított. Igen iszonyatos volna el- ka most még nem volt befejezve ; a gabna, 
beszélnem, mindazon kegyetlenkedéseket, miket mely még nem érett meg egészen, szépen nőtt az 
Thoodorosz Bégemdorben való utolsó tartózko- ut mindkét oldalán : Thoodorosz maga járt elől pél
dásakor elkövetett; elég annyit mondanunk, hogy dával, leszakított néhány még zöld kalászt, azo-
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kát megmorzsolti tenyere kö/.t s kiolégitvén éh
ségét ezen szüle lakomával, a legközelebbi patak
hoz sietett szomját oltani.

A foglyok igen rósz állapotban voltak; soknak 
közülök, sőt az európaiaknak is, kezén-lábán vas 
volt; ily teherrel oly utakon iszonyú naponként 
másfél, két mértfóldot gyalogolni. Fiad és Rosen
thal asszonyok a mint megérkeztek állomásukra, 
azonnal visszaküldők öszvéreiket az európai fog
lyok szolgálatára s kevéssol ezután, hogy Staiger 
nevű európai Theodorosz számára egy diszöltö- 
zetet készitott, ezért öt európai fogolyról vették 
le a láncot. A bonszíilölt foglyok kérvén, enged
tessék meg nekik lovon menniük, ő felsége azt 
iizentoté nekik, hogy megengedi, ha ezért egy-egy 
dollárt küldenek neki.

Kimr-Doageában Theodorosz egy sóárus- 
karavánnal találkozott, moly Godzsamba igyeke
zett. Kérdező tőlük: „Miért mennek a lázadók közé 
és nem hozzája V“ Vezetőjük egész nyiltan monda, 
hogy ők úgy hallották, miként ö felsége az em
bereket elevenen szokta megégettetni, s bogy 
ennélfogva féltek öt fölkeresni. Erre elkoboztatta 
a sót s az árusok öszvéreit; a kereskedőket együ
vé záratta egy üres házba, melyet száraz fával 
vétetett körül, s aztán a házat rájuk gyujtatta.

Gahente lakói visszautasították a Theodorosz 
által nekik ajánlt amnesztiát, végre azonban még
is elküldök hozzá papjaikat, megtudni föltételeit; 
a négusz jó  fogadta ökot s azt monda, hogy nem 
fog belépni területükre, csak némi oloségot adja
nak neki, hogy azonban őszinteségükről m ggyö- 
zödhessék, követelte, miként küldjön mindegyik

falujuk az ö táborába egy-egy kitűnő személyt. 
A galiontiok szerencséjükre nem fogadták el ezt 
a föltételt, Theodorosz pedig okosabb volt, hogy- 
sem becsapjon az ö völgyeikbe, s megelégedett 
a hozzá legközolébb eső falvak folgyuitásával a 
a közei közé került szerencsétlenek elevenen 
megéget tetősé vei.

Ez idő tájt —  vagy tán már régebben — meg
tudta az angol seregnek partraszállását s azt, 
hogy az az ország belsejo felé tart. Helyzetében 
azonban helyesnek tartotta ezt eltitkolni. Végro
1868. februárjában magához hivatta Flad-et в 
négyszem közt igy szólt hozzá: „Azok, kiktől le
velet hoztál számomra s kik eljövetelükkel fenye
gettek, már megérkeztek. Zulában szálltak partra 
és a sós lapályon átjönnek.“

Mi e hirt 1867. dec. 13-ka óta tudtuk ; sohasem 
fogom elfolodni ezen szerencsés napot. Ekkor 
kaptunk titkon egy bátorító levelet Merewether 
barátunktól. Vitéz hazánkfiai október 6-dika óta 
velünk ugyanegy földön voltak. Áz ozredek Ke- 
lot-Indiából jöttek, s nchányuk már átlépte az 
abissziniai alpesokot, hogy minket kiszabadítson 
vagy megboszuljou. Tudva, bogy az angol hadse
reget Napier és Stovoley vezérlik, az általunk 
szenvedőit nyomorra most már könnyű szivvol 
tekintettünk.

E nap óta alig múlt hét, hogy ne hallottunk volna 
valami hirt a mi seregünkről; igy tudtuk meg 
Napiernok jan. 8-kán Zulába érkeztét, az angol 
seregnek februárban a szonaféi szoroson áthala
dását, a vezérnok Kassza főnökkel való szövetsé
gét ; az abissziniaknak roppant bámulását, midőn 
ágyúinkat cipelő elefántjainkat meglátták.

III.
(Theodorosz Magdalába érkezese Habozása tetteiben A benszulött foglyok leölése. A fahlai csata 
Kényes pillanat az európai foglyok számára A szabadulás. Magdala ostroma és Theodorosz halála,

S ír ja )
April 2-kán 1868-ban Theodorosz azt üzent ette, 

hogy látogassuk meg azonnal Izlamzsiben. Lán
cainkat levették s midőn odaértünk, Thoodoroszt 
Izlamzsi fölött mintegy hatvan lábnyira, nagy 
sziklalapon ülve találtuk ; alatta, a most tört utón 
kiinondliat'an oröködéssol cipelték fölfelé az 
ágyukat és mozsarakat. Theodorosz és főbb tiszt 
joinok öltözete közt csupán az volt a különbség, 
hogy a vállán átvetett вата nevű lepel selyem
mel volt szegélyezve. Jobb ко: ében lándzsát tar
tott s övéből két hosszú pisztoly agya nyúlt ki. 
Szívesen fogadott s megkínált, hogy üljünk le. 
Meghívásának oka alkalmasint az volt, hogy ta
núi legyünk nehéz tüzérsége megérkeztének.

'Több órát töltöttünk vele nyugodt és barátsá
gos beszélgetésben. Midőn a nap igen hevesen 
kezdett sütni, ő felsége felszólított kalapjaink föl
tételére, sőt nekem nem leven napernyőm — a 
magáét adatta át Azután ^bizalmasan közié ve- 
lünk mindazon nehézségeket, melyekkel küzdeni 
kell s hogy a vidék népo nem akar segélyére 
lenni. Azután kérdezősködött a mi angol hadse
regünkről, indiai elefántjainkról, karabinjainkról 
stb Rosszam mindent elmondott, a mit tudott; 
elmondta, bogy 12,000 emberünk szállt partra, 
do hogy csak 5 - 6  ozoron jönnek Magdala felé. 
Azután a krimiéi hadjáratról, majd az 1866-diki 
osztrák-porosz háborúról kezdett beszélni ; kér
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dezősködött íi gyútüspuskárói s arról, hogy a po
roszok csakugyan elfogták-c Ferenc József csá
szárt, s birodalmát elfoglalták-o ? Rasszam mog- 
jegyzé, hogy a poroszok győzelmüket a gyú- 
tíispuskának köszönhetik ; hogy a béke meg
köttetvén, az ausztriai császárnak 30 millió tal
lért kellett fizetnie ; hogy tartományai egy része 
Olaszországhoz csatoltatott, s hogy szövetségesei 
elveszték országukat. Theodorosz mindezekre 
nyugodtan hallgatott s csak akkor látszott ajkain 
a megvetés bizonyos vonása, midőn Rasszam az 
ellene küldött angol sereg csekély számáról szó
lott. Végre Caméron, Stern és Rosenthal ellen 
való régi erőszakoskodásáról szólott s minket ille
tőleg megjegyzé : „A  mi titeket illet, sohasem tct-
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tetek semmi roszat. Tudom, hogy hazátokban ki
tűnő személyek vagytok s valóban restellem, 
hogy ok nélkül kínoztalak.“ Ezután elbocsátott s 
a számunkra vert sótorba küldvén, jó  ebédot kí
vánt. Jó ebédet, többek közt némely európai 
ételt is küldött. *

Nem sokára magához hivatá egyikünket és Sá
muel nevű tolmácsunkat. Thoodoroszt ekkor már 
izgatottá totte a bőven élvezett kábító ital. Kér
dezte : miért nem tudatták vele az angol sereg 
megérkeztét, s vájjon a népjog szerint nem szo
kás e, ha valamely fejedelem meg akarja támadni 
fejedelemtársát, hogy ezt vele tudassa? Midőn 
ezek visszatértek, nyugtalanok voltak, mert nem 
ritkán történt, hogy a délelőtt igen szolid Theo-

a Bakhilóba -szállott le négy elefánttal. Bizonyos 
apró, fehér, feketefejéi állatokat is vett észre 
mondá, — de hogy özek mik, nem tudja. Talál
gatás után rájutottunk, hogy azok alkalmasint 
barber juhok.

Már omlitök, hogy Theodorosz e nap reggelén 
számos foglyot bocsátott szabadon; a többi on azt 
hitték, hogy fölhasználhatják a fejedelem jó han
gulatát s azért zajongva kezdtek kenyeret; és vi
zet kérni, mert már két nap óta nem kaptak. 
Theodorosz, ki ismét kelletén túl ivott, a zajra 
kérdé szolgájától r „Mi ez V“ Megmondták, hogy 
a foglyok kenyeret és vizet kérnek. Erre inog 
ragadta kardját s parancsolva szolgájának, hogy 
kövesse, így kiáltott feli ..Majd megtanítom őket
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oleségot kérni, midőn baját hü katonáim élion 
halnak !u Azon liolyre érkezvén, hol a foglyok 
tartattak s el lévén vakulva dühe éö mámo
ra miatt, parancsot adott az őröknek a foglyokat 
elövezetni. Л két el bőt baját közeivel vagdalta 
darabokra. A harmadik gyermek volt: ezt a 
mélybégbe dobatta. Az olbö mészárlás után kissé 
nyugodtabbnak látszott. Azután sorba olévozottetto 
a foglyokat, megkérdező nevüket, szülotéshelyii- 
ket és bűnüket. Eognagyobb részükot bűnösnek

találta, levettette a mélységbe, s ott ha még egyik- 
másik életben maradt — puskásokkal lövöldöz- 
tetott reájuk, lláromszázhét áldozatot gyilkolta- 
tott le igy, s kilenevenegyet másnapra hagyott; 
s különös! oz utóbbiak mind kiválóbb emberek 
voltak, főnökök, halálos ellenségei, kik ellene har
coltak.

(Dr. Bűinek után.)

Szó holy Viktor.

M a g d a la  e lé g é s e . (Az „E gy fokoto király foglyaiM-hoz.)

Egy  h a l o t t  k é z i r a t a .
—  Beszély. -

A nap leáldozott a távoli hegyok mögött; végső 
bágyadt sugarai is, melyek a nyugati láthatáron 
még láthatók valának, végképen eltűntek, s a 
földre sötétség nohozodék. Dacára az időszaknak 

decemberben volt — о mai nap elég lanyha, 
mondhatni kellomotos vala; az idő azonban rögtön 
megváltozott, észak felé sötét, vészteljes fellegek 
tornyosultak, s hihetetlen gyorsasággal vonták 
be a kék égboltot. Sivító szél nyargalt el a lomb

talan fák lelőtt, megfosztván ökot azon nohány 
sárga levéltől is, a mely még tulajdonuk volt.

Ezen borzadalmas estén két férfiú bizalmasan 
suttogott egy omlófélben levő csűrben, mely egy 
egyszerű, do csinos ház melléképületeihez tarto
zott. Az egyik mintegy harminc éves lehotett 

- visszataszító külsejű volt ; középtormottel, 
széles vállal, hosszú bozontos hajjal, és tömött fo
koto szemöldökkel bírt, moly alatt szikrázó szó



mok lappangtak. Egészen más volt társa. Ennek sobb szemű ügyvéd som fog rájönm a 'hamisítás - 
a r c á n  az értelmiségnek és furfangosságnak ki- ra. írnokaim, Dick Howe.és Maynard, mint ta 
nyomata együttesen volt észlelhető; élénk moz- nuk fognak velem jönni. Ezeknek jelonléto azért 
dulatai,5 megnyerő külseje és választékos nyelve szükséges, hogy azon esetbon, ha a végrendelet 
után itélvo, nem csalódunk, ha őt a műveltebb hamisnak nyilváníttatnék, ők nyugodt lolknsmo- 
osztály egyik tagjául tekintjük. rőttől tehessék le esküjüket, egyszersmind bizo-

_Dixon ! — monda ama visszataszító külsejű nyitván azt is, hogy a végrendelet csakugyan az
egyén, nyugtalanul tekintvén e közben m-ga kő- öreg Schneider Jakab által tétotott le kezeimbe,
rül, hogy meggyőződjék a felöl, vájjon nincs-e Ez az én tervem, s szeretném tudni, miért nem 
közelükben valaki, — sikerülni fog ? volna kivihető.

— Mindenesetről — felelt a kérdezett. — Én se tartom kivihetetlennek, csak az itt a
— Nem kell attól tartanunk, hogy rajta vesz* bökkenő, hogy nagy költséggel fog járni, ha önt

tünk ? és még más kettőt kell majd megfizetnem.
— Egy kis ügyesség mellett szó som lohet er - Esztelen ! —  dörmögé Dixon. Már látom,

r ö l! — folyta tá nyersen amaz. oz a fickó kész magát felakasztani, csak hogy eg}
— S ön szavát adja, hogy tehetsége szerint fillért megtakaríthasson. Fukar lélek! Mondha

segíteni fog, bármely fordulatot vogyon is a do- tom, derekasan megüritom majd erszényedet,
l0g ?  csak vállaljam magamra a közbenjárást.

— Ha megígéri, hogy annak idejében szép ősz Schneider Jakab, ki német születésű volt, cg} 
szegben fog részesíteni, úgy nem bánom ! — vi részről mint kitűnő gazda, másrészről pedig mint
szonzá Dixon páratlan zsugori emelkedett fel a bír száinyain,

— Jól tudja ön, hogy nem tartozom én azok Eleténok kora éveiben kiment Amerikába, hol
közé, a kik néhány száz forintot tekintetbe vosz- ogy terjedelmes és nagyon termékeny földbirtok
nek ottan, hol ezrek forognak kérdésben. Ajánlja tulajdonosává lett. Jószága az ügyes kozolés kö 
csak fel közbenjárását,^ a jutalom nem fog ólma- votkeztében csakhamar körülbelül százezer lórin 
radni. De vájjon miben is áll az ön torve? lot jövedelmezett. Gazdag volt ugyan, de jelleme

—  Az öreg, mint ön mondja, az északnyugoti annál feketébb színben tűnt lel a közvélemény
mollék-szobában fekszik? elölt. A mire egész életen át teljes erejéből Uro-

— Igen! kedett, az az arany volt, .... ennek kedvéért ého-
—  Alszik-e valaki közelében ? zott s szomjazott! A pénzszomj mogkoményité
.— Egyedül Reid nagymama, a ki különben szivét, megtöré deli termetét, védőkét csalt elő

már tizenkét év óta tökéletesen siket. homlokán s időnek előtte megőszité. Végre meg
—• Ez is kedvező. Önnek tollát ezúttal gyér kellett jelennie bírája előtt, kénytelen lévén tá

rnoki gyöngédséget kell színlelnie. vadsággal és nélkülözések közt összohalmozott
—  Ez nehezemre fog ám osni; „no de miután az kincseitől megválni. О sem tiszteletre, sem szóró -

aranyakról van szó. . — szakitá félbe a másik. tetve nem tudott szert tenni, és nem is volt senki,
— Miért szakit félbe, ön balgatac:! -- mondá kinek szeméből halála i é-zvétkönyet csalt vol- 

üirelmotlonül Dixon —  Ne töltsük ily haszontalan na ki.
fecsegéssel a drága időt. Figyeljen reám ! Haza- Özvegyén kívül két árvát hagyott maga után. 
érve, nyilatkoztassa ki, hogy kedvo volna önnek Tamásról, az idösbikről, elég annyit mondanunk, 
őzen utolsó éjen át atyja mellett virasztani, mi- hogy mig ő mind gondol к ozási mód ja, mind pedig 
után ezen alkalommal liáboritlanul átengedheti kapzsiságánál s egyebeknél fogva, atyjához meg- 
magát a búbánatnak, s ha ezután egyedül leend lehetősen hasonlított, addig öescso, Harry, egészen 
fi halott mollott, állítson tizonkét órakor egy lám más jellomü volt. О nemcsak megnyerő külsővel di 
pát az ablakba, jeléül annak, bogy már szabad csokodbotott. bírt; jó növeléssel is, melyet nomos 
a vásár ! En és társaim okkor már az ablak alatt lelkű nagybáty jának, anyja testvérének köszönho- 
loondünk, s ön zörgetésünkro ajtót nyitand ne- tott, ki igon jómódú s e mellett nőtolen volt. Tamás 
künk. Az okmányt, molynok értőimében az ogész kedvonee, Harry pedig büszkesége volt atyjának, 
vagyon önt illeti, magammal fogom hozni Kitü- Harry és atyja közt mindazáltal a hidegségnek 
nöon értek én a kéziratok utánzásához; — — némi jolo mutatkozott, annálfogva, minthogy ö 
majd tollat adok atyjának közébe, s ezt megfog- somrniképon sem akarta elsajátítani atyjának kii 
va, irom nevét az'okmány alá. Elhiheti, oly sikerült Ionos modorát, és nem tűrhette, hogy üzlete kizá 
leend atyja kéziratának utánzása, hogy a logéle- rólagosan atyja foliigyoloto alatt álljon. Egy vi-
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h írős összokoccanás után, moly .alkalommal tőlo 
az öreg ogy kis összeget megtagadott volt, Harry 
önállóan külön üzlotot nyitott.

Л köt testvért a legkisebb rokonszonvi kapocs 
sem fi izé egymáshoz. Az egyiknek jelleme oly tá
vol osott a másikétól, mint északi sark a déli 
sarktól. Tamás szivében már évekkel ezelőtt g y ö 
keret vert az öcscse iránti gyűlölet, mo’ynok mind- 
azáltal az öreg haláláig legkisebb jole sem volt 
észrevetö ; alig szűnt meg azonban az öreg élni, 
Tamás fondorkodni kezdett s azon törte fejét, mi 
módon lehetne ö az egész örökség tulajdonosává ? 
Anyját illető harmadrészen kivül az örökség fele, a 
törvény értelmébon öcsesét, Harryt illette ; ő azon
ban ezen részt is el szerette volna saj titani. Epen 
nőm mondhatjuk, hogy Tamás foje-lágyára esett, 
ily vakmerő tervnek kivitele azonban nemcsak 
nagyobb ügyességet, sőt bizonyos törvénycikkek 
nek ismerőiét is föltételezd, mely tekintetben pe
dig nőm a legnagyobb jártassággal dicsekedhe
tett. Dixont mint ügyes és rendkívüli praxissal 
bíró jogászt ismoré, s benne ogyszorsmind rokon 
keblű ogyénro talált azon tekintetben, hogy ez is 
—  mint ő —  bármely gazságra is kész volt, csak 
hogy pénzszomját csillapíthassa. Ehhoz fordult te
hát, s a kincsvágyó ügyvéd mohón kapott a csal
étek után. Láttuk a tervet, melynek alapján a gaz
tett kiviendő volt.

Hosszas beszélgetés után elhagyta Tamás a 
csűrt, s hazaérvén, helyet foglalt a kandalló mól 
lőtt. Várva-várta azon órát, mely a házat nyuga
lomra szólitandja.

— En az éjjel fenn akarok maradni, hogy 
atyám mellett viraszszak, — mondá a szomszédok
nak, — a kik eljöttek, hogy szolgálatukat e te- 
kintotbon felajánlják. — Jó és gyöngéd atyám 
volt ö, miért is megnyugtató loond roám nézve, 
ha őzen utolsó cjjolt molletto tölthetom.

Félórával később ogyodül ült Tamás azon te
remben, a molybon a halott feküdt. Egy kis lám
pa szerény, bágyadt fényt terjesztett a szobában, 
mi csak fokozta azon, különben is kísérteties bő- 
nyomást, melyet az olhunytnak hideg, már gyász- 
lopolho burkolt totomo okozott ; — künn nagy 
vihar dühöngött és súlyos osőcsoppek hulltak a 
szél által vordesott ablakokra.

Tamás bátor, nagy lélekjolentéttol biró egyén 
volt ; ez alkalommal azonban a logkisebb neszre 
is megrottont; a háziőr vonítása, a torony óra ve
rése, az ablakoknak rezgése is félelmessé tette 
öt ezúttal. Tizonkét óra volt. Kötelességének ele
get teendő, lámpáját az ablakba állitá; orré a ka
pun három halk kopogtatást lehető hallani, Tamás

H A Z Á N K  S
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nőm hozom, в a kötőire valót а bíróságnak at 
н от szolgáltatom !

— Lám, mily jól megy minden! — mondá Di
xon, a mint az ajtónál hallgatódzva, ezen szava
kat hallá. —  Csak kisértsd meg a végrendelet 
megdöntését, es indíts vizsgálatot ellenem, mond-

690

„ Kedves, nőmnek Selmeider Marinak, a ki 
velem jóban úgy, mintroszban örömmel osztozott, 
annyit hagyok, a mennyi öt a törvény értelmé
ben végrendelet nemléte esetében is megilletné 
t. i. összes vagyonon! jövedelmének harmadát, de 
oly megjegyzéssel, hogy halála után érintett ősz-

hatom, semminemű földi hatalom nem fog célt érni!
Л végrendelet az nap d. u. egy órakor bonts- 

tott és olvastatott fel a család és két Írnok jelen
létében, kik mint tanuk szerepeltek. Dixon egész 
komolysággal törte fel a pecsétet, és olvasá a 
végrendeletet ;

tályrosz idősb liamra, Tamásra szálljon át. Ifjúb
bik fiamat, líarryt, kit jó  módii és о mellett nőt
len nagybátyja gyermek gyanánt tekint s mint 
több ízben о т  1 ité, öt egyedüli örökösévé tenni 
szándékozik, szükségtelennek tartám végrendele
temben közelebbről érinteni. Mindazáltal atyai
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szeretetem jöléül noki hagyományozom azon 
pénzdarabot, a molyot mint olsö szerzeményemet, 
emlék gyanánt érzek ; szekrényom felső fiókjá
ban, egy kék harisnya csúcsában van. Azonkívül 
neki hagyom János testvéremnek kardját és 
egyenruháját, melyet a boldogult a Waterlooi csatá
ban viselt; nemkülönben négy cintányért, me
lyeket boldogult nagyanyámtól kaptam emlékül; 
s végre a családi bibliát. Hogy Harry fiamat ily 
értékes tárgyak örökösévé teszem, eléggé tanús
kodik azon nagy szeretet mellett, melylyol irá
nyában viseltettem.

„Idősb fiamnak, Tamásnak, a ki ily utoni örök
ségre nem számithat, bank- s vasúti részvényeimet, 
minden földbirtokaimat, szóval érintott hagyaté
kokon kívül eső minden ingó és ingatlan vagyo
nomat hagyományozom. Ha gyermekeim azt 
akarják, hogy síromban nyugodtan legyek, úgy 
végrendeletem köztük semmi viszályt ne szüljön ; 
mert ez csotben nyugtalan leikom végórájukig 
üldözni fogja őket!“

Ezen sorok felolvasása után síri csönd követ
kezett.

■— Talán ön is át akarja olvasni ? — kérdd 
előzékenyen Dixon, mialatt az ivet Harrynak 
nyíljtá át, ki mereven, mint a szobor, kandalló pár
kányzatához támaszkodott.

— Uram, ezen végrendeletet nem atyám állitá 
k i ! — mondd nyugodtan, kissé összeszedve magát.

— Talán csak nem kétkedik ezen okirat hite
les rovata fölött ? — kérdd izgatottan Dixon.

— Hallatlan gazság! — törvényes osztályré
szemtől akarnak megfosztani a haszontalanok! 
Kéíiőn ébredtetek fel, majd följelentem a dolgot, 
hogy miolébb tisztába hozhassuk azt!

Ne oly hevesen, fiatal ember! — szakitá félbe 
Dixon, tottetot mosolylyal. Megengedem, hogy aty
ja mindig ellene volt a végrendelet kiállításának, 
mindazáltal kovéssel halála előtt oly dolgok tör
téntok, a melyek ő rá jelentékeny befolyással 
bírlak. Hat héttől előbb, mint elhunyt, benyitott 
irodámba. Nagyon szomorú volt. „D ixon barátom 
— mondá — érzom, hogy már nem sokáig viszom; 
álmok és oly jelek nyomán mondhatom ezt, a me
lyeknek csakugyan hitelt adhatni.“

— Ugyan ne képzelődjék — felelém,— hisz ön 
oly ép és ogészségos, mint én, még évtizedekig 
olélhot. Таgadólag intett erre főjével. „A  halál ol- 
kiildé már hozzám hírnökét. Tegnap egyedül 
ültem a kandalló mellett, a toronyóra épen tizen
kettőt vert. Én feltekinték, hogy lássam, vájjon 
jól mutat-e faliórám, s láttam, hogy mindkét mu
tató a tizenkettőn volt. Deimo, a mutatók rögtön

elkezdettek különféle irányban visszafelé menni, 
mindaddig, mig a hatótól nemérték. Ez jelent 
valamit, gondolám, s erre az inga iszonyú gyorsa- 
sággal kezdett ide s tova hintálódzni. Ekkor ütött 
az óra egyet, költőt, hármat, egészen 69-ig s meg- 
állott. Eszembe jutott, hogy néhány hét alatt épen 
69 éves leszek, miért már tolj oson elveszettnek 
hittem magamat. Mindez nőm volt elég, ugyan
azon éjjel álmodám, hogy hat hét múlva nem le
szek már az élők között. E szerint végórám már 
nagyon közel van, miért is kell, hogy ügyeimet 
rondezzom, s magamat a halálra előkészítsem. A 
mi tehát végóhajom feltevését illeti, az a kívánsá
gom, hogy azt ön szíveskedjék magára vállalni, 
felkérvén önt egyúttal annak végrehajtására is. 
Kérem, tartsa mindezt családom előtt mindaddig 
titokban, mígnem mindennek vége lösz.

Midőn Dixon ezon szép mesét bevégzé, teljesen 
el nem fojtott diadalérzot közt szólitá fel irnokáit, 
hogy azok mint tanuk, esküvel bizonyítanának a 
végrendelet hiteles volta mollett. Ekkor azon kér
déssel fordult Harryhoz, hogy minő bizonyítékra 
volna még szükséges.

Harry szemei a végrendeleten nyugodtak, s jól- 
lehet, minden vonás atyja kéziratának hit mása 
volt, ö mégis még mindogyre kételkedett.

Sejdité, hogy a dologgal holmi titokszerii szá
mítás van kapcsolatban, s hogy ha magának ez 
ügyben teljes megnyugvást akarna szerezni, egy 
sajátszorüen összobonyolitott tömkelegbe kell ma
gát vetnie. Helyzetét nem kissé nohezité azon tu 
dat, hogy oly ellenfolokkel loond dolga, a minő 
egyrészről kincsvágyó bátyja, másrészről pedig a 
ravasz ügyvéd.

* •*

— Ugy-o, kodvos Annám, értésedre jutott már, 
mint hiúsultak meg szép reményeim? Oh, ha tud
tam volna, hogy engomet ily cudar módon ki 
nulláznak, úgy semmi áron som kértem volna mog 
kezedet.

— Szivem azért érted vert volna, sédes emléked 
síromba is magammal vittem volna ! Azt hittem, 
hogy születésednél és nevelésednél fogva tégedet 
méltán megillető állásba foglak helyezhetni, és 
ime, minden reményem füstbe ment. A mit tohát 
neked felajánlhatok, az szívom és karom, mely 
örökké támaszod leond !

— És nőm lohotünk-o igy is boldogok ? — kér
dd derülten A n n a , igézőén tekintvén ezalatt 
Harry szomoibe.

— Érződ-e, hogy képes leendesz lemondani 
ama nagy pompáról, melyben kora éveidtől fogva 
oly nagy részed volt, s békotiiréssel fogod-o vi~
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sülhetni az élotnok mindazon torhoit, a molyok 
majd roánk nehezednek V —  kérdd folsohajtva 
Harry.

— Nincs-о köztünk oly boldogító viszony, a 
melynek védő karjaira minden voszdly közopotto 
bizton számíthatunk ? Oh Harry, ha azt hiszod, 
hogy nohány ozer forintnyi veszteség szívom vá 
lasztottjától kdpos ongomot olidogonitoni, úgy nem 
ismerőd egy nö szerelmét!

Ily megnyugtató szavak hallatára nagy kő esett 
le Harry szivéről.

— Ámbár füstbe mentők szép reményeim — 
monda bizalmasan, én mégis mindaddig boldog 
leendők, inig szivedet bírhatom! Most azonban 
válnunk kell, mert már késő, előttem pedig még 
nagy ut áll.

Szívélyes búcsú választá cl a szerelmesüket. 
Harry paripájára veté magát, s miután az ablak
nál álló Annáját még egyszer üdvözlő, hazafelé 
indult.

Ezúttal Ilarryt kétszeres érdek vezérlő Harrys- 
bur gba ; egyrészről ugyanis osztályrésze ügyé 
ben kívánt ügyvédével értekezni, másrészről 
pedig jegyesét, Lawrence Annát akarta megláto
gatni.

Harrisburg mintogy három órai lovaglásnyira fe
küdt azon hajléktól, melyben Harry folnovelkodott 
volt. Mi természetesebb, mint az, hogy esze még 
mindegyro Annán járt, ki bizalmas szavai által őt 
annyira mognyugtatá; azonkívül atyjára is gon
dolt, s azon titokszorü dologra, mely őt folytono
san nyugtalanná! így  teltei egy egész óra, midőn 
lódobogást hallván, hátratekintett.

S vájjon mi lehetett az, a mi nyugalmát oly 
rögtön megzavará, minek folytán szikráztak 
szemei, s remegtük a kengyelben lábai.

Harry a szó toljos értelmében legény volt a tál 
pán ! bármoly válságos perc som rablá el lélek
jelenlétét.

Ha ellenséget látott volna maga előtt, úgy 
ezúttal is kész lőtt volna utolsó lehcllotig küzdeni, 
de nem a túlvilág szellemeivel, mert hisz ozeknok 
láttára a legkeményebb szív is megtörik.

A koromfekete ménen atyját pillantá meg, min
dennapi öltözetében, fején nagy karimáju kalap

pal, moly ezüstszínű fürtöket fedett. Vonásait 
tisztán nőm vehető k i ; rendkívül sápadt volt.

Harry megrettenvén, vágtatva siotott tova, do 
íme, a kisértet] mindig közelebb és közelebb jött, 
azután ünnepélyes, megható hangon mondd : 
„Schneider Harry, Schneider Harry!“

Harry kétségbeesve veté magát a menekvés 
karjaiba; a kisértet azonban még mindegyre 
nyomában volt. Lélekjelenlétét visszanyervén, 
kíváncsisága túlsúlyra emelkedett. Ha csakugyan 
atyjának szelleme, úgy miért meneküljön elölő ? 
Elhatározd tehát, hogy bárki legyen is az, vole 
szembe fog szállani. Rögtön megfordult, s hatá
rozott hangon kérdő a kísértettől:

— Ki vagy, és miért üldözöl ?
Úgy látszott, hogy erre az üldöző megszeppent.
— Én vagyok Schneider Jakab, a te atyád —• 

válaszold méltóságos hangon. Ezalatt egy nem 
mossze álló terebélyes tölgy alá húzódott, hol 
nem érhette arcát a holdvilág. Oh ! Harry fiam, 
atyád lelkének mindaddig nem lesz nyugalma, 
mig vége nem lesz azon civódásnak, mely közie
tek végrendeletem miatt keletkezett. Az arany 
minden rosznak kútfeje! Elhinti a gyermeki szív
ben a szülők iránti gyűlöletet, testvért testvér el
len bösziti, képes szétszakítani a családi kötelé
keket, a testet halálig gyötri, a lelket pedig gyö
kerestől megrontja! Oh ! Harry, atyád lelke nem 
nyugszik addig, mig családja a békének, az egyet
értésnek hona nem loond. Légy tehát rajta, 
hogy végóhajom pontosan]végrohajtassék s közte- 
tok sommi viszály no legyen, mert ez esetben 
nyugtalan lelkem mindazokat üldözni és gyötörni 
fogja, kik végóhajomat végrehajtani vonakodnak !

Beszédét bevégezvén, meghajtá magát s eltűnt 
az esti homályban.

Harry megkövültén ült nyergében s kíváncsian 
tokintott azon irányba, a molybon a lovag távo 
zott Öltözető, ősz fürtjei, tekintete és mozdulatai 
boldogult atyjára emlékeztetők öt. Józan ész és 
babona keltek benno harcra. Meglőhet, hogy a 
végrendelet csakugyan hiteles, miért ’is atyjának 
szollemo ide s tova vándorol, hogy —  mint igéré 
—  mindazokat halálig üldözzo és gyötörje, kik 
végóhaját végrehajtani vonakodnak.

K özli: M ag a s s y  L á sz ló .

A g i b b o n -  m a j о m.
A gibbon már nyúlánkabb testalkata által is 

különbözik a sokkal testesebb és nehézkesebb 
orang- utangtól; melle ugyan széles, de csípői vé
konyak; farán bizonyos sajátságos daganatok

vannak, molyokon ülni szokott, s melyok a pá
viánnál igen nagyok. Koponyája szép alkotásu, 
arca mindazáltal rézsútos vonalban fekszik ; tes
tét sűrű, majdnem solyemfinomságu szőr fedi s



tizíiw leginkább feketés-barna, barna-szürke vagy 
szalma-sárga.

Л gibbon Java, Borneo, Szumatra, Malacca és 
Sziam rongotogciboii lakik, egyik í'a koronájáról 
a másikra rendkívüli gyorsasággal s ügyosséggol 
szökik egyik ágról a másikra vetvén át magát. A 
legtöbb gibbon-faj társaságban él, de nem mindig 
ugyanegyfélo helyen, mórt mig az egyik fügefás 
hegyeket, a másik a rónák őserdőit kedveli. A b
ban mindegyik hasonlit egymáshoz, hogy arca 
komoly, szolid, mondhatni : szomorú kifejezésü, 
a mi különben a majmoknak nem szokott saját
sága lenni. Hangjuk harsány és messzire ható.— 
A gibbonok egyike sincs oly nagy, mint az orang
utang, mert legnagyobbja is egyonosen állva csak 
3 láb magas. Egyébiránt a gibbon minden bot se
gélye nélkül is bir egyenesen állani — s kezeivel 
tartva egyensúlyt — járni is.

A javaiak által iuigka-puti~\mk nevezett barna 
gibbon Java- és Szumatrában él, s mert színe vál
tozó, tévesen két válfajhoz osztályozták. Müller 
természettudós szerint igen ritka eset, hogy szi- 
nében két példány egészen hasonlitana eg} más
hoz. Ezen fajnak rendes színo : átmenet feketéből 
a sárgás-barnába, sőt a sárgás-fehérbe; szemei 
fölött egy fehéres csík vonul el, mialatt pofái és 
torka sárgák vagy szürkék. Vdágos szinti nősté
nyek fia gyakran feketék és megfordítva. Szőre 
mindegyiknek lágy és gyapjas.

A barna gibbon rendszerint párosával él. F é
lénk és szolid természetű, bámulatos mozgékony- 
tággal bir s üldözői elöl cs iknem madár-könnyü- 
séggel menekszik meg. Legcsekélyebb háborgat- 
tatásukra a fa leghogyérc szökdelnek fel, ott meg
ragadnak egy hajlékony, ruganyos ágat, azon
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poriam (t. i. a német birodalom) gyüléséro azfqje- 
dolom nem menend, mórt immár az fejedelem ki
íratta aznapot, mikor gyűljenek öszvo; am int 
hallottam, hogy 25-dik napján májusnak, és ugyan 
bizonnyal beszélik és a várost (molybon t. i. a gyű
lés lesz,) Speiornak híják. A mi turniroknt (vivójá- 
tékokat,) a fejcdolcm itt Prágában szoroz, azt Re- 
miniscoro után kezdik ol, mórt még mind ahorcc- 
gok ol nőm érkeztenok, a kiben énnekem is len
nem kell az én uram parancsolatja szerint; a mint 
értem podig, hogy oly messzo kell mennünk oda 
fel az imperiumba, (a birodalomban,) mint három
szor ide Prágához volna Becs, egy hónapig jó  ló
éiul ha felérünk. Azt tudom bizonnyal, hogy én
nekem elég nagy költségemre leszen és meg nem 
érondom négy száz forinttal; tudom pedig hogy 
az én aranyláncom ezért nyakamról clröpül. Men
tül inkább fösvényül élhetek, úgy élek, nem hogy 
kegyelmed vélné, hogy úgy tékozlanám, hogy 
nem tudnám hova keltenem. Ha isten addig éltet

hogy kegyelmedet egészségben láthassam, meg
látja kegyelmed az én regostromomat (jegyzései
met,) mint költöttem és hova adtam ; tudom, hogy 
a kikkel egy társaságban vagyok többet költenek 
csak oddig három száz forintnál. Yárday Uram 
az udvartól búcsút veszem rövid nap és haza me
gyen laknia, mert ö is som győzi költséggel. Az 
prágai gyűlés felöl azt Írhatom kegyelmednek : 
az szász Urak igen nehezük, hogy annyit Ígértek 
volt olőbb az fejedelemnek, annyit nehézionok 
adni. — — — Az is a hir közöttünk, hogy Taliy 
Ferenc uram felesége megholt volna és Bakith Mi
hál az is kezét törte volna el, hogy Niklsburgból 
haza vitte volna mátkáját; a mint mondják, az 
kocsi dőlt volna el vele. — Isten tartsa meg ke
gyelmedet mind asszonyommal, bátyáimmal, hu 
gaimmal és öcsoimmol ogyetembon sok eszten
deig. Datum Prágáé 14. a die Febr. A. D. 1;>7(). 
S- P. Ladislavs Zay Chemer.

(A Zay-ugroci levéltárból.)

E g y  h é t  t ö r t é n e t  e.
(N ov. 1..) #

(VK .) Tegyük le mi is betűkből font koszo
rúnkat a sírhalmokra, mert ez az egy pár nap a 
halottaké. Ha csak puszta szokás volna is, s nem 
a kegyelet ösztöne: mégis megható о komoly nép- 
vándorlás, mely ilyenkor száz meg száz utcából 
folyók módjára ered meg, hogy összefusson a te
metőben, s két napon át hullámozzék fölkoszoru- 
zott és mécs világított sirhal mai fölött. A küzdel
mes élettől jól esik egyszer egy évben oda for
dulni о békés mezőhöz, hol egyikünknek sincs 
többé ollonsége, s a hol egykor valamennyien 
megpihenünk , ez ismeretlen ország kapujánál 
egyformán lerakva örömeinket cs csalódásainkat, 
reményeinket és fájdalmainkat.

A mindennapi élet gondterhes, hosszú vonata 
egyszer egy évben szállít ki idő bennünket tömege
sen, két napi idözést ongedvo, hogy legyen ele
gendő alkalmunk gondolkozni, merengeni, emlé
kezni о sírom lékek között , melyek megannyi 
mogfpjthetlon hieroglif gyanánt sötétlenek (le
gyenek bár fakor osztok vagy márvány obeliszkck) 
ama rejtelmes világ bejáratánál, ahova szemünk 
pillantása nem hatolhat be, és a melynek végtolon 
sötétjét csupán bitünk é les álma aranyozhatja meg.

Jól esik itt fölkeresni kedveseinket, kiket még 
szivünkben hordozunk; a kitűnőket, kiket éltük
ben bámultunk és szoroténk, s holtuk után nem 
feledhetünk ; s az ismeretlen lényeket, kik névte
lenül és jeltelenül merültek az örökéjbe, я még

halottak estéjén sem ragyog fölöttük egyéb fény 
a jó ég csillagainál.

Néha még azok sem ragyognak. Az idő — 
mely gyakran szereti kimutatni, hogy nem áll 
összefüggésben az emberek érzelmeivel, nem ked
vez mindig a temető ünnepének. Gyakran komor, 
rideg és borús, mintha ollonéro volna, hogy a 
könyök völgyéből kivilágított termet, a múlan
dóság mezejéből látványosságok színterét s a 
magány csendjéből alkalmi zsibvásárt csinálnak. 
Mert nemcsak könyozni jenek ide, hanem szóra
kozni is. Két napon át a pezsgő elet ide önti ki 
tarkaságait, melyben sóhajtanak és kacagnak, 
éroznok és hazudnak. S hazudnak nemcsak oda
benn ez élvek vásárában, hanem gyakran ide
kinn is, о komoly kereszteken! Hányán vésetik 
kőbe, hogy itt egy foledhctlcn kedvesük pihen, s 
mily hamar feledik a nemes hamvakat épp azok, 
kik о siriratot vésoték ! Hány üres szóvirág te
kint lo ránk a bölcsoség о köveiről, melyek az 
élet ellentétekben dús könyvének szintén csak 
egy kötetét képezik, szeretettel és képmutatással, 
bensöséggol és ámítással! Es mégis szent ez a 
boly, nem az élőkért, kik a siriratokat vesetik, 
hanem a porladozókért, kik nem érzik többe som 
a fájdalmat, melyet magok után a jó  szivekben 
hagytak, sem az ol feledést, melyben önző lelkek 
sokszor idejekorán balzsamot keresnek és —  
Nemczisök gyanánt — mérget találnak. De ha a
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kövek, melyeket „ogyszor mi ml önkorra“ omoltok, 
gyakran hazudnak is, annál őszintébbek a 
virágok , molyokot о hantokon a föl-fölsajgó fáj
dalmakkal együtt mindig mogujitanak. E virá
gok a bánat ős szeretőt egyszerű ékesszólásai. 
Azok a sírok, melyeken mindig friss virágot ta
lálunk, nem temették el egészen halottjaikat, mert 
azok még folyvást élnek most is egy-egy szívben, 
mely utánuk sajog ! Nyugodjanak békén e csön
deshaza örök lakói, s legyenek áldva mind ama 
jó szivek, kiket a sír som tud elválasztani azoktól, 
kiket valaha szerettek !

Az élet, mely most benn a főváros falai közt 
foly, maga is oly búskomoly jelleggel bir, mintha 
e temetői ünnepek már előre rávetették volna 
árnyukat. Nincs rá valami nagy ok, s az emberek 
mégis kedvetlenek. Lyonkor a rósz hír az, mely 
leghamarább hitelre talál. Pár nap előtt székiben 
beszélték, hogy a király félbeszakítja keleti 
útját, s gyorsabban, mint tervezé, visszatér, 
mert az ádriai tenger egy pontjánál felhők tor
nyosulnak, melyek a suezi örömünnep fényét is 
megzavarják.

A dalmaták fölkeléséről susog mindenki, s 
mivel keveset tudnak róla, annál roszabbakat 
sejtenek. A fölkelés ürügye az, hogy a dalmaták 
ellenzik a védtörvényt, de az igazitok más is leliot: 
talán egy rég szervezett összeesküvés. Még csak 
szikra az egész, de fenyegető annyiban, mert közel 
a lőporos hoidó: a keleti kérdés.

Nem tudjuk: a fölkelők fegyverzaja okozza-e, 
de annyi bizonyos, hogy nálunk most hallgatnak 
a múzsák. Más évben ilyenkor már az ég tele 
volt hegedűkkel. Hosszú falragaszok hirdetők a 
koncertek, szonáták és symphoniák közelgő ural
mát a köztermekben ; s íme most, még csak egy 
vándor virtuóz sem vetődött felénk. A hangsze
rok stimmelését sem halljuk. Az összes zenészeti 
változatosságot a Farkas Miska népzenéje képvi
seli a rodouto éttermében és a kávéházakban. A 
b-durrok és d-mollok hosszufürtös hősei még lá
togató-jegyeiket som к tildék meg a fényképes 
kirakatoknak. A színházi múzsák is beérik a hét
köznapi táplálékkal, s nem igon csinálnak ünne- 
pot. Logfölobb a roskadozó német színháznak van 
egy-egy jó  napja, a hol a művészet importo-cikk.

Ott játszá közelebb Bulyovszky Lilla asszony 
is egy este „Lecouvreur Adriennéit, az „Elisa- 
bothinum“ árvaház javára, melyben egy ágyat 
kívánt kétszeri föllépésével alapítani. Volt nagy 
közönsége, tapsa és koszorúja, s mi e koszorúba 
nem akarunk tövist tűzni, miután jótékony célra, 
nagy sikerről játszott; de nem tehetünk róla, ha
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elismerésünk mézébe ogy ürömesöpp vegyül. Miért 
játszik ő még mindig németül, holott magyarul is 
játszhatnék? A miért Fáik Miksa szintén néme
tül ir, holott magyarul is csak úgy tudna? Sze
retnek nagyobb közönség előtt, nagyobb jövede
lemre szerepelni, s mi hiába sóhajtozunk a régi 
jó idők után, midőn a müvészot és irodalom még 
lelkesedés volt s nőm üzlet. Ma már a múzsa 
is nem csupán a csillagok felé omeli szómét, hanem 
eljár a börzére és kalkulál.

Bulyovszky né asszonyról, ki a nemzeti színpa
don (kivált most) kitűnő helyet foglalhatna el, hó
napok óta beszélik, hogy visszatér a helyre, a hol 
fölemelkedett. De, úgy látszik, nem érzi még a ta
vaszt, moly a dráma elröppent fecskéjét visszavon 
zaná. Még szárnyhogyévcl is — ha átröppen —  
csak a német színpadot érinti meg. Oda. van az 
öreg madarász is, ki annyit csalogatta, s ki meg
unta a kis tarka papagályokkal vesződni, sasokra 
pedig nem birt szert tenni. Színpadunk most is 
csak apró csicsergésekkel van tele, s várjuk a v a 
rázsiót, ki visszaidézze a régi szép időket, midőn 
láttunk e helyen magasabb szárnyalásokat, mert 
voltak, a kik bole tudtak nézni a napba.

Az uj rendezés küszöbén állunk.
Tisza Kálmán legclébh is azzal fogadta az uj 

belügyminisztert, hogy mogkérdé: mit akar tenni 
a nemzeti színházzal, melynek állapota az egész 
országot érdekli ? És az uj államférfi legelső sza
va is egy ígérvény volt a müvészot sorsjátékára. 
Megígérte, hogy megismerkedik a külföldi nagy 
színházak bolszervezetővel, és szakértőkből miaJébb 
tanácskozányt fog összehívni.

S már ez is vívmány, mert mikor kérdozék meg 
nálunk valaha a szakértőket arra nézve, hogy 
mint kellene igazgatni a színházat? Elvégezték 
azt maguk közt a páholy-látogatók, komit í urak 
és néhány gavallér, kik úgy szeretik a színpadot, 
mint a sport egy pikánt fajtáját. Most már talán 
azokat is meghallgatják, kik kissé komolyabban 
szóróik, s ogy kicsit értenek is hozzá.

Az ellenzéki vezért üdvözöljük tehát, hogy < z 
ügyet szőnyegre hoztn, в az interpellációk meddő 
sivatagán ültetett eg) oázt, melynek kecsegtető 
kis ligetében a müszerotők is átadhatják magukat 
ogy kedves — álomnak.

Különben haladunk.! Egy táblabiró sem bot 
ránkozott inog azon, hogy egy vezérszónok a 
müvészot- ügyét szőnyegre hozta az ország szi- 
no előtt. Sőt meg is éljenezték mind a felszóla
lót, mind a minisztert, ki elég szépet Ígért. Néhány 
év előtt még bizonyos m akadtak volna a fölött 
álinelkodók, hogy mint lehet efféle komédiáknak
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rát is a „Sörény télén oroszlán“ cím alatt, s ezt 
tegnapelőtt selyemre nyomtatva is megküldte va
laki. Megfoghatatlan, hogyan érnek rá az embe
rek az ilyen ostobaságokra.“ — Valóban Price 
Doveroux volt az első, ki hadat izent a parókák
nak és nem tette fel többé; hanem roformátori 
szerepe mitsem eredményezett, mert a divat és 
elegáncia továbbra is követele a paróka viselését, 
mint most a keztyükot. A Devereux vicomte 
vakmerőségéhez hasonlót követett el Krisztina 
svéd királyné 1680-ban, ki szintén eldobta a pa
rókát, mely oly fontos esomény volt, hogy a fran
ciák svédországi követe is megemlékezik felőle 
egy tudóitásának végső soraiban, megjegyezve, 
hogy a királyné „egyébiránt férfi- ruhát is szo
kott viselni.“

(K. F.) (Cleopatra.) Antonius egykor az acti- 
umi ütközet előtt a Nilus partján halászott, de 
sikeretlenül. Mivel pedig önszeretetét bántotta az, 
hogy Cleopatrája előtt nem jelenhetik meg min
denkor, mint a szerencse kegyence, megparan
csoló egyik hajóslegénynek, hogy uszszék viz alatt 
a horog alá, s arra akasszon egy nagy halat. О 
ezt diadalérzettel rántá ki. Az éles sztfmü Cleopa
tra azonban észrevette a csalást s közölte az ud
var főbbjeivel. — Kevéssel utóbb ismét elment 
horgászni Antonius. Cleopatra most egy besózott 
halat akasztott ugyanoly módon Antonius hor
gára. Ez ismét diadalmasan rántá ki horgát a kö- 
rülállók nagy nevetségére. Hogy pedig Cleopátra 
meg ne sértse a római kevélységét, ezt mondá 
neki: „Barátom ! hagyd a horgot nekünk , Kano- 
nopus és Pharos kis uralkodóinak ; az általad fo
gandó halak legyenek a világ városai és király
ságai.“

— F. K. — (Harun Alrashid.) A nagy llarun 
Alrashid kalifától egykor Murraffer nagy vezére 
kérdezte : „Uram, ugyan miért alapítasz akadémiá
kat s iskolákat, s átalán miért hozod be a tudomá
nyokat V Talán azt hiszed, uram, hogy alattva
lóid annál inkább fognak engedelmeskedni, mi
nél felvilágosultabbak lesznek !“ — „Igen,“ feleié 
a kalifa; — mivel alattvalóim törvényeim él tei
mét s jótékony célját jobban felfoghatják.“

„Fogják-e örömestebb majd az adót fizetni?“
„Igen, mert annak szükségét s hasznát átlá

tni! dják.“
„Hát katonáid buzgóbban fognak-e harcolni ? “
„Igen, mert fogják tudni, miért harcolnak, s 

mélyebb belátása vezéreik lesznek.“
„IJgy ám, de tudósaid, bölcseid tévolyokot fog

nak hirdetni.“

„Igen, de о tévelyeket más bölcsek meg fogják 
cáfolni s uj igazságokat fognak felfedezni.“

„De logkegyolmosebb uram; hát ha majd az 
egykori utód más alapelvek szorint........

„Semmirekellő!“ —  monda a kalifa; — hát to 
annyira le akarsz engem alacsonyitani, hogy in
kább iparkodjam a gonoszságnak áldozatot, az os
tobaságnak játékot, a henyoségnek pamlagot ké
szíteni, mintsem népeimet boldogokká tenni! ?

* (Az angol királyi korona.) Anglia koronájáról 
a következő kincsbeli kimutatásokat olvassuk. A 
korona ékköveinek értéke, ide nem számítva az 
aranyat és ötvösi munkát, 1,092,000 frt. Az alsó 
övezeten 20 db gyémánt ragyog, melyeknek értéke 
egyenkint 15,000 frt, vagyis összesen 800,000 írt. 
Az olőrészen két pompás gyémánt ragyog, s ezek 
értéke 40,000 fr t ; a két gyémántot 22— 22 kisebb 
kő veszi körül, ez csak 1000 frt; négy kereszt, 
mindenik 25 gyémánttal 120,000 frt, a keresztek 
közepén levő nagy gyémántok értéke összesen
400.000 frt; a 12 darab gyémántból álló liliom
100.000 frt; még 18 db nagy gyémánt a liliomban
20.000 frt. Ezeken kivid gyöngyök, apró gyémán
tok még 100,000 frtot képviselnek; van 141 rózsa 
s ez 5000 frt, 25 gyémánt a felső kereszten 3000 
frt, két sor gyö ’igy 3000 frt.

* (A gyufákról.) Egy külföldi lap aggodalmasan 
szólal föl, hogy a gyufák a gazdaságból és forga
lomból évről-évre nagyobb mennyiségű fát fo
gyasztanak el, minthogy a gyufák által való köny- 
nyü tiizélesztés miatt a gyufák fogyasztása évről- 
évre fokozódik. A felszólaló némi adatokkal is 
szolgál, s neki úgy tetszik, hogy a belgiumiak 
fogyasztanak aránylag legtöbb gyufát, mert gon
dos megfigyelés után ogy-ogy belga naponként 9 
darab gyufát használ c l; egy francia csak 7 et, 
egy angol és spanyol 8-at, az olasz szintén he
tet; a német legkevesebbet, tudniillik csak hat 
darabot. Hogy jót áll-é a közlő ezen adatokról, 
azt mi nem tudhatjuk. Szerinte Európába napon 
kint 300,000 kilogram fa szükséges csupán gyű 
fákra, a mi egy éven át 150,000 ölet tesz, s ehhez
210.000 kilogram phosphor szükséges. „Fölötte 
sok ez! —  kiált föl a közlő, — mórt a fe n y ő fa  

pusztul, holott erre eszközeinknél sa közlekedés 
nél napról-napra égetőbb szükségünk van!“ — 
Indítványozza tehát, hogy a gyufáknál keményí
tett papir-rudacskákat kollono használni.

K. F. (FUonnrtty ausztriai főhercegnő) mindennap 
imádkozott jótevőiért. S miután kérdoztotott: ki
ket ért azok alatt, mondá: „.Jobbágyaimat, kik 
engem sanyarú munkáikkal táplálnak.“

Post tkßfl. Nyomatott a/ „Al.lionnoum“ bau.








