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nostól. —  „E gy halott kézirata.“ (Beszély.) Közli : M a
ii assy László. (Vége.) -  „Csurgó.“ B - i  K -,f .-to l .  —  „A  
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„E gy  hét története. * Vadnay Károlytól. „Vegyes közlem é
nyek.“—  „Újdonságok.“

Képek : Napoleon herceg. —  A csurgói ref. gyimnázium.
_Uj osztrák-magyar zászló a tengeri kereskedelmi hajók
számára. —  Tlieodorosz öngyilkossága. („E gy fekete k irály 
foglyai“ cimíi cikkünkhöz.) —  Aratás után.

Ú j d o n s á g o k

* ( M agyar Tudományos Akadémia.) A  pályázni 
kívánókat figyelmeztetem, hogy folyó évi decem
ber 31-én következő pályam unkák beküldési ha
tárideje jár le : 1.) gr- T eleki drámai pályázat. 
(Szomorujáték.) 2.) gr. Karácsonyi drámai pályá
zat. (V ígjáték .) 3.) Fáy-alapitványi jogpályázat. 
(Anyagi érdekek előmozdítására célzó egyesüle
tek s intézetek.) 4.)Sztrokay-alapitványi pályázat. 
(A  házasságból eredő vagyoni viszonyok.) 5 .) D ó- 
ra-alapitványi pályázat. (Magasabb kereskedelmi 
szakoktatás.) Kelt Pesten, 1869. nov. 6. Arany  
János s. k., titoknok.

* (A  tud.akadémia múlt heti ülésében) Szilágyi 
Ferenc felolvasást tartott a svéd államlevéltá
rakban található, Erdélyre vonatkozó okm ányok
ról, melyek iránt D uc F r. bécsi svéd követhez 
fordult, ki igen előzékeny választ küldött s óha- 
haját nyilvánitá, hogy ezen, a reformatio törté
nelmére nézve érdekes okm ányokat egy magyar 
történész a helyszínén m egvizsgálja.

* (A  történelmi társulat) múlt heti ülésének 
legér dekesb tárgyait a hon ti és nógrádi levéltá
rakról tett jelentések képezték. N agy Iván a 
Zichy-család zsélyei levéltárát ismertető, melyet 
1762-ben rendeztek, s azelőtt Palotán (Veszprém 
ben) volt. Árpádjaink korából is van benne 65  
okmány. íg y  1165-ből I l l -d ik  István egy ado
mánylevele, s 1269-ből V . István diplomája, m ely
ben atyja, IV . Béla halálát jelenti, kiről pedig a 
történet eddig azt jegyző föl, hogy a következő 
é v : 1270 májusában hunytéi. —  Véghelyi Dezső  
is ugyan e levéltár családi okmányait ismertető. 
Érdekes, mert korjellemző benne 1309-ből egy  
irat, melyben az akkor gazdag Grutkeled-család 
egy tagja 43  garasnyi kölcsönét kéri, miután 
szüksége van rá, vagy ha adósának nem volna  
p én ze : ez összeg helyett egy három éves lovat, 
a többit majdan készpénzzel egyenlítvén ki. —- 
T haly Kálmán a K oburg Koháry-család levéltá
ráról tett jelentést. Ebben nincsenek Árpádkori 
okmányok, de van elég a kurucvilágból, stb. Ez  
ülésen Thaly Kálm án lemondott a társulati titkár
ságról j a társulat azonban egyelőre nem fogadá 
el lemondását, s e fölött legközeiébb tanácskoz
ni fog.

*  (A z pesti olasz konzul) Verdinois Sándor, 
megnyervén a legfelsőbb exequaturt is, pár nap 
múlva megkezdi működését Pesten.'

* (A z  olasz király) Gorove kereskedelmi mi
niszternek megküldte a lombardi vas-korona-rend  
nagy keresztjét.

* (A  király keleti utjáhól visszatértében) talál
kozni fog Victor Emanuel olasz királylyal Brin- 
disiben.

* (Mátyás király szobrára) Mármarosmegye 
felhívása folytán szépen gyűlnek az aláírások. 
Debrecenben a városi közgyűlés gyűjtéseket ha
tározott el s egyúttal kimondta, hogy m aga részé
ről is illendően hozzá fog járulni. Pestmegyét fe l
kérte, hogy a még 48  előtt a szoborra tett g y ű j
tések eredményét tegye közzé. Egyúttal elhatá
rozta, hogy e szobor ügyének felkarolása iránt 
felír az országgyűléshez.

* (A  főváros szépítésére) nagy sebbel-lobbal 
egy építő-társulat alakult, mely nagy építkezése
ket akart létesíteni. D e mielőtt valamit tett volna 
—  feloszlott.

* (A  miniszterelnök visszatérése után) a fővá
ros nagy szépitési terveit azonnal tárgyalás alá 
veszik. A  Duna szabályozásáról s boulevardok lé
tesítéséről lesz szó. E  célra —  a mint beszélik —  
negyven millió kölcsönt vennének föl, persze, az 
országgyűlés beleegyezésével.

* (Debrecenben muzeum-egylet) alakítását ter
vezik ; az eszmét Rómer Flóris derék régészünk  
pendítette meg, s e napokban értekezlet tartatott, 
m ely Kovács János és Telegdi László urakat 
bízta m eg részletes terv kidolgozásával, minek  
megtörténte után újabb értekezlet fog egyb e- 
hivatni.

* (Korcsolyázó egylet van alakulóban Pesten.) 
Alapszabályait már elkészítette és föl is terjesztő 
a belügyminisztériumhoz. E  testedző egyletnek  
hölgyek is lehetnek tagjai. A  városligeti tó part
ján  kioszkot terveznek,a tóra néző üveges hom lok
zattal, a garde des damesok számára. Lesz kü
lön terem is korcsolyák felkötésére, s külön cse
mege-szoba.

* (Népszerű méhészeti kézikönyvre) hirdet pályá
zatot a közgazdasági minisztérium. A  legjobbnak  
Ítélt mü SOO.fttal fog jutalmaztatni. Pályázati ha
táridő 1870. évi március l*eje.

*  (A  siket-némák váci intézetéről,) m ely Zsig - 
mondovics Mihály igazgató vezetése alatt áll, hi
teles értesítés nyomán érdekesnek tartjuk m eg
említeni a következő adatokat. Országos alapít
vány jelenleg 43, éspedig 26 fiú és 17 leány szá
mára, magán-alapitvány van 25. A. növendékek  
száma a múlt tanévben 84  volt, ezek közül orsz. 
alapítványban részesült 42, mágán-alapitványban  
2 3 ;  fizető növendék volt 13, tanórákra bejárt 6. 
Nyelvre nézve v o lt : 49 magyar, 34  n ém et; val
lásra nézve róm. kath. 63, gör.-kath. 1, gör.-kele- 
ti 5, helv. hitv. 7, ágost. h. 6, unitárius 1, zsidó 1. 
Ipavüzletet 35 tanul és pedig] szabómesterséget 
19, varga 15, nyomdász 1.

* (Erdély közművelődési statisztikájából.) E rdély
ben 19 hírlap jelen meg, és pedig: Szebenben 7
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Napoleon herceg.

Л magyar emigráció történetében mely ha
zánk ujabbkori történelmének okvetlen fontos ré
szét képezendi, Napoleon hercegnek, vagy mint 
gyakrabban szokták nevezni : „a vörös herceg
nek“ neve 
nem egyszer 
fog előfor
dulni, azon 

szerepnél 
fogva , me
lyet ez az 
első o l a s z  
háborúkor 
játszott, és 
azon érint- 
к e z é s n é 1 
fogva, mely
be a magyar 
emigráció 

fejével, Kos
suthtal ju
tott. — Nem 
lesz tehát 
érd jktelen , 
ha azon so
kat említett 
e g y é n n e l  
megismer 

tétjük <dva
sóinkat, ki 

nek Ma 
gyarország 
iránti rokon- 
szónvétől az

elnyomatás napjaiban oly sokat vártunk, s kit a 
kiegyezés előtt nem egy honfitársunk olyanul 
emlegetett, mint ki hivatva van rá, Magyarorszá
gon uj uralkodó-házat alapítani.

„A  Napó
leonoknál 
sajátságos 

szerepe van 
a köztársa 
sági esz- 

m i k n e k ,  
mely föl
emeli őket, 
mig ők le 
n y ű g ö z i k  
azokat !u —  
jegyzi meg 
egyik hazai 
Írónk. így  
lett konzul
lá a nagy 
Bonaparte, 

igy tette őt 
császárrá a 
konzul , és 
igy t é p t e  
össze a csá 
szár a kon
zuli nimbust 
a korona fé
nyéért, me
lyet a Notre- 
Dame-egy

házban ön 
45
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A K Ü L F Ö L D .

tekintetekből“ visszahívja, mielőtt Szebasztopol 
bevétetnék. Kitör a háború; Napoleon herce
get kinevezik azon 5-dik hadtest parancsnokává 
mely a megfutamlott toscanai, modonai és parmai 
fejedelmek országait minden ellentállás nélkül 
belepi. A herceg a scnatusban a kormánynak 
nem tetsző beszédet tart, s a császár miniszterei 
által kijelenteti, hogy a kormánynak semmi köze 
az unokaöcse vitéz szavaihoz. A herceg (1865- 
ben) Ajaccióban beszédet tart a Napóleonok esz
méi fölött, s a császár őt erre mint neveletlen is
kolás gyermeket, megdorgálja. Szóval, a csá
szár egész magaviseleté azt tanusitja, hogy a 
herceget lépten-nyomon nevetségessé igyekszik 
tenni; vájjon gyanakszik-e, hogy a hercegnek 
nagyravágyó tervei vannak, melynélíogva utó
dának, annak a gyönge gyermeknek kellemetlen
ségeket okozhatna ? Annyi bizonyos, hogy a her
ceg kitűnő tehetségekkel dicsekedhetik, s ezen
kívül bárha herceg — tanult is sokat.

Napoleon herceg — ki tavaly nyáron Pestet is 
meglátogatta -  Bonaparte Jeromosnak, a wostfáliai 
exkirálynak fia, s Triesztben, 1 822-bon született. 
Anyja Katalin würtembergi hercegnő volt. Kilenc 
éves korában már rideg számkivetésnek volt k i
téve, s ekkor kezdé meg tanulmányait, melyeket 
aztán kitűnő sikerrel végzett. 1840-ben kezdett 
utazni, mi látkörét hatalmasan szélesbité ; utazá
saiból ismeri egész Európát, Ázsia egy részét, Iz- 
landot és Grönlandot.

1859-ben nőül vévé Victor Emanuel logidősb 
leányát, Klotildát, s az 1852-dikei császári határ- 
zatnál fogva ő a föltételes trónörökös azon eset
re, ha III. Napoleon beteges kis fia meghalna.

Hogy arcvonásai meglepően hasonlítanak az I. 
Napóleonéihoz, az az első pillanatra szemünkbe 
ötlik. —
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E g y  h a l o t t  k é z i r a t a .
- Beszély.

(Vége.)

Már késő volt, midőn Harry a szülői ház előtt 
állott ; nem kis csodálkozásra észrevette, hogy a 
nappali szobában még világosság volt. Vájjon 
mit jelent ez ? Minő rendkívüli dolog adta elő 
magát? Volt is neki oka a töprenlcedésre, mert a 
Schneider-család korán le szokott nyugodni. „A  
tyúkokkal lenyugodni!“ volt az öregnek jelszava, 
miért is nagy csoda volt, ha a család kilenckor 
még fenn maradt.

Izgatottan lovagolt az udvarba, kiváncsi lévén 
arra, vájjon mi változtathatá meg ama régi szo
kást. Gyorsan leszállván lováról, ki akarta nyitni 
az ajtót, de az zárva volt. Zörgetett s kiabált, a 
hogy csak tudott; mind hiába! senki se mozdult.

Végre óvatosan egy ablak nyílt meg feje felett, 
s azon sápadt, beesett arcú anyja nézett ki.

— Oh Harry! — kiáltá remegő hangon, midőn 
íiát megpillantá; —• úgy szeretem, hogy megjöt
té l! Nem is képzeled, mily nagyon megijedtünk ; 
lásd, aligha kisértet nincs a házban. IJgy tetszett 
nekünk, mintha valaki zörgetett s suttogott volna, 
sőt lépteket is hallottunk !

— Anyám, zárd fel gyorsan az ajtót; ese- 
dekolt Harry.

ü gy  lett.
—  Láttatok valamit? —  kérdé, midőn a nap

pali szobába lépett.
...  Igen !‘— válaszold anyja. Itt ültem az ablak

nál, midőn fejem felett rögtön léptekot és iszonyú 
zörejt hallottam. Hallgatóztam, s ily szózatot 
hallék ♦ „Schneider Mari, nézz ki az ablakon !“ 
Es gondold el csak Harry, lolkemre mondom, ott 
láttam elhunyt atyátokat; botjára támaszkodott; 
oh ! oly nagyon sápadt és szomorú volt. No tulaj
donítsd ám puszta képzelődésnek, mert gyengék 
ugyan szemeim, de azért nem csaltak meg!

—  Es mit beszélt? — kérdé feszült íigyelem- 
mel Harry.

— M ari! — mondá méltóságos hangon ; — szi
vem fájdalommal van tőle. Azon vagyon, melyet 
e földön hagytam, a gyülölségnek magvát hintó 
szét családomban ; én tehát még egyszer emberi 
alakot ölték magamra, hogy családomat megláto
gassam, s gyermekeimet végrendeletein tisztelé- 
séro kérjem. Ha békesség és kölcsönös szeretőt 
honol szivoikben, akkor a feltámadás napjáig 
nyugtom leond síromban; ellenkező esetben utol
só órájukig üldözni s gyötörni fogom ők et!“

—- Most már otthon vagyok! kiáltá Harry, mi
dőn anyja elhallgatott; — látom, hogy néhány 
gazember cselt akar szőni ellenünk. Nem nyug
szom addig, mig ezen gazságot le nem leplezem, 
s fogadom, a tettesek lakolni fognak!

— Hova készülsz? — kérdé anyja, midőn Harry 
lámpást ragadott s távozni akart

— Fel a cserfa-ládához, hogy megtudjam, ben
ne van-e atyám ruhája.

Úgy volt, a mint gyanitá; a láda üresen állott.
•x- •**

Ezen éjjel semmi álom se jött Harry szemére; 
mindegyre gondolkodott, s még inkább megerő
södött azon hitében, hogy ki akarják őt játszani. 
Eszébe jutott, hogy a ravasz Dixon, kit nem rég 
perrel fenyegetett, ettől nagyon irtózott.

— Nem lenne jó —• kérdé Dixon, — ha báty
jával olyformán lépne egyezségre, hogy az ön
nek bizonyos mennyiségű évi összeget biztositson? 
mert lássa, a per nagyon költséges dolog s miután 
az ön részéröl úgyis balul ütne ki, ön tökéletesen 
tönkre fogna jutni.

Dixon ezen szavai eszébe jutottak e nyugtalan 
éjszakán, s most már kézzelfogható volt előtte, 
hogy öt engedékenységre birni törekesznek.

Harry minden erejét megfeszité, hogy ezen ti- 
tokszerü dolgot napfényre hozza. Dixon nem is sej- 
dité, hogy mialatt Ilarrynak fejledező tehetségét 
őrszemmel tartá, oly hatalmas ellenség figyelmét 
ébreszté fel, a ki vele minden ravaszsága dacára 
is képes volt megmérkőzni.

Harry szükségesnek tartá a szellemet még egy
szer megjelenésre birni. Terve pillanat müve volt.

Hogy ezt kivihesse, meglátogatá Dixont. Ez al
kalommal minden habozás nélkül kijelenté, hogy 
neki határozott szándéka port indítani, mert már 
kezében bírja a szükséges bizonyítékokat. Dixon 
minden ckesszólási tehetségét összeszedte, csak 
hogy őt erről lebeszélje, de mind hiába! Harry 
nem engedett. — Majd meglátom, gondold, midőn 
az irodából kilépett; —  nem készti-é ezen szóvál
tás a kisértetet uj megjelenésre.

Boestelcdott. Harry azon ablaknál ült, mely a 
kertbe nézett ; a közelében álló asztalon két 
töltött pisztoly feküdt, ellővén készülve a legválsá
gosabb percre is.

Nem kellett sokáig várakoznia. Tiz órakor 
nyikorgott sarkaiban a kertn jtó s a kertbe egy alak

45*
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lepett, tökéletesen utánozván nz elhunytnak moz
dulatait. Harry közelében megállóit.

— SchneiderJakab le lk e ,—  kezeié a szokott 
méltóságos hangon —  nagyon aggódik azon vi
szály miatt, a mely családjában létezik.

— Megállj ! —• kiáltá Harry, — meguntam már 
a sok mende-mondát. Ha csakugyan elhunyt atyám 
szelleme vagy, úgy neked egy golyó nem árthat; 
ha ellenben élő lény vagy és csalás végett jelen
tél meg itten, akkor legalább kiegyenlíti köztünk 
a dolgot!

íg y  szólván, kilőtte az egyik pisztolyt. A golyó, 
a mint ki vehette, a kisértet feje felett repült el; 
mire ez zavartan futásban keresett menedéket. 
Felkapaszkodott a kőfalra, úgy akarván a kert
ből kiszabadulni ; egy roszul megerősített nagy 
kővel azonban visszaesvén, ez reá nehezedett. 
Harry ezalatt a szökevény nyomában volt, s utol
érvén őt, eltávolitá ennek 
szétzúzott lábszáráról a 
követ. A szerencsétlent 
azonnal a házba hurcolá s 
bemutatta a meglepett csa
ládi tagoknak. Leemelvén 
a fogolynak nagy karimá
ja  kalapját és 
к áj át, Dick Honét, Di
xon írnokát látta maga 
előtt.

—  Gazember! — kiáltá 
Harry, ujját a még töltve 
lévő és Howe mellének 
szegezett pisztoly kakasá
ra tévén ; nyilatkozzál 
azonnal, hogy mit kerestél 
itten és kik cinkosaid, mert különben a halál fia 
vagy !

Irgalom, irgalom ! kiáltá a megrémült 
gonosztevő. —' Ne bántsa életemet, én mindent 
bevallók !

— 11a igazat nem szólsz, úgy lelőlek, mint 
egy kutyát! — viszonzá Harry, a pisztolyt még 
mindegyre a fogoly mellének tartva.

Dick Howe mindent bevallott. Az olvasó előtt 
ismeretes részletességeken kívül felemlité, hogy 
ő ezelőtt mint hasbeszélő kereste kenyerét, miért 
is képes volt az elhunytnak hangját utánozni; 
továbbá hogy Dixon által biratott arra, hogy 
mint szellem jelenjék meg, mert ő a pert minden 
áron kerülte, nehogy általa becsületét kockáz
tassa ; végre hogy ez ügyben Tamás is nagyon 
kézre járt, a mennyiben atyjának ruháját átszol
gál tatá.

Másnap mind a városban, mind pedig annak 
környékén szigorú kutatás történt. I )ixon nem 
került elő; egy szót se lehetett róla többé hallani. 
T a m á s  nagylelkű öcscsétől teljes bocsánatot 
nyert.

* •*
Azóta év év után múlt 

nagy
változáson ment ál. Az 
előbb kopott falak most 
fehérre festve emelkednek 
m a g a s b я, h о m 1 о к z a t á t g у ö - 
nyirü. lúgos, oldalait pe- 
dig zöld redőnyökkel ellá
tott ives ablakok díszítik. 
Az omlófélben levő csűr 
helyén üvegház áll, mely 
ben a legritkább honi és 
külföldi növények tenyész
nek, s az előbb annyira el
hanyagolt kert jelenleg 
a legnagyobb fényben 

úszik. Szóval, keresni kell boldogabb hajlékot, 
mint a melybe Harry kevéssel történetünk után 
szeretett Annáját vezet.é.

Közli: May assy Lás г tó.

Somogymegye egyik legszebb vidékén, — völ
gyek és sötét erdők által kerítve — terül el Csur
gó mezőváros, 5— (> ezer lakost számítva. A város 
ma két részre különittetik : ó- és újvárosra. Hajdan 
az alsó rész (az ó-város) állott csak, mig a felső 
(újváros) helyén sötét erdőség feküdt.

Csurgót az 1794. év tette nevezetessé a nagy 
Festetich egy nemes tette által. Ugyanis akkor a 
gróf, (Festetich György,) Csurgó földes ura, ott 
egy protestáns iskola építését látva hasznosnak

szükségesnek: arra helyet, építkezési anyagot 
s föntartására bizonyos mennyiségű élelmiszere
ket, fát, szénát stb. adományozott. A nemes indu
lat valósult, az iskola fölépült; s ott állanak ma 
is megfakult falai büszkén s rendülotnül.

Az uj iskola első professora, hogy ki legyen V 
e kérdést maga a gróf fejtette meg. Ugyanis a 
nagylelkű koszorús költő: Csokonai Vitéz Mihály 
Somogy- s Zalában mulatván, gróf Festetich 
György Keszthelyen a tanári szék elfoglaláséra

C s u r g ó.
és
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meghívta, s az elfogadván a meghívást, első pro- 
fessorává lett csurgói iskolánknak. Innét tette ő 
regékkel telt kirándulásait Keszthely, Bajom és 
dákó vidékeire. Pár év eltöltése után azonban 
Csurgót és tanári állomását — hol az irodalmat, 
s kiválólan a lyrai költészetet gazdag eredmény
nyel tanította — majd később Somogyot is örök
re elhagyta. Az iskola e veszteséggel azonban el 
nem esett, sőt napról napra gyarapodott szellemi 
s anyagi tokintetokben.

Külalakját híven adja sikerült képünk, —  azon 
kép, mi a nevezett iskola egy hálás növondéko 
kiadott munkáján jelent meg. Egy lényegtelen 
különbséget azonban mégis találunk a kép és a 
való közt: a regényes nyárfák, melyek sudaran 
emelkedtek az ég felé — a verebek e bozontos

a kis csengetyü is s hatalmasan hallatja magát, 
ha valaki kötelébe kapaszkodik.

Belső részei igen kevés változtatással azok is 
olyanok, milyenek még az alapításkor valának. 
Könyvtára több ezerre menő kötetet számit m ár; 
múzeuma gyenge, de megalakult.

Ha Csurgó múltja fényes, úgy jövője fényesebb 
leend. Az állam a népnevelés magasztos elveit va
lósítandó, a 22 felállítandó preparandia egyikét 
Csurgóra helyheztette. S ha az állam hite és az 
egyház reménye beteljesül, úgy a nép s általa a 
haza boldog leend. Adja isten hogy úgy legyen.

Az iskola — gyimnasium — hátsó része előbb, 
azaz ez ideig, a rendes isteni tisztelet helyéül szol
gálván, az a csurgói ref. egyház templomát ké
pezte: ma ez is átmegy az iskola részére. Helyette

Uj osztrák -m agyar zászló tengeri k ereskedelm i ha jók  szám ára.

tanyái — már nincsenek meg ; csak pár éve, hogy 
az idő és sors szavára kidőlt podvásult törzsökük. 
A recsegő vörös torony azonban ott áll még régi 
helyén izmos szél-vitorlájával: a denevérek о biz
tos tanyája, sok gyormekies regét tudna elbeszélni 
atyáink s azok fiai életéből. Font állt berni még

vele szem közt a csinos góth-izlésben épült temp
lom áll, mi felépülését részben a bőkezű külföld 
ajándékának, részben buzgó lelkipásztora fárad- 
hatlanságának s kitartásának köszönheti.

Virágozzék a gyimuasium, preparandia és 
egyház! / f — i h ■—f

A m agyar-osztrák m onarchia uj tengeri kereskedelm i lobogója.

Folyó évi augusztus 1-jén kellett életbe lépnie 
azon törvénynek, mely a dualizmus alapján a ten
geri kereskedelmi hajók számára (akár az osztrák 
örökös tartományokhoz, akár a magyar korona 
országaihoz tartozzanak azok,) uj lobogót léptet 
életbe, moly a dualizmusnak kifejezője legyen.

Ezen lobogót — a szinck olőtüntotéso nélkül — 
mellékelt rajzunk mutatja.

К lobogó hosszas négyszöget képez, melynek 
hossza egy harmaddal több, mint magassága, s 
ezen lobogó közepén két egyonlő mezőre van 
osztva.

A lobogó rudjához közelebb eső mező három 
egyenlő, vízszintes csíkra van felosztva, melyek 
felsője és alsója vörös, középsője pedig fehér. 
Ezek az osztrák szinok, melyek közepén van
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Ausztriának sárgán szegélyzelt pajzs-oimore, vö
rös-fehér-vörös vízszintes csíkokai, fölötte nyílt 
koronával.

A  lobogó másik része hasonlóan három egyenlő, 
vízszintes csíkra van felosztva, melyek felsője v ö 
rös, középsője fehér, alsója zöld. Hogy ezek a ma
gyar színek,nem kell megjegyeznünk. A közdpsö 
fehér csíkban van Magyarország pajzs-címere, fö
lötte sz. István koronájával.

Ezen kezdeményezés folytán, a dualizmus alap
ján már most joggal várhatjuk, bogy Magyaror
szág államisága a mi keserves adónkon is föritar- 
tott hajó had lobogóin, a rendes sorkatonaság 
zászlain és a diplomácia címerein, pecsét join is 
nyerjen kifejezést addig is, mig Magyarország 
hadereje és külföldi képviselete alkotmányos 
úton toljes különállóságot nyerne.

E gy  fekete  k ir á ly  fo g lya i.
(Vége).

1868. april 10-dikén egy fiú levelet hozott az 
angol hadsereg főparancsnokától a fejedelem szá
mára. E levél olyan volt, melynél helyesebbet 
nem is óhajthattunk volna: határozott hangú, 
udvarias s nem tartalmazott sem fenyegetést, som 
Ígéreteket, kivéve azt, hogy Theodorosz tisztessé
ges bánásmódban fog részesülni, ha a keze közt 
levő európai foglyokat bántalom nélkül szabadon 
bocsátja.

E nap délutánján parancsot kapott az egész 
helyőrség, hogy gyülekezzék a király köré a tá
borba. Három- s négy óra közt roppant vihar tá
madt, s mi azt hívők, hogy az ég zengése közül 
időről-időre nem messze szóló ágyuk dörgése vá
lik ki. Négy óra után lecsöndesedett a vihar s 
most már nem kétkedhettünk többé az ágyudör- 
gés fölött. E napon azonban csak Theodorosz ren
deztetek katonái bátorságának emelésére szinle- 
ges ágyúzást; de másnap véres csata volt Mag
dala alatt, Fahla mellett a Bakhilo átjárásánál, 
melyben Theodorosz el veszté minden puskását, 
bárha az angol seregnek csak előcsapata által tá- 
madtaték meg, melyben húsz sebesültnél egyéb 
kár nem esett.

Délután négy óra tájt maga elé hivatá Theodo
rosz Eladót s igy szólt hozzá: „Hallja ön ezt a 
zokogást? Katonáim közt nincs, ki testvérét 
vágy barátját ne vesztette volna. Mi történik majd 
még akkor, ha az egész angol hadsereg megér
kezik? Mit tegyek? tanácsolj !“

— Legjobb lesz, ha fölséged elfogadja Rasz- 
szam ajánlatát! — viszonzá Fiad.

— Jól van hát, menj vissza Magdalába és 
mondjad Kasszámnak, hogy bízom barátságában, 
miként nemzetével kibékit. Azt fogom tenni, a 
mit legjobbnak tart. Ezen esemény előtt hatalmas 
személynek hittem magamat, de most már tapasz
taltam, hogy ellenfeleim »álamnál sokkalta erő
sebbek.

Az angol sereg főparancsnokához Fiad és Pri- 
deauk mentek követségbe az európai foglyok kö

zül, s kisérte őket Dezsacs Álamé, a fejedelem 
veje. Az angol táborban tiszteletteljesen fogad
tattak, s sir Robert Napier, a fővezér, levelet adott 
át nekik Theodorosz számára, mely rövid s 
határozott szavakban volt tartva, de udvarias 
volt s azon biztatást tartalmazá, hogy mind vele, 
mind családjával tisztelotteljesen fognak bánni, 
ha az európai foglyokat szabadon bocsátja s ma
gát az angol királyné hatalma alá veti.

— Mit értenek „tiszteletteljes bánásmód“ alatt ? 
— kérdé Theodorosz a válaszszal visszatért kö
vetséget. A z t : hogy az angolok segíteni fognak 
engem ellenségeimet megfékezni, avagy azt: 
hogy velem, mint fogolylyal fognak tisztességesen 
bánni ?

Prideaux erre azt viszonzá, hogy a fővezér erre 
vonatkozólag semmi határozottat sem mondott; 
egyébiránt az angol sereg ide egyszerűen csak 
azért jött, hogy az európai foglyokat kiszabadítsa. 
Ezen válasz nem igen tetszett a fejedelemnek, a 
miért is egy pecsételetlen levelet Íratott, abban 
többek közt azt állítván, hogy miután eddigolé 
ő még senkinek sem volt alája vetve, ezt tennie 
ezentúl sincs kodvo. E levelet rögtön olküldette 
Napi érnék.

A fővezér csak élőszóval válaszolt, s egészen 
elébbi leveléhez tartotta magát. Ezen választ Pri- 
deauxnak kellett megvinnio.

Ugyanez időtájban a fejedelem hozzánk, mag
dalai foglyokhoz két tisztjét kiddé, következő 
üzenettel: „Menjetek azonnal szabadon! menje
tek népetekhez, s holnap küldhették holmitokért.“

íg y  megszabadulván, siettünk az angol tábor
ba. En voltam a menet élén s nagy volt megle
petésem, midőn a hegyszakadás fölötti keskeny 
ut egyik kanyarulatánál szemtül-szombo jutottam 
Theodoroszszal, kin roppant felindulást voltom 
észre. Mögötte, egyotlon sorban, húsz fegyveres 
állott. A hely, a hol állott, oly keskeny volt, 
hogy okvetlen érintenem kell vala öt, ha nicllotte 
el akarok haladni. Az ut alatt roppant mélységbe
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meredt le a szakadék, fölötte pedig óriás falul 
emelkedőnek a szirtok. Valóban, nem választha
tott volna ki alkalmasb helyet, hahogy sötét cél
jai voltak velünk.

Eleinte nem láthatott engem, mert arca félig 
félre volt fordítva; de megpillantván, elébb rám 
tekintett, aztán karját aláhullatván, halk és szo
morú hangon kérdd : hogy vagyunk? s ezzel „is
ten hozzátokat“ kivánt.

Kiséretünk abissziniai vezére mondá később, 
hogy Theodorosz ezen pillanat óta ingadozott: 
vájjon kivégeztosson-o minket, vagy no? Már 
csaknem elértük volt a fejedelem táborának elő
őrseit, midőn mögülünk ránk kiáltottak a katonák, 
hogy álljunk meg. A megszabaduláshoz ily közel 
lévén már, —• igazán megijedtünk. Aggodalmunk 
azonban nem tartott sokáig, mert csak Theodorosz 
egyik szolgája jött utánunk, magával hozva Pri- 
doaux és az én kardomat, melyeket ö felsége ez- 
elő't huszonegy hóval szodotott el tőlünk. Ezzel 
tovább indultunk, s nem sokára körülvettek ujjon
gó honfitársaink.

A  megszabadulásunkat kövotott napon mente
gető levelet* küldött Theodorosz fővezérünkhöz, 
sajnálatát fejezvén ki [tegnapi nem udvarias üze
nete fölött. Egyúttal tudakolá, vájjon olfogadna-o 
tőle Napier ajándékban 1000 tohenet ? Ez —  ezen 
ország szokásaként, — kibékülési jel volt, mely 
ha elfogadtatik, meg kell szűnnie minden nehez
telésnek.

Midőn 'némely európai visszatért Theodorosz 
táborába, hogy családját is elvigye magával, ta
lálkozván a fejedelemmel, ennek első kérdése ez 
volt: „Elfogadtattak a tehenek?“ A foglyok pe
dig viszonzák : „Az angol fővezér azt mondá: Én 
elfogadom ajándékodat; fizesse meg isten.“ E vá
laszra Theodorosz mélyen föllélokzett, mert azt 
Ilivé, hogy az angolokkal most már szont a béke, 
s szivos búcsúzások közt inditá útnak a megsza
badultak hátramaradt családjait, valamint az ed
dig még el nőm bocsátott európai munkásokat is.

Szegény Theodorosz, nagyon csalódott; mert 
ve je előtt sir Robert Napier másnap határozottan 
ismételte régibb követelései második részét is, az
az: hogy Theodorosz vesse magát az angol király
né hatalma alá, különben az ellonségeskodés azon
nal folytattatik. Meggondolásra 24 órányi időt 
tűzött ki.

Minthogy ezen hónap 13-dikáig Theodorosz 
még mindig nem voté magát alá, az angol csapa
tok már útnak indultak, midőn Theodorosz sere
gének legjelentékonyebb vezérei velő szombo jö t
tek azon nyilatkozattal, miként ők a maguk és a

helyőrség nevében jönnek fegyvereiket letenni s 
az erődöt átadni, mert — úgymond —  Theodo
rosz az éjjel mintegy ötven emberétől kisérve, 
megfutamodott.

Theodorosz pedig egész éjen át nyugtalanul és 
leverten sétált a Szelasszié fonsikon, jókor haj
nalban pedig igyekezett rábeszélni katonáit, hogy 
kövessék őt ; ezek azonban a fensik ellenkező 
részére vonultak. Theodorosz erre a hozzá legkö
zelebb eső két kunyhót lángba boritotta, moly tette 
azonban nemhogy elfojtotta^ volna, de sőtszitotta 
az ellene való szegülést.

Kevés megmaradt embereivel tehát Kafir-Ber 
felé indult, ezen szoros torkolatánál azonban meg
pillantó az őt és katonáit szemmel tartó ellenséges 
galla-törzset. Most igy szólt kevés hivéhez: „H agy
jatok el, magam akarok meghalni!“ Vonakodá
sukra viszonzá: „Igazatok van ; hanem hát men
jünk vissza a hegyre. Sokkal jobb a halált az eu
rópaik kezéből fogadni el.“ Es csekély számú, 
vele együtt halni kész hivétöl követve, visszatért 
a magdalai erődbe, melynek széleit eltorlaszoltatta.

Mikorra a nap teljesen fölkelt, azon percben, 
midőn az angol roham-csapatok már képződtek, a 
magaslatokról töméntelen férfi, asszony és gyer
mek — magukkal vonszolva lovaikat és barmai
kat — ereszkedett le. Ezek Theodorosz hadsere
gének maradványa és Magdala lakossága vala, 
mely a harc nyomora elől futott, irgalmat esdve 
a győzőktől. A férfiakat egyszerűen lefegyverzék, 
s ezzel szabadon bocsáták családjaikkal együtt.

A  fahlai és szelassziéi magaslatokat az angolok 
minden lövés nélkül foglalták e l ; itt nehány ágyun 
kivid nem találtak egyebet s ezek is liasznavehet- 
lenok voltak. Innen Magdalának indultak, mely
nek tövéből, a sziklába durván vágott lépcső 
vezetett föl egy jól eltorlaszolt s az erődbe nyiló 
ajtóhoz. Az angol tüzérség mindenekelőtt ezen 
ajtót vette célba. Az angol katonák az ajtónak 
abissziniak holt tetemeivel íödött romjain keresz
tül bejutottak egy külső kerités-féle helyre, s mi
dőn a második kapun is betörtek, a földön maguk 
előtt egy holttestet láttak elterülve. A  hadcsapa
tot követett abissziniai tolmácsok ezen holttest
ben azonnal fölismerték a Theodoroszet. A mar
inál* betörő idegen katonák lattára saját közevei 
röpitett agyába golyót, nem akarván, hogy elve 
jusson ellenségeinek keze közé.

En azonnal boléptem az erődbe, elfoglaltatása 
után. Lcgolsöbbon is Theodorosz holtteste tűnt 
szemembe. Ajkain még mosoly lebegettt, azon 
boldog mosoly, melyet élte utolsó napjaiban oly 
ritkán lehetett rajta észrevenni. Ezen mosoly a
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Theodorosz öngyilkossága. (Az „E gy fokoto király foglyaidhoz.)
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nagyság kifejezése'! kölcsönző ez ember nyugodt 
vonásainak, kinek pályája oly nevezetes s kegyet
lenkedései a történelemben csaknem páratlanok, 
ki azonban utolsó óráiban vissza látszott jutni if
júsága korába, midőn hősként harcolt s inkább ön
gyilkossá lett, hogysem mogadja magát.

•x-
•x-

Theodorosz özvegyét és fiát levitték az angol 
táborba. — A fekete császárnak általuk fötalált 
és angol katonák által őrzött tetemeit másnap te
mették el a magdalai szalmafödelü egyházban, s

a szomorú ünnepélynek díszt csak a vörös angol 
egyenruhák kölcsönöztek.

Theodorosz özvegye fájdalma által megtöretve, 
néhány nap múlva meghalt az angol táborban, fia 
pedig — kinek arcképét lapunk múlt számának 
első oldalán adtuk —  Britanniába vitetett, hol az 
angol nép fogadta gyámságába.

Idáig terjedt a fekete császár drámája. wSzáraz 
történelmi vázlatban adtuk azt; megható-e t az 
olvasóra bízzuk megítélni.

(Dr. Blanc után.)
Szoholy Viktor.

Hogyan ir egy poros/ Magyarországról?

Lapunk legelső évfolyamában közöltük volt 
egy franciának magyarországi útleírását, mit ol
vasó közönségünk annak idején élvezettel foga
dott; most egy németnek rólunk szóló rövid is
mertetését mutatjuk be, moly bárha némely helyütt 
eléggé különös, egészben jóakarattal van Írva. 
De lássuk e leirást magának az utazón de szavai 
szerint

Néhány nappal előbb, — úgymond poroszunk, 
— hogy Bécsuen megkezdődtek volna a szövet
ségi lövészek ünnepélyei, e városban időztem. Az 
ünnepélyek nem érdekeltek, s igy szerettem volna 
valahol másutt lenni. A császári fővárost már 
egész környékével együtt ismertem, s igy különö
sen Magyarországba szerettem volna utazni, moly 
országról oly sok szépet, de egyúttal igen roszat 
is beszélnek, különösen rablóiról, rósz útjairól, de 
még többet szép feketeszomü nőiről, isteni görög
dinnyéiről (ez északi Németországban ismeretlen 
gyümölcs,) s a magyar vendégszeretetről. Azon
ban magánosán utaznom oly országba, hol nincs 
semmi ismerősöm, s melynek nyelvét nem tudom, 
nemcsak unalmasnak, de egyszersmind bajosnak 
is tetszett nekem.

Szerencsére azonban találkoztam valakivel, ki
nek társaságában tehettem meg ez utat. En t. i. 
Bécs Lipótvárosában az „Arany bárány“nál valék 
megszállva, hol mindig szoktak lenni magyar ven
dégek is. Ez urak közül kettő különösen feltűnt 
előttem, kiknek egyike valóságos képmása volt 
Deák Ferencnek, a hires magyar államférfinak, 
kinek fényképezett s kőnyomatu arcképét Becs 
minden kirakatában láthattam, s ki ép oly potro- 
hos és telt, gömbölyű és vörös arcú, ép oly borot
vált kettős-tokáju volt; hosszú pipája mindig illa
tos török dohánynyal volt töltve, melyből minden 
étel után hatalmasakat szippantott. Öltözete ogy- 
szerü, ezüstgombos kék attikából, szűk magyar

nadrágból és cseresznyeszínű (!) süvegből á llott; 
korára nézve mintegy 65 éves lehetett. Mellette 
voltlegjobb korban levő, szintén magyarosan, azon
ban sokkal Ízlésesebben öltözött fia, ki polgária- 
sabbnak látszott nem épen diplomata-kinézésű 
atyjánál. Mindkét ur németül beszélgetett az asz
talnál szomszédjaival; az ifjabb igen folyékonyan, 
úgy hogy kiejtésén alig lehetett idegenszerűséget 
észrevenni, mig atyja csak úgy kerékben törte a 
német syntaxist és gramatikát. Csakhamar megis
merkedtünk egymással. Az öreg ur szeretett sak
kozni, s minthogy nem volt semmi dolgom, átvet
tem a fiú szerepét, ki másutt bizonyára jobbizűen 
mulatott, mint a vendéglőben.

„Midőn úgy beszélgetés-közben fölomlitéin az 
öreg Bánlaki előtt, —■ ez volt a neve, —  hogy 
mennyire szeretném látni Magyarországot, ő a 
logszivélyesebben hivott meg magához; azt mon
dd, hogy addig maradhatok nála, meddig nekem 
tetszik ; hogy ő nem szokott sok ceremóniát űzni 
s reméli, hogy nála nem fogom magamat unni. 
Mindezek nagyon Ínyemre voltak. Azon kereske
dőnek — kire Bécsben várakoztam, — csak egy 
hó múlva lehetett ide visszatérnie, s igy volt időm 
az ismeretlen országban tetszésem szerint mu
latnom.

Ezen ajánlatot követett napon gőzhajón utaz 
tunk el Bécsböl. Útközben elmondta az ifjúbbik 
Bánlaki, hogy atyját lehetetlen a gőzkocsin való 
utazásra bírni, mert azt tartja, hogy azon mindig 
szerencsétlenségnek kell történni. Bánlakiék Post- 
től lávol, a Tiszántúl laktak s igy nekünk utunk- 
nak nagyobb részét majd csak kocsin kell meg
tennünk.

S igy történt. Pesten összesen csak tizenkét óra- 
hosszat időztünk.

Magyarországot gőzösről megismerni épen 
oly lehetetlen, mint Német- vagy Franciaor-
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országot, Belgiumot vagy Angliát. Sokkai többet 
tapasztalhatni postakocsin (is még többet magán 
hintán utazván.

Kocsink négy-ülésü volt. Az úgynevezett quod- 
libot*fogat hajtását az ifjabbik Bánlaki vállalta 
magára, moly fogat öt lóból állott, ogy foketo gyep- 
lésből, poj rudasból, sárga nyergesből, szürke os
torhegy ősből és csöngővel ellátott tarka rudasból. 
Л lovak szerszámairól széles bőrszalagok (sallan
gok) lógtak alá, mik legyezőül szolgálnak nekik 
a darazsak, kullancsok és bögölyök ellen s az ál
latok — úgy látszék, — kényesek is voltak ezen 
cicomájukra. Ura mellett a bakon ülő kocsisunk
nak nem volt egyéb dolga, mint egyikünk- vagy 
másikunknak pipáját megtömni s tüzet adni, mit 
nem gyufával varázsolt elé, mit a szél olfujt volna, 
hanem primitiv módon acéllal, kovával és tap’  
lóval.

Első nap tizenöt mértföldet haladtunk, egészen 
Arokszállásig, mely népes mezőváros a Jászságban 
fekszik. Midőn megláttam о hely népét, akkor 
nyortom csak fogalmat a magyarságról. Soha som 
láttam életemben szebb emberfajt a jászokénál. 
Mindnyájan magasak, széles vállunk, csinos alka- 
tuak, szabályos arcvonásnak, csaknem kivétel nél
kül barnák, sötét, tüzes szeműek s tekintetükben 
komolyság és méltóság honol. Öltözetük csak váll- 
lapockájukig érő fehér ingből áll, mely barna 
hátuk és gyomruk egy részét szabadon hagyja, 
aztán igen bő patyolat-gatyából, melyek csaknem 
úgy néznek ki, mint a sok ráncu szoknya. Kalap
juk alacsony, de igen széles karimáju. Lábuk ha
talmas csizmában fészkel, s a báránybőr bunda 
soha som marad ol hátukról, melyet esőben gyap
jas felével forditnak kifelé, verőfényos időben azon
ban másik felével, melyet a legtarkább borvirá
gok diszesitenok.

Árokszálláson nőm fordultunk vendéglőbe, ha
nem Bánlaki ogyik ismerőséhez, ki értesülvén 
róla, hogy némot vagyok, engem c'szro sem lát
szott venn i. Csak a vacsora föltálal tatása után 
fordult hozzám s kínálásának nem volt végo-hosz- 
sza. Az étolok igen ízletesek voltak, de úgy ké
szítve, a hogy azelőtt sohasem láttam. A vörös 
spanyol bors (paprika), a szalonna és tejfel sze
repelt legjobban ; ehhez jó  egrit s végül pompás 
tokaji aszút ittunk, moly ereimen keresztül, egész 
velőmig hatott. Vacsora után dohányzás s magyar 
nyolvon folytatott politizálás következett, miből 
én mitsem értettem, bárha az ifjabb Bánlaki min 
dent iparkodott némotro leforditni. Csak azt tu
dom, bogy házi gazdánk dühös Deákista volt, 
Bánlaki és fia azonban ép oly hove« hive Kossuth

nak. A vita miudazáltal nem volt túlheves ; mind
egyik fél megmaradt meggyőződése mellett, s a 
vita-befejezést a legközelebbi találkozásra halasz
totta el.

Hajnali négykor már talpon voltunk, s pompá
san megreggelizvén, tovább folytattuk utunkat.

Alig mentünk egy órányit, midőn bizonyos tá
volban nagy vizet s annak túlsó partján házakat, 
tornyokat, fasorokat és bokor-csoportozatokat 
pillantottam meg. Magyarország térképe velem 
volt s azért utána néztem, hogy vájjon ez miféle 
város lehet. A térképen azonban ezen helyen csak 
falvak voltak jelölve, s ezeken kivid egy 9000 
lelket számláló mezőváros, Tiszafüred, de ez is a 
hasonnevű folyón túl. Az általam látott város úgy 
nézett ki, mint valami székhely, pompás paloták
kal. Kérdeztem Bánlakitól: váj jon ez-c Tisza- 
F ürcd ?

—  Nem, viszonzá ő, ez nem Tisza-Füred, ha
nem a délibáb; tndja ön, a mi úgy látszik a leve
gőben, mintha város és viz lenne, és a mi mégis 
semmi.

Fia megmagyarázta, hogy a látomány fata-mor
gana, légtükröződés volt, egyike azon pompás 
légi tüneményeknek, melylyel ezen alföldi rónát 
kivéve, az egész európai száraz földön sehol sem 
találkozunk.

Tisza-Füredre délelőtt fél tízkor értünk, hol lo
vainkat meglehetősen sokáig abrakolták.

— Most jól meg kell etetnem! — mondá Bán
laki, mert a Hortobágyig egyetlen házra sem ta
lálunk, a hol magunkat s lovainkat elláthatnák.

A Hortobágy megemlítésénél borzongás futott 
végig hátamon, mert olvastam volt valahol, hogy 
ott mindig hemzsegnek a rablók. Kérdeztem Bán
lakitól: vájjon nem juthatnánk-e más utón Deb
recenbe, miután nincs nagy kedvem a betyár 
urakkal találkozni.

— Ha nem igy monnénk Debrecenbe,nagy kerü
lőt kollcno tennünk — viszonzá. Egyébiránt a be
tyároktól nincs mit félnünk, mert szerződésre 
léptem velük.

Csodálkozva tekintettem Bánlakira; ő elértette 
ezt, s mosolyogva jegyzé meg, hogy majd minden 
földosur szerződésre szokott lépni a rablókkal 
(!?) melynek erejénél fogva amazok tartoznak 
ezeknek évonkint bizonyos mennyiségű gabnát, 
birkát, sertést, lőport s néhány akó bort fizetni, 
a miért aztán szabadon járhatnak-kelhetnek az 
egész országban anélkül, hogy hábofgattatnának. 
Ezenkívül az ily földesurak nyájai és gulyái biz
tosítva vannak a lopások, és épületei a felgyujta- 
tások ellen.
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Ezen biztosítások dacára is nagyon elment a 
kedvem a magyar Alföld meglátogatásától.

Lovaink etetése délig tartott, s igy a legna
gyobb bőségben utaztunk tovább. A  hortobágyi 
csárda Tisza-Füredhez hét mértföldnyire fekszik ; 
odáig egyetlen házat, egyetlen fát sem láttam, 
csak iit-ott egy-egy  gémes kutat, mely a kék 
láthatárról úgy tűnt elé, mint magános felkiáltó 
jel egy iv tiszta papiron. Feltűnt itt előttem 
néhány madár , mely Németországban egészen 
ismeretlen, mint például a szép hófehér ’gém , 
mely a Tisza partján 40 — 50 darabból álló 
csapatokban álldogál; aztán a szürke kócsag és 
a hatalmas daru, mely páronkint látszik itt-ott. 
Ezek kocsinkat elég közeire várták be, azzal az
tán megiramlottak, mint a struccok, s végre eléggé 
nehézkesen emelkedtek a légbe. Volt ezeken kí
vül itt iszonyú számú gólya a nádasokkal benőtt 
mocsárak szélein. Ezen beláthatlan rónaság leg
nagyobb része nem volt mívelés alatt, a hol azon
ban szántóföldekhez jutottunk, ott a vetés igen 
szépnek mutatkozott. Délután öt óra lehetett, mi
dőn a hortobágyi csárdához értünk. Ez két ma
gános épületből áll, melyek egyike a csárda, má
sika az állás; udvara keritetlen, gémes kútja ha
talmas, s végre közelében a kis Hortobágy-folyócs- 
kán köhid visz keresetül. Ebből áll az egész 
tájkép.

Minthogy Tisza-Füreden csak villásreggeliz
tünk, itt akartunk ebédelni ; a csárdás azonban 
nem igen vigasztalt, mert azt mondá, hogy nincs 
semmije, legfölebb olyan sültje, a mit valószínű
leg nem fogadunk el. Azt hivém, hogy e sült tán 
ürgéből vagy mezei pocikokból készült, ő azon
ban fölvilágosított, hogy foglyokból. Később még 
más ételeket is kerített elő, úgymint káposzta-le
vest bizonyos fajú hallal, melyet én nem ismerék, 
mely azonban igen ízletes; e hal neve csík. Az 
évszak nem volt az, melyben a foglyokat meg a 
csikót eszik, mindazáltal nagyon jó l esett mind 
a kettő.

A hortobágyi csárdában tartózkodásunk ideje 
alatt egészen parasztosan öltözött három fegyve
res lovag jelent meg. Fokosokkal, pisztolyokkal 
és puskákkal voltak föl fegyverkezve. Bánlaki is
merni látszott őket, mert olyformán beszélt ve
lük s bort hozatott számukra. Azt hivém, hogy 
pandúrok, mert ezeket ilyekül láttam ábrázolva 
egy német képes lapban, s csak már mikor a horto
bágyi csárdát elhagytam, akkor tudtam meg, hogy 
betyárok voltak, az Alföld ezen félemletes rablói. 
Most már nagyon sajnáltam, hogy jobban nem 
vettem őket szemügyre. Az ifjabb Bánlaki azzal

vigasztalt, hogy alkalmasint fogunk még többel 
is találkozni. Ha mindnyájan oly szelídek, mint a 
hortobágyi csárdabeliek, úgy nincs tőlük mit tar
tanom, kivált ha oly urak társaságában utazom, 
kik szerződésre léptek volt velük.

A Hortobágyról Bánlakáig, az öreg ur birtoká
ig, semmi nevezetesbet nem tapasztaltam, kivéve, 
hogy műveltebb vidékre jutottunk. Mindenfele 
búza- s egyéb vetésföldek, tengeri, dohány, nap
raforgó és dinnye látszott, sőt egy szép nagy er
dőn is mentünk keresztül. Az erdő leginkább 
cser- és szilfából állott, a falvakban meg csaknem 
kizárólag akácokat láthatni.

Már későn este volt, midőn kutyaugatás s lo 
vaink nyeritése jelenté, hogy utunk célját elér
tük. A hold világánál csakhamar észrevettem ne- 
hány fehér pontot, melyek mind nagyobbaknak 
látszottak : parasztházak voltak. Négy — öt óri
ási lompos kutya — semmivel sem kisebbek a 
newfoundlandiekné', ugrott elénk s ugatva kisér 
te kocsinkat a falun végig. Az ifjabb Bánlaki kö
zéjük vágott ostorával, mi csak még jobban föl 
dühítette őket. Most egy csinos, ákácokkal kerí
tett és tornáccal ellátott ház előtt állottunk meg. 
A kocsis leszállóit a bakról s kinyitá a rácsajtót. 
Ismét három nagy kutya ugrott elénk ugatva ; 
ezek ugatása azonban nem dühöt, hanem örömet 
fejezett ki.

Egy igen szép fiatal hölgy jött elénk, kézen 
vezetve egy kövér arcú négy éves fiúcskát; az if- 
jabbik Bánlaki megölelte s megcsókolta s aztán 
engem bemutatott neki. A  hölgy igen szépen be
szélt németül, sokkal szebben, mint mi itt Német
országban, s a miként Olaszországban szokták 
mondani : „lingua toscana in bocca romana“ (tos
canai nyelv római szájban), úgy én is a német 
nyelvet legörömestebb hallom magyar ajkakról.

Bánlakiné már két óra óta várakozott reánk s 
kis fia egyátalán nem akart lefeküdni, mig atyját 

j s öregatyját meg nem ölelheti ; mikor aztán ez 
megtörtént, engedelmesen hagyta magát egy nö- 
cseléd által fészkecskéjébe elvezetni.

Miként Magyarországon általán, úgy itt sem 
akart vége szakadni a sok kínálásnak. Vacsoránk 
finomabb volt az árok-szállásinál, a tisza-füredinél 
és a hortobágyinál, azonban itt is tulnyomólag 
uralgott a veres bors (mit a magyarok papriká
nak neveznek,) s aztán a pakrika. Vacsoránk 
legkellemesb fűszere azonban a háziasszonynak 
valósággal szellemdús társalgása volt. Igen mü
veit hölgy volt ez, ki bár sohasem volt Magyar- 
ország határán túl, mindazáltal az itt minden 
műveltebb ember által értett némot nyelven ki-
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viil folyékonyan beszélt franciául, angolul és ola
szul. Volt mintegy ezer kötetből álló könyvtára, 
melyben föltaláltam az angol, német, francia 
olasz és magyar irodalom minden klasszikus szer
zőjét, sőt tudományos miiveket is találtam abban, 
mint Humboldt „Cosmos“ át, Schödler „Termé
szet könyvét,“ Cuvier, Arago, Liebig, Niebur, és 
Faraday (?) iratait.

Jövő hajnalban a kanász kürtje ébresztett föl 
s hat órakor már a háziasszony melódikus alt-hang
ját is hallhattam. Nemsokára valami szobalány
féle kopogtatott ajtómon s magyarul mondott vala
mit, a miből ugyan mitsem értettem, annyit azon
ban gyanítottam, hogy reggelezni hí. Az öreg 
Bánlaki kézszoritással fogadott s reggeli előtt egy 
pohárka ugynevozett papramorgóval (slivovitz^) 
kinált meg, mely italt ő többféle névvel ruházott 
íöl, a szerint, a mint azt reggel, délben, vagy este 
vette igénybe. Reggel stomaticum-nak (gyomor- 
helyrehozónak), délben appetitorium nak (étvágy
gerjesztőnek,) délután concatorium-nak (emész- 
töszernek), s este dormitorium-nak (altatónak) 

•nevezte.
Lakomáink öt-hat ételből állottak, s mindany- 

nyiok Ízletesen volt készitvo. Háziasszonyunk 
maga is utána látott mindennek, s majdnem egész 
délelőtt a konyhában időzött, mig a kis Lajos 
öregapjával mulatott, az ifjabb Bánlaki pedig 
oda kinn a földeken az aratókat tartotta szemmel. 
Fn mindenfelé csatangoltam s nagyon ügyeltem 
rá, hogy senkinek se legyek útjában. A háziasz- 
szony könyvei közt találtam két magyar-német 
nyelvtant 5 az egyik még 1764-ből, Melibőtől való 
volt, több magyar által környezett németet áb
rázoló cimképpol, mely alatt e szavak állottak* 
„W ie glücklich is ein deutscher Mann, Der unter 
Ungarn ungrisch kann !“ Föltettem magamban, 
hogy о mondást szivemre veszem s azért rögtön 
hozzá fogtam a magyar nyelv tanulásához, úgy 
hogy legalább néhány szót elsajátítottam. Cso
dálatos azonban, hogy épen az ebat/a teremtette s 
még egy szót, mit az öreg Bánlaki mindig szájá
ban hordott, ezen nyelvtanban nem találtam. Mi
dőn kérdést tettem ez iránt, nevetni kezdett s azt 
mondá, hogy azok magyar káromkodások, mik
nek azonban nincsen semmi értelmük.

„A  legszükségosb, mit Magyarországon értőm s 
arra felelni kell, ezen két mondat: „Dicsértessék 
a Jézus Krisztus“ és „Mindörökké Amon!“ mert 
0Zzel üdvözlik a parasztok az embert utón útfé
len. Egyébiránt úgy tapasztaltam, hogy a nia- 
gvar paraszt rendkívül udvarias, hogy külö- 
nösen a gyermekek szülőik és az idősbek iránt oly

tiszteletet tanusitanak, milyennel másutt alig ta
lálkozhatni.

Bánlaka környékén a nép már nem oly szép, 
mint a Tisza körül. Bánlakitól úgy hallottam, hogy 
a legszebb parasztnőket Szeged, Hoid-Mező-V á- 
sárhely, Csongrád, Eger és Gyöngyös vidékén 
találhatni. A műveltebb osztálybeli magyar nők 
mindenütt igen szépek s jobbadán barnák.

Két hétig mulattam Bánlakán s mondhatom, 
hogy a magyar viszonyokkal csakhamar tökéle
tesen megbarátkoztam. — Aratási idő lévén, az 
ifjabb Bánlaki csaknem folyton kinn volt a föl
deken, a miért nejének s atyjának társalgására 
kellett szorítkoznom. Kis társaságunk több ízben 
kirándulást tett a szomszédságokba, más úri há
zakhoz, hogy azoknál is bemutattassam. A höl
gyek körében mindenütt hasonló műveltséget, a 
férfiaknál hasonló szivességet s mindenütt csak
nem túlzott vendégszeretetet találtam. A magyar 
házaknál fesztelen, de illendő, prüdériát nem is
merő hangulat uralkodik. Szóval: azt tapasztal- 
taltarn, hogy midőn az öreg Molibö magyar-német 
grammatikája elé e szavakat tette mottóul: 
„Glücklich ist ein deutscher Mann, Der unter 
Ungarn ungrisch kann!“ tökéletesen igaza volt.

„Második heti ott tartózkodásom szombat esté
jén az aratók négy-ökrös szekereken hordták be 
a gabnát az úgynevezett „szérűbe“ , mely egy, az 
udvartól elkülönített nagy és üres hely, a nagy 
pajta közelében, melyben télen át csépelni szok
tak. A gabna behordásakor minden szekér után 
minden paraszt egyegy jegyet kapott a szintén 
paraszt ispántól, melyre rá volt Írva a behozott 
kévék száma; e papír jegyeket aztán ifjabb Bán
laki ellenőrizte. Bánlakiéknak ugyan volt mag
uknak több szekere, de ezek nem voltak elég 
ségesek az összes gabna gyors behordasára, s 
igy fuvarozókat kellett fogadniok, kiket aztán az 
ifjabb Bánlaki, mikor a napi munkának vége 
volt, jó  borral vendégelt meg, miként ez képün
kön látható. Az aratás befejezte után jön a tu
laj donképeni aratási ünnep, melyhez a földesurak 
is adóznak; e z t  kalákának к  nevezik. A nép rend 
szerint szabad ég alatt járja a maga csárdását, 
melyhez cigányok zenélnek.

„Nem állítom, hogy a magyarországi földmives- 
nek paradicsomi dolga van ; annyi azonban bizo
nyos, hogy az alsóbb néposztály napról napi a 
gyarapszik vagyonilag. Hasonlót tapasztalhatnánk 
a közép-, az úgynevezett volt nemesi osztály 
nál is haliogy ez nem fecsérelt volna annyit a 
diuom-dánomokra, mik után számtalan vagyonos 
családnak uzsorások körmei közé kellett jutnia.
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E g y  h é t  t ö r t é n e t  o.
(Nov. 8.)

(VK.) Nem lakunk tengerparton: hanem azért 
a múlt héten elég hajótörést láttunk. Büszke gá
lyák, melyeket eddig a kincsadó habok mindig 
magasbra emeltek, elmerültek abban a zavaros 
hullámzatban, melyet börzének nevezünk.

Ez is egy „csalfa tenger“ , melynek folytonosan 
meg van a maga apálya és dagálya, s meg van
nak gazdag kikötői ép úgy, mint örvényei és k ő 
sziklái. Tenger, «mely csábit és öl, ad és rabol, 
visszaad és megint pusztit. Egy kis vihar támad 
valahol rajta, s akkor végig suhan a vész a mesz- 
szeségen, nem kiméivé a hajókat, bármily nevük 
és lobogójuk legyen is.

Múlt héten itt tombolt Budapest falai közt, s a 
nagybetűs firmák csak úgy hulltak, mint az őszi 
levelek. —  Bocsánat, e hasonlatot elhirtelenked 
tök ! Az őszi levelek végkép elenyésznek s nem 
zöldülnek ki soha; ezek a firmák pedig inkább a 
faágakhoz hasonlítanak, melyeket a vihar meg
hajt, megrecsegtet, meg is foszt gyakran leveleik
től', de jön egy szelidebb idény, s akkor újra meg- 
lombosodnak, tán még jobban, mint elébb !

Mindamellett „páni félelem“ tört ki, mint a bör
ze szójárása mondja.

Hogy is ne ? Oly széleskörű bankház, mint a 
Koheneké, oly nagy vállalkozó, mint Gregersen, 
s oly nevezetes kereskedések, mint Leopold, Küh- 
nel, Bergel és Stein Jeromos stb. buknak egymás
után ; a cégek inognak, az értékpapírok sebesen 
nyargalnak (lefelé), mint a halottak, a pénz búvik, 
mint a megijesztett vad, gőzmalmok zakatoló ke
rekei állnak meg ijedtükben, a gyárkémények 
fekete füstje, mint nehéz sóhaj, száll a levegőbe, 
s a börzén hangzik a litánia: „Uram, irgalmazz 
nekünk !“

Es ha csak egyesek esnének áldozatul *— ezek 
rendesen phönixok, melyek hamvaikból ifjodva 
kelnek ki (Gregersenröl beszélik, hogy máris 
föltámadt), - d e  egész nagy társulatok (melyekhez 
mindnyájunknak édes közünk volt), adják be a 
kulcsot —  a föltámadás reménye nélkül.

Kedves pesti olvasóm! ki méltán lelted öröme
det abban, hogy eddig kényed szorint válogathat
tál az olcsó közlekedési eszközökben, s egy Ló- 
nyay-tizesért piros bársony vánkoson rázathattad 
magadat végig az egész főváros hosszában : ma
holnap gyalog kell végig mérned a várost, vagy 
a bérkocsisok megfékezhotlon drágáiátosságához 
fordulnod, mert a nagy omnibusz-társaság volt, de 
nem lesz többé! És nem lesz az „épitő-társaság“

sem, melynek jövöjéhez pedig annyi szép almot 
és prózai számítást köténk! Múlt tavaszszal ró
zsaszín tintával irtunké társaság fényes jövőjéről. 
Azt hittük, hogy kezében van a bűvös vessző, mely 
a mi ronda szemétdombjainkra is palotákat vará
zsol. Azt hittük, hogy még a molnár-utcának szé
gyenükben majdnem a földbe buvó roskadt vis
kóit is díszes házsorokká változtatja, s szepiteni 
fogja a várost és boldogitni szegény lakóit, kik 
most — a házbér szörnyű súlya alatt szörnyen 
irigylik a mezők liliomjait és az ég madarait.

S ime, ez az épitő-társaság, mielőtt valamit esi 
nált volna, feloszlik, s többénem épit,hanem liqui- 
d á l í A  háziurak pedig, kivált az újak, e hírre 
megint egy nagyot csavarnak (persze fölfelé) a 
lakbér iszonyatos skáláján, mintha erővel arra 
dolgoznának, hogy népvándorlást idézzenek elő 
Pesten, a faluk olcsó paradicsoma felé.

S e kétségbeesett viszonyok között meg a tu
domány is azon van, hogy elégül ellenségünket 
nevelje, a helyett hogy vigasztalna bennünket, 
íme, a történeti társulat múlt heti ülésén előáll 
egy búvár, s fölmutat egy ötszáz ev előtti sárga 
okmányt, melyben a gazdag Gutkeled nemzetség 
egyik tagja kéri adósától harminc garasnyi köl
csönét, mivelhogy szüksége van rá, ha pedig adó
sának nem volna pénze e nevezetes összeget meg
fizetni: akkor küldjön neki helyette egy szép lo
vat, a hátralékot majd kiegyenlítik később kész
pénzben.

Boldog idők ! az embernek önkénytelenül őszé
be jut Potöfivel kiáltani fö l : „Mért nem szület
tünk ezer év előtt!“ — Akkor bizonyára olcsób
ban laktunk volna, sátor alatt, párducbőrön, nem 
ismerve páholyt, napi-lapot, tboa-estélyt és börze
szédelgést !

Es mégis elég jó, hogy most születtünk! A 
gyors növés apró kínjait majd csak kiheverjük 
valahogy, s megérjük az időt, midőn a korszak 
kis zsarnokai (kik bennünket a drágaság nevé
ben zsarolnak) szépen eszükre térnek, s a nagy 
vállalatokat sem fogják oly ingó talajra épiteni, 
hogy azok ledőljön ok, mielőtt .hasznot csináltak 
volna.

A nagy dorouto-ban nem egyszer hallottuk a 
kiáltást: mit csinál a pénzügyér ? De liát nála 
van-о a Neptun háromágú szigonya, melylyel a 
nekidühödt tengert lecsöndositso V Tehet-e róla, 
hogy az emberek többre vállalkoznak, mint a 
mennyire képesek ? s hogy nagy egyleteket ala-
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Vegyes  köz l e mé nye k.
Történeti naptár. November hó 13-án. Nagy 

dán-öldöldés Angolhonban 1002. — A franciák 
Bécsben 1805. — Karinthiában 16 ezer protes
táns födöztetik föl 1860.

14. Az oláhok győzelme Robert Károlyon 1330. 
—  Leibnic 1716., Jean Paul 1805, Hegel 1831. 
meghaltak.

15. Nero a keresztényeket üldözni kezdi 64. — 
Morgarteni csata 1315. — Herodes zsidó király 
v. t. u. 4^00., Keppler 1630., Schwanthaler 1848 
meghaltak. — Herschel 1733., Bonaparte Jero
mos 1784. s zülettek. — Bethlen Gábor halála 1629.

16. Kossuth Ferenc született 1841. —  Hunyady 
Mátyás beveszi Glogaut 1488. —  Bonaparte győ
zelme Alvinczyn Alcore mellett 1796. — Messen- 
hauser kivégeztetik 1848. —  Mészáros Lázár i~ 
1858. —  Krakót Ausztria magába kebelezi 
1846.

17. Zsidó-üldözés Londonban 1278. — Hou- 
chard T a nyaktiló alatt 1793. — Forradalom IX. 
Pius pápa ellen Rómában 1848. —■ Erzsébeth ausz
triai császárné Madeira szigetére megy telelni 
1870.

18. Zrínyi a költő T 1664. —  Noe a hollót ki
bocsátja bárkájából v. u. t. 1656. — Klauzál Gá
bor született 1804.

19. Böszörményi László, az országgyűlési szél
sőbal párt egyik vezére, született 1824. —  Teli 
Vilmos fia fejéről az almát lelövi 1307. —  A „ Vas
ál arcos lovag“ 1700., Vörösmarty Mihály 1855. 
meghaltak. Közli : V. A.

— K. F. (Beethoven, a nagy zenész) gyermek
korában rendesen egy kis magános szobában 
gyakorolgatá magát. Mindazáltal nem volt soha 
egyedül, mert a szobácskábán egy igen nagy pók 
lakott. A fiú észrevette, hogy mihelyt ő hegedülni 
kezd, a pók elhagyja hálóját és közelebb megy 
hozzá. Ezt gyakorolta a pók mindenkor. Lassan- 
kint oly barátságosak levének a zenész és a pók, 
hogy az elhagyva zugját, a hangjegyekbe ment, 
onnét a művészre s végre karjára, mely a vonót 
vezeté. Az öröm, melyet e tapasztalás a fiúban 
gerjesztett, nem kis befolyással volt serkentésére 
s előhaladására. —- Egy napon unokanénje, —- ki 
anyját pótolta, fölment egy vendégével a kis szo
bába, hogy az ifjú művészt hallgassák. О játszik. 
A pók nem marad el, s végre egészen karjára 
megy. Ezt látva a néne, hirtelen felugrik, földre 
veti a pókot s eltapossa. Az ifjú zenész ezt látva,

elájult. Később, idősebb korában, mint barátja a 
természetnek, a lanyha évszak napjait többnyire 
falun tölté. Mivel pedig a pénzt csak mellékes do 
lógnak tartotta, nem ritkán történt, hogy vándor
lásaiban megszorult. Egykor néhány hónapig 
Bécshez közel R . . . fogadóban lakott, melyből 
igen regényes kilátásban részesült. A  vendéglős, 
ki őt napjában csak igen ritkán, vagy sokszor 
nem is látta, végre lehető udvariassággal figyel 
mezteté őt azon összegre, melybe ottléto került. 
Beethoven távol a zavartól megigérte, hogy azon 
nal elégtételt ad. Egy féliv papirost adott át 
a fogadósnak, melynek mindkét oldala hangje
gyekkel volt betöltve, о szavakkal: „Küldje ön e 
papirost a városba, a legközelebbi s leg jobb zene 
mííárushoz, adja át neki tiszteletemet s mondja 
meg, hogy о papirosért küldjön nekem 100 ara
nyat.“ — A fogadós, ki Beethovent nem ismerte, 
gondolkozva csóválta fejét; de mivel vendége ko
molyan beszélt, nem mert ollomnondani s maga 
indult útnak a városba. Ki Írhatná le bámulatát, 
midőn ott telhető udvariassággal fogadták s a k í
vánt összeget a bókok végtelenje közt neki át- 
nyujták ?!

* ( A legrégibb szemüveg.) A fiorenci könyvtár
ban nem régiben egy 1260-ból való Írott könyv
ben egy tudós — ki a könyvet nyelvemlékek 
buvárlása miatt forgatta — megütöd ve látta, 
hogy komikus vers kezdőbetűiben egy vén em 
bér szemüveggel van ábrázolva. Ennél régibb 
nyoma nincs a szemüvegeknek. Eddig azt hitték, 
hogy az első szemüveget 1297-ben készítették 
Pisában, mely Salvino degli Armati müve volt. 
Most e hit meg van ingatva. Remélni lehet azon
ban, hogy a fiorenci fölfedezés egyetlen röpiratra 
vagy akadémiai vitára sem fog alkalmat nyúj
tani.

* (Fa-város). Illinois államban három év előtt 
vetették meg Now-IIudson város alapját, s már
35,000 lakosa van. A város nagy kiterjedésű, de 
a házak —  alig kevés kivétellel - -  mind fából 
épitvék. Vannak igen csinos, sőt díszes épületek 
is, melyeken nincs más építési anyag, csak fa. A 
falakat tiizmentes anyaggal vonják be, s a város 
lakói kötelezve vannak tűzoltói szolgálatokra. A 
tűzoltó-kar 8000 tagból áll, s minden héten egy na
pot százan a tűzoltói hivatalokban töltenek a város 
négy különböző részén, hogy veszély esetén azon 
nal működhessenek.

Pest, Nyomatott az „Athenaeum“ • hau.








