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Később a szent korona rejtekhelyére vezető nyomokat kereste nagy kitartással 
és siker esetén biztosra vette a grófi címet. 

Jasmagy ezután még jó ideig leselkedett embereivel Sumlában és Sumla 
környékén. Kossuth mellett pedig ez esettől kezdve mindig két tiszt teljesített 
testőrszolgálatot. Török kíséretén kívül ezek követték akkor is, ha a városban 
járt, azonkívül pedig Hadsi-Baba, az arab szolga, aki vörös ruhájában, villogó 
fehér fogaival közismert alakká vált Sumlában. «Készen volt bármely pilla-
natban széttépni azt, aki Kossuthhoz csak közeledni is merészelt volna» — 
írják az emigránsok. Ez a Hadsi-Baba aztán hónapok mulva bevallotta, hogy 
Jasmagy Sumlában neki is nagy összegeket igért, ha Kossuth kézrekerítésében 
segédkezik. A kitűnő arab szilárd maradt a csábítással szemben, de azért hall-
gatott a dologról és semmiesetre sem tépte szét fogaival az osztrák merénylőt. 

Horvátjait Jasmagy később is felhasználta Kossuth szemmeltartására, 
még az ázsiai internálás idején is. Pár év mulva Jasmagy kezdeményezésére 
Kempen tábornok, az osztrák csendőrség megalapítója hosszú előterjesztést 
tett a császárnak a konstantinápolyi horvátok érdemeiről és kitüntetésre aján-
lotta azok főnökeit. Megokolásában főszerepet játszott a sumlai kísérlet, amely-
nek elbeszélésében ő is említést tesz Dembinskiné szerepéről. 

Ferenc József alá is írta a kitüntetést adományozó iratokat a horvátok 
vezetője számára, «tekintettel azoknak minden körülmények között tanusított 
alattvalói hűségére és buzgó kötelességteljesítésére». Mihanovich főkonzul 
ünnepélyes keretek közt adta át Konstantinápolyban a kitüntetéseket a két 
vezetőnek, felsorakoztatván a konzulátus udvarán az egész horvát kolóniát. 
«Drága honfitársaim! Ivo és Pero ! Legyetek mindig példányképei a horvá-
toknak !» Igy kezdte a főkonzul beszédét, melynek teljes szövegét Bécsbe is 
beküldötte. És a császárra kiáltott háromszoros éljen között tűzte fel a mellekre 
a kitüntetést. 

Mihanovich sietett azután ez ügyből kifolyólag másokat is kitüntetésre 
ajánlani. Igy például a banda egyik tagját, aki, szerinte, csak «görbe lábai miatt» 
nem vehetett részt a sumlai vállalatban. Majd pedig a várnai és orosz konzu-
lokat is. Hogy mindezen célzásokat Bécsben megértették-e és hogy Mihano-
vichot magát is elérte-e a császár kegyének jele, annak nyomára akadnunk 
eddig még nem sikerült. Hajnal István. 

A TENGEREN RAB ÉNEKEL. 

Örömtelen rabmunka-reggel, 
borút hoz és viharszelet. 
Evezőm fáradtan csikordul 
a csapkodó vizek felett. 
Elnézem: zápor-függönyön túl 
hogy halványul a messzi part, 
ahol tetőkön énekeltem 
szilaj tengert, szabad vihart. 

Talatta ! — ujjongtam, — talatta! 
visszhangos öblű szirteken, 
s a part a hullámoknak adta 

talatta! — szárnyas énekem. 

. . . Talatta ... tenger-foglya lettem, 
fülembe zúgó hab szakad, 
könyörtelen lapátolásra 
magához ránt a gályapad. 

Ha fellegekről visszafordul, 
szemem testvér-kínokba lát. 
Bilincses lábbal hogy daloljam 
a rabtartó tenger dalát? 

Dalaim zsendülő csiráit 
magamba fojtva hordozom. 
S a part kiránduló hajóit 
komor szóval megátkozom. Áprily Lajos. 


