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Rákóczi Erzsébet.
(Történeti beszély.)

I.
A Csáktornyái vigalom  1664-ben.

Zrínyi Miklós, a költő, csak nemrég végezte 
volt be téli hadjáratát, azon dicső hadjáratot, mely

így lön, hogy egyidöben mindenki csak Zri 
nyit énekelte s csak Zrínyiről énekelt a hazában; 
egy névben, egy személyben lévén egyesülve az 
ország első hőse a nemzet első dalnokával.

Az országos öröm s a nemzeti dicsőség a haza 
jeleseit a koszorús költő s nagy hős körébe vonta.

De nemcsak a bánnak ekkor tetőpontját ért di
csősége volt az, mely a hon oszlopait tanácskozás 
— s az ifjakat tanulmány céljából Zerinvárba 
vonta: a nemes bánnak, mint minden jelesnek a 
földön, majdnem annyi ellensége vala, mint jó ba
rátja és pedig nemcsak a túl a Dráván rakoncát- 
lankodó boszukész török hadakban , hanem az ide

gen császári vezé
rek soraiban is , 
kik dicsősége nap
jára irigyebb sze
mekkel tekintet
tek , mint maga a 
pogány.

A nagy hőst, ki 
csak napokig tu
dott pihenni, ne
mes vállalataiban 
anyagilag, mint er
kölcsileg gyámo- 
litni ; a nemzet 
más-vidéki bajait 
véleközölni sazok 
orvoslatára taná
csát, segélyét ki
nyerni; mintát sze
rezni a bölcs haza
szeretetben ; cso

dálni a költőt, hőst és államférfiul: ez hozta össze 
körébe az ország virágát, kiknek Csáktornya és 
Uj-Zerin Mekkájokká vált. Az idősek nem akar 
tak meghalni, mielőtt a host nem láttak; az ifjak 
nem akarták hogy meghaljon, mielőtt csodálhat 
ták volna.

öt Európa előtt hí
res őse, a szigeti 
Zrínyi mellé he
lyezte ; melyért a 
pápa köszönő le
velet, Lipót csá
szár római szent 
birodalmi grófi cí
met küldött neki; 
melyért két or
szág : Stájer- és 
Bajorország hála
áldozatokat ünne
pelt s mely — mit 
a koszorús hős bi
zonyosan legtöbb
re tartott, a ha
zának egy részét a 
törököknek száza
dos uralma alul 
menté fel.

„A győztes Rákóczi László lön.u
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Mindebből képzelhetni, hogy az uj várpalotá
nak , mely inkább védelemre, mint díszre vala 
számítva, tágas közeiben, igen fényes társasága 
volt.

Fényes inkább név és érték szerint, mint kül
sőleg ; mert kivált az erdélyi urak mind sötét és 
mély gyászt viseltek.

A mint a nehéz tölgyasztal körül a nagy 
étteremben ültek, melynek padolata egymáshoz 
illesztett roppant tölgy gerendákból állott, mig fa
lait véres harcok s vidám vadászatok emlékei bori- 
ták, arany-ezüst kupákban Somlyó és Badacson bo
rát üritgeték, egy akkori előkelő férfiú rendre fel
ismerte volna: a bánnak öcscsét Pétert, villogó 
szemei és nagy bajuszáról, a tekintélyes külsejű 
Wesselényi nádort, a finom vonásu Nddasdyt; ket
tőt a Rákóczi családból: Lászlót és a fiatal Feren
cet̂  az ifjú Bethlen Istvánt, és ennek sógorát Zó
lyomi Dávidot; a nemes arcú és majdnem gyer- 
mekifju Frangepánt, — a hírneves család utolsó 
sarjadékát, — egyig oly neveket, melyek nehány 
év alatt többnyire szomorú emléküekké váltak a 
magyar történelemben.

Es kiket talán még előbb kell vala említenem, 
ott élénkiték a különben is érdekes csoportot a bán 
neje: Löhlini Zsófia, Zrínyi Péter neje a szép Fran- 
gepán Anna Katharina, s leánya a gyönyörű Ilona 
— s a férfivilág tekintetének köz- és gyúpontja, 
Szécsy Máriaj Wesselényi nádorné.

E jelentékeny nevekhez egész sora csatlakozott 
a magyar és stájer uraknak; ez utóbbiak között a 
több mázsás Tattenhach óriási pontot képezett az 
asztal végén. A magyarországi urak csillogó öltö
zetének árnyául az akkoriban egyetlen főúri ház
nál sem hiányzó szerzetesek szolgáltak; köztük 
pater Forstall és Donellán, kik később szintén tör
ténetivé tették neveiket.

Az ebéd végefelé járt; a diszesen öltözött 
étekfogók, bejárók és csatlósok már csak a bortöl
tés körül forgolódtak. Háttérben, magas karzaton 
zenészek rántották néha reá a szomorú hallgató 
nótákat s nem hiányzott egy-egy dalnok sem, ki a 
főrangú vendégeket a „Szigeti veszedelem“ hősi 
jelenetével mulattatá.

Most a bán öcscse, Zrínyi Péter állt fel s kezébe 
kövektől ragyogó arany serleget ragadott.

— Végignéztem erdélyi urak — úgy mond, j 
hogy egész ebéd alatt egy poharat sem ürítette
tek . . . Ha hát már annyira ellensége lettetek a j 
bornak, hogy poharaitokban nyugodni hagyjátok, . 
felszólitlak, emeljétek fel serlegeiteket s miután | 
kiüríteni nem akarjátok, — legalább ősi szokás 
szerint öntsétek ki.

A gyásztviselö erdélyiek felemelkedtek és serle
geikért nyúltak.

— Veszszenek a hazának külső és belső ellensé
gei! — kiáltja Zrínyi Péter ráncolt homlokkal 
és villogó szemekkel. Veszszen el mindaz, ki iri
gyen néz a magyar dicsőségre ; mindaz, ki gátolja, 
hogy a közös ellent kiverjük drága hazánkból! Eb
vére akként ömöljék ki, mint e serleg sokkal ne
mesebb csöppjei!

S ezzel borát végigönté a padozaton.
Az erdélyi urak hasonlót akartak tenni, de most 

a bán állott fel s közbe kiáltott:
— Egy percre urak! A földre Öntött vérnek 

már sokszor láttuk hasznát, de a földre pazarolt 
bornak nem. Majd találunk valami olyas titulust, 
a melyért ti kegyelmetek sem sajnálja kiinni azt 
a kevés bort. Nagy hibája az a magyarnak a töb
bek között, — mert hibánk van elég — hogy töb
bet vár másoktól, mint mennyit maga tesz ma
gáért —

— Csodálkozom, — vág szenvedélyesen sza
vába Zrínyi Péter — hogy te mondod azt, ki a 
cselekvésnek épen nagy ellensége vagy . . . Mért 
nem teszünk hát ?

A bánt öcscse félbeszakítása kellemetlenül lát
szott érinteni. Homlokán egy pillanatra sötét boru- 
lat foglalt helyet.

— Ne vágj szavamba Péter öcsém. Nem rég 
jöttünk haza együtt a tett mezejéről, melyet az is
teni kegyelem elég dicsőséggel hagyott megállani. 
De józan és esztelen tett között különbséget te
szünk. Azonban „inter pocula non sunt tractanda 
seria.“ Én e serleget azok hosszas és dicsőséges 
életére ürítem, atyámfiai, kik Erdélyt hajdani, Beth
len Gábor vagy Rákóczi György idejébeli fényes 
állapotára emelik, kik annak régi nagysága s 
azzal együtt a magyar nemzet dicsőségének felvi
rágzására vérök kihullását sem kímélik . . . Ürít
sünk ezekért barátim!

A bán kiürité serlegét s példáját mindnyájan 
követék; — csak az erdélyiek nem.

— Nagyságos bán uram! — mondja Rákóczi 
László, egy szép és karcsú szőke férfiú, vállára 
bocsátott hajjal, mely sötét asztrakán mentéjét vál- 
lig elboritá. — Hogy példádat a pohárüritésben 
nem követjük, — azt alázattal kérünk, nekünk 
megbocsássad. Erős fogadásunk tartja egynehá- 
nyunknak ott a Tisza s Maros mentében, hogy 
mig egy kemény dolog meg nem változik, addig aj
kunk poharat borivás végett nem érint, karjaink 
nőt nem ölelnek , sarkantyúnk táncra nem pen
díti, s egyebet, mint gyászruhát nem fogunk viselni.

— Sejtem togadástok okát — mondja a bán el
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komolyodva — és sokkal inkább becsülöm nemes 
feltételieket, hogysem apprehendálhatnám . . .  De 
ha asszonyaink megengedik, keljünk fel s men
jünk a fegyverterembe . . . Ott többet is beszélünk 
majd erről.

— Ilyen ö mindig, — mondja Zrínyi Péter bé- 
kételenkedve, de bátyja iránti tiszteletből csak fél 
hangon a mellette menő Zólyomi Dávidnak. - Aty
ját méreg, ősatyját hüségtelen reászedés ölte el s a 
hűség mégis vérébe van oltva, — nem lehet vele 
boldogulni.

— Bátyád idős már a merészebb praktikára. 
Idősebbek nem szeretnek olyasmibe fogni, minek 
végét nem látják előre.

Az urak a főlépcsőn a vár terére s innen a bán 
vezérlete alatt a „fegyverterembeu mentek, mely 
a harci lovak aklaival s konyhákkal egy sorban, 
a vár főépületének egyik földszinti részét fog
lak! el.

Hosszú, bolthajtásos terem volt ez, tömör kő
oszlopokkal s négyszögöl összefutó ablakokkal, 
melyeken nehéz öreg ágyuk néztek alá ama gyö
nyörű tájképre, melyet a Dráva és Mura egybe- 
szakadása képez.

A boltokról nemrég szerzett török lófarkak 
függenek alá; az oszlopokat arany- és drága kö
vektől ragyogó lószerszámok és fegyverek koszo
rúja öleli körül s az ablakokkal szemben nehéz 
török szőnyegekből alakított alacsony, de annál 
szélesebb kerevetek foglalnak helyet, többnyire 
veres alapszínnel s aranyfonalakkal varrott virá
gokkal.

A terem egyik oldalából egyenes szegletben kes
keny folyosó merül be céllövésre, melynek távol 
hátterében izmos török pasa alakja szolgál céltáb
lául.

E körül a falak könnyű és nehéz emelintésii 
fegyverekkel, vivókardokkal, éles és életlen kop- 
jákkal vannak beaggatva; a szögletekben, állvá
nyokra rakva töltények és fegyverkulcsok, me
lyekkel a többnyire gyöngyházzal s elefáncsont- 
tal rakott puskák kakasait kellett felcsavarni.

Itt-ott három lábra állítva, ölesnél hosszabb fali 
puskák is állanak, melyek messzire szoktak hor
dani, de célzásuk nagy ügyességgel jár, s elsüté
sük az ügyetlennek életébe kerülhet.

E helyiség volt az, hova a nemes bán vendégeit 
vezette.

— U rak! — mond — foglaljatok helyet addig 
is, inig eljő a fekete leves.

A bánnál tudniillik már divatban volt e ked- j 
véne török ital kinálgatása ebéd után. 1

— Köszönjük uram, mi erdélyiek már bőven !

megkaptuk — mondja Bethlen István keserű iró
niával.

— Majd segítünk isten segítségével azon is, — 
mond vigasztalólag Zrínyi Miklós. Csak ne csüg
gedjetek mindjárt el valamely veszteség felett.

— Nem is gyáván kesergünk uram, — mond 
most a bánhoz lépve Rákóczi László, s miután e 
nap az utolsó, melyen nagyságodat tisztelhetjük, 
de az ebéd felett mondottaknak értelmet is akar- 
'ß n adni: — elmondom, mi bennünket a szemé
lyes tiszteleten kívül nagyságod úri lakába hozott.

A bán figyelmessé lett; az urak a beszélő kö
rébe gyűltek.

— Emlékezhetik nagyságod, minémü megütő - 
dést és alterátiót okozott nemcsak minden ma
gyarnak, — sőt minden keresztyénnek szivében 
1662-ben Nagy-Várad elvesztése. Kiváltképen sújt
ja ez uram Erdélyt, mert azóta a török akként 
harapódzik belebb és belebb az ország szivébe, 
mint hernyó a fa levelén. A hódoltságok már el
nyelték a Szilágyságot s csaknem egész Kolozs
várig terjednek. Elvesztvén e kulcsát Erdély, csak
is a pogány kegyelmétől függ: mikor vegye az 
egész szép palotát birtokába, melyért őseink annyi 
vért ontottak. Mi tehát egynehányan szót adtunk 
egymásnak uram bán, hogy karunk addig nőt nem 
ölel s kancsót nem emel: lábunk táncra s aj
kunk énekre nem fordul — a míg Várad vjra 
magyar kézen nem lesz. Ez a mi fogadásunk bán 
uram, s ehez kérjük véleményedet, tanácsodat.

Zrínyi Miklós magas homlokán ráncokat alko
tott a hazafiui gond.

A körülállók oly kegyelettel lesték ajkairól a 
szót, mint Mózes népe hajdan prófétáiról.

— A szándék dicséretes; az elhatározás nemes
— mond végre a bán. De kivitele nincs minden 
nehézség nélkül. Séd virtus tendit per aspera ad 
prospera.

— S miként gondolod kivihetőnek ezt, uram V
— kérdi Rákóczi Ferenc.

— A dolog megejthetésére két ut van urak. 
Megvárni, mig a had szerencsekockája annyira fe
lénk fordul, hogy Váradra is rákerülhet a sor.

— De hiszen addig borotok megecetesedik, — 
mondja Zrínyi Péter gúnyosan — a mig Monte- 
cuccoli uramnak kedve kerekedik Várad ostro
mára.

— Ha ebben bízol édes jó Ferencem — mond
ja tovább, jobbját Rákóczi vállára téve — most 
még csak gyermek vagy, de mire újból táncol
hatnál, lábikráidban lesz a podagra.

— Félre a gúnynyal — mondja Zrínyi Miklós 
roszaló tekintettel öcscsére. Meg kell vallanom,

1*
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hogy ez utón a sikert magam is csak évek múlva 
merném várni, — mig vagy Apaffy annyira meg
erősödik Erdély trónján, hogy ilyesmit merjen, 
vagy urunk és királyunk hadai annyira jutnak, 
hogy a sor reája kerüljön.

— S a másik mód uram, bán ? — kérdi némi 
türelmetlenséggel Bethlen István.

— A mód urak, ugyanaz, a melyet ök maguk 
oly sokszor követtek; a hogy B u d á t  és J e n ő t  
kézrekeritették. Egy kis gyors meglépés, egy vé
letlen reácsapás, mely sokszor sikerült m ár...  De 
erre nem kell sok ember, urak. Elég ezt tudni, 
megfontolni és kivinni egynek, akármelyiteknek. 
Ha sikerül — melyre csakis ekként van kilátás, 
legyen egyé a dicsőség, — ha nem, akkor legyen 
egyé a halál. Jó karokban is szűkölködünk bará
tim, hát még a nemes szív  és a jó fej ! . . .

— S melyikünk legyen az ? — к érdé Zólyomi 
Dávid, — válaszsz uram te, s mi választásodon 
megnyugszunk.

—Akármelyik legyen közületek, de csakis azzal 
az eyygyel fogom közölni tanácsomat. Aztán tőle 
függ, kövesse, ne kövesse.

— A kérdés, uram bán, mégis fenmarad, — 
melyikünk legyen az hát?

— íme ott ama puzdra, melyet Pécs alatt vett 
el Péter öcsénk egy szerecsen agától. Szinte lehe
tetlen, hogy egyetlen nyíl se legyen benne keresz
tyén vértől piros. Ki ilyet húz ki, legyen az a vál
lalkozó.

— Helyes! — kiáltják többen.
— Én még sem biznám egészen a véletlenre; 

adjunk valamit az ügyességre is, — mondja Zrí
nyi Péter; — vegyetek fegyvert, s kinek golyója 
legközelebb jár a török pasa melléhez, legyen 
az Várad elfoglalója.

A bán helybenhagyta, s a lövések megkez
dődtek.

A győztes Rákóczi László lön.
— Adja Isten, hogy ott is győzz Öcsém . . .  Mily 

nagy családod?
— Nőmet múlt évben vesztém. Van két kis 

leányom: Erzsébet, ki mintegy nyolc éves s egy 
még kisebb, Borbála.

— Ha az lenne a sors könyvébe Írva, hogy ha
zád iránti szeretetedet véreddel pecsételjed : ne 
félj uram, leánykáid nem szorulnak idegen párt
fogókra. Most jer velem. Urak, mulassatok addig, 
s engedjétek meg, hogy e fontos ügy miatt tá
vozunk.

(Folytatása következik.)
P . S za fh m á ry  h á ro ty .

Vámbéry közép ázsiai utazásából.
Vámbéry, a tudós magyar akadémiai tag 1832- 

ben, Duna-Szerdahelyen született, tanulmányait 
Pesten végezte s innen a keleti nyelvek tanulása 
végett Konstantinápolyba költözött, honnan a ma
gyar akadémia nyelvészeti nyomozások végett Kö
zép-Ázsiába küldte. Teheránba, Persia fővárosába 
1862. jul. 13-dikán jutott s e várost csak a követ
kező év március 28-dikán hagyta el, hogy szembe 
szálljon a turkomani sivatag veszélyeivel s meg
látogassa Khivát és Bokharát, hol már annyi euró
pai utazó elveszett.

Vámbéry 1864. júniusban tért vissza Pestre s 
innen Londonba utazott, Közép-Ázsiát ismertető 
munkája kiadása végett. Londonban a tudós világ 
örömmel s elismeréssel fogadta, kitüntetések
ben részesítette, a földtani társulat ülésében s ösz- 
szel Bathban, a természettudósok nagy gyűlésén 
felolvasásokat tartatott vele, melyek a legnagyobb 
tetszéssel fogadtattak, szóval : Vámbéry neve vi
lágszerte kezdett hangzani s az a jelenkor első 
rendű utazói közé lön iktatva.

Vámbéry útleírásából szerencsések voltunk mu
tatványul annak legérdekesebb részét megnyer
hetni. íme itt közöljük azt.

. . . Khivában megállapodtunk, — írja utazónk, 
— s itt azt hallottuk, hogy egy rablócsapat föl
használva a bokharai emir és tábora távollétét, 
ugyancsak sietett e városba megérkezni, s e hijí 
kervánbasinkat (a karavánvezért) titkos aggoda
lomba ejté.

A következő nap reggelén Tümüklüben szállot
tunk meg, egy kis, régi erőd romjaival födött hal
mon, melynek aljában az Oxus folydogál. A hal
mot gyönyörű virágos gyep lepi el s ezen keresz
tül vezet egy ut északkeleti irányban Khalata Csöli 
homoksivatagába, mit máskép Djan Batirdigonnak 
(életrombolónak) is neveznek, s melyen csak télen 
szoktak átkelni, mikor a hó egészen ellepte a ho 

; mokot ; ilyenkor azonban az ut nagyon ki van téve 
a turkomanok támadásainak, mig nyáron át min
den irányban akadálytalanul lehet járni-kelni.

Nyáron át azonban itt igen nagy a hőség, a mi 
vei különben nem igen törődtünk, ha egy-egy ha
talmas, édesvizü folyó partjain pihenhettünk meg. 
Mily kellemes érzés fogott el ilyenkor mindnyá
junkat, ha visszagondoltunk Kahramin-Atára s más 
helyekre a Khiva és Gömüstepe közt elterülő nagy 
sivatagon. Szerencsétlenségünkre kellemes meren 
gésünk csakhamar meg lön zavarva, s nehány túr 
komán kalandor betörése által oly kellemetlen 
helyzetbejutottunk, mely mindnyájunkra uézvo
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nagyon borzasztóan végződhetik, hahogy nem va
gyunk elkészülve minden eshetőségre.

A láthatárra épen akkor tűnt föl a nap, midőn 
útközben két félmeztelen emberrel találkozánk, 
kik távolról rálöttek karavánunkra, midőn azon
ban hozzánk értek, a földre borulva igy szóltak • 

falat kenyeret! egy falat kenyeret!“
Én valók az első, ki nekik kenyeret s darab 

juhhúst nyújtottam. A mint kissé fölüdültek, el- 
kezdék beszélni, hogy ők hajósok, Hezarespből s 
hogy egy Alaman Tekke elvette tőlük hajójukat, 
kenyerüket, ruház at jukat s hogy csak meztelen

! s °ly gyorsasággal kezdé meg a visszavonulást, a 
hogy ez a szegény, teherrel megrakott és elcsigá- 

! z°tt tevéktől kitelt. De a mi barmainkkal a turko- 
I manók elől futni akarni balgaság lett volna, más

részt pedig fontolóra vettük azt is, hogy a 150 lo
vast a folyón átszállítani reggelig tartott volna.

Ily számítások közt értük el ismét Tiinüklüt, 
hol megtöltve edényeinket s tömlőinket vízzel, a 
Khalatába (sivatagba) vetettük magunkat, mig a 
turkomanok óvatosan haladtak előre az utón. Itt 
már nem lehetett oly bizonyos kiraboltatásunk.

Hogy azonban fáradt barmainkkal a homokban

Vámbéiy s a kirablott

életüket hagyták meg; a rablók százötvenen vol
tak s Kirgis'környékén juhnyájakat őriztek.

„Az istenért, — mondá akifosztottak egyike, — 
fussatok, vagy rejtsétek el magatokat, különben 
néhány óra múlva már találkoznotok kell velők, s 
bármily kegyes zarándokok legyetek is, a rablók 
itt fognak hagyni benneteket a sivatagon, barom 
és élelmiszerek nélkül.“

Kervanbasinknak, kit már kétizben kifosztot
tak s ki csak nagy nehezen mentheté meg életét 
kezeik közül, nem igen volt a föntebbi tanácsra 
szüksége. Alig hallá a „Tekke“ s „Alaman“ sza
vakat, azonnal parancsot adott a visszafordulásra,

hajósok. (Kajz. Lüders.)

legalább egy állomást tehessünk, pihentetnünk 
kellett Tünüklü mellett, mely idő alatt ezer félelem 
közt tevők előkészületeinket a borzasztó útra.

A khivai ruha-kereskedők, a kik egyszer már 
szintén kifosztattak a turkomanoktól, néhányat rá
beszéltek a hadzsik közül, hogy jobb, ha a folyam 
partján együtt elrejtőznek a cserjékben, mintha 
átvágnak a sivatagon, hol nemcsak a szomjanha- 
lás veszélyének lehetnek kitéve, hanem a Tebbad 
(keleti forró szél) dühöngéseinek is.

Ezek a posztókereskedők oly élénk szinekkel 
festék a veszélyt, hogy karavánunkból többen el
váltak, s mivel épen e pillanatban egy üres hajó
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jelent meg a folyamon, s annak kormányosa ajánl
kozott, hogy a karavánt elszállítja Hezarcspbe, az 
egész társaság ingadozni kezdett s a kervánbasi 
eredeti tervének csupán csak négy hive maradt.

Valóban, ez volt utazásunk legválságosabb pil
lanata !

Én a kervánbasival maradtam s igy tett hadzsi 
Salih és hadzsi Bilal is. Bár többi utitársaink gyá
ván viselték magukat, mégis fájt tőlük elválnunk. 
Láttuk, hogy a hajó elindulóban van , hogy azon 
levő barátaink felütötték könyvükben & falt, azaz 
azon helyet, mely épen alkalomszerű szent helye
ket tartalmazott.

Közöttünk is kiosztattak azon kövecskék, me
lyek a koránból olvasandó verssorokat jelölik, s 
az ilyenekben tapasztalt hadzsi Salih alig mondta 
el, hogy mi fog bekövetkezni, a hajóra szállott za
rándokok már is visszajöttek hozzánk, s mintha 
minden a legjobb rendben volna, a korán szent 
mondásai eloszlatták minden aggodalmunkat így 
tehát a nap még le sem nyugodott, midőn eltérve 
Tünüklü romjaitól, együtt indultunk el a Khalata 
felé vezető úton.

Könnyű elképzelni helyzetünket, miután annyi
ra ismertük a sivatag veszélyeit. Khivában május 
hóban voltunk s most már júliusban járt az idő 5 
volt bár esővizünk, de nem volt egyetlen forrás 
sem, melyre számíthattunk, vagy melyet föltalál
hattunk volna. Kimondhatlan fájó érzéssel függtek 
szemeink az Oxus hullámain, mely mind távolabb
ra maradt tőlünk, s mely most a nyugvó nap su- 
gáraitól megaranyozva, kétszeres fényben ragyo
gott. Még tevéink is sovárogva tekintgettek vissza a 
folyam irányában, bár elindulásunk előtt eleget 
ittak.

A mint elértük a homoksivatagot , az égen 
néhány csillag kezdett fényleni. Hogy a tőlünk hi
hetőleg nem messze levő turkomanok ügyeimét ne 
vonjuk magunkra, halotti csendben haladtunk to
vább. A lágy homokban a tevék léptei sem okoz
tak semmi dobbanást, de tartottunk attól, hogy 
szamaraink egyike vagy másika cl találja magát 
ordítani s ezek hangja ugyancsak messze elhatott 
volna a néma éjszakában. Ejfél tájban oly helyre 
érkeztünk, a hol le kellett szállanunk, mert itt mind 
szamaraink, mind tevéink térdre buktak a fene
ketlen homokban, mely kis halmokban szakadat
lan láncolatot képez. Most hűvös volt s igy csak 
kibírtam a gyalog baktatást a síippedékes talajon, í 
de reggel leié már meredni éreztem kezemet, mely 
görcsösen szorította marokra vándorbotomat; hol
mimat szamárra raktam tehát, magam pedig te- I 
vére kapaszkodtam; pihegett szegény pára ez is,

de ö e tájon jobban volt otthon, mint én s igy 
könnyebben is küzdhetett meg a lépegetéssel.

Reggeli állomásunkon e kedves felkiáltás üdvö
zölt : „Adam kirilgán!u azaz hogy oly helyre ju 
tottunk , hol az ember elvész, s csak körül kellett 
tekintenünk, meggyőződendők, hogy ez elnevezés 
valóban helyes. Fessen az olvasó képzeletében 
maga elé egy homoktengert, melynek széleire az 
égboltozat hajlik le. E homoktengert egyik oldal
ról óriási hullámok gyanánt a dühöngő vihar által 
felkupolt halmok szegélyzik, mig a másik oldalon 
sima, mint egy tó tükre. A légben egyetlen mada
rat, lábunk alatt egyetlen férget vagy ’bogárkát 

! sem lehetett látni; sehol semmi nyom, csak az cl- 
j tűnt életé; elhullott emberek s állatok fehérlő 
• csontjai, jó lelkű utasok által rakásra gyűjtve, hogy 

a később erre vetődő vándornak kalauzul szolgál 
janak.

Minek mondanám, hogy a turkomanok által ész
re nem véve haladtunk ? de mégis sok kellemet
lenséggel kellett megküzdenünk; lóháton egyetlen 
állomást sem lehet itt megtenni s hol az elemek 
nem gátolták lépteinket, ott egy-egy más pont nyúj
tott alkalmat az elmélkedésre, mely még a hideg
vérű keleti utast is megrázza, s hogy vándortár
saim valóban aggódtak, ezt eléggé elárulta borús 
tekintetük az egész ut alatt.

(Vége következik.)

A titkos beteg.
Büszkén lépett az ifjú a világba,
Mely nem toltvén be a nagy álmákat:
Más nép között keresni jobb szerencsét, 
Sarut köt és vándorbotot ragad;
Frigyet sért és szent kapcsot pártütőn bont: 
Könyelmiien elhagyva a szülő hont.

Az idegen földön mosolygva fordul 
Feléje a szeszélyes sors k egye;
Édes, becses hull ösvényére —  s annyi 
Ok versenyez , hogy boldoggá tegye.
S nehány év hogy lefutja perceit :
Alig van futni mért, kívánni mit.

Palotája kies vidéken épült,
Hol a dús természet csudát mivel,
Fedvén dombot s tetőt órjási fákkal,
A völgyet szép, gyöngéd szülöttivei;
Lenn gyors folyó, a rét abroncsa, hol 
Az áradat kövér síkot locsol.

Bőség s öröm, béke s erény a házban,
A bennlakók orcái fénylenek ;
A nő, az uj hon szőke szép leánya 
Szelíd, nemes, — vonzalma mély, meleg ;
S melyet örök jókedv s játéka hord :
Festői kép a kis gyermekcsoport.
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A hála, a szilárd polgári érdem 
Arany könyvébe irta már nevét;
Szava döntő a nép közt s a tanácsban,
Ha jót díjaz s fenyiti azt, ki vét.
Ügycfogyott, szegény fennhangon áldja, 
Szivének sincs titkon magára vádja.

Szerencsés, dús, tisztelt, —  és mégse boldog... 
Tagadja, rejti bár, de hasztalan!
Arcán, lényén sok rendki vilii jel szól :
Hogy e szívnek titkos, nagy harca van.
A hab szabálytalan rengése fent:
Mélyen rejlő nehéz sziklát jelent.

Előtte a felséges táj kietlen.
Roppant ó vár csak puszta kőhalom,
Az emlék, hir s a hold bűvös világán 
Nincs ősi árny a bástyán, a falon;
S bár volna megjelenniük szabad :
Nem ismerné a halvány árnyakat.

A nap nehéz, az éj nem hoz nyugalmat.
S feléje kik szeretve hajlanak:
Övéi közt is bús, redős e homlok,
Mosolyg bár a nemes, szelíd ajak ;
Verőfényes, nyájas völgy ez, —  felette 
Rideg szírt az, sűrű köddel befedve.

Kit a csend nyom : megrezzent a zaj, a nyert 
Hozsánna, melyet a hű nép rivall.
Távol mereng, és lelke nincs jelen, ha 
Mulatva ül meghitt barátival.
A kéz, mely gyászt nem oszta senkinek,
Kezet szoritni gyors, de jéghideg.

A kor halad s az évekkel nem enyhül 
E néma harc, talányos gyötrelem ;
Ah, ellene a széles föld határán 
Gyógyfű csak egy távol mezőn terem.
Az a nagy s régi baj : honvágy, —  az a 
Gyógyfű-termő föld: a kedves haza.

Oh a honvágy . . . !  mit a hű bujdosónál 
Nem enyhít a szerencse, hir, vagyon!
Magasb leiken még tetszöbb e nemes kín,
(E fénylő rozsda a színaranyon).
Mely bár emészt, gyötör, könyet fakaszt:
A szenvedő híven ápolja azt.

A honvágy ! mely lelkűnkhöz forrni tiltja 
A földet és javát, ha idegen. —
Szegény beteg! sok évtől ő is úgy volt 
Mi kép a nád a felvont idegen :
Már már repül. . . Mit egykor zengni halla : 
Haza hivá az a hang élve, halva.

S érezve, hogy közelgőt a határhoz,
Hol bujdosó pályája’ végi lesz :
Imigyen szól az írás Józsefével 
Az ágy körül siró övéihez :
Áldásom rátok . . .  de esküdjetek meg :
Hogy a szülő hon földébe temettek!

T om pa M ih á ly .

A nemzet lialottai.
Mintha az ínség zsákruhája nem lett volna elég 

keserű emlék, mit e múló évről eltehetünk; a sors 
még a gyászt is fölülköté rá. Midőn milliókat vesz
ténk nemzeti vagyonban, ugyanakkor kincseket 
veszténk, miket szám ki nem fejez , a nemzeti tu
domány és szellemerö egyre fogyó tőkéjéből.

Öt kiváló vezére a hazai tudománynak és értel
miségnek hagyta el a nemes küzdtért, melynek 
még annyi leszedetlcn babéra volt számukra hátra. 

Ez évben haltak meg:
Legnagyobb magyar történetírónky 
Legnagyobb tehetségű közszónokunk,
Legmerészebb rVrptii költőnk,
Leg tevékenyebb államgazdászunk és 
Legtiszteletreméltóbb veterán tudósunk.
„Szalay László, — Kazinczy Gábor, — Ma

dách Imre, — Hajnik Pál — és Fáy András“ 
a nevek, mik után a címert fölfordítva akasztja 
föl a múzsa; mert,fájdalom! annál a nemességnél, 
a mit a szellemi harc hősei képeznek, minden 
egyes meghaló : — ultimus deficiens ; — utolsó 
ivadék; dicsőségük, foglalt birtokuk az országra 
száll vissza.

Szalay László (született Budán, 1813. april 18-kán; 
— meghalt Saltzburgban 1864. jul. 17-kén.) Tiszta, 
acélöntetii jellem; ki pályáját úgy tudta összefor
rasztani elveivel, hogy mint történetiró nagy volt 
politikusnak, mint politikus nagy volt történetíró
nak. Korunk az ellenkezőre elég sötét példát mu 
tat, hogy ez annál fényesebben tűnjék ki közülök. 
A mit irt és a mit vallott, az mind megáll a jöven
dők előtt; s fájdalmas csupán az, hogy nagy müvé
nek befejezését s elveinek diadalát nem adatott 
megérnie. Munkásságának áldozatja lett, s a juta
lommal, mit elve kiérdemelt, meg tartozásban van 
a nemzeti kegyelet.

Kazinczy Gábor (született 1818. julius 18-kán Zem
plénben, Bcrctön ; —  meghalt 1864. ap. 18-kán Bán
halmán). Az alak törve volt már, midőn 1 861 -ki má
jusban a múzeum teremében lángszavait elmondá; 
csak az erős lélek tartotta még Össze. Beszéde köz
ben gyakran elszédült, de a testi kór nem hallgat- 
tatá el, midőn a mondott szónak oly nagy volt az 
értéke. A közönség tetszésvihara közt roskadt ösz- 
szc. ü  kik ifjúságától fogva ismerék, tanúskodhat
nak felőle, hogy gondolatainak classicus kifejezé
sében akkor is oly vén volt; s a kik hajlott férfi ko
rában látták, bizonyíthatják, hogy lelke lángoló tíi- 
zében akkor is oly ifjú volt. A hazai közjog cg}’ 
soha meg nem ingatott bajnokot, a tudomány egy 
fárad katlan szorgalmú buvárlót, a közélet egy min-
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taképiil állítható szép jellemet, s az ismerősök egy 
önzetlen szivü jó barátot vesztettek benne. En.ki 
e sorokat írom, mind a négy veszteséget együtt 
érzem és gyászolom.

Madách Imre (született 1823-ban Alsó-Sztregován 
Nógrádban; — meghalt szívbajban, 1864 October 5-én 
ugyanott). Milyen fiatalon ! S milyen diadalmas kez
det után! Alig tűnt fel s már e föltünés is elég volt

goediája tarta lefoglalva. Szive, mely annyi költői 
alaknak adott éltet, ö neki halált adott — és hal
hatatlanságot.

Hajnik Pál (született 1809-ben V ácon, meghalt 
1864. april 28-ikán Pesten). Szorgalom , tudomány 
és becsület, egy kézben, egy alakban. Egy férfi, 
a kinek ellensége nem volt; pedig mindig a nyil
vános pályán élt, s mindig független volt rajta. Ki

A n e m z e t  h a l o t t a i  1864.

Kazinczy Gábor. Fáy András. Szalay László.
Hajnik Pál Madách Imre.

arra, hogy soha le ne tűnjék. Szellemének csillaga 
nem várt az éjszakára, mikor minden kicsiny fény 
meglátszik, mikor a legapróbb költői ragyogvány 
is észrevehetővé lesz. Ó akkor jött, midőn legde- 
rültebb volt az ég; mint a hajnalcsillag, mely 
együtt mer kelni a nappal s az Ember Tragoediá- 
jával közérdeket birt kivívni akkor, midőn min
den eszmét egy nagyobb tragoedia: az ország tra-

folemelte magát a nemzet nagy fiai sorába önerejé
vel s leszállt velük együtt a lemondás és nélkülö
zés homályába önakaratából. Midőn a nemzetnek 
már megmutatta az utat, melyen a praktikus élet 
a minden szabadság alapját képező anyagi függet
lenségre vezet, mint Mózest az Ígéret földe hatá
rán, őt is eltemette a sors. Szép útja volt az égbe: 
egy vádló hang sem állta útját innen a földről;
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mert a hányán ismerték, annyian szerették. — 
Es most, a kit utoljára hagytunk, az ősz vete
rán : ki maga körül két költői nemzedéket látott 
kihalni s kettőt támadni, s mindannyinak köztisz- 
teletü vezére tudott maradni: Fdy András (szüle
tett 1786-ik május 30-kán Zemplénben, Kohányban;

meghalt 1864-ik julius 26-án Pesten). Sok téren 
láttuk öt, minden térről koszorús fővel tért vissza. 
A mihez nyúlt, az mind aranynyá vált kezében; a 
mit elkezdett, azt mind tényes siker követte. Nevét 
zengi a múzsa, zengi a hálás művészet s még a 
mai kor legünnepeltebb énekese: a pénz is. Rop
pant lélek volt, melyben a költészet ábrándjaitól a

Pusztaszer s az első országgyűlés.
Midőn a három év előtt tartott országgyűlés 

hatása még köztünk él s midőn a nemzet vágyva 
s várakozva néz az összehívandó elé, némileg al
kalomszerűnek tartjuk Pusztaszert, az első ma 
gyár országgyűlés színterét rajzban s néhány szó 
val megismertetni az olvasóval.

Pusztaszer most Csongrádmegyének egy térés, 
erdötlen, messze belátható rónája, melyen csak 
itt-ott emelkednek egy alakú, egymástól arányos 
távolságban levő halmok, talán egy nagyszerű, vi

Pusztaszer. ('Zombory eredetije után rajz. Keleti G.)

takarékpénztárak áldott eszméjéig annyi teremtő 
gondolat megfért. Öreg volt, sokáig élt : a med
dig élt, mindig te tt; és a mit tett, az mind jó volt; 
— de azért mégis fái nekünk e név! S halálával 
úgy érezzük, mintha valami hiányoznék, mi a cso
mót összetartó, s gondolunk rá, hogy vannak szel
lemek, a mik annál nagyobbak, minél távolabb vi
szi őket elölünk a múlt.

Öt ilyen kidült nemes ! öt ilyen elhagyott udvar
telek ! Hazám lelkesült ifjúsága! kövesd példái
kat és siess impetrálni az üres telkeket! Rád vár
nak azokB! J ó k n i  If Мог,

lágreszkettető hatalmas birodalom gyöpverte em
lékei : hun sírok, vagy Hadúr-imádó népek áldo
zat-oltárai.

Most a puszta közepén a körül a régi góth egy 
ház romjai körül, mit az ősöket tisztelő, a honi 
alkotmány-törvényeket bálványozó utód kegyelet
ből emelhetett, ott most békés gulyák s julmyájak 
legelésznek, s a szent dombok alján a kincstár 
számára dohányt termeszt a nép.

E romok helyén őseink hajdanában a legerő
sebb köböl épült bástyafalnál szilárdabb s кifejlő
dő tts égében még ezer év után is fönnálló védfa- 
lat emeltek az utódok számára. Itt hozták létre
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Árpád fejet!elem alatt az első országgyűlésen az 
ország első törvényeit.

Az összerzödésben hozott s itt fölépített alkot
mány az Árpádtól származott fejedelmek s kirá
lyok alatt örvendetesen virágzott, de II. Endre 
alatt már annyira meg volt az tépve, sértve, hogy 
János esztergami érsek az ország főrendéi által 
támogatva, rávette a királyt ama nevezetes, 31 
pontból álló oklevél kiadására, mely a róla lefüggő 
arany pecsét miatt Endre király aranybullájának 
neveztetik, s ez többek közt elrendeli, hogy a 
nemesek magvaszakadtával birtokaik a királyra 
(fiskusra) szálljanak vissza: ha a király az orszá
gon kivül akar sereget vezetni, a nemesek ne tar
tozzanak vele menni, hacsak nem a király költsé
gén; ha külföldiek, t. i. tisztességes emberek jő- 
nek az országba, azok az ország tanácsa nélkül 
méltóságokra ne emeltessenek; a fekvő birtokok 
külföldieknek ne adományoztassanak s ha adomá
nyoztalak vagy eladattak volna, adassanak vissza 
az ország népének megváltás végett; s a legfőbb 
az, hogy ha a király, vagy utódainak valamelyike 
ezen rendeletek ellen vétett volna, szabadságuk
ban állott mind a püspököknek, mind más urak
nak és az ország nemeseinek összesen és egyen- 
kint minden hütlenségi vétek nélkül a királynak 
és utódainak ellene szegülni.

Az aranybulla eredeti szövegében Verbőczy hár
mas törvénykönyvébe is fel lön véve, s e szerint 
az nevezetes utolsó pontjával együtt mind az oszt
rák házból származott első király, mind pedig 
utódai által egészen első Leopoldig a koronázási 
eskü alkalmával megerősíttetett.

Az aranybulla utolsó pontját, mely a nemzetet 
a törvénysértő király ellen föllépni felhatalmazta,
I. Lipót alatt az 1687-ki országgyűlésen szüntet
ték meg az ország rendjei, mindazáltal olyan ki
kötéssel, hogy a bulla többi harminc pontja cson- 
kitatlanul fenmaradjon. Lipót óta közjogi viszo
nyaink a törvényhozás utján többrendbeli módosi- 
táson estek át. _*#_,r

Az emberfajok kihalása.
Mielőtt e tárgyhoz szólnánk, meg kell különböz

tetnünk az emberfajt a néptörzstől. A fajok kiha
lását néhány évtized előtt az elmélet nemcsak az 
emberre vonatkozólag, hanem a szerves élet alan
tabb köreiben is váltig tagadá*), de korunk újabb

*) Ki ne emlékeznék a Metaphysica amaz ismeretes 
tanára; „Nulla genera, nulláé species intercunt!“, me
lyet gyermekéveinkben annyiszor vitattunk, melyet

haladása f Лfedezte az ős élet maradványait, s té
nyekkel bizony it ja, hogy alakuló földünk rétegei
ben messzeterjedő állat- s növényfajok, sőt uralgó 
nemek is pusztultak el.

Haltak-e már ki emberfajok? e kérdésre tán 
egykoron felclendnek a múltnak emlékei, melyek 
legújabb felfedezéseink nyomán, az ember léteiét 
oly korszakba helyezik, melynek évezredeiben 
eddigi számitásunk elenyészik; a jelen csak azt 
tanitja, hogy vannak emberfajok, melyek feltűnő- 
leg gyérülnek, s aligha csalatkozunk, midőn állít
juk : hogy lételök csak idő-kérdés!

Másként állunk a néptörzsek léteiével, itt azt 
tapasztaljuk, hogy már ember emlékezet óta hal
tak ki néptörzsek; mig mások, a terjedő mivelt- 
ség előtt, gyorsan enyésznek, mintha csak szük- 
ségképeni eredménye volna a haladásnak: hogy a 
később felfedezett vad népek helyt adjanak az 
előre nyomuló miveltebb emberfajnak.

Nem mondjuk, hogy az úgynevezett alantabb 
emberfajok törzsei mindenütt egyiránt pusztulnak; 
a kihalás okai eltérők, s eltérő a külön néptörzsek 
életrevalósága is; de Amerikától New-Zealandig 
kétségtelen tények hirdetik, hogy mindenütt, hol 
a fehér ember uralma megszilárdult, ott az ős la
kók háttérbe szorulnak, s mindig kisebb és kisebb 
számra olvadnak. **)

Ezen állítás bebizonyítására elég volna Ameri
kára mutatni; nincs még négyszáz éve, hogy az 
európai ember kikötött az uj világban, s hol van
nak azon népek, melyekkel az első telepedők ta
lálkoztak, küzdöttek ? De keressünk újabb adato
kat azon világrészben, melynek felfedezése alig 
halad meg egy századot.

Mivé lőnek Ausztrália eredeti lakói? E nyo
mom, s valóban alárendelt emberfaj, melyet még 
ősi hagyományok sem lelkesítenek, oly gyorsan 
enyészik, mintha a kegyes civilisatió első századát 
sem volna képes túlélni. — 1861-ben az ős ausz
tráliaiak közül 1694 vétetett számba, s ezek közt 
volt 1046 férfi, s 648 nő; ugyanezen évben, a 
bennszülöttek védelmére alakult egylet, Victoriá- 
ban 1860-ra tette az őslakók számát, s azt jegyzi 
me& bogy 60 év előtt, magában Botany-Bayben

kézikönyveink oly fennen hirdettek; vagy tán meg most 
is úgy van ? nem csodálnám, a nevelési rendszer, a leg- 
miveltebb nemzetek körében is csak vontatva követi a 
haladás lobogóját.

**) Vannak, kik a néptörzsek kihalása ellen egyes 
kivételekre, például a Philippine, a Panay és Fiji-szi- 
getekre hivatkoznak ; de nem szabad felednünk, hogy 
itt a fehérek száma csekély, következőleg az Ős néptör
zsek helyzete még mindig előnyös
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1500 főnyi erős néptörzs élt, mely később sxgkép 
eltűnt, az utolsó 1849-ben halt meg. Á tálában az 
összes ausztráliai faj, oly területen, mely csaknem 
felér Európával, nem több öt ezernél. „E faj, 
mondja R. J. Jameson orvos, ki Ausztráliában két 
evet töltött, egy maroknyira olvadott, s mivel most 
mar nincs mit tólök tartani, ideje, hogy jótékony
ságunk és pártolásunk tárgyai legyenek.£í (Aus
tralia and her Gold Regions, 1858.)

A Sandwich-szigetek népessége, azóta hogy a 
fehér emberrel közlekednek, rendkívüli fokozatok
ban gyérül. E szigetek legnagyobbika, Hawaii 
(Owhyhee), Cooke idejében (1778), 200,000 ős 
lakost számított; 1823-ban 85,000-t; 1849-ben
80,000-t; 1853-ban 71,019-t; 1860-ban 68,084*4.

A Brisbane barna néptörzs néhány év előtt 
1000 harcossal birt, most alig van hírmondója. Car- 
reboree lakói hat év előtt 1500-ra számíttattak, 
jelenleg alig létezik egy negyede. Ladrone-sziget 
népét a spanyol uralom egytől egyig kiirtá.

Tahiti népességét Cooke (1774.) 240,000-re szá- 
mitá, Forster néhány évvel később 120,000 re, a 
téritők (1797.) 50,000-re, Wilson kapitány száza
dunk elején 16-ra. Az első számok hihetőleg túl
zottak ; de annyi bizonyos, hogy e szigetben, mi
dőn felfedeztetett, hemzsegett a nép , s hogy az 
1857-ki hivatalos Összeirás csak 6000 ős tahiti em
bert talált.

Tasmaniában 1815-ben 5000-re számíttattak a 
bennszülöttek; öt évvel később, a telepedek ke
gyetlen mészárlása *) 340 -re szállitá őket, ezek 
közt volt 160 nő. 1831-ben a helybeli hatóság, a 
még élő 196-nak pártolást ígért, s kik megadták 
magukat, Flinder’s szigetbe szállíttattak; az utolsó 
tasmaniai ember 1835-ben bujdosott el ős honából,
1847-ben a hanyatló néptörzs, összesen 47, ismét 
hajóra kény szeri tte te tt, az angol kormány Flin- 
der’s szigetből, a D'Entrecasteaux szoros partjaira 
kiildé őket, s itt 1855-ben Tasmania egykori urait 
16 egyén képviselé; ezok közt kettő 16 éves volt, 
a többinek korát 30-tól 55-ig adja a hivatalos tu
dósítás. (Folyt, köv.)

R ón m j J á c in t .

Az aranybulla s a német lovagrend 
Erdélyben.

Az Árpád házából származott uralkodók,vezérek 
és királyok egyiránt nagy gondot fordítottak a

*) A londoni antropologiai társulat jau. 19-ki (1864.) 
gyűlésén maguk az angolok „relentless butcherieu-nck, 
kegyetlen mészárlásnak nevezek a bennszülöttek kiir
tását.

telepítésekre. Szt. Istvánnak hires szavai, melye
ket fiához Imre herceghez intézett, hogy: „az egy 
nyelvű és egy szokásu ország gyarló és töredé- 
keny,u valóságos telepítési programmot foglaltak 
magukban. Utódai ellen e részben nem is lehetett 
panasza: keletről a magyarral rokon, de még po
gány népek, nyugotról azzal csak kivételes ese
tekben Összevegyülő elemek hivattak be.

Dél és kelet felől az országot a magyar nemzet 
vérrokonainak hordái boriták el. Azon telepeknél, 
melyek egyszer is másszor is ezekből teltek ki, 
sokkal tetemesebbek és jelentékenyebbek voltak 
az ezek által okozott károk. Beütéseiket évröl- 
évre megújiták, mindig kisebb-nagyobb pusztulást 
hagyván maguk után. Legközelebb Erdélyt érték 
s természetesen ez legtöbbet is szenvedett, úgy 
hogy itt az ország alsó része lakatlan pusztasággá 
lett. Épen azon időben, midőn a keresztes hábo
rúk Nyugot-Európát egész forrongásba hozák s 
egy kelet felé irányzott népvándorlást idéztek elő, 
jött II. Gejza király azon gondolatra, hogy e ke
resztes vitézek elmaradozott hulladékaiból telepe
ket alkosson. Éhez járultak a behívott nagyobb 
tömegek, melyek Magyarországon a Szepességet al
kották, Erdélyben pedig szász collectiv névvel 
jeleztettek.

Az erdélyi szászság feladata határörzés volt, s 
mint ilyen a hasonlag határörzéssel megbízott szé- 
kelység ispánja alá rendelteték a legtöbb s legfon
tosabb kérdésekben. Egy ponton, melyet egy ké
sőbbi okmány Gejza-féle pusztaságnak nevez, oly 
tömeges volt a telep, hogy az, a mint erősödni kez
dett, solidaritásra és önállóságra törekedett. Leg
első s a kor szellemével leginkább megegyező vá
gya volt c telepnek magát egyházi tekintetben 
függetleníteni, s e vágya teljesült is, midőn a nagy
szebeni prépostság félállittatott s a prépost püspöki 
hatáskörrel ruháztatott fel. S ezen igyekezet csak 
tápot nyert azon körülmény által, hogy az uj tele
pek, melyeknek határőrzés, bányák mivelése, az 
ipar és kereskedés terjesztése egyiránt feladata 
volt, e céloknak megfelelő s nem ritkán tetemes 
kiváltságokkal láttattak el. így történt, hogy Er
dély, mely a székelység és magyarság közt már is 
két külön területet képezett, még szétdaraboltabbá 
lön. A szebeni prépostságnak felállítása pedig az 
egyházi szétdaraboltságot nevelte.

És valóban Erdély egyházi tekintetben épen 
úgy szét volt darabolva mint politikailag. A vaj
daságnak külön volt püspöke, ki a kalocsai érsek 
alá tartozott; a székelységet s talán a szász telepek 
némely részét is a milkovi püspök dioecésiséhez 
számították; a vajdaságban apátságok, archidiacon-
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ságok voltak, melyek az esztergomi érsek alá tar
toztak, s végre a szebeni prépostság is azon törte 
fejét, hogy önállóságát püspökséggel koronázza. 
Ily módon remélte az összes szász telepeket a 
maga hatásköre alá vonhatni. II. Endre királyt 
megnyerte tervének, s ez tett is felterjesztést Ró
mába ez ügyben. A dolog nagy zajt csinált s meg- 
hiusitására a magyar klérus mindent elkövetett. 
Willermus, az erdélyi püspök, külön követe által 
értesité III. Incét, hogy mily elviselhetlen nagy 
mértékben fogná ez az ö kerületét megkisebbiteni, 
az esztergomi főpap pedig kimutatta a pápánál, 
hogy az nemcsak neki, mint egyháziakban a pré
postság fejének, hanem magának a pápának is 
hátrányára volna. A megerősítés 1212, febr. 12-ről 
meg lön tagadva — de ez csak nevelte a viszályt, 
mely utóbb még véres harcokat is idézett elő.

Azonban az uj telepeknek nem volt oka meg
bánni, hogy hazát cseréltek. Igaz, hogy a vajda is, 
a püspök is, a hol csak lehetett, kiváltságaik néme
lyikét megnyirbálta, s mindenik igyekezett hatás
köre terjesztésén. De bizonynyal sem ez , sem a 
határőrködés nem volt oly terhes, hogy felvirágzása 
gátolva lett volna, s már III. Béla alatt oly vi
rágzó állapotban volt, hogy midőn a király II. Fü- 
löp Augustus francia király leányával, Margittal 
második házasságra készült, s a francia király 
számára a magyar király összes (L66,000 márka 
ezüstöt meghaladó) jövedelmeiről kimutatást ké
szítettek, a király erdélyi telepei, bár kétségtele
nül túlzott felvetéssel, tizenötezer márka ezüsttel 
szerepelnek ezen kimutatáson. S csakugyan e szá
zad alatt nem szűnik a telepedés s tart a követke
zőben is, és mindjárt kezdetén egy uj, még pusz
tán álló föld egyszerre népesedik meg.

Ez volt a Bárcaság.
Az uj telepítés azonban merőben különböző az 

eddigiektől — tisztán katonai volt. A német lo
vagrend csak nemrég lön alapítva, s épen ez idő
ben nagymestere, Salza Herman alatt nagy tekin
télyre tett szert. E rendnek különös pártfogója 
volt a thüringeni tartomány gróf, s ennek fia Lajos 
Endre leányát, Erzsébetet vette nőül. Talán épen 
ezen körülmény szolgáltatott alkalmat arra, hogy 
Endre érintkezésbe jöjjön a nagymesterrel, azon 
nagymesterrel, ki jól látta, hogy a keresztyén hó
dításoknak keleten többé nincs jövője, s épen 
ezért rendje számára másfelé keresett foglalko
zást. A nagymester első eszméje a kunok megté
rítése volt, kik Moldva- és Oláhországban laktak, 
s a mennyiben koronkint fel-felmerül a milkovi 
püspökség, mint moldvai, egyes keresztyének is 
lehettek köztök. Itt e véghatárán a keresztyén vi

lágnak, mely a latinismus és byzantinismus közt 
még eredeti vadságában fennállott, más kilátások 
is kecsegtették a rendet. Ha terve sikerül, beékeli 
magát a keleti vallásu szlávok és görögök közé, 
s ezeknek nagy fontosságúvá lehető találkozását 
meggátolja, szomszédjává lesz a bulgár-szláv biro
dalomnak, melyben nem volt sok rokonszenv a 
konstantinápolyi császárság iránt és még a nem 
meszsze levő patarénusokra is gyakorolhat befo
lyást.

Az eszme merész és a telepedés pontja kitűnő 
tapintattal volt választva. Valóban, Endre 1211 -ben 
kiadta adománylcveiét. Az adományozott Bárca
ság nagyobb volt a mainál, feküdt a kunok (Oláh
ország), székelyek és blaccusok (fogarasföldi olá
hok) közt, közel 45 mfldnyi területen, az Olt, Tat 
rang, Borza-vizek töl s meredek és erdős hegyek 
töl körítve. Midőn a király megbízottja, Jura pris- 
táld a rend tagjaival megjelent a hely színén, 
hogy megtartsa az ünnepélyes határjárást s a ren
deket beigtassa — a vadon szépségei bizony - 
nyal mindenkit bámulatra ragadtak. Egy folyók
kal gazdagon átszelt tartomány, melynek közepe 
a Fekotcíigy mentében a természet öserejét bő
ven mutató medencét képezett, s inig egész ke
rületében kisebb termékeny cs fákkal borított 
hegyvonalak nyomulnak c l, széleit meredek or
mok, óriási sziklafalak s a távol kékjében felcsil- 
lámló havasok szegik be. Minden, minden lakat
lan és puszta volt még ez áldott helyen *), midőn 
a pristáld a lovagok bízottjaival megjárta és meg- 
jelelé a határhelyeket, úgy mint erre Mihály vajda 
utasitá őket.

Örök és szabad birtokul adá e földet Endre a 
lovagoknak. — Ö annak főhübérura, ö azon a 
legfőbb itélöbiró. A mi arany és ezüst abban fel
fedeztetik, annak fele a királyé, fele övék, de a 
lovagoknak joguk pénzt verni nincs. Ezek csak 
favárakat és fakastélyokat építhetnek, mert a ku
nok ellen ezek is biztos védeszközök; kővárakat 
csak a király bírhat s mások is csak különös ese
tekben és különös adomány utján építhetnek. El
lenben azok védelmezik a határszélt a kunok el
len ; magok választják biráikat, mentesek a vajda 
vendégelésének költségeitől s minden adófizetés
től, és földjükön szabad kereskedést folytatnak.

Valóban a rend sok önállósággal bírta földjét, 
mely a birtokbavétel napjától külön kis tartományt 
(provincia), a barcaságit képezte. S im a vadon 
felvirágzott. A lovagok nyomában telepek jöttek,

*) De ez nem azt teszi, hogy ottan az ember se lakott volna. 
V. ö. Schuller Archiv. I. 170.
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németek Németországból, oláhok a szomszéd he
lyekről, s falukat, helységeket alapítottak, melyek 
egyenesen a rend alá s csak közvetve voltak a ki
rály alá vetve.

A kunok pusztításainak Erdély egyetlen része 
sem volt annyira kitéve mint e sarok, melybe há
rom utszoros vezetett. Az alapitó okmány azon 
szavait, mely e földet desertumnak s a későbbiek 
azon jellemzését, mely üresnek és lakatlannak 
mondja azt, alig vehetjük azon értelemben, hogy 
azon egy lélek se lakott volna, de azok híven

festik a helyzetet. Vadon volt — mert nem mivel- 
tetheték; lakatlan, mert az ott szállingózó nép fa
lukba nem települhetett, s hogy tengethesse életét, 
a rengetegekbe kellett futnia. A félig elvadult em
berek nagyon megrémülhettek az uj harcosoktól, 
kik mellükön keresztet, s oldalukon kardot visel
tek s még jobban elbújtak barlangjaikban, hon
nan azonban csakhamar elöbuttak.

(Folyt, követk.)

S z ilá g y i S án dor.

E gy h é t  t ö r t é n e t e .
— December végén. —

(Sylvesztei'i ködképek. — A jövő s a jelen. — TIangverseny-özön s a lapok zenéje. — „Boldog újévet.“ — Gallmayer 
s még egy csomó látvány. — Száműzött magyar művész. — A pénz. — A tárcaíró története.)

iluí
Az idő egyik nagy határköve előtt állunk me

gint, melyek, mint a mérföldmutatók, folyvást je
lölik, hogy mindnyájan haladunk egy közös cél, 
a mély titkok kapuja felé, hol a lángelmét és kor
látoltságot, a dicsőséget és gyalázatot, a bíbort és 
rongyot ugyanaz a sötét lepel födi el, melyet nem 
emelhet föl senki, hogy alája nézzen.

Sylveszter éje hosszú árnyékot vet visszafelé 
tizenkét hó napjaira, melyek ma már oly rövidek
nek látszanak, mint egy pillantás. Hány remé
nyünk lett csalódássá, hány örömünk emlékké; 
hánynak adott a sors rózsákat, hánynak töviseket: 
ime itt a számadás napja!

De e nap csupán a gondolkodóké. Legtöbb 
ember a j ö v ő b e  szeret bámulni s Saturnusnak 
csak egyik kezét nézi, mely uj bölcsőt renget; azt, 
a melyik sírt ás, erővel eltakarja szemei elöl.

Pompéjus ismerte az emberek természetét, mi
dőn Suliára, a nagy vezérre és utána önmagára 
gondolva, igy szólt: „a fölkelő nap sokkal több 
imádóra talál, mint a lenyugvó/4

így van az évekkel is.
Ki búcsúznék az ó évtől, mely nem adhat többé 

semmit, midőn jön az uj, melyet üdvözölni kell, 
miután ez, hogyha nem is ád, legalább — i gér .  
S mennyi mindent igér!

Hogyha nem megtörtént dolgokat kellene ír
nom , hanem álmokat szőhetnék költők módjára, 
én is ürömestebb néznék előre, hol most szép re
mények és tervek játszanak szemünkkel, mint a 
délibáb aranyos színű hullámai. Képzeletem szár
nyas lován átvágtatnék a „pesti boulevardon“, 
mely a széntértöl az indóházig terjed, két oldalt 
négy négy soros l;ík szegélyével, s egy percre

megállnék a széntér nagy közkutja előtt, hol Nep
tun és a tritonok művészi alakjai fényes vizsuga
rakat löveinek. Vagy még messzebb mennék, meg
tekinteném a nagy dunai vizvezetö gépet, mely 
ezer karral viszi szerteszét az egészség áldását 
a paloták és kunyhók szomjas lakóinak. Benéz
nék az uj év másodnapján megnyílt színházi ké- 
pezdébe, hol tiszteletreméltó barátunk, Gyulai 
Pál bemutatná a jövendő Rachel-jeit, kikre a múzsa 
már oly régóta várakozott. Meglátogatnám a vá
rosliget nagy „állatkertijét is, hol egy másik tisz
teletremélt ó barátunk, gróf Lázár Kálmán — e leg
szelídebb kedély — egész gyönyörrel él az afrikai 
vadak bősz társaságában. Betekintenék az iro
dalmi és művészi körökbe, hol a költők nem kény
telenek többé a szent tüzet a hirlapirás forgácsai
val ápolni, hogy a láng végkép ki ne aludjék. Ke- 
resztül-kasúlvándorolnék egy egész boldog vilá
got, mely teli van lelkesedéssel, örömekkel, minő
ket csupán az ábránd festhet a — levegőbe, még 
pedig az is csak az uj év első napján, mely a re
ménység vidám nevenapja, mikor egy kis mámor 
és elragadtatás e játszi tündérnek is elnézhető.

De történeteket Írva, hátra kell néznem, föl
jegyezve azt, a mi már valóban megtörtént.

Hangversenyek egész dagálya özönlik mögöt 
tünk, úgy hogy azt kell hinnünk: a szegény ó óv 
a zene árjába fúlt. A hangversenyi mükedvelés 
soha sem virágzott jobban, mint a lefolyt idényben 
midőn a jótékony akadémiák legalább is húsz zon
gorát tettek tönkre. Ez áradatban, hol egyik hul
lám a másikat mosta el, alig találunk egy-egy szi
lárdabb pontot, mely magasabbra emelkedvén, 
legalább pihenő helyet nyújtana. De ne legyünk
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igaztalanok! Van három tárgy, melyet ki kell 
emelnünk, kettő, mely nagy élvezetet, s egy, mely 
reménységet nyújt. Hallottuk Tausigot, ki a „Wall- 
küröket“ úgy meglovagoltatá egy kis zongora bil
lentyűin, mintha azok valóban szélparipákká vál
tak volna ez üvöltő harci nemtők alatt; Chopin 
„polonaise“-ében pedig úgy ágyazott, hogy ide
ges nők majdnem oda lettek körszékeiken. Hallo- 
tuka „Columbo-symphoniát“ az első philharmoniai 
hangversenyen, melyben Beethoven az uj világ föl
fedezőjének pályáját festi: a reményt, lelkesedést, 
a hálátlanság fölötti elkeseredést, a vad sorsot és 
az önérzet vigaszát, szóval ama nagy életet, mely 
az embereket egy fél világgal ajándékozta meg, s 
melyért az emberek vasláncokat adtak cserébe. 
— Hallottuk végre (egy szinházi akadémiában) 
Kendelény i Fanni kisasszonyt, e gyakran emlege
tett fiatal énekesnőt, kinek jövőjéhez méltán csa
tolnak szép reményeket, mert alakja, érzelme és 
szép hangja folytán csakugyan hivatva van rá, 
hogy élénk részt vegyen ama legszebb győzelmek
ben, hol vesztes fél soha sincs, mert azok a művé
szet győzelmei.

A hangversenyek árja, melyet emüténk, köze
lebb áttört a Dunántúlra is, s fölnyitva a népszín
ház rég bezárt kapuját, elfoglald az „ördöngös“ 
gépek, szellemalakok, pompás színpadi festvé- 
nyek és vidor oífenbachi bohóságok tarka színhe
lyét. Karácsony egyik estéjén a vállalkozók, kik 
e csarnokból uj szabású „Singspielhallét“ akar
nak csinálni, nagy hangversenyt adtak ott, mely
ben a magyar és német múzsák karöltve, de meg
lehetős pongyolában jelentek meg. Egész zenei 
ének- és szavalati quodlibet volt magyar és német 
nyelven, s többi közt Carina к. a. is énekelt, ki
nek „Fidelio“ koszorúit jobban kellene féltenie^ 
mert ily kényelmetlen helyeken járva, könnyen 
lehorzsolódhatik belőlük egy pár szép fris levél.

A hangversenyek e lármája elragadt a lapok 
fölhívásaira is, melyekben teli torkok és nagy 
harsonák buzgólkodtak, hogy melyik kiáltsa tú\ 
a másikat! Ma már csöndes minden, mint egy si
vatag az elvonult zivatar után.

Most meg a „boldog uj évet“ kívánók kezdik 
rá, s e nyájas hangverseny kétségkívül a legkel
lemetlenebb, s valószínűleg a legtöbbe kerül. Már 
napok óta mindenki, a ki csak szolgálatokat szo
kott tenni, megkétszerezi irántunk nyájasságát. A 
levélhordók, kik máskor, ha rákiáltánk sem állot
tak meg, most már messziről köszöntenek, mintha 
mondanák: „ismerünk és számítunk reátok!“ A 
lap-kihordók, kik rendesen előszobánk földjére 
dobják példányaikat, most szívélyesen köszönté

nek be, s lapjainkat egyenest kezünkbe nyomják. 
Színházak, egyletek és vendéglők emberei mind 
sietnek kitüntetni szolgálatkészségüket, s ha száz 
kezük volna, azt is mozgásba hoznák mind, csak
hogy kedvünkre tegyenek. Egész boldogság rá 
gondolni, mily figyelem és tisztelet tárgyai va 
gyünk. De pünkösdi királyság az egész, megfize
ted, és azzal —- vége van !

A főváros jelenleg oly tarka, mint egy harle- 
quin-köntös, s a váciutca egész újévi bazár, hol 
a kirakatok utadat állják, s — ha könnyen en
gedsz — ki is zsebelnek.

A látványoknak is böviben vagyunk.
Gallmayer k. a. oly szenvedélyesen táncolja a 

kankánt, mintha a „chateau des roses“ pázsitjain 
növekedett volna, s ruhája egy-egy lebbentésévei 
még most is úgy elszéditi a gyönge fejüeket, 
mintha valami színpadi Venus volna. — Igen, egy 
Venus, ki a tenger habjai helyett az utca sarán 
emelkedik.

Guidi tanár az „Európában“ folyvást mutatja 
szép, delejes alvó nejét, Hermann a Suhr-cirkus 
megszeliditett oroszlánait, s Jules Motte — a do
hányutca elején egy bódéban — azon „erötani 
köszénbányát, “ hol a bányászati műveletek csinos 
kiállításban láthatók.

Mindezeket folyvást sokan nézik . . . hanem a 
szegény Izsó Miklósnak, ki oly gyönyörű szobor
müveket alkotott, ki Petőfi legszebb életképeit oly 
lángelmüleg bírta volna márványba önteni, vesz
tett reménynyel s tört szívvel kellett elhagynia 
honát, hogy idegen népeknél keressen részvétet 
és munkát, melyet az övéi közt nem talált.

Egykor hallani fogunk róla, s büszkék leszünk 
reá, mint Zichy Mihályra, kinek ecsetjéről Gau
thier Teophil oly lelkesülten irt, s ki ha honn ma
rad, kétségkívül fényképtermet kényszerül nyitni 
csakúgy, mint a többiek.

De ne panaszkodjunk, midőn az idő is azon 
van, hogy elvegye az emberek fogékonyságát, s 
egészen az anyagi irányok felé sodorja. Pénzszer
zés és mulatság: ez most a jelszó. Mi a mulatsá
got illeti, a farsang maholnap megtartja diadalmi 
bevonulását, s nemsokára tarkább vigalmakról ír
hatunk.

Azonban bocsánatot kell kérnem az olvasótól, 
ha a jövő számban — kivételképen nem mondha
tom el a hét eseményeit. Oly történetem lesz ön
magámnak, mely miatt nem sokat törődhetem 
mások történeteivel. Megyek egy uj, mosolygóbb 
világba, melynek útjára Hymen szövétneke hint 
világot.

V adn ai K á ro ly .
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— (Újabb munkatársaink.) A programmunkban 
fölemlített írókon kívül még Degré Alajos, Roboz, 
Tóth Kálmán, az évek óta hallgató Zalár s tudós 
utazónk: Xántus János ígértek lapunkba dolgoza
tokat. Egyúttal tudatjuk, hogy lapunk egyik kö
zelebbi száma Erdély legnemesebb, kiveszett vad
járól, a bölényről fog igen szép illusztráció kísére
tében cikket közölni gr. Kemény Józseftől.

* (Briisselben hat magyar család) lakik jelenleg, 
Jósika Miklósnak Drezdába távozása óta. Ezek: 
Perczel Mór 11 gyermekével, Ludvig János, Sré- 
ter Lajos, Baumgarten Miksa festész, Szontagh 
Sámuel és Kertbeny.

* (Rónay Jácint Londonból,) egy ott járt ha
zánkfiától az Angliát Amerikával összekötő ten
geralatti távírda sodronyából mutatvány darabot 
küldött az Erdélyi Múzeumnak. Midőn újra hozzá 
fogtak e nagyszerű távírda helyreállításához : El
liot, a munkálatok vezetője lakomát adott, melyre 
Rónay is meg volt híva. Ott aztán minden vendég 
talált tányérán egy-egy darab ily sodronyt. Rónay 
nem egy ízben küldött már ritka és becses régi 
magyar nyomtatványokat is könyvtáraink számára, 
s hazai intézeteink iránt folyvást a legmelegebb 
érdekeltséggel viseltetik.

* (A főváros lelencei.) Múlt évben Pest város 
költségén 142 lelencet és árvagyermeket tartot
tak, köztük 87 fiút és 55 leányt, kik 12 éves koru
kig éleim eztetnek hatósági költségen. Újabb adat 
a lelencház fölállításának szükségéhez. Hányán 
lehetnek ezeken kívül még a vidéken és a fővá
rosban is, kik a gondviselés jótékonyságát majd
nem teljesen nélkülözik.

— (A pápa által elkárhoztatott tanok.) A római 
pápa dec. 8-án három részből álló okiratot tett 
közzé, melyek elsejét körlevél alakjában a püspö
kökhöz intézi; a másodikban 1865-dik évre az

„ egész katholikus világnak egy hónapig tartó bűn- 
bocsánatot ád, s a harmadikban 80 tételt sorol elő, 
mind olyanokat, melyeket egyházilag elkárhoztat. 
Ezen tételek a pantheismus (minden-istenség,) a 
materialismus, a Renanismus s egyéb bölcsészi ta
nok, valamint olyan állítások mellett szólnak, me
lyek a pápaság világi hatalmának jogosultságát s 
az egyháznak a világi dolgokba való avatkozha- 
tását s. a. t. tagadják.

* (Lapstatisztika.) Az uj évben, a mennyiben 
most biztosan számítani lehet, 75 lap és időszaki 
folyóirat jelenik meg magyar nyelven. Ezek közül
7 politikai napilap, 2 politikai hetilap, 14 vidéki I

s á g o k

lap (4 politikát is tartalmaz), 5 egyházi és iskolai 
5 encyclopaedikus képes lap, 17 különböző szak
lap, 6 szépirodalmi, 3 humoristikus, 4 vegyes tar- 
talomu, 4 hirdetési lap, és 8 havonként vagy na
gyobb időközben megjelenő folyóirat.

* (A pesti házak) a lefolyt 1864. évben a hiva
talos bevallások szerint kerek számban 6,700,000 
ftnyi házbért jövedelmeztek, mely összegből az 
állam adója az országos pótlékokkal 1,323,000 ft, s 
ezenkívül 253,000 ft községi pótadó volt kivetve.

* (Lévai összes költeményei), a mint halljuk, 
nemsokára meg fognak jelenni.

* (A magyar tud. akadémia) igazgató-tanácsa 
az évi költségvetést meghatározó gyűlését január 
26-kán tartja. Ugyanaznap délután, csupán e célra 
összehívandó nagygyűlésen választják meg a ti- 
toknokot.

* (Az irói segély egylet tervezett hangversenye) a 
karácson hetében tartott szintén jótékony célú 
akadémia miatt ez évről elmaradt, de egy későbbi 
normanapon meg fogják tartani.

* („Magyarország anyagi érdekei“)  cim alatt 
Szathmáry Károly, a „Magyarország“ egykori szer
kesztője nemzetgazdászati folyóiratot indít, mely 
5 hetenként 8 Ívnyi füzetekben fog megjelenni. 
Előfizetési dija félévre 5 ft.

* (Az aldunasori rakpart) építése jó előre haladt; 
jövő tavaszszal mintegy 100 ölnyi hosszú tért már 
átadhatnak belőle a közforgalomnak. Az építési 
költség november végéig 146,476 ftra ment, miből 
13,542 ftot a nagy földalatti csatornára fordítottak.

— („A cigányok története) Magyar- és Erdély- 
országban“ címmel, Szántay Aladár ur Debrecen
ben egy hosszabb történeti müvet fejezett be négy 
száznál több kútfő nyomán. Alkalmunk volt e mű 
kéziratába belé tekinthetni s elfogulatlanul mond
hatjuk, hogy az igen érdekes olvasmányt fog ké
pezni. A többek közt van benne egy cikk „A 
cigány zenéről 1418-tól 1860-ig“ címmel, s ez a 
zenészeket is különösen érdekelheti.

— (Óriási pör.) Azon hires lengyel pörben, 
melyben több százan voltak felségárulással vá
dolva, az ítéletet már kihirdették, s azok Porosz- 
ország biráinak valóban becsületére válnak. A 
vádlottak legnagyobb része fölmentetett, mig a 
többiek oly enyhe büntetésben részesültek, hogy 
azok is, kik külföldre menekülvén, távollétök alatt 
halálraitéltettek, elhatározták, hogy önként meg 
fognak jelenni a berlini törvényszék előtt.
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