
Első évi folyam. 4. szám. Január 1865.

R á k ó c z i  E r z s é b e t .
(Történeti beszély.)

III.
A pottendorfi rózsatő.

(Folytatás.)

A dúsgazdag országbíró a csak most terjengő : 
francia divat szerint épitteté fel a kastélyt s nyirott i 
fasorokat, fara
gott nyrnphá- 
kat és ámorká- 
kát állíttatott a 
bokrok közé, s 
széles egyenes 
utakat, vízesé
seket készítte
tett , — a mes
terséges kerté
szet eme torz
müveit.

E fal-egye
nesre nyirott so
rok között ezút
tal nagy rneny- 
nyiségü és fé
nyesen öltözött 
úri népség özön
lött alá s fel, 
mely egy-egy kiválóbb egyéniség körében külön- 
bözöképen csoportosult össze.

Ott szeszélyes alkatú gloriette alatt egy csomó 
ifjú magyar nemes a magas kopasz homloku Vit- 
nyédi Istvánt hallgatja, ki lángoló szavakkal festi 
felekezete sérveit. Kemény hangjához s művészi 
előadásához a hol kell, még könyüit sem kíméli.

Tovább nehány jezsovita méri hosszú léptekkel

csendesen

De legérde
kesebb csoport 
gyűlt össze egy 
díszes ponton, 
melyen csupán 
egyetlen rózsa
bokor állott, de 
honnan gyönyö
rű kilátás nyílt 
végig a Lajtha 
völgyére, fel e- 
gészen a Szent- 
István tornyáig.

Itt az óriási 
termetű Vesse- 
lényi nádor s 
neje, a még min
dig szép Széchy 
Mária mellett a 
simanyelvű há

zigazda s ennek ellenkezője, a heves és mogorva 
Zrínyi Péter állottak. Tagjártatásaikból, melyek
kel élénk beszédeiket kisérték, már távolról kive
hető, hogy érdekes dolgokról beszélhetnek.

— En pártolom a nádorné indítványát, — 
mondja Nádasdy. — A megszólítással s lebeszé
léssel igy senki sem veszélyezteti magát s kény
szer színét a dolog egyáltalában nem viseli.

az utakat. Rendesen latinul és egészen 
beszélnek e sötét alakok egymás közöt

nA festői csoportot viharos éljenzéssel fogadták
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— Ejh, mire az a komédia? Az ember tart 
ebéd után egy beszédet s a ki akarja, hozzánk 
csatlakozik, a ki nem akarja, — nem.

— Abba sohasem egyezem belé, — mondja 
Vesselényi. Ez prostitual időnapelőtt mind enge- 
met, mind a házi gazdát. Maradjunk Mária aján
lata mellett.

— Nem Nádasdy jó borainak, hanem az igaz 
hazafiui érzésnek akarjuk köszönni az eredményt, 
jó urak. Az afféle borcsinálta lelkesedés addig 
tart, mig a bor fejükből elgözölög.

— De hisz elöbb-utóbb csak be kell adni kezei
ket nekünk s szóba kell, hogy ereszkedjünk velők, 
— különben honnan tudjuk meg, hogy velünk 
akarnak tartani ?

— Arra is gondoltam én, - - mondja a nádorné 
élénken. Az iratot a rózsabokor alá rejtem s ennek 
utóiratában ott lesz, hogy a ki együttérez velünk, 
szakítson egy rózsát s tűzze föl mellére. Ebédigmin- 
den vendégünknek rózsával kell feldíszítve lennie.

— De hát ki mondja meg, — folytatja a bán, — 
hogy mi lappang a rózsatő alatt ? Ki fogja erősí
teni a kétkedőket, fölhevíteni a közönyöseket, ki
tartásra inteni az ingadozókat ?

— Ügy látszik urak, mind a más kezével akar
nátok kikaparni a gesztenyét. Jól van, majd meg
teszem hát ezt én. Egy nöszemély úgy sem ve
szélyeztet annyit, mint az ország elsőrendű hiva
talnokai, a haza oszlopai.

E szavakban némi gúny volt, mi Zrinyi Pétert 
boszantá.

— Nem én vagyok, — úgymond, ki az efféle 
titkolózást szeresse. Én két hét alatt felültetek 
húszezer liorvátot s megkérdeztetem herceg Lobko- 
nictőbj ka van-e kedve magyar törvények szerint 
kormányozni Magyarországot ? . . . .  Mert különben 
én leszek a török had előcsapatja Bécs falai alatt.

— Csendesen ! — mondja Nádasdy, — könnyen 
olyaski hallhatná meg, hogy előbb megtudja ize- 
netedet Lobkovic, mintsem a 20,000 horvát egy (itt 
lenne. Semmi hebehurgyán, barátom ! Legnagyobb 
nyereségnek tartanám az ifjú Rákóczi megnyeré
sét; mert ennek személyével az ország egy ne
gyedrésze van birtokunban. Ezt szép leányodra, 
Ilonára kellene bízni, bán; úgy látom, hogy a her
ceg örömest mulat körében.

— Bízzátok reánk, majd elfogjuk igazítani, — 
mond Mária. Nincs apja vére ereiben, ha tiz perc
nyi beszédnél többet kellene reá vesztegetni.

— Jól van; széledjünk el hát s tegye mindenki, 
a mit tenni bir, — mondja a nádor. — Vitnyédi és 
Donellán itt vannak, — s ők is megteszik a ma
gukét — mondja Nádasdy.

— Vitnyédi sokkal szenvedélyesebb, próbái- 
tabb, hogysem árulónk lehetne, .— mondja Szé- 
chy Mária; de Donellánra ügyeljetek, — ez em
ber aligha nem kétkulacsos.

— En felelek róla, — mondja Zrinyi Péter. О 
hü és igen sokkal tartozik családunknak. E miatt 
nyugodtak lehettek.

*# *
A kastély harangja ebédhez hívta a vendégeket.
A legtöbben már a palota előtti emelvényen vol

tak egybegyiilve, hol nagy kádakba ültetett na
rancs- és citromerdő pompázott. Sötétöltözetü fő
nemes urak között ügyetlenül ődöngtek a szeszé
lyes öltözetű protestáns lelkészek, — kikre az ak
kori nagyvilágban jártas jezsoviták némi lenéző 
szánalommal tekintettek.

Magas, keményített galléru cseh urak között az 
óriási termetű stájer gróf Tattenbach beszélt s ne
héz lovagcsizmái alatt, a mint lépett, meghajolni 
látszottak a terasse márvány táblái, s egyenes kard
jával hol ezt, hol amazt döfte meg, a mint szen
vedélyes beszéde közben ide vagy amoda fordult.

A megjöttek mindenikének ott pompázott mel
lén a pottewlorfi rózsa s a házi gazda, a bán és a 
fiatal Frangepán jelentékeny tekintettel szorítot
tak kezet az újon érkezőkkel.

Csak a fiatal Rákóczi hiányzott még, kinek fel
érkezését feszülten várták az illetők.

Egyszerre a kastélyhoz vezető gyertyánfa-sorok 
egyikéből kitűnt ez is, karon vezetve a bán gyö
nyörű leányát, a szép s később oly híressé vált 
Zrinyi Ilonát, mig jobbról mellette a nádorné kö
zeledett, diadalmas arccal intve az ifjú keblére, 
melyre vérpiros rózsa villa feltüzve.

Az urak e közelgő festői csapatot viharos éljen-- 
zéssel fogadták.

IV. Egy anya — nem  a népből.
Gyönyörű őszi est terité szét biborszin fátyolát 

a munkácsi váron s az azt környező költői vi
déken.

A nap épen most haladt le, úgy hogy Báthori 
Zsófia, ki a vár nyugati legmagasabb ormán áll, 
hogy a nyugatról jövő országúira tekinthessen, 
beesett szemei dacára is kénytelen feltartott ke
zeivel zárni el a nap szembesütö búcsú-sugarait.

A nagyasszony egy öreg csatakigyó mellett áll, 
melyet pár agg tüzér vesz körül, még a Gondi 
András uram emberei közül; ezek egyike pislogó 
kanócot tart kezében, nagyokat sodorva őszbe ve
gyült bajszán, mely melle közepéig csüng alá.

A fejedelemnö háta megett, mintha árnyéka 
volna, Sámbár uram áll.
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— De bizhatunk-e határozottan bécsi tudósí
tónkban ? — kérdi a nagyasszony hátra sem for
dulva, hogy nézését meg ne szakítsa.

— Mint saját magunkban, — mondja Sámbár. 
О maga jelen volt, midőn a bán udvarolt Lobko- 
vic hercegnél és saját szájából hallá a hercegnek, 
hogy a bán átadta az egész névsort.

— S mi vette reá Zrínyit erre a lépésre ?
— Az igen egyszerű dolog, asszonyom. Vesselé- 

nyi mindjárt az összejövetel után halálos beteg
ségbe esett 5 alig tudták lehozni Murányim. Zrínyi 
és Nádasdy mindketten a palatinusságra vágynak 
s az hitte e főrangot elnyerhetni, ki jobban siet fel
adásaival. Zrínyi egy nappal megelőzte az or
szágbírót.

— Akkor Zrínyi nádorsága annyi mint bizonyos.
— Nem merném állítani, nagyságos asszonyom. 

Becsben kötve hisznek a komának. Valószínű, 
hogy Zrínyi megállóit volna a szövetség mellett, 
ha Nádasdy árulásától nem fél. A bán őseitől öröklé 
az elkeseredést, melyet még saját mellöztetései is 
növelnek nála.

— így állván a dolgok, annál szükségesebb az, 
a mit cselekedni akarunk.

— Azt én is helyesnek tartom. Jó lecke a her
cegnek ; csak nehogy valami szerencsétlenség tör
ténjék.

— Mit gondol kegyelmed, — mondja már most 
keményen visszatekintve Báthori Zsófia, — nem 
örömestebb sírba fektetem-e egyetlen fiamat, hogy- 
sem az igaz hit ellenségei között lássam harcolni ?

— Akkor nagyságod méltán érdemli a marty- 
rok szentséges koronáját, — mond Sámbár meg-

—hajolva.—  -----------------------
— Legyen meg az isten akaratja! — mond a 

kegyes nő, magát egymásután három ízben meg
keresztezve.

S z é j )

Oh szép jövő ! titkodnak menhclyét 
Hányszor sovárgja a íájó kebel!
Vágygyal kitárva karjaink feléd —
De ah, szemünkön áthatlan lepel.
Mint felhő lengsz a képzelet honán,
Melyből mindenki más képet teremt . . . .
S látjuk, mint foszlik álmunk szét korán,
Hogy a képzelt nap fel sem jött —• s lem ent!

Az iíju íiz, —  habár csak rög hever 
A délibáb alatt, mely tova szállt!
Míg a jelen, e fájdalmas teher,
A küzdő szivet nyomja egyaránt.

— ügy tetszik , jönek, — mond Sámbár, — a 
szerednyei utón porfel leget látok.

— Csakugyan ők ! — mondja tompa hangon a 
vár asszonya . . .  Ügyeljetek! — folytatja a tüzé
rekhez fordulva. Márton! A mint a csapat ahhoz 
a kis hídhoz ér, tüzelni fogtok.

Márton felelet helyett megcsóválta feje felett az 
égő kanócot.

— A hid fel van vonatva ? — kérdi a nagyasz- 
szony hátrafordulva.

— Magam vonattam fel.
Ezalatt a porfelleg mind közelebb hömpölygött 

s már azon hegy aljához ért, mely szemben a vár 
éjszaki oldalával előfokot képez.

Most a porfelleg ködéből egyszerre a fiatal her
ceg deli alakja vált ki.

A tornyok egyikének ablakából fehér kendő 
lengett féléje, melyet ő kalapja megemelintésével 
viszonzott.

— Most! — kiált Báthori Zsófia egy lépéssel 
hátrább vonulva.

Márton gazda újra megforgatá kanócát feje fe
lett, de a helyett, hogy ágyúját elsütné, lábaihoz 
bocsátá azt.

— Hova gondol nagyságos asszonyom ? Hisz 
az nem más, mint maga a herceg.

— Es ha az ördög maga lenne is! Uram bocsá 
a midőn parancsolom, tüzelj !

— Már nagyságos asszonyom, grátia fejemnek 
de ezt az egyet nem tehetem, — mondja Márton. 
— Mit mondanának reám, hogy saját kegyelmes 
hercegünkre tüzeltem.

— Takarodjék kend! — rival reá Báthori Zsó- 
fia^s a kanócot kiragadva a vén tüzér kezéből, az 
ágyút szemlmnyoritás nélkül elsütötte.

(Folyt, követk.)

P . S za th m á ry  K á ro ly .

j Ö Y Ö.
Örök remény, uj hit я volt helyett,
Zavart sors, mely ki nem fejük soha,
Kétszer csalódni —  lu'í emlékezet . . .
Ezt nyújtja életünk, a mostoha !

S a vénség, mint hívatlan utitárs,
Hozzánk szegődik észrevétlenül \
Távol maradt a tűzhely, kerti hárs —
Élénkbe csak száraz mező terül . . . .  
így bolygva, lábunk ha elfárada :
Leomlik a rejtélyes szemkötö —
Előttünk áll a rideg sír fala
És esdve kérdjük: hol vagy szép jövő ? ! . . .

B aloyh  Z oltáu .
*
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S p a n y o l  n é p s z o k á s o k .
(Szent György ünnepe Aleoyban.-  Csata a mórok és a kötött. -  Spanyol viselet. -  Kések és török.

Spanyol párbaj.)

Azon nemzeti ünnep , melyet szent György 
tisz eletére Alcoyban minden évben tartanak, 
rendkívül izgatta kíváncsiságunkat, mondja
Davillier, ki a „Don Quixotte“ hires illustrátorá- 
val, Dorée Gusztáv
val 1862-ben tanul
mányok végett utaz
ta meg Spanyolor
szágot.

Hasonló népünne
pélyeknek már vol
tunk szemtanúi, ne
vezetesen Sollerben,
Majorca szigetén; az 
itteni szertartások 
mindazáltal különö
sen érdek eltek, mert 
azokban a mórok is 
nagy szerepet ját
szottak , kiket a ke
resztényeknek ter
mészetesen jól el 
kell páholniok. Tör
tént ugyanis, hogy 
a hitetlenek 1257- 
ben megtámadták a 
várost s ez kezükbe 
is esett volna szent 
György csodálatos 
megjelenése nélkül, 
ki személyesen har
colt soraik között.

Az ünnep előtt 
való napon Comar- 
ca-kerület minden 
falujából zenész-kül
döttség jelenik meg 
Alcoyban, ezek az 
ayuntamiento háza 
előtt sereglenek ösz- 
sze s aztán innét bekalandozzák a várost, hir
detve a holnaputáni ünnepet. Ezen zenekar na
gyon sajátságos; szerei közt legerősebben van 
képviselve a dulzaynas, fából készült, nagyon riká
csoló hangú tárogatóféle, s aztán a dobok, trombi
ták, bandurriák, citarák és a nélkülözhetlen gitá
rok. A zenészek után láthatni a keresztények és a 
mórok seregét lépegetni, kik a holnaputáni nagy 
csatában fognak szerepelni.

Az ünnepet az egyházi férfiak menete kezdi 
meg, kik ünnepélyes sorban vonulnak a nagy tér
re _ plaza mayor, — melynek közepén fából
épült erőd — castillo — emelkedik, oldalain fes

tett vászonnal bo
rítva. A papság az 
erődbe megy, mely 
előtt a keresztények 
s a mórok serege el- 
léptet: ki gyalog, 
ki lóháton, de raind- 
annyia tetőiül talpig 
föl fegyverkezve, s 
pedig a hadviselés 
mindenféle szerszá
maival. Midőn már 
bekalandozták a vá
rost, a két ellensé
ges sereg egymástól 
elválik s apró csa
patokra oszlik, me
lyek aztán az alcal
de s más kitűnő férfi 
lakása előtt nemzeti 
táncukat kezdik el
járni.

Másnap a külön
böző küldöttségek 
ismét megfutják az 
utcákat zeneszóval 

-s- az ayuntamientó
hoz mennek , hol 
a város tekintélyei 
várnak rájuk; ezek 
aztán szintén hozzá 
csatlakoznak a me
nethez, mely a sz. 
János-egyházba vo
nul ; itt aztán elő
veszik az ünnepelt 

szentnek arcképét és ereklyéit, hogy átvigyék a 
székestemplomba, hol zenés nagy misét hallgatnak.

Végre megérkezik a harmadik nap, melyen meg 
kell történnie a keresztények s a mórok közt azon 
szinleges csatának, mit ők arabul el alarde-nak 
neveznek. p]bédután a két ellenséges tábor a pla- 

1 za mayor-on gyűl össze s pedig a keresztények az 
egyik s a mórok a másik oldalon, ez utóbbiak 
azonban innen csakhamar szép rendben elkotród-

Comarcai spanyol paraszt. (Doréo G. rajza után.)
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nak s a város egyik kapuja felé tartanak, s meg
választván a falakon kívül táborozó tanyájukat, 
követet küldenek a keresztények hadvezéréhez. Ez 
a követ, kinek lova felségesen föl van páncélozva, 
az erőd felé irányozza útját, s midőn a kereszté
nyek vezérét keletiesen üdvözölte volna, fölszó
lítja, hogy adja át kardját; ez azonban mennyre föld 
re esküdözik, hogy ő semmi körülmény között sem 
fog a keresztények ellenségeivel alkudozásba bo
csátkozni.

A követ erre visszamegy s tudtul adja Övéinek 
a visszautasittatást, mire a hitetlenek egész követ
séget küldenek a keresztényekhez, melyben a 
leggazdagabb öltö
zetű szereplők vesz
nek részt. A követ
ség főnökét bckö 
tött szemekkel be
vezetik a keresz
tények vezéréhez, 
kit nagyon is hosszú 
beszédben szólít föl 
az önracgadásra. —
Természetesen visz- 
szautasitás lesz erre 
is a válasz ; a követ
ség távozik, de egy
szersmind roppan
tul fenyegetőzik , 
hogy majd így meg 
amúgy fogja lángba 
meg vérbe borítani 
a várost.

Most mindenki 
csatára készül s a 
mórok csakhamar 
benyomulnak a vá
rosba, ott azonban 
egész sor-puskatüz 
fogadja őket, s ez 
a védelemnek kissé 
merész neme, mert 
nem szabad feled
nünk, hogy az esemény 1257 ben foly. Ezen ana- 
chronismuson mindazáltal nem igen ütköznek meg 
a mórok, kik erősen zárt sorokban hatolnak előre 
s úgy látszik, hogy eleinte győznek. A kereszté
nyek vezére szóval s taglejtéssel bátorítja híveit s 
ezek Santiagói kiáltva segélyül, újra elkezdik a 
küzdelmet. De a hitetlenek vitézül tartják magu
kat, s hogy rájuk lehessen ijeszteni, lovasságra 
volna szükség; a spanyolok vezére harcra szó
lítja hát legbátrabb híveit és paladinjait, kik körbe |

Nnvaju. (Dorée Gusztáv rajza után.)

fogják öt, képtelennek látszó, középkori á la an- 
tiqua espannola Öltözetben.

Hanem a mórok jelmeze se sikerült sokkal job
ban, mert égig érő turbánjuk; hónaljig futó, há
tán arany nappal hímzett dolmánjuk; repkedő bő 
bugyogójuk, bokájukon megszorítva, szintén csak 
olyan alakokat állitnak elé, a milyeket csak a fék
telen képzelet teremthet.

A félemlctes lovasság tehát kitör s a hitetlenek 
során rögtön mély csorbát ejt, mire átalános zavar 
következik; a gyalogság támogatja a lovasságot s 
a mórokat emberségesen elnadrágolják. A gyöze 
lem határozottan a spanyolokat illeti; elkezdődik a

diadalének, a fog
lyokat végigvezetik 
az utcákon, zengeni 
kezd a guitare s a 
dulzayna s tart a 
tánc egész éjen át.

Ezzel azonban 
még nincs vége az 
ünnepnek, mert Spa
nyolországban ily 
csekélységért még 
nem vigadnak. Más
nap ugyanis mind
egyik csapat egé
szen hazáig kiséri 
főnökét, s aztán dél 
tájban nagy ünne
pélyes menet van, 
melyben a múlt na
pi csata sebesültjei 
és haldoklói szere
pein ek, kik a me
netben résztvevők 
adakozásához folya
modnak; az adomá
nyok aztán még u- 
gyanaz nap a város 
kórházának pénztá
rába folynak. Az 
ünnepély befejezé

séül a keresztények a mórokkal karon fogva; 
kettenkint visszakisérik a szent ereklyéit szent 
György templomába, s aztán újból kezdődik a 
tánc, puskalövések és petárdák elpattantása.

Ezen emlékünnepek, melyeken mindig a mórok
nak kell csatát vesziteniök, tanúi azon ős gyűlö
letnek, melylyel a spanyol nép még századok mnl- 
va is viseltetik irántuk, mely gyűlölet nemrég 
igen élénken nyilvánult a Marokko ellen viselt 
háborúban, s ez nemcsak a déli tartományokban
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nyilvánul, de tapasztalhatni azt magában Madrid
ban is.

Ezen négy napig tartott ünnepélyre az egész 
környék lakossága összesereglett, festői látványt 
nyújtva tarkabarka sallangos öltözetében. Képünk 
egy ilyen Comarca-vidéki pórt állít elé, a mint 
szent György ünnepén a városba sz am arago 1, ke
zében a nemzeti guitárral, ajkain harsogó spanyol 
dallal. E képet Dorée Gusztáv vázolta.

Azonban a spanyol népnél nemcsak az ünnepé
lyek, a guitár s a nemzeti tánc, de nélkíilözhetle- 
nek még a navcija, a cucli ül о és a punoicile, azon 
késfajok, miket arabmódra , durva vasból ezer 
számra gyártanak Albaceteben. S a nép közt va
lóban nagyon kevés embert láthatni, a ki ne hor
dozna magával efféle hosszú és igen hegyes kést, 
akár zsebében, akár övébe szúrva, akár mellénye 
egyik gombjára akasztva.

A navcija alakja nagyon kevéssé változik; fá
ból készült nyele rézlappal van borítva s ebbe na
gyon kezdetleges ékítmények vannak belé vésve. 
Pengéje igen hosszú s oly hegyes, mint a tíi s e 
mellett közepe táján oly módon behajtott, hogy 
bizonyos halak alakját juttatja az ember eszébe. 
Némely, hosszában párhuzamosan bevésett vonal 
pirosra van festve rajta az elejtett ökör vérétől.

A durva vasból készített albacetei pengék sem
mi esetre sem hasonlíthatók a sokkal finomabb to- 
ledoiakhoz, de amazokra kárpótlásul sokkal szebb 
jelmondatok vannak választóvízzel írva, mik félig- 
meddig keleti ízlésű arabeskek közé foglalvák. 
Némelykor a régi castiliai fegyverekről kölcsön
zött s valóban nagyszerű értelmű feliratokat ol
vashatni rajtuk, milyen például ez: „No one sa- 
ques siói razooi, oio one eonbraioies sin honor —  Ne 
vonj ki ok nélkül, — ne dugj vissza becsület nél
kül.“ Máskor a felirat az ellenségre nézve egyáta- 
lán nem megnyugtató, mint ez: „Si esta vivoi'ti te 
pica, no hay o-eonedio en la hotica =  Ha megcsíp 
ez a vipera, nincs ellene orvosság a gyógyszer- 
tárban. “

Ez a legkedvesebb s legtöbbször használt fel
irat, s e miatt nevezik tán a hírhedt késeket né
melykor igy: na vaj as del santolio =  az utolsó 
kenet kései.

Máskor a feliratnak tisztán csak védelmi értel
me van ; mint: „Soy clefensora de mi dnenno solo, 
у viva!“ vagy: „Soy clefensa del honor de mi duen- 
no =  Légy védelmezője az én egyetlen kedvesem 
becsületének.“

H A Z Á N K  S 1

A naváják rendesen egy hosszú vasrugóval van
nak ellátva, melyek a penge oldalára vésett mé
lyedésekbe feszülnek, úgy hogyha a kést felnyit
ják, az olyanformán csattog, mint a puska, ha fel
húzzák, csakhogy sokkal hosszasabban, mert né
mely navája oldalán 1 0  — 1 2  mélyedés is van be
vésve. Némelykor láthatni két láb hosszú naváját 
is, de az ilyek csak szeszély készítményei, mint
hogy ezek nincsenek rendes használatban. A ren
des navája nem hosszabb egy lábnyinál, de tisz 
tességes késnek ez is elég. A spanyolok tréfásan 
tollkésnek (cortapluma), fogpiszkálónak (monda- 
diente) vagy egyszerűen csak gombostűnek (al- 
filer) nevezik.

A navája rendes forgatásának külön szabályai 
vannak s kivált Cordovában néhány kitűnő mes
terét is találhatni. Davilliernak egykor kedve jött 
ezen városban néhány leckét venni a navája egyik 
tanárától, egy diestrótól. Ezen szerszámmal a mes
tervágás az, ha az ellenség arcán egy-kettőt vág
nak vele, mielőtt hasát alulról fölfelé fölszclnék 
vele, mert igy ha végkép nem is terítenék le el
lenségüket, legalább az a vigasztalásuk van, hogy 
arcán emléket hagytak. A nép legalsóbb osztályá
ban akárhány embert láthatni, kinek arca efféle 
különös manu propriákkal van ellátva.

Spanyolországban úgy használják a naváját, 
mint egyebütt a kardot, s mondhatni, hogy ezzel 
félemletesebb a párbaj , mint a mi kardjainkkal. 
Sokszor megtörténik, ha egy pár spanyol össze - 
vész, hogy elkerített udvarba zárkózik, s nem lévén 
egyéb eszközük védelmükre, mint karjukra ve
tett általvetőjíik (piáidé), addig szúrják, vágják, 
marcangolják egymást, mig az egyik halva rogyik 
össze a hely színén. Képünk egy ilyen spanyol ví
vót ábrázol.

A spanyol punnal nagyon hasonlít a corsicai 
tőrhöz, s ennek pengéje némelykor be van rovát
kolva az élén, minek az a szeretetreméltó célja 
van, hogy a bőrt összetépje s igy a sebet még ve
szélyesebbé tegye.

Végül még az a kérdés, jegyzi meg utazónk, 
vájjon a spanyol nők hordanak-e még most is> 
mint hajdanában , harisnyakötöjük mellé tört tűz
ve? Davilliernak van ugyan egy kis tőre, un pun- 
nalico, melyre ez van felírva: „Sirvo a una duma 
—  hölgy szolgája,“ azonban az még min
dig kérdés marad, vájjon e szolga mire használ
tatott ?

K Ü L F Ö L D
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A b ö l é n y .
(Folytatás.)

A bölénynek Erdélyben tartózkodásáról és vadá
szatáról Ujfalvy érdekes adatokat közöl, melyek kö
zül itt nehányat a Bérczy K. által „Vadászrajzok“ 
cim alatt kiadott jeles vadász-album után közlök :

„Régebben e vad Erdélyben bőségben lehetett, 
mert a Cibles, Unökö, Rozsáj, Buesesd, továbbá a 
borgói, gyergyói és háromszéki havasokon mind 
máig némely bérceket bivalbérc, bivalészkas, bi- 
valforrásnak nevez a nép, alkalmasint a bölényről, 
mivelhogy a székely a bölény vadbival nevezettel 
illette. Némely oláh helynevek tanyájukat még ha
tásosabban mondják, mint a Do Szuzimbruluj, Ic- 
voruzimbruluj, Valezimbruluj, Ptyatrezimbruluj, 
Zimbra mnyike; miután Zimbra oláh nyelven bö
lényt tesz. Mely elkeresztelések az ott elejtett bö
lényről, vagy e vad által a vadászon elkövetett va
lamely nevezetesebb esemény következésében tör
ténhettek. Mert az én értemre is, hol ily es fordult elé, 
alkalmilag medve-, vadkan-, szarvasbércnek vagy 
ároknak nevezték el. És e nevet mind máig lan 
birja Az emlitett havasokon még most is találnak 
néha bölény-szarvakat. Birtokomban is van egy, 
melyet négy év előtt a borgói bérceken találtak. 
Sokat hasonlit a bivalszarvhoz.

„A nemzeti fejedelmek korában Erdélyben a 
bölény nem ritkaság. Apor Péter szerint akkor a 
föurak gazdagon hímzett kerevetjei, zsámolya, tá
bori sátorai, nyugágyai medve- s az ehhez sokat 
hasonlító bölénybör. De már ma egész Európában 
csakis Lithvániában található, hol a kormány ti
zenkét négyszög mértföld területen a legnagyobb 
tilalom alatt tartja fenn. Nehány év előtt a császár 
két élő bölényt küldött Bécsbe ajándékba. A 
schönbrunni állatkertben magam is láttam őket, 
de nagyon sovány s elcsenevészett állapotban: a 
leírás s a festményekben levő bölényhez legkiseb

bet sem látszottak hasonlitni. A festői testalkat, 
szilaj magatartás, e vadak rugékony mozdulatá 
merőben hiányzottak benne. Meglehet, mint álli- 
ták, a hosszú utazás elzártságát sin lették.

„Erdős szép hazámban régebben a bölény vadá
szat egyike volt a legszebb férfias kedvtelések
nek. Mint a hagyomány beszéli, a lőfegyverekkel 

: kevésbbé ellátott nép inkább cselek, vermek utján 
ejté tőrbe s havasainkon az ily ásott mélyedéseket 
ily vermeknek akarja tartani. Ha lehetett, a hajtó
kát úgy rendelte, hogy a bölényt az erdők tisztá
saira szorítsák ki, hol az urak tüzes paripákon 
lándzsa, handzsár, szekerce, s más kézi fegyverek 
kel körülvették, megtámadák. A bikánál sokkal 
sziiajabb vadra tett ily vadászat a mi vadászataink 
legfestőibb jelenetére is árnyat vet. Spanyolország 
bikaviadalai csak kakasviadalok a bölény vadászat 
e jelenete mellett; reá gondolva, mindig sajnálom, 
hogy nem születtem egy századdal hamarább.

„Az utolsó bölény sírját minden vidék saját kö- 
I rében keresi, mindenik elregéli még, hol és mi- 
! ként ejtetett el az erdélyi utolsó királyi állat. Ré

szemről azon meggyőződésre jutottam, hogy az 
1762. oct. 8 -án a borgói Pláj magaslaton lelte ha
lálát. Boldogult ipám jelen volt e vadászaton, me
lyet édes atyja itt, mint doboka-vármegyei alis
pán tartott. Borgó vidéke, mely akkor a Bethlen 
grófok birtoka volt, Doboka-megyéhez tartozott. 
Ipám 8 6 -ik évében halálozott el s utolsó éveiben 
is szenvedélyes vadász volt. Vadászkalandjairól 
sokszor beszélgetett s ünnepe volt, ha bölényva
dászatról emlékezhetett. Szerinte ez utolsó, jól ki
termett tehén volt s hozzávetőleg 1 0 — 1 2  eszten
dős lehetett, öt mázsát és 42 fontot nyomott.“ 

(Folyt, követk.)

Gr. b ú z á r  K á lm á n .
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hanem kitértünk a Marosnak civilizált teréről a 
havasoknak tömkelegébe, hogy e vidéknek neve
zetes s tudtommal még senki által le nem irt *) s 
kevesek által látogatott gyönyörű pontját megis
mertessük, és ez nem más mint — a Gyilkos-tó.

A Békény völgyébe tértünk. E keletre terjedő 
völgyben messze felnyúlik Sz.-Miklós. Ott, hol a 
falu végződik, a völgy északi oldalán hegyes domb 
emelkedik, melyet Vároldalának hivnak. Az itt 
állott várnak most még nyomai is alig látszanak; 
a hagyomány szerint Both királybíró vára volt, ki 
a Rákóczi-forradalom alatt Gyergyó hős népét a

győzelmesen clönyomuló serege, mindent feldúlva, 
közelgett Csik felől Gyergyónak. Both királybíró 
Gyergyó harcedzett bátor népét összegyűjtve, a 
Gerécesrc elébe ment, s ott a győzelemhez szokot
tat feltartóztatta s visszanyomta; de a sz. domo- 
kosiak között találkozott két oláh, kik mellék ha
vasi ösvényeken bevezették az ellent Gyergyóba. 
A helyökön emberül megállott gyergyóiakat vá
ratlanul hátulról is megtámadva s két tűz közé 
szorítva szétverték s Bothot, a hős vezért elfogták. 
Akton féktelen labancai a védtelen Gyergyónak 
esve, úgy feldúlták, hogy nem maradt egy fedél

A Ciyilkos-lo (В. Oi bán fényképe után rajz. Lüders.)

fejedelem ügye mellett vezérelte, s kit hősiessége s 
gyászos vége a gyergyóiak emlékében szent vérta
núvá tett.

Mig Rákóczinak Isten és szabadság szóval jel
zett zászlói fenlobogtak, addig Gyergyó termé
szettől védett földére ellenség nem léphete. De 
1707-ben a haza ügyének hanyatlásakor Akton

*) Gr. Lázár Kálmán „A lég uraitt cimii nemrég megjelent 
munkájának l-sö füzetében csak futólag érinti.

sem, mely alá lovaikat beköthették volna; a győ
zelem-ittas vezér pedig feldulatta Both várát, ki a 
népet vezette és lelkesítette, s őt magát céltáblának 
kiállítva kis fiaival, lövőldöztetett reá, mig nemes 
lelke a néphit szerint égbe szállt. *)

Cserey Mihály *) is elbeszéli e történeti tényt

*) Losteiner kéziratából kivonatilag. 
*) Nemzeti könyvtár. 389 lap.
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de egészen máskép. A népet Akton ellen vezető 
királybírót Elekes Andrásnak nevezi. Említi Ak
ton bérenceinek rémitő dulásait, elmondja, hogy 
a falukat felégették, a marhákat, méneseket elhaj
tották, a szárhegyi kolostort feldúlták, s a kuruc 
barátokat jól megdöfölve, az elmenekült nemesek 
házait s Lázár Ferencnek szárhegyi kastályát is 
íölégették. Both András levágatását is említi Csc- 
rey, de hogy minő állásban volt, — nem mondja. 
Losteiner, hitelt érdemlő történetiró azonban mint 
királybíróról szól róla s embertelen ki végezteté
sét történeti érvényre juttatja.

Gyergyó többször játszott magasztos szerepet 
a történelemben, s főként sok önfeláldozó bátor 
jeliemet tud felmutatni. A vértanú Both Andrással

bátor férfit, a halált megvető népszónokot, s a 
szeredai várba vetette, honnan csak a mádéfalvi 
vérfürdő után szabadult ki.

A vároldal szép függőleges szirteivel szemben, a 
magas fenyvestől borított •Kárhagó, ezt a Magas 
Bükk követi, a kettő között törtett le a Magos- 
bükk-pataka, mely az Olt forrásaitól csak nehány 
ezer lépésnyire fakad. — A völgy ezenfelül Bé- 
kény-loka nevet vesz fel, festőileg fekvő fűrész- 
malmok élénkítik a különben magános völgyet, 
s mind két oldalról szép csergedező patakok törtet
nek le.

Egy órai ut után Magyaros Blikknél a Békény- 
loka északra kanyarul, hátterében a Piriske havasa 
emelkedik, mely a hagyomány szerint nevét sz.

Oláhok (JJ. Orbán fényképe után rajz. Lüders )

méltán bemutathatjuk egy—másik nagy emberét; 
Ambrus Ferencet, kit a fegyverfeladáskor a gyer- 
gyói nép mint órátort küldött Bukowhoz. Ambrus 
bátran jelent meg e vérszomjas ember előtt, hatá
rozottan elmondá küldőinek izenetét, s óvást tett 
a jog és törvény tiprás ellen.

„Felakasztatlak,“ kiálta rá dühhel a vérengző 
Bukow. „Bánom is én“ — felelt ez dörgő hangon 
— „egy székelylyel kevesebb lesz, de azért nem 
fog elveszni sem e nemzet, sem annak sérthetlen 
joga; elpusztíthatsz engem, de Isten igazsága té
ged is elér.“ Bukow keményen megkötöztette a

László király ily nevű, s Commenus János görög 
császártól nőül vett leányától veszi.

Innen rohan le Gyergyóba a Békény szele, me
lyet Muszka szélnek is neveznek, s mely a három- 
széki Nemerével igen egytermészetü. Midőn ez 
tombolva végigüvölt Gyergyó terén, akkor min
denki lakába siet, mint vihar közeledtére a hajók 
a kikötőbe.

De mi itt elhagytuk a Békényt, s a keleti irány
ból lefolyó Ujut patakéin felmenve a magas, mere
dek Vereskö fejére másztunk. Elbűvölő kilátás tá
rul föl az utas előtt e vízválasztó hegyvonal tete-
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jéröl. (A nyugati oldalából eredő vizek a Marosba, 
a keleti oldalról eredők Moldovába folynak.)

Visszapillantva Gycrgyó felé, a Békény-lok nyi- 
latán Gyergyó délnyugoti szöge látszik a magas 
Dclhegy láncolatával, hegy és tér a távol kék lep
lébe burkolva tűnik fel a Békény hegyeinek szép 
zöld keretében. Ennél is megragadóbb a keletre 
feltáruló tájkép: nagyszerű havasi táj, s a fenyve
sek titoktelj es kebléből kiszökelö gyönyörű alak-

1 zatu sziklaormok, melyeknek szeszélyes és ma- 
i gasztos szépségeivel nem tud a szem eltelni. Bal- 
! ról az óriási gúlaként feltornyosodó Likas-havas, 
I melynek tetején kraterszerü üreg van, honnan fojtó 
i szél jön ki. E kutszerü üreg a néphit szerint oly 

mély, hogy a bele dobott lúd Sz. Domokosnál jött 
i ki az Oltban.

(Vége kovetk.)

B. O rbán  B a lá z s .

Kazinczy Ferenc levele 1810-böl.
E lapok szerkesztősége annál nagyobb Öröm

mel közli az alábbi, még sehol meg nem jelent le
velet, mert mig az egy részről nagy nyelvrefor
mátorunknak a nemzeti mivelődés minden ágára 
kiható gondoskodásáról tanúskodik , más részről 
érdekes korrajzi adatokat is nyújt.

Kazinczy Ferenc e levelét a nagy tudomány u 
Szombathy János sárospataki tanárhoz, Berec Ká
roly munkatársunk néhai anyai öregatyjához in
tézte, kihez öt a hálás tanítvány szeretete fűzte. A 
levél eredeti orthograph iáját meghagytuk, s a sa
játkezű névaláírások másolatait fába metszetve 
nyomatjuk.

A Széphalmon, dec. 16-án, 1810-ben kelt levél 
igy hangzik:

Különös bizodalraú Drága Jó Uram Professzor 
Úr, nagy érdemű s tekintetű barátom!

A „Vaterlaendische Blaetteru három Tómusát 
elhozta az Öcsém gyermekeinek nevelőjük, s be- 
széllte, hogy az Úr Prof. Űr nagy örömet lele an
nak látásában. Képzeltem volt azt, és azért kül
döttem által. Nagy gyönyörűségem van nekem 
abban, ha valami íllyet más&al közölhetek. Az Úr
ral Proí. Úrral annál nagyobbal közlöm, mivel azt 
hiszem, hogy minden illyen cselekedetem leróv 
valamit azon szives háladatosság kötelességeiből, 
mellyel olly sok s megbecsülhetetlen oktatásaiért 
tartozom.

Ez úttal küldök eggy explár Csereyhez irt 
Episztolámat. Van abban valami, a mit azok meg
értenek, a kiknek orrok van. Erdélyben megértet
ték, s azért adták ki.

Mélt. Szirmay Antal Úr megengedte, hogy Bio- 
graphiáját leírhassam, s azt nékem általküldötte, 
de kikötötte azt, hogy életében közre ne eresszem. 
Érzem én, mit kíván a moralitás és háladatosság 
az ily határt nem ismerő bizodalomért, barátság
ért, s sem ki nem adom, sem* leíratni nem enge

dem. De ha én láthatom azt, miért ne az Ur Prof. 
Ur is. Azon kikötés alatt tehát hogy azt az Ur 
Prof. Űr sem mással senkivel látatni nem fogja, 
sem soha az asztalán nem felejti, hanem minden
kor elzárja ha mikor olvasását félbe fogja szakasz- 
tani, közleni fogom azt is. A’ História Jacobino- 
rum in Hungária nevű kis munkát régen leírtam 
magamnak, ’s azt már a’ Collegium számára is le- 
irattathatnám, de azt glosszálni kell : Szirmay Úr 
maga sem hitte a’ mit irt. Mondottam azt neki, s’ 
azt felelte, hogy neki sok baja volt már életében • 
nem akarja hogy új baja legyen; lenne pedig ha 
úgy írna a’ mint kellene. Megérti ezt az eszes ol
vasó magától is. Én ettől a Grundsatztól iszonyo
dom, s’ inkább nem irok nem szóllok mint lolkiis- 
méret ellen. — A’ munka tele van tévedésekkel,r r
mellyeket látni fog az Ur Proí. Ur a’ reá teendő 
glosszákból. Nem bocsátkozom én is az olly titkok 
felfedezésében a’ mellyeket a’ kinek helyén van az 
esze, hallani sem akar : de legalább a historic u- 
mot úgy adom elő, a’ mint történtek. *)

Most eggy Finanzprojektet copizálok. Eggy 
Russziai születésű Kolbielszki Káról Báró meg- 
szóllitatott a’ mi Uralkodásunk által, hogy adná 
vélekedését ezen Projectum eránt. Adta, ’s clfo- 
gattatott értté. — Ez a’ Kolbielszki eggyike a’ 
Vaterlaend. Blaetterbcn dolgozó Tudósoknak.

Mélt. Fő Curátor Ürnál múlatván Novemberben, 
eggy nagyhasznú Atlást mutata nékem. Ide irom 
titulusát, azt remélvén, hogy a’ Collegium Bibliothe- 
cája és sokan mások a’ Collegiumban meghozatják.

Allgemeine Weltkunde oder geographisch-sta
tistisch-historische Uebersichtsbiätter aller Länder 
von Proí. F. G. A. Galletti. — Leipzig van a ’ ti-

*) A magyarországi Jakobinus-pörbe maga Kazinczy is 
belé lévén bonyolítva, 17'J5. máj. 8-dikáu a királyi s 16-ikán 
a hétszemélyes tábla által pallosra s jószágvesztésre ítélte
tett, de ezen ítéletet később börtönné enyhítették. K. F. 
2387 napig volt fogságban s igy természetes, hogy ha a Jako
binusok történetéről ily felbuzdulva ír.



tulusra nyomtatva, de Haitiében Pesti könyváros 
nyomtattatta Pesten. 15 ft forma az ára. Minden 
01 szagnak históriája s statistikája mobilis betűk
kel van nehány paginára nyomtatva. Ezt követi 
az igen derek rézbe vésett táblája annak az or
szágnak.*)

Deiek munka ez is, s a’ Fö Curátor javaslotta 
hogy hordassam; de nem győzök mindent hor- 
datni a’ mi kellene :

Buchholz neueste Ansichten der Geschichte, Po
litik u. Weltkundc 1 8 1 0 . '

Ebből ezeket a’ Chirographonokat festettem-ki, 
mert kezem derekasan van gyakorolva az illye- 
nekre:
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Ugyan az én Gyűjteményemben ez a’ Lutheré :

Az Angliai Erzsébet illy formán irta nevét; saj
nálom hogy azt le nem irtain, és itt csak emléke
zetemből festem :

A feljebb említett két munkán kívül még ket
tőt jegyzek ki, melly érdemes a’ meghozatásra.

Szabad volna nekem azt kérni az Úrtól Prof. 
Úrtól, hogy engemet tudósítani méltóztatnék

1 . ) hol találtatott-fel legelébb az Anonymus Bé
láé Regis Nótárius ? Ezt Ibrányi János Ur akarná 
látni az Urnák Prof. Úrnak kezével írt levélből.

2. ) Bocskaynak életét nyomtatott munkában 
vagy írottban hol lehet kapni, legigazábban; mert 
a’ Loyola’ érdemes tanítványai ’s fijai igen is hogy 
tagadják ennek az én idolumomnak nagyságát.

Maradok hü tisztelettel s forró barátsággal az 
Úrnak, Prof. Úrnak

alázatos szolgája:

Az aranybulla s a német lovagrend Erdélyben.
(Folytatás.)

A bulla bevezetésében régi szabadságuk vissza- aranybulla. Ez ugyan a szent István alkotmánya
adásáról szól ; de valóban oly kevéssé szoritko- szellemében készült, de a szászoké nem teljesen
zott csak régi kiváltságukra, mint maga a magyar Gejza kiváltságainak alapján; mert ennek nem

volt célja telepítéseivel Erdélyben egy harmadik
*) E jeles mii 1807-be» jelent meg németül először s ffl üen politikai testct teremteni. Egy találkozó 

1860-ig tizenkét kiadást ért. Az első magyar kiadást Vállas 1 „
dolgozta ki 1845-ben, a másodikat (1857) Fáik Miksa. Pontja azonban van a kettőnek  : m indkettő derno-

Szerk. cratiai elemeket foglal magában; de mig az első a
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kisebb nemességet védi az aristocratia ellen, az 
utóbbi egy saját fejlődésre utalt democrata alkot
mánynak forrásává lett.

„Azon nép, mely Szászvárostól Baróthig és Da- 
róeig terjed a székelyföldi (?) Sebessel együtt, 
egy nép legyen.u E nevezetes és a határvonala
kat illetőleg a megfejthetetlenségig homályos sza
vak adák meg a szász nemzetnek politikai önál
lóságát, s ha mi utána következik : „hogy egy biró 
alá legyen vetve s minden megye (t. i. szék, me
lyet a bevándorlók külön csapatokban alapítot
tak) teljesen megszűnjék, kivévén a szebenit,“ 
ezen értelmezést igazolják, szintúgy bizonyos, 
hogy a nép egységének eszméje a rangíokozatok 
különbségét kizárta. Az okmány szerint e földön 
csak szász lakhatott, birájok csak a király lehe
tett s a szebeni ispán, kit a király nevezett ki, s a 
ki idegen hivatalnokokat nem állithat be, hanem 
ezeket magok válaszszák. Bizonyos, hogy beván
dorlásuk alkalmával s utóbb is, sem egyenlő rang, 
sem egyenlő birtok nem volt köztök; de ez ok
mány értelmében jogaik és kötelezettségeik telje
sen egyformákká lettek ; oly alap, melyre utóbb 
nagyfontosságu statútumaik épültek.

A kamarai nyereséget évenkint 500 márka 
ezüsttel szaporítják * *), de ennek fejében a pénz- 
beváltók nem jelenhettek meg köztök. Ezen ösz- 
szeget saját hatóságaik vetették ki a lakosokra, 
s fizetése alól különös kiváltság nélkül senki sem 
volt kivéve, még a praedialisták sem, azon na
gyobb, hihetőleg szász birtokosok, kik köztök lak
tak. Köteles fizetéseiket azon ezüst márka súlyá
val mérjék, melyet III. Béla engedett nekik (tehát 
már ezen király idejében is voltak panaszaik s 
történt is azokon orvoslás), t. i. ötödfél fertőt azaz 
negyedet számitva egy szebeni súlyra, kölni dé
nárokból, hogy a mértékben, mely szerint fizetnek 
különbség ne legyen’, azaz miután a budai ezüst 
márka három lattal nehezebb volt az erdélyinél, 
egy budai márka pedig 4 arany forintból állott 
és az erdélyi csak 37/10 arany forintot tett: tehát 
e részben is fizetésűkben a már kinyert kedvez
ményt megtartották. E számítás szerint ötödfél ne
gyed vagy fertő épen 18 lat ezüstöt tesz *). Azon 
királyi hírnököknek, kik az adó felszedése végett

*) Hl. Béla jövedelmeinek kimutatásában magukra az er
délyi vendégekre 15,000 márka van téve. Ezen összeg az 
Andreanum 500 márkájával összehasonlítva roppant nagy, 
még az esetben is , ha felveszsziik, hogy az minden szászra, 
ez pedig nem mindnyájára volt kivetve. De talán egész Er- | 
délyre szólott azon összeg ?

*) Egy márkára rendesen 16 lat ezüstöt számitnak , de a i 
budaiban 19 lat volt, mig az egymással egyező szebeni és | 
kölniben 18 18 lat. Tehát] vévén Jnégy közönséges fér- j

mennek hozzájok, naponként három lat ezüstöt 
fizetni k.

A birodalom határain belől 500 katonával, azon
kívül 100-zal segítik a királyt, ha személyesen ve- 
zérkedik, de ha csak jobbbágyát küldi, 50-nel.

Papjaikat szabadon válaszszák.
Legyen saját pecsétjük, ismeretes a királyi kör

nyezet előtt.
A blaccusok és bessenyők erdőségeit és folyóit 

a blaccusokkal és bcssenyökkel együtt közösen 
használják, mint melyek egyedül a királyi ado
mánytól függenek, ur és szegény egyenlő joggal. 
E föld volt a mai Fogaras-vidék s talán Oláhor
szág egy része; a blaccusok és bessenyők pedig 
oláhok és bessenyők (s bizonynyal kunok is — 
mert a bessenyő uralom már ekkor nem állott fen) 
kik e földön laktak s az alvidékek betelepítése óta 
a magyar koronához tartoztak s megyévé soha 
sem alakitattak.

Evenként három ízben nyolc-nyolc napig sza
badon vihetnek be morzsa-sót. Kereskedőik szerte 
járhatnak az országban vámfizetés nélkül s vásá
raik otthon adómentesek.

Senki a jobbágyok (azaz nemesek) közül jószá
got földjükön ne merjen kérni, s ha kérnek, ők 
ellentmondhassanak.

Ha mi megyünk közéjük, csak három szállás- 
költséget, ha pedig a vajda, annak csak két szál
lásköltséget tartoznak fizetni.

S ez volt a hires arany bulla, mely a szász nem
zetnek egy nevezetes részét Erdély harmadik po
litikai testévé tette. Ez azonban világosan csak a 
Gejza féle telepre szolótt, arra t. i. mely előbb a 
hét első szász széket foglalta magában (Szeben, 
U jegybáz, Szászváros, Kőhalom, Szerdahely, Se
gesvár, Szász-Sebes). Epen ezért azonban az ösz- 
szes nemzet nehézkedési súlypontjává lett, okozó
jává nem egy küzdelemnek s forrásává sokféle- 
vágyaknak, maga pedig az okmány mint libertás 
cibimensis, példányává a kiváltság-törekvéseknek. 
S ha az úgy nevezett szebeni kiváltság oly tör
vényes szokássá lett is, mint Magyarországon a 
budai vagy fehérvári; de két századnál több idő 
folyt le, mig csak a nagyobb telepek is egyesül
tek, anélkül hogy a kisebb pontok, szétszórt váro
sok valaha bekebleztethettek volna. Az uj terü
let saját grófot nyert, ki a maga körében épen 
annyi önállással birt, s épen úgy a király alá volt 
rendelve, mint akár az erdélyi vajda, akár a szé
kelyek ispánja, mig egyházi tekintetben a szebeni 
prépostság alá tartozott.
tot: azaz 16 latot és egy fél fertőt: azaz 2 latot, lesz lí* lat t. 
j. a Béla-féle gira.
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S midőn a szászok Bárcaságba költözésének s 
a lovagok telepítésének ez sem szabott határt, ez 
és a többi sérelmek miatt Endre — mint láttuk — 
kénytelen volt az adományozás visszavételével 
szigoruabban fellépni. A lovagok azonban nem 
könnyen mondottak le birtokukról, s még egy ideig 
dacoltak a királyi parancscsal.*) Azonban 1225 
nyarán maga Endre ment hatalmas lovas sereggel 
ellenök s a Bárcaságon megállapodott. Most a 
rend felhagyott a fegyveres ellenállással, a király 
pedig egymásután foglalta el váraikat, s mialatt a 
harcosok a gyarmatot zsarolták, maga hadisarcot 
csikart tölök. Végre kiadá parancsát: hogy a lo
vagok távozzanak a Bárcaságból, — de ezek azon 
reményben, hogy a pápa újra kiegyezést hozand |

létre, kijelenték, hogy ezt csak a pápának vagy 
nagymesterüknek rendeletére fogják tenni. S va
lóban Honorius mindent elkövetett érdekűkben, 
vigasztalta őket, három cistercita barátot *) meg
bízott, hogy vizsgálatot tartsanak, megbízta a por
tói püspököt, legátusát, hogy igyekezzék a királyt 
megengesztelni; kérte, intette Endrét s végre ma* 
gát Bélát is. Sőt miután a három megbízott apát 
értesítése is a lovagok részére kedvezőtlenül ütött 
ki, még akkor sem hagyott fel békéltetési kísérle
teivel. De már minden késő volt. Endre nem várta 
be a vizsgálat eredményét, hanem a lovagokat ki
hajtotta a Bárcaságból.

(Vége következik.)

S z ilá g y i  S á n d o r .

T e r m é s z e t t u d o m á n y i  j e g y z e t e k .
— (Uj selyemhernyó.) Minden újabban Euró- I 

pába behozott selyemhernyó-fajok között legtöbb 
figyelmet érdemel az ailantus glandulosa levelei
vel táplálkozó Bombyx lynthia. Ezt legelőször 
1857-ben egy olasz missionarius hozta Turinba. 
A következő évben figyelmes lön reá Guerin Men- 
neville Párisban és megkisérlé nagyobb mérvben 
tenyésztését. Azóta Frankhonban annyira elsza
porodott, hogy jelenleg ezen hernyó kedvéért 100 
milliónál több ailantus van már ültetve. Ezen se
lyemhernyó bővebb ismertetését sikerült rajzával 
együtt közelebbről adni fogjuk, mivel meggyőző
désünk, hogy annak hazánkban is jövője van, an- 
nálinkább, mert tenyésztés-módja könnyű s mert 
az ailantus a mi pusztáinkon is pompásan te
nyésznék.

— (Pióca-tenyésztés.) Berlinben részvénytársu

lat alakult a piócák nagy mérvben tenyésztésére. 
Hazánkban eddig a piócák minden mocsárban 
nagy mennyiségben tenyésztek, de mióta a na
gyobb mocsárok kiszárittattak, nagyon megapadt 
számuk s a külfölddeli pióca-kereskedésünk évről 
évre csökken. Bizony jó volna, ha mi is eltanul- 
nók a mesterséges pióca-tenyésztés módját. Ha 
majd állatkertünk létrejö, reméljük, figyelmét 
erre, meg a haltenyésztésre is ki fogja terjeszteni, 
mi által igen nagy szolgálatot tenne.

{Kukorica-cukor.) Goestling német tanár uj mó
dot talált föl, miként lehet a kukoricából a leg
egyszerűbb módon, minden költséges készülék 
nélkül a legfinomabb cukrot készíteni. E találmány 
titkát egy new-yorki társulat 400,000 dolláron 
vette meg, mint a lapok állítják.

Egy hé t  t ö r t é n e t e .
— Január 18. —

( Zajos keresztelő, lomha farsang. — Az orvostanulók, mint Karneval pátién sei. — Leomló fal, melyen egy jobb társaság épül.
— Szemere. — Cncsár Caesárról. — „Az idegesek.“ )

Fényes palotát emeltünk a vidámságnak, mely 
már sok év óta nem lakik, csak bujkál közöttünk, 
csalogatva bennünket,, mint a délibáb, e színes 
semmi, melyben minden csak látszat. Aztán mikor 
már az oszlopok ragyogtak a márványtól, a falak 
pompás tükrök és arabeszkektöl, a mennyezet mű
vészi festményektől: elkezdtük törni a fejünket,

*) Quod ipsos super terra eadem inquietas ; mondja Ho- i 
norius, s ez aligha lehetett más, mint fegyveres nyugtalaní
tja. Urkundenbuch 32 1.

hogy ez épületnek, melyet apáink redout-nak ne
veztek el, mint adhassunk minél vidámabb ma 
gyár nevet. Megkereszteltük „gondüzö“-nek, „vi- 
gardáu-nak, „vigadódnak, s alig tudtunk válogatni 
a sok ajánlott uj szó között, melyek mind egyiránt 
ferdéknek látszottak, mintha a mi „sírva vigadó44 
népünk mindenben gazdag nyelve nem is volna 
képes igazi jó nevet adni oly helynek, hol a jó kedv

*) De Lineweld, de Kercz et de Egris volt a három apát. 
Urkundenbuch 31. 1.
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tombolni, kacagni, és minden gondtól szabadon ' 
mulatni óhajt. Majd jött a felavatási áldomás is, 
egy gazdag lakoma, hol csengő poharak ürültek 
sok kitűnő hazafiért, a várt országgyűlésért, a 
nemzet címeréért s a főváros hölgyeiért. S végre be
következett a — megnyitás.

A pompás termek bérlői múlt vasárnap nyiták 
meg e fényes helyiséget, — meghíva a vidorság 
tündérét, hogy jöjjön és foglalja el királyi csarno
kát, s szórja a jókedv rózsaszín virágait a bőség 
kosarából szerteszét. Itt várják a farsangi fény, a 
zene az ünnepeltetés!

De az idei farsang — úgy látszik — meghason- 
lott a vidámság tündérével. Legalább nem járnak 
egymás karjain, mint ezelőtt, midőn folyvást egy
máson csüggtek, két szerető módjára, kik egymás
sal oly örömest oszták meg uralkodói trónjukat. 
Most mintha csak válópört akarnának indítani: két 
aton járnak, s oly kedvetlenek, mintha terhűkre 
válnék az is, hogy — létezniök kell.

Több mint két hete, hogy a farsang beköszön
tött, de csaknem „incognito“ jött, mint valamely 
pompakeriilö fejedelem, ki megtiltja a zajt, tömjé- 
nezést és kivilágitásokat. De hiába, sorsát senki 
sem kerülheti ki, s ha valaki királynak született, 
kell, hogy uralkodjék.

Legelőször is az orvostan-halIgató ifjak keres
ték föl s vonták az „Európa“ márványoszlopos 
díszes kis termébe, (jan. 14-dikén,) mintha leg- 
elébb is e helyen akarták volna fölviditani, hová 
annyi szép emléke van kötve az elmúlt évekből.

E táncvigalom, melyet az orvosi segélyegylet 
javára rendeztek, olyan volt, mint egy nagyobb- 
kürü családi estély. Szép, de kis közönség jelent 
meg, s a fiatal nők örökösen keringő csillagok 
voltak, kik. egy pillanatra sem állhatták meg forgó 
pályájukon. Dubez és a Patikárusok zenéje mel
lett vidáman folytak a táncok, s a társaság köz
pontját a bál házi-asszonya: gróf Károlyi Edéné 
képezte, e deli alakú úrnő, kit szépsége, nyájas
sága és szivnemessége még ragyogóbb koronával 
ajándékoztak meg, mint a születés véletlen sze
rencséje. Körülte a főrangú világ sok kitűnő höl
gye volt látható, többi közt a lelkes gróf Zichy 
Pálné, kit azon tevékenységéért, melyet a gazd- 
asszonyi egylet körében fejt ki, mindenki tisztel; 
ki ma a „szürke nénék“ épületébe megy, hogy ott 
négy - ötszáz szegény ember könyör - ebédjére 
ügyeljen föl, majd azt jelenti be, hogy egymaga 
ezernégyszáz sorsjegyet adott el a létesítendő ár- 
va-lánynövelde javára, most meg pompás báli öl
tözetében egy nagy társaság fényét emeli. — 
Odább a tavalyi bazár két feledlietlen szép alak

jával találkozunk: herceg Odescalehi Gyuláméval 
és gróf Zichy Janóméval, kik bájos jókedvüséggel 
vegyülnek a kedves polgárleánykák tanekoszoru- 
jába, melyben a színpad egyik mosolygó arca is 
ott virít, frissen, mint egy rózsa, s oly játszilag, 
mintha most is Myrza köntöse lebegne rajta „Lal- 
la Roukh“-ból. E társaság olyan szép volt, hogy 
a vidámság maga sem maradhatott többé elburkoló 
felhői mögött, hanem lassankint leereszkedett, oda 
vegyült a csoportok közé, s mikor a füzértánc ze
néje — e mámort lehelő s dallamosan hullámzó 
zene —fölzajlott, kezdte hinteni a jókedv, a gyönyör, 
s meglehet némelyekre nézve a szerelem édes illa
tát, s nemcsak a csillárok ragyogtak, hanem a 
szép szemek is, és vagy száz legyező lebbenése 
hozta hullámzásba az átfült levegőt.

Azt kellett hinnünk, hogy ez est diadala az el
vénült Karneválnak egészen visszaadta régi ifjú
ságát, vig kedvét s röpke szárnyait. De másnap a 
nagy redout-teremben megint csak oly lomhán 
lépdelt, mint egy csuzos öreg ur.

Itt minden megvolt, a mit csak szem és száj kí
vánhatott ; ragyogó hely, pazar világítás, virágok 
gazdag csoportjai, díszes magyar ruhákba öltözte
tett szolgák, zajos zene, pompás cukrászat, étte
rem, — csupán ember nem volt elég, hogy mind
ezekben gyönyörködhessék.

Nem hiszszük, hogy lettek volna ötszázan, s 
aligha táncolt több, mint ötven pár. De e kis cso
portban a főrangú világból is több kitűnő hölgy és 
férfi volt látható, kik hogy a kedvet ébreszszék, 
maguk is táncba elegyedtek, e részvevős által szé
pen nyilvánítva, hogy rég kiléptek aranyos khinai 
falaik mögül, s többé nem borzadnak meg minden 
idegükben, ha egy-egy szegényebb leányka vagy 
polgárion kezét megkell fogniuk a francia négyes— 
grand chain-jeiben.

Az elmúlt napok e vidámságai közé egy szo
morú újdonság is vegyült. A Szajna mellől röpité 
közénk a Ilir, melynek szárnyai ezúttal gyászfá- 
tyoloknak látszottak. Azt hiresztelte, hogy nagy- 
liirü hazánkfia, Szemére Bertalan, ki közelebb — 
neje kérelmére — visszatérhetési engedélyt nyert, 
a honvágy s csüggetegség kínjai közt meghalt.

Az emberek rendesen igen jók szoktak lenni a 
koporsó mellett.

így a halottnak mondott Szemerében sem látta 
többé senki a politikust, ki tán egyszer vagy más
kor velők ellenkező nézeteket fejtegetett; most 
csak egy fényes elme kialvását, egy honát szerető 
szív  megtörését s egy jeles iró és szónok letüntét 
fáj laki benne mindenki.

A romokon ülő Márius képe lebegett előttünk,
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s töl kelle sóhajtanunk : ime, ennyi magas becs
vágy, ennyi fenkölt érzés és nagy gondolat mind 
csak azért volt, hogy szerencsétlenné tegyék bir
tokosát, s megismertessék vele a sziklához láncolt 
hős kínjait!

De „Hir koruámasszony“ ezúttal sem volt „sza
vahihető személy.“

Szemere megtörve bár, de él, s nemsokára meg 
fogja látni szeretett hona határait, melyek felé ti
zennégy éve néz a fájdalom és reménytelenség ke
servével, a csillogó Párisban’ sokszor sóhajtva La- 
mennais szavait: „ezek a virágok szépek, de 
nem hazám virágai; ez a patak lágyan cseveg, de 
mit sem mond az én gyermekkoromról!“

Franciaországnak sokat köszönhetünk.
Mindig ád nekünk valamit, a mivel foglalkoz

hatunk. Most visszaád egy hires számüzöttet, majd 
egy nevezetes könyvvel vagy színmüvei ajándé
koz meg, melyek rendesen nálunk is eseményt ké
peznek.

Közelebb III. Napoleon „Julius Caesar“-ját 
várhatjuk, melynek első kötetét a buzgó Ráth Mór | 
márciusban már magyar nyelven is ki fogja adni, j  
mindazok örömére, kiknek a szajnaparti sphinx j  
egész bálványuk. Mindenesetre nagy érdekű ese- j 
mény, midőn egy mai világi nagy uralkodó a ró- ! 
mai világ egyik legnagyobb emberének emel ma
radandó irodalmi emléket, — valószínűleg egész 
mausoleumot. Mindenki kiváncsi, hogyan ir a hős
ről, ki oly bátran átment a Rubiconon a mai hires 
uralkodó, ki még mindig haboz a Rubicon előtt ?

Mondják, hogy a franciák uralkodóját Julius Cae
sar, első ifjúsága óta lelkesíti. Mesterének, bálvá
nyának és eszményképének tartja öt. Pedig job
ban hasonlít az ildomos és szerencsés Augustus- 
hoz, ki oly ügyesen ült be a eaesari székbe; meg
tudta nyerni a katonaságot és népet, azt dicsőség
gel, ezt munkával halmozva e l; átalakitá székvá
rosát, s a lakosságnak, mely fölemelte, mindig tu
dott adni valamit — „panem et cireenses !“

A színpadnak is van megint egy párisi újdon
sága: „Az idegesek“ Sardoutól, kit méltán nevez
nek a színpadi éphemeridek költőjének. Nevez
hetnék a vígjáték Blondin-jének is, mert a szilárd 
föld helyett szeret egy-egy vékony kötélen tán
colni, miközben gyakran az elmésség egész tűzi
játékát pattogtatja el. E müve sem tartozik a ma
radandó becsű munkák közé, s vígjáték helyett 
megint csak egy csomó életkép; de leleményesen 
és igen mulatságosan állít elő egy csomó idegest, 
kik egymást boszantják, ingerük, betegitik, mig 
a közönséget a kacagásig mulattatják. Minden be- 
tegség közt tán ez az egy divatkórság az, mely in
kább nevetésre, mint szánalomra méltó , s Sardou 
ki tudta keresni e divatbetegség legnevetsége
sebb oldalait. A bíráló — ki lámpájával egy uj 
Moüéret keres, — hiába ráncolja össze szeműi
déit; a vaskalap egyszer csak kiesik kezéből, s 
azon veszi észre magát (mily szégyen!), hogy e 
velötlen bohóságok fölött, melyeket kárhoztatni 
szeretne, a karzattal együtt kacag.

V ádnál K áro ly .

U j (1 о ii
* (A magyar országgyillésrőlJ  kivált külföldi 

lapok bécsi levelezői mostanság sokféle hirt hoz
tak forgalomba. Egyik szerint gr. Zichy, a kan
cellár úgy nyilatkozott, hogy ö felsége saját ma
gas személyében fogja megnyitni a magyar or- 
szággyülést, melyet augusztus közepén hívnának 
össze. Helyéül Pozsonyt is emlegették, mig mások 
tudni akarják, hogy a pesti redout (vagyis „vi
gadó“) nagy termében az illető mesteremberek 
már méréseket tettek azon eshetőségre, ha e he
lyiség országgyűlési teremmé alakíttatnék át.

* (Uj főispánok kinevezése.) Egyik bécsi lap 
hirli, hogy újra 18 főispánt neveznek ki. Két főis- 
páni helyre még nem tudtak alkalmas egyéniséget 
találni.

* (Bukovinában a magyarságnak), mintajózsef- 
falvi lelkész Írja onnan, szomorú az állapotja. Az 
anyagi szükségek mellett hiányzanak a jó magyar

8 á g о k.
iskolák, pedig ott és Moldovában 100,000-en felül 
vannak hazánkfiai. Említi továbbá, hogy Józseffal- 
vától 3 órányira eső Valisaka nevű nyomorult 
helység összes lakosai 75 rég bevándorolt magyar 
kath. cigányból állanak, kik közül az öregek be
szélnek még magyarul, de a íiatalabbja már csak 
a miatyánkot tudja, különben egészen oláhvá lett.

* (Szép hagyományok). Az elhunyt gróf Károlyi 
Lajos az orsz. gazd. egyesületnek felsőbb gazda
sági tanintézet alapítására hagyott 50,000 frton kí
vül még a nemzeti múzeumnak, nemz. színháznak, 
és magyar akadémiának is hagyományozott egyen- 
kint 10,000 frtot.

— (Sorsjegyek szerkesztőségünknél.) A képző
művészeti társulatnak 15,000 ft áru nyereménynyel 
összekötött s f. évi március 21-dikén kihúzandó 
sorsjegyeiből nálunk is egész csomó van letéve. 
Egy-egy sorsjegy ára csak 50 k r .; egyszerre meg
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rendelt 10 darab sorsjegyre egy ingyen sorsjegy 
jár. E sorsjáték az ínségre jutott művészek vagy 
gyámoltalan családjaik fölsegélésére van ren
dezve, s igy melegen ajánljuk a benne való rész
vételt. — A nyerő számok sorozatát lapunk is fogja 
közölni.

— (Nyitván az ivói segélyegylet javára) február 
6-dikán dalidót fognak tartani. Vajha ily szép 
célokra minél több városban táncolnának.

* (Aczél Pétéi) Páriából, hol jelenleg nemzet- 
gazdasági ügyekben tartózkodik, 1000 ftot küldött 
az Aradon tervezett nyilvános reál- s kereskedelmi 
tanoda számára.

* (A dunagözhajózási társaság) múlt évi bevé
tele 11,200,000 ft volt, tehát egy millióval több, 
mint 1863-ban. Ezt 30 uj vontató s egy nagy csa
vargőzös építésére fordították.

* (Vámbéry Ármint) jan. 11-én fogadta magán 
kihallgatáson a franciák császára. Napoleon nagy 
érdekkel tudakozódott hazánkfia tapasztalatai fe
lől, s a dolgozóasztalára tett térképen nyomról 
nyomra kiséré a vonalat, melyet Vámbéry bejárt. 
Eugenia császárné s a kis herceg, kiknek szintén 
bemutatták, több kérdést intéztek hozzá kalandjai | 
tárgyában. Napoleon herceg is oly kitüntetéssel 
fogadta, mint előbb a császár, s beleegyezett, hogy 
munkájának Forgues által eszközölt jeles francia 
kiadását neki ajánlja.

— (Halálozás.) Szitányi Ullmann Lászlóné, sz. 
Akay Karolina, Pesten jótékonyságáról ismeretes 
urhölgy, f. hó 15-én, 45 éves korában elhunyt.

*•* (Egy száz éves no,) Kluibert Mihályné halt 
meg e hó elején Győrhöz közel a medvei-révházi J 
csárdában. 50 évet töltött házasságban, 26-ot ö zve- 
gyen leányánál. A halál álom közben érte el.

* ( Vadon termo gyapot.) A „Zala-somogyi K.w 
Írja, hogy F.-Següsdön a szőlők tőkéi közt vadon 
tenyész a gyapot. Múlt évben sikerült szép csok- 
ros virágot hoznia, sőt magot is.

* (Bach törvényeiből) a bécsi államnyomda rak
táraiban négyezer mázsára menő nyomtatvány van 
összehalmozva, melynek az a szomorú sors jutott, 
hogy sajtot, borsot fognak takarni belé.

* (Az osztrák és porosz katonák) közt Altoná- 
ban közelebb heves verekedés támadt, melyben 
többen megsebesültek.

* (Kossuthbanká-pör Galiciában.) Azon fiatal
embert, ki két régi Kossuth-bankó miatt be volt 
perelve, a legfelső forum végre, a minisztériumhoz 
intézett kérdések után, fölmentette. Az ily bankók 
tartását igy külföldön nem tekintik bűnnek.

H A Z Á N K  S I

*(Több magyar ifjú) a bécsi egyetemnél kér
vényt nyújtott be, hogy engednék meg a jogász
bálba nemzeti öltönyben megjelenni. A tanács 
megtagadta, azt válaszolván: „a külföldi egyete
men tanuló magyar ifjak alkalmazzák magukat a 
külföld szokásaihoz.“

* (Lissabonban), hol a lakások berendezésénél 
átalában nem számítanak téli időre, szigorú hideg 
uralkodik. Emlitésre méltó, hogy Lissabonban csak 
kétszer havazott e században: 1813 febr. 22-én és 
1837 jan. 2-án.

* (A lengyel menekültek javára) rendezett párisi 
bazár 30,000 frankot jövedelmezett.

* (A vadállatok Kel e t in diába n), kivált a közép
tartományokban, annyira elszaporodtak, hogy az 
alkirály kénytelen volt kiirtásukra társulatot ala
pítani. A múlt évben kétezernél többet pusztítot
tak el.

* (Szibériában uj Lengyelország) keletkezik. 
Maga Murawieff, a hírhedt orosz kormányzó száz
ezer lengyelt száműzött Szibériába; 637 lithvá- 
niai lengyel földbirtokos közül csupán hét maradt 
ősi birtokán.

* (Viktoria királynő) Tennysont, a koszorús an
gol költőt bárói rangra akarja emelni.

* (Floreneben nagy népgyülést) tartottak, mely
ben el lön határozva, kérvényt intézni a parla
menthez, hogy a halálos büntetés, mi Toscanában 
már az egyesítés előtt eltöröltetett, az egész or
szágban töröltessék cl. Garibaldi is a halálos bün
tetés jogosultsága ellen nyilatkozott közelebb egy 
levelében. A florenci népgyülés a szerzetes testü
letek megszüntetését és javaiknak emberiségi cé
lokra fordítását is kivánta.

L K Ü L F Ö L D

K é p t a l á n y .

(Megfejtése az 5-ik számban lesz.)

Harmadik számunk képtalányának megfejtése ez : „Ki a 
földön ni, nem nagyol esik“

Pest, 1865. Nyomatott Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál.
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