
Első évi folyam. 13. szám. Március 26. 1865.

C h i n c h i l l a  h e г c e g.
(Bcszély.)

J ó k a i  M ó r i  ót.
(Folytatás.)

— Tehát ön is Chinchilla herceget keresi? szólt Engem már három kegyetlen hidalgó kerülget
Don Manuel veje arához. azzal a fenyegető szándokkal, hogy előteremtse

— Más is keresi talán? belőlem Chinchilla herceget. Hiába esküszöm ne-
— A hol csak Castiliában féltékeny férjek és ! kik a legszentebb szavakkal; nem hisznek. Ha egy

szép asszonyok vannak. Szép asszonyok keresik szalagot meglátnak a mellemen, egy keztyüt a ka-
szemeikkel, haragos férjek kardjaik hegyével s lapom mellett: hat sértett férj ólálkodik utánam,
inig valószínű, hogy a szép asszonyok meg is talál- előfognak, faggatnak , kitől kaptam? kivallatják
ják, a bolond férjek hasztalan szurkainak az üres velem, melyik donnánál jártam érte? s engem
levegőbe. minduntalan abba a kellemetlen helyzetbehoznak,

— Ki ez a Chinchilla herceg? bogy vagy sorba kell velük verekednem, vagy bi-
— Igen hatalmas ember , igen gazdag ember és zalmasan megsúgnom kinek-kinek szivhölgyem

igen szép ember. nevét; a mi nagyon boszantó egy lovagra nézve.
— Ön ismeri őt ? Don Yaime kondorhaju, vastag szemöldökű ifjú
— Mindenki ismeri Madridban. volt; akarta volna mutatni, mennyire boszantja öt
— S nem tudja senki megölni? az, hogy a hirhedett szivrablónak öt gondolják, s
— Nem, mert nem látta még senki. magában mennyire meg van elégedve azzal az ün-
— Nem látták s mégis ismerik? tudattal, hogy ez a gyanú, az ö daliás alakját te-
— Mint az ördögöt; azt sem látta senki, a mun- kintve, születésére nézve ha nem törvényes is, de

kái után mégis ismeri. természetes.
Don Alfonso most egészen eltévedt ebben a ta- — De hát az én kérdésemre mért nem telel ön, 

lányerdöben. dón Yaime? Én nem kérdeztem öntől azt, hogy
— Lássa don Alfonso, szólt bele most dón mit mondanak a hidalgók az ön kalapja mellé tü-

Yaime. Ez az ön története nekem nagyon kedvező zött keztyükre, s a vállára kötött harisnyaszori-
idöben jön. tokra.

— Elment önnek az esze, dón Yaime? — Hát mit?
— Sőt inkább! A madridi öreg lovagok most — Azt kérdeztem öntől: elment-e önnek az 

ezért az átkozott Chinchilla hercegért valóságos esze, dón Yaime, midőn azon botrányt, mely raj 
párharcot viselnek a fiatal lovagokkal. Valameny- tani történt, kedvező időben jöttnek nevezni bí 
nyi ifjú, deli termetű lovag gyanú jók tárgya lett s torkodik?
keresik raitunk tűzzel vassal Chinchilla herceget. -- Értem : rám nézve kedvező időben. Mert ha
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megtudják a dühödt férjek , a kik most őrülten 
szaladgálnak Madrid utcáin, mint szoktak máskor 
kánikula idején a veszett ebek, — hogy Chinchilla 
herceg saját testvérem ellen is ily kárhozatos me
rényleteket kohol, akkor rögtön fel lesznek az 
iránt világosulva, hogy mégsem én vagyok Chin
chilla herceg.

— Megtudják? kiálta fel don Alfonso harag
gal ; kitol tudhatná meg egész Madrid, a mit csak 
mi tudunk hárman ?

Don Manuel megnyugtatá e felöl.
— Bizony megtudják azt, don Alfonso. Mert a 

negyedik, a ki tud felöle, Chinchilla herceg, ott 
hirdetteti ki kalandjait, a hol egész Madrid hallja.

— De én a legelsőt, a ki a felöl beszél, meg
ölöm !

— Ah, don Alfonso j ne vélje ön azt, hogy Cas- 
tilia veszett férjei, a kik dón Yaime szavakint 
úgy szaladgálnak az utcán jelenleg, mint kániku
lában a viz iszonyos ebek, épen csak arra vártak, 
hogy don Calatayud *) Alfonso lejöjjön a Sierra 
Guadarama gesztenyeerdejébüi, a végett, hogy egy 
gúnyolódó nyelvet elhallgattasson, ha az ellen a 
nyelv ellen karddal lehetne hadakozni. On azzal, 
ak i köznevetséggé fogja tenni esetét, nem vere- 
kedhetik.

— Miért nem ?
— Mert nem lovag.
— Jó. Neki ajándékozom San Christoforói vá

ramat, jószágommal együtt; átruházom rá arrago 
niai nemességemet, a mit úgy sem hordok cí
meimben, s akkor ö is lovag lesz.

— Még akkor sem verekedhetik ön vele, Don 
Alfonso, mert ez az alacson teremtmény — a ki
rály bolondja : — Ninifa.

Don Calatayud keményen meg volt ütve e szó 
által; de mégis csak megállta helyet.

— Még ilyen hitvány vér, az igaz, hogy nem 
volt a kardomon. De legyek hát én még nagyobb 
bolond. Megverekszem a bolonddal.

Don Manuel nagyon csóválta a fejét.
— Mégsem fog Ön vele verekedhetni, don Al

fonso, mert ez az emberiség salakja egy szere- 
cseny, egy fetish-imádó, egy hitvány kutyalélek.

— És én nem bánom, ha him majom is; — 
megölöm! ordita don Alfonso s félig kirántá 
kardját.

— Hiszen — épen az a legnagyobb hátrány, 
don Alfonso, hogy ez a nyomorult állat, ez a Ni 
ni la nem férfi, hanem leány; — mert bizony 
mondom önnek, hogy ha férfi volna, ha majom

*) A mnlt számban hibásan szedett név igy olvasandó.

volna is, de hím volna: rég kioltották volna az 
életét Cast ilia lovagjai s nem vártak volna dón 
Alfonso de Calatayudra, hogy alájöjjön aldaviejai 
várából egy szemtelen gúnyolódó vérét kiontani.

Don Alfonso de Calatayud , mint vert ember,
taszította vissza kardját hüvelyébe.

II
II.

Még akkor az arab regevilág napja aranyozta 
be Spanyolországot.

Szaracén kalifák uralkodtak a félsziget felén, 
összeszöve harcaik történetét, játékaikat, szerel 
meiket a spanyolokéval.

Araboknál volt a tudomány, a művészet, a poé- 
zis. Ók építették a tündén pálmaoszlopos csarno
kokat, ök énekelték abüvösbájos románcokat, mik 
épen olyan sokáig fennmaradtak, mint azok az 

' oszlopcsarnokok.
Nem voltak idegenei többé annak az ország

nak ; királyai, mivelöi voltak, s úgy éltek abban a 
' keresztyénekkel, mint egy testben két lélek.

Annyi király egy félszigeten, a mennyi egész 
Európában összevéve.

A mór szokások átlopóztak a nép mulatságaiba.
' Még akkor az erkölcsnemeeitö civilizátió nem 
I hozta be a bikaviadalt; s a vitézi játékokat nem 

ízlelte a spanyol nemes, kinek, ha kedve támadt 
lándzsát törni tréfából valakivel, csak a szomszéd 
város faláig kellett ellovagolnia, hogy hasonló 
készségű ellenfélre találjon. Nem vitték ezt a mu 

I latságot a cirkusba.
1 Henrik király udvarában mór bohócok mulat 
1 tatták a nemes hölgyeket és urakat, minőket Ma 
I rokkában tanítanak k i , gyermekkoruktól bohóc

nak nevelve ; acélizmokkal, villámtréfával; a kik 
hat öles sima rúdra felmásznak, mig a rúd végét a 
másik bohóc Övébe dugva tartja, kik elhajítják 
magukat a lóbált kötélen, s a színkör egyik végé 
töl a másikig repülnek, kik köröskörül leszúrt he 

I gyes kardok között bukfenceket vetnek, kik ele
ven piramidokat képeznek egymás vállára állva, 
melynek begye alant van , a társait emelő óriás ; 
kik mérges kígyókat táncoltatnak, zeneszóra kény 
szeritve őket egyenesen fölállni; kik tudós zöld 
madárkákat csatarendbe állítva, harcjátékot in
téznek a szelíd viadorokkal; s közbe vidám tréfá
kat szórnak a nemes urak közé , miktől a szép 
hölgyarcok itt ott el is pirulnak még. Van köztük 
a ki a sok húrú arab lanton csodaszép arab ro 
máncokat tud elverni, s más, ki csengő hangon 
azokat elénekli. A szép dalokat utánuk dalolja a 
nép az utcán.



De mindannyin túltesz a király kedvenc* bo- dallamával együtt; hanem az úri páholyrend meny*
londja, Ninifa. nyezetei alat rendesen egy-egy hallgató nem ne-

Ninifa leánynak született. vet; a ki a mese által találva érzi magát, s átko-
Mindannak, a mit e szóban szépnek, kedves- zódva keresi szemeivel az átelleni sorok közt : váj

nék , óhajtottnak ismerünk, Ninifa Összesített el- jón melyik lehet az a Chinchilla herceg? 
lentéte. A Chinchilla herceg egészen népszerű alak már.

Arca fekete és rút; ha mosolyog, valóságos Ör- 1 ügy beszélnek róla urak és parasztok, mint a leg- 
dög. Karjai hosszuk és izmosak; széles válla,kurta jobb ismerősről. Chinchilla herceg bőkezű, aján-
nyaka van. Hangja vastag és recsegő. Tréfái olya- dékozó; Chinchilla herceg gavallér, nagylelkű;
цок, mint a nyolcszemü marása. | Chinchilla herceg szerelmes és szeretetreméltó,

Épen azért kedvence mindenkinek, — a kit még minden szép asszonynak titokban imádója, és oly 
meg nem mart. soknak imádottja, és Chinchilla herceg a mellett

Minden vasárnap este közjáték van a buenreti- vitéz és bátor; ki ha kelepcébe jutott, ki tudja ma
rói királyi palota kertében; hol a király a gran gát vágni karddal; bástyákra mászik, mint a me- 
dokkal fedett mennyezet alól nézi az arab bohócok nyét, fut, mint a paripa, úszik, mint a gyik s szik
előadásait, mig a nép a színkör nyitott felén töri Iákkal lmjigál, mint a balista. 
meg a sorompókat. j Ki ne szeretné Chinchilla herceget ismerni ?

A játék végén szokott Ninifa előjönni; minden Hiszen vannak, akik öt bizonynyal ismerik; lia- 
alkalomra tart valami uj, meglepő erőmutatván} t, nem azok nem árulják el. A nők. 
s annak a végén veszi a mandolinját s elkezd rajta És ezért futkosnak az utcán a madridi féltékeny 
egy legújabb keletű románc-dallamot verni, mely- férjek, mint a kiket a nyolcszemü megmart; ha
ben aztán a tréfás szöveget is elénekli a minek Iáira keresve azt a láthatatlan férfit, a ki minden
rendesen az a csintalan tartalma, hogy Chinchilla zárt ajtón keresetül kasul jár és a kit nem lehet
herceg hogy szed rá egy féltékeny férjt, a ki ad- megkapni sehol, 
dig őrzi a nejét, mig merő elövigyázatból elveszti. (Folyt követk<)

A nép nevet a bohó történetnek, s eltanulja azt

T ó t l i  E n d r ó h e z.
-h c/g /  П Х . ..................

Bensőd világa elborult, sötét. /  j A vén halál, e házaló zsidó.
Te mélyen szenvedsz, lelked oly beteg ! j Szólj ! cserélnél-e életet velem ?
De a nem ép — nem éphez szól, dalában ! j Tragoediát tragikomoediával ?
Én sem vagyok, ki voltam ! kedvem többé
Nem ágról ágra szálló víg madár; j S közös nagy búnkban, e szent fajdalomban,
Mocsárszalonka : fÖlreppentve, percnyi j Mely millióknak lelket törte meg :
Villogó légi táncát ha lejárta, Imara olvad kebled olykor még.
A föld sarába súlyod újólag. Boldogabb mint én ! meg csdön tekintesz

Ott fennen ama siketnéma tájra:
Emésztő bú, gond zajlik bár korüled, A magas mennyre, mely hideg mosolylyal
Ha Összemérem élted életemmel. Néz le hazank kialvó tűzhelyére.
Irigyellek még gyötrelmidben is. В rogyó kövére a hit oltárának,
Tenyeredből még szebb jövendőt jósol Melynek alóla a maró kétség
Ama földtündér : a nyájas remény. Kígyója pattan védtelen keblünkre,
Dellő fényedben még alattad hordod ' Szivemnek könye évek óta nincs.
Árnyad, — árnyékom már előttem jár, ’ A gunykacajnak ostorával torlom
Tied, jövődnek lombos erdeje, —  i Vérző sebét, mit rajta üt a menny ;

* Enyém, csak múltam feltorlott avarja ; ! Habár feléje sújtó ostoromnak.
Sötét rétegje közt ki ismerné föl \ Önnön keblemre vagdal véggyürüje.
Tűnt örömim százszinii levelét! i E dac istapja roskadó erőmnek
Sírodnál, ifjú táraid könyet öntnek ; I Midőn ama kék boltnak terhe nyom ,
Vidám toromban lakadalmi zajt ül Ez egy! ha végig nézem keserűn
Az ifjú nép, s aranybor a —  könyü. | E földet itt: ez igazak vérpadjai,
Búd még — költészet; kínom —  próza már : | E rablók fészket, e gonosz világot.
Száraz prózája a sivár valónak.
Te, __ sebzett harci mén, küzdelmed oly regényes ! De bűnhődöm, mély sirt mutatva töl
Én: — hadd kacagjak önnön magamon! Virágos part: e küzködő gyötrelmet,
Rokkadt ló, mit csak bőréért vásárol I  ̂ igasz helyett, mit tőlem várhatál.

*
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S mindaz nem oly bús, oly sötét talán 
Mit hosszú éjünk dühöngő tele 
Lelkemnek, s lelkem ajkaimra súg. 
Földerül tán még keblünk újólag,
S kibékül menynyel, földdel, önmagával, 
Ha a tavasznak fényétől kizöldiil 
Hazánknak téré, e nagy tetszhalott! —  
Ha majd az erdőn újra lomb fakad,
S tölgyén szerelmet búg a vadgalamb,

Ugy-e bár eljösz bérceim honába
Rég látott Endrém ? —  A bérc forrásától:
Mely árnyban foly bár, habja mégis édes ,
S mely a meredek szélén is mosolyg 
Mélység felett, - a vadrózsa bokrától,
Tán bölcseséget szivünk s új erőt!

Szem ere Miklós*

A 1 d и n a i k é p e k .
и.

(Vég-Szendrö. — Emlékezés Brankovictra.-  Slivovka. — Probus császár szőlője. — Passaromc. — A szeszélyes Duna.
Báziás. — Magyar-oláh vasút. — Ráma vára.)

Belgrádiéi hat mértföldnyire fekszik a Duna 
jobb partján ‘Szmederevo, másként Semendria, a 
hazánk történetében annyiszor emlegetett Vég- 
Szendrő; ez hajdan Szerbiának fővárosa volt, s itt 
székeltek a despoták.

az egész erősség csak arra valónak látszik, hogy 
diszesitse a tájat.

Maga a város, mely különben élénk kereskedést 
és hajózást iíz, a Dunáról nem igen látszik, mint
hogy a vár s a háttérben emelkedő magaslat tövé

Szen/Iro vára.

Szendrő várát az utolsó szerb despota, Branko- j 
vies György 1433-ban épitteté.

Az erősség szabálytalan három szögletből áll s 
rovátkos bástyákkal és huszonegy tornyocskával 
van ellátva, ezekből azonban a Dunáról tekintve, 
csak három látszik. Dél felöl a várost s várat, mely 
1821-ben újra megerösittetett, 24 lábnyi széles 
árok védelmezi.

Szendrő lakosainak száma jelenleg mintegy 
10,000; hajdan azonban nevezetesebb város volt, 
mert a fejedelmen kivül itt lakott a senatus s az 
érsek, ki „Szerbországi prímás“ nevet viselt.

A vár a Morava-folyó bal ágán, épen azon a he
lyen fekszik, hol a római Castrum-Vincejum terült 
el, — smost jobb karban van, mintBelgrád, bárha 
egy teljesen fölszerelt várhoz mégsem nagyon ha
sonlítható, mert a Duna homokos partjáról csak 
egyetlen alacsony kapu vezet belé, mely előtt gör
nyedt katonák ácsorognak; a tornyok repedezet
tek, omladozók; a falak rovátkái csorbák, szóval:

ben fekszik.
Szendrő régi történetét mellőzzük, s csak any- 

nyit emlitünk meg, hogy a törökök 1805-ben Vu- 
licseviti szerb vajdát agyonütvén, ezért a szerbek 
megtámadták, bombázták s aztán be is vették a 
várost. Vég-Szendrőtől három órányira fekszik a 
Kulicsi hegység közt a kis Hassan Pasina Palánka 
nevű város és erősség.

Szendrő mellett s azontúl is, a hegyek oldalai 
gyümölcsösökkel s leginkább szilvafákkal vannak 
beültetve, melyek gyümölcséből készül a mi pesti 
piacunkon is nagyban keresett slivovica.

A szőlőhegyek valódi ékességei e vidéknek, s 
nemcsak a várost kerítik be félkörben, de ezek a 
Grocskától a Moraváig terjednek. A hagyomány 
azt tartja, hogy az itteni szölöfajt, melynek fehér 
bora hires, maga Probus császár ültette legelőször.

A szendrői vár tövében foly a Jessova, a Mora- 
vának bal ága, s ha ezen átkeltünk, a főfolyamig 
gyönyörű tölgyes erdőkön visz át az ut, s aztán
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még két óra hosszáig kell utazni, mig Passaro- 
vicig vagy Posarevácig érkezünk, mely város a 
törökökkel kötött 1718-diki békekötésről neve- 
zetes.

A Duna itt két ágra szakad, s ezek mindegyi
kén számos apró, ezer meg ezer vizimadárnak ta
nyául szolgáló szigetke képződött. Báziáson fölül 
a Duna elkezdi szeszélyes kanyargásait s hol jobb
ra, hol balra csap, mintha nem tudná, hogy melyik 
oldalra forduljon, mig végre a jobb parton emel
kedő hegyek által kereken visszautasittatva, neki 
tart egyenesen Magyarországnak, mintha csak a 
Temesvár felől Báziásnak futó vasút elé akarna j 
sietni.

Ha a vasutak a civilisatió erei, úgy mondhatni, 
hogy Páristél Báziásig szakadatlan láncolatban 
szivároghat a polgárisultság, hogy az hazánk fő- 
üterén, a Dunán tovább szivárogjon lefelé. Innen 
Baziástól tovább Orsováig kellene futnia a vasút
nak, hol az az oláhországival összekapcsoltatnék, 
mint ezt maga az oláh kormány is óhajtotta. E 
tervezetből azonban nehezen lesz valami, mert azt 
osztrák részről sztratégiai okok akadályozzák.

Báziás alatt, a szerb oldalon a Duna ismét me
rész csavarodást visz véghez, s itt emelkednek egy 

j sziklatömbön Ráma, hajdani római erőd romjai, 
mintegy útját zárva a Dunán lefelé utazónak, ki a 
múltnak e festői képén szívesen elmereng.

Ráma várromjai.

A 11 i 1 a I
Ez cime azon képnek, melyet egyik legtehetsé

gesebb festészünk, a jelenleg Münchenben Pilotti 
oldala mellett működő Wágner Sándor a redout 
falfestményei számára vázlatban készített volt. 
Pest-város tanácsa, vagy ennek illető osztálya 
azonban később azon nézetre jutott, hogy „Attila 
lakomája“ tárgyánál fogva nem igen való a vidor- 
ságnak s táncnak szentelt redout falaira s pedig 
annál inkább nem, mert női alakok nincsenek a 
képen.

A pályázat körüli eljárás s az illetők nézete fő- I

а к о in á j a.
lőtt nem mondunk ítéletet, mert a képzőművészeti 
társulat tagjaiból alakult szakértő bizottság a napi 

I lapok hasábjain az ellen úgy is nyilatkozott, s itt 
! csak azt jegyezzük meg, hogy Wágner Sándor az 
I akadémiának is bemutatott ezen képét lapunk szá

mára önmaga rajzolta fára.
A művész tárgyát Attila kortársának, a kelet-ró

mai császárság követségi szónokának, Priscusnak 
elbeszélése nyomán készítette, s képünk magya
rázatául mi is leghelyesebbnek hiszszük egyenesen 
ezen elbeszélés illető pontjait közölni.
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„A lakoma nagy, hosszúkás négyszögü terem
ben , köröskörül es sorjában rakott kis asztalok 
mellett ment végbe, melyek mindegyike mellett 
négy-öt személy férhetett el.

A terem közepén emelvényen állott Attila asz
tala és kerevete, melyen ö már helyet foglalt. Kissé 
hátrább másik kerevet volt, miként az előbbi, fe
hér szalagokkal és tarka kendőkkel ékesitve, ha
sonló a Görögországban és Rómában menyegzők 
alkalmával divatos diszágyhoz.

A követeknek belépésük után az ajtónál álló 
pohárnokok azonnal boros kupákat nyújtottak, 
melyekből a királyra köszönteniök s inniok kel
lett. Ez oly kötelező szertartás volt, melyet széke 
elfoglalása előtt minden vendég megtartott. Az 
emelvény jobb felén a tiszteleti helyet Onszeg fog
lalta el s ezzel szemközt ült a király két fia. A kö
veteknek a bal asztalt adták, s itt is előttünk ült 
egy Bere nevezetű hím nemes, ki Hunniában több 
falvakat bírt. Ellák, Attila legidősebb fia, atyja 
kerevetén foglalt helyet, de jóval alantabb, s ez 
atyjától való szégyenletében az egész lakoma alatt 
lesütve tartotta szemeit.

Attila pohárnoka borral telt kupát nyújtott urá
nak s ez azt a fővendégre köszönté, a ki azonnal 
fölkelt, a háta mögött állott pohárnok kezéből át- 
vete a kupát s koccintás végett a király elé járult. 
Ezután a köv.tekre került a sor, kik hasonlóan 
boros kupákkal köszöntöttek a királyra, s aztán 
minden vendég, rangsor szerint, egyik a másik 
után fel Jön köszönt ve.

A köszöntés végeztével az udvarmesterek léptek 
be, kezeikben husostálakkal, melyeket az asztalra 
helyeztek. Attila asztalára ezek csak húst raktak 
azt is fatálakon s kupája is fából volt, mig a ven
dégeknek kenyeret és mindennemű ételt ezüst tá

lakon hordtak s ezeknek kupáik is ezüstből vagy 
aranyból voltak.

A lakomára készített asztalok akként voltak 
helyezve, hogy a vendégek kényelmesen szedhet
tek az eléjük rakott tálakból. — Midőn az első te- 
riték elfogyott, a pohárnokok visszajöttek s a fel- 
köszöntés újra kezdődött s ugyanazon szertartás
sal ismét végigment minden helyen. A második 
teríték után, mely az elsőhöz hasonlóan gazdag 
volt, de különböző ételekből állott, harmadszori 
közivás, az úgynevezett áldomás következett, mely
ben a már felhevült vendégek kupáikat sűrűén 
űri tgették.

Este felé, midőn már szövétnekeket gyújtottak, 
két hegedős, azaz költő lépett be a terembe, kik 
Attila előtt hun nyelven Őnkészitette dalokat éne
keltek , melyben hadi erényeit s győzelmeit ma
gasztalták. Dalaik a hallgatókban őrjöngéssel ha
táros elragadtatást keltettek fel, a szemek villog
tak, az arcok rettentő kifejezést öltöttek fel, és so
kan sírtak — az iíjak az epedés, az öregek a ke
serv könyeit.

E jelenet alatt Attila folytonosan megindulatlan 
s komoly maradt s csak akkor villant át arcán 
némi gyengédség, midőn Csaba, legkisebbik Ha 
lépett be s hozzá közelitett. Attila közelebb huzá 
kerevetéhez a gyermeket, arcát simogatá s ölelé
sekkel, csókokkal illette. E n , midőn meglepetve 
csodálkoznám, — mondja Priscus, — hogy Attila 
másik kér Hát föl sem veszi, a mellettem ült szity- 
tya szomszédhoz fordultam, a ki latinul is beszélt 
keveset és súgva kérdezém tőle : „Mi az oka, hogy 
ez az ember, ki többi gyermekéhez oly hideg, ez 
iránt oly nyájasnak mutatkozik V“ — „Szívesen 
megfejtem, mondá ahun, ha a titkot ki nem beszé
led. A jósok azt jövendölték, hogy Attila nemzetsége 
többi fiában kihal, de Csabában fenn fog maradni !ü

Magyar l e v e l e k  r é g m ú l t  i dőkből .
v.

Kemény János, erdélyi fejedelem levele 1661 ben özvegy Ve~ 
rényi Zsigmondiéhoz.

Kívánta sok jókkal áldja meg az ur Isten ke
gyelmedet édes sógorasszonyom. Vettem igen sze
retettel a kegyelmed nevén Írott levelet és köszön
tését; jó kívánságával legyen Isten meghal Igatója; 
nekem is adjon arra alkalmatosságot, hogy gyer
mekemhez való szerctetét meghálálhassam sat.

A vitézlö rendnek szolgálatomra és a hazába 
jövésüknek tilalmát nem csodálom, mert tudom

Magyarországnak is szükségét rajok, mostan pe
dig nekem csak harmada se kéne, a mennyi va
gyon : jövendőben, ha Isten avval akar látogatni, 
a mikor nekem fog kivántatni, igaz magyarságo
mat minden alkalmatosságokban bizony szentül 
meg akarom tartanom’ és megmutatnom, csak tel
jességgel el ne rekesztcssem a keresztyénektől. 
Ezekután tartsa isten jó egészségben. Datum in 
Castro nostro Radnót, die 25. mart. Anno 1651. 
Szeretettel szolgáló sógora

K e m é n y  J á n o s ,  m. k.



I egyiket murányi \ árunkban az Aradon túl csinta- 
Kemény János erdélyi fejedelemnek egy külön lapra irt levél- I lankodó CSöborlók insolentiáiról, másikat pedig itt 

p c { a J 01 edf ke' â â lasinl M61' hol. ' megszállván, Teleki Mihály uram ő kegyelme ne-
u 1/  u- m S°^01 U1 ° , e^ e Kamikor Isten { mes Békésvármegyében levő jószága végett való 

b.zony ««.'.teltei Iát..,,,. _  bteenek há- impe,itíór61 v.ttttk. Mied „ két dologi»,, ezért 
a, no a e e em ne ü nem, c e íeménytelenség- méltó requisitióját értvén kegyelmednek, azonnal 
en is e jess gge nem vagyunk, csak akarat sze- parancsoltuk a végbelieknek strictistime mind a 

unt is a eiesztenységtöl el ne taszittassunk. két dologban. Azonban mivel ezen nemes Magyar- 
A perlekedésre való költséget meg tudván gom ország nemes Erdélyországával összekötött sza- 
dolni nemcsak ígérnem, hanem küldenem kellene : badsággal és praerogativával szomszédos, paran- 
masok kedvok töltésének ne legyen cégére, Jia- j cso|jon tovább is kegyelmed, minden adandó al- 
nem mag na eg}elmednek. El az Isten! első , kalmatossággal kivánunk atyafiságosan szolgál- 
azass gomtó lógva ), tőemberi, úri, sőt rabság- nunk kegyelmednek. In reliquo éltesse Isten so- 
e 1 á apotomban is ily szükségben nem voltam, káig szerencsés jó egészségben kegyelmedet. Da- 

Ha Isten a hazát csendesítené, volna reménységem tum in Gastello nostro Eniczke, die 3. raensis sept, 
másoknak kedveskedhetnem; puszta országba, üres Anno Dni 1661. Comes F. Wesselényi“ 
tál házba jöttem. *•) | ?)P. S. Kétes lévén az döbbeni válasz vivő levél

VII. kegyelmed méltóságos kezéhez jutásáról, azért ir-
Wesselényi heretic nádornak Ibbl-ben Apuffy Jídiály erdélyi tam ezt lobban.“

fejedelemhez intézett levele.
Két rendbeli kegyelmed méltóságához levelet, ^  János.

Vámbér y  k ö z é p - á z s i a i  u t azás ábó l .
(Szamarkand. Timur és tanítójának sírja. Szerző megtekinti Timur valódi sírját a föld alatt. Korán fóliában, hír szerint Osz
mántól, Mohammed Írnokától. Nyilvános építtetek építési modora. A mai Szamarkand. Lakossága. Dehrid. Az Emir m eg

érkezése. Szerző találkozik vele.)
(Vége.)

Bar nem akarunk egyetérteni a közép-ázsiaiak- menetet körülbelül 200 szerbaz nyitotta meg, kik 
kai, kik a mai romokra még pedig „a paradicsom- az idomtalan bokharai öltözet fölé valami bőr-kol
hoz hasonló Szamarkand1* elnevezést használják, mit vettek fel, s azért rendszeres csapatoknak nevez- 
mégis, ha igazságosak akarunk lenni, Közép- tettek; ezeket messze távol lovasok követék zász- 
Azsia régi fővárosát, fekvése és a körülte levő buja ; lókkal, üstdobokkal, s Mozaffar ed-din cmir s ma- 
növényzet miatt Turkesztan legszebb városának | gasb hivatalnokai, kik környezték, a hófehér tur- 
nevezhetjük. A benszülöttek Khokandot és Namen- bánban *és szivárványszínű, bő selyem öltönyeik- 
gant ugyan fennebben dicsérik, de ezeket előbb j ben inkább a női karhoz a Nebuehodonozor ope- 
látnunk kell, mielőtt a szépség koronáját nekik j rából, mint tatár harcosok csapatjához voltak ha- 
nyujtbatjuk. I sonlók, s csak a kiséret, mely között több kipcsak

Miután Szaraarkandban nyolc napot töltöttem, j volt látható, a legtörzsökösb mongol arcvonásokkal 
szilárdan el volt határozva, hogy innen, az előbb j s nyíllal, Ívvel cs pajzszsal föltegyverkezetten, em- 
emlitett utón a távoli nyugatra akarok visszatérni, j lékeztetett Turkesztanra. A bevonulás napján az 

Elutazásom előkészületeivel voltam már teljesen cmir népünnepet hirdetett ki, mely alkalomkor a 
elfoglalva, midőn az emir diadalmas menettel vo- rigisztanon több óriási üst állíttatott fel, s ezekben 
nult be. Ez nehány nappal előre volt bejelentve, a ^fejedelmi pilau“ főzetett, mely egy zsák rizs, da- 
rigisztanra nagy néptömeg gyűlt össze, de a bevo- ! rabokra vágott három birka, nagy serpenyő juh- 
nulás különös pompa által épen nem tűnt ki. A \ Zöir, miből nálunk öt font gyertyát lehetett volna
_______  I önteni és egy kis zsák répából állt. Minthogy tet-

*) Kemény János első neje K&llay Zsuzsa, Kállay Klára- j szés szerint osztogattak, az evés, ivás nagyban 
nak, Perényi Zsigraondnénak testvér húga, második neje pc- | folyt.
dig Lónyay Anna, Özvegy Wesselényi Istvánná volt. | Д legközelebbi napra arz , vagyis nyilvános

*») Kemény János 1607-ben Bükkösön született. Ifjabb ко- | audientia vo|t kihirdetve. Fölhasználtam az a lkai-
rában Bethlen Gábor udvaruoka, később II. Kákéo,у György | *, , . .. ’ . , . ... mat, hogy barataim kíséretében magamat az erair-föhadvezére volt s mint ilyen, tatár rabságba jutott, melyből \ > bJ  °
utóbb kiváltották. ! nek bemutassam ; de nagyon meg voltara lepetve,
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midőn a belvárosba való belépéskor egy mehrcm 
feltartóztatott, ki tudtunkra ndá, bogy a Badevlet 
(felség) engem egyedül kíván látni, társaim nélkül. 
Nemcsak én, de barátaim is roszat gyanítottak; 
azonban követéin a mchrem-et,s miután egy órán át 
várakoztattak, oly szobába szólítottam, melyet már 
előbb is megtekintettem, s ott az cm irt veres posz
tó matrácon találtam fekve, írások és könyvek 
között. Nagy lélekjelenléttel egy kis szurát mond
tam el a szokásos imával az uralkodó jóllétéért s 
az amen után, melyet az emir viszhangoztatott, az 
uralkodó közelében ültem le, a nélkül, bogy erre 
engedélyt nyertem volna. Merész viseletéin, mely 
különben a dervis-jellemnek egészen megfelelt, 
feltűnt az emirnek; szigorun szemembe nézett,

söbb vágyam volt. Különben nincs más foglala
tosságom s már bosszú idő óta, mint dsihangeste 
(világjáró) kóborlók a világban.“

„Hogyan ? Te sánta létedre dsihangeste vagy? 
Ez valóban különös.“

„Legyek áldozatod *) takbszir (ez a mi „bocsáss 
m eg“*nekünknck felel meg). Dicstcljes ősödnek 
(nyugodjék békével) ugyan e hiánya volt, és mégis 
dsihangir (világhódító) volt.“

E felelet tetszett az emirnek, utazásom után tu
dakozódott, s a benyomás felöl, melyet Bokhara és 
Szamarkand reám tettek. Megjegyzéseim , melye
ket mindig persa versekkel és korán-idézetekkel 
fűszereztem meg, az emirre, kijraaga is móllá s meg
lehetősen jól beszél arabul, jó hatással voltak.

Az emir bevonulása Szamurlcandba.

mintha engem, ki hosszú gyakorlat által a pirulást 
elfeledtem, zavarba akarna hozni s igy szólt: 

„Hadzsi! Rumból jösz, mint hallom azért, hogy 
Baha-ed-din s Turkesztan többi szentjének sírját 
meglátogassad.“

„Igen,takhszir! (uram!) S azért is, hogy áldott 
szépségeden (dsemali mubarek, a szokásos udvari
assági szólam) épülhessek.“

„Különös, s más célod épen nem lenne, midőn 
oly távoli országból jösz! “

„Nem takhszir! Hogy a nemes Bokharát s a bá
jos Szamarkandot lássam — melynek szent földén 
mint Dselal sejkh megjegyzi, inkább a fejjel, mint 
labbal kellene járni — már régtől fogva legben-

Szerpaj-t (öltözet) és 30 tenget adatott nekem s 
j azon parancscsal bocsátott cl, hogy másodszor lá

togassam meg Bokharában. Miután a fejedelmi 
ajándékot kézbesítették, ittasodottan siettem bará
taimhoz, kik szerencsém felett nem kevéssé örven
dettek. A mint hallottam s valószínűnek tartom, 
Rahmet bi kétértelmű jelentést tett rólam; az emir 
azért fogadott bizalmatlansággal, s ennek legyö 
zését egyes egyedül nyelvem szerencsés gördülé- 

j kenységének tulajdoníthatom.
I ------------

*) Timur, kitol Bokhara mostani fejedelmei nemzetségüket,
; alaptalanul, leszármaztatják, köztudomásúlag sántított, miért 
I is ellenségei Timur lenk-nek, (Tamerlan), a sántító Timur- 
' nak nevezték. . .___ ^  /7.
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A m a j о m j e i l e  m r a j z a.
A Mária-Anna-Zsófia nevű brigg parancsnoka 

1825-ben Szumatra északkeleti partjára egy esol- 
nakot küldött ki édes viz beszerzése végett, mely 
alkalommal a csolnak népsége egy óriási oráng- 
utánggal találkozott, mely alkalmasint az ide mint
egy két mértföldnyire levő őserdőből érkezett. Ez 
az oráng-utáng térdig sáros volt, s úgy látszott, 
mintha vándorlásban lenne. Megpillantván az em
bereket, eleinte közeledett feléjük, de midőn ész
revette, hogy meg akarják őt támadni, egy magas 
fákból álló sűrűségbe menekült, nem messze ezen 
helytől.

Ezen oráng-utáng termete magasabb volt bár
melyik matrózénál is , s járása ingadozónak lát
szott, mert hébe-hóba kezeivel is segített magán, 
lábak gyanánt használva azokat; midőn azon
ban a fákhoz jutott, nagy gyorsan fölkapaszkodott 
az egyikre, egészen annak csúcsáig, aztán ágról 
ágra s egyik fáról a másikra szökött, valóban hi
hetetlen ügyességgel. Gyors mozdulatai oly meg
lepők voltak, hogy az őt már célba vett matrózok 
nem bírtak lövéshez jutni, s csak akkor puskáz
hattak rá, miután a fákat egytől egyig kivágták, 
annak kivételével, melyen a majom rajta volt. Ot 
golyót röpítettek belé egymásután, s csak midőn 
az utolsó fúródott belé, hullott alá feje mellére, 
vére ömleni kezdett s ekkor teste otromba tömeg
ként esett le megtámadói közé. Ezek látván az 
állat mozdulatlanságát, hozzá közelitettek ; ekkor 
azonban a majom hirtelen megfordult s megra
gadva az egyik matróz szuronyát, azt apró dara
bokra törte, mintha csak fából lett volna. Ezen 
végső eröködése után ismét visszaesett a földre, 
arca roppant fájdalmas kifejezést öltött magára s 
kezeit vérző sebeire szorítva, kiadta végső lehele
tét. A matrózok nem bírták e jelenetet nyugodt 
szemmel végignézni s lelkiismeretük furdalni 
kezdé őket, hogy oly teremtmény gyilkosaivá let
tek, mely majdnem emberinek látszott.

Ezen eset előtt néhány évvel, Szumatrának 
ugyanezen részén Hall kapitány mintegy húsz em
ber kíséretében szintén orang-utángot támadott 
meg s lőtt le. Ez nőstény volt s egy fa legmagasb 
csúcsán ülve, gyermekét karjai között tartá. Mi
dőn az első golyó fúródott testébe, rémitöcn fel
kiáltott, de nem törődve tovább sebével, csupán 
azon törekedett, hogy kicsinyét a legmagasb 
ágakra juttassa. A helyett, hogy menekült volna, 
figyelemmel kísérte a vadászok minden mozdula
tát, s időről időre gyors pillantást vetett sarjára,

melyet tagjártatásával s cikkelezetlen hangjaival 
arra látszott unszolni, hogy siessen el e vészes 
helyről minél gyorsabban. Az anya-majom a má
sodik lövésre leesett, de a kicsiny szerencsésen 
megmenekült.

Igen számosán állítják, hogy a majmok guny- 
hókat is építenek maguknak; ezen állítást azonban 
nem kell betű szerinti értelemben venni. Rendesen 
a fákon tanyázván, természetes, hogy tanyájokul 
a legalkalmasb helyet választják ki, felhasználván 
az ágak helyzetének természetes előnyeit, sőt az 
is megesik, hogy a fölé a vékony gályák s levelek
ből tetőzetet, alul pedig fekhelyet készitenek. E 
tekintetben kevés az adat, s igy itt csak a „Maga
sin Pittoresque“ legújabb számában közlött ada
tokat soroljuk elő.

Dr. Ábelnek Jávában volt egy fiatal, nem rég fo
gott orang-utánj a. „Ezen állat,— mondja a nevezett 
tudós, — teljes szabadságnak örvendett, s rendes 
lakhelye házain mellett egy nagy tamarin-fán volt. 
Majmom ezen a fán ágyat is készített magának, 
egymáshoz kötvén, vagy egymásba fonván a vé
konyabb galyakat, mikre aztán faleveleket terí
tett.“ Más utazók meg az afrikai bennszülöttek ál
lításai nyomán azt mondják, hogy acsimpársz-ma- 
jom viskókat is épit magának, miben az embere
ket utánozza; de ez a majom nem használja házát 
ugyanúgy, mint az ember, mert nem benne, ha
nem tetején, az összehalmozott lombos gályák közt 
lakik.

Bárha a majmok vad állapotukban még nincse
nek kellőleg megfigyelve, mindazáltal azokból, mi
ket megszeliditett korukban tanúsítanak, rendkívüli 
tehetségeikre következtethetni. E tekintetben bő
séggel vannak s pedig oly nevezetes adataink, 
hogy szinte nehéz közülök választanunk. Dr. 
Ábelnek már említett majma, midőn hajóra szállí
tották át és bambuszból készült ketrecbe csukták, 
csakhamar felfödozte a leggyöngébb lécet, azt ki
törte s megszökött. Erre erős kötéllel egy cölöp
höz kötötték, de az okos majom kapta magát s 
az erős csomókkal a cölöphöz kötött kötelet kiol
dozta s azt vállára vetve, mint a matrózok, sétál
gatni kezdett a födözeten. Midőn később teljes sza
badságot adtak neki, nagyon pajtáskodott a mat
rózokkal, játékra ingerelte őket s nagy barátságot 
közülök csak azok iránt látszott érezni, a kik gyü
mölcsösei vendégelték meg. Az éjt rendesen egy 
magas árbocon töltötte, hol ágyat készített magá
nak , azt megvetette, aztán azon gondosan bebur
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kolózott egy vitorlába. „Hogy zavarba hozzam 
majmomat, — mondja az angol természettudós, — 
gyakran megesett, miként ágyát lefekvése előtt el
foglaltam ; ily esetekben majmom mindenkép igye
kezett a vitorlát alólam kiráncigálni, vagy fekhe
lyéről addig taszigálgatott kifelé, mig célját el nem 
érte. Midőn a vitorlák egytől egyig fel voltak 
vonva, akkor majmom ide-oda forgolódott mindad
dig, mig más alkalmas fekhelyre nem talált, s ilyen
kor aztan also párnákul vagy a matrózok ruháit s 
szárításra kiakgatott fehérneműit, vagy pedig va
lamely függő ágyat lopogatott el.“

Vosmciemek szintén volt egy ilyenfajta majma s 
ez is nagyon ügyesnek mutatkozott ágya elkészí
tésében. E majom soha se feküdt le előbb, mig de
rékalját s vánkosát helyre nem igazította s ekkor 
aztán magára terítvén takaróját, az alatt össze
húzta magát, mint valami didergő gyermek. Esz- 
revevén, hogy ura ládája lakatját egy kis kulcs se
gélyével nyitja ki, egyszer elővett egy kis pálcikát 
s azt beledugván a kulcslyukba, forgatni kezdte 
abban, de eredménytelenül, s ekkor nagyon lát
szott csodálkozni, hogy a lakat nem nyílik meg.

A nagyhírű Flourens nevezetes jellemvo nást be
szél el egy, a párisi „Jardin des Plantes “-ban élt 1 
fiatal orang-utangról. „Egykor — mondja Flou
rens — ezt a majmot meglátogattam egy derék 
öreg barátommal, a természet mély megfigyelőjé
vel. Ennek az öregnek kissé különös öltözete, 
csendes és csoszogó járása s görnyedt testalkata 
magára vonta a fiatal állat figyelmét. Az orang

utang szívesen teljesített mindent, a mit tőle kíván
tunk, de szemeit folyton kíváncsisága tárgyára 
meresztette. Midőn távozni készültünk, a majom 
előlépett s gyöngéden kivette az öreg ur kezéből 
a botot, arra rátámaszkodott, hátát meggörbítette s 
utánozva öreg barátomat, csoszogó lassú lépések
kel kezdett előttünk sétálni. Erre vissza adta a bo
tot, s mi azon meggyőződéssel hagytuk el, hogy 
nemcsak mi, de Ö is tud megfigyelni.“

Hogy a majom ezen nagy utánzási tehetségénél 
fogva, midőn emberek társaságában él, minden 
megerötetés nélkül képes azok szokásait elsajátí
tani, — ezt könnyen elhihetjük, ha ennek nem is 
látnok ezer példáját. A majom felöltözködik mint 
mi, ügyesen iszik a pohárból, az asztalt megtéríti 
s étkezésénél ügyesebben használja a kést és vil
lát, mint azt tán számtalan tatár atyánkfia tenné ; 
felnyitja a pezsgős palackokat, elhozza, a mit tőle 
kérnek, kiporolja s rendbe szedi gazdája ruháit, 
kitisztítja csizmáit, szóval mindazon dolgokat pon
tosan elvégzi, melyek egy gondos inas kötelessé
gei. A jó reménység foka körül a gyarmatosok 
nemcsak egyféle hasznos szolgálatra használják a 
majmot, sőt ott számos kovácsmühelyben a Chacma 
nevű majom szítja a tüzet, üti az üllőn a vasat, 
mig a földmivelő majmát kocsisul használja. — 
Francia szerzőnk — a ki után közöltük ezen ma- 
jom-jellemrajzokat, — arról is meg van győ
ződve, hogy a majmokat építészekké, vagy leg
alább kőmi vesékké is ki lehetne képezni.

l í , j -Yorkból  U,j-Granadába.
(Vége az első fejezetnek.)

A megmentettek a legszánandóbb helyzetben 
voltak ; a leesett árboc szétzúzta a kapitány karját, 
és két tengerész lábát, s kivétel nélkül mindenki 
meg volt sérülve, az éhség és szenvedés egyéb kö
vetkezményeit nem is cmlitve. Kapitányunk tüs- 
tint a legemberibb módon gondoskodott, hogy 
mindegyik tiszta száraz ruhákkal láttassék el ; a 
tört tagokat hajó-sebészünk rögtön bekötözte, s 
egyátalári kellő és kollegiális szeretettel lón gon
doskodva szükségeikről.

A háborgó és zajló vizelem nem volt ma reggel 
minden befolyás nélkül az utasokra; sokan, igen 
sokan betegek lettek, s csak keveset lehete látni 
a födözeten, ki lábában bízott a hömpölygő és buk
dácsoló hajón. Fgy különösen serio-comico eset 
adta elő magát épen a reggeli után. A hajó sza

bályzata közé tartozik ugyanis, hogy oly ronda- 
ságok: mint papagályok, ölebek és majmok a ka- 

; bineben nem tartathatnak, de ilyenfélék átadan- 
' dók a csizmatisztitónak egy kis borravaló mellett 

Egy nehézkes — körülbelül 300 fontos — német 
nő meg akarta látogatni kedves kutyácskáit és pa
pagályát, hogy személyesen győződjék meg hogy* 
létök felől s nagy bajjal felgözölt a lépcsőkön a 
födözetre. Ott egy darabig a kilincsbe fogózva 
várta, mig a hajó egyensúlyba jő, s mikor ezen per
cet beérkezettnek hitte, megindult, útját folyta
tandó, de szerencsédé ségére ugyanekkor a hajó 
fölemelkedett, lábáról lecsapta a nőt, s a tödözet 
egész hosszában hentergette a rácsozatig, mire oly 
roszul lett szegény, hogy az egész utón aztán az 
ágyat kellett őriznie.
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Sandy-Hooktól folyvást egyenesen déli irány
ban haladván, ott vágtunk épen az árfolyamba, 
hol az észak-keleti irányt vesz, s rajta rézsut 
keresztül haladván, harmadik reggel belőle is
mét kiúsztunk. Az öböl-árfolyam déli pereme már 
nincs oly határozottan jelezve, mint az éjszaki, de 
itten ismét más jelek léteznek, melyek a vizhöségi 
különbség mellett jelenlétét meghatározzák. Ha 
ugyanis a hajó oldalán a vizbe tekint az ember, 
mindenütt nagy sárga foltokat lát a felszínen, me
lyek az átalánosan ismert gidf-weed nevű tengeri 
gazokból képződnek. Össze-visszakuszált hajlé
kony ágak ezek, hosszú 
csipkés levelekkel, s 
csaknem átlátszó üveg
vagy hólyagszer ü bo
gyókkal, melyek mind 
számtalan apró koraiok
kal és rákfélékkel rak 
vák meg. A mint tova-.
.haladtunk,gőzösünk ke
rekei nagy mennyiségű 
ily ágat az alsó födözet- 
re hánytak, s az utasok 
élénken vizsgálgattákaz 
általok eddigelé isme
retlen vörös növényt, a 
hozzá kapaszkodott dús 
élő álatvilággal.

Semmi különös ese
mény sem zavarta ez
után meg utazásunk egy
hangúságát az 5-ik nap 
reggeléig, a mint végre 
a várva várt örömhír ria
dóit hegyibénk: „Föld, 
hohó !“ s valóban létez
hetik-e ember, ki napo- 
kigegyedül az egyhangú 
tenger kék vizét s a fö
lötte levő égboltot látta, 
s ki ne emlékeznék vissza, mennyire felvidámult 
tompa kedélye s mily hangosan dobogott fel kebele, 
amint a föntebbi szavakat hallá. Meglehet, hogy a 
várt föld helyett csak cikás és viharette szirtszála- 
kat láthatott, vagy porladozó kőhalmazt, vagy futó- 
homok zátonyt, minden növény hiával; de hiába, 
mégis csak terra firma az, s a tengerzaklatott s 
tengerbe fáradt utas ujuió és frissült lélekkel üd
vözli, ha ez feltűnt a láthatár végtelenségén.

A Wailing-sziget volt a zöld növényzettől öved
zett magas sziklacsoport, mely délen felmerült. 
Miriádnyi vizi madarak sivitottak, károgtak és

csattogtak körülte. Körülhajózva, délnyugati vége 
felé egy csoport apró halászviskót pillanthathat- 
tunk meg, egy magas árboccal s a rajta lengedező 
angol lobogóval, A sziget köröskörül sziklazá
tonyokkal van övedzve s csak apró jármüvek
kel lehet megközelíteni s ezért a Bahama-szigetek 
egyik legveszélyesbje ; mintegy 15 mf. hosszú s 
3—4 mf. széles, a nyugat-indiai kiterjedt hajózás 
mintegy torkában fekszik s északi sarkát kivéve, 
átalán oly alacsony, hogy csak nehány mértföldről 
láthatni még nappal és tiszta időben is. Lakói ha
lászat és sófözésből élnek, s fáradságuk gyümöl

csét a közeli Nassau ne
vű angol szigeten cseré
lik be. Watling-sziget 
Angliához tartozik, mert 
egyike a Bahamaféle 
szigetcsoportnak, de 

épen úgy tartozhatnék 
a nagy Mogulhoz, vagy 
a tibethi lámához, mert 
lakói függetlenül élnek 
souverain anarchiában, 
s Anglia soha sem ka
pott még egy farthing 
jövedelmet is belőle.

E pillanatban ép azon 
téren utaztunk, hol Co
lumbus első utazásai al
kalmával fellázadt né
pével vitatkozott, s a 
vita alatt szerencsésen 
földet ért, az Örökké ne

vezetes San-Salvador 
fokot.

Nem sokára Castle és 
Crooked szigetek mellett 
suhantunk e l, melyek 
szintén az angol király
né birtokai, s a rajtok 
élő nehány ember leg

inkább tekenősbéka vadászatból él. A nap már le
hanyatlott volt és sugarainak hősége nem volt érez- 

I hető, sőt subtropicus vizekbe érvén, a légmérsék- 
j let felette kellemesnek mutatkozott, s a csendesült 

tenger tükre, mint zománcozott ezüst tér tűnt fel a 
hold világa mellett. Az utasok csaknem mind tal
pon voltak, sétáltak és csevegtek a födözeten és 
siettek a gyönyörű est frissítő árját élvezni, mintha 
csak ez leendett utósó estéjök, nem tudva, mit 
hozhat a holnap.

A következő nap reggelén Cuba-sziget legkele
tibb csúcsa volt jobb oldalunkon, ugyanazon csúcs,

Tengeri gaz az öböl árfolyamából, (rajz. Maraszloni Antal.)
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honnét néhány hónappal utóbb a hírneves Alaba
ma nevű kalóz rablócsapataival ugyanezen gőzöst 
megtámadta, kirabolta s utasai egy részét rabságba 
hurcolta. Most azonban nem fenyegetett bennün
ket ily veszély; a kaktus-boritotta sziklás hegyek 
és kavicsos part oly sivatag néma volt, mintha be
lőle az élet egészen kiköltözött volna.

Körülhajózva Cuba keleti csúcsát, NDN felé 
vettük irányunkat, hogy Kingstonba juthassunk, I 
szenet veendők be hajónkba, s az ottani amerikai j 
admirálnak sürgönyöket adandók át. Másnap reg- 
gel a Morant-fok fehérre meszelt világitótornyát j 
pillantottuk meg, s nem sokára a jamajkai kalóz | 
mászott hajónkra lélekvesztőjéböl. Tüstént elfog- : 
lalta kapitányunk helyét a keréktödözeten, s va- j 
lóban érdekes volt Őt látni, a mint rongyos szalma* j

kalap, piszkos kék muslin-ing, egy úszónadrág- 
forma szenyes mezben és mezítláb — távcsövé
vel mint valami királyi pálcával osztogatta a pa
rancsot, vagy kémlelte a sziget partját és az előt
tünk úszó vitorlákat. A kalóz telivérü néger volt, 
s meg kell vallani, állása méltóságát legalább ipar
kodott fentartani, a sokaság nevetése közt is.

A part mellett elhaladva, szép alkalom nyílt a 
gazdag cukor- és kávé-ültetvényeket láthatni, s a 
végtelennek látszó bananas-ligeteket. Imitt-amott 
közvetlen a tengerparton kókusz- és datolya-pál
mák koronái lengedeztek, s a háttérben sok ezer 
láb magas hegyek emelkedtek fel, s ezek mögött 
a messze távolban még magasabb kék csúcsok.

Xántus János.

Egy hét  t ör t é n e t e .
(Március 24.)

„Vita sine literis mors est,“ (a tudomány nél
küli élet halál,) mondja Seneca. Ennélfogva ne 
csak azon helyeket látogassuk a szives olvasóval, 
hol táncolnak és énekelnek, hanem leszállva a vi
dámság tarka törékeny csigahéj-kocsijából, e tu
dományos idézet ihletése alatt, komoly képpel es 
ünnepélyes elfogódással lépjünk az akadémia ter
mébe.

A napot ép szerencsésen választottuk, mert a 
múlt hétfői ülés sokféle érdekkel bir, s nem kell 
valami meddő elméleteken ásitoznunk, sem mű- 
értő arcot vágnunk oly szaktudományi szárazsá
gokhoz, a mikhez — négy szem közt mondva 
egy csöppet sem értünk.

Legelőbb is a Teleki-pályázat idei eredményét 
jelentik be, átalános derültség és elégült mosolyok 
között. E tárgy ma már az akadémiában egész 
vígjátékká vált, melynek címe lehetne : „leleki- 
pályázat, vagyis Szigligeti aratása.“

Senki se kiváncsi többé a jeligés levél titkára; 
mindenki tudja, hogy e téren mindig ugyanaz az 
iró nyeri meg a koszorút, melynek száz levele 
nem örökké tartó fris babérból, hanem elguruló 
aranyokból áll.

Most se történt máskép. A tizenhét pályamű 
közt megdicsérték a sok erővel irt , de végén el
hibázott „Heródest,“ s megaranyozták „A fény ár
nyait,“ a jóhitelü Szigligeti-gyár legutolsó termé
két, mely — mint mondják — egy külső érdeke
ken alapuló házasság szerencsétlenségeit és szo
morú katasztrótját nem valami nagy költői ihlettel, 
hanem elég ügyesen festi, s melyben az irodalom

ha nem is sokat, de a színpad mindenesetre eleget 
nyert.

Ez ama csinosan esztergályozott kifejezés, mely- 
lyel Szigligeti újabb pályanyertes munkáit rende
sen körül szokták Írni, s mely — valljuk meg — 
sohasem költhet valami nagy érdekeltséget a dia
dalt nyert munka szinrehozatala iránt.

j Az aranyat mindenhatónak szokták mondani.
I Rosszul mondják, mert habár képes országokat fel

forgatni, bűnné változtatni az erényt, s paradi
csommá alakítani a sivatagot, de egyre nincs ha
talma, hogy tudniillik költőt teremtsen.

íme, százával tűzik ki az aranyakat a dráma-irás 
terén, s évenkint mindig szép számú csapat — az 
irodalom mega'nnyi vállalkozásra kész argonautái 
— indulnak meg a csillogó arany-gyapjúért, de 
mindig csak egy régi vitéz nyeri el, a nélkül, hogy 
azzal együtt az Ígért trónt — a költői dicsőséget 
is — megkapná. A pályázat hullámain mindig 
megjelen a kritika, mint valami boszus Medéa, s 
széttagolván a félig győztes pályázó saját szülött
jét — a szegény irodalmi Jázont kétségbeejti.

De ha Szigligeti utóbbi müvei, melyeknek ne
hány hó múlva nevüket is elfeledtük, nem is ér
demlék meg a pályázati koszorút: azért újabb 
meg újabb nyereségein nincs miért sopánkodnunk 
U e jutalmakat nem azért érdemli meg, a mit ma 
ir, hanem inkább azon munkáiért, melyekkel ré 
gebben — a pályaaranyokban sokkal fukarabh 
múlt időkben — ajándékozá meg a színpadot. 
Róla is el lehet mondani, mit a regényekre vonat
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kozólag Jósikárál mondtak: nélküle lehetnének 
színmüveink, de nem volna szinirodalmunk!

Különben a koszorú, mit Szigligeti ezúttal ka
pott az akadémiától, nem volt oly tövises, mint a 
múlt éviek. A bizottság előadója, a szelíd kedélyű 
Pákh Albert, gondosan került mindent, mivel a 
diadalt megkeseríthette volna. Sőt olyan jó szivü 
volt, hogy elmondá azt is, mit színpadi előadása 
után e műről a részrehajlatlan kritika fog nyilvá 
nitaniJS valóban jobb is igy, mint a hogy a múlt 
években történt, midőn egyszerre megjutalmazták 
és ’elitélték a nyertes Írókat, e megannyi arany
ba mártott vértanukat, kik félelmükben majd
nem fölkiáltottak: „ne vigyetek minket a magas
ba, ha ez a magas egy tarpéji szírt, a honnan le 
fogtok dobni 1“

Most már szelidebb bánásmódhoz folyamodtak, 
mely jobban tekintetbe veszi irodalmunk szerény 
viszonyait, valamint azt is, hogy a drámairás ne
héz ösvényén a puszta törekvéseket is buzdítani 
kell a jövendőbeli sikerek reményében.

Az idei pályázat bejelentése után egy bölcsei mi 
értekezést is hallottunk, „az isten létének bizonyí
tásait“ Emericzy tanártól, mely alatt igen kényel
mesen lehetett gondolkozni a hajdankori bölcse- 
lemről, mely — mint egy nagy angol kifejezi — 
mindig visszakerülő kérdésekből s örökké újra 
kezdődő versengésekből állott, s arra való talál
mány volt, hogy legyen sok erőfeszítés és semmi 
előremenetel. Az isten létének legnagyobb bizonyí
tásai itt fekszenek előttünk a kékelő égben, a ter
mékeny földben, a megnyíló tavaszban, s az em
beri szellem ezerféle működésében. Az ész leg 
jobbanTeszi, ha meghódolván a hitnek, kutatásai
val oda fordul, a hol „gyümölcsöt“ találhat, s a hol 
valóban hasznossá lehet az emberekre nézve.

Ez alkalommal az is szőnyegre került, hogy az 
akadémiát a Dante hatszázados születési ünnepére, 
(mely Floreneben májusban lesz) meghívták, sőt 
a Dante-album számára magyar közleményt is 
kértek. Ily nagy világirodalmi ünnepen a magyar 
tudós társaság nem maradhat képviselés nélkül. 
Ezért az épen Olaszországban időző Lukács Móri
cot, e finom szellemű tudóst kérték föl, hogy az aka
démia nevében megjelenni szíveskedjék, s ezjultal 
elhatárzák, hogy Aranynak Daniéról irt költemé
nyét — külön lenyomatva — küldik-meg az album
ba, valamint Toldy Ferenc ismertetését a magyar 
Dante-irodalomról, mely— fájdalom —nagyon cse
kély, miután e nagy világirodalmi napvilágot nálunk 
— úgy szólván — csak egy-két harmatcsöpp tük
rözi vissza. — Fénye megvan azokban is, de 
nagysága nincs. — Mellesleg meg akarjuk emlí

teni, hogy Arany fenséges költeményét, mely méltó 
az „Isteni színjáték" alkotójához, alkalomszerüleg 
olasz nyelvre is át kellene forditatni. Helfy, ki Pe
tőfink sok költeményét s b. Eötvös „Falu jegyző
jét" ismerteié meg az olaszokkal, bizonyára egész 
készséggel vállalkoznék e nemes munkára.

Az akadémia ez ülése az intézet történetében 
még egy más oldalról is érdekes emlékű marad. 
Ez volt utósó ülése régi bérszállásán , a Trattner- 
Károlyi házban, hol három évtizedet töltött.

Utósó! e szó rendesen fanyar értelmű szokott 
lenni; de most az akadémiára nézve Örvendetes. 
Mig sok év jó és rósz emlékei közt int búcsút e 
régi helynek, mely — mint Tóth Lőrinc kifejezé 
— „az akadémia szerény bölcsője“ volt, másfelől 
egész örömmel üdvözölheti e változást, mert egy 
zsellértelekről pompás palotába lép.

Mondják: a lakás minősége hihetlen befolyás 
sal van a lakó benső világára. Ha ez igaz, akkor 
ez átköltözést kétszeres örömmel üdvözöljük. E 
szűk és sötét hely után , hol egy bátor és erős szó 
gyakran roszul hatott az idegekre, mily pompásak 
lesznek ama nagy termek , hol a lég szabadabban 
jár, s a világosság nagyobb. A küzdés és diadal 
nagysága mindig függ a tértől is, melyen a küz
dők mozognak. Nagyobb közönség jelenléte bizo 
nyára fokozni fogja tudósaink becsvágyát, s alhely 
pompája tán arra is hatni fog, hogy a tudomány 
ünnepeit minél nagyobbakká tegyék. Meglehet, e 
világos helyen nem fognak többé oly zavarok tör
ténni, hogy egy úti rajzot valamely természettudo
mányi munkával összetéveszszenek, sem a clique- 
szerü összebuvások nem eshetnek meg oly kön
nyen, mint egy szűk helyiség homályában.

A könyvtárt már átszálliták a palotába, s viszik 
a társaság egyéb ingóságait is. Nem tudjuk, ki ve
zeti e költözködést, de szeretnénk neki megsúgni 
valamit. Szállíttasson el mindent, a mi hasznos és 
becsülésre méltó, de nem lesz nagy baj, ha némely 
tárgyakat a régi szálláson felejt. Felejtse ott pél 
dául a pedánlság poros parókáit, a nehéz vaskala 
pokat és a mai korba nem illő copfokat; hadd ke 
rüljenek azok valami lomvásárba, s ne foglalják a 
helyet ama díszes palotában, melynek jelszava 
csak az lehet, mi a Bacon bölcsészetéé volt: „gyü- 
mölcsözés és előrehaladás!“

Még nehány nap, s a pompás palota elöl le
hullnak az állványok gerendái, s büszkén tűnik 
elő a gyönyörű homlokzat, finom faragásu sugár 
oszlopaival, melyeket jókedvünkben (mivel az épí
tészetre rendesen a zenétől kölcsönzik a képe
ket) bátran „kötrillák“-nak nevezhetünk.

De az örömünnepbe, melyet e diszpalota fel-
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avatása szül, gyász is vegyiilend. A kitűnő épi 
tesz, kinek e pompás épületet köszönhetjük, s kit 
egy időben igen hiábavaló okokért bántottak lap
jaink, Stiihler Albert f. hó 19-én Berlinben agy- 
szélhüdésben meghalt. Nem érhette meg a diadalt, 
hogy müvét egészen befejezve lássa, s nem hall
hatja meg az elismerés azon szavait, melyet — ha 
élni marad — az első ülés alkalmával, april 24-én 
valószínűleg intéztek volna hozzá.

De e szomorúság nem az egyedüli. Van egy más 
is, melyet csaknem röstelve mondunk el. A nemzet 
bőkezűsége palotát emelt a tudományoknak, de 
azt nem tartja szükségesnek, hogy a társaság tu
dományos kiadásait melegen pártolja. így az ez 
évi kiadványok némelyikéből egy példány sem 
kelt e l; s az is, a melyből legtöbb fogyott, csak 
nyolcvankét példányban terjedt szét. Ez kiáltó 
gúny a magyar tudományosságra, mely után jobb, 
ha hirtelen más tárgyakra térünk át.

Tehát a főrangúnk megint előadásra készülnek a 
nemzeti színházban, még pedig az erdélyi szüköl- 
ködők javára, s egy francia vígjátékot is („Ki ta

lálta fel!“) fognak előadni, melynek cimsze 
repét Gyürky-Orczy Sarolta bárónő vállalta el, 
ki ha a születés szerencséjétől nem kap koronát, 
valószínűleg a múzsától nyert volna egy másikat.

Az operai személyzet meg Fáy Gusztáv „Kamil
lájára“ készül, egy tehetséges zeneköltő müvére, ki 
évek előtt a „Fiescoja“ fölött támadt viszály miatt 
haraggal vonult vissza, mint egykor Achilles a 
küzdtérröl sátorába. Reméljük, hogy újra előlép
vén, „Fiescoja“ balsorsát ép oly diadallal fogja 
megboszulni, mint — hogy a mythologiát [tovább 
folytassuk — egykor a regék e „sérthetien“ kirá
lya Patroklosz elestét Ilion falain.

Ez előkészületeknél egyéb alig történt e szo
morú márciusi héten, melyben ibolyákat vártunk, 
s kaptunk — havat. A tél úgy tesz most velünk 
mint az alkalmatlan zenemester a „Szevillai bor 
bély“-ban: kimegy az ajtón, s aztán újra bekö
szönt, nem gondolva meg, hogy fanyar beküszont- 
getéseivel csak bosszantja azokat, kik már rég 
szabadulni szerettek volna tőle.

V adnai K á ro ly .
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— (Jókai Mórnak lapunkban) most folyó be- , 
szélye — olvasóinknak bizonyára örömére — oly j 
hosszú, hogy azt ezen számunkban be nem fejez- | 
hetjük s igy kénytelenek vagyunk a jövő negyed j 
évi folyamba átvinni. Hogy azonban Ígéretünket J 
megtartsuk, s hogy uj előfizetőink csonka cikket j 
ne kapjanak, részükre Jókai beszélye eddig meg 
jelent részét külön nyomatjuk s az áprilisi első . 
számmal együtt megküldjük.

— (A New- Yorkban megjelenő) „Harper's Mon
thly“ cimü vegyes tartalmú folyóiratban köze
lebb Magyarország ismertetése jő igen szép il- j 
lusztrációk kíséretében. Ez ismertetés iroja Xántus 
János, s igy meg lehetünk róla győződve, hogy 1 
túl az Óceánon helyes fényképet nyernek rólunk. , 
— Ugyancsak New-\orkban Vámbéry Közép
ázsiai utazása is megjelenik népies kiadásban, 
melynek ára csak két dollár; a bankjegyek ottani 
értéke szerint 2 dollár most mintegy 22 23 krt
tehet.

— (Qyászhir.) Párisból érkezett tudósítás sze
rint Szemere Bertalan neje f. hó 20-án meghalt.

* (Szalag Lászlóról) Fáik Miksa jeles cikket , 
irt az „Oesterr. Revue“ be, s azon részvétlevelet 
is közli, melyet a hires német államférfi : Gagern 
intézett Szalay özvegyéhez.

* (Gr. Mikó Imre) hir szerint Szacsvai életraj-

; á  g О k .

zán dolgozik, ki még József császár alatt egyik 
szerkesztője volt a bécsi „Magyar Hírmondó“-nak, 
s ki irodalmi munkássága, ritka bátorsága s fátu
mái által is kiérdemelte, hogy neve a feledéstől 
megmentessék.

* (Az indirect adó Pesten) föltiinöleg csökken. 
E miatt a cs. k. pénzügy minisztérium több „bi
zalmi férfiút küldött volna ide vizsgálódni.

* (Gr. Zichy Nándor) a „Hungária“ biztositó 
bank elnökéül választatott.

* (Szathmáry Károly) „Magyarország anyagi 
érdekei“ cimü nemzetgazdasági folyóiratának 2-ik 
füzete a héten kerül ki sajtó alól Emichnél. E vál
lalat kitűnő szakemberektől hoz értekezéseket, to
vábbá az orsz. gazd. egylet közgazdasági szakosz
tályában folyt tárgyalásokat, melyekből fontos 
közgazdasági kérdésekben gr. Zichy A7., b. Eötvös 
J Lónyay, Kor izmié s, Hollón, Somsich, Erkövy stb. 
nézeteivel ismerkedik meg az olvasó. Előfizet
hetni e folyóirat félévi folyamára 5 frttal a szer
kesztőségnél.(Pest, szénatér 5. sz. I. em.)

* (A képzőművészeti társulat) sorsjátékának hú
zását f. hó 24-kéről május 20-ra halasztották.;

* (Julius Caesar oláh kiadására) a magas szer
zőtől Román Sándor, az oláh nyelv és irodalom 
tanára a pesti egyetemen, nyert engedélyt.

* (A magyar gazd asszonyok egyletének) e hó 16.
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volt tisztújító közgyűlése, s ez alkalommal Dam- 
janics Jánosné, mint elnök, s Hollán Ernönó alel- 
nök tartottak szónoklatokat.

* (Gyilkosság féltékenységből)  Egy pécsi hiva
talnok, Dominik, tőrrel gyilkolta meg feleségét, 
kinek hűtlenségéről meg volt győződve s a kitől 
előbb el akart válni, de ebben az egyházi hatóság 
megakadályozta. A szerencsétlen házaspárnak há
rom gyermeke van.

* (Szabolcsban a nagy falusi lelkész), Fazekas 
György, egy hetvennégy éves ősz, családi s egyéb 
csapások folytán kétségbeesve agyonlőtte magát.

* (Verekedés.) A „Kolozsv. K.“-nek írják, hogy 
az 1848-ből ismeretes Axentie Severu és Sándor, 
jelenleg Saendrucz nyugalmazott cs. k. katonatiszt, 
az utóbbinak szállásán, adóssági ügy miatt össze- 
perelvén, köztük erős tettlegességek fejlődtek ki. 
Saendrucz becsületbeli keresetet indított Axentie 
ellen. A levelező írja, hogy a dolog alkalmasint 
érdekelni fogja a reichsrathot is, melynek Axentie 
ur tagja.

* (Névváltoztatások.) Friedmann Salamon és 
Bernát rimaszombati lakosok Kármán-ra változ
tatták vezetéknevöket.

* (A galíciai ostromállapotot) april 18-án meg 
szüntetik.

* (Моту neje), szül. Trubetzkói hercegnő, orosz 
szokás szerint, gyászában lenyirta haját, s azt férje 
koporsójára tévé.

* (Születésnapok.) A francia császári herceg 
márc. 16-án lépett ti.cdik évébe, s most már joga 
van rendjeleit (van már neki meglehetős sok) vi
selni. Ezekkel díszítve jelent meg az ünnepélyes 
szemlén, melyet a testőrség katona-gyermekei fö
lött tartott. Olaszország városaiban pedig márc. 
14-ét ünnepelték meg, mint a király s a korona- 
herceg születésnapját. A király 45, Humbert hg 
21 éves lett. Humbert herceg nemsokára körutat 
tesz az európai udvaroknál; utazása házassági ter
vekkel van összeköttetésben.

* (A párisi nép babonája.) Márc. 19-én nagy so
kaság gyűlt a Tuilériák kertjébe, megnézni, zöl
dül-e az úgynevezett márc. 20-ki vadgesztenyefa ? 
A párisi nép s az előkelők közül is sokan hiszik, 
ha ezen hires fának levele van e nap: í\ z  jó jel 
a Bonaparte-családra. 1849. óta e fa mart. 20-án 
soha sem volt levél nélkül. Az idén van rajta meg
dagadt bimbó, de a hideg északi szél mellett nem 
hihető, hogy 20-ára csak egy levél is kifakadt lé
gyen rajta. Sokan fejcsóválva mentek el a fa alól.

* (Bunkó zenebandája Berlinben) kitűnő fogad

tatásban részesül. A koronaherceg, kinél ebéd fö- 
fölött játszottak, magyar „éljenu-nel nyilvánitá 
tetszését.

* (Mexikói boszu.) Laibachban egy színésznő 
ártatlan élcet mondott az ott mulató mexikói ön- 
kénytesekrc, a miért ezek másnap a színházban 
kifütyülték.

* (Az orosz udvarnál) komoly aggodalmakat 
okoz a trónörökös állapota, kit már féléve kínoz a 
köszvény Nizzában, s aligha lesz belőle ép ember. 
A cár második Ha sem való a trónra, hanem annál 
alkalmasabbnak mondják a harmadikat, Vlodemar 
nagyhget, ki szellemi és testi jelességekben gaz
dag ifjú. Sajátságos, hogy az orosz uralkodó-csa
ládban annyi ivadékon keresztül alig volt rá egy
szer eset, hogy a születési joggal biró nagyherceg 
jutott volna a trónra.

* (16,000 énekes) jelentkezett eddigelő a má
jusban tartandó drezdai nagy dalárünnepélyre 
Drezda városa csak az elöleges költségekre 72000 
tallért utalványozott.

* (Münchenben) a szerencsétlen lengyel szám- 
üzöttek segélyzésére egylet alakult, mely az oda
érkezőket pénzzel látja e l , hogy Amerikába ki 
vándorolhassanak.

* (Nyomdászat! füzetek“)  cim alatt szakközlöny 
indul meg májusban, mely a magyar nyomdászat 
érdekeit fogja képviselni. Egy évben 10 füzet je 
lenik meg, s clőHzetési ára 4 ft, félévre 2 ft.

К é i> t a 1 á n y.
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