
vidékeken elszórva létező ősi, ó- ÓB középkor', mtlré 
giségeket ásatások, adományozás, esetleg vétel utján 
összegyűjteni, a történelmi értéktl romokat kellő fel-
ügyelet által a végpusztulástól megóvni ; végre a ha-
zai történettudomány és archaelogia müvelése és meg-
kedveltetése iránt minél szélesebb körit érdekeltséget 
ébreszteni; a természetrajzi, művészeti, irodalmi és 
ipartudományokat a maga nemében tejleszteni, jobb 
létet, gyorsabb haladást eszközölni mindenkinek, de 
nemzetünk fennmaradását  is biztositani! 

Muzeum az, melyben egy uemzet kincsét a tör-
ténelmi mozzanat és biztonságért letéteményezve őrzi; 
a szellemi súly és jelenték alapja pedig bizonyos fokú 
anyagi jóllét, a tudomány, a művészet, a társadalmi 
műveltség, a saját forrású,  saját gyökerein nyugvó, 
tehát saját életű, következőleg amazokból buzgó, fej-
lődő, gyarapodó nemzeti irodalom s ezáltal kifejtett, 
tisztított, meghatározott s biztos alapokkal biró hazai 
nyelvnek gyülhelye, főeszközlője. 

Muzeum azou gyupont, melynek szükségét any 
nyira érezzük, melynek körébe vonulnak a haza tud 
vágyói tanulni, jegyzeteket szerezni, Írással munkál-
kodói, leírni lefolyt  nemzeti életünk, régi történe-
teink örökbecsű maradványát — összeszerezni a jobb 
s jobb könyveket, kéziratokat, a tudomány emez égő 
szövétnekeit, hol a hazai múzsáknak fogunk  megszűnés 
nélkül áldozni, hol nyelvünk tökéletesbitésén, ősapáink 
nyelvén imádkozva, a hazai történetek és természet-
tudományok mivelésén, népszerű alakban terjesztésén 
és gyarapításán foguak  a hivatottak munkálkodhatni. 

Az, honnan a világosság a közönségre, a hazára, 
8 viszont a közönség kebelében élő nagyobb elmékre 
kiárad. Muzeum az, mely mintegy végső láncszemét 
teendi a uemzet értelmi fejlődése  láncolatának, zárkö-
vét gyarapodó tudományossága uj istenhazának. 

Lenni kell egy ilyen intézetnek, hogy abból az 
eszméknek, a tudomány és közfelvilágosnlásnak  ter-
jesztői és munkálkodóit meghonosíthassuk. 

S kivált pedig nekünk szükséges — mert valljuk 
meg őszintén, hogy habár magyarul beszélünk is, tá-
vol áll még az attól, hogy magyarán van az, szüksé-
ges tehát nyelvünk kifejtése  és megállapítása, irodal-
munk gazdagítására, alapos, komoly és gyakorlati irá-
nyú tudományosság meghonosítása, általában a szellemi 
fejlettség  mentől emelkedettebbé és egyetemesebbé 
tétele, mindenek felett  pedig a hnzsi történeti és ter 
mészettudományokbani előhaladásunk az: mi felülről 
elismerést, szavainknak meghallgatását, a társnépektöl 
becsülést, jogigényeinknek méltatását eszközli. Ámde 
ezt mind csak egy központosított s lehetőleg bő, sőt 
teljes intézet, vagy is muzeum nélkül el nein érhetni 
sohasem I 

De ha a muzeum megalakul, lesz, a tehetséges 
ifjú,  a lelkész, a tanár, szóval az irodalommal foglal-
kozó, a tudomány és művészet valamennyi barátja ós 
mivelője lelend magának forrást,  az iparos szintén 
talál oly tárgyat mintául, melvet utánozhat, iavithat 
iMuim.Bi&ouo uaiauasauaK célszerűbben dolgozhat ; a 
művészet vagy annak kedvelője láthat oly képeket, me-
lyeket csak álmában vagy hallás után képzelt; a ta-
nárnak könnyebb lesz tanítása, mert természetben mu-
tathatja tanítványainak azt, mit nagy nehezen kel! 
azokkal különben megértetnie; az orvos, Jelkész s 
mások találnak eleget, hogy ismereteiket gyarapítsák, 
eszközöket, mely által tehetségeiket kifejthessék,  tért, 
hol magukat kitüntessék. 

Sőt még arra is kihat a muzeum haszna, ki csak 

nyugodni, jó anyám, ón oly kimorült vagyok. Jó éj-
szakát! Jó éjszakát! 

* 
* * 

Lassan emelkedik a nap látkörünkön a tenger 
ködéből, mintha a nyugalomtól nehezen válna meg, 
melyet a nagyvilág—egyetem pálya-körén élvezni lát-
szik. De hisz a nap sohasem mozdul, szegény kis föl-
dűnk fut  szüntelen körüle, mig a tüzisten a magasból 
e világot melegíti. 

Egy gondola suhan a másik után, a lagúnák né-
pesülve élénkülnek általuk ; a chiogiai halászok és a 
többi Bzigetek lakói áruikkal úgymint halak, üvegne-
rnüek, élelmiszerek, zöldség, gyümölcscsel stb. stb. a 
nagy Velencét egy vagy több napra is ellátván, ma-
guk szükségeit egyszersmind fedezik.  Itt is ott is egy-
egy vidám dal hangzik ; halászifjak,  leányok, virgonc 
lazaronik tréfáin  való nevetések által élénkítik a sötét 
pompájával, nnp által megvilágított világvárost és a 
tengert. 

„Jer kedves leányka ! a tengeren 
Oly édesen játszik a szerelem, 
A gondola vár rád, hfi  ifjad  evez, 
Te belépsz és mosolyogsz s viszont emez. 
Lángoló keblére Uged ölel, 
A gondola úszik, repül a leher. . . ." 

E dal hangzik egy halászbárkáról, mely közön-
séges csolnak nagyságával bir; három egyén ül ké-
nyelmesen annak belsejében : ifjú  olasz pórléány és 
egy öreg balász társaságában. Az evező csapása által, 
melyet az öreg kezel, a nagy lagunáig és igy kis idő 
múlva a St. Mark terére értek, hol kiszállva, csendes 
léptekkel haladtak az egyház felé. 

A leány fajának  6Ötét olajszinével a legszabályo-
sabb szép arccal és hajlékony középnagyságú termő-
iével, a chiogiai haláeznő jelmezében, melynek fő  bája 
a kis szögletes hosszú fehér  kendőből áll, mely a fe-
jén hátrahull, mig elől a homlokkal egy irányban s 
u sötét hajat fedezvo,  megvilágítja a sötét arcot. Kis 
rövid szoknya élénk színben, sötét kis válllüző, hó-
fehér,  rövid ujju ing és csattos, kivágott, magas sarkú 
cipő a piciny lábakon. 

(Folytatás kBv.) 

puszta időtöltésből megy oda szemlélui a kiállított 
tárgyakat, mert ott láthatja azon állatokat, melyeknek 
csak hírét hallotta, gyönyörködhetik a tarkább, különb 
mog különbféle  madaruk, lepkék és rovarakban ; ta-
lálhatja szép atyja, anya vagy rokonai, ismerősei be-
cses tárgyait, kéziratát ereklye gyanánt őrizve. S még 
öröm könyeket is hullathat azok felett,  kik kedves 
emléket véstek be szivébe. 

Haza menve, honn elmondhatja megelégedten, 
hogy ma újra láttam valamit, mi ismeretemet gazda 
gitja. Elbeszéli : hogy láttam a kökalapácsukat, ha-
muurnákat, római téglák és épületköveket. Tatárzabo-
lát 1660 ból. Kis Ernő dicső tábornok disznyergét és 
nyeregtakaróját 1848-ból. Barcsay Ákos fejedelem  órá-
ját 1650 bői. Bocskay István fejedelem  óráját 1606-
ból. Apaffy  Mihály nagy billikomát 1690-ből. Macs 
kási tábornok selyem abroszát 1702-ből. Ba6a Tamás 
elnöki tánmzékét és könyvállványát 1642 bői. Vass 
kancellár keresztpárnáját 1790 bői. Tillier őrnagyné 
legyezőjét, báli cipőjét és tekercsnek való hajfésüjét 
1723-ból. Gróf  Ferráthy kihalt család pecsétnyomóját 
1668-ból. A Szt. Katoluán leit 6 arany gyürüt és ezüst 
övet 1660-ból. A kézdi vásárhelyi református  volt 
templom fapersolyét  1630-ból. A nagy-szebeni takács 
céh kelyhét 1754-ből. Abdul Medzsid házi asztalát 
mint 10,000 darabból összerakva török betűkkel. Ba-
rabás Mari menyasszonyi arany főkötőjét  1660 ból. 
Gr. Apor István tálát. B. Kemény J. fejd.  ivópobarát 
1660-ból. Az olasz-magyar legio pecsétnyomóját. Kiss 
Sándor és Makray László honvédezredesek érdem jelét. 
A páli sancritt budhaista bibliát palifot  fára  irva. Mand-
scbuh képeket cserepeken, mándschuh theát, füstölöt 
és kalapot. Címeres családi nemes leveleket. Os álla-
tok koponyáját, kardokat, páucélingeket és vas sisakot. 
Bronz celtákat (fejszéket)  mindenféle  pénzeket, me-
lyek csak léteztek s egyéb más tárgyakat, melyeket 
magammal akartam hozni s kiállítani, de nehézséget 
találtam az utbaa, hogy szá'litás közben elromolhat 
nának, eltörhetnének. Így más alkalomra napoltam el, 
midőn szerencsés lehetek uzokat szakértelmileg is a 
közszemlére kiállítani átbocsátuci. 

Meg kell itt említenem, hogy egy jeles író mit 
mondott egy olyan helyről, hol muzeuui létezik, mely 
igy szól : 

„Az ismeret, a tudomány azon hatalmas kincs, 
melynek birtoka legtöbb esetben pótolja azon anyagi 
javakat, melyeket a gondviselés szűk kezekkel mért 
ki s mi állithatjuk, hogy ismertünk, de kincsünk is 
van, mert bírunk múzeummal. 

Igazat mondott azon író, uiort 
a szellemi erő minden körülmények közt hatal-

masabb tényező az anyaginál, mondhatnám, ez csak 
szolgája lehetne amannak. S épen ezért aki nemzete 
szblieuii erejét gyarapítja, arról bizton elmondhatni, 
hogy a nemzet élet szervezetét ismeri, fejlődésének, 
erösbülésének utat nyit, hogy a dolog üterére ta-
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Egyébiránt kinek értelem, jóakarat és nemes 
szív juta osztályrészül, nem kell aunak a muzeum 
ügyét értelmeznünk, megérthette azt e röviden fejtett 
beszédemből, hogy mi annak célja, iránya és megért 
hette, mily fontosságot  tulajdonítanak annak elismert 
tudósaink. 

E muzeum megalakulása vagy legalább alapjának 
formaszerü  Ietéte a legközelebbi idők, talán épen a 
közelebbi napok feladata  leend. Igen, mert nemes 
alapítója Cserey Jánosné ő nagysága, már most egye-
nesen a megyei bizottmány gyűlése elé hozta, kezébe 
tette s igy ezen bizottmány bölcs belátásától fog  függni, 
hogy hol és mimódon helyeztessék el e nemzeti va-
gyon, mely az összes székelység tulajdonává vállik, 
kincsét képezi egy nemzetnek. 

S midőn e szüleinlőben levő nemzeti intézet 
ezen muzeum annyi javadalommal kínálkozik : nemde 
minden rendű és állású hazafinak  kötelessége létre-
hozásában minden mások felett  elölmenni, mellette 
szólni, érette tenni és fáradságot  nem kímélni, hogy 
magának, egykor pedig utódjainak, a társadalomnak, 
nemzetének javát biztosithassa ? 

Ilyen józan gondolat fogta  el már is e környék 
igen tisztelt értelmesbbjeit, kik e cél elérésében támaszt 
nyújtottak kedves adományaikkal, hozzájárultak még 
távolról is nemes keblű érzetükkel s közlök Kossuth 
Lajos magyar kormáuyzóuk, nagy hazánkfia  s nem-
zetünk atyja is ezen adománnyal, melyet szerencsés 
lehettem Pesten, Cegléden a honvéd-menház javára és 
itt is közszemlére kiállíthatni. E tárgy az 1848/49-iki 
katonai érdeuire.nd nagy keresztjének azon caíllagjel-
véuye, melyet B e m tábornok Nagy-Szeben bevétele 
alkalmából kapott és holtaiglau viselt. Azon Bem tá-
bornoké, kit mindenki kedélyesen „Bem a p ó n a k " 
nevezett. 

De hát ki volt az a Bem apó 2 
Egy töröl metszett lengyel; harcok viharában 

edzett férfiú  ; a lengyel szabadság koszorús hőse, ki-
nek legkedvesebb zenéjét az ágyuk bömbölése képezé; 
szigorú, becsületes ember tetőtől talpig ; Erdély dia-
dalmas bajnoka. 

Született 1795-ben Tarnowban. Merész szive a 
katonai pálya felé  vonzódván, már 15 éves korában 
varsói hadapród lett; onnan kijőve, a lovas tüzérség-
hez állott, hová mozgékony szelleme leginkább vonzá. 
Csakhamar átlátták tehetségét, tevékenységét, századosi 
rangra és egyúttal a tüzériskolában lanársági minő-
ségre emeltetett. 

Mindamellett lengyelhoz illő szabad érzelmei nyo-
mán csakhamar magára voc ;a ezért Constantin orosz 
nagyherceg haragját, ki őt lUdi törvényszék elé állít-
tatta és anélkül, hogy hogy lona törvényeit vagy BZOI-
gálati kötelességét megsértetne volna, börtönre ítélte-
tett, bezáratott. 

De mintha a sors is belátta volna ártatlanságát 
kedvezett neki Sándor cár halálával, mi a varsói láza-
dást elősegité ; Bemnek oka lóvén elbocsátását kérui, 
mely . csakugyan meg is adatott; elbagyá állását s 
Lembergbe sietett hona bilincseit széttörni. 

Bem legott Lengyelországban parancsnoké téte-
tett a tüzérséghez ; diadalt nyert, övé lett a győzelem 
babéra, mert az osztroleukai csatában 80 ágyúval 
előrehaladva, visBzanyomá az oroszokat s a Narev fo 
lyó túlpartjára szoritá. 

Ezután Bem ezredessé, majd tábornokká lett ; 
Varsót védte. 

Sokáig nem tartott ezen dicsősége, mert a szo-
morú napok bekövetkeztek. Nem várt árulás után le-
veretett Lengyelország. 

Bem ekkor Franciaországba vándorolt, de hona 
sorsának elgondolása s veleszületett harcias szenve-
délye sohasem hagyá őt nyugodni. Visszatért tehát 
Lembergbo s küzdött mint főparancsnok  Bécsben, hol 
hét golyó által megsebesülve feküdt  addig, mig Bécs 
városi tanácsa a forradalomtól  kapitulált. 

Ekkor Bem magyar útlevéllel, álnév és ruhában 
Kossuth Lajos kormányzóhoz sietett Pozsonyba oly 
eszmével, hogy Erdélyt visszafoglalni  igyekezzék. 

Kossuth őt Debrecenbe kttldé tehát oly utasítás-
sal, hogy az újonc honvéd-csapatokat előbb rendezze, 
terve kivitelére pedig használja. 

Ugy is történt s mint tudjuk, akkor már Erdély 
el volt vesztve, mert P u ch u e r serege tömegesen föl-
kelt, a Bzékelységet szétverte. I t t azonban a derék 
Cec alezredes csakhamar összeszedte a hadtestek rom-
jait a megvédte a magyar határt . 

Bemnek ez tudomására esvén, azt mondá kato 
náinak : „Erdély nem veszett el. Rajta fiuk  !" 

Hosszas netn akarok lenni, hisz erről napokig 
lehetue beszélni ; tudják azok, kik résztvettek a for-
radalom napjaiban jobban, mint mi, Kik csak elbeszélni 
hallottuk, a könyvekből olvastuk. De nem hagyhatom 
azonban azt el, mit célul tűztem ki magamnak ; hogy 
Bem apó miként ós hogy kapta ezen érdemjelt a szé-
kelység tevékenységével, miért is az igen tisztelt kö-
zönség becsnB figyelmét  még egy kissé igénybe venni 
bátorkodom, meghallgatását kérem. 

A piskii hidi fényes  diadal, ahol Bem a császá-
riak teljes ereje fölött  aratott győzelmet, döntött Er 
dély sorsa fölOit. 

Bemnek lervo mindenkép oda irányult, hogy N.-
Szebent bevehesse. Szükségére megérkeztek a székely 
csapatok is, mi tagadhatlau nagy nyeresség volt, mert 
ugy szerette őket, mint fiait,  azoknak is nevezte őket 
s Szeben fo!é  sietett, hol több apróbb csatákat vívott. 

Időközben hire jött, hogy Urbán ismét betört 
Bukovinából a boigói szorosnál, mire Bem székely 
fiaival  csakhamar fölkerekedett  s olt termett a szo 
rosnál. 

Bem innen Medgyesre vonult, majd Segesvárra 
nielelt horoi olök^vnUlctekot tenni és rendezni. 

Puchnernek az volt célja, hogy bekerítse Bem 
seregét Segesváitt. 

Bem azonban kikerülte már öt, mivel éjnek ide-
jén hadával Szeben felé  indult, s mig Puchner Seges 
várra ért, a magyar, vagyis a székelység már Szeben 
alatt állt s megkezdték az ostromot. 

A székelység szuronnyal támadta meg N.-Szeben 
bástyáit, Bzuronnyal verte ki a sáucból a hírneves 
orosz katonákat, elvotte ágyúit, el löszereit és fegy 
vereit 

Mig a székelyek ily vitézül vívtak, Bethlen Ger-
gely s Máriásy zászlóaljai szintén hatalmasan küz 
döttek. 

A negyedik roham végre teljesen megtörte az 
oroszokat, kik sietve iparkodtak ezután odahagyni a 
várost, mert máre. 11 én ójje!i 12 órakor Bem egész 
seregével bevette Szebcnt. 

E hír gyorsan Bzárnyat kapott s volt öröiuo a 
székely nemzetnek, és ép e város Sepsi-Szentgyörgy 
városa lelkesült e hir vételénél leginkább, mivel fel-
kérte Bem apót arra, hogy örömüket kifejezhessék, 
szerencséitesse személyével. E város nemes keblű női 
voltak azok, kik virággal fogadták  a bires Bem apót. 

S.-Sztgyörgy város derekasan, ki nem fejezhető 
lelkes örömmel fogadta  Bem apót a bevonuláskor. A 
királyok irigyelhették volna ezen diadalmenetü ünne-
pet, méltán is, mert ez egyetlen egy volt nemében s 
annak is maradand addig, mig csak egy lelkes székely él 
e hazábau. 

Amint o hir, hogy Bem Szebent bevette, Debre-
cenbe eljutott Kossuth Lajos, mint az akkor alapított 
érdemrend nagymestere az országgyűlés elé terjesztette 
s elhatároztatott, hogy Bem ujabb érdemeinek elismeré-
séül ezen a maga nemében egyetlenegy elsőrendű 
csillag jelvénnyel B altábornagyi ranggal diszittessék 
föl,  mely egyhangúlag éljennel fogadtatott  s Laky János, 
debreceni ezüstműves által elkészíttetni határoztatott. 

A küldöttség, mely a kitüntetéseket vitte, 1849. 
ápril 5 én adta át Szász-Sebesen az ott levő honvéd-
zászlóaljak, a városi tanács, papság és nagyszámú pol-
gárság jelenlétében, haraugok zúgása mellett. 

Az ünnepély nagy volt, noha Bem rendeletére 
sok előkészült ceremóniák elmaradtak. Boér Antal az 
országos küldöttség vezetője lelkes beszéddel tűzte fel 
n nagy harcfi  mellére ezen érdemrendet, mig sz ok-
mány átnyujtója, Német Jácos honvédezredes igy szólt: 
„En nem vagyok szónok, do ha az voluók, sem tud-
nék most beszélni" ; de könnyes szemekkel adott ki-
fejezést  érzetének azáltal, hogy lehajolt s Bemnek a 
csatában nemrég megcsonkult kezét megcsókolá, mond-
ván : „Ez az én hazámért vérzett." 

„S mi, kik jelen voltunk", — irja koszorús köl-
tőnk Petőfi  Sándor egy levelében — „mindnyájan sír-
tunk, csak sírtunk." 


