
R o ' o e r t s tbk Afghanisztánból  küldött je-
lentése szerint az angolok sikeres kímszemlét tar-
tottak egész B u s a k i g. Innen három ut vezet a 
burakaoi erdőig; az első Latabundon át, itt kivált 
egy szoros és nehéz hely van, meiyen át kell ha-
ladniok, ez a K o t a 1 ut, mely 8000 lábnyi ma 
gasságon fekszik  és az ágyuk vitelére majdnem át-
hatliatatlan ; a második a c h i n á r i ut, ez egy 
igen keskeny átmenet, roppant sziklák közt és 
elég hosszú; a harmadik ut a G h o s f a n d l a  szo-
ros, itt még egy más rövidebb szoros is van, mely 
csak juhoknak és kecskéknek szolgál ösvényül 
Ha ezen szorosok bármelyikén át birnalc hatni az 
angolok, akkor a többi ut könnyű szerével meg 
tehető. 

A n g l i a , mint a „Temps" állítja, Törökor-
szág által meg fogja  magának azon engedékenysé-
get fizettetni,  hogy hadi hajóraját nem küldötte a 
Bo.-sporusba és magának Syriában valamely kikö-
tőt fog  stipulálni. A franczia  és olasz nagykövetek 
Konstantinápolyban igen tartózkodó állást fognak 
elfoglalni.  A fennidézett  franczia  lap azt mondja, 
hogy Angliának vigyáznia kell, mivel, ha a por-
tának nem eszközöl kölcsönt, akkor ugyan ne so-
kat bizzék a törökök Ígéretében, ha pedig kiesz-
közli azt, akkor a törökök fogják  a kölcsön felté-
teleit megszabni. 

A z o l a s z igazságügyér V a r e valamennyi 
törvényszéki elnöknek és államügyésznek egy kör-
levelet küldött, melyben megootránkozásának ad 
kifejezést  a felett,  hogy a F a d d a százados meg-
gyilkoltatási pőrében a törvényterem majdnem 
színházi teremmé alakíttatott át és ott kétféle  be-
lépti jegyeket osztottak ki. Ö — a miniszter — 
azt már azért is botrányosnak tartja, niirel a vád-
lottat mindaddig, mig el nincs Ítélve, uery kell te-
kinteni, mint ártatlant, nem pedig mint fenevadat, 
kit az egész közönség megbámul. Egy lovarmü-
vész Carozza asszonyt, ki ezen perben nagy szere 
pet játszott, fel  akarja fogadni  czirkusa számára, 
azon esetre, ha el nem ítéltetnék ezen nő, ki mar 
elébb is lovarmüvésznő volt, s öt Politeamában 
fel  akarja léptetni. 

S z e r b i á b a n egy idő óta, mint a „Times" 
állítja, a szoczialismus, kommunizmus és nihilizmus 
nagyon kezd terjedni. Noha ott a párasztok mind 
földbirtokosak,  s alig van valami kívánni valójuk, 
igy tehát ezen mozgalom leginkább Milán fejede-
lem eilen irányul. Ezen mozgalmat szerb diákok 
Svájczból hozták és terjeszt k Szerbiában A szerb 
vidéki városokból a hatóiágok és a lakosság min-
denütt kiűzi a zsidókat. A szláv jótékony-bizottság 
Szerbiában és Bulgáriában mindenütt csinál szláv 
propagandát. 

M a k ó ff  muszka belúgyér mindenütt az egész 
birodalomban betiltotta a bálok és tánczvigalmak 
megzavarását a rendőrség által, mivel ez a nép-
ség közt rosz vért csinálna. 

G o r c s a k o f f  agg kora következtében csak-
ugyan visszavonul a külügyektől ; őt, nem, mint 
hirdették, Walujeff,  hanem Giers államtanácsos 
helyettesitendi. Gorcsakoffnak  visszavonulásánál 
még azon elégtétele van, hogy ellenségét Suwa-
loff  grófot  megbuktatta, ki nem Pétervárra megy, 

— Az isten megjutalmazza a kisasszonyt egy-
kor bizonynyal I 

Ez alatt lassankint beesteledett. Gondolnunk 
kellett a hazatérésre. Utunkat meg akarván rövi-
díteni, egy ingoványos réten futottunk  inkább, 
mint mentünk hazafelé.  A rét közepén egy meg-
lehetős nagyságú tó volt, melynek széleit kender-
áztatni használta a nép; beljebb több öl mélységű 
volt a viz. 

Egyszerre egy velőtrázó sikoltást hallottunk. 
Ilon, ki a helyet nem ismerte, félre  lépett és le-
siklott a tóba s abban a pillanatban alámerült. — 
Megkövülten állottunk a to partján, Ferkó bará-
tunk azonban, az előbb említett kerekképü ficzkó, 
nem sokat gondolkozott, hanem utána ugrott s a 
félhalt  szegény leányt kihozta a partra, 

Ilon magához tért, de már csupán segítségünk-
kel mehetett haza. Otthon a rémület tetőpontra 
hágott. Mikor bevittük a sápadt leányt s elbeszél-
tük a történteket, az anya, az a büszke r.agy uri 
nő felénk  fordult  s ropant szigorú hangon csak 
annyit mondott nekünk : 

— Soha át ne lépjétek többé e ház kapuját! 
Elmehettek! 

Mintha még most is látnám azt a fagyos  te 
kintetet, azt a szúró pillantást és fenyegető  kéz-
mozdulatot, melylyel minket a büszke nő házából 
elűzött. — A dagadó selyem kerevetek, a süppedő 
drága szőnyeg a padlón, a mozaikszerű bútorok, 
nagy olajos festmények,  nehéz finom  függönyök, 
melyek a szobát ékiték, összhangba voltak a nagy 
uri nő büszkeségével, s mi egészen megkönnyülve 
éreztük magunkat, mikor ebből a netn nekünk 
való légkörből kijuthattunk a szabadba. 

Nem is mentünk többé soha Ilonhoz s mikor 
nagy diákok lettünk és a templomban egy szép 
magas, karcsú leányt láttunk egy sürün lefátyolo-
zott de'nő mellett ülni, kezében aranymetszésü 
imakönyvvel,  akkor összesúgtunk és lopva vetett 
oldalpillantással mondók egymásnak : 

— Milyen szép leány lett a Kényes Ilonból! 

hanem falusi  jószágaira vonul vissza, midőn lekö-
szön londoni mgyköveti állásáról. 

A m u s z k a trónörökös, kit Bécsbe vártak, 
nem jön oda, hanem Gmundenböl egyenesen Ber-
linbe utazik. Egy másik távirat pedig azt mondja, 
hogy már Passauból megy egyenesen Berlinbe s 
íny egészen elkerüli Ausztriát. 

L o b a n o ff  herczeg muszka nagykövet Kon-
| stantinápolyban hosszas konferencziát  tartott Mah-
I mud Nedim és Szaid pasákkal, ezután pedig kihall-
I gatásra ment a szultánhoz I.obanofi  áttétetik nagy-

követi állásban Konstantinápolyból Londonba Su-
waloff  helyére. Midhát pasa véglegesen visszavonta 
lemondását. 

Brassó és a magyarosodás. 
Brassó, 1879. november 13. 

Jó minap a „Gazettá"-ék ablaka előtt elmen-
tem s valami hangos vihogás, tisztességes nyelven 
nevetés hallszott át a nyitott ablakon. Kíváncsi-
ságból bepillantottam s a fő  „Gazetta" ur a „Ne 
merét" tartva kezében, egy szemenszedett szem-
üveges gyöngyvirágnak,  ki nemzetiségére nézve a 
Dakó román fajból  v tló volt, — fennen  magyaráz-
gatta az ön lap a egyik czikkét, mely alkalmasint 
megfricskázta  a román hazafiakat  Annak örültek 
olyan nagyon. 

Ezt a telivér román lapot hazafias  szellem 
lengi át, mert nincs egy istenadta száma, melyben 
a magyarságot román hazafias  szellemben le ne 
piszkolná. Sajtónk, mely ki tudja miért, miért nem, 
olyan türelmes az eféle  üzelmekke! szemben, nem 
bántja őket és ennek az a következménye,  hogy 
terjed a gyom. Benövi lassanként a társadalmi 
életet, belekapaszkodik évelő gyökereivel még a 
tanintézetekbe is — és lesz belőlünk román, vagy 
szász, vagy akármi az isten csudája. — csak ma-
gyar nem. 

A „Kr nstadter Zeitung" sokkal jobban érzi i 
magát édes otthonában, sokkal inkább körülbarri-
kádozza magyarfaló  elveit a város hivatalos sze 
mé!y?etével, azok kegyes elnézésével, semhogy 
számítanunk lehetne valaha arra, hogy istenhez 
tér, hogy megszűnik ellensége lenni annak a ha 
zának, melynek földjét  tapossa, melynek kenyerét 
eszi Mostanában, mióta a főispán  igazi m a g y á r 
e r é l y e s s é g é t elég keservesen tapasztalják, 
kissé lehorgasztott fővel  jelenik meg a nevezett 
szép lap, de mihelyt egy egy jó alkalom kínálko-
zik, kirúg a hámból mégis. 

Édes testvér mindaketíő itgyik tizenkilencz, 
a másik egy tiiján husz. Mindakettő közös ellen-
sége a magyarnak, mindkettő egyformán  jóbarátja 
a mi ellenségünknek. Csudálkoznék talán, a ki a 
viszonyokkal  nem ismerős, hogy egy Brassóban, 
melynek annyi magyar lakosa van, hogyan verhet 
talajt magának a magyarfaj  gyűlölet. — Nem kell 
csudálkozni. Városi hivatalunk rakva van szászok-
kal, az orosz szlávizmus leglelkesebb barátaival : 
románokkal. Ők adják a tónust lefelé.  Alles Höch- j 
ste kommt von Oben. Lesz idő rá, mikor az ottani 
sógorság-komaság uralkodó hatalmáról majd többet 
is irhatok. Majd, ha megelégeltük már az idegen 
hatalmaskodás légrontó befolyását  a magyar tár 
sadalmi életre, beszélni fogok  még akkor 

Aztán szétváltunk ; kit erre, kit arra vetett 
az idő. Nagy emberek lettünk, elfeledtük  a régi 
játszótársakat, csak a nevére emlékeztünk egy-
másnak. 

Pár évvel ezelőtt szülővárosom felől  kérde-
zősködtem Elmondák a többek között, hogy a mi 
régi Ferkó barátunk, a ki olyan szépen kilopta 
volt hajdanában a Pokornyból a szekfü  botanikus 
nevét, kereskedő lett s egy csőd következtében 
tönkrejutott és yfőbelőtte  magát. Szegény Ferkó ! 
Elsajnálkoztam (felette  s csak akkor volt részvétem 
még nagyobb, mikor megtudtam, hogy az özvegy, 
a kit hátrahagyott roppant nyomorban — Kényes 
Ilon volt. Ilon szülői meghaltak, s mikor a büszke 
úrnőt is elkísérték száz meg száz fáklyával,  zene-
szóval a temetőbe s mikor az éneklő diákok „Már 
elmegyek az örömbe, paradicsomnak kertjébe" bús 
da'a is elhangzott, akkor hazavitték Ilont s azt 
mondták neki: mától fogva  ez a szép palota, ezek 
a gobellin szőnyegek, ezek a pompás bútorok mind 

| a máséi. Boldogult anyád nagyon fényűző  volt : 
neked nem hagyott egyebet, csak két szép fekete 
szemedet, hosszú fekete  hajadat és ragyogó terme-
tedet. A. szegény árva leány igy lett a mi Ferkó 
barátunk felesége  ; elvette szerelemből és könyö-
rületből. Mikor aztán Ferkó -is elbúcsúzott ettől a 
siralomvölgyétől, azóta Ilont nem látta senki. 

Néhány hónappal ezelőtt egyik nagyobb vá- ; 
rosunk kórházában jártam s ott a betegek között 
egy sápadt, vézna alak rám mosolygott s magához 
szólitoct : 

Emlékszik-e még Kényes Ilonra ? S azzal is 
mét visszahanyatlott párnájára. Meghatottan álltam 

í ágya mellett. A szegény nő viaszsárga arczán át-
futó  gyönge pir megmondta n;kem, hogy mi lett 
a szegény özvegyből 

Pár nap múlva ismét meg akartam látogatni, 
de már künn volt Ilon a — temetőben. Sírja felett 
egy egyszerű bárdolatlan fa  áll, egyéb semmi. — 
A sokat hányódott nő bevégezte rövid életét. 
,. . , Szegény Kényes Ilon! . . . . 

Barbarossa. 

Most hadd szóljak egy pár szót a m a g y a r 
o l v a s ó k ö r h ö z . A magyarság javát nem vá-
dolom : megtették ők a maguk kötelességét a nem-
zeti ügy érdekében minden időben. De lehetetlen, 
hogy szemökre ne lobbantsam a magyar szellem 
hanyatlását, a magyar nemzeti ügy tespedését, — 
melynek egyenesen ők lesznek az okai. Avagy 
megelégesznek-e csupán azzal, hogy olvasókört 
alakítottak ? Elég e csupán annyi társulás arra 
nézve, hogy fentartsák  a kialvófélben  levő magyar 
szellemet nálunk ? Bizonyára nem. Egy jól roszul 
összetákolt magyar dalárdánál, annak hébe-korba 
egy-egy „fellépésénél"  semmi egyéb jele nincs, 
hogy itt magyarok is laknak. Teremteni kell köz-
szeliemet és pedig magyar szellemet, a mi most 
nincs. Tömörülni kell a magyar elemnek társadalmi 
uton. Fel kell használnia befolyását  a közügyekre 
s nem szabad megengedni, hoay az intéző kezek 
csupán a magyar ellenségeiből kerüljenek ki. — 
Érvényesíteni kell akaratát ott is, hol eddig meg-
vető íenézésnél nem kaptak egyebet jobbbjaink. 
Higyjék el nekem, ha igy mozgunk, ha ezután is 
csak ennyit teszünk saját magyar véreink érde-
kében, kevés idő alatt eljön hozzánk az Ur átka ; 
megbüntet fiainkban  bennünket. Nincs már messze 
az idő, mikor szép lassan, mint a tengerbe ömlő 
patak, beleolvadunk a mi szász és román atyánk-
fiai  szokásaiba, nyelvébe s lassanként elenyészünk 
köztük s csak talán még fenmaradó  nevünk, me-
lyet szégyelve kell viselnünk, fogja  mutatni, hogy 
egykor magyarok voltunk. 

A brassói magyarságnak istentől áldást és 
buzgóságot kívánok ! 

II. 0. 

Kossuth, levele 
Helfy  Ignácz országgyűlési képviselő úrhoz Bu-

dapesten. 
t'ollcgno (al Baraccone), 1879. nov. 4. 
Kedves barátom! 

El vagyok fogla!va.  Pár hét óta — kivéve 
itt ott a távsürgönyöket — nem érek rá lapokat 
olvasni. Hanem kaptam leveleket, melyek arra a 
„Soleil" féle  botrányra vonatkoznak. Mi van tulaj-
donképen abban a „So!eil"-ben ? nem tudom. Mert 
azt a lapot életemben soha sem láttam. Utána já-
rattam annak a botránynak á propos jából. Turin-
ban — nem exisztál. Hát kénytelen voltam a ma 
gyar lapokban nézni utána .i dolognak. Ezek mind-
annyian egy beszélgetésre hivatkoznak, mely ̂ állító-
lag köztem és P e y r a m o n t L a j o s franczia 
hírlapíró közt történt volna. 

Peyramont urat nem ismerem. Sohasem lát-
tam. Sohasem volt szerencsém vagy szerencsétlen 
ségem társalgásínak élvezetében részesülni. Azt 
sem tudom, van e P e y r a m o n t a világon. 

Hanem megolvasva azokat, a miket a magyar 
lapok ebből az „imaginary conversation" ból ad-
nak, ugy találom, hogy az abban említett tárgyak 
felől  én sok, igen sok emberrel beszélgettem, töb-
bek közt egy francziával  is, ki nem Peyramont, 
de régi ismerősöm, ki sokat járt Magyarországon, 
— gondolom, tartózkodott is ott pár évig, — sok 
embert ismer a felsőbb  társadalmi rétegekből is ; 
de ez, ha hírlapíró (mit nem tudok), nem mint ilyen 
jött hozzám, nem mondta, hogy az indiskrét piety-
ka-hajhászok ama fajához  tartozik, kiknek csömör-
lesztő mesterségük legújabban divatba jött, — ez-
zel az emberrel, mint régi ismerőssel, már sokszor 
társalogta amúgy familiáris  modorban, társalog-
tam ez alkalommal is épen az emiitett tárgyak 
fc-lől,  de nem ugy, a m i n t e l ő a d a t i k ; teljes-
séggel nem ugy : egy jó harmadát az előadottak-
nak sem ugy, sem máskép nem mondtam; egy 
másik harmadát nem én, hanem ő mondta ; a har-
madikat pedig egészen máskép mondtam. — A 
reám fogottakkal  akként vagyok, mint ha valaki 
azt mondaná, hogy a Miatyánkban ezek vannak : 
„Add meg nekünk a mi mindennapi bűnünket, és 
bocsásd meg nekünk a mi kenyerünket" — minden 
s z ó o t t v a n a M i a t y á n k b a n , d e n e m 
u g y v a n. 

A mi bosszantón bánt, az amaz oktalan mág-
nás-heccz. 

Elmondom, a mi történt abban a nem Peyra-
mont-os familiáris  társalgásban. 

A keleti politikáról volt szó. 
Látogatóm fölemiitette,  hogy ő kissé ismeri 

a magyarországi viszonyokat; tudja, hogy a mág-
nás osztály fel  van mindazon requizitumukkal ru-
házva, melyek egy nemzet életében egy osztály-
nak kiváló súlyt adnak; birtok, történelmi alap, 
társadalmi befolyás,  sokaknál kitűnő intelligenczia 
is stb., — hát nem tudja megérteni, hogy miért 
vetette a súlyt, melylyel bir, hazája javára az ese-
mények mérlegébe ? 

Én : Miért nem veteite ! — Voiiá. — Ez az 
a nagy történelmi, qua esitum, melynél az ember 
lelke elborul. — Én láttam ezt az osztályt (je l'ai 
vu á l'oeuvre) 184S —49-ben. Miért nem vetette 
akkor t e s t ü l e t i súlyát a mérlegbe ? Pedig vol-
tak ez osztályban férfiak,  kiknek életet, vagyont 
áldozni-kész hszafisága  mintegy világító torony ál-
lott társaik előtt, — hősök, mártyrok, megingat-
hatlan, tántoríthatatlan jellemek, kiknek áldozat-
készségük a hazáért — nem ismert határt. Igazi 
voltak ezek mellett amolyan kalkuláló kétkulacso-
sok is (példákat idéztem,) sőt akadtak muszka be-
hívók, muszkavezetők, árulók is ; — de ezek egyén, 


