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(V ége.)

Angelo társai még éjfél után elindultak s Angelo 
egy — két óra múlva volt egy kis csónakon utánok 
menendő. A Garda tavánál, melyet éjszakról magas 
hegyek vesznek körül, igen változékony időjárás szo
kott lenni, s azon körülmény hogy épen éjszakra R i- 
vánál e hegylánczolat meg van szakasztva, a szélnek 
mintegy nyilása a legnagyobb szélcsöndet hirtelen 
vihar váltja föl.

Az ég hirtelen beborult, de mind emellett a lago 
csöndes.

Ricchi lázas feszültséggel várta Angelót, ki nem 
is késett, s nem sejtve semmi roszat,vigan, dudorászva 
közeledett csónaka felé. Amint parthoz ér s épen 
csónakéba akar lépni, Ricchi ott terem s egy törde
léssel hátulról földre teriti a szerencsétlen ifjút. 
Angelo eszméletlenül rogyott össze. A gyilkos a sze
rencsétlen áldozatot karjai közé ragadva a romok közé 
hurczolá s a még tán élőt a vizzel telt földalatti üre
gek egyikébe dobá. Mig ezek történtek, csöndes szél 
emelkedett, mely azonban perezröl perezre erősebbé 
fejlődött. Ricchi megoldá a csónakot s a hullámzásnak 
induló lago habjaira bocsátá, ezáltal azon czélt akar
ván elérni, hogy A ngelo a vihar áldozatául esettnek tar
tassák. Munkáját végezve haza sietett. Midőn haza ért, 
észre vette, hogy tőrét elvesztette, melynek keresésére 
azonban gyanú fölkeltése nélkül vissza nem térhetett.

Reggel felé roppant vihar keletkezett. A Garda 
tava iszonyúan hullámzott s hullámai gyakran ház 
magasságnyira növekedtek. Roppant égiháboru állt 
be s az eső egész nap omlott.

A halász ifjú már reggeli 7 órakor haza tért, 
mert életveszély nélkül halászcsónakban a lagon 
maradni nem lehetett. Azt vélték, Angelo már honn 
van. A vihar nem akart szűnni. Angelo nem jött meg. 
Marietta remegve várta s ablakánál ült. Nem evett, 
anyja hasztalan csillapította, hasztalan biztatta, hát

ha Angelo másutt szállt ki s most gyalog kell haza 
jönnie. Este lázroham lepte meg a leánykát, beteg 
lett, ágyba kellett feküdnie. Másnap reggel kitisztult 
az idő, gyönyörű nap volt, de annál viharosabb Mari
etta szive, mert vőlegénye s kedvese nem jött. Este 
már minden remény eltűnt, kivált mikor Angelo cső 
nakát üresen látta a még nem egészen csöndes tó hab
jain. Kétségbeesetten sietett a partra , hol még 
egy másik csónakot megpillantva, a reménynek 
egy kis sugara ébredt szivében. A csónak közelebb 
jött, benne Ricchi ült. Marietta elalélt. A fájdalom, a 
a csalódás, ezen ember iránti határtalan ellen
szenve megtörte lelki s testi erejét. Eszméletlenül 
vitték haza. Midőn magához jött, nem ismert maga 
körül senkire, rémes alakokat látott. Mindig Ricchi 
ijesztő arcza volt előtte. Majd sírni, zokogni kezdett. A 
szegény leány beteg, súlyos beteg lön. Napokig feküdt 
eszméletlenül. Midőn magához jött, mindég Angelot 
kérdé, beszéde azonban zavart, összefüggetlen volt 
A fájdalom megfosztá eszétől. Testileg javult, de lelki 
állapota mindennap roszabbá vált; Marietta őrültté 
lön. Midőn szobáját elhagyhatá, minden nap a partra 
megy s órákig elmereng ott, várva kedvesét szívig 
ható mélabús énekben keres fájdalmának enyhítést. A 
lago gyöngyét itt láthatjátok zilált hajjal, arczán 
a legmélyebb fájdalom kinyomatával, ö  azért még 
mindig szép, megradón szép. De ha a lágón vihar 
keletkezik, akkor a fájdalom öt ágyához lánczolja s 
rendesen több napig szobáját kell őriznie.

Ez a lago gyöngyének története. Ricchit a bosszú
álló istenség súlyos keze utóérte. Lelkiismerete fur
dalta, félt az emberektől, ziláltan, ruhátlan bujdosott 
vadállatként, gyökerekből élt. Tőrét esetlegesen meg
találták Angelo holtteste mellett. Mielőtt azonban a 
sújtó törvény kezeibe jutott volna, vadászat alkal
mával, szörnynek tartatva, véletlenül agyonlövetett.



E m l é k k ö n y v  I» e.
Boldog a szív, míg emlékek,« vár. ! Ne vágyj azért a valóság után,
Míg a valósággal be nem telik : Lenyűgz, ez független szivedet :

víníorn lel Szabadságon mért vennél lanczokat,Minden léptén eg'-egN vnagia lei, . , , .1 ,,, , ,
S fényét, illatát küldi mindcnik. ^ edj, míg lehet, edes emlékeket.
s  tetszés szerént keblére tűzheti -  Hadd a való hideg csontvázait,
Rá sem néznek a világ szemei. I Sződd ifjúságod tündér-álmait 1

Ki lekötötte egyszer életét,
Tantalusképen, poshadt vízben ül,
Mosolygva kél ezer gyönyör felé,
S utána szállva, egyig elrepül.
Örök éden a lelki szerelem,
A valóság véget len gyötrelem.

Mrd gyes Lajos.

S ъő 11 6 s у F e r e n c * .
(Életrajz.)

Három évtizeddel ezelőtt volt a kolozsvári refor- Alion-hegyre, s onnan a vodicé malomhoz mentünk, 
matus kollégiumban egy hu; osztályában mindig az ocserovai török táborral szemben.
legelső; tanuló társainak kedvencze, a tanítóknak csin- A császári tiszti őrhelytől balra az erdő közti
talanságban kifogyhatatlan ostora. ösvényen jól elöhaladva, kísérőmtől hallom, hogy a

Évek teltével az ifjú gondolata túlszárnyaló bokáig érő patakon túli hegytetőn orosz táborocska 
a köznapi életet — s távoznia kellett. Langesz, heves tanyázik.
vér. Kalandvágy, mi volna még, mi kitárja előtte a Leültünk pihenni és falatozni. Kiséröm tarisz- 
nagy világot?! . . . nyájában két palaczk, Ó-Orsován vásárolt rozsólis le-

Iíatonának állott, De a tettvágyó ifjúnak nem vén, nógatásomra mindkettőt kiürítette, s az ital 
igen tetszett a tétlenség sótalan kenyere, s első alka- erejét a nagy bőség még feljebb fokozván, nem sokára 
lommal odahagyta uj pályáját. Á szokott katonát csak mély álomba merült. Erre én felkerekedve, a határ- 
bizonyos,Bécsben lakó befolyásos rokona közbejárása szélt képző patakocskán átugrottam, s az erdőn 
szabadította meg nagyobb bajoktól; mindazáltal né- keresztül az orosz tábor felé tarték. De alig haladtam 
hány hetet kellett a főváros egyik kórházában, magát két puslalövésnyire, midőn néhány, török szolgálat- 
Örültnek tettetve töltenie, mert csupán ily módon ban lévő oláh pandúr körülfogott, s fejemet mint 
lehetet hibáját kimenteni. kémnek elakarta vágni, érette az uj-orsovai pasától

A vágy mind tovább űzte túl a hegyen, a haté- pár aranyat nyerendő, 
ron . . .  le Törökországba. Szerencsémre oláhul tudván , zsebemből az

Ez történt Szöllösy Ferenczczel 1829-ben. Tehet- udvari kanczellár lópatkónyi pecsétjével ellátott utle- 
ségei, nagy ügyessége és ritka nyelvtanulási képes- velőmet kiveszepn s felmutatván, parancsoló hangon 
sége csakhamar utat szereztek számára a legmaga- igy szólok : ,Épen jó, hogy rátok akadtam, vigyetek 
sabb török katonai hivatalok felé. haladéktalanul a pasához, mert fontos közleni valóim

Érdekes lesz tudnunk éltének egy, ez időben vágynak/ 
történt fontos eseményét, milyenekkel, habár követ- Szavaim hitelt nyervén, csónakra ültünk, s a 
kezményeikben oly nagy horderejűek nem valónak Duna jobb partján átevezve, Omer pasa elé léptünk, 
is, kalandos pályája telve volt. — Hagyjuk egy barát- Nem rég jöttem le Bécsből, csinos fekete ruhám 
jához 1854 elején intézett levelében öt magát beszélni, külsőmet meglehetősen ajánlotta, s a pasára kedvező 

„1829-ben kellemetlen körülményeim miatt Er- benyomást tettem, 
délytöl megválván s akkor még az oroszokat nem Miután az összecsődült nép eloszlott, egy néme- 
ismervén minden igyekezetem az volt, hogy orosz tül szóló egyén jött hozzám. Fején zsíros, szinevesz- 
szolgálatba lépjek^ tett vörös sipka, hátán a legdurvább vitorla-vászon-

Erdélyből Orsoyára siettem, s térparancsnok, ból készült bö-ujju ing, kis, összeszakadozott veres 
őrnagy b. '/öviektől engedélyt nyervén a határszél mellénynyel; térdig érő bugyogója hasonlag durva 
megtekintésére, a vesztegintézeti szolga kíséretében az fehér vászonból volt, Napégette meztelen lábait pár,
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foltos papucs fedezte. Ez ember legnagyobb szegény- zaklattak bennünket, hogy lovaink éjjel nappal nyer
séget tanúsító külsője engem szánakozásra gerjesztett, gelve s magunk szüntelen fegyverben voltunk.
— főleg midőn megtudtam, hogy csupán élelméért, . . . .  Én nem sokára Konstantinapolyba menvén, 
mint pipatöltő és kávéfőző Husszein nevű rendőrnél az akkori időben mindenható császári kegyencz, Miis- 
szolgál. hir Ahmed pasának segidtisztje és barátja levék. 1832

Látva, hogy a törökök engem kitüntetnek, neki vége felé Omér nekem levelet ír, kérvén eszközöljem 
is hamar segélyt Ígértem. ki Ibrahimtóli elbocsáttatását, mert a pipatöltéssel

Felszólításomra a pasa három újságot és egy már jóllakott, s szeretne ö is Konstantinápolyba jöni. 
Steinféle atlászt rendeltetett meg. Én a lapokat Móllá- Ahmed pasa parancsára Ibráhimnak Ómért, úti 
halil nevű írnoknak oláhul magyarázhattam : ez a kivo- költséggel ellátva, a fővárosba kellett inditnia, ki is 
natot Omér számára törökre fordította, ki azután egyenesen hozzám tartott, s mindaddig, mig neki he- 
bát.yjának, a viddini három lófarkas basának Ibrahim- lyet szereztem, vendégem volt.
nak küldötte. Egyszer csak ezt Írja Ibrahim Omérnek: Az öreg szerászkier, IlÖszref pasa, kérésemre
,Öcsém! nagyon szeretném, ha magát az újság ma- magához vette, s lett nála peskirdzsibási, arkadázsi 
gyarázót kiildenéd le nekem a lapokkal, — mert a (fő asztalkendö-hajtogatói segéd), 
tartományok török és frenk (európai) neveit, s egye- 1833-ban, midőn líünkiár-Iszk elénél, segélykép 
beket nem tudunk itt megegyeztetni. Mehemed Ali ellen , tizenötezer orosz táborozott, e

Omér pasa e kívánságon, minthogy fiakint sze- sereg mellé pár ezer török katona is volt adva Avni 
retett, s megválni tőlem sajnálotta, nem kissé ütödött bei parancsnoksága alatt, kivel én barátságos lábon 
meg, s tapasztalván hozzám viseltető szives indulat- állottam.
ját, én sem akartam jóltevömet egykönnyen elhagyni, Egyszer egy hivatalos látogatásom alkalmával 
s Viddinbe küldés végett a németül tudó szegény ká- Avni bei panaszolta, hogy a muszkákkal beszélni 
véfőzőt ajánlottam. Ezt a pasa előhivatván, szemügyre nem tud, mire én ezt mondom! „Menj Hiiszref pasá- 
vette, — azonban a bátyjához küldésre alkalmatlan- hoz, kérd el tőle Omér agát, — ez, mint horvát szálé
nak nyilvánitá. De én a pasa ellenvetéseit az által tés, magát a muszkákkal könnyen megértetheti, 
igyekeztem legyőzni, hogy ha a kávéfőző tiszteséges Másnap Omér a táborban sátrat kapott lakásul. A
ruhát nyer, egészen másképen fog kinézni s a Viddin- hünkiár-iszkelei tractatsu után az oroszok elvonultak, 
be küldésre alkalmas leend. Mi megtörténvén, párt- s közbenjárásomra az öreg Hiiszref, Ómért fáradozásai 
fogoltam elragadtatva jött hozzám jóságomat megkö- jutalmául, gyalog-ezredi őrnagyai nevezte ki. 
szonni s magát körül tekintvén e szókra fakadt : Omér aga kineveztetése után hozzám jött, barát-
„Jetzt sehe ich aus wie eine Nonne“ (most úgy nézek ságomat megköszönni. Ezután Sz. Pétervárról hazajö- 
ki, mint egy apácza). Másnap Omér (igy hívták a ká- vetemrnel, ide-oda küldöztetvén, csak egyszer láttam, 
véfőzőt) Viddinbe ment, s megérkeztével a pasa esi- Azóta legyőzte a kurdokat, druzokat, albánokat, 
bukcsii *) közé felvétetett. bosnyákokat; Oltaniczánál és Csetátyénél az oroszo-

Én az újságokat ezentúl is, mint azelőtt, Móllá- kát megverte s most szerdár teljhatalmú. Katonai fő- 
halilnak magyarázgattam, s a magyarrázattal a lapo- parancsnok.
kát is Viddinbe küldöttem. Ez igy folyt mintegy 5 Omér atyja Lattás nevű elbocsátott élelmezési 
hónapig. hivatalnok volt a likai végőr ezredben, maga pedig

A viddini pasa, Ibrahim, boszniai pásává nevez- ugyanott kadét-káplárkint, s mint ilyen Knézics nevű 
tetett ki. Bosznia föllázadt állapotban lévén, ezt az mérnök százados irodájában szolgált. Knezics a Zárá- 
uj pasának kellet lecsendesiteni. Ibrahim akkori szó- ból Horvátországba vivő nevezetes velebiti utat ké
kás szerént, serget kezdett gyűjteni, s minket is ma- szittette, mely alkalommal a mi kadétunk kellőnél 
gával vivén, nagy pompával útnak indult. kissé bővebben sárfárkodván, Boszniába átment. Itt

Csigalábakon Scopiáig vergődtünk. Több havi egy Aldunára induló hajón evezői állomást kapott, s 
itt henyélés után Pristinébe mentünk, hol szintén igy vergődött le Uj-Orsováig, hol a hajótól búcsút 
legnagyobb tétlenségben, kilencz egész hónapot vett.
töltöttünk. A Lattás-család eredetére spanyol, s mint Omér

Ezenben boszniai pasának Ibrahim helyett élet- mondta III. Ferdinánd idejében jött Ausztriába, 
revalóbb ember neveztetett ki, — s az egykor hatal- Hogy pedig azon drámának, melynek eljátszására 
más ember alig tudta magának a szerezi helytartósá- a sors Ómért kijelelte, előjátékát én készítettem, nagy 
got kieszközölni. örömömre szolgál stb.“

Pristinében, igaz, nem sokat tettünk, de azért Szőllősi mint táborkari tiszt vett részt az 1829-ki 
nyugalmunk nem volt, mert a körül lakó arnauták orosz-török hadjáratban; harczolt Ibrahim ellen, el- 
Ibrahim félénkségét hasznukra fordítván, mindegyre kisérve Ferzi-Ahmed rendkívüli követet Sz. Péter-
-------------, várra, — mely alkalommal Oroszhon legnevezetesebb

*) Pipatöitö. helyeit volt módja szemügyre venni s Miklós ezárral
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a segédtisztek közöl egyedül ö tudott francziául A mozgalmak vezetőjével már régebben szoro- 
beszélni; kezet csókolt a czárnénak, s Pétervártól, subb összeköttetésben állván, Szöllösy számára a for- 
Konstantinápolyig mindenütt szavára halgattak a radalomban, habár kevéssé ismert de nem jelentékte- 
törökök. I lén szerep jutott. Előbb a honvédelmi-bizottmány

Haza érkeztével, zultáni rendelet következtében elnöke mellett titkárságot viselt s mint ilyen Schve* 
a kis-ázsiai bányák megvizsgálásával, s azok jobb-ke- ellátnál a es. sergeken keresztül ritka ügyességgel ha- 
zelése felöli terv készítéssel bízatott meg, hol sokszo- tolt Bécsbe, hogy a magyar kormány és az aula közt 
ros életveszéllyel eljárván teendőiben, e tárgybani összeköttetést hozzon létre. Később, mint kiilügymi- 
felvilágositó véleményezés által sokat tett az ottani niszteri titkár működött. így érte a világosi fegyver
bányák czélszerübb karba állítására. letétel, mely után Törökországba menekült.

Ezután (1835) Albániába küldetett, rendszere- — — — — — — — — — —
zett csendőrség szervezése végett, - - s alig jutott el Viddinböl Sumlára költöztek, hol mint az akkori 
a vad (jogalikok között Skodra (Skutari) fővárosba, kapok s törökföldi naplók is különféleképen emleget 
midőn a rég forrongó felkelés kitörvén, a lázadók rák, a volt kormányzóval nem ismert, de gyanitha- 
dühe elöl a pasával s kevés rendes katonasággal a tó lag fontos okok miatt végkép meghasonlott. 
városba szorult, hol május 19-töl sept. 1 1 -ig folytonos Sumlabul a többiekkel együtt Kis Ázsiába beleb- 
megszállás alatt, naponkint egyszer egyszer nyolcz lat beztetett.
máiéval kellett megérniük. Várnán , Gémükén , Brusszán , — a hajdani

Hét évet töltött Szöllösi napkelet fénye sege Bythinia fővárosán (az ázsiai Olympok tövénél) elha- 
alatt; de vágyai iránytűje ismét hazája felé mutatott, ladva Kutajába érkeztek. Itt egy esztendőnél tovább 
Az 1836-ik év februárjában érkezett vissza Erdélybe, tartózkodott. Ekkor távozási engedélyt nyervén, örök 
Láttam azt. a köpenyeget, melyet keresztül jártak a istenhozzádot mondott az agg vár sötét mandolafá- 
határszélen átiramló Szelim  után fütyülő török inak, a Borzuk ezüst habjainak. Persia kopasz bér
golyók. özeinek. *)

Mint engedély nélkül kivándorlottat, bűnvádi Máltában kiszállott, tengeri fürdők élvezése vé- 
kereset alá fogták. gett. Hat heti itt mulatás után Frankhonba ment, s

Pere három esztendeig folyt. Ezalatt irta a „Nap. Marseillet, Touloust megtekintvén, a legnevezetesebb 
keleti képeket,“ melyekben érdekes törökországi tapasz- pyrenei fürdők egyik,ében—Baregesben ismét két hetet 
talatai egy részét terjesztette a közönség elé, s csu- töltött, gyengült egészsége helyreállítása kedvéért, 
pán nagy emlékező tehetsége után, mert — mint elő- mety alkalommal Arragoniába, a kedves Spanyolor- 
beszédében megjegyzi,—irományai az albaniai lázadás- sz^g legszebb részébe is bepillantott, 
kor mind elvesztek. Itt bámulni lehet Európa majd, 1851 septemberében Párisba érkezett, 
minden miveit irodalmábani ritka jártasságát. Első Két és félévi itt tartózkodását a császári nagy 
diák éveiben, elhagyva a tanodát távul a hazától könyvtárbani búvárkodásra fordította, - s egyebek 
Törökországban töltve közbeeső idejét — a ki gyér- közt befejezé a mesmerismus körüli, még Kutajában 
mek korában is, mind gazdatiszt fia bár elég gondos  ̂ megkezdett tanulmányait, — melyek segélyével 1850 
de a középosztályunknál akkor szokásban levő szűk elején magát oly betegségtől mentette meg, melynek 
terjü nevelésben részesült — *) mikor haza jő, ismeri meggyógyithatása felöl orvosai már minden reményö- 
az olasz, frank, német, angol, török, arab és latin iro- két elvesztették volt.
dalmat, lord Byrontól Ariostoig, Sully tói Perseus — E tannal történt megismerkedése kedély viláoá- 
Gibbon — és Schillerig **). ban is uj fordulatot idézett elő s nem ritkán alkal-

Végre csakugyan lefolyt a per, és Szöllösyt nem- inat nyujt°H néki a rejtélyes tudomány által, a Szent 
csak felmentették, hanem a kormány a keleti nyelvek ^onVv bűvös csudatételeit egész valóságukban újra 
tolmácsává nevezte ki Zimonyban. Itt még jobban feléleszteni.
neki feküdt a nyelvtanulásnak, úgy, hogy rövid időn ^  szHlöföld emlékei nem hagynak nyugtot a 
az uj-görögben is szép előmenetelt tön, s pár év alatt bujdosónak. Hazatérésért folyamodott, s kormányén- 
14 nyelvet mondott sajátjának. gedély mellett 1853 aprilisében újra megpillantá az

Sokszor hozzáfogott önéletiratához, s mindannyi- bnádott hon sötét határait, 
szór azért hagyta félben, nehogy a benne előforduló *
rendkívüli eseményekért sorait költeménynek tartsák. * *
-------------------  1854 martius 3-án meghalt Szöllösy Fér mez,

*) Sz. A iiRgyalmási gazdatiszt fia volt. Oráviczán, íiegyvennyolcz éves korában.
**) a  „Napkeleti Képek“-et az akkori Ítészét igen kedvezöleg ________________ -

DemhínL L f J f ‘ f ^  Kolost•)  Az 1. Napokon egyiptomi hadjárata alatt foglyul esett franozi-
Dcinjén Lfczlo konyvkercakeddsében le.zdll.tott, o'eso áron ma 1. kap- dk egy része (300) fogsága Idejét Rutájában töltötte. Ezek a vár déli 
ható ,s a törökföldi viszonyok érdekes és találd festéséért, s a benne részét nmiglan diszlé mandolafákkal Ültették be. A város mellett a Bor 
oglalt adatokért, megérdemli a megvételt. zuk vize hömpölyög. Északról Persia fehér hegvei zárják be a láthatárt
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Élete csak a futócsillag hirtelen ragyogása volt; mélység -  s nem leszen látható többéi Ha az utósó 
elenyészett, mielőtt világíthatott volna. szirtröl leesve, millió szemre porlik, széttörik, meg-

A hegyvölgyes vidéken rohanó folyót mindig a semmisül, s elvész a benne rejlett drágaságokkal 
rónára vonja valami. A meredeken gyűjtött kincset együtt . . De ez nem a folyam sorsa, — inkább sorsa
csak itt öntheti ki, hol, tudja, egyedül várja pihenés, az embernek! Annyi tehetség és a legszentebb aka- 
hosszú futása után a mező tárt karjain. De ha soha sem rat : odalesznek egy perez alatt, ha a kebel megszűnt 
juthat a folyam a mosolygó vidékre? Ha elnyeli egy dobogni nyomnélkül, ismeretlenül! Zilahi) K.

Képek,  a női  ne v e l é sr ő l .
Rudolphi Karóim után.

, képek és rajzók megítélésében szakértő, arról meg-
TIZENHETEDIK LEVEL. .. u , , b . + , . , ,  . .. ®győződtem. Egy képcsarnok megtekintésénél a kovet-

Megirom ma, milyen legyen fiad nevelője. Egy kezö magasztos szavakat hallottam tőle : „Vannak 
körülbelül huszonnyolez éves fiatal ember, ki a jogot pillanatok — mondd — midőn maga a tudat, hogy 
tanulta s államgazdászatot is végzett, kit rokonai fé- emberek vagyunk, üdvözít; midőn egyes emberek 
nyes pályára szántak, de neki még nincsen kedve e neve imaházszerti lelkűnkben dicsfénynyel ragyog.“ 
pályára lépni, sőt ellenszenvvel gondol az időre, Utazásközben sokkal leplezetlenebből látjuk az 
midőn majd valóban meg kell lennie. A gyermekeket ember bensőjét, mint otthonos mindennapiságában. 
ellenben oly forrón, oly igazán szereti, hogy ahol csak Hazánk egyik szép vidékén valánk s ö annyi gyönyört 
szerét teheti, közéjük vegyül. Független tudósként talált a szép vidék, a szent természet szemleletében, 
akar élni, mert minden hivatalt békónak tek-nt, mely bogy bámultam, a mai napon már csaknem közön
szelleme szabadságát korlátozza. Mindemellett hiszem, séges világfájdalomtól ment lelktiletét. Noha csak 
hogy fiad nevelését elvállalná, mihelyt a kedves gyér- nem rég hónapokon keresztül utazott külföldön, távol 
mekkel találkoznék. A gyermekek iránti szeretet v°lf ama hetyke fitymálástól, melyet a hazai tájak 
még a függetlenséghezi ragaszkodást is túlszárnyalja iránt, minden felületes embernél tapasztalunk, ki a 
benne. Tudománya egész terjedelmét nem ismerem, külföld szebb vidékeit bejárta. Az erő és gyöngédség, 
azt igen kevesen ismerik és ismerhetik; de a mód> a szilárdság es odaengedés, a büszkeség és alázat il\ 
hogyan ismeri a tárgyakat és tudja a dolgokat, összevegyülését még nem láttam soha. Kérlelhetlen 
kevés halandó tulajdona csak. Midőn férfiakkal a szigorú a hazugság és hunyászkodás ellen. Nők iránt 
tudomány valamely ágáról vitáz, oly szakisme- még nem is udvarias, nemünk iránt úgy látszik inkább 
rettel adja elő nézeteit, mint ha ö maga goi> sajnálkozással viseltetik,• mint becsülessel és mégis 
dolta volna ki azokat; a mit teljesen alaposan nem kikeresi közölünk a jobbakat, hogy nagyrabecsülést 
ért, arról beszélni nem szokott. Mindemellett semmi tanúsítson irántok. Alakja férfias. Tüzes, sötét szeme 
fölényt nem gyakorol környezetén; szellemi fönsöbb- visszariasztana, ha annyi szelídség és nyugalom nem 
sége elméjének tiszta, erőteljes és csöndes forrásából szólna belőle. Gyöngéiről is akartam szólni s csaknem 
ered, neki magának alig van róla tudomása. Különö- észrevétlenül haladtam el mellettük. A szokásos illé
sén érdekes előadása, ha a magyar nemzet múltjáról, men túlmenő formaságokat gyűlöli. Hasonlón minden 
jelenéről és okvetlenül bekövetkező szebb jövőjéről születési előjognak esküdt ellensége, s ha két, egyen- 
beszél. Ekkor értem, fölfogom, átérzem nemes gon- lön becsületre méltó ember közt választhat, kik közöl 
dolatit. egyik a nemesi, másik a polgári osztályba tartozik,

Ö maga termékeny elme s egy lobogóhoz sem az előbbit odahagyva, minden bizonynyal az utóbbi
esküdött. ítéletét igen becsesnek tartom. Nézetei boz szegődik. Ezt bizonynyal egy magasiangu pait- 
tisztán szabadelvűek s a gyöngyszemek, melyeket a fogúja okozta irántai gőgös viseletével, 
hazai és külföldi irodalomból halászott, mind e sza- Rangját idegen helyen soha sem említi s elég 
badelvüség zománczával birnak. büszke, hogy egyénisége által akar lenni minden vagy

Legszivesebben látom gyermekektől, s a fiatal- semmi. Szóval a nemes embert igen olcsón a ja. 
ságtól környezve öt. A legapróbbakat karján hordja íme futólag vázolt képe azon férfiúnak, nő  
s a legcsudálatosabb meséket mondja nekik; a serdü- hiszem,hogy fiad ép lelke gyönyörűen fejlődnék olda- 
lő fiuk körülveszik, ha egy pillanatra egyedül találják Iánál. Küldd el e levelet férjednek, ha te s ő ic 3 

s ha egyszer megkapták, nem egy hamar szabadul benhagyjátok Ítéletemet s kívánjátok, hogy az ügyet 
meg tölök. Jól játszik zongorán s kellemes hangon elrendezzem,küldd hozzám tizennégy napra fiadat látó- 
énekel. Rajzol-e egyszersmind, nem tudom, de hogy a gatásra. Ez utón fog nyílni alkalom a tárgyróli beszél-
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vetésre A. kiválasztottam nevelő találkozni fog nálam tervemről pedig épen nincsen tudomása. Mily tttrel- 
üaddal s jóstehetségem nagyon rósz lábon állana, metlenül várom az ügy kimenetét! S még sem tudom, 
lia ő és a gyermek azonnal nem rokonszenveznének hogyan lesziink. Te majd nem akarod elbocsátni ma- 
e mással gadtől fiadat s mi hogyan ereszjiik el körünkből a

említettem férfiú keveset tud gyermekedről, derék férfiút, valóban nem tudom.

L i b e r i a .
(Vége.)

Liberia benszülött népessége tiz — tizenkét kit- bekenik testüket fehér agyagfestékkel, de kevésbé 
lönbözö négertörzsböl áll. Ezek mind visszavonultak a diszitésül, mint hogy az izzadásnak elejét vegyék, 
tengerparttól s csupán azért jönnek elő, hogy pálma- Minden faluban a legtekintélyesebb férfiú képviseli a 
olajért és elefántcsontért vasat s egyéb vadon álla- hatóságot. Mihelyt férfiúvá lesz az ifjú, első fogait 
pótban élő népek számára becscsel biró tárgyakat cse- hegyesekre ráspolják, halántékaira a törzs jelét, egy
eljenek. Ezek a keresztény négereknek már azért is egy nyilat bélyegeznek s ekkor elhagyja a szülői há- 
ellenségeik, mert a rabszolgakereskedést elnyomták- zat és dolgozni megy a parti helyekre. Ott a lehető 
A missionariusok minden ügyekezete megkeresztelé- legroszabbul él s minden szerzeményét félrerakja, 
sükre hasztalan sha egyik másik megtért is, ez inkább Midőn elég pénze van, anyjának és rokonainak valami 
külsőnek mondható csupán és csak akkor történt, ha csekély ajándékot vesz, a többit atyjának kézbesiti, 
a kereszteléssel előnyök is jártak. Csak egy, a Kroo- hogy kunyhót és nőt vegyen neki rajta. A kunyhó 
törzs maradt meg a partvidéken s ez ugylátszik be- 8— 10 dollárba kerül, még a nő ára 50 — 100 dollár, 
folyást gyakorland Liberia jövőjére. Vagy 12-15000- Midőn tűzhelyét igy megalapította, újból vándorolni 
en tartózkodnak Monroviában, rendesen halászattal megy, hogy egy második nő árát szerezze meg. Leg
foglalkoznak, igen békés emberek. Névleg a mohámé- főbb büszkeségük, ha minél több nőt szereznek 
dán hitet követik s északról vándoroltak a köztársaság s a vagyonosabbak közöl egy némelyiknek csakugyan 
ba. Főszerepet visznek vallásukban az amuletek. Ilyen 1 6 —18 felesége van. A nők a férj távullétében min 
minden Krootörzsbelinek van karjára vagy lábára den házi és mezei munkát elvégeznek. Épen oly sze- 
kötve s szentül hiszik, hogy ez minden bajtól, minden rények és igénytelenek, mint férjeik; azegyetlen fény- 
szerencsétlenségtől megója őket. E négerek 20—30 üzés, mivel rendelkeznek, egy pipa dohány, melyet 
kunyhóból álló falvakban laknak. A kunyhók 10 — 12 munka közben mindenütt látni nálok. 
lábnyi magasak s hasonló átméröüjek; az ajtók csak Minden családnak van egy saját készitményü 
3 lábnyiak s mind nyugatra nyilnak, hogy esőzés ide- 16—36 láb hosszú csónakja, miután falvaik csaknem 
jén a keletről jövő eső be ne szivárogjon. A kunyhók kizárólag folyam partokon épülnek. E csónakok 
egészben méhkas alaknak. nagyon keskenyek és veszélyesek. Az egyetlen evező

E lakok belseje bizonyltja gazdáik igénytelensé- embernek térden kell állnia, hogy ki ne forduljon, 
gét. Egy szalmagyékény képviseli az ágyat,asztalt és Mindemellett ki mernek menni a nyilt tengerre, s ha 
széket ; néha tűzhely is van a kunyhóban, de ezt rit- idegen hajó közeledik Monrovia partjaihoz, sokszor szá
kén használják. A falakon ij függ és nyilveszszök- zával rohannake sajkák feléje afolyamokból, hogy szol- 
Egy akassavagyökér megzuzásához szükséges kő, egy gálatukat fölajánlják.Ily alkalommal valóságos verseny 
saját készitményü nagy kés, mely a fejszét, fűrészt s futás támad s a nagy sietségben nem egy sajka for- 
minden egyéb vágó eszközt pótol, imitt amott egyegy dúl föl. Ez azonban nem zavarja meg a benne ülőt. 
fazék -  ez a Kroocsalád egész bútorzata. Hasonlón Egy perez alatt visszaforditja csónokát s mint ha mi 
egyszerit és igénytelen a ruházat is. sem történt volna, tovább evez. Legjobb élelmi for-

Valamennyien gyapotkötényt hordanak csupán, rásuk a halászat, melyet nem hálóval gyakorolnak, 
mely a nőknél térden alul ér, a férfiaknál jóval rövi- hanem nyillái lövik a halakat. E czélra oly fát 
debb. Munkánál és sajkáikban ez egyetlen ruhaneműt keres ki magának a halvadász, melynek ágai egészen 
is leteszik a férfiak és fejükre tekergetik. A mindkét a viz fölé hajlanak. Ekkor bizonyos gyümölcs inagvát 
nemit gj^ermekek 12 éves korukig minden ruházat szórja csalétkül a vizbe s a viz tükrére érkező zsák- 
nélkül bolyonganak. Asszonyaik nevezetes festészetet mányt rendkivüli ügyeséggel agyonlövi. A nyilak 
gyakorolnak arezukon. Homlokuk közepén ajkukig négy láb hosszúak, nagyon könnyű fából készülnek s 
fehér vonalt csinálnak, mely egy másik, egyik fültől hegyüket egy közönséges vasszeg képezi. A meglőtt 
a másikig vonuló húzással, különben sem szép arezu- halat a nyíl fája a viz fölött tartja s a vadász siet 
kar, még különösebbé tevő keresztet képez. A férfiak is sajkájához, hogy a vizböl kivegye zsákmányát. Rit-
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kán lő roszul a halvadász s néhány óra alatt meg- melylyel Monrovia fekete keresztényeihez sim ul, a
szerzi maganak es csaladjának a napi élelmet. munka, melyet tölök nyer s a folytonos érintkezés

Lőfegyvert nem használnak a Kroo-törzsbeliek. utóvégre egybeolvadást eredményezendnek.
Sokkal szegényebbek és takarékosabbak, semhogy T, , . , л .. ., , Ai>.,. , , , , ^ ’ bJ Ilyen a kis néger köztársaság Atnka tengerpart-
ilyeneket szereznének maguknak Föfcgyverőket, a jAn mel t a legnemesebb szándék alapított barmok- 
kést is maguk készit.k. KovacsmUhelyeik bámulatot кЛ aljasitott testvéreink szabadságának, 
érdemiének nagy egyszerűségük miatt; látszik raj-
tok, mily tökéletlen eszközökkel képesek a művelet- ШпУ szegény rabszolga szive dobog hangosab- 
len népek előteremteni szükségleteiket. A kovácsmes- ban- midön fehór ura vas ostora alatt meggörnyedve, 
tér rendesen a legnagyobb tekintélyt gyakorolja e szót kimondani hallja; hány a szerető és szeretett férj 
környezete fölött, mert durva mesterségét senki sem oldalától elszakasztott, pénzért eladott ifjú nő mondja 
érti s mindenkinek szüksége van készítményeire. Nem szivszakgató sóhajjal e szót : Liberia!
is minden faluban van kovácsmester s a helység, Minden ily sóhaj egyegy áldás azon nemesszivü 
melyben lakik, mindenkor igen büszke rá. emberbarátok emlékére, kik embertársaik szabadságá-

A Krootörzs az egyetlen, mely valamikor tete- nak s egyúttal önmaguknak a feketék köztársaságá- 
mesen gyarapitni fogja Libériát; maga a készség, ban örökre fönmaradó emlékoszlopot állítottak.

A r a n y  m o n d a t o k .
Külföldi remekírók után.

Szendeség, türelem és szeretet legszebb éke a nö- A legmagasztosabb, mit a földön látunk, mi a
nek és legnagyobb méltósága. Mesterkétlensége imá- barbárokat is megszelídíti s a vérszopó gyilkos kezét 
dásra ragadja környezetét s csöndes hatalmat gyako- akadályozza a nö, ki teljes bizalommal és öntudat Iá
ról minden szivén, még olyanokon is, melyekhez nul nagybecsű erényével a többi nőket megszégye- 
semmi erő sem fér. A nő parancsol, hol engedelmes- niti. Seurne.
kedni— tiszteletet követel, hol védelmet és kíméletet
esdeni — királyi tekintélyt kíván, hol mindenről le- Nem csupán az akaratosság kerülése s a kész 
mondani látszik. Ehrenberg. engedelmesség, hanem ez érzületek szándékos kinyi-

-------------------  latkoztatása, egyike a szeretetméltó nöiség legszebb,
. , , leglelkesebb tulajdonainak. Azon nöiségnek, melyA legmagasztosabb értelemben vett ártatlanság A .. , , ,, . °  ° . .  , J 3 onmeltósaga által biztosítva van, hogy odaengedese

es tisztaság a legmagasabb legszentebb a földön. Ez j kevésb|  sem csorbitja tekintéiyét.
a lépcső, melyen az istenség az emberekhez leeresz- °
kedik. Herder.

A nö magaviseletének és öltözékének mindig 
A müveit, tiszta keblű nö nem sokáig mérlegeli, öszhangzani kell egymással. Bizonyos egyszerű és 

mi helyes, mi helytelen, mi illő, mi illetlen; egy tit- díszítés az egyént s kedvességét még inkább ki
kos hang súgja neki s inkább meghal, semhogy ez emeli; de mihelyt egy bizonyos vonalát van lépve, 
előtt bedugja fülét. Ez utón nyilvánul előtte az, mi mellékessé válik az egyén a helyett, hogy nyerne 
szent. Ebből magyarázható, hogy a legrégibb népek- ékitményitől. * Cooper.
nél is az erény hősnőinek szavát jósigének tekintették. -------------------

____________  /Sc/шагг. д  szépség elkábitja csupán a férfiakat, még az
erény és lelki műveltség tartóssá varázsolja tisztele- 

A szépség csak erénynyel párosulva valóban az; ên £s becsülésen alapuló szerelmüket. Musäus. 
ha nem úgy van, külsőség csupán. Cervantes. ____________

-------------------- A hűtlenség a nőnél olyan mint a hitlenség a
Erény és szemérem minden női kecs egyedüli és papnál. Az emberi kötelességek megszegésének leg- 

legszebb alapja volt és marad. Bouterweck. szélsőbb határa. Diderot.
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Női ismerettár.
— А m agyar országgyűlés még nem ült egybe, bátorságot és fegyelmet kell-e csodálni, vagy a testvérérzel-

hogy a leirat fölött tanácskozzék. A fölirati és határozati met, melyet azon nép iránt tanúsított, mely a már legyőzött 
pártok újból megalakultak s még most nem lehet megmonda- bourboni párt által véresen ellenzett nemzetisége után ipar
ai, melyik vieiuli keresztül elvét. A dolog lényegére nézve kodik. Ök ez érzelmeknek, a Montefalcione melletti utóbbi 
nincsen véleménykülönbség. Hogy a leiratban tartalmazott csatázásokban oly világos jeleit adták, hogy édes kötelessé- 
kivánatokat az országgyűlés nem teljesitheti, hogy az 1848-ki gémnek ismerem, nekik ezért ön személyében köszönetét 
törvényekről le nem mondhat s hogy a birodalmi tanácsba szavazni. Azért engedje meg elmondanom, hogy az olaszok- 
követeket nem küldhet, mindkét résznél befejezett tény; csu- nak régi rokonszenve a magyarok iránt, — rokonszenve két 
pán arról van szó, ezen elhatározását föliratban fogja-e tudat- egyenlőn nagylelkű, egyformán hosszú ideig elnyomott és 
ni az uralkodóval vagy határozatban értesiti róla a hazát az egy időben szabadság után törekvő nemzetnek— ma újonnan 
országgyűlés. A legközelebbi nyilvános ülést a jövő hét erősödött, hogy daczára az osztrák sas körmeinek, kezet 
közepére várják. szorítanak egymással, testvéreknek nevezik egymást s köl-

— Női iparkiállitást rendeznek Pesten a Beleznay kert- csönös jóakaratuk zálogát adják egymásnak. Engedje meg
ben f. é. august 24-től September 2-ig oly tárgyakból, melyek egyúttal, ezredes ur, személyes hálám kifejezését, azon ép 
a házi gazdaságban szükségesek, p. a női kézimunka, len, oly gyors, mint hathatós segélyért, mely után az elbátor- 
kender és selyemszövetek, kerti vetemények, gyümölcs, nyers talanitott rablók fölhagytak Montefalcione es területe hábor- 
és befőzött állapotban, eczet, szörp, kenyér és más sütemé- gatásával. És legyen meggyőződve, hogy ez utóbbi esetek 
nyék, szárított tészták, zsir, szalonna, sonka, kolbász, túró, emléke rám nézve sokkal kevésbé keserű, mert nekik köszö- 
sajt, méz, aprómarha, hízott háziállatok, és mindenféle házi nőm azon szerencsét, hogy önnel személyesen inegismerked- 
foglalkozáshoz szükséges eszközök és gépekből. A kiállítandó tem. Avellino 1861. jun. 15. A kormányzó L uca Miklós.“ 
tárgyak legfeljebb august 10-kén, a „Kerti gazdaság“ czimii — Garibaldinak Caprerából, jul. 16-ról, Donv d’Istria, 
lap szerkesztőségénél bejelentendők.Beküldési határidő august 8Z- Ghika grófnőhöz intézett levelének egy érdekes töredéke 
20-án, sütemények, nyers vetemények gyümölcs és háziállatokra ’»У 8Z°1 : »»A román s olasz nép közt annyi indoka létezik a 
august 23. A beküldés ily czim alatt történik : „A női ipar- kölcsönös vonzalomnak, hogy természetesnek fogja tartani 
kiállítást rendező bizottmánynak — Pesten.“ Eladó tárgyak- asszonyságod, ha közbenjárásával egy tanácsot intézek derék 
ra az ár pontosan feljegyzendő, melyből a kiállítási költségek honfitársaihoz, mely, úgy hiszem, mindnyájunk érdekében 
fedezésére 10'' 0 levonatik., A kiállítással sorshúzás is lesz fekszik. „Magyarország e pillanatban igen nehéz állásban 
egybekötve; nevezetesen 10 krezáros sorsjegyek lesznek kap- van. E nemzet, melynek testvérisége velünk az olasz szabad
hatok, melyeknek árán kiállítási tárgyak fognak összevásárol- 8ag csatamezein forrott össze, kiválólag megérdemli keleti 
tatni és kijátszatni. A nemzeti gadasszony-egylet tagjai in- Európa népeinek közremunkálását, mert ügyök közös. A 
gyen látogathatják e kiállítást; a közönség a kiállítás első és szerbek, horvátok, dalmaták hozzáállnak a magyarok nem
második napján 10 kr. belépti dijt fizet. Az utósó napon zeti kívánságaihoz; a románoknak is ugyanezt kellene tenni, 
szabad lesz a bemenetel mindenki számára. 8 én erősen bízom az ön magas befolyásában honfitársaira,

— W in k le r  magyar legióbeli törzstiszt folyamodványt bogy e testvéri kapocs megerősödjék, mely ezentúl a keleti
adott be, hogy haza térhessen — meghalni. A jeles katona» fajokat testvéreikhez európai centrumában s a nyugatban 
már 1848-ban nagy csapatot alakított az olaszok mellett X7e- füzendi. „A népek egymás ellen a zsarnokok által felbő- 
lenczében; e város átadása után Görögországba menekült; szitve, az utóbbiak hatalmát alapiták meg. A népek Krisztus 
újabban ismét vitézül küzdött Olaszország mellett, mígnem 8 az emberiség törvényei szerint egymást értve és szeretve 
aggasztó sorvadásba esett, s most a távoliét és számkivetés valósítani fogják azon álmokat a boldogságról, melyekben 
keserű napjai alatt is folyvást imádott szép hona földjén minden időn át magunkat ringattuk. Garibaldi József.“ 
akarja bevégezni hanyatlott életét. — K ossuth, mielőtt Angliát elhagyta volna, Rónay

— Az erdélyi főúrirend egyik legműveltebb és legked- Jéczintnak, mint hű ügytársának, nevevel es elutazása nap- 
veltebb tagja, a kolozsvári muzeum legelső alapitói egyike, java  ̂ Jegyzett arany tollat adott emlékül. Magán tudósitá- 
gr. Kemény Sámuel f. hó 28-ra virradóra 59 éves korában» s0  ̂ 8zerint K ossu th  fiai mint közemberek — a magyar 
elhunyt. Az üdvözültben — ki nagy elméje s főleg roppant légióhoz fognak csatlakozni.
emlékezőtehetsége és sajátságos kedélye által a legérdekesebb °la8ZOr8zagi magyar légiónak tényleges szolgá-
ée kiválóbb egyéniségek közé tartozott — a hazai tudomá- â^mn lévő része Ih ász  Dániel ezredes parancsnoksága alatt 
nyosság, művészet, irodalom és nevelésügy, kivált pedig az Nocerában állomásozik, a tartaléksereg, illetőleg a számfö- 
ev. ref. egyház nem keveset vesztett. Kedves emléke örökre ^ tti, s a legi°ba annak idején beosztandó tisztek Aquiban 
fog állni a két testvér hazában! vannak, es ezeknek parancsnoka Mogyoródy ezredes. A  légió

— Egy egri hölgy felszólítja társnőit, hogy női kéz- őyal°osaga cs tüzérsége fegyelmi-, fölszerelési- és gyakor-
munkákból a gyöngyösi tűzkárvallottak segélyezésére sors- l°ttsagi szempontból, bármely rendes hadsereg díszére vál- 
játékot rendezzenek. nek. Huszáraik rendezese is halad. A lengyelek miniszteri

— Avellino kormányzója következő hálairatot intézett rendelet nyomán a légióból elbocsattatnak. A nápolyi lapok
a magyar légió ezredeséhez, annak az ország fölszabaditásá- cS*g magasztaljak a magyar légió vitézségét, mely megtette 
nal tett hathatós közreműködéséért : „Ihász Dániel ezredes kötelességét, de nem büszke a rablók ellenében kivívott 
urnák, a magyar légió parancsnokának. Nem tudom, vájjon a Gidaira._______________
parancsnoksága alatt álló tiszteknél és katonáknál inkább a Felelős szerkesztő. V ád lott Sniidorné

N yom atott Lnnderer és lleckeiiastuál Pesten, 1861.
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