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T A R T A L O M .
Cikkek : „Libarona asszony torfcénenete. (Délamerikai — „Szerkesztői üzenetek.“ — „A. kiadóhivatal üzenetei.“ __

vázlatok 1840—41-böl.) Csepeli Sándortól (Folytatás.) — „Újdonságok.“
„Aranyos-Medgyos és régi zárdája.“ Székely Sándortó l — .Képek : Don Jósé tanyája. (A „Libarona asszony történe- 
„Ur napján“ költemény D alm ady Győzőtől — „Bostonból a te" c. cikkhez.) — Dél-Amerikai jaguár. (A „Libarona asz- 
Niagara-zuhataghoz.“ Rosty Páltól. (Vége.) — „Cs. k. hu- szony története“ c. cikkhez.) — Aranyos-Medgyes zárdája,
száraink a forradalom kitörésekor.“ D arm ay Viktóriái — (Rajz. Papp Béla.) A Niagara zúhataga. (Rosti P. cikkéhez.)
„A mézelő méh.“ — „Egyhét története.“ Vadnai Károlytól. A Niagara fölött lebegő hid. (Rosti P. cikkéhez.) A mánfai
— „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.“ — „Zenészét.“ régi templom. (Eredeti fénykép után.)

I r o d a l o m .
— („A népiskolák magyar n yelvtana ;“) rövid vélemény é« eredeti regényére Heckenast Gusztáv előfizetést hirdet. Egy-

birálat Árvái József s. pataki tanár magyar nyelvtanára. Irta szerű példány 3 ft, díszpéldány 5 ft. A tehetséges fiatal szerző 
Gergely Lajos m.-vásárhelyi tanító. művét Kossuth Ferencnek ajánlja.

— („Az erdészeti lapok“) hetedik, azaz idei évfolyamának 
első füzete megjelent. E hasznos szakközlöny a selmcei erdő-
akademia tanszemélyzete s más szakemberek közreműködése j j  6  f i  á  g  7  6
mellett évenkint 12 füzetben jelenik meg. Szerkesztője Wag
ner Károly, főmunkatársa Divald Adolf. Egész évre elŐfize- — („Bora után d e rű ;“) csárdások. Szerzé s gr. Zichy Hen- 
tési ára 5 ft, mely összeg Selmecre, a szerkesztőhöz küldendő. riknének ajánlja FájiFáy Pál. — Megjelentbe zenemű ifj.

— ( Tóvölgyi Titusz „Az anyák bűne“) cimü négykötetes Csátby Károly bizományábau, Debrecen ben. (Ára ?)

Szerkesztői üzenetek.
— A n .  harsányt t. olvasókörnek mind a magunk, mind t. óhajthatnánk. Köszönet a szives készségért! A könyveket 

munkatársaink pevében (kik irodalmi törekvésünk szives elindítjuk.
támaszai) őszinte köszönetiinket fejezzük ki, hogy tekintve — Deézsre: P. F-nek. A honvédem lék szép rajzát és leirá- 
lapunk ismeretterjesztő és hazafias irányát, ez iránt jan. 31- sát ki fogjuk adni. Köszönettel fogadnék, hahogy hazánk
dikén tartott közgyűlésében bizalmat és elismerést sziveske- egyéb részeiből is beküldenék hozzánk honvédemlókeink
dett szavazni. rajzait.

— Szarvasra : S. S-nak. A régebbi is kezünk közé jutott, — Veszprémbe : Sz-nek. A kápolna régiségeit s a zárda 
de ép akkor hosszabb közlemény folyt lapunkban a hazai amaz érdekes rejteke ösmertetését kérjük.
titkos társulatokról. Mindkettő a közlendők közé soroztatik.

— Bokc jb a : P. J-nek. A Nagy Iván által irt és Ráth Mór -- --------~v
által kiadott „Magyarország családai, leszármazási táblákkal
és címerekkel“ cimü terjedelmes munka egyes kötetekkint A  Ü Z G U ß tfii
nem, hanem csak egészben vehető meg. Az egész mü ára 44
frt e póstai utánvéttel minden könyvárusnál megrendelhetni. — „Zrínyi és Frangepán utolsó találkozása“ cimü
— A mi a pesti nyomdákban való alkalmaztatást illeti, a mülapunk teljesen elfogyván, annak nyomatását újból kellett
nyomdatulajdonosok az illetőktől legelőször is szakképzett- megrendelnünk, s így az új példányok elkészültéig szives
séget követelnek, melynek megszerzése 3—4 évbe kerül. várakozásra kell kérnünk a t. megrendelőket.

— Sopronyba : M. L-nak. Mindkét közlemény jönni fog, a M F * Minthogy a „Hazánk s K ü lfö ld“ régibb évfolya
mint terünk engedi. m ait több új előfizetőnk óhajtja megszerezni, azért tudathat-

— A r a d r a : K. R-nek. Vonatkozásánál fogva a németekre jak, hogy az 1866. 1866. és 1867-dikei folyamok diszkötés-
nézve érdekesebb lehet, mint reánk nézve. ben 24 ftért megrendelhetők Losoncra, t. Rachler Károly

— V attára : T. E-nek. Számolunk reá. Fénykép a küldött póst akezelő úrhoz intézendő levél útján.
nyomán nem fogna sükeiülni; tehát várunk. — A  „Hazánk s K ü lfö ld “ 1865.— 1866. és 1867. évi teljes

— H a nnára : Köszönettel vettük a szives választ. példánya 26 írtért megrendelhető (N. Váradon át) Tenkére
— Tatába: dr. H. D-nak. Őszinte köszönettel vettük mind t. Tamáskovits Ferenc úrhoz intézendő levél útján-

a „Honvédalbumba“, mind a lapunkba szánt érdekes szabad- — Szintén mind a három évfolyam 6 díszes kötetben meg- 
ságharci közleményeket. szerezhető 20 ftért, a kiadó hivatal utján, a pénz beküldése

— Tenkére: T. F-nek. Az illető műről hozzánk jelentés mellett bérmentetlenül, 1 forint beküldése mellett pedig bér-
sohs sem küldetvén, nincs is róla tűikmásunfe. mentve.

— P ártéba: Ama jellemrajzoknál érdekesbeket nem is

Ú j d o n s á g o k .
— (Szabadságharcunk s örökve áldott emlékű mutatni, kogy annyi ezer és ezer elvérzett hőseink

hősei) iránt a kegyelet él ugyan s folyton nyilat- és külföldön, keserű száműzetésben idegen han-
kozott в nyilatkozik a nemzetben, de ezen ke- tok alatt nyugvó vezéreink emléke általunk még
gyelet számára nagyobbszerti emléket még nem nincs megjelölve. Hogy nincs, nem a nemzet ke-
álütöttünk. Az ellenpárt harcosai számára hazánk gyeletének hiánya okozza. Szabadságharcunk és
több helyén állítottak szobrokat, Hunyady Lász- elvérzett hőseinek emlékét az ország szivében,
ló ölvérzése helyén Henczi oszlopa áll ős Buda egy Pesten felállítandó közös és a nemzeti kegye-
falai között, s a dicsőséget nem aratott osztrák- Jethez méltó szobornak kellene megörökítenie, s
porosz háború elesettjeinek emlékét Cseh- és hogy ez megtörténjék, országgyűlésünknek kelle-
Morvaországbon számos emlék jelöli. Ezen emlé- ne e tekintetben határoznia. Jól tudjuk mi is,
kék ellen nem akarunk szólani, hanem csak arra hogy szabadságharcunk emlékének eszméje nem



Negyedik évi folyam. 7. szám. Február 13-án. 1868.

1Лbaromi asszony története.
(D ól-am erikai vázlatok 1840 — 41-böl.)

(F o ly ta t á s .)

Nyolc nap múlva ibúrra felmentett в szabad [ En a leggyötrőbb bizonytalanságban marad
iábra állilott némelyeket áldozatni köziil a töb- | tani Don .Jósé sorsa felett. Nem tudtam, vájjon

D o n  Josó tanyája. (Л „Libarona asszony története“ c. cikkhez.)

bök közt fivéremot is, ki a lázadásban legkisebb | nora azt határozták-e, bogy a lándzsaél vessen vé
részt sem vott. Л többiek egy távolabbi táborba | got életének У Végre értesültem, hogy ö is elliagy- 
vitottek. ! ta a tábort, egy lovas katona mellett nyoreghez
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kötve, bizonyos Uuzagával, a ki jó családból szár
mazott s férjem iránt különös kegyelettel viselte
tett. Hová vitték őket? A LaláiraV vagy a szám
űzésbe ? . . .

De csakhamar az a hir terjedt el, hogy Mata
rába vitettek. Ez egy kis város Salado folyam 
partján, hol Ibarra született a múlt század vége 
felé. Más hir szerint azonban Don Jósé Chachóba 
volt száműzve. E hely nevét csak borzalommal 
lehetett kiejteni. El voltam rá készülvo, hogy a 
legelső hir férjem halálát jelenti.

Egy nap azonban Santiago fivérem titkon egy 
kis levelet kapott, miben Don Jósé sietve eszava- 
kat ir ta : „Ne bocsásd hozzám Agostinát. Küldj 
ruhát; mezítelen vagyok.“ Tüstént összekészítet
tem a fehérneműt s ruhát, s pénzemért rá bírtam 
egy embert, hogy ezeket szállítsa férjemhez. E 
futár visszatérve, azt mondá, hogy Don Jósé é l ; 
de eltávozta óta szive majdnem megtörött, azt 
hívén, hogy közel van a halálhoz. Koronként le- 
szálliták társával Uuzagával együtt a lóról, mind
kettőt fához köték, fenyegetve, hogy lándzsával 
keresztül szúrják, vagy megfojtják. így hagyta 
meg azt Ibarra.

Midőn ezt végighallgattam : bezárkóztam szo
bámba, elkezdtem lelkem mélyéből kérni az istent, 
hogy adjon erőt s kitartást, hogy elbírjam a csa
pásokat, mik rám s férjemre mérvek.

Hozzá akartam menni. Az élet, Don Jósétól tá
vol, elviselhetlen volt nekem. Csupán egy aggoda
lom tartott vissza: nem engedelmeskedve férjem
nek, az indusok kezébe juthatnék. De nem szűn
tem meg kérni fivéremet, családomat, engedjék 
meg, hogy utána mehessek. Kószálták szándéko
mat s türelemre intettek.

Ez időtájban egy csapat érkezett Buenos-Ayres- 
ből. Meglátogattam a parancsnokot, azon remény
ben, hogy részvétét felébresztik szenvedéseim. 
Egészen ellenkezőleg történt. A főnök irt Ibarrá- 
nak, hogy Libaronát, miután vétkes, le kellene 
lövetni! A szörnyeteg azt válaszolá, hogy a halál 
igen kíméletes büntetés lenne.

Más ajánlatokról gondoskodtam. Csupán csak 
azt kértem, hogy férjemet oly helyre száműzzék, 
a hol nem lesz annyira kitéve az indusok megtá
madásainak ; reménylvéu, hogy ekkor megenge
dik, hogy közelében lehessen az, kinek vágya s 
kötelessége öt el nem hagyni.

Egyik nap hírül adák, hogy a köztársatág leg
főbb parancsnoka, Don Manóéi Rosas megérkezett. 
Dacára azon borzalomnak, mivel neve eltöltött, 
kihallgatásért folyamodtam, s ezt megnyertem; 
de jelenlétéből) elhalt a szó ajkirnon, néma va
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lók : csupán zokogásom beszélt, s könyoim folyták 
végig arcomat. Rosas őzt kérdezte tőlem (nem fe
lejtem el szavait) „ily szeretetre méltó nő miért 
kosoreg annyira?“ Egy kissé neki bátorodva, o!- 
moudám szorenesétleuségimet. Megígérte, hogy 
megtesz érttom mindent, mi hatalmában áll s Tu- 
kumanból tudtomra adja, mit határozott I bárrá vak 
Kértem, hogy futárt küldök. Azt felelte : szükség 
tolon о gondoskodás, neki mibo som kerül egyik 
katonáját hozzám küldeni a felelettel. E felelet 
még most is fülemben cseng.

Haza érve, oly főfájást szenvedtem, hogy le 
kellett feküdnöm. Három napig beteg voltam. 
Azon gondolatra jöttem, talán Ibarráuak jól es- 

! nék maga előtt lealázva látni büszkeségemet, és 
ily kegyet nem adna inog, ha csak lábai elé nem 
borulnék. Ez eszme gyűlöletes volt, do erőt vett 
lelkemen ; közöltem családommal, s ez biztosított, 
hogy c veszélyes lépés célomhoz [nem vezet. De j mit lehetett még megkísértenem ? Megállhattam 

I volna, hogy tétlenül maradjak ? Elindultam s ez 
I ember háza felé irányzóm utamat; a vesztőhelyre 

vitetve, nem szenvedtem volna többet. Már indu
lóban volt, lovára akart ülni. A mint észrevett 
düh vei reám kiáltott : „Mit keres itt e nő, taka
rodjék tüstént, lódítsátok k i!“ Több ily durva 
szavak után, mik még most is szégyennel öntik be 
arcomat, igy végezé:

„Maradjon e Galleyo (az európaiak csúfueve) 
ott, a hol van. Jó helyen vau itt. Hát távolléte 
nem ad neked szabadságot? Mi kérni valód vau 

I tőlem?“
I „Hogyne könyörögnék, urain, férjemért!“ felel- 
j tem én.
I „Lódítsátok k i!“ ismétlő dühösen.
! 8 korbácsával oly erősen hasit;! a levegőt mól
! lettem, miként kevésbe múlt, hogy meg nem vág 
I dosá arcomat.

Leveretve visszajöttem. Meggyőződtem, hogy 
• nem reményihetek semmit, mig e szörnyetegéi.

HL
I Ezután csak egy gondolatom, egy célom volt,
. hogy férjem közelében legyek. Több hírnököt 

küldöttem hozzá. Felelete mindig ugyanaz volt.
, „Chacho mondá ő - nem oly hely, hol egy nő 

biztonságban lehetne. Félni kell itt mindig az in 
! dús rablóktól, kik mindenütt kóborolnak. 8 nem 
, Ш az egy baj, mit el kellene szenvedned, de kot 
j b'ís gyötrelem várna reád. 8zomjuságot, éhséget 

kellene kiáltanod e kietlen erdőségben. 8 mindé 
I nek felett gondold meg : nem vagy e kis leányaink

nak nélkülözhotlen ?“
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Ez okok bármily helyesek voltak is: szándé
komról nem tudtak lebeszélni. Erozém, hogy kö- 
telességem: szembeszállni a legiszonyúbb ve
szélyekkel. V eg Го is fivérem, Santiago, nem áll
hatott ellent folytonos kérelmeimnek, két lovat ren
delt számomra, s ifjabb fivérem kíséretében útra 
bocsátott. Do hogy utániban akadályozva ne le
gyek, erre felsőbb engedély kivántatott. Kérelmet 
intéztottcm ez iránt Ibarrához.

„Ám hadd menjen ez esze-veszett nő ( 'hadié
ba ; hadd rabolják ott el a vad emberok, ha ez 
kell neki!“ Ez volt felelete.

Kiindultam tehát sajgó szívvel, nővéreimre bíz
va Kucindámat: de magammal vivo Klisát, a ki 
inkább képes volt elbirni az ut fáradalmait. Matha- 
rába értem s Fierro parancsnok elé vezettettem 
magamat. К városból Chachóig még 40 mértföl
del kellett áthaladnom. A parancsnok azt mondá, 
nem ongedi meg, hogy tovább menjek, ha csak 
rendeletet nem mutatok elő. Állitáin, hogy birom 
Ibarra szóbeli engedélyét. Fierro kétkedni látszott 
szavaimon s határozata mellett maradt. „Ha te
hát igy vau szólék, engedje meg ön, hadd 
kiildhessek egy chahpiist (fogadott futár) Sant
iago del Esteróba, hogy ezt írásban meghozathas
sam. i la olyat álliték, ami nem igaz, beleegyezem, 
hogy büntessen meg." Fierro elzáratott leányomtól, 
livéremtől s az erdő egyik félre eső zugában őri
zet alá tett. A chasquis elküldetett s néhány nap 
múlva visszatért a rendelettel. Többé nem volt 
semmi akadály, utunkat tovább folytatók.

IV.
Don .Jósé meg volt lepetve , a mint megpillan

tott, s kényre fakadt örömében, .lói tudá, hogy 
egyedül iránta érzott szeretetem adá az erőt, 
hogy igy szembe szálljak s dacoljak minden vo- 
szélylyel, s feledjem tilalmát. Iákkor már oly 
gyönge s kimerült valék , hogy alig tudtam ne
hány szót szólani. Éjjel a legmérgesebb rovarok 
— a winch úriak megleptek. Fölkeltem kis leá
nyommal, s arcaink szörnyen fel voltak dagadva. 
Nem volt elég eledel н a mi volt is, egészségtelen, 
Férjem szünetlouül kért, térjek vissza családom
hoz, mondván, hogy neki az jobban faj, mint el 
gondolhatnám, ha látja azon nélkülözést és nyo
mort, mi itt reám vár, s mit ki kollállanom.

Nyolc napot tölték Don dósé mellett, mi
dőn hire jött, hogy az indusok egyesült erővel tá
madásunkra jönnek. Férjem ekkor a leggyöugé- 
debb szeretettel kért, hogy hagyjam el. S vegre e 
szavakra fakadt, s о szavak leginkább hatottak , 
rám : „egymagám, mondá ö, meg tudnék menekül- ,

ni, de hogy szabaduljak az indusoktól veled s 
gyermekünkkel ?w

Valóban, lehetetlen volt egy tovább tartó lovag
lást kibírnom.

Visszamentem tehát Santiago del Esteróba, de 
szivem mélyében elhatározóm,hogy visszatérendek 
megosztani férjem kietlen magányát. Az indusok 
ez alkalommal nem jöttek Ohachoba. Ibarra két
ségkívül azt gondolván, hogy Don Jósé s száműzött 
társai sorsa még nem eléggé súlyos, megparancsolá, 
hogy űzzék őket tovább Chaióba, közelebb az indu
sokhoz, e vadon pusztaságra , a hol tanyáznak a 
logmérgesebb rovarok , mint a vinclmriák, abi- 
spák, mik vérrel élnek.

Oly iszonyú volt e számüzési hely, hogy Don 
Jósét kétségbeejté. Komolyan szökésről gondol
kodott s kívánta, hogy vele legyek. Levelet irt, 
ha vájjon követném-e? Nyeregbe venne maga 
mellé s talán átjuthatna Ohaión, kikerülvén Ibar
ra katonáit s az indusokat. Könnyen elgondolható, 
mint féltem s reszkettem a fájdalomtól a gondo
latra, hogy elhagyjam, s taláré örökre, két kis leá
nyomat, de egy pillanatig sem haboztam. Felel
tem Don Jósénak ; meglepett, hogy tud kétkedni, 
miután jól tudhatja, hogy változatlan akaratom 
s egyetlen forró vágyam : élni és halni vele!

Már most csak válaszára vártam, mikor in
duljak : e válasz nem érkezett. Aggodalomba ej
tett, nyugtalan valék ; a számüzöttek családáit 
meglátogattam s Unzaga egyik rokonától véletlen 
megtudám, hogy felhagyott tervével : misze
rint hozzá menjek. Elolvasván levelemet, könyez- 
ve e sorokat irá : „miért éljek vissza e szilárd 
akarattal, e gyöngéd szeretettel ? Nem tudom-e én, 
mit tesz az : szembeállni a halállal, s ezt kiszenved
ni ? Érzéketlen vadság volna tőlem, ha Agostinát 
ily nagy veszélynek kitehetném!“ Ezután mély 
fájdalom borította el, súlyosan lebetegedett s meg* 
hagyá, hogy sorsa felől sem én, som családom érte- 
tesitvo ne legyünk.

E napon szüléim, rokonim minden kérelmeinek 
ellenére, útra keltem, utaztam éjjel nappal. Ma- 
tharában meg sem állva,— elértem a kietlen pusz
taságot.

V.
Férjem viskójába lépve, tárt karokkal nyakába 

akartam borulni; de Don Jósé vissszalépett, s hi
deg közönyösséggel nézett reám. Tekintete merő, 
fagyos volt; halványsága s gyengesége a legfőbb 
fokon állt; hajh kit láttam ? egy lényt, a ki meg
örült !

Megrémülve szólni akartam, TJnzuga intett.



Elfojtottam kitörésemet, de könyeimet nem nyom- i dá, hogy az indusok közelednek s már csak öt 
hattam e l ! Oly kímélettel, a mint csak lehetett, egy | mértföldnyire vannak.— Iszonyú zivatar és for- 
pár gyöngéd szót intéztem férjemhez, mire ő nyu- | gó szél között az erdőbe hurcoltam férjemet. A 
godtan, de kitérőleg s zavartan válaszolt. többi viskó lakói is megfutottak, mint mi. De to-

Nem tudom, miként történt, hogy meg nem hal- vább kellett futnunk. Nagy összeget ígértem, 
tam fájdalmaim miatt. bogy két lovat vehessek, de csak egyet kap-

Kérdeztem Unzaííát. A betegség titkos lázzal hattam. Föltettem erre férjemet,[s magam a nyerog-
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tek a használati uta- ' uekiilttudtomra adá,
. . .  , -»ж- Delamerikai jaguár. (A „Libarona asszony története“ c. cikkhez.)sitással. — Magam ' hogy nincs mit

akartam elmenni, hogy egynek lábaihoz borul- félni az indusoktól ; viskónkhoz viszszatér- 
ja k : de miként hagyhattam volna el férjemet? tünk.
Távollétem alatt könnyen meghalhatna. Ismét egy chasquist küldöttem a városba or-

Egyik nap fürdőt vetettem betegemmel ; nohe- vosért, de csupán azon választ nyertem, hogy na- 
zen tudtam rávenni, őrültségében ellenállt. Beta- ponta többször fürösszem meg betegemet. Nagy 
kartam lepellel, hogy legalább megóvjam a szél- ügygyel-bajjal bőrből ogy fürdő edény-félét k é 
től, füvei fedett négy cölöpö u.ó iv.s viskónkban; | szitottom, s szerencsére volt vizünk. De Ibarra 
midőn egy indusnő hirtelen boronaat, s azt inon- j rögtön azon parancsolatot adá ki, hogy hurcolja-

kezdődött, ^„szünet- 
lenül fölötte őrkö
döm — mondá Un- 
zaga — csupán ak
kor hagytam el, mi
dőn ki kellett men
nem, hogy egy kis 
élelmet szerezzek. — 
Megesküdtetettjhogy 
kegyedet értesíteni 
nem fogom. — JAny- 
nyi hálával tartozom 
neki, hogy parancsát 
meg nem szeghet
tem. Különben is leg- 
kevésbbé sem gya
nítottam, hogy halá
los veszélyben van, 
vagy megőrül!“ 

Elrémültem. Nap
jaim s éjeim gyötrő 
aggodalmak és kö- 
nyek közt teltek el. 
Don Jósé láza csil
lapult. Nagy nehe
zen reá tudtam bÍr
ni , hogy chasquist 
küldött Santiago del 
Ester óba, hogy innét 
minden áron egy or
vost hozzon. De az 
orvosok közül, bár
mily összeget aján
lottam is, egy sem 
jött. Csupán némi or
vosszereket küldöt-

bejülék; ily helyzet
ben nem voltam képes 
vezetni a lovat, ide- 
oda ment, kényo- 
kedvo szerint. Un- 
zaga sokkal bete
gebb volt, hogy sem 
velünk jöhetett vol
na. ..

Nem-sokára oly 
szűk hegyszoroshoz 
értünk,hogy a tövises 
fák összetépték н ron
gyokká szaggatták 
ruháimat. Majdnem 
minden lépten nyo
mon megsobzés vagy 
leesés veszélyében 
forogtunk. Kétségbe
estem, hogy nem tu
dom vezetni lovamat, 
nem szoktattak a lo
vagláshoz. Midőn a 

boldogabb napok
ban mezei lakunk
ba vittek szüléim, 
mindig kocsin mé
nén k.

Midőn beállt az éj, 
lövettem a lóról fér
jemet, mellé ültem, 
nem tudtam elaludni. 
Iszonyú kínokat ál
lottam ki.

Másnap egy me-
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пак beljebb, vagy Chaióba ; s azonnal oly hely
re vittek, hol már egy csepp viz som volt. Négy 
mértföldről kellett vizet hozni, idő kellett menni 
gyakran magamnak vízért, mit nem nélkülözhet
tünk.

Útközben olégotett a nap, összomartak a rovarok.

A fáradtság, a fájdalom, a nélkülözés semmivé 
te ttek!

Istentelen vérszopó Ibarra, azt gondolod, hogy 
az ég nem vet végett gyölrelmeinknek!

(Folytatása következik.)

Közli: C sepeli S á n d o r .

Aranyos Medgyes és régi zárdája.
Szatmármegye északi részén, az úgynevezett 

„Avas4* hegy alatt oltorülö sikságon, közel azon 
hely hoz, „hol bányász az ércet ássa, töri, hányja,“

kösödés a leány ági utódok közt sok és hosszantar
tó villongásra adott anyagot.

Érdekes és fontos adatokat tartalmaz azon örö-

Aranyos M edgyes zárdája. (Rajzolta Papp Béla.)

fekszik a váráról „A ranyosinak nevezett AIod- 
g-yes.

Legrégibb birtokosai, a mennyire ezt ki lehet 
mutatni, a Károlyiak voltak, s egy 1278-ban költ 
oklevélben , akkori tulajdonosáról , dákóvárá- 
nak neveztetett. — Ezen dákónak fia András 
(Andreas, filius dákó, de gonoro Kaplyon) mivel a 
kiskorú IV. Lászlót buzogányával mogütögotte : 
mint felségsértő, birtokaitól megfosztatott, s azt a 
király Móric fiának, Miklós erdélyi vajdának ado
mányozta.

A Modgyosi, vagy a Medgyesalyai Móric vagy 
Moróc-család a 16-ik század elején kihalt s az örö

kösödési perhalmaz a modgyosi uradalom, a Po- 
rényi- s Bátori-család mindkét ágának történetére 
nézve, moly a Porényiek családi levéltárában lé- 
tozik ; ebből nyilván kitűnik, hogy Medgyest a Po- 
réuyiok egy félszázadnál jóval tovább tettloges 
birtokukban tartották, s hogy azt Perényi Miklós 
fehérvári püspök utódai egyezség utján adták át 
a Bátoriaknak.

A fejodolmok korában érte el Mogyes dicsősé
gének tetőpontját, midőn, kivált Lónyai Anna ide
jében, Erdély s Folső-Magyarhon novezotosobb fér- 
fiainak gyűl pontja lett.

A váron kivül uovozetos még azon zárda s ille-
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töleg templom romja, melynek rajzát képünkön másodikban, Lányai /sigmond, a harmadik ban
láthatja az olvasó. - Mikor s ki által épittototte Bánffy Erzso, Lányai második lóloségo; a negye-
templom У adatok hiánya m iatta kérdésre nem dikbeu : Wesselényi István.
felelhetünk. -  Gonzago, mantuai püspök mun- Igen valószínű, hogy о zárda az utolsó tatár já- 
Icájából annyit tudhatunk, hogy 1200-ban már ráskor pusztítatott el, в mit akkora láng inog
létezett. Szirmai azt mondja, hogy ott a szürke nem emészthetett, azt az idő viszontagságai s rom
barátok laktak, ellenben Szentiváuyi s Pétorfíy boló emberi kezek igyekeznek szétszedni, hogy
a ferencrendi szerzet közé sorozza. °8‘У század múlva már oiulcko se к tezzek.

Ugyancsak Szirmai után tudjuk, hogy a tomp- Aranyos-Medgy es jelen log J.)00 l.ikost számláló 
lom kriptájában 1083-ban 4 koporsót találtak, me- mezőváros, kik közül Oá róm. katli., 140 ref., 10;> 
lyeket onnan a várba vittek; az első koporsóban j zsidó, 1270 gör. katli. vallást követ, 
volt Nopsóci Var кос Margit, Lányai Zsigmondné, a > Szélié in  S á n d o r .

U г и a p j á и
U r-n a p já n , h o g y  k in n  já r d a la  «  »«gbátul j ö t t  c se n d e s e n ,
A te m p lo m -m e n e t , á. p ap  m e lle t! , a  ki
A k k o r  lá tta m  v á ra tla n u l T ö m jd n fu et k ö z t  a  B zc iitségH
S z é p  k is k e d v e se m e t . ü a r ta  m a g a sra  ki.

V ir á g o k  és i l la to s  fü  K e z é b e n  k is im a k ö n y v  vo lt,
T u r k á lta k  az u tó n , K e b len  p iros v irá g  ;
V ir á g o k o n  és  fr iss  fü v o n  O rcáin  a  h it su g a r i,
K ö z e lg c t t  a n g y a lo m . M in t m en n y ei v ilá g .

A  h a r a n g o k  z e n g te k , b o n g ta k , ( Őy á rta tla n , o ly  sze líd  v o lt .
A z  é n e k  h a r so g o tt , O ly  s z é p e k  s z e m e i ;
S z e n t  lo b o g ó k  in te g e t te k , S z iv e m  ú jra  íö lrn e le g ü lt
É s  é g  fö ld  r a g y o g o tt .  i 8  m e g b o c sá to tt  n ek i.

S a  m in t to v á b b  b a lad  tana к 
A z  á jta to s  h ív ek ,
En is mentem, s énekeiéin :
„ T ie d  v a g y o k , t i e d ! “

D al m ű d  ff U fjöiö.

Bostonból a Niagara-zuliataghoz.
— Honfi H altó l .

(F o ly t . )

Szemben az amerikai zuhataggal, a kanadai ol- ama nagyszerű behatás súlyát, niagasztosságál 
dalon egy nagy, С'/У/̂ ои-Лои» nevű vendéglő épült, átérezze , melyet c zuhatagoknak mindenkire, 
Összeszedtem sátorfámat s átvándoroltam. Bizo- még a legfásultabb, a természeti szépségek iránti 
nyos benső örömemre s megnyugtatásomra szol- legközönyösebb egy (híre is tenniük kell. 
gált Amerikában lennem, s mégsem határozottan A zuhatagok szépek s nagyszerűek, bárhonnan 
a Yankee-országbau. A CUfton-h ons nagyrészt nézzük is azokat, legyen az a Gliftou-hous abla
kából épült ugyan, de jól, s habár szintén az a me- kai vagy erkélyéről, vagy néhány száz lépéssel 
rikai mód szerint rendezett, de legalább kedélye- alább, a Niagara folyása irányában a partról, hol 
sebb a többinél. Nehány napig maradtam ott s mind a két zuhatagot egyszerre mintegy egybe 
nem győztem a szemem előtt felmerülő nagyszerű kötve, csakis a (loat-lsland lombos lácsúcsaitól 
tüneményt eléggé bámulni. elválasztva, láthatni: akár az úgynevezett Tablo-

A Niagara az egyedüli igazán nagyszerű tor- ltock-ról (asztal-szikla,) ogy, a kanadai oldalon, a 
mészeti szépség Észak Amerikában, de ez aztán nagy zuhatag innenső széle közelében táblaként 
páratlan a világon s már magában megérdemli, kiálló szikláról ; akár a „Maid of the mist‘‘-röl; 
hogy a ki teheti, átutazzék Európából, mikép Lássa akár a Goat Island mosszolátó tornyáról. De rám
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logiiiigyobb hatással volt a zuhatag, miclön a 1110- 
rodek partokon lemászva, a nagy zuhatag tövéhez, 
egész közelébe jutottam.*) Lélegzetünk is eláll a 
szó teljes értelmében a bámulattól, hanoin a lég
nyomástól is, mi az iszonyú víztömegnek a tete
mes magasságról lezuhanása folytán ered. К nagy
szerű csoda mellett önmagunk s minden „emberi 
nagy szerűségünk “s nagyszerűségeink eltörpülnek, 
elenyésznek. Van itt zúgás, moraj, tajtékzás, hab- 
zás, Irocscsonés, vizpor-köd; a föld inog s remeg, 
a légnyomás-okozta szél süvölt, s támolyog az utas 
lába, remeg köble, ha feltekint s mintegy a fője 
felett látja a roppant víztömeget, s látja mozogni, 
s mindig mozogni, nagyobb s mindig nagyobb 
hatalommal s morajjal lezuhanni; - amerre csak 
nézünk, mindenütt csak viz, köd és hab és megint 
csak viz; s az mind mozog, zuhog, pezseg, forr, 
mintha az egész világ le akarna ránk omlani, s 
le a mély örvénybe sülyedni.

Sohasem felejtondcm el azon h old világos éjeket, 
molyokét itt, a fentebb említett Table Took alatt 
töltöttem.

A Niagara partjai a zuhatagok után magasak, 
meredekek, sziklások, lombozatokkal, ösordöma- 
radványokkal sünien benőttek. Hajdanta, azaz 
csak még f)0 (50 év előtt is, rengeteg őserdő volt
az egész, akkor még fenevadak a vizszinéro hajló 
ősfák ágaiba kapaszkodva lesték a mélységben 
szétzúzott szarvasok s medvék tetemeit; most 
nem annyira vér-, mint pénzszopó állatok - a 
Yankook alakjában — lesik a szerencsétlen utast 
s megfizettetik minden léptén nyomán, lophotog- 
raphirozzák a zuhatagokkal együtt , elvezetik 
minden sziklához, hová egymaga is könnyen el
találna; camera-obscurába dugják, s a vidéket a ! 
zuhatagokkal megfordítva mutatják meg neki; 
felöltöztetik kaucsuk-ruhába s viszik a nagy zu- | 
hatag mögé nohány lépésnyire, s aztán nyomta- , 
tett bizonyítvári у t adnak neki, hogy csakugyan j 
ott volt; mogszoliditett valóságos „vad indusokat“ , 
mutatnak neki s ezeknek készítményeit, a toma-

*) Sőt mcgkisórlém egyszer a nagy zuhatag s a sziklafal 
kőzó. keskeny, alig egy láb széles síkos ösvényen lépni; 
mintegy 10 lépést teltem ezen, s. 1 1 ölnyire hatolhattam
előre ; de miután a légnyomás mintegy lélekzctem vévé, a 
zúgás majdnem elkábitott s a szétzúzott vizpor-köd miatt mást 
nem láthattam, mint sötét zöld, örökké mozgó tömegeket, 
azért visszafordultam kissé veszedelmes kémlelő utániról, 
mert egy félrelépés menthcHenül az örvénybe sodrott volna. 
Kubáim annyira átnedveBÜllek volt, hogy még fehérneműt 
is váltani kellett. Csakis akkor tudtam meg, hogy a zuhatag 
másik oldalán külön vezetők viszik az erre vállalkozó utaso
kat az esések mögé s külön bizony it vány nyal szolgálnak nekik. 
Humbugnak megjárja, habár mindenesetre némi ügyesség s | 
elszántság kívántatik ez expeditióhoz.

haw-kot, a mocassint, mogmérgozott (de nőm mér
ges) nyilakat, színes tollakat s tollhéjból parafára 
mosterileg készített hímzéseket stb .; mogladikoz- 
tatják s elhitetik mindegyikével, hogy ő volt az 
első, vagy az egyedüli, ki oly közel jutott a nagy 
zuliataglioz; mcgmászkáltatják, sétáltatják, csal
ják s rászedik.

Mintegy három angol mértföldnyire folytatja 
útját a Niagara egyenesen meredek, sziklás s lom- 
bozott partjai közt, zúgva, habozva, rohanva, mi
dőn rögtön keletnek kanyaród, előbbi irányával 
majdnem derék-szöget képezve. Itt van az úgy
nevezett Whirlpool, egy nagyszerű örvény, vagyis 
inkább számtalan kisebb-nagyobb örvény össz- 
forrása. Ez,— a folytonos zúgással s rohamokkal, 
a habok egymásba ütközésével s összezavarodásá- 
val, a viz sötét zöld sziliével, hófehér tajtékjával, 
a szétszórt szikladarabokkal; ép ott, hol legkevésb- 
bé vámok, összeomlott, fel-felmerülő fatörzsekkel s 
majdnem függőleges szikla-partokkal, a maga ne
mében szintoly nagyszerű, érdekes s bámulandó, 
mint a zuhatagok. — A Whirlpool költői érdekét 
növeli még ama, itt átalános hiszem, miszerint 
minden, mi a zuhatagok által a mélységbe sodor
tato tt: holttestek, fatörzsek, néha jármüvek, álla
tok stb. csak itt merülnek ismét föl. Ez nem áll 
ugyan mindig, noha némelykor csakugyan meg
történik.*) A mint látszik, mintegy a Whirlpool 
képezi a zuhatagok záradékát; csak innét fogva 
esillapszik a felkavart folyamnak mintegy belső 
dühe, s csakis a Whirlpooltól fogva nyeri lassan
ként vissza régi egyensúlyát, nyugalmát.

A tormészot e két nagyszerű csodája közt van 
egy harmadik csoda, az emberi ész, tudomány s 
ipar remeke, nagyszerűségében mintegy veteked
ve amazokkal : ez egy függő híd (,Suspension

*) Szabadságharcunk szerencsétlen, ele nagy jelleme miatt 
örökre emlékezetes mártírja, Mészárost Lázár is megemléke
zik ez örvényekről, midőn keserű húmoru amerikai levelei 
egy i a ében unokahúgának így Írja le a természet ezen nagy
szerű tüneményeit: „Haliogy két Balaton-tnvat egy nyolcad
aiért fold szélességű sziget által elválasztva képzelsz magad
nak, úgy előtted áll a hatalmas Niagara-folyé ; s lm ezt két. 
Tisza szélességében, oly magasról, mint a bajai torony (mert 
M. unokahúga ekkor Baján tartózkodók,) roppant erővel 
sziklákra lezuhanni képzeled, a mint a roham után a hullá
mok babbá törnek s ködpárában magasra szállanak, azután 
sűrű harmatként ismét lebullanak : úgy magad elé festetted 
a zuhatagot. . .  Ha könnyű gondolkozásom minden esemény 
súlya fölé nem emelne, úgy tán kedvem jöhetett volna, - -  
mint első bácskai embernek — a mélységbe leugorni ; de 
mind ennek dacára azok, kik bazárafiai közül testemet még 
látni akarták volna, idejekorán megérkezhetnek vala, mert. a 
folyam alább oly örvényt képez, mely a belé jutott tárgyakat 
csak bárom hó múlva (?) engedi tovább úszni.“ (Szerk.)

10;5
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Bridcje) vasból, illetőleg sodronyokból, mely a zu- 
hatagoktól 1 '/« ang. mfnyiro s 230 lábnyira ma
gasan a Niagara vizszino fölött, az amerikai [»ar
tet egybeköti a kanadaival. E bámulatos mü 800 
láb bosszú, 40 láb széles s a vasúti közlekedés 
számára épült, gondolom 184t)-ben, de akkép, bogy 
alája egy másik hid van függesztve, melyen ko
csik és gyalogok közlekednek. A megfeszített

sodronyok tehát két hidat tartanak egymás fölött, 
s ha átsétálunk rajta, s egy részt a mintegy 40 
öluyi mélységbe nézünk a tomboló,zúgó Niagarára, 
s másrészt fejünk felett egy vasúti vonat robog ol, 

hajlandók vagyunk megbocsátani a Yankook 
nek a szép művészetek iránti csekély hajlamát, 
prózai, anyagias jollomét s kellemetlen, sértő, néha 
durva modorát. Éljenek!

Cs. k. huszáraink a forradalom kitörésekor.
Hazánk harca és az 1848-iki események min

den részben inog vannak világítva; de azon tit
kos működéseket, melyek a régi osztrák-magyar 
hadseregben oly mesterségesen folytak és a reac- 
tió által már szabadságharcunk előtt többször 
megkísértettek, még csak egyes adatokkal is alig 
találom földeritve

Pedig kár elveszni közülök egynek is. E meg
győződéstől indíttatva, a következő élményeimet 
bocsátom az olvasó közönség elé, mint a melyek hí
ven festik a rendes hadsereg akkori kényes helyze
tét,abban egyes kisebb-nagyobb tényezők működé
sét, s a melyek egyszersmind bizonyságai lehet
nek annak, hogy jó akarat és erélyes cselekvés a 
polgárok részéről a nemzet minden, de kivált vál
ságos pillanataiban, sokszor a legveszélyesebb ba
joknak elejét veszi.

Bécsben már kiütött a forradalom, Európa né
peit egymás után riasztotta föl szolgai nyugalmá
ból egy közös érzet, közös vágy : a szabadság ér
zete, vágya. — Megmozdult az első hullám, utána 
löltámadt a másik, s a tenger, mely elébb két
ségbe ejtő vala nyugalmában, most haragja által 
leve rettenetessé. — A felhők lassan a nyugati 
láthatárról hazánk egére is átvonultak s nehéz 
gondokba ejték a mélyebbre látó hazafiak lelkét, 
mert a jelek is mindinkább oda látszottak mutat
ni, hogy az események már csak egy bizonyos 
időpontra várnak, melyen túl az ügyek többé nem 
rendszeresen, de rohanva fognak sietni megoldá
sukhoz.

Ez az időpont pedig sokkal közelebb volt, sem
hogy várakozni kellett volna utána.

Körülbelül ezen év elején, a márciusi, áprilisi 
hónapokban, mint hadnagy a Ferdinánd huszárok 
ezred-osztályánál, Gömörmegyénok egyik iparko
dó tót helységében, Dobocán voltam szállva. — 
Gazdám szívélyes magyar paraszt gazda volt 
s ogy csinos cseréppel födött házzal bírt a fáluvé- 
gén. — Időmnek unalmát űzendő, mely a vidékre 
vetődött katonát becsülotos járom alá fogja, a

„Pesti Hírlapot“ hordatám,minta legjobb s logsza 
badelvübb magyar közlönyt. — Egy Ízben szo
kott lovaglásomból hazatérvén,átvettem legényem
től az ujonan érkezett példányt, s kezdtem benne 
egyet mást olvasgatni. - Erre belép kíváncsian 
a gazda s kérdi tőlem, vájjon mi újság lehet? 
Közlöttom vele a legkedvesebb újságot, a tizon- 
két pont szentesítését, — emlékeztettem egy ré
gebben tett fogadására, mely annyiból állt, hogy 
azon esetre, ha a nép valóban fölszabadúl, saját 
maga termesztette borából ogy hordót szán rá a 
közös népünnepélyre. Az ünnepély megtörtént s 
a borból magam és huszárjaim is ittunk . . . .

Alig töltöttem még ogy hetot itt, már búcsúznom 
kellett e helytől, mert szakaszomat Putnokhoz 
közel, Máiéra rendelték, hol a másik szakaszszal 
egy fél században egyesittetott.

Ez volt majdnem első ténye az osztrák reactió- 
nak, moly oda működött, hogy észrevétlenül, 
előbb századokban, később osztályokban s végre 
egy egész tömegben ogyositvén a magyar had
erőt, azt az országból kivigye a többi forradalmak 
legyőzésére. — Ennek pedig úgy kellett megtör
ténnie, hogy a magyar minisztériummal a súrló
dások lehetőleg elkerültessenek, s hogy arra ma
ga a hadsereg is tökéletesen meg legyen nyerve.

Egy nap magányomban lóvéiét ‘kaptam К rain 
Л. barátomtól Patakról, melyben tudósittattam a j 
felől, hogy ogy felszólítás érkezett a galíciai had
seregtől, melyben az egész magyar katonaság föl- 
hivatik, kérné föl Viudisgrätz herceget, vezessoőt 
is Bécs falai alá a forradalom elnyomására, s hogy 
iparkodjam ezou okmány aláíratását meggátolni 
osztályunknál, mert a [többi három osztály már 
aláírta, s igy ha a miénknél is keresztülmegy ez,' 
úgy az egész ezredet bizonyára külföldre viszik, 
s a haza ogy erős támaszától fosztatik meg.

Azonnal,a mint e levolot olvastam s gondolataim
mal tisztába jöttem, magam olé hivattam Cserépi 
kápláromat, kiről hittem, hogy diák ombor lévén, 
ügyesebben fog eljárni rábízott, teendőiben, mint 
bárki más.— O,amire én felszólítottam, készség-
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gel válalkozott. — Meghagytam ugyanis neki, 
hogy mint ncpembor, vetődjek el a katonák közé, 
s beszéljen velők egyről másról, s a többek közt 
hozza fel azt is, hogy lehet, mikép a magyar sere
get fölszólítják hazáját elhagyni, s idegen érde
kért vérét ontani V s hogy ez ellen minél jobban 
szítsa föl az ellenszenvet. De előre figyelmez
tettem, hogy oly óvatosan járjon el, miké]) magát 
semmi bajba ne keverje ; mert aztán hiában hi
vatkozik roám, én mindent eltagadok, ő meg bün
tetését biztosan megkapja, — a mi annyit je
lent, hogy „stokházba“ teszik.

Elmen tem a zu tán Ferenczy hoz, а к a p i tány h oz.
Ki akartam puhatolni véleményét e tárgyban; 

de ügyemben igen nagy óvatosságra intett. — A 
hadsereg helyzetére átvivén a beszédet, odavetö- 
log ezt mondtam neki :

„Hallod, itt a magyarok és németek közt az 
összeütközés utoljára is olkerüllietlon, én nem hi
szom, hogy átuszszunk rajta, de sőt hiszem, hogy 
a magyar katonaságot ki fogják marsiroztatni az 
Oi szágból.“

Ferenczy néhány pillanatig gondolkozott, az
után határozottan feleié:

„Ez lehetetlen, ezt meggátolni képesok le
szünk.“

Többé nem volt mit titkolóznom; láttam, hogy 
itt olyan emberről állok szemközt, a ki előtt bát
ran szólhatok. Megmutattam neki К rain J. leve
lét. - -  Erre rögtön tervezni kezdtünk, hogy Je- 
hotno legcélszerűbb módon íneghiusitauunkjez ok
mány aláirá át. Végre is abban állapodtunk 
meg, hogy legközelebbi alkalommal egy oly tran
saction! kell bírnunk tiszttársainkat, a mely sze
rint mindnyájan abban egyeznénk meg, hogy bár
mily kérdés kerüljön is elé, mely a hadsereget 
illeti, azt egyes tisztnek támogatni, vagy az ellen 
föllépni csak az összes tisztek beleegyezésével, kö- 
zös határozatával lehessen. Mert ez által hittük 
elérni azt, hogy a többség mindenesetre mellet
tünk fog nyilatkozni.

Nem sokára Máiéról Miskolcra rendeltettünk.
Ekkor már az egész osztály össze volt vonva. 

Itt a transactióra valamennyi tisztet megnyer
tük, a többek közt Gruber főkapitányunkat, s az 
alezredesi osztály főkapitányát is , G románt. 
Mindnyájan beleegyeztek a kölcsönös szerződés
be, nehogy a barátság ily nehéz időkben köztünk 
v a 1 a 11 a mogsza к a dj on.

Egyik nap épon a derék Gromannál jöttünk 
össze, s az obédolőtti rövid időközt kártyázással 
töltöttük el. Egyszerre Ripp, az alozredes lép bo, 
és szokatlan barátság édeskés kifejezésével bó-

kol mindonikünknek ; kevés vártatva erre egész 
egyszerűen valami iratot húz ki zsebéből, s kiterí
ti az asztalra. — A galíciai hadsereg felszólítása 
volt. — „Uraim, egy okmány van nálam a galí
ciai hadseregtől, melyben fölhívja a magyaror
szági hadsereget, csatlakoznék hozzá stb. Kérlek, 
írjátok alá. *— Úgy hiszem, semmi megfontolást 
nem kíván az egész dolog, s hogy senkinek sincs 
ellenszava e részben, miután amit az egyik óhajt, 
az esprit de corpnál fogva azt a másik is 
óhajtja.“

Az alezredes szavaira Ferenczy válaszolt, s 
kérte őt, hagyná itt az iratot, hogy elolvasván, ha
tározhassunk felette.

Ripp arcán pillanatnyi megdöbbenés vala észre
vehető, de csakhamar avval a mindent elsimító 
nyájassággal folytatá : „De hiszen uraim, ez oly 
valami egyszerű dolog, igazán semmi, de semmi 
megfontolást nem követel.“

S újra sürgető az okmány aláírását.
Láttam, hogy itt már a katonai szigor diadal

maskodni fog a szivek honfiúi érzelmén, s azért 
a remény végső szalmaszálát is megragadtam, 
mely épen kezeimbe akadt. „Bocsánatot kérek 
ezredes ur, ha bátorkodom ezen ügyben felszólal
ni, de nem tehetek mást, kénytelen vagyok kije
lenteni, hogy köztünk nem rég egy transanctió 
jött létre, mely minden előforduló kérdésnél az 
összes tiszti személyzet együttes elhatározását ve
szi igénybe, — azért kérem , legyen szives ezen 
iratot itt hagyni.“

Ripp boszusága a legmagasabb fokra emelke
dett belsőleg, de külsőleg a mennyire lehetett, tit
kol á.

„On a legfiatalabb tisztek egyike, úgy hiszem 
legkevesebb szólása vau e tárgyban.“ — E sza
vak azon hatásra várakoztak, hogy engem végkép 
elnémítsanak. . . .  De én különben is hirtelen lei’ 
mészetemnél fogva felugrottam, s hevesen vála
szoltam :

„Habár legfiatalabb is, de minthogy a trans- 
actiót aláirtani, oly joggal remélek szólhatni, s kö
vetelni annak megtartását, mint bárki más.“

„Tehát maradjon itt; feleié az ezredes és 
hidegen távozott. — A mint ezt keresztül nem 
vihette, alkalmasint azonnal tudósította föozredcs 
Kolowratot, ki okkor Kassán mulatott. Kolow- 
ratot e hir annyira megzavarta, hogy kevéssel 
ezután Patakra tette át, a rendes állomásra, laká
sát.

Pár nap múlva igen sajátságos ezredesi rondo- 
letet kaptunk; az elején mindenféle intézkedések 
követkoztok sorban, mig a végére függelékül egy
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Fogják tudni olvasóim, hogy a méh a rovarok 
osztályába tartozik, azon osztályba, mely nagy 
száma, roppant szaporodása, s az embernek oko
zott kár által nemcsak a természetbúvár, hanem 
a gazdák, kertészek és erdészek, sőt az iparosok 
ügyeimét is nagy mértékben igénybe veszi.

Számukat illetőleg azt tartják, hogy eddigelé 
már 70 ezer fajnál több van fölismerve, s a le 
nem írtaké öt annyi is lehet. Roppant szaporodá
suk meglepi az embert, midőn látja, hogy némely 
kártékony erdei rovirok százat, sőt kétszázat is 
tojnak, egy anyaméh 5 — 6 —10 vagy több ezer, 
egy emész nőstény ,melynek teste a termékenyi- 
tés után kétszerte lett nagyobb, 86 ezer petét 
rak le. A levtlész ötödik nemzedékében már öt 
millióra szaporodhatok, és egy pár szürke húsonc 
(sarcophaga carnaria) egy nyáron át 500 millió
nyi ivadékot hagyhat hátra. Egyetlen osztály ál
latai sem tesznek nagyobb és állandóbb károkat, 
mint a rovarok. Elpusztítják lakainkat, mezein
ket, réteinket, körteinket, erdőinket, ruháinkat, 
halálra kínozzák s elölik marháinkat és mennyire 
nyugtalanitnak még bennünket is!

Nevöket testök bevágásaitól vagy rovátkáitól 
vették. Ezen rovátkoknál fogva a test három fő
részre osztatik: a f<jrey melyen az érzékszervek 
es szájrészek foglalnak helyet, a tokra melyen a 
szárnyak es lábak függnek, s a potrohra, melyben 
a nemző és emésztő szerek rejlenek és a mely sok 
rovarnál tojóhüvelyben vagy fulánkban végződik.

A mézelő méh egy ilyen rovar, s azon rend, 
melynek képviselőjéül mutatjuk őt fel, hdrfyarö- 
püek rendének neveztetik. A hártyaröpüeket 4 
átlátszó, hartyas és kevés erekkel átszőtt szárny 
jellemzi. A nősténynek tojóhüvelye vagy fulánkja 
van. — A méhek családjánál a liátulsó lábak szé
lesok, összenyomottak és szőrrel borítottak, hogy 
azokon virágport hordhassanak. Némelyek ezen 
családból magánosán élnek, m in tayyászméh (and- 
rena), melyek a legkeményebb gyaloguton is lyu
kat vájnak, mások társulatokat alkotnak, mint a 
méh.

Egy méhállam nehány száz heréből (1-ső ábra),
8—60,000 dolgozóból (2-dik ábra) és a király-

meghívás volt csatolva, melyben körülbelül any- f0lyása által akart hatni az egyesekre, s tervet 
nyi állott, hogy az ezredes ekkor és ekkor az akármi képen, de végre is keresztülvinni . . 
egész tiszti személyzetet szívesen fogja látni ma- Sikerült-e neki, majd később meglátjuk, 
gáuál. Ez persze nem volt egyéb, mint egy újabb (Vige köv.)
kísérlete a furfangos eszü Kolowratnak, ki az el- Közli: П и т и и ,  V ikim -.
ső kudarc után, másodszor saját személyes be-

A  m é z e l ő  m é h .

néhol (3-dik ábra) áll. A herék nem egyebek,

1. Here. 2. Dolgozó méh

mint liimek , fejőkön tizon- 
háromizü csáppal, nagy szemek
kel és szőrös testtel. A dolgo
zók elnyomorodott nőstények s 
az államnak legkisebb tagjai. A 
királyné az egyetlen kifejlett 
nőstény, mely nagyságban min- 
denikot meghaladja, teste kar
csú s hosszabb mint a szárnyak, 
és fémfényü szőrökkel borított,
lábai a szőrtől sárga szint nyer

ik Méh-к irály né. ^

A méhek boléletét vizsgálandók, kezdjük a raj
zásnál, mi abban áll, hogy egy királyné vezetése 
alatt a népesség egy része elhagyja a kast. Az 
anyakirályné ugyanis az önmaga által szült s a 
hozzá teljesen hasonló anyaméhet nőm szenvedi 
meg maga körül, annak élete ellen minduntalan 
tör, mig ez végre oly szerencsés helyzetbe jut, 
hogy a röplyukat elérvén, a szabadba siethet, hova 
őt nagymennyiségű méh kiséri.

Ha a királyné valamoly ágon vagy fatörzsön 
megtelepedett, a többiek is mind beléje csimbal- 
koznak és gombolyagot képeznek, mely terjede
lemben mindig nyer, mig csak ogy ropdoső mehet 
láthatni. Most befogja a méhész köpübo a rajt, 
lerázván azt az ágról, s este fölé a méhesbe viszi. 
A rajzás csak tiszta napokon szokott történni, ha 
esős idő jár, nem rajzik a méh.

A rajzás után még semmi nyoma som látszik a 
kasban a munkásságnak. A herék lomhán henyél
nek, a királyné ide s tova jár-kel, s a dolgozók is 
minden cél nélkül mozognak. Mihelyt azonban
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derült az eg, fölkerekedik a királyné, s vele 
együtt a harctábor, mint megannyi udvaronc, ki
repülnek a köpüből s magasan fölemelkednek a 
légbe, darab idő múlva visszatérendők. Ha valaki 
ráadná magát és összeszámitná a heréket a kire- 
pülés előtt és után, az utóbbi esetben egy gyei ke
vesebb lenne azok száma. Azon here ugyanis, me
lyet a királyné hajlamára méltatott, s mely a 
szerelem poharát megkóstolta, ezen élvezetért éle
tével adózott.

Csak most van igazi sürgés-forgás a kasban, s 
megkezdődik a munka, mert az ivadékról gon-, 
doskodni kell. A munkához szükséges műszert a
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4. A dolgozó móh száj miiszerei.

szájrészek képezik. (4.-dik ábra.) A felső rágo- 
nyok (a/i) erősek, görbék s belső szélükön foga
zattak ; az alsók (ó,ó) gyöngébbek s lalámokat 
tartanak ; az igen megnyúlt alsó ajakou is van 
két falául (c,c) s a nyelv végre egy középdarab 
ból (d) és két melléknyelvből (e,e) áll.

A kasban a munkamegosztás elve divatozik. A 
gyengébbek otthon működnek és vagy a király- 
mit ápolják, vagy a kőmivesmunkát végezik, mely
hez az anyagszert az orősebb dolgozók hordják. 
A herék semmivel sem foglalkoznak. Legelsőben 
a lak hasadékait tapasztják be s azt egészen ki
simítják, mi végett rágouyaikkal a nyár- és más 
fák gyantás boritékát levakarják, s lábaikon haza 
viszik. Ez az úgy nevezott tapaszviasz. Ezen készü

lettel nemcsak elleneiktől menekülnek meg, hanem 
más külső befolyásokat, péld. a fénynek behatását 
is kikerülik.

Most viaszsejtek építéséhez fognak. A viasz a 
Potroh gyűrűi közt lemezekben választatik ki Az 
építkezés felül kezdődik, s legelsőkben függélye
sen helyzett és egymással párhuzamban futó vi- 
aszkorongok építtetnek, melynek két lapjához 
függesztelek a kissé ferdén fölfelé néző sejtek. 
Az építkezés oly gyorsan halad, hogy egy sejt- 
korong, melynek hossza egy, szélessége fél láb, 
körülbelől 40,000 sejttel, 24 óra alatt teljesen be 
vau végezve. A sejtek igen nagy része hatoldalu, 
molyok építése közben a méh szakadatlanul maga 
körül forog, a honnan a sejtek oszlopalakuak len
nének, ha ugyanazon időben mások is nem fog
lalkoznának azzal, s minthogy ilyenkor egymást 
kölcsönösen nyomják és ezon nyomás hatfelől tör
ténhetik, a sejtek hatoldalu alakot nyernek. A 
méhek ezen eljárását a Dzierzon-féle képükben 
világosan lehet észlelni. Ezek úgy vannak beren
dezve, hogy a fedelet róluk eltávolithatni. A fedél 
alatt több pálcácska van keresztbe fektetve, me
lyekhez a méhek korongjaikat függesztik. Ha 
már látni akarjuk, mit csinálnak a méhek, a fedél 
eltávolítása után egy pálcácskát a rajta függő 
koronggal együtt kiveszünk. A korongok alsó ré

szén találtató sejtek különböznek az említettektől 
s egyenesen a királyi ivadék számára valók. Ezek 
egyenkint állnak, korsóalakuak, kerekdodek s le
felé irányultak és oly nagyok, hogy egyuek anya
gából 150 más sejtet lehetne épitni.

Ha e sejtek készen vannak, a királyné minde
rn kbo ogy petét helyez s ezen működést körülbe
lül 3 hétig folytatja, néha néha megpihen, miköz
ben a dolgozók erősítő táppal látják el és külön
féle nyájaskodást mutatnak iránta.

Ezen idő alatt nem pihentek a dolgozók, hanem 
részint télre magoknak, részint az ivadék számára 
('“leimet hordanak össze. Az üres sejtek, melyekbe 
a királyné nem helyzett tojásokat, éléstárul szol
gálnak. Ezen élelem a m é\ Hosszú nyel vökkel a 
dolgozók a virágok édelyeiben rejlő mézuedvet 
felnyalják s előgyomrukban, moly mézgyomor 
nevet visel, haza viszik és kiokádják. Ha aztán az 
éléskamrák mézzel meg vannak telve, viaszfedél
lel elzáratnak.

(Vége к öv.)

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
—  Febr, 1 0 .—

fV. K.) Úgy vagyunk a dísz-ünnepekkel is, mint | szegetnünk. Ekkép se baj, ha el is késtünk a Kis- 
a halottakkal — csak idő múltán illik hibáikat fo- | falvdy-Társaság nagygyűlésének leírásával, mert



ma már nőm kell a mindent rózsaszínben író iin- csábítani az örök-ifjú Poesistől. Igaz, bogy gazda 
népi krónista tisztjére szorítkoznunk, hanem tét- gabb partbie, do nem is ád oly derűs életet. Ko
szos szerint lehetünk egy kissé kritikusok is. "lény Zsigmond egész lényében meg van hatva

Legelőször is a tisztviselők diszkardjába bot- minden ily alkalommal, midőn vissza visszatér a 
Ilink. Igen, mert az elnökök és a titkár panyóká- szépmiivészeihez, hogy kijolontso neki hódolatát, 
val s kardcsörtetve lépnek о kis Parnasszusra, a Mily mély érzelemmel testé most is a költészet 
mit most — mellesleg legyen mondva — a plió- hatását a nemzeti érzelem emelésére,s lelkesedé
kiszi örök-zöld pázsit helyett pompás szőnyeg bo- sét, mely sohasem fajult fekteleuseggé, erezve,
rit, az, a melyet lelkes hölgyek hímeztek az aka- bogy a múzsa és bachánsnö közt nincs semmi ha-
demiának. sonlatosság. S mily igaz részvéttől emlékezett meg

A magyar díszruha minden ünnepies alkalom- a társulat bárom utolsó halottjáról ( Pakli, Bérczy
mai megillet mindenkit, de mire való ez a csörgő és Erdélyiről), szépirodalmunk e sajgó vesztosc-
kard a múzsák hajiokában? Váljon a Pireidák örök- geiröl.
szüzei, kiknek szolgálatában állnak ma is a szép- Eszünkbe jutott, hogy a szépirodalom veszte- 
művészetek ápolói, ismerték-e valaha e harcias ségoit nem csak a halottak jelölik, liánom azok 
jelvényt? Ok lantot, fuvolát, papírtekercset tarta- az élők is, kik nőm művelik többé a költészetet, 
nak kezükben! babár nagy tehetségük volna rá.

llagyján, ha a megyegyülésekre kardosán jár- Л titkári jelentés is emlékezett a halál-okozta 
nak, (habár onnan is elmaradt már e fölösle- vesztességekről, de emlékezett egyszersmind amaz
gessallang;) hagyján, hisz úton útfélen hallhatjuk, örvendetes munkásságról is, melyet a társaság ez
hogy a megyék az alkotmányosság védbástyái, s a idén kifejtett: sok müvet megbírált, munkákat
bástyák védelméhez már csak pour la forme is illik rendezett kiadás alá, öt Shakspearo-kötetet adott
a egy kis kard, ha nem húzzák is a tokból ki soha: ki, számos fölolvasással érdokesité üléseit, fölélj
de e szelíd szépirodalmi csoport, mely lágy költe- reszté a részvétet, s ez egy évben -41 alapitót
ményekkel, ékesszólás hevével, kellemes elbeszé- (4200 ftot) nyert.
lésekkel vagy megragadó drámákkal akar hódit- Az öröm, melyet ez adatok ébresztettek, ezúttal 
ni eget és szíveket, bátran a zugolyba feledhetne futó csillám volt, mert ismét egy veszteség gyá
mindenféle vitézlő fegyvert, miután különben is szára kellett emlékeznünk - ezúttal harmadszor,
meg van írva, hogy azok zaja közt elnémulnak a Szigligeti olvasta föl Zichy Antal emlékbeszédét 
múzsák. Bérczy Károly fölött.

Ha Kemény Zsigmond, e bölcselgö költő, Toldi A gyászbeszédek e társulat padjain az vkasszo- 
Fe renc, e békés kedélyű tudós, vagy Tóth Kál- hist (Polyhimuiát) képviselik, midőn t. i. van bon-
mán, a lágy lyrai dalok költője, a tollat esetlege- nők ékesszólás. Ezúttal nem volt. 
sen fülök mellett feledik, ez a prózai jelvény ehe- Zichy Antalban nem a próza művésze jelent 
lyen bizonyára jobban illett volna szépirói mi- meg előttünk, hanem a szive főnőkéig meghatott
voltukhoz,mint a kard, melyet ezúttal oldalukra jó barát, ki meghatottságában feledett mindent:
kötöttek. irályt, rhetorikát, feukölt hevet és művészetet.

A szellem, a tudás, a költészet lovagjai minek Elmondott sok aprólékosságot, mit a nocrolótok
csörtetik azt oly időben, midőn arról van szó, hogy már mind elmondtak ö előtte; elsorolt egy csomó
még a katonatiszteknek isle kellene a kardot ten- életrajzi adatot (némelyiket kétszer is;) örök om
ni —■ szolgálaton kívül ? lékezetre méltó ténykiut jegyezte föl azt is, hogy

Nem tudjuk, e kardzörej volt-é az oka, de any- még gróf Keglevich Béla is egy búcsúszózatot irt
nyi bizonyos, hogy a felolvasásoknak majdnem a halott fölött — pedig ez aztán nagy dolog:
felében valóban elnémúlt a — múzsa. Egyik óra- Bérczy nevében — saját lyrai diangúlatát ruházva
negyedben az irótúl maradt el az égi hang, a má- rája — elkárlioztatá a kritikát is, mely „hajtó
sikban a felolvasótól a hang hatásos érce. vadászatot tart a hibákra,“ (mintha bizony a kri

B. Kemény Zsigmond maga is csak a logköze- tika tisztje egyéb se lenne, mint aranyos logyez-
lebb ülőknek mondá el megnyitóját, mely tele getés, bonbon-osztás és szalonias bók ;) nagyszo
volt eszmével, költői szellemmel s a styl ama tö- rényon a sírra tett „göröngynek“ uovezé egész
mör hatalmával, mely kevésben sokat tud kife- emlékbeszédét; de valamit elfeledett - erőtelje
jezni. Mogvalljuk, e pillanatban el kárhoztattuk a sen jellemezni a derék, közbeesülésbon állt irót,
Politikát, ezt a vén, redős, zaklatott életű matró- elénk idézni szellemi arcképét, a foddhetlonjellem
mit, moly egy ily mélyen költői szellemet is olbirt és lovagias érzület c méltó képviselőjét, s fölül
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emelkedve az obiigát necrologok laposságáé, az 
irály választékosságával és az összeillő vonások 
egy beállításával domboritni ki egy alakot, mely 
megmaradjon az emlékezetben. — Ez az emlék
beszéd nem tömör szobor, ez csak egy törékeny 
fakoroszt elhunyt irótársunk sírján. Nem a szónok 
dicsőítése, hanem a jó és nemosszivü barát könyei. 
Tiszteletre méltók, mert tiszta forrásból erednek, 
de nem ragadnak meg, mert hiányzik belőlük az 

ihlet, mely másokat is ihletésre gyújtana.
Dalmady Győző költeményéből „A szerelemről“ 

nem hiányzott. Van ebbon lyrai hang, művészi 
alak és einolkcdő fokozat, de vég fokozata még 
szebb lenne, ha nem lefelé, hanem az ég felé 
szállna.

Dux Adolf felolvasását — „A színészet mint köz
ügy,“ — unalmas volt hallgatni, ellonbon igen ér
dekes volt olvasni a „Fővárosi Lapokból.“ tVagy 
is: Dux Adolf jó i ró, de gyönge fölolvasó. Szinte 
szerettük volna Szigeti kezébe adni, s akkor bi
zonyára hatást tesz, mert a színészet és uépdrá- 
mák érdekébon mély meggyőződéssel szól.

Gyulai Pál hamar híressé lett satyrája azokat 
ostorozza, kik minden áron népszerűséget haj- 
hásznak, udvaroncai a népnek, melynek hibáit is 
legyezgotik, s levegőjük a taps. Jól adta elő, s 
tetszett. Némelyek döcögős sorokat találnak ben
ne, de a satyra nem is kíván oly édesded folya
mosságot, mint egy lágy szerelmi dal. Megtűr né
mi darabosságot is, mert nem rózsákból, hanem 
tövisekből van fonva. Említésre méltó, hogy о 
satyra lényegét nem igen volt kedve megtámadni 
senkinek. Féltek, hogy a felszólalóra azt monda
nák : találva van !

Greguss Ágost „Szózatát a tudósokhoz“ szá
raznak találták. Noha erőteljes [szépirálylya 1 van 
írva, még is inkább az akadémiába való lett vol
na az, maguknak a tudósoknak, s nem ama női ko
szorúnak és élénk vérű ifjúságnak, moly most a

nagy teremben hallgatá. Arra inti a tudósokat, 
hogy Írjanak magyarosai), népszerűn, mert csak 
igy terjeszthetik el a tudományt. S ebben igaza 
vau, csak hogy ez már sokszor kimondott igaz
ság. Aztán azok ellen fordúl, kik germanismusok- 
kai rontják a nyelvet. S ezok is megérdemlik a 
kritikai ostort. De a vége még is csak az, hogy a 
,ia87gyűlés közönsége örömestebb hallgatja a köl
tészet termékeit, mint az ily komoly értekezése- 
ket.Azonban mindegy !, ha meghallja és figyelembe 
veszi о „szózatot“ csak egy pár tudós is, akkor ez 
bizonyára igen jó magvetés volt.

Arany László „Szökevények“ című huszártré- 
í áj a ügyes, élénk verselés, de ki van feledve bó
léié valami, a — tréfa. Ez csak a címben vauúneg. 
A fiatal költő e mellett jobban ir, mint olvas, s 
aztán igy a vége felé fogy is a türelem, s az egye
düli érdek már csak az, hogy kik a pályanyer
tesek.

„A beszély elméletével“ P. Szathmáry Károly 
nyert 40 aranyat, a „Frithjof-monda“ fordításá
val Györy Vilmos húszat. Utóbbit most választot
ták meg tagnak, az olébbit már rég kellett volna. 
A társúlatot — о pályasiker ,után — most még 
jobban nyomhatja e tartozás, melyet — isten 
tudja, mért — eddig egyre odább prolongált.

Különben nem csak Kisfaludy-Társaságból állt 
о hét története. A világ vígan farsangol, s az or
vostan- hallgatók fényes bált rendeztek. Budavá
ron zászló leng, de a királyné egész csöndben töl
ti ott napjait, s a király visszautazott (Becsbe.
A saisonnak egy új nevezetessége is akadt: Jack- 
son Haines, ki a városligeti tón oly korcsolyatán
cokat visz véghez, hogy a közönség örömest fá
zik a jégen s fizet üléseiért, csak hogy szédítő se
bességét és kecses attitude-jeit láthassa. Milyen 
boldog ember lehetne ez a Jackson Haines, ha 
jól jövedelmező színpadja nem olvadna el minden 
tél vége felé!

Ve g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F. Gy. (Történeti naptár.) Február 12. Zarilla pelusiumi italnak nevezték, mivel legelőbb Pelu 

у Moral, Spanyolhon legnépszerűbb költője, szü- sitim városában (a Nílus torkolatánál) használ- 
letett Valladolidban. 1817. 13. Károly Ferdi- ták. — A hímzés a zsidóknál már Dávid király
nánd Berry herceg megöletett. 1820. 14. Meg- korában volt ismeretes; mert frigy-szekrényeiket
halt Cook, a hires földkörül hajózó. 1770. 15. hímzett szalagokkal ékesítették. — A szappan
Meghalt Montesquieu. 1755. — Ki. A magyar tu- feltalálását — Pliuius szerint — a régi galloknak 
dós társáság első gyűlését tartá Pozsonyban. 1831. ' köszönhetjük. Mily régóta ismeretes a tégla- 

17. Moliére mc-halt. 1073. j égetés, bizonyítják Bábel tornyának maradványai,
( m. -f.) (Találmányok krónikája.) A sört az i melyek téglákkal építettek. — A sütő-kemencéket 

egyiptombeliok találták lel 1212-ben Kr. sz. e. s j keleten kezdték először építeni, s 583-ban Kóma
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fölépítése után Európában elterjedtek. — Az első 
selyem ruha 220-ban varratott s Heliogabal első 
volt, ki viselő. — A vizi malmokat 555-ben, a 
szélmalmokat 1299-ben kezdték először használ
ni. — A papirost Páduában a 12-ik században 
kezdték készíteni, Páris egyik nyilvános könyv
tárában 1239-ben kelt papir-iratok vannak. 
Némelyek az óra feltalálását Gerbertnek tulajdo
nítják, ki Auvergneben született, s később II. Syl- 
veszter névvel római pápa lön. Mint mondják, 
996-ban csinált egy órát Magdeburgban. A neve
ző t könyv napórának mondja Gerbert-ét s a leg
első három órának, melyek a mechánika törvé
nyei szerint ké
szültek; követke
zőket ta rtja : ne
vezetesen a legel
sőt (1326) Ri
chard Wiligfort- 
nakköszönhetj ük, 
ki Angolhonban 
apát volt. A má
sodikat Dondis 
Jakab készité Pá
duában 1344-ben, 
ez már oly töké
letes volt, hogy 
a planétáknak a 
nap körül való 
forgását is mu- 
tatá. A har
madikat Henri de 
Vie készité a pá
risi királyi vár 
számára 1370- 
ben. — Az első 
csokoládét egy 
spanyol hozta be 
hozzánk Mexikó
ból, 1520-ban. —
A rokka Braunschweigban találtatott fel, 1530- 
ban. — Az első dohányplántát egy barát liozá be 
Európába,1556-ban.—A katonaság Franciaország
ban csak XIV. Lajos alatt (1670) nyert egyenru
hát. — A legelső parókát XJI1. Lajos francia ki
rály alatt készítették, 2 fontot nyQinott; s 1680- 
ban a töitéletesbülés második stádiumát érte el.
— Az első haj tűk Angliában készültek, 1543-ban.
— A tűvel való kötés a lö-ik században votte
kezdetét. — A taktusra való menést Nagy Frigyes 
hozta be katonái közé. —• A kártyát Franciaor
szágban találták fel VI. Károly uralkodása alatt, 
kit betegségében gyámnokai a szerencsétlen kár
tyajátékkal mulattattak.___________  ___

Pent, Nyomatott Emich Gusztáv, ma

—• (A mánfai régi templom Baranyában.) — 
Az olvasót a sok régi emlékkel dicsekedhető Ba- 
ranyamogye Máufa nevű hegységébe vezetem? 
hol az utasnak azonnal szemébe tűnnek a képün
kön látható ódon tomplom kormos falai, moly tem
plom eredetét a 11 13-dik századig folviszi. 
Hogy ki építette valamikor ? erre biztos adataink 
nincsenek; hogy az említettem századbeli, azt bi
zonyítja kül- és belső építészeti modora. Mostani 
alakját 1740-ben nyeré bizonyos Vasányi István 
nevű remete által, ki az ekkoriban romokban he
verő templomot fölépítette, általa szerzett könyör- 
adományokon. 1841-ben a pécsi székes-egyházi

uradalom kijavit- 
tatá s uj oltárral, 
oltárképpel és or
gonával diszosité. 
A régi elmosó
dott oltárképet 
is (Szt. Imre) lát
hatni még. Ha
rangja 50 fontos, 
mely 1722-beu 
öntetett. Portálja 
gyönyörű fehér 
márvány, góth Íz
lésben. Most új
ra kellene egy 
Vasányi, ki a ron
gyos tetejű , ke
reszt nélküli tem
plomot kijavíttat
ná, legalább meg
volna mentve itt is 
egyik történeti ré
giségünk. Ny. I\.

— (Angol ne
mes ség.) Au gl i ába u 
három előkelő 
osztályt különböz

tetnek meg. Először a címeres nemességet: nobi- 
lity t; 2-or : a lovagokat s földbirtokosokat : gen
try. Ez az osztály körülbelül 57,000 egyénből áll, 
kik mindannyian a „Sir“ (ur) címet nyerik; 3-or: 
vau a polgárság commonatly. Az első osztályhoz 
tartozik 26 herceg, 17 marquis, 213 gróf, 78 vis
count és 231 báró. Némelyik herceg, gróf, báró, 
marquis s viscount is egyszerre. A hercegek s mar- 
quisk hivatalos stylusban „horcognek“ (prinz) ci- 
moztotnok. Az egész országban van még ezen kívül 
500 angol baronet, 200 scót és 100 ir, 25 térd- 
szalagrond- és 400 Bathrond-lovag. A lordok mél- 
tóságosak; az alsó ház tagjai tekintetesek-, a titkos 
tanácsbeliek nagy-tekintetüoknek cimeztetnek.
ar akadémiai nyomdásznál 1808,



*gy lefcesfllten buzgó képviselőnk agyában feltó- lőfegyvert készítvén, a király — dacára hogy el- 
madt, de mindannyiszor számba vevék, hogy any- fogadások nem voltak — Mersics urat maga elé 
“$ *  “ “ f “e" n.éPan“ ,e f  *е8Ув1в4 áldozatát bocsáttató. A fegyver, mint beszélik, minden eddi- 
adó stókjában róni nem lehet. Teszünk tehát, a mit gieket felülmúl, úgy a lövés gyorsaságában, mi- 
tebetünk,» hogy a nemzeti kegyeletes megemlé- utón az elsütéshez csak két fogás kell a így «ér
kezésnek monumentáüe müvei adóztunk, ez óhaj cenkint 30 szór lő, — valamint olcsósága tekint«- 
ösztőnzé e lapók szerkesztőjét a Honvéd-album tóben, mert egy löveg 1y ,  krba kerttl,mig az el- 
szerkesztésére, melyben legtdtünőbb hazai íróink fogadott Wánzl-félénél 8 krba. — Ha valósul 
és müvéezmnk: a nemzeti szellem harcosai fogják félelmes tökéletesedése a gyilkos eszköznek! '
a dicsőség koszorúját fűzni ahonért vérüket on- « ( а* a \ • * t .
tott szabadságharcosok számára. Mint az album о -i-l % j . a а1Г mondja, martius
szerkesztője, nagyon is éreznők az elénk tűzött Д  „
feladat súlyát, ha nem tennék azt számunkra (Érdekű házasságok.) Forgách Antal volt ma-
könnyüvé hazánk legkitűnőbb nevű irói és legge- ^ u d v a r i  kancellár, mint Rómából jelentik, e 
niálipabb festéazmüvészei, kik a cél iránti lelke- naPokban kelt egybe Glaser Florentina asszony- 
etiltségükben egymással versengő kész buzgalom- > Eder prágai izraelita leányával, ki előbb egy 
mai támogatnak. — A napokban elkészülő előfi- .̂ n” ar^1 kalmár neJe vo^  8 atfcdl elvált. — Hen- 
zetési fölhívás megjelenéséig is elmondhatjuk, ^herceg pedig e hó 4-ikén Bozenben Hofmann
hogy a Honvéd-album alakjára nézve a .Hazánk k\ a volt énekesnővé! keit egybe; a két tanú a 
« Külföldinél mintegy harmadíélszer nagyobb Idherceg két házi hivatalnoka volt. 
lesz, s oly rendkívül fényes kiállítású, a milyen * (József főherceg) elfogadta a természettudo- 
album Magyarországon még sohasem jelent meg. niányi társulat védnökségét, minélfogva üdvözlő 
Lesz benne körűlbelől tiz önálló, keretbe is fog- küldöttség fog hozzája járulni, hogy ezt megkö- 
lalható színesnyomású kép s ezek közül egy szönje. Megemlítjük, hogy e társulatnál a Bugát- 
ily, a „Hunyady László“ végbúcsúja modorá- frtos jutalmat Krenner József Sándor
ban, ledobb nevű festészeinktől, kik közül Vdgner nyerte el egy ásványtani pályaművel.
Sándor hazánkfiát, a müncheni nagyhírű festészeti * (A történet-tudományi társulat) utósó ülésében 
akadémia tímárát $ a „Hunyady László búcsúja“ Rómer Flóris Franki Vilmosnak Rómából kelt le- 
szerzőjét, B en czú r G y u lá t, a geniaHs életképfes- veiét olvasta föl, melyben Franki értesiti a társu- 
tész M u nkácsy  M ih á ly t, a festménykiállításainkon latot, hogy egyik római könyvtárban egy Corvina 
olv osztatlan tetszést aratott L itsen m a yer t és a codexre talált. A codex egy hártyalevélre rajzolt 
tehetséges Szinynyeit említjük. Az album művészi római missale negyedrétben. — Első hat levelét 
részét illetőleg megemlíthetjük még, hogy lesz az egyházi naptár foglalja el, a hetediken pedig 
benne h a rm in c  m a g y a r  tábornok arcképe  s hogy 1469 évszám olvasható, s azután következik a mi- 
ezenfelül az album minden költeménye és cikke noritátnak latin szertartás szerinti missaleja. E 
két-két díszes illusztrációval lesz ellátva. A mi a codexet Mátyás király ajándékozta Tamás ferenc 
Honvéd-album irodalmi.részét illeti, abban sza- rendi szerzetesnek, úgy hogy ennek halála után a 
badságharcunkra vonatkozó rendkívül érdekes könyv azon ország tulajdona maradjon, hol a 
munkáikkal Vetter Antal altábornagy, Perczel szerzetes meg fog halni. Másolója igy nevezi meg 
Mór, Bátori Schultz Bódog és Asbóth Lajos hon- magát „Geori (valószínűleg Győri) cathedralis et 
védtábornokok, Jókai Mór, Petőfi Sándor (még institoris in Vienna.“ — Érdekes lehet itt azon 
eehol meg врт jdent szabadságharci költeményei- viszony, mely Mátyás király és Tamás szerzetes 
vei,) Tomp» Mihály, Qyulai Pál, Tóth Kálmán, b. között létezett. Valamint érdekes lehet az is, hogy 
Podmaniczky Frigyes, Soász Károly, TóthEndr^ míg más codexekben Mátyás király mint hős 
Dalmady, p. Szatmáry Károly, Oseírnátoni, ős lovag van személyesítve, itt alázatosan térdel 
Vadnai, Irányi Dániel, Abonyi Lajos, Győri a keresztfa alatt £‘v
Vilmw, Szász Gerö a egyéb számos jobb Írónk • ( Ш 1 а у  mint most már hivatalo-

* 7 „ ч . . . . . .  ,, san is jelentve van, Belgrádba főkonzulnak s po-
DJ ( f i ir d f y  J  f i M g e )  vasárnap éjjel visszautazott ««kai ügyvivőnek nevezték ki. Az első magyar 
Bécsbe. De nem sokára ismét visszatér, mert a ember, kit ily tisztség ér.

,uf«S íp  wriihTbTr • <e /•’•fi; « ‘»«j*' **"«'
időzött, csendben és családi körben tölté.N em  leneéget okozott „szerb vajdaság és „temesi 
a d o ttk ih » £ £ k a t ,s  nem fogadott el küldött- bánság“-félecímeket nehasználja,s magát „te- 
eégeket Egyedül b. Wenckheim belügyminiszter mesi «parancsnokság -nak címezze, 
rószesttlthostaab kihallgatásban. A császári gyér- * ( A  p é ld á já t)  tapasztató ena-
mekeket e hó közepe körül váriák Budára, hol ponkban gr. Batthyány Lajos özveuye. Az 1849- 
hat hetet fognak tölteni Királyné ő felsége tizen- iki szomorú események utón Zürichbe vonult, hol 
kilenc magyar lépőt rendelt meg maginak. egyik napon elnyűtt ruhában és mezítláb egy ma-

* (rá  g y o m -p u sk a ) О felsége Budán léte alatt gyár menekült folyamodott a derék hölgy jószi- 
kttlönös figyelmet tanúsított Mersics győri puska- vüségéhez. Varga Benjamin ezygyártó volt ez, ki 
műves iránt, ki egy saját találmányu hátultöltő Komáromban a magyar hadsereg számára készt-



tett szükséges holmikat, s már mintegy 20 ezer 
fkot takarított össze Kossuth-bankjegyekben, mi
dőn jött a kemény rendelet hogy a kinél ilyen pézt 
találnak, halál vagy börtön vár rá. Varga remél
vén, hogy e bankjegyeknek még értéke lehet, in
kább bujdosni indult fiával együtt, s a nemésszivü 
özvegy grófné látta el Zürichben útiköltséggel, 
hogy Amerikába utazhasson. Sok út és nélkülözés 
után Texas-államban települt le, s folytatva mes
terségét, szorgalma gyümölcsöző lett. A nyáron 
Texasba Vargához eljutván a hir a hazánkban 
történt változásokról, elhatározta hogy visszatér, 
mert hitte,hogy a magyar kormánytól kárpótlást 
is kap. Vissza is tért, s megemlékezvén jóltevő
jéről, a grófné fia számára egy pompás amerikai 
nyerget hozott magával, melyet Győrmegye alis
pánja már át is adott a grófnénak, Varga forró 
köszönetét mondó levele kíséretében. A nye
reg gyönyörű, remek munka s dicséretére vá
lik a magyar sereg egykori munkásának, ki 
már ismét visszatért Amerikába. Batthyány La
jos özvegye, ki jelenleg vidor unokái nyájas kö
rében, Egyeden, lányánál tölti a téli idényt, ked
vesen! fogadta a hála ama kegyeletes nyilatkozvá- 
nyát, mely mindenesetre szép jellemvonás egy 
szegény bujdosó magyarban.

* (A delegátió költség-bizottmánya) lebr. 8-iki 
ülésében a pénzügyi választmány jelentése véte
tett tudomásul és teljes tartalmára nézve helyes
nek találtatott. A jelentés azt indítványozza, hogy 
a haditengerészet és katonaság központi könyv
vitele a hadügyi osztályhoz utasittassék; — az 
államadósság kezelési költségeit „nem“ közösek
nek jelenti ki, ép úgy a nyugdijakét is, mert csak 
a közös szolgálatok után járó nyugdijak föclözen- 
dők közösenennek  eldöntése pedig a törvény- 
hozást illeti.

* (Figyelemreméltó találmány.) Dushegyi Már
ton (Riechenberg) hazánkfia, ki több éven át 
Észak*Amerikában és Angolországban a termé
szettudományok tanulásával foglalkozott, egy igen 
jeles készítményt talált fel, mely borús időben vagy 
oly helyeken, hová a napsugár gyéren vagy épen 
nem hat be, a nappalhoz hasonló világítást képes 
előidézni. E találmány alkalmasint nagy elterje
désbe^ fog örvendeni, mert az egészségre nézve 
nem hátrányos, mint más ilyszerü világitó eszkö
zök ; mert sokkal olcsóbb, mi kitetszik e rövid 
számítási viszonyból: egy évi légszeszláng, mely 
naponkint hat órán túl világit, ezen találmány 
által tizenöt annyi ideig tart. —̂ A találmány 
neve „Napfényderítő“, melyre Dúshegyi Márton 
hazánkfiának és társának a m. k. földmivelési 
ipar- és kereskedelmi ministerium szabadalmat

■ adott. . ;, Y
* (A honvédlüzéreég legújabb diadala.) A svéd 

kormány Kupa nevű emigrált ezredest azon meg
bízással küldötte Magyarországba, hogy az egykori 
röppentyűk titkát a svéd*norvég csapatok számára eze
resze meg. — Az ezredes e végből egyenesen Lukács 
Dénes, jelenleg nádudvari lakos, a forradalomban 
pedig a nagyváradi öntöde felügyelőjéhez fordult. 
(Kinek arcképét lapunk múlt évi folyamában közöl

tük.) Egy debreceni polgár, ki a forradalmi hadvi
selésben szintén jelentékenyebb szerepet játszott, 
s ama körülményről Lukács D. ur által tudósitta- 
tott, rögtön irt Nagyváradra egyik ismerőséhez, 
hogy vájjon van-e még itt azok közül, kik e titkot 
birták, valaki életben ? — A felelet az lön, hogy 
igenis van! És ez Unger Károly, ki a forradalom 
alatt a magyar tüzérségnél szolgált, s ki jelenleg 
igen igen szerény körülmények közt, mint a nagy
váradi lövészegylet tollvivője van alkalmazva. —  
Unger ur e titkát már egyszer a magyar honvé
delmi minisztériumnak is felajánlotta ; [azonban 
Andrássy gróftól azon választ nyerte, hogy miután 
még eddig magyar hadsereg nincs, о titoknak hasz
nát nem veheti s őt további várakozásra utalta. — 
Az öreg 70 évet meghaladott Unger azonban nem 
igen várhat addig, míg nekünk magyar hadsere
günk lesz, s igy, ha még, miután jobb szeretné, ha 
ezzel hazájának tehetne szolgálatot, egy másod
szori felajánlása is sikeretlen marad, a titok a svéd  ̂
norvég kormány birtokába jut.

* {Pozsonyban nagy az ingerültség,) és pedig 
méltán, ha a következő esetet fontolóra vesszük. 
Az ottani honvéd-egylet e hó 11-ikére bált rende
zett, melynek tiszta jövedelme a Pered-Zsigárdnál 
elesett honvédek emlékoszlopára van szánva. 
Kollegiális barátságból elhatározták, hogy meg' 
hívják Neiperg cs. altábornagyot s pozsonyi had- 
paracsnokot is s ezzel együtt a tisztikart. Ezt 
mégis tették egész magyaros szívességgel, s egy 
küldöttség ment a tábornagy úrhoz. A nagyur a 
küldöttséget a hadosztály hivatalos irodájában 
több c S . k. törzs és főtiszt jelenlétében fogadá s 
miután a küldöttség jövetele célját elmondá, az 
altábornagy egy rövid politikai tartalmú beveze
tés után, körülbelől azt válaszolá: hogy ő a hon
védegyletet törvényesen alakult szeplőtlen hu
man intézetnek tartja ugyan, de — tévé hozzá 
emelkedő ingerült hangon — igen jól tudja azt is, 
hogy a honvédek oly irányt követnek, a melytől 
neki, mint császári tisztnek, távol kell maradnia, 
mert — folytatá mindig erősebb kitörő hangon — 
ő bizonyosan tudja, hogy a honvédek arra törnek, 
hogy inkább ma, mint holnap szorítsák ki a hatá
ron túl az osztrák hadsereget, — egy független 
nágy Magyarországról rajongnak. Pered-Zsigárd
nál szobrokat szándékoznak a gyalázatos múlt em
lékének emelni azért, hogy ez által a dicsteljes osz
trák császári hadsereg történetét beszennyezzék. 
Méltóztatott továbbá megjegyezni, hogy a császá
ri hadsereg egységét (mely századok óta egyedül 
volt képes a közállamot a külmegtámadások el
len dicsőségesen megóvni, s jelenleg is csak egye
dül képes azt a kül és belviharok ellen biztosíta
ni) megingatni nem szabad. „Mindezek után igen 
sajnálom — mondá, —• hogy ki kell nyilatkoztat
nom, miszerint meghívásukat el nem fogadom, s 
épen úgy, mint a decemberi színi előadás alkal
mával, most is szigorúan megtütandom a helyőr
ségi tisztikarnak a célzott táncvigalombani rész-! 
vételt.“ Ilyen, s ehez hasonló események növelik 
aztán a keserűségeket, s ingatják meg a bizal
mat.


