


T A It T A L G  М.
Cikkek : „G aál L á s z ló  h o n v é d tá b o r n o k “ Gi/uггnka Antal- -- „ V e g y e s  k ö z le m é n y e k .“ — „ Iro d a lo m .“ — „ S z e r k e sz 

t i .  —  „B eth len  G ábor h a lá la .“ T ö r té n e ti e lb e sz é lé s .  B e á ii tő i ü z e n e te k .“ —  „A  k iad ó  h iv a ta l ü z e n e te i .“ —  „A h o n v éd -
Farkastól. (F o ly t .)  —  „ S z e g z á r d .“ Maialis Ferenciül. —  „A album  e lő fiz e tő in e k  n é v so r a .“ „ Ú jd o n s á g o k .“
m agyar szá m ü zö ttek  A m er ik á b a n .“ I I .  Szokoly Viktortól. — j K é p e k  í G aál L á s z ló  h o n v é d tá b o r n o k . — S z e g z á r d  lá t-  
„ S za b a d sá g h a rcu n k  é s  H a y n a u  rém u ralm a a la t t .“ Tóth Dá- k é p e .“ —  „A  sz e n t  c s a lá d “ , C arraci H a n n ib á ltó l. —  A ta-
nieltől.— „ A  g ö m ö r m e g y e i k ö zn ép  la k o d a lm i s z o k á sa i .“ Mi- h u alp a  p éru i k ir á ly  tem eté se . Monterótól. — R é g i m a g y a r  v á -
csinay Ferenciül. —  » E g y  h ót tö r té n e te .“ Vadnai Károlytol. ra in k  : I . S z ig e tv á r .

I r o d a l o m .
— („Az erdélyi múzeumi egylet évkönyvei“) negyedik köte- — ( „A gácsországi vasút iránya11)  vidéki, országos és ncm-

tének 2-ik füzete most jelent meg Stein kolozsvári könyvárus zetközi szempontból. Egy térképpel. Nyomatott Ileckenastnál.
bizományában. Ára 1 ft 50 kr. A nagy negyedrét alakú füzet
8 rajztáblával is el van látva. Főbb cikkei ezek: „A szláv — („ M iss io i la p o k “ ,) az első protestáns magyar missió 
elem a rumun vagy oláh nyelvben“ Schmidtől; „Adatok közlönyének 6—7. száma. Szerkeszti és kiadja CzolderMárton
Erdély pók-faunájához“ Hermantól; „Álattani közlések“ magyar missionárius. Nyomatott Sárospatakon, s előfizethetni
Hermantól; „A régi magyar súlymérték“ Finálytól; „A Re- reá"Moldva-Oláhországban egész évre egy aranynyal. Magyar-
tyezát“ Csatótól; „Adalék az erdélyi ásvány termések isméié- országon 5 írttal. Egy évben 12 szám jelenik meg.
séhez“ Kremnitzkytől ; „Déva vára Erdélyben“ Smidtől.

Szerkesztői üzenetek.
— K ö r m ö c b á n y á ra  : M-у V-r-nak. Igen várjuk a régészeti •— Triesztbe : D. S-nak. A levelet a „Heti Posta“ múlt

cikket s a hozzámelléklendő íarajzokat. számában tettük közzé.
_P o zso n y b a  : T. I-nak. Dienes Lajos úrnak átszolgáltat- — Pesten : R. B-nak. Az illusztrátiókkal ellátott cikksoro-

tuk a nyilt felszólítást a „Kis Üstökös“ cimü gyermeklap zatot ki fogjuk adni. A másik fölött személyesen szeretnénk
ügyében, mely lap az előfizetőknek nem küldetvén meg, ön önnel beszólni.
saját előfizetését a „szabadságharc szobra első pénzalapja“ — Kolozsvárra : M, G-nek. Alkalmilag megjelenhetik,
javára kéri beszolgáltatni. Minthogy Dienes úr sem a pénzt — Egy realistának Kassán : Egyelőre olyast nem közlünk,
nem szolgáltatta be, sem az előfizetőket megnyugtató nyilat- Egyébiránt a régiek helyébe is előnyös változtatás lépett,
kozatot nem juttatott szerkesztőségünkhöz, azért őt megróv- midőn azok helyét most nemcsak mulattató, de egyszersmind
ni az irodalom hitele érdekében a „Kis Üstökös“ azon hasznos rajzok és cikkecskék foglalják el.
többi előfizetője nevében is kötelességünknek tartjuk, kik ez — Kozmára : V. Gy-nek. Óhajtása teljesült. Becses igóre-
ügyben már több, általunk közzé teendő nyilatkozatot küld- teire számolunk.
tek be hozzánk. — B u d á n  : P-ynak. Megkaptuk a folytatást is.

— Bésfvluha : K. L-nak. Az Amerikába kivándorlóit ma- *— Szántóra : E. Gy-nek. A „Gubafürt“ cimü csinos be- 
gyarokkal (ha cimzetük tudva van) egyszerűen levél útján szélyke a „Heti Posta“ tárcájában fog megjelenni.
lehet érintkezésbe lépni. Magyarok vannak az Egyesült-álla- — Szabadkára  : Sz. L. A-nak. Oly hangon van az egész
mok minden nevezetesb pontján , vannak Utah területén, tartva, hogy azokat is sérthetné, kik ezt egyátalán meg nem
Mexikóban, Brazíliában stb. Minden Amerikában élő magyar- érdemlik.
nak névsorát ismerni lehetetlen, mintán azon óriási területen —
sokan tartózkodnak úgy, hogy másik honfitársuk sem tud
róluk. A mi cimzetüket illeti , csak nehányét tudjuk, kikkel
összeköttetésben vagyunk ; ily összeköttetés azonban magán A  k i a d ó h i v a t a l  ü z e n e t e i ,
természetű lóvén, nem vagyunk felhatalmazva a tudott cinke
teket egyszersmind köztudomásra is juttatni. — Szt. Húberten : (Bánság) Schweitzer FÜlÖp lelkész úr-

— Kéthelyre  : N. L. Ilyessel nagyon el vagyunk halmozva, nál a „Hazánk s a Külföld“ tavalyi évfolyama 5 írtért meg-
miként az minden számunk tudósításaiból látszik. rendelhető.

— Kakas Sára, — Musilcát akarok hallani, — Csikós boj- — Tisza-Nánára : N-i J-nek. A ki a „Hazánk s a Külföld“
tár, — Tisza vize zúg(g)ó árja, — Ki szeretné felföld a te egész évi folyamára, habár csak óvnegyedes részletekben fi- 
képed ? stb. stb. cimü versek nem jelenhetnek meg. zet elő, az a csomagolási 80 kr. beküldése után szintén rósze-

.— Szakolcára : U. A. F-nek. Azon hely és vidék ismerte- sül pompás színnyomatú mülapunkban.
lését köszönettel fogadjuk.

A „HONVÉD-ALBUM« előfizetőinek névsora.*)
(Negyedik közlemény.) Gyika István Détánfalva 8 f t ; Mó- Wohlfart Ernő B. Hunyad 5 f t ; Kovács Gyula — 5 f t ; Soós

száros Alajos plébános Ipoly-Szakálas 6 f t ; Bartoss Lajos Antal — 5 f t ; Mike Lajos Zsobok 5 ft ; Kilyén Ferenc M.
pleb. K.'Gyarmat 5 f t ; Pribis János Zichyfalva 4 f t ; F o d o r ---------------
József Alőr 2 ft 50 ; Péchy Pál Beregszász 8 ft; Monszpart *) 8 írttal díszes kötésű példányra, 5 írttal cimképes bori-
Jánoe Sz. Mihályfa 5 f t ; Berthóti Gusztáv — 5 f t ; Gyarma- tékkal ellátottra történtek előfizetések. A 4 ftos előfizetés fele
thy Zsigmond Bánffy-Hunyad 8 ft; Török Károly Sz. Király a 8 ftos s a 2 ft 50 kr. az 5 ftos összegnek, a másik fele az
4 ft; Horváth Zsigmond — 5 f t : Ágh Ferenc — 5 ft; Hil- album megküldésekor póetai utánvét útján fizettetvén meg.
leprandt Miksa — 5 f t ; Hiry János — 8 f t ; Csath Soma— Minden tizedik előfizető teljes 5 fr tn y i előfizetési összege a
5 f t ; Dubay Pál — 5 f t ; Kilyén Sámuel Valkó 5 f t ; Tholvay szabadságharc szobra ja vá ra  Pest város letéti pénztáránál he- 
Zsigmond B. Hunyad 5 ft ; Reschenberg Mátyás — 5 f t ; lyeztelik el.
Gaszner Sándor Csúcsa 5 ft;  Nyilas Miksa Monostor 5 f t ; Ezen szobor javára azonban bármily csekély külön-fizelése- 
Deák Márton Sárvásár 5 f t ; Kőszegváry Gyula — 5 f t ; Pó- két is legnagyobb köszönettel veszünk át, tudatva, hogy a
tér György B. Hunyad 5 f t ; Polanszky Emil — 5 f t ; Blas- számadások nyilvántartása tekintetéből úgy az előfizetők,
kovits Fridol — 5 f t ; Szentes Aurél — 5 f t ; Fekete Bogdán mint a külön adakozók neveit és összegeit mind lapunkban,
Egeres 5 f t ; Nagy László B. Hunyad 8 f t ; Deák Mihály — mind a „Honvéd-album“ végén kinyomatjuk.
5 f t ; Ábrahám János — 5 f t ; Keresztes Sándor Inr sei 5 ft A  „ Hazánk s a K .“ szerkesztősége.



Negyedik évi folyam. 15. szám. April 9-én. 1868.

Uaál László honvédtábornok
Szabadságharcunknak ismét egy jeles bajnokát hunytat a város közköltségen ténycsen akarta 

mutatjuk be, ki kezdettől végig kitartón, hősiesen oltemettetni, de az akkori időkben ez nem tör-
küzdött ama nagy napok csatamezején, s az utósó ténhetett meg. Egyszerűn temettek el, nehogy a
csatából sem távozott el, hanem katonái vitték el gyászünnepelvben tüntetést lássanak, 
fegyverekre fek
tetve, ballábát el- 
v о s z í t v é n. A z u t á 11 
nyugodtan szen

vedhetett kór
ágyán ; -  dobok,
trombiták, ágyúk 
moraja nem hábo
ríthatta harcos lel
ki*!. Л legutolsó 
csaták egy i к ében,
Temesvárhoz kö
zel, 184Í). aug. (d- 
dikén, Kis-Becs- 
koroknél , hol a 
jobb szárnyat ké
pező hadtestével,
(így 12 l’o n t o s  
iigyiltfolyó cl.4Z.-l-
kítá bal lábát a 
bokáig.

( í a á l  László 
N .-Körösön szüle
tett LSlo. január 
18* án. Atyja (íaál 
•József volt, anyja

с., ,,4/m nuúv guel ezredbe lépett mint főhadnagy: öt ev múlvapedig Lapp Mária, ki szeretett ha halaid után meb * i ’
I • . I к , /.li Iviírösön Ne- kapitány lett. Az 1848-kiosemények Aradon talal-sok é v i g  szerény elvonultságban (dl Kol os on ,  rso 1 /  , _ ,, • , .

1 . . ... ,Г1'М,АЦ; i.nric4 mo.íí’om- ták, hol a derék, íozan goudolkozasu, hazafias er-hany év előtt, halt inog, s a városi tanút s un gom , ^
, .. . ,, (iáról az el- zoliuU kapitányra most is igen sokan emlékezneklekezven a tisztes anya nagyei nemű uai oi, ««л 1 n

/V g  у с г  ш с 
Gaál L. szülővá
rosában végezte 
iskoláit, s a jog- 

tudományok ra 
Pestre jött. De a 
nyugtalan , élénk 
ifjú nem sokára, 
(1828.) mint ka
dét, az Eszterhá- 
zy-ozredbe lépett. 
A kadétvizsga al
kalmával az ez 
red tulajdonosá
nak, hg. Eszter- 

bázynak igen 
megtetszett a csi
nos kiilsejü ifjú, s 
felszólítá : hogy 
megyéje által m a
gát a magyar tost- 
örségh ez a j án 1 ta s- 
sa. Ez meg is tör
tént s ( íaál bárom 
évig volt testőr, 
innét a Don Mi.
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meg. Ottani tartózkodása alatt annyira megnyerte 
az aradiak szeretetek, hogy később a város és 
megye a magyar kormánytól öt körte Aradra 
várparancsnokul.

Gaál már-már ki akart lepni a szolgálatból, s 
csöndesen visszavonulva, a családi életben keresni 
az élet örömeit. Arája a nemeslolkü Beniczky 
Terézia volt, ki később szép lelkének egész ra
gaszkodását oly fényesen bizonyította be. Ekkor 
történtek a márciusi, s az ebből kifolyó többi ese
mények. Gaál lemondva egy időre a családi élet 
boldogságáról, mely oly nő oldala mellett várt 
reá, mint Beniczky Terézia, hazájának ajánlotta 
föl szolgálatát. Gaált kevés idő múlva mint az 
aradi nemzetőrök őrnagyát találjuk. Legelső Íz
ben a paulisi és világosi zajongó oláhság megfé
kezésére indult. A szabadságharc küzdelmeiben 
itt látták először szürke lován, s itt nevezték el 
„ szürk e lova s “ -nak.

Bajos volna őt mindazon csatákba követni, me
lyekben részt vett. A nyár folytán a bácskai had
járat egyik tevékeny részese volt. Sokszor talál
kozunk vele Bem és Bérezel mellett. Ez utóbbi
val ostromolta Szt-Tamást, Bem mellett pedig két 
ízben volt Erdélyben. Gaál nem azok közé a tá
bornokaink közzé tartozik, kiknek nevéhez nagy 
döntő csaták vannak fűzve ; ő egyike azon jeles 
hősöknek, kik nélkül csatát nem lehet vívni, vagy 
legalább nem lehet megnyerni.

Midőn első ízben ment Erdélybe Bem se
gítségére, ez útjában egy szomorú epizód történt, 
mely az akkori felizgatott nemzetiségi fanatismus 
szomorú példája. Halmágyon egy székely figyel
meztette, hogy az oláhok három nap előtt a köz
ség egyik pincéjébe 32 magyart temettek cl ele
venen. Gaál meg is találta о helyet. Az olzárt 
pincében 32 karóhoz ogy-egy magyar volt kötve, 
előttük pedig nagy fölterített asztal állott, meg
rakva ételekkel. Az asztalon lámpa égett. A sze
reim >étlonek már három nap óta nem ettek sem
mit s arra voltak kárhoztatva, hogy az éhhalál 
kínjai közt megrakott asztalt lássanak maguk 
előtt.

Részt vett á piaki csatában s Bem 1849-ki téli 
hadjáratában. Febr. utósó napjaiban rendeletet 
kapott a minisztériumtól, hogy a már egészen el
veszett Bácskába siessen, hogy Szabadkát védel
mezze, s Gaál mart. 2-ikán már Szabadkán volt. 
Ерел a legjobbkor érkezett. A szerbek ép акког 
rendeltették meg Szabadkán, hogy márc. 4-ikére 
8000 ember számára élelemről gondoskodjanak. A 
zavar és ijedség nagy volt. De az a 8000 ember j 
nem ment be Szabadkára. Mart. 4-kén Gaál ment

elibök, s fényes csatát nyert és sok hadi zsák
mányt ejtett. Szabadka városa, hogy leróhassa 
háláját, 200 hold földet ajánlott föl Gaálnak, de 
Gaál az okmányt csak jobb időkben akarta 
aláírni.

A szabadkaiak bizonyára emlékeznek még o ’t o , 

és fel fogják használnia most már nyílt alkalmat, 
— midőn a megyék és városok mindazon jele
seknek, kiket a szabadságharcból övéiknek mond
hatnak, — hogy Gaál iránt a hála adóját és a ke
gyeletet leróhassák.

Gaál a szabadkai csata után (márc. 16.) ozro- 
des lett, nehány nap múlva pedig a magyar ér
demjel kis keresztjét kapta, s а IV. hadtest első 
hadosztály parancsnokságát. Aztán Perczellol 
csatlakozott a szerbek ellen, majd meg Bemmel a 
Bánátban.

A nyár folytán a tiszamelléki hadjáratban vett 
részt Perczellol, s ugyancsak Porczol helyett a 
hadügyminiszter őt bízta meg a sereg főparancs
nokságával. Oly tény ez, moly világosan mutatja, 
hogy Gaál ki ekkor 39 éves volt, — mily je
lentékeny hőse szabadságharcunknak. Ez juh vé
gén történt Kecskeméten. Jegyeséhez ez időben 
irt egyik levelében vigasztalókig Írja: „Istenben 
való bizodalmám, irántadi hü szóróiméin lehetlen 
hogy elhagyjon. Sok veszélyen mentem keresz
tül, de golyó még oddig számomra nem önte
tett.“

Fájdalom, már meg volt öntve, s nehány nap 
múlva (aug. 9-ikén) a temesvári csatában, Kis- 
Becskereknél lábát sodorta el. Ez volt 33-ik csa
tája, melyben részt vett. Ilii katonái пли akarták 
az ellenség kezében hagyni, másfél óráig vitték 
puskákon, mig Lázár Vilmos ezredes kocsiját 
ajánlván föl neki, azon jutott a sebesült Remetéig, 
hol bal lábát a térd alatt hamarjában elvágták, s 
aztán tovább vitték egy oláh kocsin, mígnem 
Bulcsra ért, hol a derék b. Fechtig, nem gondolva 
a veszélylyel, moly egy magyar tábornok befoga
dása miatt érhette, kastélyában ápolta. A haza 
ügyének elveszte mélyen lesujtá és ehoz járult 
testi fájdalma is. E szomorú napokban egy fény
sugár vigasztalta. Hü jegyese, a mint értesült vő
legénye szerencsétlenségéről, nem gondolva semmi 
veszélylyel, mely reá várhatott, sok viszontagság 
közt fölkereste vőlegényét, ápolója, vigasza és neje 
lett, hogy megoszsza vele sorsát, azt a bizonytalan 
sorsot, moly meglehet, hogy a bitóhoz, vagy leg
jobb esetben a száműzetésbe vezeti. A gyöngéd 
kezek alatt felüdült Gaál, s mankó segélyével jár
hatott. Még mindig a derék báró vendége veil.

Egy véletlen baleset határozott Gaál bizonyt i-
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lan sorsa fölött. Elbukott a szobában s mogsé rté 
a hegedő láb sebeit. Erős láz rohanta meg, s 
1850. fobr. 25 én — 56 órai betegség után — neje 
karjai közt szállt el nemes lelke.

Sir ja fölött az ottani katli. plébános, Farkas 
Mihály mondott beszédet és beültette a sirt virá
g o k k a l .

Gaált, midőn már el volt temetve, akkor érte 
utói az üldözés és nem volt nyugta a sírban.

Báró Lechtiguok volt egy cseh erdésze, ki hasz
not akart huzni abból, hogy uránál egy sebesült 
magyar tábornok talált monhelyot. Följelenté az 
egészet, azzal a hozzáadással, hogy a bárónak egy 
kocsisa halt meg s azt temették el Gaál helyett, 
hogy a tábornok igy meneküljön meg az üldözte
tésektől. Temesvárról tehát katonákat küldtek

Bulcsra s egy orvost. A katonáknak utasítása 
volt elfogni és vasba verni a bárót, ha logkisebb 
gyanúst találnak, az orvosnak pedig Gaál holttes
tét kellett fölásatni a sírból és megállapítani a 
személy ugyanazonosságát. Az orvos különben 
is jól ismerte Gaált.

Felbontották a sirt, de minden arra mutatott, 
hogy Gaál tábornok holttestét háborították. A 
bárót fogva Temesvárra vitték, de nehány nap 
múlva ismét szabadon bocsátók.

N. Körös, hol Gaál született és Szabadka, mely
nek oly nagy szolgálatot tett, bizonyára meg fog
nak emlékezni Gaál tábornok sírja felöl, moly a 
Maros mellett, a bulcsi temetőben emelkedik.

(яу ú r  in ha A n ta /.

B e t h l e n  Oábor ha lá l a .
(T örtén eti e lb e sz é lé s .)

(F o ly ta tá s.)

— Igaza lehet Bálint uram, kigyclmed okos 
ember, de . . .úgy van, az az oka : engemet asszony 
soha sem szereteti ! s ezért nem voltam s nem le
szek én boldog soha . . .

Figyelmed a fejét lógatja és kétkedni látszik, 
pedig higyje meg, igazam van.

— Nőm igen óhajtok felségednek ellent mon
dani, de hogy no kételkedjem e vélekedés igaz 
voltán, azt nem tehetem. Hát a néhai fejedelem- 
asszony V . . emlékszik-e még felséged, midőn kül
ső országokról haza jőve, először láttuk Nagy
károlyban és aztán mikor Erdődön voltunk?

— Emlékszem barátom, emlékszem; Károlyi 
Zsuzsán na olyan volt, mint minden ifjú leány, 
örömmel fogadta, kiről azt mondák, hogy fej kötő 
alá segíti; én elvettem, meit csendes, jó leánynak 
látszott — s rokonaim nagyon biztattak, mert 
gazdag volt és volt egy kevés nexusa.*) Nem is 
igen bántam meg, mert takarékos, gondos asszony 
volt és hűséges házastárs ; de neked, mint ifjúkori 
barátomnak, megmondhatom, hogy nagyon közön
séges asszony volt a jámbor lélek, soha som 
értett ongvmet, s ugyan hogy szerethetett volna? 
Akkor volt boldog, ha néha vas-ládámban meg
pillantó az aranyokkal telt zacskót, száműzeté
sünkben csak arról gondolkozott, hogy mint élünk 
meg egyik napról a másikra, vájjon losz-o mit 
együnk. Egyforma lelkiismeretességgel főzött 
ebédet Székely Mózesnek , Bocskai urnák vagy

* R o k o n i  ö sszo k ö ltetó .se  n a la p u ló  b e fo ly á s , k r d o ly b c ii  n a 
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a léhiitö Báthori Gábornak ; . . mikor városon 
voltunk, maga járt a piacra bevásárolni mint 
akármelyik nagykárolyi menyecske , és a ki töb
bet Ígért az árucikkért, mint ő, azt összeszidta, 
elkergette s néha fel is pofozta, mint a nagy- 
onyodi csizmadiánét. Képzelheted-e édes Bálintom, 
hogy Bethlen Gábort ilyen asszony boldoggá 
tegyen V

— О felséges uram, milyen komor sziliben látja 
a múltat. Hát hiszen még a jelen is másként áll, 
hiszen ország tudja, világ beszéli, hogy Pécsy 
Erzsók és Vas Judith kisasszonyok élnek hal
nak felségedért. Es a kit legelöl kellett volna em
lítenem, uj fejdelem-asszonyunk ...

Mondasz valamit jó ember, a szép Pécsy 
Erzsók igaz, igaz, szeret, de még inkább szereti 
jegyesét . . . Vas Judith . . . ? legmiveltebb ur- 
hölgy az egész országban, sokat gondolkoztam, — 
talán jobb lett volna őt venni feleségül, — mint 
idegen ország szülöttjénél keresni vigasztalást; — 
de az ország dolgai - igen barátom, az ország 
dolgai intézték nekem minden lépésemet, — egész 
életemben . . .

II.

A fejdelem beszélgetését nehány vadász haza- 
érkezto zavarta meg, kik jelenték, hogy a fejede- 
lemné ö felsége a báldi ordöszélen ebédel és hogy 
a vadász-társaság az éjét szabadban tölti és ko
rán reggel a gyekéi tavakon fogja folytatni a 
vadászatot. A fejdelem bólintott fejével, a hírnök

15*
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távozott s a fejdelem kérdőleg nézett beszélő tár
sára.

— No hát lehetek-e én boldog — mondá dör- 
mögve,— szeret-e az az asszony ? De hagyjuk ezt, 
menj Bálint barátom s mondd meg az asztalitok
nak, hogy hozassa fel az ebédet. Te is velünk 
eszel — érted, velünk — úgy is ketten leszünk — 
szeretek veled csevegni — hisz az udvari embe
rekkel úgy sem lehet ilyen dolgokról emlékezni.

О felsége ez alkalommal régi tanulótársával 
ebédelt s egész nap jó hangulatban volt, jól esett, 
hogy kibeszélte magát; még estefelé is együtt 
iddogáltak.

Gyönyörű este volt, a lég meg se moccant, az 
égen milliárd csillag ragyogott, a távol halmokon 
egy-egy pásztortüz lobogott s a ka marási tó part
ján valami oláh suhancok szomorú nótákat furu
lyáztak, -  a faluban lassankint kihalt minden zaj.

О felsége és barátja egymás mellett a széles 
fatornácon üldögéltek; — tőlük távolabb nehány 
udvari ember álldogált. Egyszer csak felkiált a 
fejdelem:

— Urak, gyönyörű idő van, be kell fogatni, 
nagy vadász sátoromat azonnal cl kell készitoni, 
én is a szabadban éjszakázom, — mig sátram el
készül, feleségem sátrában maradok. Gyorsan, 
gyorsan !

A parancs teljesítve lön s nehány perc múlva 
a fejdelem útban volt Falatka felé. Vele ment Bá
lint a pap, lóháton kísérte egy magyarországi 
nemes, Keglevich Miklós, az akkori tornamegyei 
főispán öcscse, s még néhány erdélyi ifjú ; vezeté
ken hozták a fejdelem lovát s utáuok nem sokkal 
sátorát, fegyvereit.

Midőn már közel értek azon helyhez, hol a 
fejedelemné sátora volt, a kocsi megállt, ö felsége 
leszállóit, s Bálint pappal és Keglevich Miklóssal 
gyalog indult a sátor felé, hogy a kocsizörgés vagy 
lódobogás fel ne keltse a felséges asszonyt, ha 
tán már aludnék.

A fejedelem elől a két őr tiszteletteljesen állott 
félre s a három férfi észrevétlen lépett a sátorba, 
melynek előosztályában egy német udvarhölgy 
rémülten és sáppádtan állott fel, de ajkai meg
tagadták a szolgálatot; csak dadogott, de szólni 
nem tudott. A fejdelem bámulva nézte s aztán 
kissé boszusan kérdd a cselédtől: Alszik-о a fe l
séges asszony ?

— Nem ! válaszolt a leány teljes ártatlansággal.
A fejdelem egyedül a belső osztályba lépett —

hol nője ijedten és elképedve állott előtte éji pon
gyolában. Úgy tetszett, hogy ő felsége a függöny- 
nyíláson visszatántorodott — aztán erejét össze
szedve, intett két kísérőjének ; azok beléptek.

— Nézd azt a nyílást Keglevich öcsém, midőn 
ide beléptem, ott egy férfi távozott, nekem azt az 
embert élve vagy halva látnom kell. Aztán nejé
hez fordult s igy szólt:

— Fenséges asszonyom, feküdjék le, az éj hives, 
aztán a vadászati fáradság is nyugalmat igényel, 
e finom ruházatban könnyen meghűlhet. Jó éj
szakát !

Mikor a másik szobán átmentek , ott is csendes 
jó éjszakát kívánt, a német udvarhölgynek, ki 
reszketve majd földig hajolt előtte. Midőn a sza
badba értek, társaival még pár szót váltott. Keg
levich lóra pattant és eltűnt. A fejdelem egy mezei 
hadnagynak parancsot adott, hogy a fejdolemné 
sátrát szorosan őrizzék, mert azt mondják, hogy 
a mezőségi erdőkben egy vakmerő rabló-banda 
tanyázik, tehát nagy éberséggel őrködjenek, hogy 
ő felsége alhassék csendesen.

Aztán kocsijába ülve, visszahajtatolt Vajda- 
Kamarásra. Útközben egy szót se szólt Bálinthoz, 
csak néha-néha egyet sóhajtott.

Késő éj volt, midőn megérkeztek. Alig ültek 
azonban nehány percig, midőn az ajtónálló Keg
levich Miklóst jelenté be.

— Nos У kérdd a fejdelem.
Az embert me,gfogtam ! — A fejdelem a ha

ragtól elsáppadt.
— Ismered-eV
— Igen felség, ő Zierotin, felséged udvarmes

tere.
— - A gazember, inon helyet, életmódot adok 

neki és ő ezzel fizet . . . az én holyombon az utol
só nemes ember is boszut állana országomban és 
nekem el kell simítanom, el kell titkolnom az egé
szet, mintha semmi se történt volna, bálod Bálint, 
milyen az én sorsom !

— Keglevich uram, holnap indulunk Nagy- 
Váradra, legyen kigyelmed addig az én udvar
mesterem, mert a régit követségbe küldöm a 
francia királyhoz s útközben és odáig ügyelj, 
hogy az a semmirekellő gazember el ne tűnjék 
szemeid elől . . . Jo ejt urak ! nyugodjatok csen
desen.

(Vége l<öv.)

D eák l  a i kus
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Honunk fizun közérdekeltséget ébresztő városai csakhamar a hegylánc alatt megnyíló sikság felé
között, melyek korszerű haladásuk, hazafias bűz- irányúi ; de ekkor komolyabb alakot ölt az arc, a
galmuk- s iparos tevékenységüknél fogva a ma- lélek elfogultabbá válik s a szív, mintha villany-
gyar név becsületére válnak: valamint azon vér- folyam futotta volna keresztül, hevesebben lüktet:
áztatta, a honfi keblét ihleteit kegyeletre ösztönző a véráztatta Csatár terül ö ttel, melyről a költő
helyek között, melyek múltjához történeti emlék szivrohatólag zengé:
fűződik, vagy épen romokkal, fi hatalmas élőkor

. ' > I > . - „Vérkoszorúzva fogott kezet a magyar Atka fölötted,eme hfmgosan szóló tanúival ékeskednek: egy- " , .................. (£
Gyaszemleku Csatár ! a győző buszke hírével.

aránt moltó helyet foglal el a Dunától mintegy 2
órányi távo'súgra fekvő s a Hartina-hegyorom A Csatár közepén terebélyes szilfa tenyész, me- 
alján elterülő Szegzárd, melyet, ez alkalommal lyet a kegyelet — néprnonda szerint — már szá-
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Szegzárd Iái képe. (Majális V. rajza.)

rajz- s ismertetésben bemutatunk о lapok t. 
о I va só к özön ségéi i ek.

К város kies fekvése s regényes környéke va
lóban élvezetes látványt kölcsönöz a szemlélőnek. 
A Bárt inán dúsan viruló s a távolban díszes, sö
tétzöld színű palást gyanánt feltűnő szülőkön 
keresztül keskeny nt kanyarodik el, melyen íol- 
kuszhatni a majdnem meredek hogy csúcsára. 
Itt szét tekint vén, nyájasan mosolyog felénk Szeg
zárd városa, bájolóan széppé varázsolván a festői 
к látás tarka szinvogyületét. Figyelmünk azonban

I zadok óta fontart. Nem igen messze innét pusztán 
I áll a Csörgető tava, melynek múltjáról maiglau is 
j különféle rege kering a nép ajakán.

Szegzárd alapitója a szóhagyomány, valamint 
régi irományok nyomán tett böngészőt szerint, hős 
Étének deli termetű Ha, Ed vala. Etc ugyanis tisz- 

í t j s  ősz lévén már, a sok küzdés s vihar után lan
kadni érzé erejét s nyughelyét kezdő óhajtani. 
Ekkor Ed, ösztönöztotvén atyjának több Ízben 
tett felszólalása által, beutazta a tündér vidéket s 
kiszemelte a jelenlegi Szogzárdot lakhelyül, mo-
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lyet akkoron „Szék•‘•nők elnevezett. S igy о vá
rosban, melyben maga Ete s fia Ed is megtel eped- 
tenek volt, napról napra gyarapult az ipar s szor
galom, s mindinkább indult virágzásnak. Jelesül 
Béla korában, ki itt gyűléseket tartott, törvénye
ket hozott s számos szép épületet emelt; többek 
közt a Bartina tövében nevezetes zárdát, melyben 
sz. Benedek-rendi szerzetesek voltak s hová e 
dicső király — a nemzet mély fájdalmára történt 
halála után — maga is tomettetett volna.

Béla — a monda szerint — „Szegzárdnak 
neveztetett a néptől, s a „székiek1,1, kik folyton 
kegyeletes szeretettel ragaszkodtak hozzá, gyá
szos elhunyta után eltökélek, miszerint nevét az 
utókor számára is megörökitendők, magát a várost 
is „Szegzárd “-nak nevezik el.

Szegzárd jelenleg Tolna-megye székvárosa 
lévén, roppant nagy, az újabb épitésmodor egy
szerűen csinos izlési szerint kivitt megyeházzal 
ékeskedik, mely a rajzunkon részben szemlélhető 
plébánia-templommal együtt az úgynevezett „Vár
dombon"1, közhit szerint a hajdani kolostor helyén 
áll. De van Szegzárdnak az emlitetten kivül még 
egy gyönyörű, most elkészült kath. temploma, 
csinos góth stylben építve. Van itt még reform, 
templom s az izraelitáknak zsinagógája.

Szegzárd nevezetesebb jótékonycélú és köz
hasznú intézetei közé tartoznak: a kórház, taka
rék-pénztár, a kisdedóvoda, borkereskedő rész
vény-társaság, 2 nőegylet, 2 könyvnyomda stb.

Lakosai részint kereskedők s iparosok, több
nyire azonban szőlőműveléssel foglalkoznak, lévén 
az itt termő veresbor nemében oly jeles, hogy 
országszerte hírnévvel bir, s messze külföldre is 
elszállittatik. A közlekedést nagy mérvben előmoz

dítja a készülő „gcmonci út,“ miáltal t. i. a város 
a Dunával s igy közvetve az egész kereskedelmi 
világgal összeköttetésben áll. A lakosság többféle 
Ilii felekezetű, de nemzetiségre nézve mindnyája 
tősgyökeres magyar. Városunk szellemi virulásá- 
nak jelentékeny lendületet adand az itt, mint jól 
értesült körökben hírlik, már a legközelebb jövő 
tan-év kezdetével megnyitandó, öt osztályú 
„redl-gyimnasium.“ Nemcsak Szegzárd, do az 
egész környék is ujjongva üdvözli ezen, a serdü
lő ifjúság művelődésére nézve valóban nagyszerű 
eszmét, melyet köztiszteletben álló b. Augusz An
tal úr megpendített s kinek lankadatlan fárado
zása mellett meg is testesült. E nemeskeblü s 
bőkezű férfi városunkban nmr annyi, a fenérinlet
tél hasonszülött, üdvös hazafias intézményt lépte
tett életbe, hogy Szegzárd büszkén nevezi az ö 
polgárának. Jelenleg azon fáradozik, hogy a go- 
monci utón lóvonatú vaspálya építtessék, mi nem
csak városunkra nézve, hanem egész hazánk köz
lekedési ügyére is vívmány volna,

„Л kor szavát polgáraid  m egérték ,
M a g y a r  k e b lü k b e n  h onfi s z ív  d o b o g ,
K i k ó tli  m é g , h o g y  о d a r a b k a  fö ld  is
Л k özh azával fö lv irú ln i fog V !u

monda Szegzárdhoz az itt született , koszorús 
költő Garai János. Irodalmunk о tevékeny baj
noka kiváló buzgalommal kutatott szülőfölde tör
ténetében, s minden alkalommal igyekvők bizo
nyítani, miszerint az sem Szekszárd, sem Soxárd, 
hanem Szeyzárd-nak Írandó. A Csatárt tiz képii 
höskölteményben énokié meg. E műben ö jegyzett 
oszlopot Szegzárdnak, s most a szegzárdiak — 
reméljük nemsokára ö neki emclondnek szobrot.

dia is fis Ferenc.

A magyar szitmüzöttek Amerikában.
(L ev e lek b en .)

П.

Uj-Buda, az első magyar gyarmat Amerikában.

Jowa állam, Uj-Buda, 1850 . okt.

Ma hozta fiam levoledet a postáról ; nagy örö
münkre, s irói állapotom szerencséjére, épen lany- 
házik az eső, a mezőnek munkahelyéről sátorunk
ba szorultunk, s igy tüstént a válaszhoz fogha
tok ; mert igazán szólva, mióta paraszt család 
lettünk, csak akkor irhatok leginkább, ha rósz 
idő jár. — Fölötte sok írni valóm Ionno az itteni 
állapotról s életünkről, de egy levél terjedelméhez 
kell szabnom jelentésemet s csak a dolog velőjét 
fogom előadni.

Velem együtt fogod érezni, kedves barátom,

hogy egyedül a független életnek ollonállhatJan 
ösztöne, — s hogy lclkom szabadságát, о legdrá
gább kincsemet, megőrizhessem — bírtak arra, 
hogy számtalan akadályokkal inegküzdve, a sza
bad státusok legvégső nyugodájában keressem és 
üssem fel tanyámat. A szabadságot már minden
esetre élvezzük, és a földet, mely minket becsü
letes munka mellett anyagilag tápláland, majdan 
uj hazánkként meg is fogjuk szeretni, a nélkül, 
hogy magyar hazánkat folednők, hol a szabadsá
got és houszorototot együtt mogizleltük. - Mos
tani állapotom tűrhetőségéhez csak az hiányzik, 
hogy valamelyik derék család szomszédomul te-
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lepődjek; szivem id vágya Jönne elérve, ha mi 
együtt ölhetnénk !

Nem telepodóm meg Vi8cominbmi} miként óhaj * 
iád, mórt о tartomány hideg : mosdani lakhelyem 
som oly meleg, mint óhajtottam, de lejobb nem 
mehetek, különben rabszolgatartó státusban kol- 
jott volna laknom, mi elvem ellen vau ; megtele- 
pedtom tehát a jowni státus legdélibb rc:szébcn 
(Decatur-coiui'ry-, vagyis: megyébou^), egy pár 
mérföldnyire a Missouri-státus határitól ; megje
gyezvén, hogy a kivándorlások nagy része mind 
Jowába vonul, mi о státusnak szép jövendőt nyit.

A föld termékenysége minden о részbeni kíván
ságot kielégít. A táj, hol megtelepedtünk, nagyobb- 
szorü völgyet képez, melyet a Thomson-rivcr (fo- 
jyó, másként Crooked) ketté hasít. A föld maga 
hol tiszta gyepből, hol vegyesen erdőből áll ; а 
gyep ismét vagy lapos rétet képező, de nem mo* 
csáros, vagy lassú lejtő, szántóföldre igen alkal
matos ; négy orős marhával könnyen feltörhető, 
a mint én már gyakorlom is, és ha egyszer fel 
van törve, két lóval könnyen szántható. Az erdők 
szépek, szép sugár fákból állanak, s annyi diót és 
makkot teremnek, hogy a sertéstenyésztés mibo 
som kerül ; csak a tél derekán kell egy kis ten
gerit adni a marhának. Fákat irtani nem kellett 
sehol.

A folyó, a tartománynak egyik kisebbrendti 
folyama, tizenegy magyar öl szélességű, elegendő 
és tiszta vizet ád a legnagyobb szárazságban is. 
Hajókázhatóvá nohezeu válik, de több rohamai 
vannak, hol malmokat és gyárakat lehet építeni, 
mi a jövendőre nagy értékkel bir. Magam a leg
jobb malomhelyet foglalám el, s a jövő tavaszra 
egy őrlő- és fürészmalom épitéséhez fogok, mi ha 
meglősz, könnyen és olcsón fogunk építhetni.

Az állatok országa némi vadakat nyújt, melyek 
közül leghasznosabbak : a szarvasok, vadpulykák, 
gyopfyúkok és fácánok; do ezek nincsenek oly 
nagy mennyiségben, mint gondolám. Kagadozó 
állatok alig léteznek, kivéve a kis gyepi farkaso
kat, de ozok csak malacokkal és bárányokkal 
harcolnak és a csörgő kigyók, do ezek gyávák, 
az embert nem támadják meg, s mozdulatlanul 
várják be a halálos ütést, molyot erős vosszővol 
is végbe vihetni Fn már hármat kiirtottam, ozok 
egyike kutyánkat marta meg, iszonyú fájdalma
kat szón védett, do fel üdült.

A szükséges ásványok közül mészkő tanyám 
körül elég található, s igy mindennemű építési 
anyagban nem lesz fogyatkozás. Az éghajlatot 
többnyire tiszta, derült napok jellemzik, moly 
időjárás ritka és szolid esők által szakit tátik fél-
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be, de a tenyészet nem látszik szárazságban szen
vedni. Julius és augusztus hóval igen heves napok 
járnak, e mellett az éjek hivesek. Szoptombor
8-dikán volt az első dér. A tél karácson tájban 
kezdődik, s a természet April elején nyílik meg. 
Erős szelek eddig nem jártak, átalában éghajla
tunkat igen egészségesnek mondhatni.

Az itteni emberi faj radikális- уапкв<к~Ы'А áll, 
ők az első bevándorlott angolok utódai; népese
désük ritka s csak a Thomson balpartjáig terjed 
el. A jobb parton én vagyok az első telepedő. 
Házam mögött nyugat felé, két napi lóhátoni járó 
földi é nincs emberi nyom, azonfölül ismét kezdő
dik a telcpedés a Missouri-folyó felé, mely folyam 
a szabad státusok és indiai territórium közt ha
tárt képez.

Kedves barátom! Azt kérdezed talán, miért 
nem tolepedtem haj ókázható folyó vagy tavak 
mellé? Felelet : mert ily helyek, t. i. a jófélék, 
már mind elfoglahattak. Jófélék közé számitom 
azokat, hol a gyep erdővel vegyest van ; mert 
egyik a másik nélkül nem sokat ér. Osszejártam 
lóháton e státust a Missisippi-folyótól a Missouri
ig, s azon helyet, hol megtelepedtem, legalkal
masabbnak találtam. Véleményem szerint csalat
koznak, kik azt hiszik, hogy a kongressus földén, 
évtized múlva is könnyen telepedhetni le. Ez a 
yankeo faj igen vándorló nép, mindig előbbre 
nyomul, s elkapja az ember orra elől a legjobb 
helyeket, hogy aztán a foglalási jogokat és igé
nyeket későbbi telepedőknek jó áron eladhassák. 
A ki jó, szabad földet akar választani, ne késsék 
soká.

A yankeek jellemzéséhez megjegyzem, hogy 
jó emberek, de tudatlanok, műveltség nélküliek, 
minélfogva társaságuk élvezetet nem nyújt; azon
ban irui és olvasni tudnak. Legbecsesb tulajdon
ságuk, hogy mindenki tulajdona előttük szent. 
Uton-útfélen hagyhatni mindent, és soha semmi 
el nem vész. Megrohanásról soha som hallani, a 
legtávolabb tanyára is fegyver nélkül, puszta lo
vagló vesszővel, bátran cl lobot menni.

Idő érvén, több ezer holdnyi földet elfoglaltam, 
azt gondolván, hogy a nagyobb foglalás csak ha
szonnal já r; mórt a vétel elsőbbsége jogigényé
vel jár. Azután a hazában maradt és nemrég meg
házasodott logidösb fiamat is várom és vöm, Nagy 
Károly családját. - Végtére is annyit tartunk 
meg, mennyit vagy a kongrossustól kapunk, vagy 
megvehetünk; a többit, az elfoglalás jogaival cl 
is adhatjuk. A foglalást kozdotbon a folyam jobb 
partján tevém, de hogy birtokosa lőhessek a fo
lyam mindkét partjának, különösen a jó malom



hely nek, megvettem 500 dolláron a folyam bal
partján egyik yankeo foglaló telepet. Kaptam 
vele egy rósz, inkább kunyhóhoz hasonló házat, 
egy rósz istálót, 10 acronyi tengeri termést, 40 
sertést és 4 köpű mézet. A telet, némi igazítással, 
e házikóban töltendjük, tavaszszal pociig a jobb 
parton, mert ez a szebb vidék, lakóház építéséhez 
és gazdasági épületekhez fogunk.

F  vidékre magyarjaink közül eljöttek még né
gyen : Birányl hadbíró, volt őrnagy, Takács hu
szárkapitány, az, ki századával (íaliciából 1 to

podni szeretnének ; pedig neked szeretném adni 
az elsőséget. — Telepem előnye abból is lóg áHa
iti, hogy ma-homap a washingtoni kormánytói 
postamesternek neveztetem ki. .Jowának egyik 
szenátora maga jó szántából őzt nekem kicsz- 
közlé. E posta által St. Louis-val, s igy a polgá
rosodott világgal, egyenes és biztos közlekedésbon 
fogunk állunk

En mindennel el vagyok látva, mi paraszt gaz
dának szükséges. Mosolyognál, ha látnád, mikép 
az egykori felsőházi tag, politikus beszédek ho

nunkba jött; Kovács főhadnagy és Pomntz so- 
mogymegyei; e szerint mi magyarok két telepet 
képezünk, ők szintén a folyam mentében teleped 
tek meg, de néhány mértfőldnyire fölebb, úgy, 
hogy két yankee telep esik közibénk.

Barátom ! a jobb oldalon, tőszomszédságomban 
van még egy gyönyörű, több ezer holdnyi tag, 
kevesebb erdővel, de szebb gyeppel, szintén a fo
lyam partján ; ezt számodra fen tartom, de kíván
nék tőled mielőbb biztos elhatározást, mórt idő
ről-időre több hazánkfia ir, kik szintén tele-

lyetl, két katona fia segítségével, rövid nltajs2 íl és 
„esd“ szavakat intéz ökreihez,de jó mester a szűk 
scig s hamar leszünk ökreszok is, lovakkal úgy is 
tudván bánni. Különös,hogy az amerikai mar
ha, mely soha pórázon nemáll, hanem a végotlon 
pusztákon, tökéletes szabadságban él, a legszeli 
debb és legjobb akaratú annyira, hogy még rósz 
erkölcsű Lvat Amerikában nem láttam : jele. 
hogy a szabadság még az oktalan állatokban is 
javítja az orkölcHöt.j

1 la te ide jösz, mint magános embernek ese-

2 ‘ó-J H A Z Á N K  S Л К Ü L  F Ü L  1).
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ledre is leeiid szükséged; egy férficseléd havibére adja isten, hogy te is minél előbb élvezhosd azon 
g _  10 dollár ; ezeket a kikötőben, vagy bován- megnyugvást : megosztani bajt és keserűséget a 
dorlottak közül lehet választani, vagy a yankeek tieiddel. Köszönöm érdekes közléseidet, oh ! be 
fiai közül fogadni; mert itt annyi a gyermek, jól esik a csöndes magányban hallani valamit ba- 
mint a csillag az amerikai zászlón. A megkíván- rátáinkról; a család ilyenkor a munka után körbe 
tató épületek 200—300, s a szükséges háziálla- ül a ház előtt, a tűz körül, s egyik olvas, a többi 
tok 500 dollárba kerülnek. — Mi minden cseléd lesi szavait.
nélkül vagyunk; de van három munkás férfi : én A kongressus Kaliforniával s a rabszolgai kér
és két fiam, és két munkás nő, feleségem és idősb déssel van elfoglalva; a földadományozásra utóbb 
leányom; 12 éves leánykám és 9 éves fiam is kerül a so r .— Azt mondják Washingtonban, 
sokban segítenek. csak telepedjem a kongressus földére, nem fognak

Hazámból és birtokom romjaiból eddig egy fii feledni bennünket. Midőn St. Louisban voltam, 
lért sem nyerhettem. Mi fog о részben történni, ügyünkben nagy meeting tartatott s a kongres- 
nem tudom. Kénytelen vagyok aggott napjaim- sushoz folyamodvány intéztetett. — Tiszteld ne- 
ban, új létem alapítását az A-betün kezdeni; de vembon Cobdent, s közöld vele létem jobb voná 
csak erőt és egészséget adjon a sors, még bátor salt; meg vagyok győződve, hogy szivoson veon- 
vagyok megküzdeni minden akadálylyal. Zúgó- di, azon részvétnél fogva, melyet irántam tanusi- 
lódui nem fogok, mert saját akaratom volt a for- tott. Azon őszinte kívánattal zárom be soraimat, 
radalombani részvét s midőn az első lépést meg- adjon isten erőt s lehetőséget idejöhetned, hogy a 
tettem, jól tudtam, hogy mindenemet kockára te- bár szegény, de mégis oly édes független életet 
szem ! — Azt irod, hogy kedves nőd és gyerme velem együtt élvezhosd. Sátoros ünnep lesz há- 
keid nélkül nem indulhatsz ; igen természetes, zamnál, ha veled találkozhatom. Áldjon az ég, 
nem lehet ily szent kötelékeket tágítani. Be bol- utolsó iziglen. Ujházy László.
dog vagyok én, hogy családom közepeit lehetek; Közli: S zoko tt/ Viktor.

Szabadságharcunk és Haynau rémuralma alatt.
— Egy igénytelenül szereplő jegyzeteiből. —

Az 184%-dik évi nagyszerűbb, de különben megkapta tőlem; de a zaklatások végetlen sora 
közönségesebben tudva levő események megirá- még nem szűnt meg
sa, avatottabb tollak feladata lévén, csekélysé- Január utolja felé rendelet alakban kaptam a 
gém olyanokba nem bocsátkozhatik. lévai hadfogadó kormányzó tiszttől felszólítást,

De mivel a tenger is csak cseppekből áll, azért hogy haladék nélkül menjek Pozsonyba, s az ő 
a mi tulajdon tapasztalásomon alapszik: azt bá- nyugtáját is vigyem magammal, 
tor vagyok egész egyszerűségében feljegyezni. Ugyanakkor értesültem, hogy legidősb fiam

A komáromi vár feladása utáni napon azalatt, Dezső, ki pesti önkéntes 2-ik zászlóaljbeli bon
niig én a 201 ik honvéd zászlóalj tisztjeinek s véd volt, s Pétorváradon mint hadifogoly, a Vasa 
legénységének Komárom bankjegyeit osztrák Gusztáv rogementjébe Boroztatván, majd hagymáz- 
pénzre beváltani kiküldve lévén, ezzel foglalatos- betegségbe esvén, isteni csuda által felgyógyult) 
kodtam, azalatt őrmesterem a Geleitsclieinomat akkor, midőn már a kórházi orvosok is mind ke- 
elhozta ; s nem kevés megütközésemre, több tiszt- resztet vetettek rá ; mondom, akkor értesültem, 
társamétól annyiban különbözött, hogy századosi hogy kedves legidősb fiam még él, azért mentőm 
rangomat is bele íratta, holott én is csak úgy ki- Pozsonyba, hogy onnan Bécsbo mehessek, s kod- 
váutam volna, mint a többiek, kik nagyobb zak- vés fiamat valahára keblemre szoríthassam, 
látásoktól tartván, tiszti rangjukat ezen Geleit- A szored-n.-szombati lóvonatu vasúton Moriczay 
seheiuban mellőztetni kívánták. Épen ez volt rá- tiszttársammal felmentünk Pozsonyba, oly szán
juk nézve veszedelmes, mert hogy bo ne soroz- dókkal, hogy Bécsbo is együtt megyünk ottani 
tassanak az osztrák hadseregbe, hiteles tanukkal rokonai látogatására, s igy nekem is ottan, mint 
kellett bizonyítani, hogy tisztek voltak. •— Sőt a ismeretlennek s járatlannak, nagy könnyobbsé- 
lévai hadfogadó cs. hadnagy, az egyformaság vé- gemro lesz, ha együtt megyünk, 
gett, az én Geleitshoinomat is kérte, később köve- Pozsonyban több rendbeli kérdezősködés után 
telte, hogy ő azt köteles Pozsonyba Gerstel gone- elutasítottak bennünket egy durva müvolotlon 
rálishoz felküldoni. Végre miután nyugtát adott, ] majorhoz, a ki minden előzmény nélkül tőlem azt
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kérdezte: „ Was waren sie bei den reheilen f u E durva 
felszólításra fellázadt a vérem, s kis ideig gon
dolkoztam, bogy mi módon utasítsam vissza dur
vaságát. Eszembe jutott azonban Becsben szen
vedő és elrongyollott ruháju fiam és az, hogy ha 
ezen durva némettel kikötök, elcsukat, vagy haza 
kísértet, és én fiamat Bécsben nem láthatom s 
elrongyollott fehér ruhája helyott nem vásárolha
tok neki; azért lecsendcsitettem véremet; mi alatt 
másodszor is még durvább hangon szólt: „no, was 
waren sie bei den rebcllen ?“ Hogy engem, a sza
badságharc tagját, rebellisnek, vagy is lázadó
nak nevezett, sehogy sem tűrhettem, azért egész 
komolysággal röviden csak annyit mondtam neki: 
hogy nicht bei die robellen, (értvén a rácokat és 
horvátokat) sondern bei ungarischen Armee var 
ich óin Graenadierhauptman, Komorner Capi- 
tulant. Ekkor végignézett s Goloitscheinomat ke
zembe adta, én pedig a hadfogadó hadnagy ro- 
versálisát hagytam ottan.

Ezután mentünk Mericzayval felkeresni a vá
rosba a policáj-directiót, hogy láttamozzák utile- 
veleinket Bécsbe. Hosszas faggatások után, sze
rencsés voltam 48 órai engedélyt kieszközölni, de 
Moriczay nem kapott engedélyt rokonai látogatá
sára, miután annak fiatal létére Bécsben nincsen 
s nem is lohet fia; azért visszautasiták Lévára. 
Bécsbe tehát csak én mehet löm fiam látogatására, 
de csak úgy, hogy 48 óra elforgása után ide visz- 
szatérjek s magamat jelentsem.

Elválván kedves utitársamtól, siettem a vasúti 
indóházhoz. Ott megismorkodtem Kohányi úrral, 
az ország főkertészével, ki egész utón igen épü
letes beszédet tartott, sőt Bécsben a kocsiból ki
szállván, habár másfelé volt is szándéka menni, 
mégis engem, mint Becsben járatlan embert, sötét 
éjjel elkísért az Alsor-külvárosig, melynek lak
tanyájában volt feltalálható Dezső fiam.

Késő est volt már, midőn egy fogadó-féle ház
ban egy ösmeröséhez bevezetett, s igy a fiam 
felkeresését kénytelen voltam más nap reggelre 
halasztani s hogy sikeresebben célt érhessok, 
házi gazdám segedelmével fogadtam egy vén asz- 
szouyt, a ki a város utcáit ismeri, és úgy legelő
ször is elvezettetem magamat az Alszor-kaszár- 
nyába.

Alighogy széttekintottom az udvarban oxorciro- 
zó századokon, kevés idő múlva megpillantottam a 
század egyik végén Dezső fiamat. Bátorságot vot- 
tom az oxorciroztató főhadnagyot megszólítani, 
és megkérni, hogy fiamat bocsátaná legalább 24 
órai szabadságra. Többszöri kérdozősködésoi után

meggyőződvén, hogy oz valósággal az én fiam, 24 
órai szabadságra elbocsátotta azonnal.

Nagy-hirtelenében bevásároltam fiamnak a 
szükséges fehér ruhát, s Pozsonyba visszamentem.

Azalatt mig Bécsben és Pozsonyban töltöttem 
bár rövidre szabott időmet, a pozsony-n.-szombat- 
szeredi lóvonatu vasutat a hirtelen olvadt hóviz 
sok helyen megrongálta, s én kényszeritve voltam 
gőzhajón menni egész Esztergámig, s úgy azután 
kocsin haza Barsmegyébe Nngy-Endrédre. Itt 
azonban ki voltam téve a szomszédságban lakott 
X. X. főszolgabiró minden lépéseimet figyelem
mel kisérő, s mindig a legjobbat is roszra magya
rázó „echt gut gesinntu egyéniség leselkedéseinek, 
ki olyannyira kötelességének tartott mindenre fi- 
gyelmezni, hogy a közöttünk telelő, Vágner mér
nök név alatt lévő Czecz tábornok iránt is kitün
tette kutató, s talán többről több vért szomjazó 
lelke tulajdonait.

A még akkor szürke vadász egyenruhás, Nagy- 
Sarlóban tanyázott zsandárok egyike, Kürthy 
József házánál megjelenvén, németül követke
zendő értelemben nyilatkozott: „Urak, az én őr
mesterem azt parancsolta, hogy az urak közül 
az a nagyszakállu velem azonnal jelenjen meg a 
helyben lakó főszolgabíró urnái “

Mivel azonban történetesen Simonyi Simon és 
Jenő stb. mind nagy szakálluak voltak, könnyű 
volt ürügyet találni, hogy mindnyájan jelenjenek 
meg a szolgabirónál, Vágnert (vagy is az ármány
tól féltett Czecz tábornokot) magát pedig menni ne 
hagyja a csendesen közönbös tárgyakról beszél
gető társaság.

Meglepő volt, mikor mindnyájan beléptek a szo
bába. X. X. főszolgabiró azonnal Vágner háta mö
gé sántikált, és úgy a zsandár-őrmester is ; a töb
bit, mint barsmegyei születésüeket mellőzve, egye
nesen Vágnerhez fordult s kérte igazolási jegyét. 
Ez ugyan nem volt neki, hanem bizonyos Vág- 
nérnék Erdélyből címzett leveleket mutatott elő. 
Az igazolási jegy szerzésére két heti halasztási 
időt volt szerencsés magának a mindenható zsan- 
dártól kinyerni. Ez alatt a két hét alatt mi módon 
menekült el, azt Simonyi Simon, a kinek vendége 
volt, nálam jobban tudja; én csak annyit tudok, 
hogy az újságok egyikében azt olvastuk, hogy 
Czecz tábornok Hamburgba szerencsésen megérkezett, 
mit is ezennel hidat Magyarországban elmaradt ba
rátival.

Némelyek azt is beszélték, hogy a főszolgabiró 
megtámadta volna a zsandár-őrmestort, hogy mi
ért adott Vágnornok oly hosszú időt az igazolásra, 
sőt arra “is ő szólította volna fel, hogy hivassa maga
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elébe, mert az a nagy szakálu egyén, ki Simonyi- 
nál tartózkodik, előtte gyanús. Ugyanakkor me
nekült Vágnernek egy másik társa is, kinek va
lódi nevét én mai napig sem tudom, mert bűn
nek tartottam tudakozgatni egy rejtőzni kívánó
nak nevét.

Ha ezen előterjesztésemben valami hiány van, 
azt kérem, a fentnovezott elvrokonok igazít
sák ki.

(F o ly t , k öv .)

Tóth bániéi.

A gömörmegyei köznép lakodalmi szokásai.
Hogy valamely nép szellemi fejlettségére s er

kölcsi életére helyesen következtethessünk, elég 
erre tudni s ismerni ennek bolszokásait s Ítéletünk 
helyes leend. E célból irom le hazánk gömörme- 
gye középosztályú népe lakodalmi szokásait, hogy 
annak is, ki talán nem fordult még meg e nép 
között, helyes fogalma legyen e nép életéről.

Nagyon ritka eset, hogy a vőlegény és a meny
asszony idő előtt közelebbről ismernék egymást 
s igy igen gyakran megtörténik, hogy csak a kéz
fogásnál kerülnek először együvé. A fiú szülei 
gondoskodnak, hogy neki szép, becsületes, némely 
esetekben vagyonos leányt is szerezzenek ; a le
ány szülei pedig, hogy leányuknak derék, munkás 
férjt válasszanak. Fiukat megházasitani szándé
kozó szülék hajó  tulajdonságokkal biró leányt 
szemeltek ki, elmegy az apa nehány rokonokkal 
a leány szüléihez s ott ha jótulajdonairól beszél, 
megemlítvén egyszersmind saját vagyoni állását 
is. A leány anyja szintén dicséretekkel halmozza 
el leányát, ki ezalatt a kamrába vonult. Hosszú 
beszélgetés után a két apa meghatározza a kéz
fogás napját. Haza érvén a házasulandónak apja, 
maga elé hivatja fiát s elmondja neki, hogy szá
mára derék nőt szemelt ki. Ellenszegülni a szülei 
akaratnak nem szabad. Rövid idő múlva eljön a 
leány apja nehány meghittjével, mint szokás mon
dani „háztüz nézni“ s megszemléli az egész ház
tartást. Kézfogás napjakor elmegy a fiú apjával 
és a kérővel a leány házához. Bemenve a szobába 
mondja a kérő: „Kedveseim! Egy szép mada
runk volt, de elszállt s egyenesen a ii házatokba 
repült, nem láttátok У „Nem láttuk44 — felelnek 
erre — „van ugyan egy madarunk, de ez a mi 
sajátunk. Isten veletek, keressétek azt máshol.44

Ezen felelet után elmennek a kérők, de rögtön 
visszatérnek s mondanak: „Meggondoltuk a dol
got, szeietnők bírni azon madarat, melyet ti há
zatokban tápláltok. Adjátok nekünk, elvisszük 
magunkkal. Szép kalitkába tesszük s gondosan 
ápolni fogjuk.“

Ezen kérés felett kell a szüléknek még tanács
kozni, azért a kérők még egyszer eltávoznak. 
Nem volna az a menyasszony dicséretére, ha ezen

beszélgetések be, s ki való járkálások alatt egy 
egész gyertya el nem égne.

De midőn a gyertya elog, a leány szülei igen 
szívélyesen üdvözlik a kérőket s üléssel megkí
nálják. A vőlegény állva marad s fején tartva a 
kalapot szemléli a menyasszonyt. A kérő aztán 
megkérdezi a menyasszonyt: „No lányom, hogyan 
tetszik az előtted álló fiatal ember V“ Tudtál adván 
megelégedését, a vőlegény leveszi a kalapját s leül 
a leányhoz. A kérő okkor felkéri a leányt, hogy 
először vizet, aztán tüzet hozzon s ez alatt vizsga 
szemmel kisérik, hogy ügyességéről meggyőződ
hessenek. Ezek után ünnepük a kézfogást. ( )sszo- 
hivatnak a szomszédok, rokonok, hoznak bort, 
zenét s áll a mulatság. A leány anyja kifordul a 
konyhába, s vacsora készítéséhez lát, mialatt a 
leány kendőket osztogat szét a vendégek között.

Minden vendég elfogadva az ajándékot, mond
ja, hogy a szép mennyasszony jelenlétének job 
ban örül, mint az ajándéknak. Virradatfelé aztán 
hozzá ülnek az asztalhoz.

Ezen lakoma után a irigy tudtul adatik a pap- 
nak, a ki őket a legközolobbi vasárnapon templom
ban kihirdeti. Szerdán háromszori kihirdetés után 
tartják a lakadalmat.

Lak idalom előtti estén a menyasszony háza 
elé egyenes magas fát ültetnek, melynek tetejébe 
kendőket, szalagokat aggatnak. Szerdán röggel 
beül a vőlegény kísérőivel, kik többnyire asz- 
szonyok és leányok — a kocsiba, s olmonnok a 
menyasszony házához, hogy azt templomba elve
zessék. Visznek magokkal bort, pálinkát s egy jó 
nagy kéve szalmát. Útközben énekelnek s a ci
gányok, kik utolsó kocsin ülnek, húznak. Valahol 
megállapodnak s a magokkal hozott szalmát meg- 
gyujtva körül állják s bort, vagy pálinkát isznak. 
Végre elmennek a menyasszony házához. A völo- 
gény násznagya bomogy a szobába s kivozoti a 
menyasszonyt, aztán elindulnak az cskiivésro. 
Templomba és vissza a menyasszony rokonaival 
más, a vőlegény szintén más utón mogy. Eskü
vés után elmegy a vőlegény és kísérői a meny
asszony lnzához, hol táncolnak és mulatnak. Esto- 
felé felrakják a menyasszonyi hozományt а ко-
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csikra. Л vendégek az ajtótól egész a kocsiig sor- . 
ba állanak. A násznagy megfogja a menyasszonyt 
kezénél fogva, beszédet tart hozzá, aztán átadja a 
vöfélnok, ez szerencsét kívánván neki átadja a 
mellette állónak s igy megy ez végig, mig elér az j 
utolsóhoz, a ki öt a kocsira fölteszi. Most azon ko- J 
csis, ki a menyasszonyt viszi, oda törekszik, hogy ! 
a felállított fát kidöntse s róla a holmit (a mi öt il- j 
leti) leszedje. De ebben ügyesnek kell lennie, ( 
mert megtörténik, hogy a nézésre összesereglett 
fiatalság mindenét elkapdossa. Ha sikerült а ко- j 
csisnak valamit elkapni, felugrik a kocsira, sebe- I 
sen el vág tat, a többiek utána. A vőlegény háza I 
előtt áll egy asszony, kezében egy, mézzel telt á- j

nyért tart, melyből minden vendégnek ízlelni kell, 
hogy a házasság oly édes legyen mint a méz. 
Aztán átadják magukat a mutatásnak, táncolnak, 
dalolnak. Késő este hozzá ülnek a vacsorához, a 
vőfél hordja az ételeket, melyek mindenikét egy 
verssel fűszerezi, végre behozzák a kását. Midőn 
a kását megették, bejön a szakácsnő bekötött 
kézzel, mig a másik kezében tányért tart, s jajgat, 
hogy a kásafőzésnél megégette a kezét, s kéri a 
vendégeket, hogy fájdalmát csekély ajándékkal 
enyhítenék. Vacsora végeztével újra beáll a mu
latság s tart egész kivilágos virradtig.

M i c s i m n j  F e r e n c .
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(VK.) A nagy-hetet megelőzte egy zajos hét.
Kitört egy vulkán, melynek bébiében két év

tizeden át forrongott a szenvedély gyúanyaga.
Ha nem a politika, de tisztán a lélektan szem

üvegén nézzük о megdöbbentő látványt, legelő
ször is csodálkozni fogunk azon az erőn, moly e 
forrongó és ki-kitörni készülő lángteugert majd
nem húsz éven át vissza bírta tartani. És rögtön 
feltámad bennünk a sóhajtás : miért nem volt ez 
erő oly nagy, hogy a kitörést el bírja fojtani 
örökre ?

Mert végre is, mi haszna lesz belőle a nemzet
nek, ha loghiresebb, logünnepeltebb fiai egymás 
ellen támadnak ? Ha nem marad senki nagy az 
élők közül, s a borostyánt csak a holtak sírján 
hagyjuk inog épen, kik nem kelhetnek fel többé 
a sírból, hogy szolgálják a hazát V

Emlékezzünk Széchenyi sorsára ! Gyanúsitot- 
ták a inig élt, s a „legnagyobb magyart“ siratták 
meg benne, midőn meghalt. S oz a példa nem volt 
elég. Egy önzetlen férfit, ki az erkölcsi magaslat 
ormán áll, ezer ajak szidja, s azon van, hogy ma
gaslatából tarpéji sziklát csináljon, melyről ledob
hassa.

S ogyik szélsőség szüli a másikat.
Mig egyfelől „feszítsd meg“-ot kiáltoznak jobb

ra : azalatt előáll Porozol Mór, s a harag és gyű
lölet szakgatott ékesszólásával igyekszik megdön
tőin a függetlenségi harc vozérférfiát. S hagyjál), 
ha mai politikáját támadja inog ; ha ostorozza azo
kat., kik egy ünnepelt névvel visszaélnek s azt 
üzérkedés tárgyává teszik; de’van egy pont, me
lyet kímélni kell, s ez — a múlt története, mely 
mindnyájunké.

A kegyelet, őriz ott egy emléket, s ezt az öm

lőket nem kellene senkinek som bántani. Ez va
lamennyiünk büszkesége, ereklyéje, hagyománya.

Senki sem tiszteli jobban nálunk Perczol Mórt; 
tudjuk, hogy gyakran méltatlanul bántak vele: 
elvették tőle seregeit, melyeket maga teremtett, s 
oz fájhat neki ; ismerjük érdemeit, s kalapot 
emelünk a szent-tamási győző előtt; de van egy 
nagy diadal, melyet nem tudott megnyerni, mi
után nem tudta legyőzni saját szenvedélyét, me
lyet sértett öntudata szült.

Valóban egy vulkán volt ő a honvéd-gyűlésen, 
moly egyszerre szór tüzet, hamut, követ, s láva
folyammal borit be mindent, még a múltak tör
ténetét is.

A szélsők azt mondják rá — ez téboly!
Nem, ez nem téboly, ez tragikum.
A megsértett Coriolán lebeg előttünk, ki harag

jában mit sem kiméi, még magát som, — dicsek
szik. De ha látjuk is a tévedést, melyet a szen
vedély túlsúlya szül: megdöbbenünk, mert egy 
bátor szivvol állunk szemközt. Nagyon üres fők 
azok, kik az ily jelenségnél előszednek egy csomó 
léha élcet, s olpattogtatják ép akkor, midőn min
den gondolkozóbb ember egy tragikai hatás 
izgalma alatt áll.

Az egész hét ezt a beszédet viszhangozá. Csak 
az országház tartá meg nyugalmát. Voltak ott is, 
kik éljeuzajjal akarták fogadni a miudont meri) 
tábornokot, de a jobboldal főbb tagjai magok aka
dályozták meg azt. „Nem tartozik ide!“ ez volt 
a vélemény. S nehány nap múlva, midőn Kossuth 
Lajos igazolása, (miután a pécsi képviselőségről 
máig som mondott le,) került szőnyegre, egy szó 
ellenvetés nélkül igazolták, noha mondhatták
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volna: hogy törvény szerint országos képviselő 
csak az ország lakosa lehet.

Tisztelet azonban a képviselőháznak, mely 
nem szaporítja az izgalmat; tisztelet a többségnek, 
mely ildomos tud lenni, midőn kell.

Elég zaj van úgy is e falakon kivül. A volt
honvédek már is meghasonlottak. Egyik Kossuth- 
tot élteti, a másik Perczelt. Sokakban előtör a 
honvéd-büszkeség: hogy nem egy emberé a dicső
ség, hanem főkép azoké, kik fegyverrel szolgálták 
a hazát. S a költő — Jókai Mór — elő áll egy 
szép olajággal, elmondva, hogy „legnagyobbak“ 
azok, kik meghaltak a hazáért. Igen, a kik néma 
sírban feküsznek, s nem kérnek sem jutalmat hő 
siességükért, sem zajt nem ütnek, s hagyják folyni 
a béke munkáit.

Am a kik élve maradtak, most nem maradhatnax 
többé nyugton.

A távirda már is üdvözléseket hozott Perczelnek. 
a bátor vezérnek, s több honvédegylet hivta meg 
látogatásra. S Perczel el is ment Székes fehérvárra, 
s onnan Veszprémbe. Mint egy égő fáklya lobog, 
lángot és kormot hányva. Sokan kisérték, sokan 
éljenzik és sokan kárhoztatják.

A központi honvédbizottmány pedig, melynek 
feje volt, mint választott elnök, s melyet feloszla
tott, mint egy diktátor, összegyűlt kijelenteni, 
hogy Perczel vádjait nem érdemelte meg, s or
szágos honvédgyiilést hivott össze, mely Ítéljen a 
történtek fölött, május negyedikén.

Hogy pedig a május 4-dike eljő: az minden 
naptár szerint bizonyos, de hogy meghozza-é a 
honvéd-gyűlést: az már nem épen bizonyos.

S a mig a volt-honvédek igy ketté szalutált egy
mást, (ellenség hiányában fájdalom !—egymás
nak esve,) addig a ketté vált bal-közép-párt szé
pen egyesült, s nem sokára az!; is megérhetjük, 
hogy nem lesz többé „Hazánk44, hanem csak „Но 
nunk“, melyet a váll vetett erők munkája még vi
rágzóbbá fog tenni.

Igaz, a ,,Hazánk44-ban is kitört egy kisebb vul
kán. Do itt már kevesebb a tűz, mely ennélfogva 
aligha éget el valamit, s több a hamu, melyet 
majd csak elvisz a szél. Füredi kelt ki a nemzeti 
színház ellen, mint a melyet hibásan, félszegon, 
rosszul igazgatnak, a mely s< m kitűnő ballottán- 
cosnőkkel nem bir, sem népszínműveket nem 
adat, s a mi még sokkal szörnyűbb, sem Schódel- 
nét, sem Szentpéterit nem tudja föltámasztani.

Füredi „emlékiratoknak44 nevezi haragos öm
lengéseit, melyek valószínűleg pár év előtt Írattak 
minor az egész sajtó (abban magunk is,) eleget 
irtunk a színház-igazgatás hibáiról.

Csak az a különbség, hogy azóta két év múlt 
el, s ez alatt sok előnyös változás történt, a miről 
Füredi aligha értesült. Most már az intendáns 
nem oly teljhatalmú imperátor, mint volt. Most 
már Szigligeti nem rendező, hanem dramaturg, s 
„vészes befolyásáról44 beszélni — mulatsághoz 
hasonló. Most már a drámánál uj rendszer és uj 
rendezők vannak. A tenorista nem énekel olaszul, 
s az operai tagokat nem lehet azzal vádolni, hogy 
egyátalán nem tudnak magyarul. Azzal is tisz
tában van a világ, hogy a nemzeti színháznak 
nem kell drága ballot, a népszínműveket pedig 
egészon oda engedheti a népszínháznak, mert 
azok valóban oda valók. Szóval: Füredi sóhajai 
nagyobbára elkésett sóhajok.

Van egy ismerősünk, ki tavaly haragos röpira- 
tot irt az cmancipatió mellett, de olfeledto gyor
san kiadni, s mire müve sajtó alá került volna, 
már meg volt az cmancipatió. Tehát nem adta ki. 
Füredi azonban kiadta a magáét, habár szintén 
elkésett vele, legalább nagy részével , melyet 
jobb lett volna újra Írni. Füredi igen jeles 
dalnok volt, s tűzről pattant magyar dalait máig 
is szívesen hallgathatnék; hanem a harmóniát 
nem vitte át emlékirataiba, s különösen rósz har
móniában él a — logikával. Többi közt gyöngé
nek fost egy énekesnőt, s mégis haragszik, hogy 
a nemzeti színház elbocsátotta.

Szigligeti pedig mosolyog. Övé a Karácsonyi
díj négyszáz aranya is. „Trónkövetelő44-je húsz 
pályatársat győzött le, s mint a bírálók mondják: 
fényes sikerrel. Egy élclap ennélfogva epigram- 
mokká hegyezett tüskéket tííz a friss koszorúba, 
s a költő Pegazusát fejőstehénnek festi. So baj ! a 
mai világ nem föllengezni, a mai világ táplálkoz
ni szeret. Az Ikarusok —• mint látjuk -•  sorban 
zuhannak le a földre; s jobban jár, ki szorgalma
san műveli akár a költészet, akár a politika sző
lőjét.

A „Trónkövetelő“ pedig, mely az eddigi leg
nagyobb drámadijat nyerte el, valószínűleg csak 
a jövő ősszel fog színre kerülni. A mostani idény
ben útját állják a „Bajusz“ (Szigligeti száz ara
nyosa,) cs a „Lydoni alma“, melyek már ki van
nak tűzve. Aztán jön a nyár, melyben a dráma
írók nem szeretnek aratni. Megvárják az ősz gyü
mölcsözőbb időszakát.

Do mindez a jövőhöz tartozik, s nekünk az el
múlt hettel vau dolgunk, melyben a miniszterelnök 
fényes estélyeket adott, páter Kamiéra ■— e fran
cia jezsuita — a szerviták templomában szidta ösz- 
szo Kenant és olvasóit, (vagyis az egész világot,) 
Ka abbé Hedvig k. a., e goniális német színésznő



H AZÁNK S A K Ü L F Ö L  D.

Szont-Pétervárról, az ujtéri színház közönségét 
bájolta ol kedély gazdag, fürge játékával, Mursz' 
ka Ilma k. a. pedig a nemzeti színpadon éneklé 
„Luciát“ a bölcsödé javára.

Murszka k. a . , — úgy szólván — menekült 
Pestre. Azt mondható : „aprés moi lo deluge“. 
Igen - a csőd, a hitelezők fenyegető árvize. A tril
lák és magyar dalok ez arany hajú virtuóznője 
— csődöt mondott, s nem azért, hogy érdekeseb
bé tegye magát, hanem mert valóban sok adóssá
ga van. () egy gép, mely pénzt eszik. Aztán pezs
gőt iszik rá, s szivarfüst mellett űzi el gondját. 
Eredeti nő, egy a „bohomienno“-k közül. Béc°bcn 
minden este, midőn énekel, háromszáz forintot 
tesznek asztalára, mórt — szerződtetni nem lehet, 
ha csak a hitelezők javára nem. Most hozzánk jött, 
hogy nyugodtan énekeljen, s még mindig szépen 
énekel, tele girlandozva szerepét a legjátszibb 
hangvirágokkal.

A virág vasárnap történetét azonban nem csak

1 Murszka k. a. éneke képezte. Ugyanakkor egy 
! másik hires bécsi színésznő is szerepelt az új-téren : 
I Rockéi k. a., a hires „Wildfeuer.“ De az ö vendég- 
I szereplésüknél sokkal maradandóbb az, hogy e 

napon két lapunk (a „Fővárosi Lapok“ és „Va
sárnapi Újság“) a költészet gyönyörű virágaival 
ismertetők meg olvasóikat: Tompa Mihály „utósó 
verseivel“, e megható elégiákkal, melyek a fájda
lom mély ihletétől szülöttek. Oly bús fény ömlik 
ol о költeményeken, mint a leáldozó napé. S mint
ha volna bennök valami, a mi már nem is a földé. 
„Fölfelé, csak fölfelé!“ És minden olvasó fohász- 
szál gondolja hozzá : igen, fölfelé e földön, de nem 
c földről!

Ep, midőn о sorokat Írjuk, nyájas sugarak es- 
! nck toliunk elé, mint egy vigaszúl. Künn a tavasz 
j verőfénye mosolyog, balzsamos szellők játsz .nak, 

mintha azt suttognák : mi a természet gyógysze- 
I reit hozzuk, üdítjük a betegeket és sokat meggyó

gyítunk azok közül is, a kik már — lemondtak.
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Hahnemann 1755, — 10-én költ össze 1. Napo
leon Mária Lujzával 1810. —- 11-én meghalt Kö
rösi Csorna Sándor Daudzsilingben 1845. — 12- 
én állító fel Chappe Claude Párisban az első távír
dát 1793. — 13-án bocsátó ki Guise Henrik a 
hugenották részére a hires „nantesi edictumot“ 
1598. —• 14-én költ Kossuth függetlenségi nyilat
kozata 1849. — 15-én neveztetett ki Teleki Mi
hály Erdély kormányzójává 1(390.

— („4 szent családu Caracci Hannibáltól.) 
Nemzeti múzeumunk képcsarnokának lajstroma 

közelebb jelent meg, összeállítva Kubinyi Ágos
ton igazgató által s о hasznos kalauznak megvé
telét (ára 30 kr) mindazoknak ajánljuk, kik orszá
gunk ezen közintézetét meglátogatják s annak 
egyes tárgyaira nézve közc’obbi útmutatást is 
óhajtanak. A képtár nevezett lajstroma szerint 
nemcsak az Akadémia palotájában ollielyozett 
Eszterházy-csaruok, , de nomzeti múzeumunk is 
több kitűnő müvet bir az olasz festészetben jeles 
nevű Caracci-aktól. Midőn tehát lapunk mai szá
ma 8-dik oldalán Caracci Hannibál egyik logro- 
mokobb festményét, a „Szent család“ címűt mu
tatjuk be olvasóinknak, tán nem teszünk felesle
ges dolgot, néhány szóval megemlékezvén magá
ról a művészről és iskolájáról is. Bolognában a 
művészet virágzó szaka 1500 végére és 1000 ele
jére esik, midőn Olaszország egyéb részeiben az 
már a tormészotollonos mostcrkéltségbo sülyedt.

A bolognai művészet három legjelesb hőse: Ca
racci Lajos, Ágoston és Hannibál. Ezek közül az 
elsőnek atyja mészáros, a két utóbbié pedig szabó 
mesterember volt, s ezek a varrótűt ecsettel, Ca
racci Lajos unszolására cserélték föl. A Carac- 
ciak törekvése oda irányult, hogy a festészetet 
a hajdani remek formákba állítsák vissza s ezt 
az által vélték elérni, ha a festőművészet elsőren
dű mestereinek fényoldalait [kilesik. Ezen irány 
azután átalánosan annyira elterjedt Olaszország
ban, hogy az egykorú nápolyi naturalistikus tö* 
rekvésekkol együtt uralkodóvá is lett ; Guido da 
Róni is a Caracci-iskola egyik hive, melynek hírét 
remek müveivel igen emelte. — A három Caracci 
közül az iskola megalapítója Lajos volt, ki inkább 
tanítói, hogysom alkotó tehetséggel b ir t; Ágoston 
a legalaposb képzettségű volt, azonban a három 
közül az olőbbiok többoldalú képzetsége mellett 
legtermékenyebb szellemmel Hannibál birt, kinek 
egyik szép és klasszikáikig egyszerű alkotását 
mutatja be metszvényünk.

— („Atahualpa perui király temetése^) címmel 
pedig egy másik, szintén nevezetes, azonban leg- 
újabbkori festészeti müvet mutatunk be olvasóink
nak. A motszvéuylinkben előállított kép az ameri
kai történetből, a spanyolok által tett hódítások idő
szakából egy jelentékeny eseményt ábrázol. Tud
juk, hogy a Mexikót meghódított Cortezhez ha
sonló és telhetetlen Pizarro, elvakíttatván az
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.‘irány szőnijazása által, Ata hualpat, 1 cru indus 
királyát áruló módon hatalmába kerítette, s Pi- 
z;trro nem feledte meg el hírneves honfitársának, 
Fernando Corteznek Montezuma, Mexiko szeren
csétlen indus királya iránti magav iselctét, s azt 
követni elhatározá. Peru szerencsétlen uralkodója 
elárultatván s elfogatván az által, ki szövetsége
séül esküdött, elevenen való megégettotésre lön 
kárhoztatva, mivel azonban Atahualpa hajlandó 
vala halála előtt a keresztséget fölvenni, ezért 
mcgégettetését, kegyelemből megfojtásra változ
tatták. Képünkön a ravatalon fekvő Atahualpa, 
kétségbeesett, nővére (Benzeni szerint az indus

inknak a Ifi. 17. századból s a 18 diknak elejéről 
való rajzait illeti, ezeket két nagyobb gyűjte
ményben is bírjuk, az úgynevezett ( h-teliusfélében 
s aztán az egykorú Bodenehrféle augsburgi kró
nikában, mely utóbbit lassanhint, famotszetü má
solatokban, a „Hazánk s a Külföld“ is fogja köz
leni. Elkezdjük pedig régi váraink ismertetését a 
Zrínyi Miklós hősi önfeláldozása által világhírűvé 
lett Szigetvárral Az augsburgi krónika ábrájá
nak széleire vésett jegyzetek szerint a háttérben 
látszó s a szigeth vári hármas szigetet három ol
dalról övedző víz a Dráva, az előtérben lévő kes
keny és híddal átvert folyócska pedig az Almás

szépség eszményképe) és Pizarro feje, hasonkorú 
leírások szerint készültek s az egész csoportosat 
becsületére válik festőjének, a pérui indusszüle- 
tésii Monteronak ; az eredeti festményt ismerő 
ítészek szerint Vasquez óta egyetlen művész sem 
emelkedett oly magasra, mint az indus Montero 
ezen történeti müvében, melynek festésében ősei 
tragikus végzete borongott szemei előtt. Montero 
e müvét Flórencben készíté s úgy küldd át a 
tengeren hazája fővárosába, Limába.

— {Szigetvár hajdan). Hazánk múltjára vonat
kozó, régészeti becsű rajzokkal más nemzetekhez 
képest nem igen bőven bírunk, a mi azonban a 
törökök hóditó lépteit meg-megakasztott vára-

mely két víznek itt van összefolyása. Balra, a fa
iakkal kerített első sziget a város, a nagy A betű
vel jegyzett középső sziget, kettős tornya templo
mával s a bele vezető két híddal a régi város} a 
jobbkezre eső szélső sziget a külső vár s annak 
felső csúcsán azon hely, hol két magasabb torony 
látszik : a fellegvár, az ostromlottak utolsó meu- 
holyc; a háromemeletes, fel*: 1 rovátkos torony pe
dig a lőporon torony, moly a végső kirohanás tör
ténetében szintén nevezetes szerepet játszik. Azon 

I őrtoronynyal ellátott híd) melyet olvasóink a kö- 
I zépső sziget s a külső vár közt látnak, volt Zrínyi 
I Miklós utolsó kirohanásának tanúja s az ő és hő 
I  sei önfeláldozó halálának szintoro.

L'e.st, Nyomatott. Emidi Gusztáv, in agy ni* akad. nyomdásznál,






