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C ikkek: „Meday&nszky Sándor honvédezredes.“ -— 
„Marjétika.“ Költemény. Prém  Józseftől. — „Pesti élet
képek.“ — „B&rtfa város régiségei.“ Miskovszky Viktor-tél. 
(Folytatás.)í*r* „Bem tábornok végnapja.“ — „A pézsma- 
héd.a; — -Д  borostyánkő történetéhez.“ TF.-tól. „Egy hét 
története.“ Vadnai Károly*tói. —• „Vegyes közlemények.“ —

„Szerkesztői üzenetek.“ — „A „Hovédalbum“ előfizetőinek 
névsora.“ — „Újdonságok.“

K épek: Mednyánszky Sándor alezredes. — A bártfai 
templom könyvtár-szekrénye. (Myskovszky V. rajza.) — Egy 
15-dik századbeli vasgyertyatarté a bártfai templomban.“ 
(Myskovszky V. rajza.) — A cipészinas. — Pesti tejes asz- 
szony. (Jankó János rajza.) — A pézsma-hód.

Szerkesztői üzenetek.
— P es ten : Br. A—nak. Oka, mert a sorrend szerint még 

nem jöhetett.
W  Kolozsvárit: P. D —nak. Köszönet a jóravaló küldemé

nyekért, melyek nem sokáig fognak késni. Azt a régit min
dig közérdektíebbek halasztják el.

— Loosra : S-nak. Lapjainkban közzététele félreértésre 
szolgáltathatna okot, s tán kenyéririgysógre magyarázhat
nák. Ezért magán levélben egyenesen az illetőhöz küldtük 
a felszólalást.

A „HONVÉD-ALBUM“ előfizetőinek névsora.
(X IV , Közlemény.) Mezössy-Stépán Apollónia S. A. Ujhely 

8 f t ; községi könyvtár H. K. £fz. Imrén 2 ft 50; Fejér János 
honv. százados Zalány 4 f t ; Stammer János Szegvár 2 ft 50; 
Hacsfeó János — 2 ft 50; Kamocsay László — 2 ft 50; 
Vidovich Antal — 2 ft 50 ; Varga József Derekgyház 2 ft 

. 50; Wimmer Károly Mindszent 2 ft 50 ; Fanyar Lajos Szeg
vár 2 ft 50 ; Erdély László gyűjtő — 2 ft 60 ; Moór Ignác 
Királyhermec 4 f t ; Rohács János Harkács 5 f t ; Marcibányi 
Antal Pest 8 f t ; Madocsányi Pál Pest 6 f t ; Fancsali Joób 

; Ädalf írofifzek 6 ft : Banregárth Lajos Pólonka 2 ft 50;
, Greiner Hugó N. RŐce 2 ft 50 ; Kabíua János V. Réth 2 ft 
50 ; Mauke Károly Vereskö 2 ft 50 ; Hankó János — 2 ft 
50 ; Weezely Rezső gyűjtő — 2 ft 50 ; Wittich József M. 
Vásárhely 5 f t ; Karvázy Gyula Kolozsvár 2 ft 60 ; Szabó Ká- 
rojyné 4 f t ; Keresztes Kálmán — 4 ft ; Stein János — 4 
f t ; Hausz Pálné M. Ludas 2 ft 50 ; Novák Edéné — 2 ft 50 ; 
Németh Antal Eszterháza 8 f t ; Naláczy László Gizella 

. Bolyán 8 ft j Ribiczey Béla Gákova 2 ft 50; Kaszinó Kalocsa 
8 i't; ßpolarcsik Antal — 4 f t ; Torda Pál Tata 4 ft ; Szi- 
gyártó Dániel Losonc 4 ft ; Korompay Alajos — 4 f t ; Kiszely

Ilona és Erzsi M. Csáth 4 f t ; Czapkay Antal — 2 f t ; Orosz 
Mihály — 4 f t ; Kéler István — 4 f t ; Smolka Gusztáv Vác 
4 f t ; Málbay Ágoston — 4 f t ; Roth József — 4 f t ; Rosen
bach Lőrinc Al-Cnúth 4 f t ; Korchmáros Menyhért — 4 ft ; 
Fridely János M. Kövesd 4 f t ; Szőke Vince A. Dabas 4 f t ; 
Szunyoghy Olga — 4 f t ; Makay Imre Inoka 4 f t ; Ragályi 
Lajos M. Csáth 4 ft. (Folytatjuk .)

A szabadságharc emléke első pénz
alapjára kiilőn adakoztak:

(X  Közlemény.) Mezössy-Stépán Apollónia S. A. Ujhe- 
lyen 2 ft ; Marczibányi Antal Pest 2 f t ; Ihász Márton Pest 
2 ft ; Naláczi Ádám Bolyán 2 ft; Naláczi Ádámné 2 ft; 
Kaszner Lajos Szklabonya 65 kr ; ö s s z e s e n  9 ftG5 kr;  
Ehhez adva az utolsó közleményt 238 ft 50 kr, s 2 ezüst 
tallérral, a főösszeg tesz =  248 f t  15 kr és 2 ezüst tallért.

U j d о n s á g о k.
^  (Lapunk előfizetési folhivását)

te stvér lap u n k éva l, a „Heti Postáéval“ 
eg y ü tt , m ai szám unkhoz m ellékeljük, kér
v én  t. olvasóinkat, m int régi híveinket, 
h o g y  előfizetéseiket m egújítani s egyszers
m ind a két lapot, körükben terjeszteni szí
veskedj enek. E gyszersm ind  kérjük az 
előfizetések mielőbb beküldését, m ert 
a fé lév  első napjaiban m inden lap részéröl 
egyszerre érkezvén ezer m eg ezer előfizető
levél, a  k iadéhivatal n a g y  szem élyzete da
cára m égis lehetlen, h o g y  ig y  ném i késede
lem  né történjék a lap első szám ainak szét
küldésében, m in th ogy  azon ezer m eg ezer 
előfizető n e v e s  pénze ellenőrzés miatt elébb  
k önyvek b e vezetendő, a  nyom da számára 
líjra  leírandó s m in d egy ik  részére a cim- 
sza lag  kinyom andó — v a g y  m ig ez m eg
történhetik  — Írnokok által másolandó le.

—  A  „Hazánk s a K ü lf öld“ múlt száma borítéká
nak első és második oldala egymással fö l van cse
rélve, mely hiba a miatt történhetett, hogy a pün
kösdi ünnepek miatt összetorlódván a munkay a lap 
éjjel nyomatott у miért az olvasóktól szives elnézést 
kér Emich Gusztáv nyomdája,

* (A királyi udvar) Kedden hagyta el Budát. 
Királyné ő felsége is elutazott.

* {Legújabb hir szerintj) gr. Andrássy Gyula 
nem teszi le a honvédelmi miniszterség tárcáját. 
E szerint az a hir sem lehet igaz, mit régebben 
pengettek, hogy külön honvédelmi miniszter nevez
tetik ki. A „Debatte“ még azt is megoáfolja, mint
ha a fölállítandó honvédség fővezére Vetter tá
bornok lenne.

* (A magyar írók segélyegylete) alapítói közé 
léptek közelebb: Hanvay Antonia 200 fttal; Ja- 
kabfy Ágnes 200 forinttal. Junius elejéig a kővet
kező adományok folytak b e: Fáy Gusztávné 27 
ft 87 kr; Jókai Mór 5 ft. A „Pesti Napló“ perse
lyében összegyűlt 4 ft 57 kr ; a „Századunk“ per
selyében 2 ft 72 kr.
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Mcdnyánszky Sándor honvédezredes.
Minden honfinak, legyen bár gazda vagy zsel

lér, ki van mérve a sorstól a közélet mezején a 
felszántandó barázda, s ha mindenki oly hiven 
felszántja részét, mint e rövid vázlat tárgya, ak
kor nehezen ma
rad hazánkban 
egyetlen rög, mely 
meg no teremje 
hasznos gyümöl 
eset.

Mednyánszky 
Sándor született.
E gerb en , 18 Hi
bán. Atyja halála 
után jött a világ
ra és igy egyedül 
anyjának, ki tős
gyökeres magyar 
asszony volt, kö 
szöuli éti azon ha
zafias nevelést, 
mely eleve fel - 
gyulasztá lelké
ben a honszeretet 
szent tüzét, s mely 
a későbbi esemé
nyekben jollomét 
oly szilárd és füg
getlen alakká ed
zette meg.

Miután Egerben és Budán bevégzé iskoláit, 
18132-ben mint kadét lépett be a 34-dik gyalog 
sorezrodbe, melyben 1840-ig szolgált. Nem ta
lálván ott kívánt előmenetelt, b. Mednyánszky

Alajos, akkori m. k. kincstári elnök közbenjárása 
folytán, átlépett a kincstár szolgálatába, hol őt a 
a 48-iki politikai mozgalom mint sopronmegyei 
karlói harmincadosf lelte.

Midőn 1848-ik 
november havá 
ban az országot 
minden oldalról 
komoly veszélytől 
fenyegetve látta, 
Mednyánszky is, 
mint sok  m ás 
honfi hasonló hely
zetben, félretevő 
békés foglalkozá
sát és felajánlá 
szolgálatját a ha
za megmentésére. 
Kazinczy őrnagy, 
ki akkor Győr
ben a második 
utász-zászlóaljat 

szervező, L ázár  
Vilmos utász-szá
zados (később ez
redes és egyike az 
aradi vértanuk
nak) ajánlatára, 
к i n e v ez te té  őt 

hadnagynak és segédjének. — De ezen állást 
Mednyánszky csak kevés ideig tölthető be, mi
vel az események árja őt csakhamar más 
irányba sodorta magával. Még szeptember ha
vában ugyanis előterjesztett volt a honvé-
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Mednyánszky Sándor alezredes.
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delmi bizottmánynak egy terhet a népfelkelés 
szervezésére,moly kedvezőlegfogadtatott Pesten; 
később a veszély növekedésével meghagyatott 
Lukács Sándornak, Győr városa lelkes és ügyes 
kormánybiztosának, hatalmazná fel Mednyánszkyt 
terve kivitelére Győrmegyében, és bizná meg azon 
kívül egy portyázó csapat*) alakításával, mely a 
Duna jobb partján, főleg a Bakonyban, a Győr 
körül összegyűlt magyar hadsereg balszárnyán 
vala közreműködendő.

A portyázó csapat alapját 40 felszabadított 
rab képezé, kik azonban oly példásan viselték 
magukat, hogy a beléjök helyzett bizalomnak a 
legnehezebb körülmények között is becsülettel 
megfeleltek.

A fősereg visszavonulása a Tiszához, félbesza- 
kitá Mednyánszky megkezdett működését a Duna 
jobb partján, és kényszerítő őt egy pár sikerült 
merész vállalat s a Bakonybélnél történt csatáro-. 
zás után, elhagyni a Bakonyt és csapatjának meg
maradt részét, többnyire volt győri rabokat, visz- 
szavezetni a Mátrába, mely tervet, dacára a ke
mény téli időnek és kétségbeesett helyzetének, 
három heti folytonos menet után, sikeresen végre 
is hajtott.

Mednyánszky váratlan megjelenése fegyveres 
csapatával Egerben, 1849-iki február elején, any- 
nyira felvillanyozta ezen város hazafias és harcias«’ 
lakóit, hogy csakhamar 300 ember jelentkezett 
felvételre a csapatba.

A kiállott fáradság és szenvedés azonban any- 
nyira megrongálták Mednyánszky egészségét, 
hogy szükségesnek látta a csapat vezényletét 
Dobrufszky főhadnagyára bizui.

Fellábadván betegségéből, Tisza-Füredre sietett 
a magyar sereg után, mely a kápolnai csata kö
vetkeztében a Tisza mögött foglalt állást. Epen 
akkor vévé át Aulich tábornok a második had
test vezényletét, ki Mednyánszkyt váiasztá kar
segédének. Ezen minőségben vett ő részt a bekö
vetkezett áprilisi és májusi fényes csatákban, me
lyek eredménye a haza felszabadítása lön.

A harc utolsó szakában a második hadtest, s 
igy Mednyánszky is, Komáromban maradt. A 3-ik 
augusztusi dicső kitörés és győzelem után Klapka 
tábornok kiküldő Mednyánszkyt egy 3000-re 
menő dandárral, melynek feladata lett egy szá
mos sereg alakítása a Duna jobb partján és az ott 
található ellenséges erő megsemmisítése. — Noha 
működése mindössze is csak egy pár hétre ter-

*) Ezen csapat érdekes története meg fog jelenni a „Ilon 
véd-album “-ban.

jedt, azért mégis szerzett Mednyánszky több ezer 
újoncot Veszpém-, Tolna- és Somogy megy ékben, 
melyek között legkitűnőbb volt Nemogyei, somo- 
gyi kormánybiztos csapatja, mely jól fegyel
mezve és föftegyverkezvo volt, s vezére kato
nai képességére mutatott.

De a katasztrófa, melyet a nemzet határtalan ál
dozatkészsége elháríthatott volna, végre bekövet
kezett egy ember makacs kénye és elc*6üggedése 
miatt. Mig Komárom őrsége hősiesen szétzúzta 
az ellenség ostromló seregét és mindent előkészí
tő a betörésre Ausztriába, addig ránk alkonyult 
a világosi gyásznap. Hat hétre a fegyverletétel 
után, midőn már nem létezett sem magyar kor
mány, sem magyar sereg, sem magyar vár, Ko
márom is engedett a végzetnek, és egyezkedésre 
lépett az akkori ostromló seregek parancsnoká
val, a véres emlékű Haynauval. Mednyánszky volt 
egyik tagja azon tiszti küldöttségnek, mely a 
várőrség által megválasztatott a feladás feltételei 
megkötésére. Ennek a harkályi puszta volt szín
helye, hol egy sátor alatt hosszú vita után meg
köttettek a feltételek.

1849-ik október 2-dikán hagyta el Mednyán- 
 ̂ szky a várat s nem érezvén magát biztosnak a 
börtönné és vérpaddá átváltoztatott hazában, ki
bujdosott a, külföldre, hogy ott uj pályát nyisson, 
uj jövőt teremtsen magának.

Nehéz volt az uj élet csatája, melyet Mednyán- 
szkynak, valamint bujdosó társainak kelle küzde
ni idegen földön, idegen viszonyokkal. De végre 
győzött a tűrés, az akarat és főleg aa odasimu- 
lás a szokatlan helyzethez.

Mednyánszky Londont váiasztá tartózkodása 
helyéül, hol kevés félbeszakítással tölté el szám
űzetésének 19 évét.

Kenyerét elejénte az irodalom terén kereste, meg
ismertetni igyekezvén hazánk történetét a részt
vevő angol néppel. Később a Cityben, az üzlet- 
világ e nagy központjában, lelt foglalkozást. Tiz 
tevékeny évet töltött e pályán, mely idő alatt ala
pos ismeretet szerzett magának a pénz és keres
kedelem viszonyairól.

Száműzött eleiének fénypontját képezi egy 
kedves angol hölgy szeretető, kit csak hét évi re
gényes küzdelem után vehetett el nőül, s kit, mint 
e küzdelem áldozatát, a sors nemsokára elragadá 
tőle. Többen vannak honfitársaink között, kik 
oly szerencsések voltak azon müveit, szép, kel- 
lomteljes hölgy társaságát élvezni, midőn London
ban fölkeresték vendégszerető házát. О volt férje 
védangyala az elhagyottság óráiban; ő enyhité a
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hontalanság fájdalmát в ő varázslá át az idegen 
földet a bujdosó második hazájává.

Mednyánszky mindig kitűnő részt vett azon 
kísérletekben, molyok időről-időre tetettek külföl
dön a haza felszabadítására. 1866-ban Klapkának 
táborkari főnöke volt, s júliusban ezredesnek ne
veztetett ki a porosz hadügyér által.

Vőgre ütött a szabad visszatérhetés órája és 
Mednyánszky megjelent közöttünk, gazdagon sok

oldalú tapasztalatokban, melyeket a nagy világ- 
gali érintkezésben szerzett.

Ha változott is külsőleg, mint mindnyájan yál- 
I toatunk, de meggyőződését érintetlen hagyta az 
j idő. líiv maradt ő azon honfiúi elvekhez, melye

ket anyja tejével magába szívott, s melyeken, 
jelleméből folyólag, semmi körülmény soha sem 
fog változtatni.

M ar j é t  l ka .
— Krajnai néprománc. —

Egy szürke vár áll magasan.
Ifjú ura fent nyugtalan ;
Végig fut a szép termeken 
S szolgáját hívja sebtiben.
„Jer, jer szolgám és ha liga csak, 
Elmondom éji álmomat :
Láttam kicsiny s z é p  gerlepárt, 
Enyém volt, —  ah ! de tova s z á l l t .  

Hegy templomába S z á l l á  egy, —  
Ottan maradt, nem téré meg;
Falu völgyébe szállt a más,
Hol kedves Marjétkám tanyáz ;
De megfogjuk, föl rajta hát! 
Nyergelj föl két jó paripát !u

Lovára pattan, mint madár,
Mely villámgyorsan légbe száll,
S tovább tör, száguld sebesen 
A völgybe, hol a kedvese.
A zeupánné a ház előtt 
All szomorún, bú lepte őt. 
„Zsupánné — szólt az ifjú úr —  
Mi lelte? szóljon, mért busúl У 
Itthon van jó Marjétikám ?
Elfogta szép kis tubikám’ ?w 
,Tubit többé az már nem üz, 
Ágyában haldokolva küzd !‘

Gyorsan a kis kamrába lép,
— Ágyában a leány epedt. —  
Selyem zacskóbul gyógyfiivet 
A bús ifjú most kiveszőn :

„lm, szép Marjétka, kedvesem,
Vedd e füvet, használd, nemes, —
Es vagy mindjárt — jobban leszesz,
Vagy —  a mitől ég óvna bár ! 
Gyorsabban eljő a halál.“

Lovára pattan, mint madár,
Mely villámgyorsan légbe száll,
S tovább — tovább száguld lován,
Várába nyargal szapwán,
Nincs éhe, szomja, nyugta sem,
S ismét megy vissza sebesen.
A zsupánué a ház előtt,
És könyek lepték el szemét.
„Zsupánné, —  szólt, — mért könyem'k ? 
Mért törli szeme könyeit?“
,Oh, hogy ne lepné köny szemem,
Meghalt Marjétka, gyermekem !‘

Gyorsan a kis kamrába lép.
A koporsóban feküvék 
Marjétka ! szép rózsák ölén,
Aranyos koszorú fejéri.
A Szép rózsákat elszedi,
A szép koszorút elveszi :
„Ez nem illik rád kedvesem,
Hise két fiat szültél nekem !
Papnak adom az egyiket,
Anyját poícolbul váltsa meg.“

P rém  JŐMeef.

P e s t i  é l e t k é p e k .
V. A tejárusnők.

Pestnek az ébredés idejében — a kora reggeli 
órákban — egészen más képe van, mint később, 
az élénkség idejében; egészen más képe, mint vi
déki városainknak szintén az ébredés idejében. 
Az utcák még csöndesek, a viradat lassan kint 
hozza meg az életet, s kik az élet zaját hozzák, 
egészen más képet nyújtanak, egészen más ala
kok, mint a nappal képe és sürgő-forgó népe.

I Senkit sem lehet látni üres kézzel, mindenki hoz 
valamit, mert a nappali életnek táplálékra van szük- 

! sége. Az élet a külvárosok felől élénkül, honnan 
terhelt kosarakat cipelők, talicskákat tolók oszol
nak szét a főváros központjai felé. A reggeli álmot 
alvókat erős szokérzörej veri föl, nJely élesebb, 
mint a bérkocsik s fogatok zaja. Magy részben 
egy fogatú szekerek okozzák, megrakva minden

ig*



nel, mit csak a piacra lehet szállítani. A városon 
kivül fekvő majorok termékeit hozzák s a leg
többnek kocsisülésén leány vagy asszony ül, ki 
teljes biztonsággal hajtja a lovat. Rendesen igen 
tisztán vannak öltözködve és szoknyáik kikemé- 
nyitve. Láthatunk elég szamárfogatot is, s kocsi 
nélkül, puttonyokkal megterhelt szamarakat, e 
türelmes, jámbor állatokat, melyek mindenütt 
jogot kaptak a teherhordozásra.

Á főváros reggeli képéből a legkiválóbb alakok 
a te jes leán yok , kik a fővárosiak legelső napi szük
ségéről, a reggelizésről gondoskodnak, s ha lelki
ismeretességüket mintaképül épen nem is lehet 
fölállítani, annyi bizonyos, hogy arról lelkiismere-
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Л bártl’iii templom könyvtár-szekrénye. (VTyskovszky V. rajza. Szövege a 374. oldalon.) J

tesen gondoskodnak, mikép az ébredők minél 
korábban reggelizhessenek. A nappal együtt je
nek, s a nap még a kémények hegyére sem ért, 
midőn már a tejárus leányok megjelennek. Mind 
nyáján a városon kivül, a majorokban laknak, s 
talán nem is látják máskor Budapestet, csak reg
gel és vasárnap délután.

A tejárusnők közt épen oly fokozat van , 
mint a kereskedők közt, s azonnal meglehet őket 
ismerni, ha tekintélyes tejárusok-e, vagy nem, 
épen mint a kereskedőket.

Amott egy hosszú, lőcsös szekér zörög végig a 
kövezeten; a szekérbe ugyan a lovaskatonáktól 
kimustrált ló van fogva, de látszik rajta, hogy 
gondját viselik ; jó gömbölyded háta van, szőre

kontóval, szép összegeket szed föl, s bár minden
nap maga hajtja lovát, ugyancsak megválogatná, 
hogy kivel cseréljen.

Az a lányka, ki szapora léptekkel jő sza
mara mellett, a fa-kannákkal és gyümölcsös ko
sarakkal megterhelt állatot folyton sietésre nógat
va, már nem ily előkelő tej árus osztályból való, de 
még azért mindig elég jómódú, s nem ő maga ci
peli a tejes kannákat. A szamár hátára olyan for
ma nyereg van téve, mely nagyon hasonlít a ház 
fedeléhez, s horgaiba mindent oda lehet akaszta
ni. A jámbor állat megszokja kötelességét, vezet
ni som kell, oly biztosan megy, s minden figyel
meztetés nélkül megáll a kundsehaftos házak 
előtt. A tejárus leány leemel egy kannát, veszi
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itcéjét, bemegy a házba, kiméri a szükséges tejet, 
s mire vissza jő, hü szamarát ismét azon a helyen 
találja, hol előbb hagyta. Ott maradna órák hosz- 
száig is s nemcsak gazdasszonyát várja, hanem 
lel ügyel a hátán levő terhekre is.

Az utcai kereskedésnek, moly áruit — a köz
szemle végett — el nem takarhatja, van egy el-

hogy az „uraságokat“ még otthon találhassák. E 
pajkos, szurtos had eleven, mint a csík, mindenütt 
ott van, aztán egy perc alatt már a harmadik 
utcában fütyül, szalad, dobja papucsát, dalol, ve
szekedik, s a járó-kelőktől fölkapott szavakra tel
jes torokkal csúfolódik. Egy nyitott kosár, egy 
almarakás, vagy más ilyesmi, ha útjába akad,

Kgy 15-dik századbeli gyertyatartó a bárt fai templomban.
(Mysltovszky V. rajza. Szövege a 37*1. oldalon.)

lonségo, melynek megfékezésére a törvénynek 
sincs ereje. A dunnpart kofái épen úgy, mint a 
gosztonyeárusok stb. mind ki vannak teve annak, 
h0gy a cipész-inasok megvámolják. A tejárusok 
sem kerülhetik ki, ha vajat, s gyümölcsöt is hoznak 
magukkal és ugyancsak nem szemesók.ДА cipesz- 
jnasok szintén korán elkezdik utcai hadjáratukat^

ritkán menekszik meg ujjaitól. Nem lesi az alkal
mat, hogy például az almás kofa félre nézzen. 
Oda ugrik, fölkap valamit s azzal tovább fut, oly 
gyorsan, hogy ember legyen, a] ki elcsípi. 11a el
csípik, megütlegelik, hanem azért marad továbbra 
is az, a mi volt.

Ilyen megrohanásuak van kitéve a felügyelet





B e m  t á b o r n o k  v é g n a p j a .
— Egy szemtanú elbeszélése után. —

Midőn a magyar hadsereg a szerencsétlen ki
menetelű temesvári csata után, Bem vezérlete alat\ 
Rékasra vonult vissza, s a tábornok a hosszas lo
vaglásban kimerülve, egy útjában álló árkot akart 
koresztül ugratni, lova megbotlott, s Bem az 
árokba esett, s ennek következtében jobb lapoc
kája kificamodott. Miután ismét fölhelyezék lovára, 
Rékasig folytatta a visszavonulást, hogy ott ki
pihenje a nap fáradalmait, s valami étket vegyen 
magához és kitört lapockáját helyre igazittassa. 
A tábornok kedvenc törzsorvosa Schneider, másutt 
lévén elfoglalva, dr. Landshuth törzsorvost hivat
ták hozzá. Bem azonban kinyilatkoztatá, hogy 
bevárja tulajdon orvosát, ki osto 10 óra felé csak
ugyan meg is érkezett Rékasra, s Bemet rögtön

meglátogatván, eszközlésbe vette a szükséges be 
kötözéseket.

Bem másnap Lugasra ment, s ott összeszedvén 
hadseregét, a szükséges intézkedésekhez fogott, 
hogy erélyes ellenállást fejthessen ki szemben az 
ellenséggel: azonban a világosi fegyverletétel hire 
ide is eljutván, a sereg egy része elvált, hogy kö
vesse G'örgei példáját.

A sereg maradványaival Bem Erdélybe ment, 
s midőn a főhadiszállásra, Déva elé megérkezék, 
nagy lelkesedéssel fogadák ; ezután minden zász 
lóaljat külön felszólított, vájjon Görgei példáját 
akarják-e’ követni, vagy folytatni a küzdelmet 
az ő vezénylete alatt, mire a zászlóaljak kinyilnt- 
koztaták, hogy Bemmel akarnak győzni, vagy hal
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ni. Ez ünnepélyes percben egy orosz őrnagy ér
kezett, mint parlamentair, ki a főhadiszállás’idoig- 
lencs parancsnoka, Stein  tábornokkal óhajtott 
beszélni; Bem bekötött szemekkel vitette maga 
elé, é megkérdezd, mit akar. A parlamentair azt 
hívén, hogy Stein tábornokkal van dolga, ki az

váll, hogy Bem tbk előtt áll, reszketni kezdett, 
és fogai vacogtak, mintha hideglelése lett volna. 
Miután Bem Stein tábornokkal és több törzstiszt
tel tanácskozott, 24 órai fegyverszünet iránt bo- 
csátkozék tárgyalásba az orosz tábornokkal, me
lyet az el is fogadott.

erdélyi hadsereg átadása iránt már tárgyalásba 
bocsátkozott az orosz tábornokkal, kinyilatkoz- 1 
tatá, hogy Stein feleletéért jött. Bem erre azt vá- I 
laszolá, hogy ő nem Stein, hanem Bem tábornok, I 
s hogy ő az átadásról mitsem akar tudni, és a I 
harcot folytatni szándékozik. A parlamentair hall- s

Bem о 24 óra alatt intézkedéseket tön, mintha 
a harcot folytatni akarná, egy oscadron longyol 
dsidást, disz-századát, G vyon  és Stein  tbkokat és 
több törzstisztet magához vett, ч azokkal egy kö
zel fekvő faluba, Lesnyikre ment, Déva mellett ; 
itt egész csöndben, s a legnagyobb titokban tér-
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vezék az Oláhországba való menekvést, s azt 
azonnal eszközölték is ; Bem kíséretét ez alka
lommal a lengyel dsidások, a disz-század, Guyon  ̂
Stein, Schneider ezredes törzsorvos, Z a rze tzk y  al
ezredes, Isken der bey (Illinszky gróf,) és még más 
tisztek képezék. Bem egy könnyű stíriai kocsin, 
kísérete pedig lovon ült; igen kevéssé ismert he
gyi úton haladtak előre, és nagy fáradsággal, 
Bemnek kocsiját is el kelletvén hagyni, este egy 
oláh faluba értek, hol éjen át megmaradván, az 
utat csak másnap folytaták, s harmadnap érkez
tek Ruszkbergbo, hol Bem M aderspach  urnái ma
gát beszállásolván, itt reggeli 8 órától esti 7 óráig 
pihent, s ekkor szívélyes házi gazdájától egy ko
csit kölcsönözve, folytatá az utat, végül Voiszlo- 
ván át Merulba érkeztek, anélkül, hogy valahol 
háborgatva lettek volna menekvésükben ; itt egy 
oláhnál az udvarban szállásolák be magukat. Mi
közben szalmát hintettek a földre, az éjjeli nyug
helyeket előkészítendők, s az élelmi szereket ki- 
esomagolák, érkezett a lengyel dsidások parancs
nokának jelentése, kik előőrsi és őrjárati szolgá
latra valának kiküldve, s kiket az oláhok császári 
dsidásoknak véltek ; e jelentés szerint az oláhok 
Merulban több magyart elfogtak, kik élelmi sze
rekért jöttek a községbe. Bem azonnal parancsot 
adott a magyar foglyok elővezetésére: ezek valá
nak K m etti tbk és öt más tiszt, táborkarából. Az 
oláhok Kmettit és kíséretét akarák megégefni s 
úgy bántak velük, mint vadállatokkal; ebbel; 
szándékuk azonban Bem, vagy inkább a lengyel 
dsidások megjelenése által meghiúsult s Kmetti 
mentve lön kíséretével. Másnap a falu bírája és 
egy más oláhnak kellett vezetőül szolgálni a he
gyeken keresztül, azzal fenyegetvén, hogy ha 
nem a legjobb és legegyenesb útra vezetik a mo- 
nekvőket, agyonlövetnek, mig ellen esetben bün
tetlenül és megajándékozva, szabadon mehetnek 
haza. Bem, kocsiját még egyszer visszahagyván 
a hegyek közt, a hol lehetett, ökrös szekeret ve- 
vén igénybe, ekkép érkezett nehány napi utazás 
után Bojadi-Ramába az oláh területen.

Bem csupán magyar pénzzel rendelkezhetvén, 
az egész csapat utazási költségeit Schneider A n ta l 
ezredes törzsorvos fedezé. Bojadi-Ramából Bem 
törzskarával egy kis oláh postakocsin Turnu- 
Szoverinbe ment, — Guyon pedig Kmettivel, a 
diszszázaddal és a lengyel dsidásokkal a Duna 
oláhországi partján, Kalafat felé.

Turu Szeverinbe érkezve Bem, a török pa
rancsnok, F erik  H alim  pasa (táborszernagy) előtt 
jelenté magát; ez szívélyesen megvendégelvén a

menekvőket, azt tanácsolá a tbknak, hogy ne 
menjen Calafat felé, hanem nagy ladikokon Vid- 
din felé folytassa útját, mivel az oláh részen köny- 
nyen kellemetlenségeknek tenné ki magát. Bem 
elfogadá a pasa ajánlatát, s két nagy dereglyén 
fél század török katonaság kíséretében Viddinbe 
ment, hol kiséretével együtt a katonai laktanyába 
lön elszállásolva, s a zultán költségén élelmezve. 
Miután Bem darab ideig az összes emigratioval 
Viddinben időzött, Konstantinápolyból egy csá
szári biztos érkezett, ki is Bemnél bemutatván 
magát, tudtára adá a zultán megbízásából, hogy 
Ausztria és Oroszország a magyar menekültek 
kiadatását követelik és a török kormány , ha 
Francia és Angolország nem támogatnák, kény
telen lenne engedni Ausztria és Oroszország köve
telésének. A zultán 80,000 redifet hivott be, s 
ellenállásra készült, azonban hogy törvényes 
alapja legyen ez ellenállásnak, a zultán azt taná
csolja Bem tbknak, vegye föl a török vallást, s 
akkor örömest megvéd minden magyar menekül
tet, mint törvényes alattvalóit, bármily eshetősé
gektől. Az alternatíva itt nem lévén kétséges és 
Bem nagyon jól tudá, mi sors várja öt kiadatás 
esetén, Schneider törzsorvosával együtt nyilatko
zatot irt alá, mely szerint az izlam vallásra áttérni 
hajlandóknak mondák magukat. E nyilatkozatot 
a császári biztos azonnal Konstantinápolyba vivén, 
a zultánnak olőmutatá. Bem tbk példáját nehány 
nap múlva Kmetti és Stein tbkok, és mintegy 400 
más tiszt és közvitéz is követték. Több havi ittar- 
tózkodás után, mivel a magyar menekülteket a 
typhus megtizedelő, Bemet és a többi menekülte
ket 1840. évi október hó vége felé Sumlába szál- 
liták, hol szintén a katonai laktanyában lettek 
elhelyezve, az élelmezés helyett azonban pénzben 
kapák ki rendszerinti illetményüket. 1850. február 
ha vában Ausztria összeállitá a belobbezési lajstro
mot, s az izlamra áttértek közül Bem  (Murad pasa), 
K m etti tbk (Izmail pasa), S tein  tbk (Ferhad pasa), 
Z a rze tzk y  ezredes, Schneider Antal ezredes-törzs
orvos, Voronyetzky hg alezredes ; B alogh , IIollán} 
F ia la , A lb er t, O rosdy , Scheidenberg, B a ró tliy , N e
me gyei őrnagyok, és T hn old  százados 1850 febr. 
hó vége felé a „Tahri Bahri“ nevet viselő hadi 
gőzösön A le x a n d r iá b a  (Syria) és innen A leppoh a  
belebbeztettek. Bemet és kíséretét a laktanyába 
helyezők el, melynek egy részét némileg europaia- 
san rendezték be. Kezdetben [a kormány csak a 
rangszerü illetéket űzette, nehány hó múlva azon
ban az egész fizetést engedélyező. Bemnek szabad 
volt tetszése szerint kimenni és látogatásokat 
tenni, de valamint öt, úgy a többi menekültet is
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mindig nehány török tiszt kisöré ily alka- 
lommal.

Rövid ideig tartó belebbezéso alatt Bem több 
javaslatot tett a török kormánynak, a hadsereg s 
különösen a tüzérség szervezését illetőleg; meg
takarított fizetéséből salétrom-gyárat is állított, 
de a megtakarított összeg nem fedezvén kiadá
sait, Bem pénzeket vett föl, melyeket később a 
török kormány fizetett vissza. Bem tanácsa és 
közbelépése folytán az aleppoi forradalom alkal
mával sok emberélet meg lön kiméivé, s a ke
resztének kirablása és legyilkoltatása is bizo
nyára meghiúsult volna, ha a kormányzó, Zarif 
Mustapha pasa, pontosan követi Bem tanácsát.

Л laktanyában uralgó hőséget ki nem lehetvén 
állani, s Bem roszul kezdé magát érezni, S c h in 
d er  orvostudor tanácsa és akarata ellen Aleppo 
mellett e g y  villát [bérelt, miután azonban ettől 
nem messze egy hegyi folyó volt, mely nyáron 
kiszáradt, s csak nagyobb mélyedéseiben tartal
mazott álló vizet, melyből miazmatikus kigőzöl
gés terült el a vidéken, Bem, Schneider orvos tá
vollétében, váltólázba (febris intermitteus pernicio
sa) esett, s egy más orvos vevén őt ápolás alá, ki 
a betegséget föl nem ismeré, s igy roszul is kezel
te ; s inig Schneider megjelenhetett a betegnél, 
már a harmadik rohamot is kiállotta ; ez megvizs
gálván és kikérdezvén Bemet, a legnagyobb ré
mülettel látta, hogy a tábornok menthetlenül 
veszve vau, s tapasztalatlan tiszttársa előtt kinyi
lat kozta tá , hogy a beteg legfölebb még négy 
ó’*áig él, mire majdnem szemébe kacagtak.

A betegséget súlyosította még az is, hogy a tá- J
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cicomázza, osztályokra osztja, a másik rész, min!, 
a patkány, földbe túrja magát s a föld üregeiben 
tartózkodik. Az éghajlat egyikükre sincs befo
lyással; ép úgy iltürik a kaliforniai liomoktonger 
kétségbeejtő forróságát, mint az éj szaki sarkvidék 
dermesztő fagyát.

John Smith kapitány ismertette először a pézs- 
mahódot 1624-ben megjelent munkájában, mely
ben igy ir: „A muscacus a patkányhoz alak és 
természetre nézve hasonló állat, csakhogy néme
lyiknél roppant pézsma-szagot vehetni észre.“ — 
Mind ebben, mind a később megjelent könyvek
ben csak az egyik fajról tesznek említést. Ez 
állatok lakására nézve kétféle vélemény uralko
dik. Az egyik azt állítja, hogy a pézsmahód nya
ranta párosával vándorol egy. helyről más helyre, 
s télen közös erővel épített hajlékaikban mii d-

Természettudósunk első szemléleteit az Osoyoo- 
tó mellett kezdte, mely a Kaskad-hcgyek keleti 
oldalán, Oregonban fekszik. Ez a remek viz az 
Okon a gon folyam folytatása, mely itt mély he
gyek állal bezárt völgybe szorul. Miután a tó né
hol igen megszültül, úgy látszik, mintha három 
részből állana. Közepén átfut a határvonal, úgy, 
hogy északi része Angliához, déli része az Egye
sült-Államokhoz tartozik. Partja homokos, s any- 
nyira zsúfolva van kis csigákkal, hogy valóságos 
tengerpartnak látszik. Mindkét oldalán egész a 
hegy aljáig homokos kopárság terül el, melyen 
annyi a tövises, kaktusforma szúró virág, hogy 
csak erős, vastag ruhában mehetni végig a pusz
taságon. Természettudósunk lovát s kutyáját is el 
akarta magával vinni, hanem csak pár lépést me
hetett velük : szegény állatoknak annyi tövis fu-

Л péz> ma-hód.
nyáján együtt laknak. Más azt vitatja, hogy nyá
ron odúkban és télen kunyhócskákoan laknak,
d. K. angol természetvizsgáló újabb időben rájött, 
hogy a kunyhó és odulakók között lényeges kü
lönbség létezik, s a kettő egymástól különböző 
két faj.

Mielőtt a pézsmahódok érdekes életszokásai el
beszélésébe fognánk, a két faj különbségét ille
tőleg rnég csak annyi mondani valónk volna, 
hogy :

A kunyhó-hód (osoyooensis) csak b1/,, ujjal 
kurtább az oduhódnál (zibethicus) s koponyája 
alakjában csak némi a különbség. Az utóbbinak 
barna-veres szőre van s az előbbinek szino farká
tól felfelé szürke. Alsó szőrét még egy másik, 
egészen fekete s az alsónál durvább szőr fedi. Az 
alsó néhol egészen világos szinü s finom, mint a 
selyem gyapjú.

ródott lábaikba, hogy vinynyogni s ordítozni kezd 
tok. Lova ugrált s minél inkább ugrált, annál 
több tövis szúrta; az eb szájával akarta kihúzni 
a töviseket s ekkor meg nyelve lett tele. Majd 
mégdiihödött kiríjában.

Ha véletlenül valami eb idekerülne e sivatagra, 
okvetlenül éhen döglenék mog, mert ha nyelvébe 
kirakodnának a tövisek, emberi segély nélkül lo- 
hetlon volna attól megszabadulnia. 11a a mada
raknak külön paradicsomuk van, ez csak az 
Osoyoo-tó környéke lehet. Felső vége felé valo- 

I ságos kákaordő terem, melyben kacsák, búvár- 
mr.darak, nádiverobok, gázlók s más egyéb ma
dárfajok fészkelnek, hol egyrészt kényelmesen 
kikölthetik tojásaikat, másrészt az orvmadarak 

: garázdálkodásai elöl mentve vannak és még az 
I indusok zaklatásait is kikerülhetik. A vízben csak 

úgy hemzseg a sok mindenféle fajú hal.



A borostyánkő történetéhez.
A gyémántot valaki költői kifejezéssel megkö- 

vesült könyöknek nevezte; ugyan ily mogköve- 
sült könyekkol bir az éjszak, különösen éjszaki 
Németország.

Egy ős görög monda igy regél: Phaeton nő
vérei, fölmelegülvo az éjjel haj ókázó napiston- 
töl , még mindig siraták fivérük elhunytát, 
és kényeik a folyó vizében megkövesültek. — A 
keleti tenger hullámai még ma is partra hányják 
ezen megkoményült nő véri köveket, még ma is 
találtatnak ezok éjszaki Németország mélyebb 
földrétegeiben; ezek a keleti tengerpartokon 
talál 1i ató borostyán kövek.

Az arany és drágakövek nem tették boldogok
ká azon népeket, kiknek földjén találtattak, a ter-

; mészet egyszerű gyermekei véres háborúkat és 
I szolgaságot szenvedtek miatta, de ennek dacára, 

habár öntudatlanul is, ritka kincset cseréltek el
veszett egyszerűségükért: a szellemi képzettsé- 

I get. — A föld kincsei kijelölök a művelődés ut- 
i ját, sa phöniciaiakat Afrika aranytermő országai

ba, a rómaiakat Indiába, a spanyolokat Ameriká 
ba vezették. Európa zord éj szakja nem birt 
arany és drágakövekkel, melyek az ó-kor müveit 
népeit édesgették volna, de birt a megkövült kö
nyökkel: a borostyánkövei; ez köté össze először 
az éjszaki tenger partjait a fekete- és ádriai ten
gerrel ; néptől néphez vándorolt a borostyánkő, 
Gormánia és a celták földjén át a Póig, Uengyel- 
és ( )roszországon át a Diueperig, és helyébo ugyan
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azon utakon római pénz, római szokások és mű- | 
veltség szivárogtak vissza.

Nem bizonyos, hogy vájjon a phönioiai hajók 
eljutottak-e a keleti tengerig, valószínűbbnek lát
szik, hogy a borostyánkő kezdetben a dán par
tokról cserekereskedés utján jutott a középtenge
rig. — Massiliai Pytheas, Nagy Sándor idejében, 
ki első indult felfedezési útra, hogy a borostyánkő 
hazáját felfedezze, melyről akkor átalános volt 
azon hiedelem, bogy a Pó partjain levő erdősé
gekben terem, alig haladhatott tovább az Elbe és 
Weser torkolatainál; az általa felfedezett boros
tyánkőszigetet: Grlessaria, Plinius, a cimberek fo
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kától (Skagen) nyugotra, a német tengerbe (éj- 
szaki tenger) helyezték. Л római császárok alatt, 
úgy látszik, hogy a samlandi keleti tengerparttal 
is közvetlen érintkezésbe jutottak. A keleti ten
ger tartományaiban talált római pénzek, melyek 
legrégibbjei Noro korából valók, a fekete tenger 
partjai és görög városai közt folyt élénk köz
lekedésre mutatnak. Scythiában, a mai Orosz
országban, is történtek boroslyánkőásatások és 
Kamensk mellett, az Ural-hegység aljában, ma is 
találtatik.

("Vége k ö v j
W

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
— Június 8. —

(VK.) Most van nálunk csak az igazi — lóver
seny. Két cirkusz áll egymással szemközt, noha 
tér szerint meg'eh ötös távol estek egymástól: 
R enz a dunaparton, Ciniselli a városligetnél. Es- 
ténkint — sőt vasárnap délutánonkint is — meg
ered bennök a zajgó zene, ostorpattogás, hajrá- 
nyargalás, bohó tréfa és a lovagnők visító „allez 
done“-ja. S a közönség siet, mintha még ilyesmit 
sohsem látott volna. Pedig a cirkusokra lehet csak 
igazán elmondani, a mit egy angol iró állított a 
tengerekről: „ha láttál egyet, láttad valamenyit.“

Egyikben úgy, mint a másikban, lovagok és 
lovagnők ugyanazon táncjátéki attitude-öket csi
nálják, s ugyanazon szőnyegszalagokat, abroncso
kat — beragasztva szalmapapirral, vagy a nélkül 
— szökdösik át, lábujj hegyről vagy térdről, előlrül 
vagy hátulról, némelyik lovag (mint Pastor Frank 
Renznél, vagy Dubsky úr Cinisellinél) bukfence
ket is — úgy nevezett „salto mortale“-kat — 
vetve a karikákon át. Látjuk Flórát, a virágtün
dért, s a tengerészt — mutatva a hajós küzdel
meit, — vagy a fiatal gladiátort — négy lóval 
játszva, — a mint láttuk már sokszor. Az ismere
tes ló-quadrille ok, magas iskolák, keringő és 
keszkenőt apportírozó arab mének, ugrató verse
nyek s lovas manőverek — ez a sajátképeni mű
sor, most és mindig. Csaiv a paripák és személy
zet változnak; maga a látvány mindig ugyanaz 
marad. A cirkus játékrendje a Hyper ion-nyájra 
emlékeztet, mely se nem szaporodik, se nem fogy 
soha.

Hanem van egy mellék-oldala a cirkusi lát
ványnak, mely kimerithetlen: s ez a — tréfa. 
A bohócok — ha ügyesek --  a hagyományos 
ötleteken és parókákon túl is mindig tudnak va

lami újat mutatni. Sőt az erőmüvészet bősége is 
— mely társúl szegődik —■ nagyban segít a 
lovaslátványok egyhangúságán.

Renz cirkusa most e függelékek változatossága 
által tűnik ki és szárnyalja túl a Ciniselli lovar- 
körét. Nála a bohócok oly rendkívül ügyes torz
tréfákat mutogatnak, hogy nagyokat nevetne rajta 
még egy Chesterfield is, ki pedig azzal dicseke
dett, hogy — szegény ! — világéletében sohasem 
nevetett, A mint e bohócok a párisi kankánt pa- 
ródiázzák, a mint papi köntöseikben törpén bejé
nek, s egyszerre roppant vékony hosszúra nyúl
nak ki, a nyakaikat, mint valami kolosszális liaty- 
tyúnyakakat, előre-hátra nyújtogatják, s nagy 
álarcos fejüket hónuk alá vagy két lábuk közé 
fogják ; vagy a mint a Lee-testvérek egymás nya
kán, hátán, keringve, bukfencezve, folyton hege
dülnek, s az egyik két érc sípon egy ábrándos dalt 
torzzá fú — mindez oly rendkívül ügyes bohóság, 
hogy senki som állhatja meg kacagás nélkül. 
E gy" в8У tekintélyes komoly férfiú körülnéz 
ugyan, mert eszébe jut Diderot, ki a nevetést az 
ízlés és műveltség biztos próbakövének tartá, s 
igyekszik visszatartóztatni ágaskodni kezdő jó
kedvét, de hiába — a nevetés édes ragály, mely 
meglep mindenkit, s a karzatról lefutván a páho
lyok tekintélyes alakjaihoz, egy perc alatt min
denki benne van, érezve, hogy csakugyan „on ne 
rit bien, qu’en Compagnie.“

A ki gyönyörködni jár a Renz-cirkusba: an
nak ízlése nem állhat valami magas fokon, de a 
ki nevetni megy: az toljoson igazolva van.

A lovagnők csinosak és kellemesek, ’s Brid
ges Agues és Ducos Lucia k. a. könnyűden szök
dösik át abroncsaikat; de nincs köztük, ki alakra
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amazon, arcban grácia lenne. Bridges Luiza — a 
szökő kötéltáncosnő — még a legvonzóbb jelen
ség. Az afrikai „Sara“ - e szorecsen lovagnő — 
pedig a legvakmerőbb, ügy nyargal a porondon, 
mintha a sivatag girafíját űzné, s a nyergeletlen 
lóról fővel lefelé hajolva szedi föl a porondról és 
süti ki a pisztolyokat. S oly vadól ujjong, mintha 
bizonyságát akarná adni, hogy csakugyan nem 
európai szolid vér foly ereiben. Egész mutatvá
nya oly szilaj, hogy valódi cirkusi orgia. Bele má- 
morosodik a néző, s lázasan tapsol, mintha egy 
démon hatása alatt állna. E pontnál vissza is von
juk az olébb mondottat, s elismerjük, hogy ez a 
látvány mégis uj. De korántsem o’y szép, mint 
a fiatal Renz Ernő gladiátori játéka a négy her
melinen , melyek oly finom, pompás lovak, 
mintha eszményitett példányok lennének.

Woiffenbach — a dobmiivész, — ki egyszerro 
tizenhat dobot ver, oly erővel és hangzatosán, 
mintha öt ezred „takarodóját“ hallanék, boxirozó 
kakasok, betanult kutyák, a Mariani-testvérek, 
о jó Ízlésű akrobaták stb., toszik változatossá és 
tarkává Renz cirkusát, mely minden este tele 
vau, s melynek udvari páholyát egy este a nápo
lyi királyné is meglátogatta.

Ciniselli aligha részesül e szerencsében. О az 
olasz király lovászmesterének novozi magát, s 
négy pompás arab lova valóban Viktor Emánuel 
ajándoka. Primadonnája a bájos Ciniselli Emma 
k. a., legjobb lovasai Slezák és Dubszky, s főspe- 
ciali ása. Sam-Ang-Az-Zi khiuai ezermester, ki 
szemfényvesztő mutatványait „mennyei“ nyelven 
kiséri, melyet annyival érdekesb hallgatni, mivel 
senki sincs, a ki azzal nézhetne le bennünket, hogy 
ő ám érti is.

Most e cirkusok idénye van, s a nemzeti szín
ház alig várja a hónap végét, molyén egy hóra 
bezárják kapuit. Most a szegény „Elza“ hiába 
susog a zephirokkel, alig van, a ki tapsolja  ̂ sőt 
Szentpéteri hires „Perrin Mihály a “ (a „ludtán 
kívüli kém“) is hiába támadt föl Szigetiben , e pá
ratlan jollemszinészben : alig nézte négy-öt zárt- 
szék-sor. liánom a múzsa, ha ő is az árnyak köze 
nem szökött e trópikus hősogü csarnokból, bizo
nyára gyönyörét találta benne.

Árnyak alatt voltunk a múlt szerdán este mi is, 
a császárfürdő országos hirtt boglárfai alatt: de 
ott se találtunk valami nagy közönséget. Pedig 
az első nyári bál volt: kellemes, vidor mulatság, 
fesztelen, mint oly helyre illik, melyhez a torme- 
szot nyújtja a mennyezetet — zöld lombokból. 
A császárfürdői bálokat is — mondaná Bernáth 
Gazsi, — jobb volna mindjárt a „másodikon

kezdeni, mert az elsőbe félnek — jőni. Félnek a 
zártkörűség tág fogalmától, s megvárják az első
nek hírét. Ez elsőnek most jó hire lehet. Ötven
hatvan összeillő pár táncolt, oly kellemes társaság, 
melyet öröm volt nézni, s mely Türr altábor
nagyot is csakhamar magához vonta a vacsoráié 
asztal mellől, ki egész gyönyörrel nézte az ifjúság 
jókedvét.

Mi pedig néztük öt, elgondolkozva az idő for- 
gandósága fölött.

Hittük volna-é csak két év előtt is, hogy Türr 
altábornagy hosszú elfogadáson lesz ő felségénél, 
kinek zászlói ellen anyiszor küzdött ?

A sors úgy bánik az emberekkel, mint mi a 
kártyákkal, midőn keverjük. Egymás mellé jut
nak olyanok, kik egy döbbeni parthie-ban egy
mást ütötték el.

íme a hires tábornok, ki először vonóit be az 
elfoglalt Nápolyba, ugyanazon palotába járul tisz
telegni, hol ma a hőslelkü királyné időzik, ki ak
kor Nápolyban — e bevonulás miatt — trónját 
veszité el. S az a Napoleon herceg, ki nehánv év 
előtt a senátusban kereste a térképen, hogy való
dikig hol van hát Ausztria V — most Bécse jött, 
valószínűleg a birodalom uralkodójának barátsá
gát keresve. 8 pár nap múlva jő Pestre, megnézni 
amaz ország fővárosát, melynek némely megyéjé
ben _  }1(it év előtt — tiszteletbeli „táblabirónak“ 
(uj nyelven bizottmányi tagnak) tel > k.

Smolka már itt van, a hires lengyel hazafi, egy
kor jogaink szabad szószólója, s számtalan ma
gyar város díszpolgára.

Egyszerre jővén a francia herceggel: beszélnek 
szép álmokról, melyek vajha teljesednének, a köl
tő hite szerint : „a porba omlott szép haza fel fog 
virulni még.“

Nemzetek föltámadásához mindig van remény, 
mig le nem mondanak saját magukról, csak az 
egyesek vesznek el — e földre nézve — örökre ! 
S elvesznek néha a legnemesebbek, korán, idő 
előtt, ép egy boldogabb sors küszöbén.

E bús végzet jutott osztályrészül ama fiatal 
hajadonnak is, kit a mólt héten nem csak szülői, 
testvérei sirattak, hanem megkönnyezte minden
ki, a ki csak hallott róla valamit.

„Az ég áldásul adta őt szeretett szüleinok — 
mondá Deák Ferenc, -  hogy támaszuk legyen a 
szenvedés nehéz napjaiban, в onyhitso a száműze
tés keserű kenyerét.“

Perczel Irma — a tábornok leánya — bár a 
legszolidobb lény, egyszersmind valódi l.ösnö- 
volt. Künn, számos nélkülözések közt, hosszú 
éveken át ö volt a család munkás angyala. Ápolta
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bova * hgyoeg gaállt A fr«a- veszik kezdetüket; a szóbeliek pedig Julius hó 
% $ $ $ *  ebédjére gr. .АаЫ т , Gyula i .  Ы- 23-án és a következő napokban fogniamegtar-

~tu^^  *or»9 ágoŝ  peHUöjdt'1)a * püspökség.) A hazai .összes
rJ ^ » ^ ^ °iíá ir t^ k « en«!n^V,t0^11 be, * k(5P™etó- egyesült ó-hitü magyarok közönségének kül- 

* r m\  13!'W * * *  **“ •$ * • a Hajdú-kerület főkapitányának veze-
• cjT*^ ■ \ * £ Kolozsvár városa meg- tése alatt, tisztelgett gróf Andrássy Gyula mi-
hivása folytán. elsé vándorgyűlését ott fogja. tar- niszter6laöknélj mely alkalommal egy ő felségé-

i *»?•- b «  brtfeett kérvényt nyújtottak átpártoló v le -  Щ ! :
l ' v ű  i ^ t i i t L L  ? 411 *  b* КУАгУ Ab mény mellett leendő felterjesztés végett, melyben 
bért közelebb bejelenték, hogy bars-és hontme- az egyesült ó-hitü ekklésiák esedeznek: hogy ők,
OTM levéltán k^táiatk  k®zben “  Árpádok ко- mint tisztán magyar ajkúak, a ruthén és román 
ráw  1 ,* /* .АЖ к korAb*1 ?° okiratot találtak, 'egyesült püspökök joghatósága alól kivétessenek, 
л • t  képmselbházpénzügyi bizottságában) a nyug- в számukra Hajdu-Dorogon egy : Önálló egyesült 
dij kérdés egyik legnehezebb csomó. A kormány ó-hitü magyar püspökség alapittassék, s ógy- 
a, volt hivatalnokok nyugdíjazására kát millió házi és kultuskönyveik országos költségen - -  
231*000 ^°t ve^ föl a költségvetésbe. E teher habár előleg mellett is kinyomatván, ma- 
azonbán igen nagy. A baloldal csak azoknak akar gyár nyelvünk ekkép annyival inkább oltári 
nyugdi|at adni; kik 1848-ig szolgáltak. nyelvvé emeltessék, mivel ezen hitfelekezet dog-

* (A  főrendiház f .  hó 4-iki Ülése) 11 órára volt mái nemcsak megengedik, sőt rendelik, hogy is- 
kittizve, de csak háromnegyed egykor nyitották teni tisztelet oly nyelven ezolgáltassék ki, mely л . : 
meg. E késedelemnek, mely a közönség türelmét a népnek anyanyelvé. A miniszterelnök ur igen
erős próbára tette, oka az, hogy a született tör- szívélyesen fogadta a számos tagú küldöttséget, s 
vény hozók újabb időben mindig igen kevesen je- a kérdéses ügy felett huzamosabb ideig beszélget- Щ 
lennek meg, mintha magok is oly kevésbe vennék vén, megnyugtatókig bocsátotta el a küldöttséget, 
jelén alakjában a főrendiházat, mint maga a nágy A küldöttség tisztelegni fog a hercegprímásnál, 
közönség. A másfél órai várakozás után is csak és az ezen ügyben érdeklett minisztereknél, az b * 
44 tag gyűlt öszsze. Ekkép a ház, mely a vasúti alsóház elnökénél s nehány képviselőnél is, Hemél- 
tőrvényeket tárgyalta, nem volt határozatképes, jük, hogy ezen rég sürgetett kérdés valahára ked- 
Mind a mellett határoztak. Ez ülésen egy furcsa vezőleg fog megoldatni, 
kis tréfa fordúlt elő. A karzaton egy asszonyság \ *  (Z>r. Smölka, az ünnepelt lengyel hazafi) 
várt türelmesen, későbben pedig beszélgetést kéz- mintegy 70 magyar városnak díszpolgára (többi 
dett szomszédjával, egy fiatal emberrel. Miután közt Buda Pestnek is) Bécsből fővárosunkba ér- 
tnáf egy óránál tovább fiit ott, türelmet Vesztve kezetfc Magyarország törvényes jogainak egy 
mondó : „ugyan, mikor hozzák már az állatokat?“ nehéz időben legerélyesebb, s legbátrabb védője 
Szomszédja egészen megütöd ve kérdezte: „miféle volt a rajxráthban; altkor épen, midőn a rokouszen- 
állatokat?* „Щеп nekem a portás azt mondta, vet olykevéehelyről tapasztalók. Mmdenüttszi- 
bogy ma az állatokat lehet megnézni/ volt a naiv vélyá*fogadtatá*|á:^ ,
felelet Tudniillik ezen a napén- a természetiek ‘ • Ganz von Imdassi
osztálya volt nyitva a múzeumban, s óz, idegen rio> hír; szerint vissza megy Bécsbe, némelyek sze- 
asszonyság a főrendiház üléstermébe tévedt rint a Festetics minisztériumába, mások szerint,

*(Aképviselőkét elnöki széke mellé) egy kis táv- mint az ottani „Debatte“ ttaajdotíösa, újra jour- 
, iihdai készletet alkalmaztak. Az elnök megnyom nalistikai pályáját folytatja. A sajtóalap pénze 

egy gótnbot, s a folyosókon, melléktermekben fölötti röndelkésési jogot már tényleg elvették 
és étcsarnokban rögtön csőngetyük szólalnak volna tőle,
meg, a  szerteszét levő képviselőket az Ülésterem- * (Kéjvonat Poroszorszám .) Boroszlóból e na
be nlva. pókban kéjvonát érkezett Pestre Ш  utazóval,

* (A Magyar ezrsdek) Hagy&rorBzigban leendő kik ezenkívül Delwecent és Pozsonyt, iá szándé-.
elhelyezése iránt folyton történnek intézkedések, koztak meglátogatni. . . .
Pestre a József fŐbn ayalogezred vonul : Heves- * (A vizvezétés ß  csövei) a lApÓtvárosból az 

(ínegye f. hó 2-án J tM  közgyűlésében pedig mi- országúton, szénatéren, stáció utcán és^Üllői úton 
niszteri rendelet olvastatott Ül, hogy az 1. és 12. fognak Végig fytoi; továbbá a József-térról a b -  
huetárezrednek Szolnok és Öyöngyös városaiban rály utcának. Úgy vannak tervezve, hogy a  mei- 
eélba vett elhelyezése iránt a helyi viszonyok lék utcákba is könnyen lehessen eső v^etTezetm. 
tekintetében jelentést tegyen. * (A balázsfalvi пЬдуШегЬЦ azt írják, hogy

* (Az ezredek különféle színit Ujtókáit) eltörlik az egyátalán nenrvolt népgyúlés, hanem csak az 
e egyforma színeket hoznak be. íg y  a dragonyo- ottani tanuló üjó*ág majálisa. Politikai határozá
sok citromsárga, az uhlánusok sötét vörös, a gya- tokát tohát nem höztok, h im em ^ k eltek  néhány 
logok pedig vÜágos vörös hajtókákat fognak vi- nem zetidalte tartottak ogy pár tüzes beszédet.
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* (Ájtdtos zsarolás.)(A, bélügyminiszterium ér- azonban nem jól érezte magát, a hullámok is erős- 
tesitette a magyar koronaországok hatóságait, bödni kezdtek, és sokan vissza kívánkoztak a>zá-

: hogy számos külföldi kóborolja össze helységein- razra. Azonban csak az „Ausztria“ tért vissza, 
két koholt ürügy в álarc alatt koldulva ájtatos s mely kisebb fajú gőzös, és szokatlan utasai ked- 
kegyeletes célokra: Szerzetes- és missionariusok- véért megijedt a hullámoktól. A másik két gőzös 
nak adják ki magukat, kik távol földre, :Szíria s tova haladt. Egy-két utas megkapta a tengeri be- 
Palesztinába zarándokolnak, — templomok és tegséget, a többi pedig folyvást félt tőle. Elérve a 
kórházak építésére koldulnak pénzt. Miután azon- gyönyörű fekvésű miramarei kastélyhoz, melyhez 

/baü bebizonyult, hogy áinitók, mert némelyik, oly szomorú emlékeket kötött a közelmúlt, Capo 
(* fogságba is.k e i^ lt,-- óvatosságra %yelmez- d’Istria felé folytatták akirándulást. Apart kö

tetnek a hatóságok s a közönség. zelébeu a két hajó megmutatta utasainak amaz
* {Pécsett nagyban folynak a választási mozgat ügyes fordulatokat, melyekre a tengeri jármüvek

так.) E hó 1-sején megjelent á választók közt képesek, aztán visszatértek Triesztbe. A déli szél 
Simonyi Ernő is, s elvbarátai ezivesen fogadták, erősbült, s a kikötő hajóit himbálta, hogy a rop- 
Este lakoma volt, melyen Simonyi az Irányi pant árbocok a szomszédhajók árbocait érinték. 
Dániel érdekében mérsékelt szellemű beszédet Ez is szokatlan látvány volt. — Már beállt az 
mondott a szélsőbali választókhoz. Másnap újra est, s ezzel a Mólón az élénkség is. A triesztiek 
'Szónokéit a patani mezőn, hol népgyülés volt. ily meleg napokban csak este hagyják el laká- 
Innen az egész menet Kővágó-Szőlősre ment saikat, s a kávéházak, éttermek és sétányok 
vacsoráim, este pedig fáklyás menettel tisztelték akkor élénkülnek meg. E napon a vendégek 
meg Simonyit. közül többen átrándultak .Velencébe. Történt

* {Játékbarlangot terveznek a császár fürdő- szerencsétlenség is. Sokan megfürödtek a ten- 
ben,) legalább a hir azt mondja, hogy a tervezők gerben, s egy kéjutazó— ki a bécsi vonalon ment

v ezen szándékból kéz alatt felszólították a badeni, — a hullámok közt lelte halálát. A kirándulóknak 
homburgi és wiesbadeni játékbankok tulaj dono- még más-nap délig volt idejök újólag körültekin- 
sait, hogy ilyen „intézetet“ honosítsanak meg Ma- teni. Délben történt meg a visszaindulás, miután 
gyarországon. Egy frankfurti lap irja ezt, s igy az utasok bőröndjeit átkutatták. Yisszajövet meg- 
nincs okunk kétkedni hírének jó forrásból szár- tekinték az adelsbergi világhírű csepegő barlangot 
mazásán. A cél, úgymond, aZ, hogy a játékkedvélő is, melynek nagyszerűségét tökéletesen elfáradva 
szerbek és oláhok ezen módon a császárfürdőbe és kimerültén csodálták. Ez volta kirándulás utó- 
csalogattassanak, miből ezenj^fördőnek és átalá- só érdekes, de legfárasztóbb pontja, 
ban Budának nagy látogatottságát remélhetik. * (Rablás.) A Somogybán garázdálkodó Ju- 

/5  í ' # („Tengerész“) cím alatt Lukács Emil, Alexy hász-Druzsin-féle rablóbanda m. hó 30-án éjsza- 
0  Béla és Tóth Sándor Triestben magyar szakfo- ka Osztopánban egy zsidóhoz betört, s onnét 250 

lyóiratot akarnak méginditni, melynek célja fel- fr. értéket elrabolt. Innét elmentek a rablók a 
hívni á magyar ifjak figyelmét e pályára. volt községbiró — Soványhoz, ezt saját házában

* {Zimónyból írják,) hogy az ottani csapatok — négy lövést téve rá — agyon lőtték s kocsin
rendéletet vettek rögtön Nagy-Szebenbe vonulni, tova illantak. Fájdalom, hogy mindeddig sem eré-
állitólag kitört lázongások miatt. De e hir nem ly es üldözés, sem pénz nem vezetett a gazembe-
vaiószinü. rek elfogására.

kirándulásai Pünkösd szombatján * {Magyar egyletek külföldön) következő helye-
kora réggel ezernél több utas ült föl a budai in- ken vannak: Bécsben (kettő, u. m. magyar tár-

r dóháznál, hogy az Ünnepeket Triesztben töltsék, saskör és magyar egylet,) Berlinben (ez a legré- 
/J" ^ ovtya  déH vasuttársulat:— olcsó árakon — ki- gibb,— 22 év óta áll fenn,) Jénában (10 év óta,)

, rándulást rendezett. N.’Kanízsánál, Pragerhoffnál Halléban, Hamburgban, Londonban, (1849-ben 
és Laibféhnál állomásoztak csak hosszabb ideig, alapították, de azóta elnémetesedett s ma Concor
en ép pünkösd vasárnapjának kora reggelén ért a dia nevet visel,) Párisban, Zürichben, Bukurest- 
vonat a trieszti indóházba. A kirándulókra ott az ben, Galacon, Brailán, Turnu Szeverinben, Jas- 
a kellemetlenség várt; hogy a szállodákban nem syban, Plpjestben, Kairóban, New-Yorkban és 
kaphattak szobát, mert a bécsi kirándulók előbb New-Orleansban. Alakulóban van Sidneyben és 
érkeztek még, s minden szálloda el volt foglalva. Triestben.
Magánházaknál kerestek tehát szállást, s találtak * (Sobieszky-ünnepély) Pünkösd vasárnapján 
is, de csak borsos árakon. De megfizették, s fizet- Döblingben nagy ünnepéi) volt. Sobieszki lengyel 
tek volna még többet is, ha beszélni tudtak volna királynak, Bécs város e hős felszabadítójának em- 
a triesztiekkel. Ott azonbannem úgy van, mint Pes- lékét ülték meg. Négyszáz lengyel jelent meg az 
ten, német szóval nem lehet sfemmire se menni, ünnepélyen nemzeti öltözékben s egy lengyel festő 
Délután 5 Óra k ö ^  indulták a tengerre. Három a nevezetes helyhez legközelebb fekvő vendéglő 

’ .gőzös: a  „Neptun,* „ Vulcan“ és „Ausztria“ vitte birtokosainak egy, Bécs felszabadítására vonat- 
a kirándulókat a hullámokon Miramare felé. kozó történeti képet adott át. Az ünnepély min- 

' ; Alig indultak ki az öbölből, déli szél kezdte föd- den lárma és tüntetés nélkül egész csendben és 
n m  a tengert, mély pedig egész nap sima volt. komolyságban ment véghez.

I A  kapitányok figyelmesek voltak az utasok iránt, 
щ csakcsendeaen haladtak. Az utasok nagy része__________ __________ F olytatása a m ellékleten.

szam unkhoz van m ellékelve a „H azánk s a K ülfö ld “ és a „Heti P osta“ 
előfizetési fölhívása.


