




Л li a l a t o n  v i d é k  e.
S/.. Mihály hegyig, mely mintegy előbástyája a j Következik Meszes-Györök (vagy Györk), egy 

regek hazájának, már elvezettem a természetkod- ; kis falu a Balaton partján, a „Meszes-hegy* irá- 
velöt, ha azonban tovább is követni szives lesz az I  nyában. Nem megyünk be, elég, ha kis templo-

KilátAs Fenékből lladaesony felé. (Huzótli, l>. rajza. Л „M nlaton v id ék e*  c. c ik k h ez ,)
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nem szabad, mert egy úr újból fel «akarja épít- I s bérbe adott urodalma ; az öve az eló'ttiink emel
tetni. I kedu Gyalu-Keszi is.

Itt is van herceg Eszterliázynak igen kiterjedt ! (Folyt, köv.)
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V é r b o s z u.
(Történelmi vázlat.) 

(Folytatás.)

IL Férfi gy'óngeséy.

Gyulainé ugyan eltávozott Abafájáról s lakását 
az akkori nagy városokba, Fehérvárra és különö
sen Kolozsvárra tette át; de a fejdelem elibe nem 
járult; úgy Ilivé, hogy siró özvegy, gyászba öltözött 
hölgy, nem tesz kedvező hatást a mindig csak idő
töltést hajhászó fejdelemre. De annál szorgalma
sabban járták a templomokat, s ha valami ünne
pélyes összejövetel, lakodalom, lovagjáték volt, 
mindig ott lehete látni a remek szépségű hölgyet  ̂
szótlanul, némán, tündöklő arcával és sugárzó sze
meivel ; néha sóhajtani látszott s az emberek be
szélték, hogy bánata fő oka az, hogy oly korán kell 
lemondani az élet örömeiről. Csak olykor futott vé
gig tagjain a hideg borzalom, ha BáthoriBoldizsárt 
vagy ennek főcimboráit megpillantotta. Lassan
ként mindenki megismerte az érdekes alakot s 
Carigli atyától kezdve, ki nagy elismeréssel szólt 
vallásosságáról, az utolsó kolozsvári polgárig min
denki róla beszélt. A férfivilág előtt Gyulainé a 
legérdekesebb tünemény volt s kegyeit utolérhe
tetlen boldogságnak tartották. A fejdelem pedig, 
ki minden csinos arcba belekapott, a nála szokásos 
szenvedélyességgel szeretett bele, eleinte kerülte 
s nem szólt vele, mert a nő mély hallgatásával azt 
mutatta, hogy jól tudja, ki engedte meg férje le- 
gyilkoltatását; de lassanként tünedezett a fejde
lem aggodalma, s midőn o\y hirek is szárnyaltak, 
hogy a szép özvegy csak illemből gyászol, csak 
azért búsul, hogy kötelességét lerój ja — a fejde
lem minden nap bátrabb lett önmaga előtt.

Mert habár Bátliori Zsigmond oly ember volt, 
ki a menyasszonyoknak lakodalmuk estéjén is 
szépelgett, valami legyőzhetetlen tartózkodást ér
zett Gyulainéval szemben, pedig ennek is még je
gyes korában forró, szenvedélyes nyilatkozato
kat tett, s visszautasittatásaért talán azért nem 
állott boszút, mert a férj akkoriban leghívebb 
kegyence volt s az ifjú nőt azonnal falura vitte 
volt; most azonban itt volt az idő, hogy a kéjenc 
fejdelemnek Gyulainé is meghódoljon. Egy napon 
Imrefi Jánosné látogatta meg a hid-kapuu kívül 
lakó Gyulainét, s mindenféle hízelgésekkel és bó
kokkal elhalmozva, másnapra ebédre hívta, céloz
ván arra is, hogy talán ő fensége is el fog jőni.

Midőn a sok beszédű, tarka szalagos udvarhölgy 
eltávozott, Gyulainé arca elborult, sötét fellegek 
vonultak át márvány homlokán s balkezével egy

szék karjára támaszkodva, merőn tekintett az ajtó 
felé, hol Imrefiné eltűnt volt és susogva mondá ; 
Úgy érzem, hogy a gyümölcs érik !

• Már egy éve múlt az abafáji gyilkosságnak. 
Az 1593-ki tél a fővárosba üzé az ország főbb 
birtokosait s Kolozsvár még egyszer oly élénk 
volt, mint rendesen, s Imrefiné ebédjén igen sok 
ember volt jelen; köztük Gyulainé minden te
kintetben egyike volt a legérdekesebb alakoknak. 
A fejdelem megérkezvén, azonnal köszöntő őt s 
ő némán hajtotta meg magát, alighogy ö fensé
gére pillantott. Ebéd után ő fensége a hölgyek 
közé keveredett s Gyulainét egy ablak mellett 
találva, hozzá lépett:

— Margit, szólt ö fensége, — kegyed soha 
sem volt oly szép, mint most.

— Úgy látszik, fenségednek sok időre volt szük
sége, hogy ezt észre vegye.

— Higyjemeg kegyed, hogy én nem változtam, 
most is úgy érzek, mint évek előtt — csak hogy 
most kevesebb bátorságom van szólani.

...  Bátorsága V! susogá a szép hölgy moso-
lyogva.

— Igen, úgy vau, de szerelmem mérhetlen, sok
kal nagyobb. . . .

- Felséged kegyének bármily kis része él
temnek egyedüli célja, lelkemnek legdrágább 
kincse.

— Margit! . . . . dadogá a gyönyörben úszó 
szép ifjú fejdelem és közelebb lépett; a hölgy sze
relmesen tekintett rá s fönhangon kezdve beszélni, 
a közel állókat is a tárgyalásba vonta. A fejde
lein bódultán rohant a másik szobába s a piros 
arcú Imréimét össze-vissza ölelgetve, a világ leg
ügyesebb asszonyának nevezte.

III . Erős halé.

Gyulainé a női hatalom egész teljességével ke- 
rité hatalmába a szerelmeskedést annyira kedvelő 
fejdelmet; s a gyöngédség és finomság minden 
árnyalatával övezé körül kedélyét; nála nélkül 
a fejdelem egy percig sem volt nyugodt s ha az 
állam érdekei, olasz komédiásai és jezsuitái el is 
vonták olykor rövid időre, azok közt mindig szó
rakozott, nyugtalan volt, és csak akkor csendesült 
le ismét kedélye, ha visszatért a szép asszonyhoz 
s kipihente magát csábitó körében.

Gyulainé a politikai fordulatokról, a jezsuiták
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о (iljairól я я főj elölöm vágyairól mindonkinól job- i Természetesen — de ferjliezmenetelem után,
ban volt értesülve, és soha egy percet sem mulass- j és az után, bogy felségedet már . . . láttam,
lőtt el, bogy kedvezülog föl ne használja. j Angyal vagy Margit! kiáltott fel a fejdelem

Férjedet szeretted-e inkább vagy engem У ! és légy nj ilgodt, Boldizsár pártja, az égre men-
kérdő egyik napon a fejdelem. ! dóm, esni fog.........

- Férjem igen derék úr voll válaszoló a i  És ö maga У kérdd Gyulainő élénken. . . A
hölgy s én őt tiszteltem, — -de a mi fenséged- fejdelem komolyan szemei közé nézett s kis szil
hez köt, az valódi szerelem. | „et múlva mondó:

Aliéit gv ü lólöd 11at elv eresen Hathori Hol- j - Xoki is esni kell !
dizsárt miért, óhajtod annyira vesztét, miért j  Kz este a fejdelem örök hűséget esküve távozott
tetszik nőkéin, hogy te veret szomjazod V ! Fehérvárra, gondolva, hogy a rendeket ijesztéssel

Oh, fenséged nem ismeri a nőket; --mi soha elvonja a töröktől; az ellenzék azonban nem tági-

H Á Z Á N  К S Л К Ü I, КО I. I-.

S z i^ lig e t. (A „Balaton vídéko“ c. cikklioz.)



A kholera-ragaly gombíuioveiiy.
Nincs még két éve, hogy a kholera közöttünk 

megjelent és áldozatait közii ünk újra kiragadta. 
Ezen betegség Európában nem honos, hanem 
időnkint becipelik Ázsiából, vagyis tulajdonkép 
Hindostánból, hol a rendesen uralkodó járványos 
betegségek közé tartozik, midőn a nedves évsza
kot a száraz váltja fel.

Az embori tulajdonságok közé tartozik, hogy 
az életesemények okait fürkészsze, mint átalában 
meg van bennünk a kívánság úgy a legapróbb, 
mint a legnagyobb dolognak vagy jelenségnek 
okát megtudni, s épen ezért magától érthető, hogy 
a kholera okát nem csak nálunk, hanem Indiá
ban is kutatták, igon természetesen az emberi 
ösmeretok fejlettsége szerint kisebb-nagyobb sze
rencsével. A szerint, mint az emborek között az 
ágazatos (dogmaticus) okoskodás, vagy az érzéki 
szemlélődés uralkodott, ezen tárgy lényegére 
nézvo az igazságtól eltérő, vagy azt inkább meg
közelítő nézetek merültek fel. Már Ту tier 1826- 
ban helyes úton járt, s az 1817-iki indiai kholera- 
járványt, melyet azelőtt „kutyahalál“ nak nevez
tek, mint rizsbotegséget irta le, mely egészségte
len rizsaratás után fejlődött ki. A Yumma és 
Ganges összefolyásánál fekvő Jessoro városka 
pedig a kholera terjedésének történetében azért 
lett nevezetessé, mert ott akadt először ügyes 
észlelője és leírója. *

Később Budd, Pacini, Tkomé és К lob egyenes 
észleletek által azon valószínűség mellett küzdöt
tek, hogy a szóban levő betegségnél a főtényező 
valamely gombanövény, mit Pcttonkofer, Thiersch 
és mások okoskodások utján szintén fejtettek. Ezen 
ügyet azonban végtére Halber, jénai tanár, derí
tette fel, ki a gombákkal már évek óta foglalko 
zik, s különösen a levegőkorülők (anacrophyticus) 
családját oly körülményesen tanulta, mint őzt 
jelenleg talán senki más nem tette, igy pedig 
ebbeli ösmereteit valóban kimerítőknek, majd
nem páratlanoknak lehet mondanunk.

A levegőkeríiiö gombák közé tartoznak az us- 
tilago-félék, s ezek között van faj, melynek öt

ivadéka létez; úgymint a penicillinül crustacoum, 
mucor sacemosus, tilletia, achlya és urocystis, me
lyek körülmények szerint egymássá átváltozhat
nak. Azon gomba, mely a kholcrát előidézi, az 
említett öt ivadék utósója, t. i. az urocystis, ez pe
dig csak ott fejlődhetik ki, hol elogendő nagy és 
hosszantartó meleg, továbbá nedvesség és sok lé- 
gonydús táplálék van, kevés szénvizegyekkol, mi
lyen a koményitö, cukor stb. Ezenkívül mégmeg- 
jegyezzük, hogy minél több légenydús anyag, — 
milyen például a fehérnye, — van jelen, annál 
több könony-légeg (ammóniák) fejlődik ki, mely 
lúgos hatást idéz elő, s ha ez bizonyos fokot túl 
nem hág, az urocystis kifejlődése és tenyészcsé- 
nél lényeges tényező. 11a nincs elegendő meleg, 
nedvesség, légenydús táplálék, vagy a kémhatás 
savanyú, akkor az urocystis elfajul, monnyibon 
csirszem.cséitöl nem az anyanövény, haiiQin a töb
bi négy ivadék, mint a penicillium (ecsetpenész), 
a mucor, tilletia vagy achlya, egyike vagy másika 
fejlődik ki ; mig másrészről ezekből kedvező fel
tételek alatt urocystis jöhet létre. Ha a hömérsék 
Réaumur szerinti +  10 °-nál alább száll, vagy-p 50 
°-on túl emelkodik, az urocystis meg nem élhet, s 
rá nézve legkedvezőbbnek látszik, midőn az ~\~
25—35° között áll, azonban +  16—20° között is 
élén ken szaporodh a ti к.

Nálunk legfeljebb forró nyárban vau oly tartós 
meleg, hogy a hozzánk Lecipelt urocystis a sza
badban fejlődhessék és tenyészhessen, minélfogva 
csakhamar átfajul az ősfaj négy ivadékának egyi
kévé vagy másikává, molyok nálunk rendesen 
találhatók; hogy pedig ezekből urocystis lehes
sen, h diai éghajlatra cs viszonyokra van szükség, 
mi vidékünkön aligha bekövotkezhotik, habár 
csak véletle: ül íj; igy tehát könnyön felfogható, 
hogy az á/.siai kholera nálunk magától miért nem 
jöhet létre, hanem kividről kell hozzánk hozatnia, 
valamint azt is felfoghatjuk, hogy éghajlatunk 
alatt csak rövid ideig tarthat, s ismételt föllépése 
niiudmegannyi újabb bocipolés tanúsága.

A kholera a legcsikorgóbb hidegben is lova-
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terjedhet, h«*i az emberi ürülékek, habár legcse
kélyebb mértékben is, a meleg emberi lakokban 
visszamaradnak. így Oroszországban a leghide
gebb tel idején pusztított, min nem csodálkozha
tunk, ha meggondoljuk, hogy ember és állatok 
egy ledéi alatt laknak, tisztaságra nem igen ügyel - 
nők, a meleg párák pedig elegendő mennyiségben 
halmazodnak fel, s ekként mindaz létrehozatik, 
mi Ilindostánban ocsmáuy és förtelmes. Л jobb- 
módúak a kholera csapásait kevésbbé érzik, mint 
a szegényebb sorsúak, kiknek kevésbbé van mód
juk és hajlamuk a tisztaságot szem előtt tartani. 
A cholera legjobb óvószoro a tisztaság lakásban, 
ruházatban, árnyékszékeken, ételben és italban. 
Azon viz, melybe kholorások ürülékei jutottak, 
az egészségre akár hányszor felettébb ártalmas 
volt. Vigyázni kell a kutakra, hogy özek sárgöd
rökkel vagy csatornákkal összeköttetésben no 
álljanak, s a vizok járvány idejében csak átszűr
ve, vagy még helyesebből), föl forral ás után hasz
náltassanak, Forralás közben az uroeystis csirok 
monthetlenül elpusztulnak, s a felforralt viz, ha 
kihűlt, eléggé jóízű. A savanyú italok és eledelek 
szintén ajánlhatók,mert mint említők, hol elegendő 
savanyúság van, uroeystis meg nem élhet. A 
kénsavas vasélecs (vasgálic) a sárgödrök, ár
nyékszékek és csatornák, nem különben a ta
laj í’ertőztolonitésére egyedül azért alkalmas, mert 
általa savanyú hatást idézhetünk elő, de szük
séges, hogy eléggé nagy mennyiségben alkalmaz- 
tassék, s ne csak minden könenylégeget (ammo 
niak), mitől a lúgos hatás van, közönbösitsen, 
hanem még felesleges sav is maradjon fel. A fel- 
cselonysavas hamany (kálium hypc rmanganicum), 
vagy az azt tartalmazó Cundy-féle folyadék (1 
rész fel-csolony*savas hamany 50 r. \ Ízben fel
oldva) élonyitö tulajdonságánál fogva az uro
eystis csirjait elpusztítja, de drágasága miatt nagy
ban való fertőztelcnitésro mm használják.

A borlang (alkohol) elég tömény vizoldatban, 
mint az erősebb szeszeknél, az uroeystis t magát, 
valamint ennek csirjait megöli, minélfogva kho
lorások ruháinak, ágyneműinek mosására alkal
masnak kell mondanunk, mert a szövetet meg 
nem változtatja, a legtöbb szint bántatlanul hagy
ja, c mellett pedig a szappanozást és igy minden- 
tele piszok eltávolítását megengedi. A pozsgőbo- 
rok úgy borlang, mint, kénsav-tartalmuknál fogva 
az urocystisnek határozott ellenségei, s igy к hole- 
rásoknál, vagy még inkább egyszerű kliolera-has- 
menésbon szenvedőknél, célszerű italul tekinthe
tők. A félénk lelkek, kik kholerajárványok alkal
mával a haláltól a szokottnál jobban félnek, jól

teszik, ha pezsgőborokkal élnek különböző sze
rek helyett, mojyeket úton-útfélen hirdetni szok
tak. A pezsgő-, vagy az úgynevezett sodavizek 
nem ajánlhatók, mert ezek szénsavas szikenyt 
tartalmaznak, mi ali hatású szokott lenni. Atalá- 
ban ügjolni kell, hogy az ali vagyis lúgos hatás 
létrojövotole gyomrunkban lehotőleg gátoltassék, 
beleinkben pedig ne neveltessék, miért huruttól 
(catarrhus) őrizkednünk kell, mint ez sok evés, 
túlságos ivás után be szokott következni. A gyo
mor- vagy bélhurutban szenvedő emberekben az 
uroeystis szemcséi élenkobben fejlődhetnek, mert 
a lúgos kémhatás nagyobb szokott lenni. Ha a 
gyomor egészséges és az általa elválasztott nedv
ben sok a sav, meglehet, hogy az uroeystis elfa
jul, még mielőtt a belekbe jutna, hol a kémhatás 
rendesen ali vagy lúgos, s igy azon élő gomba te- 
nyészésére, mely a kholera létrehozója, alkalma
sabb.

A mintáz uroeystis a bolekbe jutott, magában a 
tömlőalaku növényben a csirszemcsék (micrococ
cus) gyors szaporodásnak indúlnak, mi mellett 
az anyanövény nyálkás tömeggé olvad, a kisza- 
badúlt csirszemcsék pedig a belek belsejét, fedő 
hámsejtekre telepednek le, s ezeket táplálásukra 
felhasználják, mi közben ezek szagtalan bomlás
nak indúlnak és a közvetlen alattuk fekvő nyák
hártyától leválnak. A kholorások árpalészerü 
ürülékeiből kiváló kocsonyaszerü tömeg ennél
fogva részint az uroeystis tömlőkből fenntebbi 
módon keletkezett nyálkás anyagokból, szabaddá 
lett micrococcusokból, és felbomlott vagy bom
lásnak indúlt hámsejtekből áll. A hámsejtek 
leválásából következik a savós folyadék bőségos 
kiválása, hányás, hasmenés, a szívműködések 
csökkenése, meghidegedés, elkékülés stb. Az ed
dig kimutatva nincs, vájjon a micrococcus-ok a 
véredényekbe bojutnak-e vagy sem, s igy arra 
nézve, vájjon a vesebántalom közvetlenül általuk 
vagy pedig a fékezhetlon hasmenés általi nagy 
vizvosztosség folytán keletkozik-e, mindekkorig 
biztos feleletet nem adhatni. Az uroeystis csir- 
szomcséi mindennemű fehérnyedús anyagot, mint 
például a húst, érintkezéskor szagtalan gyors 
bomlásnak indítanak.

Az uroeystis rendszerint Indiában rizsnövé
nyekben él. A kicsiny csirszemcsék (micrococcus) 
a fiatal csemeték gyengo sejtcibo magukat befúr
ják, s itt további fejlődésnek indulnak. Azokként 
átfúrt sejtek alapanyaga, melyet képzönyének, 
(protoplasma) neveznek, összezsugorodik és meg- 
szcmcsésedik ; ha tehát az urocystisek egyik vagy 
másik esztendőben nagyobb mennyiségben van
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nak jelen, a rizstermesnek szükscgképen roszabb- 
nak kell lenni.

A kholera-gomba, az urocystis, végké] en ki 
veszne, ha India magas hőmérséke néhány fokkal 
alább szállana, vagy ha az itt elegendő légenv- 
dús anyag tény eszesre nem találna, hanoin he
lyette az ősfajnak azon ivadékai keletkeznének, 
melyeknek csekélyebb meleg, kevesebb legény is 
elég. A kholera tömlő-alaka (urocystis) az első 
példa, mely egyes alakoknak a földről vagy egyes 
tájakról való eltűnését érzéki ti. Ha a forróövi vi

dékokon a hőmérsék említett alábbszálkásával a 
tömlőalak kihalna, sóz később régibb rétegekben 
fölfedeztetnék, kiveszett, a még élő rokonivadé 
koktól különböző fajnak mondatnék. Nem lehet 
séges-o, hogy a földről eltűnt több faj a mostan 
élőkhöz oly viszonyban áll V Ha ezen tény más 
növényekre nézve is valónak bizonyulna, a földön 
levő alakok kifejlődésének felfogására más szem
pontokból indulnánk ki.

fi a  / off  h  f i á i m o n ,
orvostanAr.

A s z ó m  о r ú и а p о к b ó I.
(Egy honvddtiszt jegyzetei a Világos utáni napokból.) 

(Folytatás.)

A hegyszorosnál megálltam , hogy ogészon 
hátul levő pogyászos kocsimat bevárjam. De az 
idő unalmasnak tetszett s az alásimuló folyam 
habjai fürdésre esábitának. Alig tettem egy pár 
úszási tempót, midőn a társzekerek közt nagy 
rendetlen sietséget veszek észre. Erre nem sokára 
egy csapat huszár jő s ordítozzák :

A német átjött a folyón s az utolsó bagá- 
zsiás szekerek mind elloglalvák ! Előre, előre !

Midőn öltözködni kezdettem, egy mély ágyu- 
dörronés figyelmeztetett Soborsin felől a tény

valódiságára, s a mi egyszersmind álalános za 
vart és rendetlenséget idézel! elő.

A gyalogság mára hegy nyílása között eltűnt, 
s én is utánuk haladtam, midőn ogy hangos to
rok kezdő mögöttem kiabálni:

Nézzétek, nyakunkon a német.
Vissza pillantottam. A hogynyilással szemközt, a 

Maroson túl, nagy kukoricás terült я közülök fé
nyes sisakok ragyoglak elő.

Milseni tesz! gondolám magamban— közlünk
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királyt“, dühöngő mócaivul, kik már Buttyinhoz 
közel a hátulmonö szokereket megtámadták s egy 
kapitányt, nőjével együtt, szekeréről lehúzva, nő
jét megölték, maga pedig egy pisztol lyal s kard
jával védte magát mindaddig, inig ogy pár újon
nan érkezett honvéd jól célzott lövései nem hát
ráltatták a dühös tömeget.

Legényeim közül ogyot; sem láttam tegnap este 
óta. Esto leié pedig, ogy erős válütés rozzentett 
föl mély gondolataimból. Ilátra tokinték, s egy 
feketén vörös liú vala századomból s ogy tele pá
linkás üveget nyomott markomba. Részeg volt, 
mint a huszár-kulacs; hebegve kérdd, ha ottom-o 
már valamit ?

Semmit mondám.
No, ha nem evett, úgy én adok most bará

tomnak, — meit már mind barátok vagyunk 
ugy-e ? he !

Nem gondoltam a fickó кomniunisinusára, ha
nem sóvár tekintettel lestem a piszkos tarisznyá
ból eh'ímászó főtt ludat. Ezt kezével széttépte s 
felét nekem adva, más felét ismét szorgosan be 
dugta tarisznyájába.

E hatalmas lakzi után hogyan eshotett a 
a pálinka, elgondolhatja mindenki. I)o megbün- 
hödtom e lakzit, móri kommunistám oly filosoíiát 
fejtegetett egész Butlyinig, molyro részint nevet
nem, részint boszankodnom kellő.

Buttyinba érve, itt nem találtunk semmit, 
mivel a inócok lG-ikáno városkán muszka rab
lást követtek el. Л bevert ablaku szobákba szál
lásolták tehát el a tisztek magukat ; 15—2О is 
volt egy szobában, pörölvo egymással, hogy 
a szoba annyinak szűk, s a többi kényelme to- 
kintctéböl pedig egyik sem akart kimenni a sza
biid táborba.

Minden szobában azonkívül ogy-két nő 
pityergőit, haragos Adonisa pedig mind kihányni 
akarta a folyton betódulókat.

En azonnal ogy vondéglőbo s’ettom, hogy 
kenyeret kapjak. A pohos kocsmáros megvotöleg 
telelt kérésemre. Még most is bánom, hogy ekkor 
becsületesen el nem páholtam. I)o megkapta a 
magáid. Ugyanis jön egy huszár ezredes s kérdi 
a pohos csehtöl:

Majom, van-о enni valód У
—• Az ur se sokat fog csúfolni mást! Ála

don készítik már a kalickákat! feleié a kocs
máros megvetéssel.

Az ezredes elgondolkozott egy darabig s 
novetett, mint egy daemon; mindjárt tudtam, 
hogy forr a fejében valami

— No ugass kutya, — folytatá határtalan 
flegmával — hanem mondd, van-e enni valód?

— Semmi sincs — mondá haragosan a pri
bék, — az urak számára.

E szóra úgy hasba rúgta a csehet, hogy a lép
csőkön hanyathomlok gurult le.

A kocsmáros jajgatott, az ezredes irtózatosan 
káromkodott, mi pedig kacagtunk.

Ezen rövid bevezetés , de különösen kard
jaink, oly mély benyomást tettek a koesmárosné- 
ra, hogy minden ennivalóját előterjesztette, és 
nem tudott elég készséggel szolgálni.

Buttyintól két ut vezet, egyik Borosjenő- 
nek, a másik N. Váradnak. Mindkét helyet a 
muszkák tartották elfoglalva. Késő esto zászlóal
jam parancsnokával találkoztam s elhatároztuk 
hogy Várad felé még az éjjel megindulunk.

10 óra felé meg is indultunk saját kocsiján, de 
másfél órányira huszár előőrsök állottak és min- 
dón további menetelt megakadályozának s ne' 
künk vissza kellett mennünk.

Alig szálltunk le kocsinkról, kaptuk a paran
csot, hogy egész tábor a Borosjenö felé vezető út 
szélein szálljon táborba. Ki volt ennek rendezője, 
nem tudom.

Buttyinon kívül állt ogy roppant, ezreket érő 
malom, két magtárral. Éjfél után meggyujták a 
honvédek. Kisértotes illuminatio volt, mi a nagy 
pusztaságon úgy tűnt föl, mint a tíízoszlop, mely 
Mózes táborát vezetto. Ez oly behatással volt 
ránk, hogy senki sem tudott aludni; méla bámu
lattal néztük a tűz emésztő lángjait.

Augusztus U.t-én állomási helyünk Borosjenö 
volt, hol muszka soreg-k állottak s hol fegyve
rünket lábaik elé kell vala dobnunk.

Mélyen éreztük о nap fontosságát és kedvetlen 
hangulatban siettettük olőre lépteinket.

Mily kellemetlen volt a hatás, midőn az első 
faluban muszka előőrsöket találtunk. A falu túlsó 
végén ismét uj előőrs s a falu egyetlen egy kútja 
mellott egy muszka őr állott. Úgy hiszem, a mog- 
mérgezéstől féltek.

A roppant forróság által eltikkadt nép csapa
tosan rohant a kúthoz, de az őr mindannyijukat 
vissza hajtá.

Azonban jő egy 10 ik zászlóalji honvéd, 4  
alig látszott többnek 18 — K) évesnél s erejének 
büszke tudatában megragadja a kútgém ostorfá
ját. A muszka hiába fcszité szuronyát mellének, 
ö tele húzta a vedret. De midőn inni akart, az 
őr moglóditá s minden viz kifolyt belőle.

A gyermek honvéd nézto a legnagyobb Heg
mával a muszkát, s ogészen mellé állván, céltalan
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modorban, úgy csapta arcúi, hogy fegyvere s he
gyes csákója a kút sarába esett.

A kacagás s az ütleg kellemetlen hatása föl- 
bőszite az őrt; fölkapván fegyverei,szuronyát mé
lyen beledöfé a bátor fickó karjába.

Erre roppant lárma kerekedett, s az őr az 
összetódult honvédek szuronyai alatt egy pillanat 
múlva összedült. Kirukkolt a lármára az őrség is, 
de ezrek álltak velük szemközt, s igy eszélyesebb- 
nek tárták a kutat szabad használatra engedni.

Mintegy 11 óra lehetett, midőn Boiosjcnőre 
értünk, hol a nagy vendégfogadó udvarán rak
ták le a fegyvert a közhonvédek s azonnal a vá
roson túlfekvő roppant táborba hajtattak.

A fiuk könyeztek, győző fegyverükre dőlve, s 
átkokat szórva Görgői nevére, dobták azt le.

Minket tiszteket pedig egy emigráns szolgabiró 
házába szállásoltak a leghumánusabb modorban. 
Beszélgetéseink s feleseléseink tartalmát csak 
azon nagy kérdés megfejtése képezé: Mi leend 
velünk ?

Aztán borba fojtottuk az észt, hogy ne legyen 
kénytelen sírni saját temetésünk fölött.

Borosjenő, te vagy a nemzet második Világosa !
Augusztus 20-án Kaufmann orosz tábornok pa

rancsára kardunkat egy gyalog tábornoknak kel
lett átadnunk. Fájt a lelkem, midőn leoldottam 
oldalamról az acélt, mely kísérőm volt annyi 
vészben, nemtőm annyi csatában ! Bizonyos hi
ányt éreztem magamon, midőn tekintetem szo
morúan átlopta magát puszta oldalamon. E kard 
dicsőségem, büszkeségem, mindenem volt. E kard 
szerezte meg nekem azon győzelmi érdemjelekot, 
melyeket, ha felraknék, két sort képeznének mel
lemen.

Itt ismét egy kis tréfa történt.
Az említett orosz generális úr különös s vágyó 

tekintettel vizsgálgatta a szép kardokat. Jő egy 
huszár kapitány s gyönyörű damasz kardot nyúj
tott át. Az öreg ur éhes tekintettel vizsgálta a 
nemes ércet, s észlelvén ujjával annak rendkívüli 
élességét, egész naivsággal kérdezte:

— Mért élesítik ki annyira kardjaikat a tiszt 
urak V

— Hogy kétszer ne kelljen egy főhöz vágni, 
válaszolt a kapitány, kevélyou lenézvén a musz
kát.

— Ah ! az igon kegyetlen dolog, egy vágással 
tönkre tenni az embert. — Sopánkodék a vén 
táti. - A tisztnek nem az a hivatása, hogy öl
dököljön, hanem hogy kissé vívjon. Lám a mi 
kardjaink sokkal emborszeretőbb modorban ké- 
szitvék. S öntetszőleg nézett végig konyhakés 
idomú gyiklesőjén.

— De nem piszkálok én senki orra alatt — 
válaszolt a kapitány s káromkodott - bánom 
úgy oda vágok tökfejetekhez, hogy a föltáma
dáskor is bajos lesz összeszedni darabjait.

Ezzel haragosan eltávozott. Szegény táti azt 
hitte, hogy a most magyarul menydörgő lovag 
valami hizelgőt mondott emberszerető oszméire, 
azért egész megelégedéssel hajtogatta magát.

Elkeseredettségünk mellett is nevetnünk kel
lett ezen orosz karrikaturán.

Ki nem emlékszik Kontó Pálra, ki ehhez ha
sonlót mondott Siberia hetmanjának :

K ö v e te m  ló h u so n  m e g h íz o t t  t e s te d e t ,
Hogy a holló vAgja ki a két szemedet.

A szomorú kard-átadás után egy muszka ez
redeshez mentünk, ki személyenként 2 frt pengőt 
űzetett, mint napi dijt. A tisztek széttépték a 
banknótákat az ezredes ur előtt, s mily kiáltozást 
tettek saját lakásán ! . . A szegény ezredes már 

I odáig jutott, hogy eszét stando pede elvessze, és 
mégis hamanus, és mégis szolgálatkész volt.

Délután az orosz tábort szemléltük meg. Nem 
szükség ennek elemeit festenem, mert Magyar
hunban mindenki látta e gyászos készületei sero- 

! got, moly a vas disciplina alatt szent bigottsággal 
: csóko ja le ura sarujáról a port.

A tábor közepén tanyáztak szegény fegyver
telen honvédőink éhesen és rongyosan, istenem, 
ez lön tehát jutalma annyi szenvedésnek, annyi 
kiontott vérnek , annyi kivívott győzelemnek! 
Szegény fiuk, szivem még most is vérzik, ha rá
tok gondolok, annyi év után.

(Folytatása következik.)

1 P a ta k * )  A n t a l .
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solyog rajta. — Meg egy lépés, s Alládius latin 
király sorsára jut, ki mesterséges úton akarván 
mony dörgést támasztani: a palota rászakadt.— 
Ám szakadjon! — mondta volna Madarász húsz 
év előtt, de „Г ago rend sage“, —• Madarásznak 
is vau annyi ildoma, hogy megáll a pontnál, hol 
a hid már nem csak inog, hanem le is szakadna 
alatta !

Különben, meglehet, csalódunk, s a „próféta“ 
nyugalmát a nyári hőség okozta, mely sokra sok- 
félek épen hat. Egyiket földül úti s a (Ja rafiákra 
emlékezteti, másikat olbágyasztja és hallgataggá 
teszi.

A ki most látja a ház arculatát: bizonyos benne, 
hogy az már nem sokáig ülhet igy együtt. Még az 
öregek is, kik — dicséretükre legyen mondva —■ 
legkitartóbbak, és se meg nem szöknek, ec sza
badságidőt nem kérnek, ilsavanyodoít arccal ül
nek helyeiken, s keserűn álmodoznak falusi kert 
jeikről, hol az árnyék, a nyugalom, az enyhe csönd 
várják ökot.

8 inig a képviselöház az izgatott láz járványa 
és a tikkasztó lég hősége közt lobog: tudományos 
egyleteink az álmosság idényét élik.

Az akadémia majd hogy be nem hunyja már 
szemét, s alig várja a hónap hátralevő három hét
főjét, hogy aztán két havi nyugalomra dőljön. Ko- 
délyállapota meglehetősen ki van fejezve érteke
zéseiben, akár Szepesi Imre bizonyítgatja, hogy 
latinul érteni mégis csak jó dolog, akár Télfi tanár 
beszélget az athéni törvények apró pontjairól, 
akár Haberern .Jonathán mutat be fordításokat 
Aristotelesből.

A történelmi társulat már szakított az idény- 
nyel, s nem is jő össze szoptombor 20-dikáig, a 
midőn Kolozsvárra rándul vándorgyűlésre.

A budapesti honvédogylot is megunta rendes 
boti üléseit, s nem jő össze többé, csak akkor, ha 
fontos tárgy akad.

Sőt a népszínház maga is beleunt о moddö | 
idénybe, midőn hiába várja a közönséget, moly 
a túlsó parton marad, s megy a Renz cirkusába, 
hogy a „szarvas-vadászat“ merész látványát néz
ze, vagy készül a Ciniselli lovarkörébo, hol „Ga
ribaldi és tábora“ tarka képletében gyönyörköd
hetik.

Szó van róla, hogy a népszínházi társulat no
hány hétre föl is korokodik, s vidékre rándul, ha 
t. i. a júliusi bérlet som sikerül. Nem volna rósz, 
ha magával elvinné (s valahol ott felejtené) a 
„eomitét“ is, moly sem intézni, som fölemelni nem 
tudja ez intézőt ügyét. Molnár azt meg kell 
adni folyvást buzgó abban,hogy játékrendje vál

tozatos és vidor legyen, de mit ér! — a közönség 
nem a színházakban, hanem Heinrichnél és a 
császárfürdőben keresi a gőzfürdőt. Színkör nélkül 
a népszínház nem boldogulhat, s kár, hogy a csá
szárfürdői előadások terve dugába dőlt.

Különben a „platánok alatt“ igy is elég tarka 
pezsgés foly, habár a társas élet kedélyessége 
csak a táncestélyeken látható. A legközelébbi is 
vidám és díszes volt. Hiába öltött az ég mogorva 
arcot, s hiába .tolakodott a lombok közé a há- 
zsártos szél: egy pár lámpát elolthatott, de a jó 
kedv tüzét csak élénkebb lobogásra készté. Részt 
vesz e bálokban a főváros állandó lakosságából 
minden müveit osztály és számos vidéki család, 
melyeknek szépei igen vonzóvá teszik a tánc
köröket. A főrangúság azonban nincs képviselve, 
mivel Pesten sincs. Az most szétszórva, boldogan 
éli világát falusi kastélyokban, világhírű fürdőkön 
és külföldi utakon, s csak néha — ünnepélyes 
alkalmakkor — gyűl belőle Pestre egy egy cso
port, hogy ismét szétoszoljék.

ilyen alkalom volt szombaton az egyetemi tem
plomban a b. Réoay Sarolta  esküvője gr. Forgdch 
Jó zsef nógrádi főispánnal. Rövid idő óta ez a har- 

• madik főrangú esküvő e helyen ! Csak hadd lobog 
jon is Hymen szövétnekc élénken, bevilágítva a 
szerelem „igéretföldjét a loforditotott fáklya 
komorfüstű lobogásán úgy is eleget kell szomor- 
kodnunk.

Egymás után tűnnek el a régibb emberek. Meg
halt F oldváry Sándor is, a hős Földváry Károly 
(most ceglédi praefectus) ikertestvére, maga is 
egy hős, ki Szent Tamás bevett sáncaira először 
vágtatott föl, s ki fölött egykori vezére: Perczel 
Mór tartott búcsúbeszédet. Meghalt Egressy Sam u- 
el is, egykor sok időn át Pest-megye főügyésze, jó 
hazafi, jeles gazda, ki benső szükségből szerette az 
irodalmat, a müvészotot, (maga is zeneszorzö volt,) 
sokat áldozott jó célokra, s átalában egyike volt, 
a logderekabb magyar embereknek.

Pest-megye egymás után veszti azon régibb 
férfiakat, kik egykor közügyéit nemesen, szabad- 
elvülog, önzetlenül szolgálták. Szilassy György 
Patay .József és Egressy Sámuel rövid időkö
zökben követték egymást az ismeretlen úton, 
moly örök rejtély marad. Ok a régi jó táblabirák 
közé tartoztak, de nem azok Közé, kik egyoldalú 
életet éltek, hanem mind a hárman sok fogékony
ságot, ízlést és szép szenvedélyt is tanúsítottak. 
Szilassy egy paradicsom kertet hagyott hátra 
Pándon, Egressy egy szép parkkal ékesité a 
szentkirályi egyhangú pusztát, s van neháuy ma







csoda, mert a hamisítási tényben oly «okán voltak 
érdekelve és gyanú alatt, в oly fortélyos volt az 
egész, hogy a vizsgálatokat nem lehetett kellő 
gyorsasággal intézni. A pöriratok is roppant hal
mazzá nőttek.

* (Á Balatonon uj gözös) fog járni a jövő évbeD. 
Szükség is van rá, mert a mostani „Kisfaludy“ 
nagyon rozzant A hajóépitési költségekre már ed
dig 4000 fton felül gyűlt be Jankovich főispánnál, 
ki e jó ügy élén buzgolkodik. Azt is hallottuk, hogy 
teherszállításra is akarnának egy másik gőzhajót, 
hogy a balaton-parti községek közt a közlekedés 
lendületet nyerjen.

* (Napoleon hg vtazása.) Napoleon hget a Bu- 
kuresthez legközelebb eső postaállomáson Károly 
fejdelem fogadta, s a herceg a fejedelem kocsiján 
jobbról ülve, tartotta bevonulását a fényesen dí
szített városba. Azután Károly fejedelemnél ebé
delt, a francia főkonzul, a metropolita és a minisz
terek társaságában. Étkezés után sétát tett a feje
delemmel a népkertben. Hogy a kiváncsiak tola
kodásuk által ne alkalmatlankodjanak, a rendőr
főnök rendőrök által tartotta a tolakodókat illő 
távolságban. Este a város ki volt világítva. Múlt 
hó 25*én délelőtt egyenként fogadta a főkonzulo
kat Elbeszélteté magának a botrányos zsidó ügye
ket íb. Utóbb a francia gyarmat küldöttsége és aru- 
maniai előbbkelők tisztelegtek nála. Este megláto
gatta a fejedelem által az ő tiszteletére rendeztetett 
ünnepet Cotrocenban, s még azon éjjel tovább foly
tatta ülj át. 27. este 9 órak. érkezett Konstantiná- 
polyba.A szultán egy hadsegéde ment eléje feldíszí
tett yakton. 28-án a herceg meglátogatta a szul
tánt, ki a gyémántokkal kirakott Medjidieh rendet' 
adta neki át, és egészen a palota nagy lépcsőjéig 
kieérte ki. — A hg meglátogatta az alkirályt és 
elfogadta Fuad basát — Á hg „Princ Jérome* 
hajóban maradt szállva, s nem fogadta el a szul
tán meghívását saját palotájába.

* (A 20 évre elitéit gr. Chorinezky Gusztáv) Pas-

sau várában tölti ki büntetését. Már nem oly da
cos és kihívó, sőt gyakran sir. Nem hitte, hogy 
egy osztrák alattvalót, grófot és katonát ily hosz- 
szú fogságra ítéljen el a müncheni esküdtszék. 
A legroszabb esetben is csak pár évet várt. Eber- 
gényi k. a. pedig egyre várja a neudorfi fegyház- 
ban, hogy fogságát alábbszállitják, s egyezer 
aztán az egészet elengedik. —- A börtönörtől 
minden nap megkérdezi: „nem tud semmi jó 
hirt?“ Bár a lapok azt irták, hogy Ebergényit 
Münchenbe viszik tanukép Chorinezky pőrének 
tárgyalására, ez időt a neudorfi fegyházban tölté. 
Magányos, szűk börtöne van. Midőn bevezették, 
megcsóválta fejét, s azt mondá: „ehhez nem kell 
semmi más, mint hogy még láncot is tegyenek 
rám.“ A börtönőr megvigasztalta, hogy egy uj 
törvény eltörülte a láncokban töltendő fogságot. 
Nagyon sürgette börtönőrét, hogy levágott haját 
küldjék el az ő Gusztávjának. A fegyencek ru
hája elten van legtöbb kifogása. „A rósz élelem 
még csak megjárja, — mondá, — de ej! a ruha 
boszantó. Mit akarnak még velem !“ Es sirt, a 
mit gyakran szokott tenni. Mióta Neudorfban van, 
csak kétszer használta a megengedett sétát.

* (A fzerb szkuptsina) ünnepélyesen kikiáltá IV. 
Milánt Szerbia fejedelméül. A választás minden 
ellentmondás nélkül és a legnagyobb rendben 
folyt le. A regensséget Blaznavatz, Ristics és 
Gavrilovics képezik*, kik szintén egyhangúlag 
választattak meg*

* (Furcsa térképek) keringenek a dunai fejedelem
ségekben. 1866-ban Laurianu Treborianu kiadta 
„uj Dácia“ térképét, — s e szerint tanitnak ott min
den intézetben. Az uj Dáciát — e térkép szerint — 
Maramaros és Bukovina déli része, Erdély és a 
magyarországi déli megyék, Oláh- és Moldvaor- 
szág, meg Beszarabia alkotják. Ez ideális szép 
országnak nevezetesebb fővárosai közt van M. 
Sziget, Huszt, Debrecen, N. Várad, Arad, Temes
vár, Kolozsvár, Torda, Gsik-Szerda, stb. E térké
pet hazánk némely román iskoláiban is használják.




