


T A R T A L O M .
Cikkek : „F rigyesi G u sztáv .“ 0 .  L.-tól. —  nSzuhay M á

tyás nótája.“ K ord a la  X V II. század utolsó negyedéből. Tha- 
ly  Kálmántól. —  „A zö ld  e le fá n t .“ E lb eszé lé s. Szépfaludt 
ö . F.-tM. (F o ly ta tá s .) —  „Párisi k ép ek .“ Radó Bélától. 
(F olytatás.) —  „A krasznaborkai vár s n evezetességei. Erb's- 
sy Lajostól. —  „E gy hét története.“ Vadnai Károly-tói. —

„V egyes közlem ények .“ — „Irod alom .“ — „Z en em #.“ — 
8 szerkesztői ü zen etek .“ —  „Ú jdonságok.“

K é p e k : Frigyest G usztáv. —  A boullevard du tem ple 
színházai. (A „P árisi k ép ek “ cim ü  cik k h ez.) — N apoleon  
trónterme a T uilleriákban. —  K rasznahorka —  Kraszna- 
horka várának alaprajza*

I r o d a l o m .
— (Oyöry Vilmos t. munkatársunktól) m egjelent a K isfa- 

ludy-tarsaság á lta l pályad ijja l kitüntetett s az ugyanazon  
társaság által pártolói illetm én ykép  kiadott „Frithiof-mon

d a “ Tegnér É zsa is svéd  eredetijéből fordítva.
— (Szabó Richárdtól „Lassú v iz  partot mos“) cimtí két 

kötetes eredeti regény je len t m eg, m ely H artleben A dolf ma
gyar eredeti regénytára 20  é s  21-dik füzetét képezi. Szabó  
Richárd ezen eredeti regényének ára 2 ft.

— („Dömény Józssf kélleményei.“) Nyomatott Heckenast 
Gusztávnál; egyJ kötet, ára 1 ft.

Z e n e m ű .
— ( Táborszky és Parsch mükereskedésében) m egjelent s 50  

k rért kap ható: „Deák-indtiló“ ; zongorára szerzó H olz l 
Lőrinc.

S ze rk e sztő i ü ze n etek.
— Már mar os-Szigetben : H . B-nak. Köszönettel vettük  

mind a  kettőt s várjuk a  m ásik kettőt.
— Stam bulba: E . B -nak. A z új görögből fordított népro

m áncot adni fogjuk.
— Pesten : „Egy festőh öz“ s a  t. cim ü epigrammok éle  a  

szavak  hom ályába vész .

U  j  d ó n
* (Balaton-Für edrbl érdekes hirt)) közlenek ve

lünk. E hir szerint, a fürdő közvetlen tőszomszéd
jában levő több holdnyi területet, mely a veszpré
mi káptalan tulajdona, azért nem árverezték el a 
közelebb kitűzött napon, mert felsőbb helyről 
azon értesités érkezett, hogy e helyet Királyné ő 
felsége óhajtaná megtartani, hova aztán—hir sze
rint — pompás fejedelmi nyaralót, s a Balatonra 
a királyné számára fürdőt emelnek. Ha ez telje
sülni fog, Füred nemsokára egyike lesz a legelső 
fürdőknekt

* (A herendi hires por cellán gyárat) mint hall
juk, egy társaság akarja átvenni. Ezért látogatta 
meg közelelebb Klapka, ki ez ügyben hathatósan 
buzgólkodik.

* (Egy vidéki lap,) a „Bihar“ nem talál „méltó 
szavakat“, hogy kifejezze megbotránkozását a fö
lött, hogy a „Honvéd Albumában Gáspár And
rás tábornok arcképe nem jelent meg a többieké 
között. Szándékos kislelkü mulasztásnak, sőt „me
rényinek nevezi, és sajnálja a pesti lapokat, hogy 
6 „merénytw észre sem látszanak venni. A „Bi
har“ valóban nem talált szavakat, hiába kere
sett. Egyszerű figyelmeztetés is elég lett volna a 
gyanusitó szavak helyett. Biztosíthatjuk a „Bi
hart“ hogy semmi szándékos, kislelkü mulasztás 
és merény nincs az egészben, hanem csak egy kis 
tévedés. Végül megemlítjük, hogy a pesti lapok
nak még nincs is beküld ve a „Honvéd Album“, 
mivel még valamennyi előfizetőt nem e légeth e
tett ki a kiadóhivatal. Meg vagyunk azonban győ
ződve, hogy egyetlen pesti lap sem fog benne 
semmiféle „merényi“ találni.

— Pesten : A. G-nak. A kérdéses névaláírásokat már ré
szint közzé tettük, részint megvannak gyűjteményünkben. A 
küldeményt köszönjük s közöljük. A továbbiakra nézve 
kétjük a „nagy közönségé kedvéért a régi leveleket mai 
ortographia szerint átírni s a latin kifejezéseket legalább 
zárjel közt magyarul is kitenni.
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Ismét azon hazánkfiai közül mutatunk be egyet, 

kik a külföldön szereztek elismerést a magyar 
névnek, önmaguknak pedig nevet, érdemeket és 
köztiszteletet. Sokszor találkoztunk nevével az 
utóbbi olasz ese
mények alatt, és 
nem egyszer, ha 
Garibaldiról volt 
szó , öt is vele 
együtt emleget
ték.

Frigy esi Gusz
táv 1859. évben 
mint közharcos ál
lott be a „caccia- 
tori déllé Alpi“
(alpesi vadászok) 
közé. Mindjárt az 
első alkalommal 

vakmerőséggel 
határos bátorsága 
által vonta magá
ra az átalános 
figyelmet. Ez volt 
a sesto-calende i 
éji megtámadás 
az osztrákokra, 
mely alkalommal 
Frigyesi bátorsá
ga folytán foglalták el a laktanyát, mely tettéért 
azonnal hadnagynak nevezték ki. Egy merész es 
sikerült oxpeditió után — a Stolvion — melyre 
Garibaldi 200 jó katonát választott ki seregéből, 
felét Frigyosiro bízván, főhadnagy lett.

G u s z t i  У.

Garibaldi nagyon megszerette e hadjárat alatt, 
minthogy nevezetes szolgálatokat tett az előőrsi 
műveleteknél is. Hadjárat után pedig a foglyok 
ügyét, kikérdezését stb. bízták rá, s Frigyesi о

megbizásnak is 
közmegelégedés - 
re felelt meg. A 
hadjárat véget ér
vén, G a r i b a l d i  
Közép - Olaszor 

szágba ment, — 
azonban maga 
mellé óhajtván a 
fiatal , bátor és 
ügyes hadnagyot 
— távirati úton 
hivatta magához 
és századosi rang
gal törzséhez osz
totta. E rangjá
ban azonban Fan- 
ti tábornok s had
ügy ér — Gari
baldi távozta után 

*— elismerni nem 
akarván, Frigyesi 
kijelenté, hogy ő 
nem tiszti rangot 
k e r e s n i  ment 
Olaszországba, hanem harcolni, habár közharcos
ként is. E szép válasz megtetszett Kantinak, s 
rögtön főhadnagynak nevezte ki a modonai 4 ik 
rendes ezredbe.

Itt szolgált Frigyesi 18G0-ig, a siciliai hadjárat
35

Frigyes! (lusztáv.



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

kezdetéig, mely Olaszország történetének egyik 
legszebb Lapját képezi, s melyben Frigyesinek is 
jelentékeny rész jutott.

Garibaldi különben is nagy bizalommal visel
tetvén a magyarok iránt és Frigyesit már szeret
te is: a sieiliai hadjárat kezdete előtt azon keve
sek közé sorozta, kiket jó előre tudósított, fölszó
lítván egyszersmind, hogy ne mozduljon a rendes 
hadseregből. De Frigy esi kijelentette, hogy kö
vetni kívánja előbbi hadvezérét. (Garibaldi tehát 
azt sürgönyözte neki, hogy jőjön. De századának 
rendbehozatala késleltette elmenetelét, s az első 
oxpeditióra már későn érkezett a tettek színhe
lyére.

A második expeditió elején pedig a nápolyi ki
rály katonái elfogták, s mint foglyot vitték Gae- 
tába. Egy hónap múlva azonban már szabad volt, 
kicseréltetvén a Palermóban levő bourbon fog
lyokért.

Garibaldi ekkor Palermóban volt, s megtudva 
a gaetai foglyokat visszaszállító hajó megérkezé
sét, hajóra szállt s elibök sietett, a 900 megsza
badult foglyot hajójára vette át, és senkinek sem 
szólva, velük Milazzoba indult. A partra szállva, 
Frigyesire bizfa az úgynevezett, gaetai 3-ik zász
lóalj vezényletét, s mielőtt a bourbonok elkészül
hettek volna, Garibaldi már megnyerte a neveze
tes milazzoi ütközetet.

A zé csatáról szóló hadi jelentések különösen 
kiemelik a 3-ik zászlóaljat, s annak vezénylőjét, 
Frigyesit. Eléggé bizonyltja e zászlóalj hősiessé
gét, hogy Garibaldi a csata után Frigyesi száza
dából 17 közembert tiszti rangra emelt, magát 
Frigyesit pedig örnagygyá nevezte ki.

A csatában Frigyesi is sebet kapott. Századá
val a balszárnyon állt, majdnem elhagyatva a fő
seregtől. A legjobban fenyegetett pontok egyikét 
kellett megszállva tartania, s egyszerre sokkal- 
nagyobb erő nyomult ellenük. Frigyesi cselhez 
folyamodott, s egy falra állva, stentori hangon 
kiáltá a századnak : „Secondo e terzo battagliono, 
avanti!“ (2-ik és 3-ik zászlóalj előre!) erre meg
támadta a kaktuszok közt elbújt bourbon istákat, 
kik elhitték, hogy két zászlóaljjal van dolguk, s 
a roham elöl a legnagyobb rendetlenségben fu
tottak vissza a várba. Ekkor egy lövés megsebe
sítette Frigyesit. E században, melyet a hadi je 
lentések sokszor emlitettek dicsérettel, kilenc ma
gyar is harcolt.

Frigyesit innét a Medici törzséhez osztották 
be, de mivel sebesült állapota miatt nagyobb szol
gálatokat nem tehetett, Garibaldi a mossinai szo
roson átmeneteié után, Monte-Leone teljhatalmú

54Ö

parancsnokává nevezte. Frigyesi első tette volt, 
hogy a várban talált 70 politikai foglyot teljha
talmánál fogva szabadon bocsátotta.

E tisztjében erélyt, szigort és nagy férfiasságot 
tanúsított a fiatal térparancsnok, s oly rendben 
tartá fél Calabriát, hogy az ottani két püspök, 
kik szintén törvényhatósága alá tartoztak, pász
tori levélben fejezték ki hálájukat és tiszteletüket.

Parancsnoksága alá tartozott a pizzoi erőd is, 
hol Murat Joachimot agyonlőtték. A ki végezte
tés helyét elzárva tárták, s Frigyesi megtekintvén 
ezt, három golyót talált a falban, melyoket hiva
talosan, a municipium jelenlétében kiszedotott, 
valamint levétette a templomból ama zászlót is, 
melyet a bourbon kormány a kivégeztotés emlé
kére tűzetett föl a Mária-Kép fölé. E zászlót s 
egy golyót Garibaldinak küldte cl, egy máéi к 
golyót pedig Rasponiné asszonynak, Murat lányá
nak ajándékozott, a harmadikat magának tartván.

Meggyógyulva s hadi küldetését is befejezvén 
Monte-Leoneban, itt szervezett zászlóaljával azon
nal a tettek helyére sietett. Már részt vett az 
okt. 1-söjén történt volturnoi csatában s ismét 
kitűnt vitézsége által. Ez ütközetben sok magyar 
fegyver harcolt, s Mogyoródi ezredes és 8ajtér 
őrnagy valóban hősies bátorsággal küzdöttek, s 
döntő részük volt a győzelemben.

Frigyesi okt. 15-én 5000 bourbont vert vissza 
a capuai várba, miért a savoyai lovagkeresztot, 
kapta.

1861 ben őrnagyi ranggal a rendes hadseregbe 
osztották. 1862-ben, a saruicoi rósz végű merény
let előtt, Garibaldi felszólította Frigyesit, a jánlana 
neki egyéneket, kik az osztrákok elleni oxpedi- 
tióban hasznára lehetnének, kijelentvén, hogy 
semmiképen sem kívánja, hogy Frigyesi fölál
dozza katonai pályáját. De Frigyesi azonnal be
adta lemondását, s vezéréhez sietett.

Garibaldi a sarnicoi „puts“ után magával vitte 
Oaprerába s innét Siciliába, hol akkoriban szor- 
vezék az Aspromonteval végződött római oxpe- 
ditiót. Frigyesire az 1 -sö ezred vezénylete volt 
bízva. Az asprornonte-i katasztrófa után Garibaldi 
9 jó barátot választott ki, hogy öt külföldre kisér
jék. Ezek közt volt Frigyesi is, kit azonban elkii- 
lönöztek Garibalditól, s a római expeditió ügyé
ben vizsgálati fogságba tették a genuai várba.

1863-ban Garibaldi keletre küldte, egy olasz 
magyar légió alakításával bízván meg, melynek 
Garibaldi vezénylete alatt Oláhországból kellett 
volna Magyarországba törni, s elősegíteni a ve
lencei kérdés megoldását. E meghiúsult expedi
ent Garibaldi Ischiából (sziget Nápolyiiéi) vozé
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nyelte. Frigyesi buzgón működött a légió szer
vezésében, do diplomatiai cselszövények folytán 
О lábországban elfogták, s az egész terv füstbe 
ment.

1860-ban, az olasz-porosz-osztrák háború kez
dete előtt, Garibaldi ismét magához hivatta Fiú- 
gyesit, s Ha Menotti ezredének szervezésével bizta 
meg. E hadjáratban a többi nevezetes fegyver
tény közül, melyekben hazánkfia kitűnt, Monte- 
Giove bevételét említjük meg. Ez volt a tiroli 
hadjárat legfényesebb fegyverténye, mint Gari
baldi egy sürgönye jelenté a hadügyminiszternek: 
„(v)uesto e il piu brillanté fatto d’ armi della 
campagna.“ Es méltán volt a legfényesebb, mert 
о helyen 1. Napoleon is 4000 emberrel hátrálni 
kényszerült s Rocca d’ Amfoba vonult. Monte- 
Giove vára természeti erőd, két völgy felett ural
kodik, s majdnem lehetlenné teszi az előrehala
dást. Itt veretett meg jul. 10-ikán a G-dik ezred 
is, fél zászlóalj a vízbe fulasztatván.

Frigyesi később Condinot szabaditá föl s a 
katonai vitézség érmét nyerte, s alezredes lett.

A hadjárat bevégeztetvén, 18GG. ősz végén 
Londonba ment az angol nyelv megtanulása vé
gett.

1867-beu kereskedői pályára lopott, mely azon
ban nemsokára politikai lett. Garibaldi már ter
vezte a római hadjáratot, s Frigyesit titkos meg
bízással Németországba küldötte. Visszatérve, az

oxpoditio szervezésében vett jelentékeny részt, 
de az olasz kormány elfogatta, s egy nappal Ga
ribaldi elfogat ása előtt, a svájci ̂ határszélre kisér- 
teté. Még mindnyájan emlékezhetünk rá, mily 
barátságos és kitüntető fogadtatásban részesült 
Genfben ekkor, valamint az expeditió bovégezto 
után is.

Garibaldi Caprerára szállíttatván, ott tovább 
folytatá az előkészületeket, s Frigyesi is vissza
ment Olaszországba, hogy résztvehessen a hadjá
ratban. Titokban tért viss?a s még elég jókor ér
kezett Ternibe, hol két zászlóaljat szervezett, s 
Garibaldi a 2-ik hadsereg parancsnokává nevezte 
ki. Monto-Rotondo bevételét Garibaldi Frigyesi- 
vol együtt tervezé. E hadjárat részleteit mind
nyájan ismerjük. Frigyesi megsebesült a menta- 
nai harcban s Gonfbe utazott.

Most ismét Olaszországban van s az 1867 diki 
szerencsétlen, de dicsteljes hadjárat megírásával 
foglalkozik. E nevezetes munkából e napokban 
jelent meg a 6-ik füzet, s bár még az egész mun
ka nincs befejezve, máris második kiadást ért. Ná
lunk nem találkozott eddig kiadó, a ki vállalko
zott volna, hogy magyar nyelven kiadja.

Frigyesi most még csak 35 éves, s óhajtjuk, 
hogy munkás életét hazánkban folytassa tovább, 
és mielőbb itthon üdvözölhessük.

Ó . L .

Szuhay Mátyás nótája.
— Kordul a XVII. század utolsó negyedéből. —

Rabláncok csörgése, vak börtön, kintcli . . . .
Jaj ! a szegény magyart bú, balsors mint veri! 
Vér, vér, vér mindenütt, de nem harctérében : 
Vér a veszt,őpadon, karón, bárdéleken.
Iszonyú fene Kobb — vérszopó vadállat :
Mivé tevéd szegény ártatlan hazámat? !
Oh jaj minekünk, elhagyott, nemzetnek ;
Kiapadón halunk meg, s fiaink romok közt 
liabok кá születnek.

К p e r j e s ! nevedre elsápad a magyar,
S a sápadás arcán kint és dühöt takar,
Orrát a párolgó vér gőze csapja meg,
Es teste lázadó harag miatt remeg.
Mert látja : véreit a hóhér ördögi 
Kínzások ezrével mint gyötri, öklözi . . . .
Oh jaj már minekünk, elhagyott nemzetnek, 
Kiapadón halunk meg, s fiaink romok közt 
Iin bo к к á s z ii 1 e tn e к.

„Jfij mái' m iaék ilnk  szegény nem zetnek ,

S zuhay M átyás . . . .  kopasz fejének , 
Nagy p ip ája  — kevés dohánya 
M agyar nem zetnek !“

Régi ének.

Az ország oly kihalt. Pusztáin hallgatás.
Égett faluk helyén farkassereg tanyáz.
A címeres kastély nagy termében a szél 
Ha olykoron becsap — rémhangokon beszél, 
s  egy-egy szétszaggatott „szabadságlevelet“
A puszta ablakon nagy gúnyosan kivet . . . .  
Oh jaj már minekünk, elhagyott nemzetnek ! 
Kiapadón halunk meg s fiaink romok közt 
Rabokká születnek.

Ur s háznép hol vagyon ? Megmondja a bakó, 
Vagy bol rejtőztenek : a barlang és a tó,
A barlangnak torkát lefojtá a gonosz ;
S most odvas öbliben fehér csont korhadoz , . 
8 a lápon a libuc holttestekről halász,
Vértől kövérül a tóparton káka, sás.
Oh jaj már minekünk, elhagyott nemzetnek ! 
Kiapadón halunk meg, s fiaink romok közt 
Rabokká születnek.
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És mind e gyászszal a magyart miért verék ? 
Mert a csapás alatt föl mert zokogni m ég!
S ki egykor rabjaink leghitványabbja vo lt: 
Most vért áraszt reánk s kevélyen megcsufolt; 
Nincs már a magyarnak ereje, csak szája, 
Kevés a dohánya, nagy csak a pipája !
Oh jaj már minekünk, elhagyott nemzetnek ! 
Kinpadon halunk meg, s fiaink romok közt 
Rabokká születnek.

—  Véreim, halljátok a gézengúz szavát?
Mint káromolja meg szentünket: a hazát! 
Halljátok ezt a gúnyt? Hah! bennem vér, erek, 
Lobognak mint a láng, lelkem boszút liheg. 
Kardot, kópját fiuk ! Föl harcra, föl velem ! 
Megaggot tar fejem halálnak szentelem.
Oh jaj már minekünk, elhagyott nemzetnek ! 
Kinpadon halunk meg s fiaink romok közt 
Rabokká születnek.

Győzünk : mert győznünk k e l l ,  s mert győzni a k a r u n k ;
S ha vészcsaták között mindannyjan elhalunk :
Apjának kardját a fiú ragadja fel —
S úgy küzdünk századok során át, hogy ha k e ll!
Föl hát vitéz magyar! Becsüld meg kardodat :
Melylyel h a z á t  nyerél, csak azzal léssz s z a b a d !
Hogy jaj ne légyen már a szegény nemzetnek,
S szabadon éljenek fiaink, kik most még 
Rabokul születnek !

Thalkß K á lm án .

A „ Z ö l d  e l e t a n  t.“
—  Elbeszélés —

(Folytatás.)

Mikor Anna kisasszony, tollal füle mellett, ki
lépett a szobából atyja szobájába, a két könyv
vezető rendesen fölpillantott, utána nézett az élő 
szobornak s nagyot sóhajtott.

Ennek az „ah!“-nak minő szivreható értelme 
lehetett! És hányszor ujult meg ez a mély értel
mű sóhaj !

Mióta Anna kiasszony felnőtt, s mióta a két 
fiatal ember Anna kisasszonynyal osztja meg a 
könyvvezetés terheit, azóta hallható a legpró
zaibb kereskedelmi comptoirban annyi ábrándos 
sóhaj.

A „Zöld elefánt“ mindig a legrendesebb keres
kedések egyike volt; de mióta Anna kisasszony 
s a két fiatal ember vezetik a „Zöld elefánt“ szám
adásait, a kereskedésnek párja sincs.

Müller úr minden este vacsora előtt megcsó
kolta leánya homlokát s minden este köszönte 
a buzgóságot, ernyedetlen szorgalmat, melylyel 
öt helyettesíti.

— Atyue! ne légy igazságtalan! nem egészen 
enyém az érdem; ha rólam szólsz, dicsérd meg 
Szőke és Barna urat is, mert támogatásuk nélkül 
mire sem mennék. Az én erőm gyönge.

A két könyvvezető szerényen megjegyezni bá
torkodott, hogy nekik kötelességük pontosaknak 
lenni, különben elkergetnék. Ha valakit dicséret 
illet, az a kisasszony, ki őket serkenti, buzdítja.

Anna kisasszony rendesen elnevetto magát s 
annyit mondott, hogy a „Zöld elefánt" könyvve

zetői nagyon udvariasak s végtelen szerények, 
még saját érdemüket is másnak adnák.

Kisasszony ! ha beláttál volna a „Zöld elefánt“ 
könyvvezetőinek szivébe, a mélyértelmü sóhajok 
ősfészkébe, megláthatnád, hogy a „Zöld elefánt“ 
könyvvezetői nagyobb dolgokra is képesek len
nének. O h! a könyvvezetők, kiknek szivéből tu
cat számra ömlik a sokat jelentő „ah !“ szócska, 
sokra képesek.

Mindkettő derék fiatal ember volt.
Az egyik szótalan, komoly; a másik vidor, jó 

kedvű. Az egyik négy éves korában már udva
rolt minden hajadon kisasszonynak s hűséget os 
küdött minden rendű s rangú négy éves Katin
káknak s Klárikáknak, kik azonban nem vették 
annyira szivükre a fiatal Don Juan esküvéseit, 
hogy később férjhez ne mentek volna; a másik 
nagyra felnőtt a nélkül, hogy csak egyszer is sze
relmes lett volna. Szőke ur szájából ki nem fo
gyott az éle, az elmés ötlet, mig Barna ur inkább 
azok közé tartozott, kiket inkább Íróasztalok, 
mint vidor lánykák körében kedvelnek. Barna 
urat csak akkor lehetett pár percre derültnek lát
ni, ha Anna kisasszony a comptoirba lépett.

Szőke ur szerencsés jó reggelt kívánt s nyájas 
beszélgetésbe elegyedett, Barna ur pedig udvaria
san leült asztalához s dolgozott tovább.

Anna kisasszony egyenlő nyájas volt mindket
tejük irányában; a figyelmes szemlélő vagy arra
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nyörködhotik benno. Különös nagy pompával 
állították olö a „biche aux bois“-t (az öz az erdő
ben) a Porto S. Martin színházban. Л coulissák 
s a háttér megolevenülni látszottak, oly hatásosan 
találkozott a festő ecsetje a színpadi mesterséges 
világítással. Л színpadi sereg a legváltozatosb 
jelmezekben lépdelt ki, mint főtt veres rákok, 
békák, zöldségoskorti növények, mint konyha- 
szerek stb. mi véglictetlen tetszészajt idézett elő 
a földszint s a karzatok publikumában. A ballot- 
táncok számát nem is tudni — volt v;igy egy 
tucat — nagyszámú s válogatott szépségű s a 
legszemkápráztatóbban mindenféle szín változat
ban, ragyogón öltöztetett női tánckar által előadva*

Hogy a látványosság még nagyobb legyen, 
Battyt is föl léptették oroszlánaival. A színi ren
dezőnők főtörekvése, hogy minél tovább tartson 
az előadás s a publikum minél tartósakban része
süljön a látvány élveiben. Olykor éjfélig nyúlik 
az előadás. Hosszú folvonásközök vannak, melyek 
alatt a karzati publikum kendőjét helyén hagyva 
s ezzol biztosítva ülését, elmegy egyet fordulni, 
vagy a közel vendéglőbe. A legszcmtelcnebb tol
vaj sem bántja ez örzctlen jószágokat; nem férne 
össze a francia becsülettel. A ki épen semmit sem 
tud csinálni, a függönyre bámul, moly csupa hir
detésekkel van tolofostvo s megtudhatja, hol van 
Pária legjobb fodrászuéja vagy borbélya, hoj 
a legfinomabb bor s a legolcsóbb kereskodés.

Lelkesültcn tapsol, ujongat a közönség az ily 
látványos daraboknak, napokig csak egy-egy 
uj darab országos eseményével foglalkozik, meg
nézi tízszer, húszszor s mindig talál bonne újabb 
élvozetot, novotnivalőt; a huszonogyedikszor, mi
dőn már mi újat som talál benne, megunja. A 
darabot adták vagy kétszázszor, a publikum 
zsebe ki van szivattyúzva s beáll a roactio, az 
üres nézöhely. Teremtenek egy újabb látványos
ságot s a nép ismét rohanva fut a művészet oltá
rára áldozni. Thalia, Euterpe, Tcrpsichoro, a kri- 
nolinos múzsák, úsznak csillám-, fény- és bőség
ből) ; a szegény Molpomene, Urania, Kalliope 
szomorúan foltozgatják rongyos ruháikat és só
hajtoznak, miért nem szülöttek ők is szép Helé
náknak vagy gcrolstoini hercegnőknek, a komoly 
К lio podig faragja plajbászát s kőtáblájára ráli- 
tlmgraphirozza azt a sok furcsát, a mi sehogy 
sem megy a fejébe.

Leglátogatottabb színház a grand opéra, 1807- 
ben még a rue do Pclctiorben ; az újonnan készült 
nagyszorü operaház a boulovard dós capucincs-en 
van. Figyelmesebb, türelmesebb publikumot nőm 
Iátn:, mint az operában. Hanoin meg is éri ám a

darab előadása azt a nehány frankot. Itt a leg
utolsó kardalnok is művész s drága pénzen szedik 
össze a legválogatottabb tehetségeket, t< noristá- 
kat, kik beszédkönnyiiséggel és fülemilo torokkal 
énekelnek. Napoleon jópatronus. Hires az „opéra 
comique44 a tréfás dalmű terén, a „théátre fran
caié44 (a palais royalban) és az „Odeon.“ A 
théátre italion (olasz opera) a mi veit párisi világ 
gyülholye, moly sokszor csupa feltünésvágyból 
látogatja. Ezek az első rangú színházak. A szám
talan másodrangu színházak legnevezetesbjei: a 
„Porte S. Martin/4 a „Vaudeville“, a „Gymnaso“ 
a „Varietés44 stb. stb., melyek folyvást táplálják 
a színház-éhes párisit.

Ehhez járulnak a cirkusok, (cirque Napóleoné 
de Г imperatrice, Ilyppodron stb.) apróbb zug- 
szinházak, a sok naponkinti concert (concert des 
champs Eliséés, du Casino, du Pré Catelani stb.), 
a számtalan Café-chantant, (Alcazar, Eldorado, 
Casino francais a főbbek) s a korcsmák s vendég
lők dal-zeneestélyei s reuniói, a naponkinti tánc- 
mulatságok özöne (Mabille, Closerie des Lilas, 
Chateau rouge, Asnieri stb.) és az a sok szebbnél 
szebb kávéház, melyek közt első a 20 teke-asz
tallal biró s belül aranyozással telt s ragyogó gáz- 
fénynyel világított grand café párisién. Ezek 
éltetik a párisit, о helyeken van boldogsága; a 
látványosság lelkesíti őt s a zajban találja fel 
léleknyugalmát s az izgatottságból merít erőt a 
másik napra. E közhelyek zenéje azonban semmi 
élvet sem nyújt s csodálkozik a párisi, hogy 
Thérése k. a. dalai, a café-cliantant-ok couplet-i, 
a párisi fülnek készült zenekar nem tetszik az ide
gennek. Haragszanak az osztrák zenokarra, mely 
elnyerte előlük az első zenedijat. Ki is gunyolák 
a „café chantanC-okban. Az osztráknak öltözte
tett énekes oldalára kard helyett fuvolát kötöttek 
(célzásul a sadowai veszteségre) társnője tyroli 
nőt ábrázolt. Sokat nevettek magas kalapján, 
eltorzított mimikáján s midőn a fuvolás több
szöri azon kérdésére, hogy jól áll-e neki az a 
furulyakard V szüntelen „jó “-val felelt, a mi na 
gyón furcsán hangzik a tinóm francia kiejtéshez 
szokott fülnek.

Nem ismer, csak egy ellenséget a francia: a ki 
hiúságát sérti, vagy fonsőbbségét nem ismeri el. 
Nagyot tart arra, hogy ö a világ első nemzete, 
nem is ember, ki franciául nem beszél; ő azonban 
a világért sem tanulna meg más nyelven is ko- 
lyogni, sértené büszkeségét s bálázásnak tartaná, 
ő csupán francia akar maradni s azt akarná 
hogy a francia logyon közös nyelve a nemze
teknek.
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A szellemi elvek után beszéljünk я gyomorról. 
A francia 7—0 óra közt reggel fa mint kisebb 
vagy nagyobb módii) őszi azt, mit mi reggelinek 
nevezünk; 11— 1 óra közt van a dejeuner, moly 
beillik valóságos ebédnek s komoly villás
reggeli lehetne a neve, melytől az esti 5— 7 — 10 
órai diner csak annyiban különbözik, hogy levese 
van és több étele. így hát a francia e különböző 
eimek alatt többet eszik, mint más. Nem csoda, 
olcsóbb az élet s Napoleon minden ügyességét 
arra fordítja, hogy mennél könnyebben lehessen 
keresni a pénzt. Alkalmasint a kegyes IV. Hen
rik példája indította meg, ki nem akart addig 
nyugodni, míg minden alattvalójának fazekában 
ünnepnap tyúkhús nem fő ; ezért már aztán meg
érdemelte a „jó“ melléknevet. Hanem a statistika 
nem jegyezte fel, hogy azóta mennyire szaporo
dott a tyúkfa lkak száma Franciaországban.

Л francia étkekhez francia gyomor kell. Egy 
alföldi utazótársunk sehogy sem tudott hozzájuk 
szokni. A hús félig főtt vagy sült volt, nem kellett 
neki. A levest viz helyett ihatta, a mivel egyikre 
sincs dicséret mondva, mert mind a kettő átkozott 
rósz. Veres bort, vagy szajnai szűrt vizet (5— 15 
centimért poharával) isznak az ihatlan kútviz 
helyett. Mit egyék már szegény ember V Meglátja 
az étlapon a „hari cots“ szót. Jó lelkiismorottol 
azt parancsol. Boldog isten! civilizatio és bab 
csuszpajz : mily összeféri)étien fogalmak. Hoztak 
neki forró vízzel leöntött száraz babot, szegénynek 
csak úgy ragyogtak a fogai a consumálásban. 
Egyedül az olasz maccaroni Ízlett, neki, ez meg
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nyáját. — Gondolat nélkül merengett szeme a 
messze távolba, kinyujtózva lágy hantra ; ekkor a 
szomszéd bokornak mozgása vonta magára figyel
mé t . — Hirtelen felugrott és észrevette, miként 
tűnt el egy hörcsög építménye határai között. — 
Inkább henycség, mint kincsek utáni sóvárgásból, 
a juhász botjával feltúrta a földet. — S ime, ki- 
mondhatlan csodálkozására s örömére, a remélt 
gabonarakás helyett, legtisztább arany csillogott 
elébe. — Okosan ura tudott érzelmeinek lenni, 
nehogy a drága találmány árulójává legyen, és 
hallgatott, ogyszermind a feltúrt földet szorgalma
tosán egyengetvén. Most hallotta, hogy a királyt 
rövid idő múlva várják a vidékre, a Királyhegyen 
vadászandót, s nagy rendelőtök tétettek ünnepies 
elfogadására. — О is oltökélé intézkedéseit meg
tenni, s roppant sajtot készített, moly csupán a 
bensőjébe rejtett aranynak szolgáit hüvelyül. — 
Midőn a király valóban megérkezett, s a vadászat
tól elfáradva, az ebédhoz tolepodett — megjelent 
előtte a szerencsés juhász, sajtját mint pótlékot 
az étkekhez adandó, azon kérelemmel, hogy neki 
szabad legyen ott, hol tetszeni fog, hét juhaklot 
építeni. Mosolyogva engedte meg ezt a király, 
do komolyabban értette a pásztor, mert a hét Júli
ákéi helyett, hét várat: Krasznahorkát, Tornát, 
Szád várt, Csctnokot, Berzétét, Polsőcöt és Som
lyókét épitetto s a hatalmas Bebckok ősatyja lett.

Az első várat hálás emlékül, véletlenül vál
tozott szerencséjének holy érc akarta emelni a 
Somhegyen. — De minden fáradsága gyümölcs- 
tolen vala. — A mit nappal épített, azt éjjel lát
hat lan kezok Krasznahorka bájoló hegyéro vit
ték, s igy Bobok a szellemek nyilvános ellenkezé
sének kinyilatkoztatására kénytelen volt a kez
dett építményt ozon a helyen folytatni. Eddig a 
rego. — Nem ment a csodástól, valamint mindaz 
sem, a mi ivadékról ivadékra századokon átszáll, 
t. i. Krasznahorka várában maiglari mutatják a 
Bebekck készületei között a szerencsés juhásznak 
szűrő kanalát, mint a rege valóságának bizonysá
gát ; a szomszéd hegyen pedig egy elkezdett épít
ménynek világos nyomai látszanak, ámbár az 
idő erre reá nyomta az enyészet bélyegét.

Hasztalan búvárkodik a régiségnek barátja 
Krasznahorka eredete iránt a poros levéltárak
ban ; legrégibb oklevél, moly róla emlékezik, 4. 
Béla országlásánál nem előbbi. — Ebben az 
országnak uj alapitója Bobok Fiilöp és Detre 
grófoknak, Máté fiainak, Krasznahorkát a hozzá
tartozandó várakkal, a rege szerint a juhász ál
tal emeltekkel, örök adománykép ajándékozza. 
Hanem ezen oklevélnek is egyedül töredékei ol

vashatók, az adat éve eltűnt, s csak az tetszik ki 
belőle, hogy a fenn idézett javak a tatárok sFrid- 
rik Ausztriai herceg ellen tett hasznos hadi szol 
gálatoknak jutalmául adatnak, és ezen körülmé
nyekből gyanítható, hogy az oklevél 1243. midőn 
Béla kipusztitott birodalmába visszatért, s 1246 
évek között, midőn Fridrik a Lajta melletti üt
közetben pályáját végezte, kelt légyen. — Mu
tatja az oklevél még bevezetésében a regének 
alaptalan voltát, mert azt mondja: hogy 4-ik Béla 
király Bors nemzetségének elfoglalt javaiból Diós
győr várát örök időkre a korona javaihoz kap
csolja, s Krasznahorkát, Tornát s a t. Böbék 
Máté fiainak ajándékozza. —• JC szerint, ha az 
érintett oklevél elég hitelességgel bírna, történo- 
tileg bebizonyitottuak tarthatnék a vár korábbi 
birtokosainak nevét is, de őzen hiány még mindig 
tág mezőt hagy a véleményeknek. Nem érdekte
len azonban azon megjegyzés, hogy a tatárok 
előtt a Sajó partjáról futamodó magyar sereg a 
Somhegyen pihent meg ; bizonyítják ezt számta
lan nyilak, dzsidacsúcsok, molyok mai napiglan 
találtatnak ott, s azon korra mutatnak.

1 sö Albertinek hirtelen halála pártokra sza
kasztottá az országot; a hatalmas és bíiszko Bebe- 
kek pártvezérei lettek, s régóta megszokván az 
ország ügyeibe való beleszólást, most iseldöntőleg 
kívántak fellépni a nemzetnek ezen fontos kérdé
sében, s Hunj-ady Jánosnak, kihoz aRozgonyiak, 
Palócziak, Bánffyak és más országnagyok csat
lakoztak, tanácsait követve, ők is inkább a lova- 
gias 1-ső Ulászlónak, mint Albert utószülött mag
zatának kívántak hódolni. — A gyermek-örökös 
nek pártján állottak az erős Giskra s a fondor 
Cillcyek, a királynő rokonai.

Két részről ütött ki a koronaharc, Cilley a déli 
megyékben dúlt, az északiakban Giskra, s nem 
csekély szerencsével; hol a rokonvélemény meg 
nem nyitott várakat, ott erő törte fel a kapukat; 
az utóbbi sors érte Krasznahorkát, akaratlanul 
fel kellet fogadni a cseh őrizetet, mely elöl a 
Bebokek futottak, miután vitéz védelmüknek nem 
vala sikere.

I. Ferdinánd és Zápolya János idejében Krasz
nahorka Bobok Ferencnek birtokában volt, jeles 
tulajdonú, bátor és kemény ember, Gömör me
gyei főispán s az ország legnevezetesebb nagy
jaihoz tartozó. — Ferdinand pártját követte, ki
ért is 1528-ban lépett fel először, s munkáját 
Richnó várának megvételével kezdette, hamar 
ogy jeles ütközetet nyert ezután, Kassa vidékén 
Zápolya embereivel találkozva. — Megfogytak 
azonban Ferenc segedolemforrásai, s Ferdinand-
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hoz folyamodott, esedezve, adna pénzt, adna em
bert a had folytatására, de mindig gyümölcstelen 
volt a kérelem, úgy hogy Ferenc, a mint hívé, a 
közügyön segíteni kívánva, magát hamis pénzve
résre adván,Krasznahorka várában ütötte fel mű
helyét. — Az itt veretett pénz Ferdinánd mellké- 
pével vala ékesítve,de nyolc lat ezüst helyett egy 
márkára csak egy lat vala számítva, a mi szám
talan panaszra szolgált alkalmat.

Nem tudni mi okból, Bebek elhagyta Ferdinand 
pártját, és Zápolyához szegődött, pénzverői íogla- 
latosságát folytatva.

1556-ban mind Bebek Ferencet, mind ennek 
fiát, az elkövetett erőszakoskodásokért számolan- 
dókat, maga elébe idéztette az országgyűlés, kik 
elmulaszták a megjelenést, száműzettek több má
sokkal, kik Izabellának s fiának, János Zsig- 
mondnak, Zápolya egyetlen magzatának pártját 
követték, sőt minden megbékélhetési kilátást ko
nokul elnyomtak.

Buchheim Farkas és Dietrich Marcell küldet
tek ki a pártosoknak nyilatkoztatott nagyok el
len tetemes hadi készülettel. Tarczay Györgynek 
várai : Újvár és Tarkő hamar megbuktak, állan
dóbban védelmezte Perényi várát Nagy-Idát, de 
ez is kezükre került. — Nagy-Ida alól Kraszna
horka alá sietett a sereg. — A két Bebek, az 
atya s fiú, a vezérek széndékáról eleve értesítve, 
mintegy 3000 főből álló, törökből és magyarból 
álló csapatot gyűjtött ősi várának megmentésére, 
melyet merész ütközet által kívántak megszaba
dítani az éhséggel fenyegető megszállástól. — 
1556-ban, Mária születése napján, csatára került 
a dolog; eleinte a német csapatnak kedvezett a 
szerencse, de hamar megfordult, s a Bebekek ne
vezetes zsákmánynyal és hadi szerekkel, végre 300 
fogolylyal mentek be Krasznahorka falai közé, 
mig a császáriak az Ördögfő nevű hegyen át a 
Szepességben kerestek menedéket.

Bebek megunta a háborúságot s Izabella udva
rához költözött. — Ferenc erőszakos halállal múlt 
ki. — György pedig azon rendetlenséget, mely 
az erdélyi udvarnál uralkodott, nem tűrhetvén, 
barátjai közbenjárása által Ferdinanddal megbé- 
kült, de állhatatlansága ismét János Zsigmodhoz 
ragadta; ekkor 1567-bcn Miksa császár kemény 
parancsot ada Schwendi LázárnakBebok birto
kának elfoglalására. — Szád vár várát Patócsi 
Zsófia tántorithatlanul védelmezte, s a császári 
vezérnek szabad menet és lovag-kisérete mellott 
adá át a romokat'. — Nem kevés fáradságba telt 
Krasznahorka megvétele a jeles hadvezérnek. — 
György* birtokainak elvesztése után meghalt

Erdélyben, 3 leány gyermeket hagyva maga után 
s igy benne a pelsőciek férfi ágazata kimúlván, a 
birtok a koronára szállt.

A Bebekek után nem kevésbbé jeles nemzetség 
birtokába jutott Krasznahorka. Gyökerei ezen 
nemzetségnek a magyar előkorból származnak, s 
ágai napjainkban is zöldéinek.

Nem vak szerencse, hanem vérrel és munká
val szerzett érdem igtatá az Andrássyakat Krasz
nahorka birtokába.

Apostoli királyunk 1-ső Istvánnak uralkodása 
alatt, erejéről hires volt Andorás, s a jámbor 
fejedelem vitézségét jutalmazandó, az erdélyi szé
kelyek főnökének nevezte. — Ezen méltóság úgy 
szólva örök leg maradt meg a nemzetségnél, mig 
1571-ben Zápolya Zsigmondnak halála a kor- 
mánybani változást nem okozta. —- Ketten vár
tak Jiirdély korm ányára: — Bátory István, utóbb 
Lengyelország legnagyobb királya, s Békesy 
Gáspár, kit a császár pártola, s kinek seregéhez 
Andrássy Péter, a székhelyeknek akkori vezére, 
2000 fegyverest vezetett. — Bátoryé lett a dia
dal, Békesynek s minden szítéinak futni kellett 
s ekkor szakadt Erdélyből Magyarországba a 
(Habsburgok céljait elésegitő) Andrássy Péter is, 
nőjét és gyermekét odahagyva, jobb idő reményé
ben, csak életét és fegyverét mentette meg. — 
Rudolf császár Andrássy hűségét jutalmazni kí
vánván, 1587-ban Krasznahorka kormányát reá 
bízta.—Ezen vár ekkor a magyar és török birtok 
között von alt alkota, s igy szemfüles embert kí
vánt. — Ot év múlva Andrássy Péter örök ado
mányként nyerte meg Krasznahorkát, s a szent- 
királyi címet a krasznahorkaival egyesítette.

Nem háboriták a vár nyugalmát Boeskay, 
Bethlen és Rákóczynak szabadságharcai; egyedül 
1678-ban jelent meg a vár előtt Tökölynek csa
patja, mely vitéz védelem után, midőn az őrizet 
nem remélhetett Bécsbe menekült urától segedel
met, megadta magát, — Az Andrássy- és Tököly - 
nemzetség rokon vala, de sem fenyegetés, som 
csalogatások nem valának képesek (a Habsbur
goktól) báró Andrássy Miklóst elvonni; Tököly 
az utolsó szerhez folyamodott és saját kezével 
irt levelében (mely a nemzetség levéltárában ma- 
iglan látható) azzal fenyegető, hogy birtokát tűz
zel vassal pusztitandja, s midőn b. Andrássy Mik
lós ez által sem rendittetett meg, a dúlási parancs 
kimondatott, de 6000 aranynyal, mely öszszog 
Andrássy vagyonúinak egy részét olnyelé, elhá- 
rittatott. — Tököly adott szavát nem teljesité, ha
nem folyvást birtokában tartotta a várat, mi által 
kényszorité Andrássy Györgyöt, ki törhetlen aka-
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ratú s hűségű atyjának örököse leve, hogy Tö- 
köly pártját kövesse. — Schultz német generális, 
felső Magyarországnak Eperjesen tanyázó vezére, 
1685-ben több pártos várat megvévén, Krasz- 
nahorkát is célul tűzte ki, de célja itt hajótörést 
szenvedett, mert egy évig tartó ostrom után sem 
juthatott a várnak birtokába.

Más sors érte Krasznahorkát, midőn a hont 
Rákóczy Ferenc alatt nyugtalanságok tépdelték. 
— Andrássy István Rákóczynak zászlóját kö
vette, s tábornoka volt, testvére pedig György, 
a gyalogságnak generálja, — ügyességük által 
Rákóczynak különös bizalmát nyerték meg; az 
utóbbiról mcmoirjaiban is tisztelöleg emlékezik 
a halhatlan emlékű fojedelem, azt mondván 
felőle, hogy a n.-szombati ütközetnél egyedül 
ö teljesitette híven kötelességét minden ve
zére között. — Reá bízta Rákóczy a ha
talmas Forgách Simonnak őrzését, ki Bercsényi 
által azzal vádoltaték, hogy az esztergomi vár 
hűtlensége által veszett el. —• Forgách eleinte 
Krasznahorkán, azután a szepesi, végre a mun
kácsi várban őriztetett.

Többé Krasznahorka nem látott ellenséget, s 
falai csak örömlövéseket hallottak.

A vár történetének legújabb viszontagságaihoz

tartozik, hogy 1818-ban förgeteg alkalmával a 
villám a várba csapott és ez leégett. — Az utó
kornak emlékül és a vidéknek díszéül gróf Fes
tetics Mária, Andrássy György grófnak boldo
gult anyja, ritka buzgalommal a várnak nemcsak 
azon részét, mely a vészt terjesztő tűz által szen
vedett, hanem azt is, mely puszta omladványként 
állva, enyészetét hirdette, fedél alá tétette s neki 
köszönheti a vidék ezen szép koronáját, mely a 
rozsnyó tornyai úton utazókat tiszteletes büszke
séggel üdvözli, s a múlt kort csinos alakban vará
zsolja a néző elé.

** •*
Egy, minden oldalról hegyektől környezett, 

alig 1 ‘/fi □  mértföldterületü völgy éjszakkeleti 
sarkában, — éjszak felé közvetlen egy erdős 
hegysorra támaszkodva, délre és nyugatra pedig 
az alatta elterülő helység házsorai által körülvé
ve — áll a mészkősziklás krasznahorkai bérc ;— 
tetejében a régi kort képviselő három szögben 
épült várral, melynek sarkot képező bástyái — 
mint mindmegannyi kapocs — fűzik össze azon 
három emeletet, mely a déli oldalról tökéletesen 
kivehető s a keletre néző templommal együtt a 
várat képezi. — E vár*) építési modor tekinteté
ben nem egyöntetű, mert mig a második emelet 
részben, a harmadik pedig egészen az eredeti ős
falakból álló szikla alapra épült labyrinthszerű 
váracsot képezi, addig az ujabbkori s egyszerűbb

*•) A krasznahorkai vár alaprajzának 
magyarázata. A) A sz. János kápolnája, a) 
A vár külső kapuja. B )  Előudvar. b)  Lép
cső a foktérre. C ) Foktér (terrase). c) Gr. And
rássy Istvánná szü l: Festetics Mária grófnő 
sírboltja, c) Főkapu. D )  Alsó udvar, d )  Fel- 
menet a templomba. E )  Vártemplom, e) Sek
restye. Serédy Zsófia tetemei itt őriztetnek. F )  
A kapuőr laka. f )  Legalantabban fekvő bás- 
tyabollok, pincék, istállók —  az emeletben 
lakosztá’yok, régiségtár sat. G ) Orszoba. g ) 
Felső kapu. H )  Előtornác; felette az úgy
nevezett Rákóczy szoba s mütár. /í) Bejárás 
a várbeli földalatti börtönbe. I ) Nyugoti bás
tya, benne a várbeli malom, г) Kamara s pin
ce. К ) Kis tér. k) Szentháromság oszlopa. 
L )  Bástya, Г) Levéltár. M ) Bástya boltozat ; 
az emeletben a vári dísztermek s a templo
mi karzat, m )  Lépcső a kút udvar felé s a sz. 
háromság oszlopához. iV)Sülőház s kamara, n ) 
Ej szaki hosszú folyosó. 0 )  A kút udvara, o) 
A vári kút. P )  Középső —  részben fedett ut. 
p )  Konyhák. R )  Különféle lakosztályok, r ) 
Golyó kamara. S )  Legmagasabban fekvő 
bástya, s) Felső udvar. T ) Legmagasabban 
foktér. t) Éjszakkeleti nagybástya.
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első omelet mesterségesen készült alapon a jeleu- 
lenlegi lakosztályokat foglalja magában.

Ezen fellegvár — melynek alaprajza az 1-ső 
ábrán látható — a múlt századokban külső !
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erődítésekkel is volt ellátva, s ezeknek nyomai 
még a mai napig is a várhegy környékén fölta
lálható sáncok maradványaiból felismerhetők. 

(Folyt, köv.)
L ro ssy  L a jos.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
— Augusztus 24. —

(VK.) A felhők összeesküdtek, hogy a falra
gaszokat szószegökké tegyék. Hányszor Ígérték 
már ezek minden kigondolható szinü betűkben a 
„Bem apó“ első előadását s a császárfürdői nép
ünnepet, de hiába! — az ég közbelépett, s elmo
sott minden szépen kikerekitett tervet és mulat
ságot.

A Szent-István nap ünnepi körmenotéhez azon
ban a felhők is kíméletesek voltak, s a hatezer 
vidéki vendég, kik a vasút minden irányából jöt
tek föl ez alkalomra, ragyogó verőfény mellott 
bámulhaták a tömeget, mely ágyudörgés, csenge- 
tyüszó, tömjénfüst, zene és hálaének közt kisérte 
az első király szent jobbját, amint arany ereklye- 
tartójában négy kanonok vitte vállain, míg a me
netet maga az ország, vagy jobban mondva: az 
ország katholikus részének primása vezette.

Ez a nap különben nem csupán felekezeti ün
nep. Nagy része van benne a nemzeti kegyelet
nek is, melyben minden ember valláskülönbség 
nélkül osztozik. Ha nem adunk is hitelt a legen
dának, mely e jobb kéz hitelességét állítja: mint 
jelvény előtt szintén vonakodás nélkül meghaj- 
lunk, mert végre is az első király alkotó karjához 
van kötve a honrendezés ama nagy munkája, 
melynek ezredéves voltát mindig annyi önérzet
tel szoktuk emlegetni.

Egykor az ily ünnepeket főleg az előkelőség 
pompája emelte. Most azonban egészen népünnep 
lett, melytől a mágnásság ezombetíinőleg vissza
vonul, s a katholikus közlönyök ájtatos lelke be 
leborzong a gondolatra, hogy jelenleg még csak 
a fSzcnt István koronájának őrei som voltak jelen.

A régi egyház különben minden fényűzését 
igyekezett kifejteni most is, s a papság teljes 
ornátusban, a hatóságok küldöttjei mngyar dísz
ben s a roppant tömeg ünneplő ruhában köve
té az ereklyét. Egyik templomban pedig Tárkányi 
József (költői nevén : Béla) egri kanonok tartott 
hitbeszédet.

Budavár о máskor oly csöndes hely — ezen 
a napon alig ismerhet önmagára. Egész népván
dorlás árasztja el, s a várhegy oldala mintegy vi-

ritni látszik a nők tarka ruháitól. Több mint har
mincezer ember ment át most is a láncliidon.

Hanem megjárták, kik este felé azért mentek, 
hogy a császárfürdő parkünnepében részt vegye
nek. Mulatságot kerestek s „első áprilist“ talál
tak. A délutáni viharos eső, melyről a pestiek nem 
is álmodtak, neki esett a díszleteknek, zászlós ár
bocoknak, s annyira, megijesztő a rendezőséget, 
hogy az egész ünnepet rögtön elhalasztá. Pár 
ezer embernek nem volt mást mit tennie, mint 
hogy a szűk gyógyudvaro i a katonai zenét s a 
parton az öt szál cigány nótáit hallgassa, s a Cini- 
selli khinai bűvészei, akrobatái és bohócai helyett 
— egymást bámulja.

S ha az eső még csak egyszer tette volna 
tönkre ez ünnepet! de elmosta másodszor, sőt 
harmadizben is. Nem láthattunk belőle eddig 
egyebet, mint a falragaszt, s a rendezők dosporá- 
tióját.

„Bem apó orosz hadjárata“ fölött is ugyanez a 
balcsillagzat lebegett, Molnár György és mind
azon volt-honvédek szomorúságára, kik az orszá
gos honvédgyülésre jővén, oly örömest lelkesed 
tek volna a harci emlékek színpadi látványán.

E balvégzetos eső elől, jobb ha mi is födél alá 
vonulunk, például a Ciniselli lovarkörébe, még 
pedig napvilágnál, midőn nem a festői arcú Emma 
k. a., hanem a fostői szakáié Rákóczi János sze
repel.

A paripák és bohócok fövenyét komoly gyüle
kezet foglalja el: ötvennégy honvédegylot 159 
küldöttje, sok derék és sok zajos férfi. Itt-ott egy 
egy piros érdomjel is látszik a fekete atillán. 
Ismerünk köztük sokat, kik a vitézség napjaiban 
valódi vitézek voltak; de ismerünk egy párt 
olyat is, ki csörtette ugyan a kardot, mint most 
a szónoklat csinált virágait, de lőport nem igen 
szagolt. Mindegy, fátyolt r á ! A honvéd-igazolvány 
mogvan, s ez ma már toljesen egalizálja a bátra
kat és száj hősöket.

Az elnöki széken Horváth János egykori ezre
des ül, talpig derék férfi, ki maga is érzi, hogy 
Neptun szigonyára volna szüksége, (a tehetetlen
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esöngetyü helyett,) bogy a föl-föl zúduló habokat 
lecsöndesitse.

Zajos, hosszas, gyakran szenvedélyes gyűlés 
volt, mely két napig tartott. Szélső baloldali ha
zánkfiai (kivált Rákóczi és Vidacs) rajta voltak, 
hogy az izgalmat szaporítsák, festve rémeket, 
molyok nem léteznek. Egyik azt mondá, hogy 
a volt-honvédek törvényen kívüli állapotba vannak 
helyezve, mint valami „vogclfrei“ páriák ; másik 
az országos ínségről, éhségről beszélt, mintha a 
G3-diki aszályos évet, nem pedig az idei bő esz
tendőt élnők. Azt akarták, hogy a honvédgyülcs 
nyilatkozzék a törvényhozás ellen, mint a moly 
a honvédelmet roszúl rendezte el, és sürgetni kí
vánták az országgyűlést, hogy „erkölcsi elisme
rést“ szavazzon az egykori honvédek érdemeinek.

Gróf Vay László és még nohányan ellenkező 
szélsőségen állottak. Ok a honvédelmi törvény 
elfogadása folytán az egyletek feloszlását kí
vánták.

Középidőn (s igy a leghelyesebben) állt Ivánka 
Imre, ki öt tagú bizottságra kívánta ruházni az 
„elismerés“ sürgetését, s a honvédogyletek főcél
jának a segélyezést vallá.

S valóban ez a fődolog.
Hiszen a történet, közvélemény, költészet, fü-fa, 

rónák, hegyek és várak nálunk mind a honvédség 
érdemeiről beszélnek. Az erkölcsi elismerést ki 
tagadta itt meg valaha a harcosoktól, kik újabb 
történetünk dicsöségot képezik. Arra kellene te
hát törekedni, a mi még — hiányzik A béna, 
sorssujtott szegény honvédek, a szerencsétlen öz
vegyek és árvák további támogatására. Oda kel
lene munkálni, hogy ne legyen ez országban egyet
len egy olyau ember som, ki sóhajtva gondoljon 
rá, hogy a haza védelme folytán lett szerencsét
lenné. Azonban őzt a célt nem áradozó szóvirá
gokkal, hanem gyakorlati tervezetekkel lehetne 
elérni. Egy hold föld a nélkülözőnek többet ér, 
mint egy levegőbe festett birodalom a szónoklat 
cifra follegoi közt.

Az ogyloti működés értékét mindig a siker 
szabja meg. Ha a honvédegyletok kézzol fogható 
eredményokat mutatnak föl: akkor létezésük 
áldásos; ha ollonben politizálni kozdenok : akkor 
törekvésük meddő marad. Sőt őzzel saját életük 
ellen törnek, mert ez számukra mérog, vá
lasztó viz.

Erezte ezt a küldöttek többsége is, s ennélfogva 
a Rákóczi féle manifestum elmarad, s Ivánkának 
inditváuyát fogadták el Domahidy Foronc módo
sításai szerint. Az egyletek fennmaradnak jelen 
alakjukban, holyos közeg által síirgettotik az

erkölcsi elismerést, s mindjárt egy nemes tény
nyel tanusiták azt is, hogy a segélyezés ember
baráti célját fogadják el legfőbb törekvésüknek.

Vidacs indítványára a fogságában áldozatúl 
esett Sebes Jenő volt-honvédalezredes fiát fiukká 
fogadták, s neveltetésére azonnal jelentékeny 
összegeket Írtak alá.'Ez többet is ér, mint a hetven
ezer élő szegény honvéd folytonos emlegetése, 
kik közül — mint tudva van — egyik most grófi 
kastélyában él, a másik miniszter, a harmadik 
nagy hivatalnok, a negyedik jómódú gyámok 
stb. Csak azokról a honvédőkről kellene beszélni, 
kiket támogatni erkölcsi kötelesség, s kik — ha 
koronázás után a kormány jobban fogta volna 
föl ez ügyet, — most nem látnának rósz napokat, 
s az egész régi honvédségnek ma már nem lenne 
füstjo, csak fénye.

Ugyanez a gyűlés — miután rá bízták — el- 
határozá, hogy Bem erdélyi szobrát Marosvásár
helyen állítsák föl, ha az ottani egylet saját költ
ségén szállíttatja haza a hős tábornok hamvait. 
Ugyanez a gyűlés kapta meg végre Perczel Mór
tól a központi bizottság pecsétjét és iratait is, me
lyet a tábornok eddigelé mindig vonakodott ki
adni. S ugyanez a gyűlés elnökké Horváth Jánost, 
alelnökké Ivánka Imrét s másod alelnökké Vida- 
csot választá.

S a küldöttek szétmentek, ’miután nehány zajos 
napot töltöttek együtt. Bizonyára azon tapaszta
lással mehettek el, hogy az egykori honvédek a 
politizálás terén nem igen értik meg többé egy
mást, mert a hány párt van, annyi felé tartoznak. 
Nem tarthatja tehát ökot össze egyébb, mint a 
múltak édes emléke s oly emberbaráti célok, me
lyeknél valamennyiek érzülete találkozik. A ki 
egyebet kever ügyeikbe : az ha most ellene szólt 
is, de tényleg a f ö lb o m lá s r a  munkál.

Sokan azt hiszik, hogy ez volt az utolsó hon- 
védgyülés.

Mi azt hisszük, hogy lehet több is, csak azt a 
tért foglalják cl, melyre hivatva vannak. De az 
bizonyos, hogy a múltból származó katonai voná
sok évről-évro halványodni fognak az egy le 
tekbon.

Ha nem is tartjuk teljesen kielégítőnek a mai 
honvédolmi törvényt, mihelyt egyszer ki lesz 
bontva a nemzoti zászló, mely alatt magyar ve
zényszó mollett, honvéd egyenruhában fog állni 
ifjúságunk : azonnal mindjobban fogjuk érezni, 
hogy mi csak voltunk katonák, s ma már polgá
rok vagyunk ! Adja isten, hogy a jövő honvédsé
ge méltó folytatása lehessen a réginek !
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V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F. Gy. (Történeti naptár.) Augusztus hó 28-án 

foglalta el a török Nagyváradot : 1660. — 29-én 
m. h. 6-ik Plus pápa : 1799. — 30-án a kulmi 
ütközet : 1813. — 31-én törülte el a helvet szö
vetségi gyűlés azon zárdákat; melyek az argaui 
lázadás fészkei voltak : 1843-ban. — Szeptember 
hó l én szül. La Fayette 1757-ben. — 2-án 
Messinában fölkelés tört ki 1847. — 3-án, Ro
bert Károly és János cseh király közt véd és 
dacszövetség köttetett 1335.

* (Juarez) Egy francia fogoly következőleg 
Írja le Mexiko elnökét. Juarez kövér, gömbölyű 
ember , kedélyes, baráti társaságban vig , a 
közönséges életben szolid, elnéző; alkalmilag 
fékezetten, makacs, sőt néha kegyetlen is, nem 
vérszomjból, hanem kényszerűségből. A hatalom, 
az uralom kényszeríti ily tettekre. A sok vértett- 
böl, kegyetlenségből azonban, melyet ráfognak, 
a tizedrész sem igaz. Különben ezen tetteken a 
törvényesség, a jog- és igazság bélyege rajta van, 
mert Juarez önkényesen nem cselekszik,csak ha ke 
gyeimet gyakorol. Különben nem kell felednünk, 
hogy Juarez egész más világrészben él, hol egész 
más törvény, más nézetek és szokások uralkodnak, 
hogy előttünk néha utálatos, mi ott törvényszerű 
s hogy néha maga is egész máskép cselekednék, 
mint a körülmények engedik. De hazája szabad
sága szent ügyét oly erélylyel, oly kitartással vé
delmezi idegenek ellenében, mely megkegyel
mez a történet lapjain esry pár kegyetlen tet
tének. Neve ki nem maradhat a szabadság vé
dőinek sorából. Bármint vessék rá a köveket, kik 
egész ártatlannak képzelik magukat, neve mégis 
ragyognifog. Egyik foglya, ki később barátja lett, 
azt mondja róla, hogy Juarez személyesen a le
hető legjobban bánt vele; sokszor kelt ki védel
mükre , hanem lekiabálták. „Minden lépten 
nyomon árulással vádolták övéi, mert minket ki
méit!“ — mondja a volt fogoly. Ráfogták, hogy 
csak túszul tart, hogy később, ha a szerencse el
lene fordulna, a mi révünkön boldogulhasson. A 
vezérek elhagyással fenyegették. Mitevő lehetett 
ily körülmények között V Sokszor láttam gond
terhesen , felizgatva , mikor belátta tehetetlen- 
segét s ala s fel járkált. Lázas sietséggel járta 
be az elégett falvakat, 64 éve dacára egész köny- 
nyüseggel sietett majd ide, majd oda, rázogatta

kopasz fejét s dobbantott lábával, öklével fénye- 
nyegetett. Ilyenkor tudtuk, hogy agyonlövetések 
fognak következni s mindnyájan remegtünk, bár
ha látszólag egészen lecsilapult s mosolyt is erőlte
tett ajkaira. Helyettesei sokkal kevesebb ceremó
niával végeztek. Ha elhangzottak a lövések, végig 
húzta tenyerét vörös ábrázatán, melyről hullott a 
verejték s aztán mormogott nohány érthetetlen 
szót. Néha egészen feledte, minő borzasztó hely
zetben van s finom fátyolozott hangján kedélye
sen beszélte el kalandos útját, melyet Miramon 
s Santa-Auna harmadik elnöksége alatt tett Fran
ciaországba Ilyenkor a kedves visszaemlékezé
sek egészen átalakították, a legszoretetreméltóbb 
emberré tevék. A mi helyzetünkre nem foghatá el
lenségünk sem, hogy jó volt, mégis néha a legjobb- 
izüen nevettünk. Juarez megnyerő kedves a társal
gásban, s müveit ember; hanem a dolgokot más 
szemmel nézi, mint mi. Erős,kiálló arccsontjai van
nak, benyomott homlokát őszülő fürtök borítják^ 
szemei élénkek, de kicsinyek. Termete középsze
rű s alakja rút. Mértékletes ember; szórakozást 
a lovaglásban, olvasásban s sakhozásban talál.

* (A csalán használata.) A csalán, mely a leg- 
terméketlenebb földön, hideg és melegben egy
aránt, gyakran 7 lábnyi magasságra is nő, sok
ban hasznos mind az emberek, mind az állatok
nak. Ép úgy, mint a len, feldolgozható, és belőle 
nyerjük az úgynevezett csalánponyvát (Nessel
tuch.)Augustus utója felé, midőn már megért,egy e 
célra készített kaszával levágják, a földön szárít
ják, azután leveleitől megfosztva,megfőzik és 7— 
8 napig áztatják. A további munkálat ugyanaz, 
mint a len vagy kendernél, és a csalán még fehé
rebb lesz, mint a kender. Az érett csalánmagot 
a tyúkfélék örömest megeszik, s ezzel táplálkoz
ván, sokat tojnak; ugyanezt tapasztaljuk, ha a 
tyúkokat főtt vagy szárított csalán levelekkel 
etetjük. A kis csibék is szeretik a fiatal csalánle
veleket korpával keverve. Különben a csalánle
velek igen táplálók az állatokra; a tehén több 
tejet ad,és húsa kövérebb és izletesebb lesz, ha 
takarmányát ezzel keverjük. A nyers hús csalán 
levelek közt sokáig friss marad. — Gyökere pedig 
termékenyebbé teszi a földet, sőt a csalánnal fes
teni is lehet; így a tojás és fonál sárgára festhetek 
általa.

Pest, Nyomatott Emich Gusztáv, magyar akad. nyomdásznál.



* (A nazarenusok.) Soliarach József helybeli 
" cipéezmester felbatóimazást kért a pestvárósi 
“ hatóságnál a „Krisztus követéséről címzett bit-

felekezet (nazarenusok) születési és halotti anya 
könyveinek vezetésére. E beadvány a tanács ré
széről felterjesztetett a kultueminiszteriumhoz, 

\  mely ez ügyben úgy nyilatkozott, hogy a naza- 
renusok nem tartoznak a törvényesen bevett hit- 
felekezetek közé, fennálló törvényeink szerint 
pedig csak törvényesen elismert felekezetek bir- 
nak jogokkal, s így a kormány csakis ilyenekkel 
léphet hivatalos közlekedésre és ismerheti el hi
teleseknek okmányait. Ezért a kormány nem ér
zi magát feljogosítva arra, hogy akár a nazare- 
nusokat megbízza az anyakönyvek vezetésével, 
akár az ilynémü bizonyítványok hitelességét el
ismerje. Másrészről azonban nem feladata a kor
mánynak, hogy valakit vallási meggyőződése el
lenére valamely hitfelekezethez csatlakozásra 
kényezeritsen. A kormány tehát nem kényszeriten- 
di a nazarenusokat, hogy ujjonszülötteiket vagy ha
lottaikat bármely felekezet papjainál bejelentsék, 
de követelheti, hogy a bejelentés az illető hatóság
nál pontosan megtörténjék. Felhivatik ennélfogva 
a városi hatóság, hogy a jelen rendeletről az itt 
lakó nazarenusokat értesítse, s szigorúan köteles
ségükké tegye, hogy a köztük megtörtént születési 
és haláleseteket a hatóság által kijelölendő hiva
talos közegnél minden egy es esetben bejelentsék. 
A kijelölendő hivatalos közeg rendes könyvet 
vezetend, s mivel eddigelé még az illető bitfeleke- 
zet ék lelkészei vannak felhatalmazva a hiteles 
anyakönyvek vezetésére, az illető közegnek köte
lessége az illető felekezeti lelkészt minden egyes 
esetről értesíteni, mely felekezethoz a nazarenus 
azelőtt tartozott. A nazarenusok közt szokásaik
nak megfelelöleg kötni szokott házasságokra néz
ve a kormány kénytelen addig, mig a törvény
hozás máskép nem rendelkezik, az ily házasságok
ból származó gyermekeket törvénytelemknok te
kinteni és örökösödési jogukat ehhez képest meg- 
Ítélni.

* (Emléktáblák.) Mintegy négy év előtt Arányi 
Lajos lelkes felszólítást tett közzé, hogy Buda-vá
ros nevezetesebb helyei történelmi emléktáblák
kal jelöltessenek. Felszólítása nem maradt ered
mény nélkül s most már 20 emléktábla készen 
van s köztiik több igen érdekes helyet fog meg
jelölni. íg y  á* annyi viszontagságon átment haj
dani Boldogaszszony-teinplom, a volt Sándorház, 
melynek helyén állt Bakacs érsek s Stibor vajda 
palotája, a várszínház, melynek helyén templom 
állott stb, kaptak emléktáblákat Készülőben van 
még 20 kő, köztük a koron ozásra vonatkozók.

* (Karagyorgyevics hereég) egészsége nehány 
nap óta annyira javúlt, hogy á Károly-kaszárnyá- 
ban már meg is történt első kihallgatása.

* (Koós Ferenc hazánkfia) Bukurestben egy 
régi oláh kéziratban, melyet ott egy zárdában fe
dezvén fel néhány év előtt, nyomtatásban is kiad
tak  ̂ily cim álatt : „Istoria Czevrei romanesti/ Tö- 
köly oláhországi és erdélyi hadjáratának egy rész
letes, kiváló érdekességti leírására bukkant. Az oláh

krónikás hősét Tukeli névvel Erdély királyának 
nevezi s állítása szerint vele sok magyar'nő itff* 
kivándorlóit hazájából.

* (Földrengés.) Sokak állítása szerint Pest né - 
moly pontjain ehó 20-án esti 8 óra körül földren
gést éreztek, de csak igen gyönge lökéssel. Sok
kal nagyobb volt azonban a Jászságban, ne
vezetesen Jászberényben, hol a közgyűlést is el 
kellett halasztani, miután tetemes károkat tett. 
Hatvanban is e hó 20-ikán este 8 óra 35 perc
kor ismét földrengés volt érezhető. Az egész 
csak egy pár pillanatig tartott. A lökések nem 
voltak nagyok. Az első földrengésnél valamivel 
erősebb volt. Több házból kiszaladtak a zörgé
sekre. A légmérőn nem volt semmi változás.

* (Jótékonyságok.) Weisz Bernát aug. 1-én, 
mint születése napján, 100 forintot ajándákozott 
a magyar írók segély egyletének s azt az igéré- 
tett tette, hogy a mig él, minden év aug. 1-én 
100 forintot fog küldeni e jótékony intézetnek. 
Weisz Bernát ur a magyar irók segélyégyleté- 
nek alapitói közé tartozik, s mint igazgató bizott
sági tag, nagy buzagalmat fejt ki az egylet ér
dekében.

* ( Meissel kapitány sajtó ügye), minthogy az eper
jesi esküdtszék ítéletét a kassai katonai parancs
nokság nem engedte végre hajtani, s ebből a pol
gári és katonai hatóságok közt illetékességi vita 
támadt, — ő felsége meghagyása folytán oda dőlt 
él, hogy a polgári esküdtszék által hozott Ítélet 
a kapitány óron végre hajtandó.

* (KépeiseUhálasztás.) Marosvásárhelytt, Dobo
lyi Sándor választatott meg képviselőnek.

* (Egy népköltti.) Ez egy nyolcadtelkes paraszt
gazda fia, ifj. Molnár István Biharon. A mit tud, 
csak lopva tanulta, de szivének ömlengéseit meg
lehetős szép írással teszi papírra. A tisztelendő 
úrtól kap papirt és téntát, s költeményeit, melye 
két a füven heverve plajbászszal ir le, vasárnapon
ként titokban tisztázza, mert atyja nem szereti, 
hogy ezzel tölti idejét. 11a nem ir, a fűben he ve
részve olvas és a tisztelendő könyvtárát már há
romszor keresztül olvasta. Egyedüli öröme volna 
a tanulás.

* (Babájról) Szegeden néhány nap óta az a 
hir terjedt el, hogy él, e hogy nem őt lőtték meg. 
Sőt azt az adomát is beszélik róla, hogy egy kö- 
zelvidéki urasághoz levelet irt, melyben tudatja, 
hogy meghalt; kéri tehát, hogy a temetési költ
ségekre 200 ftot küldjön. Ez alkalmasint álhir.

* (Vasúti szerencsétlenségek.) E hó 18-án éjjel 
11 órakor a Nagy Kőrös felöl jövő tehervonat 
Cegléd előtt az ötödik Őrháznál a sínekből kiug
rott, s a töltésről lezuhanva, 18 teherkocsi a raj
ta volt teherrel, nagyobbrészt gabnanemüekkol 
együtt végképen tönkre mént, mert a kocsik egy 
más fölé torlódva, apró darabokra morzsolódtak.. 
Oka e szerencsétlenségnek a sínek közt út
ban fekvő termetes nagy ökör volt, mely a moz
donyt kiemelte. Szerencsére emberélet áldozatul 
nem esett, habár a gépész igen megsérült. Az 
egyik vonatvezetö szintén lezuhant s a kocsik alá 
került; de oly szoreticaésen, hogy semmi baja



een* történt. — Hatvan körül pedig rövid idő 
alatt két vasúti szerencsétlenség fordult elő. Nem 
régiben egy Őrt, ki a vonat előtt át akart futni a 
kaput beaárni, s hegyes sarkú csizmájával a sínek 
közé szorult — a vonat összetörte. E hó 19-én 
ugyan ennek szomszédját vágta derékon ketté a 
vonat, ki szintén a kapu bezárás végett akart a 
vonat előtt átfutni. — Mindkét eset éjjel történt.

* (Tiitvéez) Láckócon, Zólyommegyében, tűz 
ütött ki s 40 ház és istáló égett el, s 59 család 
maradt hajlék nélkül. Ezen kívül még 28 élet és 
és szénával telt istáló, 104 db. juh, 32 db. sertée, 
12 db szarvasmarha, 408 ft bankjegy, bútor drá
gaságok, ruhanemű etb. lett a lángok áldozatává.

* (Hugo Viktor) a rapperswyli ünnepély alkal
mából következő tartalmú levelet intézett gr. 
Platerhez: ^Neihee és drága száműzött! Azon 
Óhajtás, melyet Ön méltó harc- és baj társai nevé
ben hozzám intézett, reára nézve nagyon meg
tisztelő s ею gém megindít. Belgiumból válaszolok

Önnek. Egy családi kötelesség, mely Brüsselbe 
hivott, visszatart s legnagyobb sajnálkozásomra 
megfoszt attól, hogy részt vegyek ama nagy ün
nepélyen, melyen ön elnököl. De én önökkel le
szek, dacára, hogy távol vagyok; a solidaritás a 
valóságos jelenlét. Hol Lengyelország lelke lebeg, 
ott dobog Franciaország szive is. Lengyelország 
az ö martyromeágával azt nyerte, hogy megma
radt nemzetnek és symbolummá vált. Lengyel- 
ország képviseli ma a nemzeteket. Nincs nép, 
mely e pillanatban ép úgy ne legyen megláto
gatva, mint Franciaország. Hellas nemzetiségé
ben, Itália nagyságában, Irland lelkiismeretében, 
Magyarország függetlenségében, Franciaország 
szabadságában van megcsonkítva. De a jövő jó
vá teend mindent. Egy nép sem fekszik kopor
sóban. Lengyelország holnap újra fel fog állani. 
Mi vérzőnk, miként ő, s ő él, miként mi. Szivem 
mélyéből csatlakozom az Ön magasztos társasá- 
gához. Hugo Viktor.“______________ _________
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