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Fáy András életrajza. 
Könnyebb feladat a képírónak a legbájosabb kikiáltott szép 

hölgyet minden kellemeivel ugy oda festeni a vászonra, hogy a 
ki meglátja , szinte hajlandó legyen az eleven eredeti helyett 
megszólítani, mint határozott jellemű hazafi és valódi nemes 
keblű emberbarát életrajzát még éleiében ugy megirni, hogy jel
lemének talán legfényesebb vonásai, nemes szivének legbuzgóbb 
dobbanásai, tetteinek legtisztábban ragyogó gyöngyei ki ne ma
radnának ; mert az igazán jeles emberek nem állanak ki a hiú
ság vásárára szép tetteikkel, többnyire csak akkor lépnek a 
nyilvánosság terére, midőn a felkarolt ügy érdeke kívánja sze
mélyes fellépésük nyomatékát; különben pedig szivök legben
sőbb rejtekébe zárják tiszta lelki örömüket a felett, ha életbe 
lépett a mi jót kívántak, gondoltak vagy indítványoztak, legyen 
bár a végrehajtó barátjuk vagy ellenségök. 

Illyen férfiúnak ismerjük mi Fáy Andrást, azért nem bo
csátkozunk részletes jellemzésébe, legyen elég e részben azon 
néhány sor, mellyeket múltkori számunkban a tisztelt férfiú 
arczképe körül irtunk, kiegészítéséül szolgáljanak a következő 
egyszerű sorok , mellyekben röviden elősoroljuk Fáy András 
pályafutását Ssemere Pál szintén köztiszteletben álló tudós ha
zánkfia által közlött adatok nyomán, mellyeket a ,Divatcsarnok* 
méltán legbecsesebb értékű kincsei közé számithat. 

Született Fáy A. Zemplénmegye Kohány nevü helységében 
a Kacsándyak ős kastélyában. Azért említjük meg e családi ösz-
szeköttetések által Fáynk atyja birtokába került kastélyt, mert 
azon szoba, mellyben a világra jött, kis korában és később is 
számtalanszor megfordult, olly mindenféle ehinai ember-, fa-, 
madárábrákkal volt elhalmozva, hogy Fáy maga azon élénk be
nyomásnak, mellyet ez alakok gyenge^ elméjére gyakoroltak, 
tulajdonítja azon eszméket, mellyeket „Ábrázolatok és példabe
szédek" czimü, úgyszólván gyermekkorában irt költeményeiben 
kifejezett. 

Fáy András édes atyja buzgó vallásos férfiú s előkelő uri 
ember lévén, fiát kora gyermekéveiben elküldé a sárospataki 
iskolákba, hol alig mult el 12 éves, midőn tanitója megbeteged
vén, pár hétig a kis Fáy pótolta öt, nem csak iskolatársainak, de 
a visitátoroknak is közmegelégedésükre. 

Már jurátus korában , jurátus dal" s egyéb költeményei ki
tüntetek őt a mindennapi ifjak sorából, a nélkül, hogy vissza-
voni, szobalesi tudós képet öltött volna, sőt ellenkezőleg még 
most is megvannak kortársai utján az ö pajzánsággal határos 
vidor kedélyének ifjú kori tréfái jó emlékezetben; de a kitűzött 
törvényes pályán is olly előmenetelt tőn, hogy a legelső replicát, 
mellynek kidolgozását reá bizta volt főnöke, egy akkori nagy-
hirben álló ügyvédéhez hasonlitá, s alig birta elhinni, hogy az 

a fiatal ember illy érett és belátásu gondolatokat tett volna pa
pírra, mig meg nem győződött, hogy bizon készületlenül élö 
szóval is nagyon értelmesen beszél az ö íródeákja, kiből pedig 
már azelőtt pár évvel mint iskolás diákból jeles embert jö
vendölt. 

A korán szorgalmas és okos iskolás gyermekből s jókor 
éretteszü munkás ifjúból, nem csuda, hogy férfiasodása kezde
tén munkás honpolgár lőn. Fáy azon elöbbkelö nemesi családok 
ivadéka, mellyeknek ifjai Pesten szerzett ügyvédi diplomával 
egyenesen a megyei életbe léptek át, s hivatalos pályájokat a 
szolgabiróságon vagy aljegyzöségen kezdek. 

1820. és 1821. év közé esik azon idö, mellyben Fáy András 
mint állandóan Pesten megtelepedett uri ember, sűrűbben kez
dett a megyei gyűléseken megjelenni, s mindinkább több több 
sikerrel belé szólani azon megye ügyeinek tanacskozmanyaiba, 
mellynek idővel egyik döntő szavú táblabírája s mérsékelt han
gulatú , de határozott józanelvü szónoka, később pedig ország
gyűlési követe is lön. 

Minél inkább férfiasodott, annál határozottabb jó véleményt 
vivott ki magának mind irodalmi munkálatai, mind az akkor 
divatozott közgyűlési nyilatkozatai által. 

Nem volt ollyan közérdekű nemzeti kérdés vagy vállalat, 
mellyhez Fáy András szóval tettel és buzdítással ne járult 
volna. Ott van az ő neve feljegyezve megyei gyűlések jegyző
könyveiben a politikai, egyházi gyűlésekében a vallásos, és 
többrendbeli tudományos egyletekéiben a közműveltség elö-
harczosai s fáradhatlan józan munkásai sorában; de ott van 
minden felebaráti szellemű jótékony intézet előmozdítói között 
is, még pedig tiszta fényes betűkkel felírva. 

Midőn 1831-ben a nemzet akkori választottai megalapitot-
ták a magyar tudós társaságot, már akkor Fáy András ismert 
nevü iró volt, s azok sorában elől állott, kiket e társaság rendes 
tagsága méltán megilletett, de ö előre kinyilatkoztatta, hogy az 
nem akar lenni; minélfogva tiszteletbeli taggá neveztetek ki, 
később pedig igazgató taggá választatott. 

A nemzeti múzeumnak szép szolgálatot tön 1832-ben, mi
dőn Jankovics régiség-gyűjteményét megvette az ország a mú
zeum számára, mellynek lajstromozásához országos ellenőrül 
Fáy Andrást nevezte ki az akkori nádor, boldogult József csász. 
kir. Föherczeg ö Fensége. 

A nemzeti színészetnek mindig buzgó előmozdítója s part
fogója volt. Egy ideig a megye által kinevezett igazgatója is 
volt a Budán Pestmegye pártfogása alatt működő magyar szi-
nésztársaságnak. Irt több jó színdarabot, minő például a „Régi 
pénzek" czimü ismeretes vígjátéka, melly még most is előfordul 
a színpadokon. 

1835-ben Pestmegyei országgyűlési követté választatott. 



s ottlétének siirü Dyomai vannak az akkori országgyűlési nap
lókban. Ekkor sokat tön a budapesti lánczhid létesítése érde
kében. 

1837-ben a kisfaludi társaság választotta elnökévé, melly 
díszes tisztet három évig viselte. 

1839-ben fáradságos tanyulmányozás után magának ál
landó örök emléket épített, melly nem más, mint a pesti TAKA
RÉKPÉNZTÁR, Fáy András volt Magyarországon a takarék
pénztárak teremtője, ő volt az első, ki nem szűnt meg küzdeni 
ezen a magok nemében jótékony intézetek mellett mindaddig, 
raignem Pestmegye s a város elöbbkelöi megvetették annak 
alapját, mellynek mintájára most már hazánk minden valamire 
való városában van ollyan intézet, hová a takarékos szegény 
munkás ugy, mint a vagyonos ur vagy iparos egyforma biztos
sággal leteheti meggazdálkodott fölöslegét. 

1842-től, kiváltképen az egyesült protestáns főiskola tervé
vel foglalkozott, melly sokak jó szándéka szerint Pesten vala 
felállitandó, s ezen kedvencz eszméje életbeléptetésére, mellyet 
tulajdonképen Zay Károly gróf hoza szőnyegre, egész 1848-kig 
szorgalmasan fáradozott. 

Ezek csak egyes kikapkodott adatok az ö munkapályájából 
de ugy hiszszük elégségesek arra, hogy sokoldalú jelességeiről 
s érdemeiről tanúságot tegyenek. Mindezeknek koronája pedig 
az, hogy Fáy András, bármi közczél előmozdítása felé fordult 
kiváltképpen, az irodalomról soha sem vette le szemeit, sőt tettleg 
becses kincsekkel szaporitá nemzeti irodalmunk különbféle 
agait. Az ö nyomtatásban megjelent munkái között lehet találni: 
egyházi, nevelési, politikai, szépirodalmi szorosan színészetre 
vonatkozó, jótékony egyesületi, sőt zenészed munkákat is, mely-
lyek többnyire mind ollyankor jelentek meg, midőn úgyszólván 
korkérdés volt az ügy, mellynek taglalására vagy ismertetésére 
Fáy András tollat emelt. 

A kinek tehetségében áll, ugy illik, hogy e jeles hazafi 
Írónknak , minden munkáit ismerje , de ha egyéb munkáit nem 
szerezhetné is meg, legalább meséit birja. Ds. Ls. 

Rajzolatok a magyar nemzeti mivelödés 
történetéből. 

(Folytatás.) 

12. Pénzforgalmi zavarok. Termesztésünk czélja : a fölös
legnek, vagyis termékeink nagyobb részének becserélése, de ez 
természetben, pl. bort búzáért becserélni, ritka esetben sikerül; 
mert olly tulajdonost kellene fölkeresnünk, ki nemcsak birja 
azon árut, mire szükségünk van, hanem a kinek szinte szüksége 
van arra, a mellyen mi tul akarunk adni, és ha sikerült is ez, 
mikép fogjuk a különbséget kiegyenlíteni, ha portékáink külön
böző értékűek lennének. Ez akadály megakasztja a forgalmat, 
azért az emberiség már igen régen födözött fel olly közcsereesz
közt , mellyet mindenki keres , érte mindent odaad, mert érte 
szinte mindent kap , és melly alkalmas a tárgyak különböző 
árainak kiegyenlitésére. 

Illy végre igen alkalmasaknak találtattak a nemes fémek, 
az arany és ezüst. Ezeknek olly értéket tulajdonít az emberiség, 
melly minden árukét felülmúlja. És miért? mert nagy belbecsök 
van , kis tömegben is nagy értéket képviselnek , és a fényűzés 
nagyon szereti használni ékszerekre és edényekre; továbbá tar
tósak, földben vízben nem romlanak, nem rozsdásodnak meg; és 
ritkák, azaz, elegendőek ugyan arra, hogy a legélénkebb forgal
mat is kielégítsék, de nem olly szaporák mint a réz és vas, hogy 
könnyű módon nagyobb mennyiségben szereztethessenek; végre 
igen apró részekre oszthatók, és igy alkalmasok csekély dolog 
értékének megmérésére is. 

Az arany és ezüst használtathatnék csereeszközül különb
féle nagyságú darabokban is, de mégis, ha éremmé (pénzzé) 
nem veretnék, gátolná a forgalom gyorsaságát; mert elfogadása 
előtt meg kellene mérnünk, vájjon bir-e az előadott súlylyal; 
továbbá meg kellene vizsgálnunk, bir-e a szükséges finom tar
talommal, mivel nemtelen fémet pl. rezet észrevétlenül vegyít
hetni bele; holott a kereskedésben ezekre nincs sem időnk, sem 

szakismeretünk. E kétség tehát szinte nagy akadályul szolgálna 
termékeink kicserélésénél. De zavart okozna az is, ha magános 
emberek veretnék a pénzt; mert ezek kezében vajmi könnyen 
nyerkémléssé (spekuláczióvá) fajulna a pénzverés, azonkívül a 
legkülönbfélébb pénzek keletkeznének mind finom tartalomra, 
mind névszerinti értékre nézve különbözők , és végre még sem 
volna biztosítékunk, vájjon az egyes daraboknak megvan-e az 
az előadott egész súlya és finom béltartalma. 

Csak az állam képes e kétséget eloszlatni, mert a közérdek, 
melly az övével azonos, kívánja, hogy a pénzverési joggal puszta 
nyerekedés végett vissza ne éljen. Azért az állam főleg csak 
azért vegyittet az arany és ezüst érmekbe rezet, hogy azok szi
lárdabbak legyenek, vagy pl. az apró ezüst pénzeknél, tömegök 
nagyításával a forgalomra alkalmasabbakká tétessenek. Megha
tározza a pénzdarab egész súlyát és finom tartalmát, és ezt meg 
a névszerinti értéket köriratban is kifejezi rajta, és igy állandóul 
bizonyos pénzláb szerint vereti a pénzt. Ha az állam mindig 
több rezet vegyítene az ezüst érmekbe, a nélkül hogy a névsze
rinti értéket kisebbitené, e balfogásnak rosz következései lenné
nek : a külföldiek az illy pénzt nem fogadnák el, vagy ha igen, 
csak ezüst belértékök szerint, és azután névbecsükhöz képest 
adnák nekünk ismét vissza, végre pedig még utánoznák is az 
illy érmeket. Illy fogás tehát csak a haza polgárait károsítaná. 
Továbbá gondoskodik, hogy annyi pénz legyen forgásban, mi
szerint a folyó fizetések könnyen teljesíttethessenek; mert a 
vert pénz elégtelensége gátolja az adásvevést főleg ott, hol hitel 
nincs, vagy rosz lábon áll. — Rézpénzt csak azon kisebb érté
kek kiegyenlítése végett veret az állam, mellyeket ezüstben már 
nem lehet teljesíteni, és azon kivül a rézpénzt mindig kész 
ezüsttel felváltani; ha ezt nem tenné, a rézpénz a forgalomban 
névszerinti értékénél alább szállana, minthogy belértéke vajmi 
csekély és igy a portékák ára felszökkenne, ez történnék akkor 
is, ha szükségen felül sok rézpénzt veretne; mert igyekeznék 
mindenki a kisebb értékű rézpénztöl szabadulni s igy az ezüst 
a forgalomból eltűnnék. 

Sajnos, a középkorban a pénzügyi tudománynak imént érin
tett szabályai még nem lévén tisztába hozva, a kormányok majd 
mindenütt és igy nálunk is tudatlanságból visszaéltek a pénzvere-
tési joggal a közgazdászainak mondhatlan nagy kárára. Vizsgál
juk. Mondva volt már a kereskedés történetében, hogy kirá
lyaink, az ezüst és arany bányák minden gazdagsága mellett is, 
az egész korszakon át, csak egyféle ezüst pénzt n. m. apró fillére
ket verettek. Minden királynak, söt majd minden évnek fillérei 
igen különböztek egymástól,éspedig: súlyra; mert voltak3—18 
szemernyiek (grán) ; finom béltartalomra, mert 5 —10 részök ál
lott rézvegyitékböl, és a rézelegyitést nemcsak a kormány, ha
nem maga a törvényhozás is leginkább a kincstár nyeresége 
szempontjából alkalmazta, igy az 1298-ki rákosi országgyűlés 
azt határozta, hogy a király két évig 5 s azután 10 próbás ezüst
ből veresse a pénzt; nagyságra, mert az illy régi pénzeknél al
kalmazott mérték szerint 4 — 14-ig terjedett a fillérek nagysága; 
végre a a körirat és általában alakjok durvaságára nézve, melly 
bizonyítja, hogy nálunk a pénzverési mesterség 300 éven át csak
nem semmi előmenetelt sem tett. Innen van, hogy a mondott 
fillérekből máig 1000-nél több változatot ismerünk, mellyek 
közt nincs két darab egymáshoz teljesen hasonló. Milly nehéz
séget kellett e különbféleségnek okozni az adasvevésben, miután 
az egyes érmek mind súlyra, mind ezüsttartalomra nézve olly 
nagyon különböztek egymástól, s a belérték az érmen körirat
ban ki nem fejeztetett, az könnyen elgondolható. 

Továbbá, midőn a tatárdulás alatt a honlakosokkal az ezüst 
pénz is eltűnt s a munkálat az ezüstbányákban és pénzverdékben 
mindjárt folyamatba nem tétethetett, IV. Béla igen sok hitvány 
értékű, durva külsejű rézpénzt veretett byzanczi (konstantiná
polyi) kontárok által*); nagyságuk ollyan volt, mint a legna- . 
gyobb ezüst filléreké, súlyok pedig 43—63 szemer és külsejű
ket ellepé a sok haszontalan értelemnélküli jegy. E rézpénznek 
az ezüst helyét kellett volna pótolni, s igy rendeltetésének nem
csak meg nem felelhetett, söt illy értéknélküli köz csereeszköz 

Ezekből mintegy 34 változatot ismerünk. 



mellett és beváltásárai kilátás nélkül, minden adáavevéánek iel-
. jesen meg kellett akadni. 

Szinte nagy nehézséget szült a kereskedésben az, bogy az 
értékek nem forgó fémdarabokban, hanem rendsserint képzeleti 
érmekben számíttattak fel. *) E szerint legnagyobb képzeleti ér
tékmérő volt az ezüst márka és ennek képzeleti részei aferló 
( V 4 m.), penza (kezdetben 1

4 később % m.),nehezék (* 4 8 m.).— 
Hosszas ideig 160 fillér veretett egy ezüst márkából**), e kor
szak vége felé azonban báni fillérek is verettek Zágrábban, s 
illyen 200 telt ki egy ezüst márkából, tehát roszabbak voltak a 
régiebbeknél. — Azon kivül a márka közt is volt különbség; 
mert a nagyszebeni csak 4 fertóba, a budai pedig 4' 2 fertó és 
1 kölni fillérbe (mintegy 9 pft. 3 kr.) vétetett,az adó és vám pe
dig ez utóbbi szerint számittatott. 

Növelte a zavart az is, hogy többféle idegen pénzek kerin
gettek, mint byzanczi és florenczi aranyok , magyar; friziai és 
kölni fillérek , meg cseh garasok; ez leginkább a köznépnek 
okozhatott nehézséget, melly tudatlansága mellett aligha felta
lálta magát a sokféle pénzek közt. Volt azonban haszna is ez 
idegen pénzek itteni forgalmának; mert királyaink aranyat épen 
nem verettek , a friziai fillérek pedig jobbak valának a mieink
nél, azon felül pótolták a napi adásvevésben szükséges mennyi
séget, melly olly kevés volt, hogy a 13-ik szazadban Mikod bán 
kénytelen volt szentraiklósi tordavármegyei birtokát eladni, 
csakhogy az egyháznak lefizethesse a keresztfogadalma fejében 
kötelezett 50 márkát, s a dúsgazdag abaujvármegyei főispán Dru-
geth nem tudván 116 márkát előállítani, a kassai bírónak kel
lett érte jót állania. 

Mind ezen pénzforgalmi bajok tetőpontra vergődtek akkor, 
midőn a belföldi veretű pénznek minden évben uj roszabbali felcseré
lése kényszerítő módon életbe léptettelett.***) E rendszabály vagy 
inkább visszaélés kezdője II. Endre volt, ki a kincstárnak e ket
tős nyereségét zsidók és izmaelitáknak adta bérbe. Állott pedig a 
nyereség abból, hogy évenként mindig több rézvegyitékü pénz 
bocsáttatott ki, és a beváltásnál az uj roszabból mindig kevesebb 
adatott, mint a régi jobból visszavétetett. Ezen adózás alól a 
nemesség s«\u vételeit ki, és tartott a beváltás évenként virág-
vasárnaptól kezdve 6 hétig, később vásár idején is eszközöltetett, 
de a nemesség ellenszegült, a rosz pénz forgását akadályozta, 
és vásárairól a királyi pénzváltókat elűzte; azért az 1298-ki tör
vény büntetést szabott rajok, a szegény földnép pedig, mint már 
emiitök, életét s maga meg gyermekei vallását és becsületét 
koczkáztatta a pénzváltók elleni tusában. Olly nagy teher rolt es, 
hogy a szászok czélszerübbnek látták magukat alóla megváltani, 
jelesen : katonáskodásra kötelezték magukat, és az erdélyiek 
500 a szepesiek pedig 300 ezüst márkát fizettek évenként vált
ságdíjul, azonkívül amott naponként 3 lat ezüstöt, itt pedig 
minden márkától 1 nehezéket adtak az adószedőknek. Olly rosz 
voli a forgásba tett illyen pénz, hogy midőn II. Endre a szent 
földre tett hadjárata közben Zágrábnál megállapodott, az ottani 
püspök és káptalannak oklevelileg Ígérte, hogy ő és utódai azon 
vidék számára pénzt nem veretnek, mi ha még is történnék, a 
püspök és káptalan jobbágyai az adásvevésben ne kényszeríttes
senek azon pénznek elfogadására; ha pedig pénzváltók látogat
nák meg az ottani vásárokat, ezeket a püspök tisztei 40 napig 
börtönözzék és náluk levő minden értéküktől foszszák meg. — 
Annyira jutott a kormány a pénzvcrési visszaéléssel, hogy midőn 
II. Endre magát (1233) esküvel kötelezte a sónak a főpapoktól 
készpénzzeü beváltására, a márkákat nem magyar, hanem jó 
friziai 10 próbás ezüst fillérekben ígérte lefizetni. 

Képzelhetjük-e tehát, hogy illy hitvány pénz édesgethette 
volna a külföldi kalmárokat, vagy a honi termesztőket áruiknak 
becserélésére? 

13. Gyakori belharczok és külháboruk. Az ipar és kereskedés 
békés foglalkozások, a fegyverzajtól iszonyodnak s ellenséges 

*) Sz. litván és I. Béla idejében még byeanczi aranyokban is történt a ezá-
mitin ; előbbi alatt 45 fillérünk ért föl 1 byzanczi aranynyal, az utóbbi rendelete 
•zeriut azonban a jobb fillérek közül mér csak 40 tett egy aranyat. 

**> Egy illy fillért iróink mai S ezüst krajezirrs becsülnek , e szerint tehát 
1 ezuit márka 8 pft, 1 fertó 2 pft, 1 penza 2 pft, 1 byzanczi arany 2 pft, l nehe
zék; 10 kr. 

***) Ez IV. Béla korában a rézpénzzel is gyakoroltatott. 

hadjárta vidéken nem tenyészhetnek, a mennyiben a háború.* 
kereskedési szabad forgalmat gátolja és a tu la jdont koczkázt arja 
Különösen pedig a középkorban voltak a háborúk a üzorgalom 
nak halálos ellenségei. minthogy az akkori nyers nemzt-dékc/ 
kegyetlen harcmodorukhoz képest, nemcsak az e l l e n s é g e i t ö l 
nittek vad boszujokat, -hanem minden hasznavehető dolgot j 
tűzzel vassal pusztítottak. Ismerjük mindezeket jól azon tettek 
bői is, mellyeket őseink száz éven át Eurőpaszerte elkövettek. 

Ha teliát szem előtt tartjuk, hogy ez időszaknak végső há
rom századát is nagy részt belharczok vagy a szomszédokkal) 
folyt háborúk töltötték ki * ) , hogy a királyi szék elnyeréséért1 

vitt tusák közben a pártok gyűlöletből egymás jószágait elpusz * 
titották, hogy illy állapotban a tulajdonjog fő e l lenségei a tolva
jok és rablók mindig szerfölött elszaporodtak, mert a hatóságok 
tiszti köre felforgattatott, és a bűnös az ellenkirálynál vagy 
trónkövetelőnél, ha hozzápártól, nemcsak kegyelmet, sőt pártío-
golást is nyert, mint ezek Imre király és Endre herczeg, meg 
II. Endre és fia Béla végre IV. Béla és fia István ifjabb király 
közt folyt trónviszályok alkalmával történtek. Ha figyelemmel 
kisérjük, hogy hányszor dúlta fel az ellenség ez időben a mi ha
zánkat is , **) hogy voltak Görögország, Velencze és Ausztriá
val egyfolytában majd évtizedig tartó háborúskodásaink, mi 
alatt velők kereskedési összeköttetésünk megszűnt: e körűimé 
nyékben az iparnak és különösen a külkereskedésnek szinte te
temes akadályát kell felismernünk. 

Kerékgyártó Árpád. 
(Folytatja*.) 

Adomák. 
Bessenyei György királyi testőr életéből. 

Vannak emberek, kik lelki b testi tehetségben jóval fölül
múlnak másokat. Ezek közül való volt Bessenyei. Mária Te
rézia királynőnk alatt nemzeti irodalmunkat s nyelvünket ille
tőleg vészes fellegek kezdtek gyűlni fejünk fölé. ö mint királyi" 
testőr tollat ragadott s a franczia iskolának irodalmunkba — 
habár kevéa időre — behozója volt. De legnagyobb érdeme az, 
hogy leküzdve az elnemzetietlenedés csáb ingereit, megmutatta 
nemeseinknek, mit kellene tenniök ősi nyelvök megtartására. 
És példaadása nem is volt sikertelen. De nem akarok életrajzot 
írni , csupán néhány a nép ajkáról vett adomát közlök éle
téből. 

I. Csaknem gyermek korában karjára vett egy bikaborjut, 
s e karizmositó testgyakorlatot addig próbálgatá, mig bármelly 
vén bikát is minden erőlködés nélkül felvehetett. E tréfás tett 
hire bejárta széles Magyarországot, sőt eljutott a királynéig, ki 
a hon uj Toldiját testőrei közt örömest látta volna. A rendek 
előzékeny szívességgel teljesítek a szeretett királyné kívánsá
gát. Bessenyei Bécsben szívélyesen fogadtatott, s erejének meg
tekintésére az egész udvar összesereglett. Bessenyei kí akart 

*) Bizonyságul elég a kiütött háborúk évszámait följegyeznünk. 
Belkarczaink valának : 1002. 1046. 1060. 1061. 1063. Í074. 1076. 1089. 10M. 

11 >,.-.. U07. 1108. 1132. 1161. 1162. 1163. 1197. 1199. 1203. 1262. 1264. 1267. 1882. 
Kalandor népek. kunok, patinák . besenyők és keresztnek dallok ; 1070. 1072. 

1086. 1089. 1096. 1147. 1817. 1241. 1261. 1286. 
Háborúnk roll Ausztriávai : 1063. 1066. 1117. 1146. 1199. 1233. 1236. 1246. 

1252. 1270. 1291. 
CsAomággal: 1116. 1270. 1273. 1275. 1878. 
Német császárral : 1041. 1042. 1043. 1044. 1050. 1062. Iu76. atm 
Morvával : 1069. 1252. 
Ltgyelorszdg- is Gall. .iával : 1093. 1132. 1183. 1185. 1209. 1219. 1343. 
Oroszországgal : 1099. 1123. 1152—57. 
Bulgária- it Szerviden! : 1003. 1153. 1182. 1272. 
Görögországgal : 112K. 1152 - 5 3 . 1167. U82. 
Velennévtt: 1115. 1160. 1180—88. 1190. 1193. 1502. 

•* ) Illy ayászemlékü adatokkal bővelkedik történetünk; olvassuk itt 1042. 
Henrik császár a J>una balpartját pusztította. — 1069. Oltó morva fejedelem TrnnoteV 
nvig pusztítani merészelt. — 1070. A kunok Erdélyen át Biharig mindent tűzzel vas
sal pusxtitottak. — 1086. Kuteak kun vezér rablás és pusztítás kozt V ha
ladt — 1089. Kapuin kon vezér Erdélyt, Szabolcsot Bihart túzzel vassal pusztította 
és foglyokkal meg gazdag martalékkal tért vissza stb. hosszat lenne a vandaliMnncnak 
illy romboló tetteit följegyezni, mellyek mégis mind csekélységek az 1241-ái ta: <• 
duláskta, képeit. Kitakarodtok után az alvidéken Csak rothadó holttetemek s azokon 
élődött ragadozó állatok, fehérlő csontok, elpuixtult belyiégek, de einber sehul sem 
volt látható. A magas füvei benőtt ntakou csak a feketéló csonka tornyok valának a 
rejtekeikből kibújt, honukra alig ismerő lakoiok kalauzai stb. 



'enni magáért: egy lovas katonát rukkolta tott ki egész parádé
éban. Midőn látta, hogy már minden szem rajta függ, hozzá 
.cezdett a munkához; dolmánya ujját felgyűrte s két karját a ló 
tasa alá téve felemelte, hogy lába sem érte a földet, Azután 
gyet fordult vele s eldobta ugy, hogy ló és lovag ketten két-
elé hengergöztek. 

II. Bessenyeinek még két testvére volt, kik hozzá hasonló 
srövel dicsekedtek. Egyszer jó négyes elöfogaton mentek mind 
i hárman Tokajba a vásárra. Az ut olly rosz volt, hogy a 
szegény ember lova kidőlt, de ök repültek, csaknem mint a ma
dár. Egy helyt kottyanóba sülyedt szekérre találtak. Az öreg 
•Bessenyei lekiáltott a reményt vesztett pórhoz : Mit vinne kend 
Atyafi? Búzát nemzetes nagy jó uram. Hát nincs kendnek ezim-
borája, a ki kivontatná? Van bizon, de tovább hajtottak a rosz-
lelküek. No semmi, majd segitünk, csak fogjon ki kend. — Az 
Isten áldja meg ezt a jó urat — gondolta a szekeres — még ki
fogat, hogy egészen az ö lovai vonjanak ki. De nem ugy történt 
ám. — Bessenyei leszállította két testvérét a kocsiról, s mig ő a 
rud végére állott, azok a hátulsó lőcsnek feküdtek. A szekér ugy 
kipattant a kátyúból, mintha ott se 
lett volna. A három Bessenyei pedig 
a Tiszapartra ment, megmosta kor-
dovány csizmaszárát, s a levett ka
lappal bámuló parasztnak nagyot kö
szönt: Adjon Isten kendnek jobb utat 
földi. 

i n . Átalános hiedelem, hogy a 
nagy erejű ember egyszersmind nagy 
evő is. Ezt tartották Bessenyeiről is, 
s errevonatkozólag a következő ado
mát hallottam róla beszélni. Névna
pon volt valamellyik rokonánál. — 
Akkori szokás szerint számtalan ki
csinált, becsinált került az asztalra, s 
többféle tészta- és pecsenyenemü járt 
kézből kézbe. Nem hiányzott termé
szetesen bor sem. Az öreg Bessenyeit 
szemmel tartották, hogy minő pusz
títást tud véghezvinnni az étel- és 
italban. — Minden tálból kétszer 
vett, s mindig kétannyit mint más; 
és minden külön ételre két pohár to
kajit öntött fel. A háziasszony után 
a többi vendégek már mind felállong-
tak, s midőn ő is felkelni készülne, 
megszólítja az urnö : „Ej kedves 
urambátyám, ne hajtson erre a mai 
fiatalságra, melly már azt sem tudja, 
hogy mivel éltek őseink, még egy kis 
fris sonkát hoznak az asztalra, ke
gyed legalább Ízlelje meg." En bizony 
lelkem húgomasszony nem bánom, 

mond Bessenyei, s az eléjetett egész sonkából édesdeden falato
zott, A vendégek, hogy ne háborgassák az öreget. más szobába 
vonultak; egyszer kinéznek, hát a sonkának és fél kenyérnek se 
híre, se hamva. Tehát még ekkor sem tudták, hogy jóllakott-e 
Bessenyei, pedig az otthagyott öt telt tokajis üveg is kiüresült. 
Azt mondják, hogy a három testvér félvéka lisztből csinált ga
luskát öt font szalonnával megpergelve egy ülőhelyben be
vágott. . . - i 4ihi ^ . 

V csín császár. 
A csin (chinai) császár, kinek rajzát mai lapunk mutatja, a 

világ legnagyobb birodalmának ura. Kétszáz ötvenezer négyszög-
mértoldnyi téren, háromszáz millió alattvaló vakon engedelmes
kedik szavának , de neve mig él titok , mit kimondani nem sza
bad, s a ki tenné, kínosan lakolna csacskaságáért. Csak ha hült 
tetemeit a császári sírboltba takarították, ha életrajzát s ural
kodásának történetét a birodalom történetírói megirták. akkor 
értesül nevéről az ország és utókor. — A mostani császár atyja 

Taokuang volt, kiben a keresztény hit terjesztők sok tekintetben 
kegyelőjöket vesztették. 

.Mint birodalmának, ugy hatalmának korlátai is felette tá
gak, s ezredéves törvényeken , megrögzött szokásokon s vallási 
könyveken kivül, mi sem gátolja akaratának vagy szeszélyének 
kivitelében. 

Alattvalói nemcsak fejedelmöket, de közös atyjokat tiszte
lik a császárban, meg lévén győződve, hogy valamint a gono
szakat fenyíti, az engedetleneket megbünteti, ugy nem csak rész-
rehajlatlan igazságot szolgáltat a perlekedőknek, de folyton 
felügyelve alattvalóira, mindazokat, kik mint katonák, állam
férfiak , tudósok vagy egyszerű polgárok kiszabott hatáskörük
ben magukat kitüntetek, megjutalmazandja; s valóban nem 
ritka példa, hogy a nép legalsóbb osztályaiból származott fér
fiak, erény, jeles tehetség és ipar által a fejedelem figyelmét ma
gukra vonván, legfényesebb hivatalokra emelkedtek, s a legna
gyobb kitüntetés jeléül pávatollal megajándékoztattak. 

Utódját a császár maga választja fiai vagy rokonai közül, 
miért a fejedelmi herczegek kitűnő nevelésben részesülnek, mert 

régi szent könyvek azt tanítják, mi
szerint nem lehetne eléggé mivelni 
azok értelmét és kedélyét, kiket a vi
lág szellemének, az istennek akarata 
embertársai fölé uralkodókul rendelt. 
Ha a császár rokonai között alkalmas 
utódot' nem vél találhatni, mi sem 
gátolja , hogy bárkit, a kit érdemes
nek tart, utódjává nevezzen. — Ré
gente ez gyakrabban megesett, de 
ujabb időben, meglehetősen kijött di
vatból. 

Nem csak a katonai, polgári s 
egyházi méltóságokat osztogatja, de 
mint a vallás legfőbb papja, fel van 
jogosítva, a jeles honfiakat a szentek, 
vagy mint a csinaiak nevezik, a mez
telen lelkek sorába iktatni s imádta
tásukat elrendelni. — Felségi jogai
hoz tartozik a tartományok, városok, 
falvak neveit megváltoztatni, az ud
variasság szabályait megállapítani, s 
a régi írásjegyek helyett ujak hasz
nálatát behozni. 

Czime minden keleti képletes szó
lásmódot túlhaladó , földurának, ég 
fiának, a nap bátyjának . királyi palo
tának, ezeréves legszentebb császárnak 
czimeztetik. Midőn magánbeszédben 
magáról szólNgo szóval él, mi ént je
lent,—de ha a trónról szól, akkorazt 

A ríin császár. mondja Tsin—mi szinte én-t tesz, de 
melly szóval csak a császárnak szabad 

élnie. Imádáshoz hasonló tiszteletben részesül, minden szava 
mennyei parancs, mit arany betűkkel jegyeznek fel az évköny
vek selyem lapjaira, — az ország nagyai, söt a császári család 
ivadékai is, csak féltérdre ereszkedve szólhatnak a császárral. 

Peking fővárosában lévő pazar fényűzéssel és keleti pom
pával diszesitett palotában lakik, nejeivel s gyermekeivel.—Első 
legkedvesebb neje császárné, három más neje királyné czimmel 
él, többi kedveseinek száma határozatlan. 

öltözete hosszú csin szabású kabátból, s rövidebb, a leg
drágább szőrmével bélelt zekéből áll, — szine setétkék, rende
sen a legfinomabb habos selyemből készül s aranynyal, drága
kövekkel pazarul van kirakva, fövege karmazsin selyem, fekete 
nyuszt prémmel, mellyet a legfőbb hatalom jeléül három páva
toll ékesit. — Óriási gyöngyök sora lóg nyakáról , mellyek 
egye kis királysággal felér. Királyi széke elefántcsont és arany
ból van mesterségesen kirakva, sárkány- s oroszlánfejekkel ki-
czifrázva, ezen ülve fogadja a főurak hódolatait, az adófizető tar
tományok küldöttjeit s a külföldi nemzetek követeit.— Minden 
rendelet a császár nevében adatik ki s nyolcz hüvelyknyi nagy-



szédülések háborgatták hajónk népét, mi nem volt csoda, mert 
a mexicoi tengeröböl forró éghajlatában voltunk, hol a forróan 
sütő nap olly hőséget okozott, hogy alig állhattuk ki. Végre a 
10-ik napon Aspinválba értünk szerencsésen. 

E város Uj-Granada tartományban fekszik a tenger part
ján, ugy hogy a tenger utcza-sarkain hullámzik el, forró éghaj
lata miatt a fehérek nem lakhatják. Vasárnap délben érkeztünk 
meg, a koromfekete borii félmeztelen lakosság, melly nagyrészt 
afrikai szerecsenekböl és benszülött indusokból áll, mind a ki
kötőbe gyülekezett s örömkiáltásaikkal, mellyeket mi nem ér
tettünk, adták tudtunkra vendégszeretetüket, de a mi örömünk, 
hogy partra szállhattunk, nagyobb volt az övékénél. Elhagyva 
uszó városunkat, e különös nép közé szállásoltunk más nap reg
gelig (egy napi szállásbér 20 forint). Itt feltűnő a szörnyű va
donság, — a helység egyik oldalán a végetlen tenger, a mási
kon a magas hegyek százados erdőségeivel, hol ártalmas férgek, 
kigyók és egyéb vad állatok ezeréi tanyáznak, vegyítve lármá
jukat a fákról fákra ugrándozó majmok vonyitásával és a papa-
gályok krákogásával. Ez utolsókból itt több van a hazaknál, 
mint nálunk a kutyák vagy macskák. 

Ezen a ponton a száraz föld, melly Észak- és Délamerikát, 
az Atlanti és Csendes tengereket egymástól elválasztja, mintegy 14 
magyar mérföld, melly szélességen egy vasút kapcsolja össze 
egymással a két világtengert. Másnap reggel az indóházi harang
szóra összegyűlt az utazó sereg s ürömmel hagytuk el a vesze
delmes kinézésű helységet. Sebes vágtatva vitt bennünket a vas 
ló rengeteg erdőkön keresztül',*Bol a majmok sivalkodása és a 
papagályok krákogása gözkocsink zörgését is felül multák. Végre 
megérkeztünk azon helyre, meddig vasút van épitve, elhagyva 
mellettünk azon nyomorult, falvaknak csúfolt egyes tanyákat, 
hol a fekete nép a szó valódi értelmében meztelen futkos, s ka
sokból összeállított és bultalo-börökkel fedett gunyhókban húzza 
meg magát a férgek üldözései elöl. Itt meglepő látványunk volt: 
a tetőtől talpig felvegyvérzett vezetők, kik a Csendes-tengerig, 
mintegy 4 mérföldnyi távolságra, az utasokat és podgyászaikat 
elszállítják, öszvéreikkel térdig érö posványban állottak s rövid 
idö alatt a tömérdek holmit öszvéreik hátára pakolták, alig kép
zelhető zajt és lármát okoztak. Egy öszvér bére e rövid útra 100 
forint volt. E roppant ár miatt többen gyalog indultunk el, há
tunkon czipelve podgyászunkat, de isten őrizzen több illy gya
loglástól ! Minden lépés egyegy erömegfeszités volt — hegyre 
kapaszkodva, vagy mély völgybe ereszkedve, térdig érö sárban 
mentünk e járatlan ösvényen keresztül a legvadabb erdőségeken, 
hol pisztolyainkat mindig kézben kellett tartanunk, mert a spa
nyol rablók garázdálkodásaikkal, gyakran egész karavánokat 
feltartóztatnak. Folytonos esőzés és fojtó meleg által megbüzhödt 
levegő olly leveröleg hatott reánk, hogy most már szívesen meg
adtam volna a 100 forintot egy pár órai lovaglásért. Egy helyt 
kipihentünk, de rövid idö múlva ismét útnak indulva, hoszszan 
elnyúló csapatokban mint a vadludak egymásután ballagtunk 
nagy nehezen. Az elmaradottak közül néhányat kifosztottak, söt 
egyik meg is gyilkoltatott, de a tettes kézre került, és itteni szo
kás szerint mindjárt a legelső fára felakasztatott, öt óra tájban 
sötétedni kezdett és pár perez múlva koromsötétség lepte be a 
vadonságot. Kénytelenek voltunk ekkor egy négergunyhójában 
meghúzni magunkat mintegy hatvanan és pitymailatkor hagytuk 
el a skorpiókkal eláradt helyet. Tizenegy óra tájban olly magas 
hegyek tűntek fel előttünk, hogy a felhők csak derekoknál lát
szottak lebegni, mellettök gyönyörű, de mérges virágokkal és 
férgekkel eláradt mező terült, honnan a Csendes-tengerig lehete 
látni — két óra alatt Panamába értünk. Kerített városocska ez 
szinte Uj-Granada köztársaságban, mellynek bástyáit a Csendes 
tenger mossa. Alig érkeztünk meg s már is tudtunkra adák a 
falragaszok , hogy a Californiába szándékozók tüstént hajóra 
menjenek. Éjféltájban megindulva északnak tartottunk A Csen
des-tengeren szelíden lengedező szelek uralkodnak, s igy óriási 
hajónk háboritlanul, büszkén vágtatott a csillogó felszínen odább 
— öt nap utaztunk New-Granada, Közép-Amerika és Mexico 
termékeny hegylánczai mellett, még a 8-ik napon az a capulcoi, 
két hegy közti szorulatban fekvő kikötőbe értünk, hol szenet 
kellett a hajóra venni. Itt egy rongyos kis tengeri város fekszik, 

mellynek félig czivilizált lakossága van; a hajón alig lehetett 
maradni a forróság miatt — a málé legalább is megsült volna 
a fedezeten, — a fekete meztelen suhanezok nagy számmal úsz
káltak hajónk körül s az utasok által a tengerbe vetett pénzda
rabok kihalászásában mutogatták ügyességüket. 

Elindulásunk után 8 napra egyszer hajónkon „tüz van! tüz 
van!" kiabálások riasztottak fel bennünket; nagy ijedtség támadt 
az utasok közt; a masinában ugyanis olly nagy tüz volt, hogy a 
közellevő vasdarabok megtüzesedve a fedezet égni kezdett. Leir-
hatlan volt a zaj és zavar, de a kapitány ügyessége csakhamar 
elháritá e bajt is, és az utasok lecsendesedtek. Sok minden tör
tént még hajónkon, mellyek elősorolásával nem akarom untatni 
kedves atyámat. A 14-ik napon fagyos északi szél támadt s mi 
kénytelenek voltunk téli posztóöltözetünket elővenni. Millv kü
lönbség! néhány nappal az előtt majd megsültünk most'meg 
majd megfagytunk. A 17-ik napon tömérdek delphinhalak mutat
koztak s olly számmal úszkáltak körültünk, mint nálunk tücsök 
a mezőn — ollykor ollykor ölnyi magasságra felugrándozva a 
viz szine fölött. A szél folytonosan dühöngött és vészteljes felhő
ket hajtott elénk, mellyek pár perez múlva hideg esőt hullattak 
alá. Kapaszkodás nélkül lehetlen volt a fedezeten megállani, a 
hullámok keresztül csaptak hajónkon, a kötelek czérna.szálakként 
szakadoztak szét, az árboezfa eltört s már már rettegtünk, hogy 
hajónk a sziklákon zúzatik szét. De itt ismét a kapitány lélekje
lenléte és a masina ereje megmentettek bennünket a közel ve
szélytől. Ez alatt egy meglepő jelenet szemtanuja valék, t. i. lát
tam az ijedést az arezokon és a megrémült sereg mint hullott 
térdre, segítséget kérvén imájukban a mindenhatótól. Lehetlen 
volt nem imádkozni. Éjfél tájban csendesedett szelünk s mi meg 
voltunk mentve. Másnap szép reggelre virradtunk s a kifáradt 
habok közt nyolcz czethal mutatkozott, mellyek orrukon szökő
kút gyanánt magasra lövelték a vizet. Délutáni 3 órakor a St. 
Franciscoi kikötőbe értünk, hová hajónk ágyudurrnnásui tömér 
dek népet csalt ki. 

Itt vagyok végre 38 napi utazás után az aranyország fővá
rosában'. Különös hely! Csupa aranyszínű homokos hegyre és 
völgybe épitve, leginkább faházakból álló, nagy tengeri kereskedő 
város; nagy kikötője számtalan hajóival majdnem bekeriti a vá
rost, mellynek faépületei nagyobbrészt a vizre vannak épitve s 
ha száraz részében egy kocsi végig fut utczáján, majdnem min
den ház reszket. Beérve, egy soha nem látott jeleneten bámul
tunk el, t. i. egy kétemeletes házat 16 ökrön vontattak végig 
az utczán, melly lohetlenségnek fog tetszeni, de igaz, magam 
láttam. Hol hat évvel ezelőtt csak néhány halászgunyhó volt 
látható, ott most 50,000 raffinirozott lakossal biró, a világnak 
leggazdagabb városa terül el. E városról sokat Írhatnék, <le ugy-
hiszen, kedves atyám szivesebben veendi, ha a személyemet ér
deklő történteket irom le. 

Azon 1000 forintból, melly hat héttel azelőtt zsebemben 
volt, alig került ki néhány napi koszt és lakás ára, 10 forintot 
fizetvén egy napra. Alig dolgoztam itt két napig, midőn jobbnak 
láttam Sacramcntóba utazni, mit azonnal meg is tettem. A sza
bósághoz itt nem nagy kedvem volt, de miután idegen létemre 
niiis foglalatosságom nem akadt, csakugyan elővettem tűmet és 
eladva egy órát 300 forinton, boltot árendáltam, mellvért egy
havi árendát, 150 forintot mindjárt ki is fizettem, és igy szegé
nyesen elrendezve magamat, mi összesen 450 forintbakerült, 
elkezdtem dolgozni. Munkám mindjárt akadt, később mindig 
több több, és igy egyedül szorgalmasan dolgozgatva napi 21 fo
rint kiadáson kivül két hónap alatt 1700 váltó forint maradt 
zsebemben. De mivel a szabóságot nem szerettein, egy saxoniai 
zsidóval dohányboltot nyitottam. Ha meggondolja kedves atyám, 
hogy itt testvériség és egyenlőség van, nem fogja csodálni, hogy 
épen zsidóval állottam kompániába. Egy hónapig voltunk együtt, 
de kompánistáin, noha másként meg voltam vele elégedve, meg
csalt s azért elváltunk, ö elutazott, én meg magam folytattam a 
kereskedést jó sikerrel s ha nyugtom lett volna, most jól álla
nék , de mint forgó szél ugy kóválygott bennem a vágy még 
utazni, és én elhatárzám magamban, hogy az aranybányákat 
keressem fel, hol boltot nyitni szándékoztam. 

Mart. 15-én 1855. Eldorádó Countyba (egy megye neve) 



mentem, hogy városait beutazva, jó helyet keressek ki magam
nak. Mindenek előtt megjegyzendő, hogy Californiának tömér
dek aranya van; hegy és völgy tele vele s a legfőbb kereset a 
bányászat. A bányászok gyakran igen hirtelen meggazdagodnak, 
némellyek azonban csak lassan lassan, söt sokan csak alig ten
gődnek. Legjobb itt kereskedést nyitni vagy mesterséget űzni, 
mert a bányász bőven költ. Beutaztam minden bányavárost, de 
letelepedésre alkalmas helyet sehol sem találtam s igy az egész 
utazásból nem nagy hasznom van, kivéve, hogy sokat láttam és 
mulattam. Az aranyásást szinte láttam ; az igen egyszerűen megy 
végbe. Mint nálunk az árkot, ugy itt hegyen völgyen keresztül 
kasul ássák a földet és váluba hányják, hol jól kimossák, melly 
alkalommal, ha arany van benne, az a lenekére száll. Gyakran, 
egy kicsit nehezebb munkával ugyan, igen nagy darabokat ta
lálnak, a történet nem mutathat fel esetet, hogy valaha olly 
nagy darab arany találtatott volna. Ugyanis Caleveras countiban 
egy darab aranyat találtak, melly 14 fontot nyom és értékét 
mintegy 144 ezer váltó forintra becsülik. 

Igaz ugyan, hogy illy darab csak egyszer találtatott, de az 
megteszi hatását, mert a hol ez előtt hat évvel fekete medvék 
és más vad állatok tanyáztak, ott most a világ minden részeiből 
összecsődült nép olly szorgalommal és haszonnal működik, mint 
sehol másutt a föld kerekségén Különös helyeken jártam itt; a 
százados erdők rengetegeiben ittott néhány fegyveres indusra 
bukkantam, — másutt szorgalmasan dolgozó bányászokkal be
szélgettem; majd a völgyekbe bocsátkoztam, majd a magas s 
örökös hóval födött hegyeket kerestem fel. IIlynemű vándorlá
saim között egyszer különös tünemény lepett meg : egy majd
nem feneketlennek látszó iszonyú mélységhez értem, mellyben 
a derült égből lesütő déli nap sugarai, a legszebb virágzásban 
levő vad rózsabokrok és százados tölgyek ezeréi között rendkí
vüli regényes látványt idéztek elő, mert előttem a tavasz, alat
tam a lágy, mögöttem pedig a kemény tél vastag hóboritékával 
egyszerre és egy helyről voltak láthatók valódi tü-
k»ir, mellyben enéletemre ismertem;gyermekkorom boldog évei 
mint ez a tavasz olly mosolyogva állanak előttem, mellettem a 
jelen változó adományival és komoly tekintetével, és hogy a tél 
is majd nemsokára bekövetkezik, kétség sein lehet. Ott áll előt
tem ajövö, fagyos tekintettel mint lepedőbe burkolt csontváz s in
teni látszik, hogy gondoljunk arra, miszerint a nyár is hamarabb 
millt gondolnók, elmúlik. Mintegy 12 napig barangoltam ide 
stova s sok helyet bejártam a nélkül, hogy egyik is megtetszett 
volna. Visszatértem tehát Sacramento city-be, és itt újra kezdem 
a kereskedést, Miuden jót remélek; ez azonban ajövö titka; de 
ha Isten egészségemet megtartja, ugy hiszem munkásságommal 
takarékosságom mellett szép öszvegecskét fogok félretehetni s 
akkor majd haza térendek, hogy egészen kedves atyámért éljek. 
Felszólítom tehát, hogy ne sokat törődjék ajövövel, hanem tegye 
magát mindenkép kényelembe, és ne vonjon el magától semmit 
sem. Viszontlátáskor, mint remélem, házi körömben fogom ked
ves atyámat láthatni. Könyek közt, reszkető kézzel írom e soro
kat, inert nemcsak hogy karjaimba nem zárhatom kedves atyá
mat, de irtóztató meszcség választ el bennünket egymástól. A 
miket pedig itt utolsó soraimban elmondtam, azokat ne feledje, 
mert azokat nem szám, hanem szivem mondta. 

Az itteni körülményekről még egy pár szót ide iktatni 
el nem mulaszthatom.A mint az ember e földre lép, legyen bár 
koldus vagy dúsgazdag, pápista vagy kálvinista, zsidó vagy 
pogány, mindenkép a törvények és a szó legvalódibb értel
m é b e n önálló és csak az Istentől függő lény — mindenki ka
rakter éhezés képességéhez képest becsületben emelkedhetvén, 
sehol a világon ugy nem boldogulhat, mint itt. Az egyesült 
tartományokban a ritkaságok közé tartozik, hogy valaki szüksé
get lásson, ha munkás és becsületes. 

A mi az életmódot illeti, azt az európaihoz képest uras
nak lehet nevezni. Az egyesült államokban a napszám — ha e 
legutolsó foglalkozást veszem fel — hat váltó forint, söt tiz is, 
a szükséges kiadás pedig hetenként körülbelül 16 forint, mely
ért, kényelmesen jól bútorozott szobában lakhatik s háromszor 
napjában olly teritett asztalhoz ülhet, mint nálunk egynémely
e i k csak húshagyó kedden — különbféle testi és lelki gyönyö

röket élvezni szokásban van. Californiában a rendes napszám 
20—30 forint, a szükséges kiadás pedig (lakás és élelem) he
tenként 50 forint — munkaidő törvényesen meghatározott 10 
óra napjában — képzelheti tehát a napszámos életét; ha pe
dig valakiben vállalkozó szellem van, itt minden üzlet szabad 
levén, elgondolhatják, miszerint itt csakugyan minden ember 
saját szerencséjének kovácsa. 

Sacramento city. Califurnia, mart. 30. 1855. 
Szabadi Pál. 

Vidéki hírek. 
(Eredeti levél.) Tisztelt szerkesztő ur ! Tisztelettel megkéretik, le

gyen szives a nyilvánosság e tágas mezején becses hasábjában helyet 
adni e szemtanú szájából hallott jul. 7-diki rendkívüli — egy század le
folyta alatt párszor történni 9zokott csodálkozásra ragadó égi viharnak : 

Ugyanis mult szombaton, azazjulius 7-kén esti 6 óra után 2 percz-
kor a Nádor gőzhajót Karva és Piske közti útjában a Dunán olly hallat
lan égi vihar érte utol, mellynek párja mége félszázadban ugyhiszem nem 
volt. Mint szemtanú monda estve ti óra után 2 perezkor egy szurok setét-
ség boritá el a láthatárt, a fellegek annyira leereszkedtek, hogy kézzel 
valának foghatók, rögtön a záporeső jéggel vegyest iszonyú orkán s 
menydörgés kiseretében szakadt, a menykő egymásután 50—tiO-szor 
csapott le a Dunába s többnyire a már • ekkor vasmacskán álló gőzhajó 
közelébe , a szél a hajó fedezetéről az asztalokat s székeket laptaként so
dorta a Dunába, — a hajói szobában lévő vendégek egy része rémképpen 
már a halál fagyos képét látá maga előtt, s imádkozott! 1 — egyedül a 
lelkes s tiszteletreméltó bátorságot s szilárdságot tanusitó gőzhajókapi
tány Rcimund Oltó nem veszté el praesentiáját, s férfiasan megfelelt 
hivatásának, ki a gépészszel egyedül volt a fedezeten a megmenekülésre 
szükséges eszközök elökészitésében munkás. A 13. perczig tehát 1 fertály 
hétig tartó rendkívüli viharnak végével a szerencsésen elhárult veszély
nek nagyságát felfogni képes utazó közönség a lelkes s tevékeny gőz
hajó-kapitánynak Rcimund Ottónak köszönetet szavazott tevékenysé
géért, a kétségbeesés rémitő sírvölgyén álló gyenge idegzetű hölgyek 
közül pedig némellyek egy-egy puszival jutalmazák a tevékeny s tiszté-
neWke koczkáztatásával is hiven megfelelni kész gőzhajékapitányt. Kljén 
tehát a lelkes férfiú Rcimund Ottó gözhajókapitány. — Tanuljanak tőle 
collégéi a vész idején hasoulólug betölteni hivatásukat. . . . 

A többire teljes tisztelettel vagyok a tisztelt szerkesztőségnek 
Győrött, juliushó 8-án 1855. alázatos szolgája 

(Joda József. 
gróf Viczay család javai s jogai kormányzója. 

T á r o g a t ó . 
x* Ö csász. kir. Fensége Hildegarde Főherczegasszony mult hó 

25-én Selmecz bánya várost méltóztatott kegyes látogatásával szeren
cséltetni, hová déltájban érkezvén udvari kiséretével, ünnepélyes fogad
tatása után egy templomot. több helybeli intézeteket látogatott meg 
azután pedig egy magasan álló várkastélyból megtekinté az egész varost 
festői helyzetében.—Rövid reggelizés után Windsohacht.(bányász gyar
mat, mintegy elővárosa Selmecznek) felé méltóztatott O Fensége útját 
venni, hol zenekarral s lobogókkal egyenruhásán tisztelegett szép sorban 
felállítva az összes bányász személyzet, hangos éljenekkel üdvözölvén a 
magas kedves vendéget. Itt is megtekintvén mindent mi nevezetes érdek
kel bir, az egyházban buzgó imával végzé Ö Fensége látogatását s vissza
tért Selmeczre, onnan pedig esti 7 órakor Szliacsra, mindenütt az örven
dező nép szives éljenzéseitol kisérve. 

x* Rothschild Sámuel a köleseiről világhírű Rothschild család má
sodszülött fia, mult hó 28-án meghalt Parisban. 

x* A budai részen a lánezhid közelében ollyan gőzgépet szándékoz
nak még az idén Clark ur terve szerint épiteni, melly minden órában 
negyedfél ezer akó dunavizet hajtana fel a várba. 

x* A pesti határon, melly köriilbelöl 16,000 holdra terjed, egészen 
vége az aratásnak, s már be is lennének talán egészen hordva a gabona
keresztek, ha ugy nem lett volna kénytelen intézkedni a városi hatóság, 
hogy azok kik a haszonbért még be nem fizették, mind addig el nem vi
hetik a termést, mig tartozásuknak eleget nem tesznek. — Haszonbérről 
lévén a szó, azt gondoljuk, hogy sok gazda ember szeretné tudni, yajjon 
mennyi árenda járja egy hold ioldtől azon a homokos pesti földön? mire 
az a felelet, hogy nagyon sokféle a fóld minőségéhez képest, hanem any-
nyit mégis megmondhatunk, hogy a legdrágább évenkint 40—45 pft. a 
legolcsóbb, amarra a soroksári határ felé, — 40 kr. — 1 ft p. pben. 
Uoy-e szép pénz 40 pengő egy holdtól ? pedig van ollyan kertész ember 
nein egy, a ki a város közelében eső 1 holdból 6 — 7 - 800 sőt 1000 pft 
ára gyökeret, salátát, retket, stb. ki árul, persze, hogy sokszor hozzá kell 



nyúlni az ásó kapanyélhez, és sok nótát elkiabálnak öntözés^ közben 
a tói lányok, mig annyira nevelik a zöldséget, hogy ezt a szép pénzt 
kiadhassa. 

x* Gyulay Pál „Tanulmány és Polémia" czim alatt részint mar 
megjelent, részint még kéziratban levő többnyire bírálati munkáit fogja 
kiadni két fűzetben, mellyek egyike az 1-ső fűz. mái-folyó hó végével 
megjelenend. Az első füzet tartalma lesz : Petőfi S. és lyrai költészetünk. 
—Néhány a „Pesti Naplóban" megjelent birálat s a „Budapesti Híradó'' 
„Szépirodalmi szemle" rovatának I. I I . I I I . szak., mellyek epikai és lyrai 
költészetünket illetik. A 1-dik füzet, novemberben fog megjelenni. Tar
talmazni fogja a „Szépirodalmi szemle" IV. V. VI . szakait, mellyek re
gény-, novella-, drámaköltészet- és nemzeti színészetünk jelen állapotát 
birálatilag fogják ismertetni. ,Bánk bán' szerzője Katona József, és Kan
tomé életrajzát hozandják irodalomtörténeti visszapillantással a régibb 
in agrár színészetre 8 drámairodalomra. Ezekhez még két sehol meg nem 
jeleit czikk fog járulni, mellyeknek tartalmát ezúttal elhallgatjuk, az 
elörebocsátottakat is elegendőnek vélvén arra, hogy jeles szépirodalmi 
fiatal hazánkfia tartalomdús s irodalmunk életébevágó közérdekű mun
kája iránt figyelmet ébreszszünk. 

x* A budai alagútról már bátran ellehet mondani, hogy a jövő tél 
előtt be lesz fejezve, még pedig arra az ör.vendetes végszámvetésre van 
biztos kilátás, hogy nem kellemi hozzá annyi pénz, a mennyit a költség
vetésben kiszámítottak. 

x* Néhány nap előtt Pesten a nemzeti színházzal átellenes „Fehér 
hattyú" czimü"'vendéglőbe jókor reggel, mindjárt 4 óra titán, bement a 
2. szánni szobába egy idegen ember, s egyenesen az ágyban félig szendergő 
vendég felé tartva, csakúgy otthonosan felvette a zsebórát, pénz- és szi-
vartárczát, azzal megfordult s ki az ajtóu.,4 vendég sem vette tréfára a 
dolgot, hanem ugy amint volt utána, egész a lépcső aljáig tolvajt kiabálva, 
de már ennél tovább üldöznie lehetetlen vala, mert eltelejtett — nadrágot 
venni magára, s csakúgy egy ingben nem minden ember szaladhat nz 
utczára, habár arany óráját viszik is. — A kapuban az a híres liaiisknecltt 
(házi szolga) vette üldözőbe, a kit izmos, markos erős testelkatáról nagy 
Kristófnak neveznek már régóta, de a mint épen inegakará markolni a 
tolvaj vállát, ez hirtelen clugrott, s Kristóf urain, a kinek áz üldözésen 
kivül, tegnapról maradt gondolatok is gőzölöghettek fejében, ugy a földre 
zuhant, hogy mindjárt kibuggyant a vér homlokából. Azalatt a tolvaj 
odébb állott, a rakodó kofák „tolvaj" „fogd meg" kiabálásaitól és a véres 
fővel ismét nyomában járó Kristóftól kísérve. Pár száz lépésnyire, cgy 
csapat őrjárat (patrol) jött szemközt, mert épen akkor égett a prófifntsütó 
s élelmi raktár, és illyenkor a város minden részében talpon vannak az 
őrjáratok, s az a szemtelen kitanult zsebvágó, a helyett hogy megijedt 
volna, egész bátorsággal oda megy a patrolhoz ezzel a kérdéssel : „uraim 
nem tudnák megmondani hol a tüz"? De már ekkor Kristóf jobban hozzá 
fért a tolvaj vállához, s azzal felelt a kérdésre, hogy ezt a tolvajt el kell 
fogni, a mi csakhamar meg is történt. 

x* Pesten a marhahúst f. hó másodikától 12 pengő krajczárjával 
eszszük. Egy úttal azt is ide írjuk, hogy már néhány hetivásáron szinte 
liáromannvi volt nz eladó szarvas jószág, mint a mult országos baromvá
sáron, mult kedden 487 darab ökör és 455 darab tehén volt, az ökrök 
párja 130—200 pfton, a teheneké pedig 72 — 160 pftjával kelt. 

A Fáiicsy-albiim elöllzetoiiiek'névsora. 
(Szilágyi Virgil szerkesztő közleményei szerint.) 

I. közlemény: Bor Áron Sarkadon 1 p. 2 firtj Csernovits Péter 
Pesten 10. p. 20 frt és 1. p. 5 frt. összesen 25 írt. Detrieb-Petrics Zsófia, 
Székes-fehérváron 1. p. 2. frt; Fromhold Károly dr. Pesten 1. p. 2 frt; 
Kertész László Pesten 1. p. 2 irt; Lángfy László Szinevéren (ti. p.Mar
maros Huszt.) 1. p. 2 frt; Majer István Pesten 1. p. 2 frt; Majos Dániel 
Pesten 1. p- 2 frt; Meiselt Vilmos Szolnokon 1. p. 2 frt 30 kr; Milko-
vics Imre Pesten (Aldunasor 10. sz. 1. p. 2 frt; Petrák JánosNugyvára
don 1. p. 2 frt; Weisz Borbála Pesten (Nagyhidutcza 12.) 1. p. 4 frt. 

I I . közlemény. Czékus Gyula Makranczon (u. p. Kassa, Csecs) 1 
péld. 2 ft. 10 kr; — *Dese\vffy Virginia grófnő ivén Szeiit-Miliályon : 
Desewffy Virginia grófnő 1 p. 2 frt. Oláh Károly 1 p. 2 frt, összeg 4 frt; 
— *Hó István ivén Nagy-Kun-Madarason (u. p. Karczag) : Pólya Dá
niel 1 p. 2 frt. .Méhes Imre 1 p. 2 frt. Hó István 1 p. 2 frt. Matolcsy 
László 1 p. 2 frt. Dapsy János 1 p. 2 frt. Nagy Sándor 1 p. 2 frt. Szűcs 
Lajos 1 p. 2 frt, összesen 14 frt. — Kondits Károly Beleden (u. p. Ka
puvár Sopron megyében) : 1 p. 2 frt; — Tar Lajos ivén Pesten : Paj-
thényi Mari 1 p. 2 frt. Grabovszky 1 p. 2 frt. Tar Lajos 1 p. 2 frt. Be-
niczky Ferencz 1 p. 2 frt. Pákozdy Betti 1 p. 2 frt. Pákozdy Róza 1 p. 
2 frt, egy ismeretlen 1 p. 2 frt, összesen 14 frt; — Visontai Kovács 
László Gyöngyösön 1. p. 2 frt. 

I I I . közlemény : Apa Benedek sz. B. r. hitszónok Igyüjtőivén Pan-
nonhegyen (u. p. győri Szent-Márton) Apa Benedek 1 példány 2 frt, 
Kereskényi Rajnás 1 p. 2 frt, Gulyás Elek 1 p. 2 f*rt==6 frt; — Fekete 
<>ábor prem. rendű tanár ivén Nagyváradon : Kocsiss Ádám pr. r. tanár 
1 p. 2 frt, KrauszG. László fögymn. igazgató 1 p 2 frt, Szalánczy István 
prem. r. tanár 1 p 2 frt, Winterhalter Antal jogakad. hitszónok 1 p 2 frt, 

Turcsányi Vincze jogakad. tan. 1 p. 2 frt, Szitkey Menyhért pr. r. t. 1 p 
2 frt, Komán, János prem. r. t. 1 p 2 frt, Fekete Gábor prem. r. t. 1 p 
1 frt=16 frt; Ghiczy Ignácz Pesten (kétsasu.8. sz.) 1 p 2 frt; Juricskay 
Móricz Mező-Telegden 1 p 2 frt;—*Juth Henrik gyüjtöivén Csákváron : 
"VVukait János 1 p 2 frt, Juth Henrik 2 p 4 frt; Karsay János 1 p 2 frt, 
Act 1 p ^ f r t= l0 fit; Kállay Ákosné gyüjtőivén Nagy-Kálién : Kállay 
Akosné 1 p 2 frt. Mészáros Dániel 1 p 2 frt, Hubaffy Mihály 1 p 2 fr t= 
l! frt;—líutkay Károly Szalma-Teresen (u. p. Szakái 1 p 2 frt; Szalacsy 
József. Győrb. (Duna u, 185.) 1 p 2 frt; — Szilágyi Jenő tábori pap 
Pesten 1 p 2 frt; Zachariás József bányásztiszt Szent Domokoson Erdély
ben 1 p 4 frt. 

IV. közlemény : Barabás Dániel ivén Pesten (Zrinyi u. 2.) Bara
bás Dániel 1 p. 2 frt, Davidssohn S. II. 1 p. 2 frt = 4 frt. 

Baranovits Gergely ivén B. Csabán : Haán Albert 1 p. 2 frt, Je
szenszky Miklós 1 p. 2 frt; Tomka Alajos 1 p. 2 frt; Mitsko Gusztáv 
1 p. 2 frt: Kiibek Sándor 1 p. 2 frt; Baranovits Gergely 1 p. f'rt=12 frt. 

*Bonyhay Benő ivén Mező'-Berényben (u. p. B. Csaba) Babó Imre 
1 p. 2 frt; Lux Jakab 1 p. 2 frt; Petz Gyula 1 p. 2 frt; Pusztai Ádám 
1 p. 2 firtj Bonyhay Benőné 1 p. 2 frt = 10 forint. 

Haidekker Károly ivén Szegszárdon: Gaal Bertalan 1 p. 2 frt; 
Haidckker Károly l p. 2 frt; Angyal Gábor 1 p. 2 frt; Kelemen József 
1 p. 2 frt; Paris Tivadar 1 p. 2 frt; Büky Miklós 1 p. 2 frt; Albanich F. 
György 1 p. 2 frt; Balogh László 1 p. 2 frt — Ki frt. 

Özvegy Hannibál Lajosnó ivén Faradon (u.p. Csorna) : Özv; Han
nibál Lajosnő 1 p. 2 frt; Nagy Alexandrjna 1 p. 2 frt = 4 frt. 

Kismártonyi Ede Pesten 1 p. 2 frt. 
Kunewalder testvérek ivén Pesten . Kunewalder L. M. 1 p. 2 frt; 

Kunewalder P. M. 1 p. 2 frt = 4 frt. 
Ifjuli!' Mískey Fcrenezné szül. Németh Mária ivén Székesfej érvá-

rott : ifjabb Mískey Fcrenezné 1 p. 4 ft; báró Splényi Ödön 1 p. 2 ft; 
Fábry László 1 p. 2 ft; Zsömböry Ede 1 p. 2 ft; Boros Imre 1 p. 2 ft; 
dr. Shaller János 1 p. 2 ft; Tarr István 1 p. 2 ft; Molnár Imre 1 p. 2 ft; 
b. Splényi Paulina 1 p. 4 f t=24 frt. 

Párniczky Móricz hadnagy ivén Slatinán Oláhlionban (u. p. Ö-Or-
sova) Berényi Ferdinánd főhadnagy az 52. sz. gyalogezredben 1 p. 2 ft; 
Berzsenyi Lajos főhadnagy u. a. ezredben 1 péld. 2 ft: Barták Ferencz 
hadnagy u. a. ezredben 1 p. 2 ft; Grimburgi Grimus Hugó lovag, had
nagy u. a. Fercncz-Károly főherczeg ezredben 1 p. 2 ft; Barkó Pál mér
nök 1 p. 2 ft; Párniczky Móricz hadnagy az 52. sz. főherczeg Ferencz-
Károiy magyar sorexredöen 1 p. 2 ft—1.2 fu • * 

Szentpétcry Sámuel Pclsöczön 1 p. 2 ft. 
Veinek Károly gyógyszerész Sz.-Tamáson (u. p. Szegeden Rácz-

Becse) 1 p. 2 ft. . 
YV. F. A. és 1833 jegyek alatt Szobb vasúti állomáson 1 p. 4 ft és 

egy p. 2 ft=t5 ft. 

Hirdetés a ..Protestáns nnptár" ügyében. 
Miután ;> i. lelkész urak restéről hozzánk több felszólítások 

intéztettek az iránt : miszerint a .Protestáns naptár' 
előfizetésére kitűzött határidő — a nevezett naptár nagyobb el
terjedése erdekében — iiieíihosszabitassék ; ezennel van szeren
csénk a t. közönséget értesíteni : bogy ez előfizetési batáridő f. e. 
october véjreift kiterjesztetik. — Fölkérjük egyébiránt a t. lel
kész urakat, bogy mindamellett nz előfizetés gyűjtését, és nz ősz-
letek be kii lilés ét lehetőleg siettetni szíveskedjenek, nehogy külön 
ben a naptár ázétkttldetése késedelmet szenved jen. 

Pesten* augusztus l-jén 1855. 
Lamlei-er es Heckenast 

könyvnyomdája. 

Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
másod félévi folyamából 

teljes -/.iiniii példányokkal iné?? folyvást szolgálhatunk. 

Előfizetési dij mind a két egymást kiegészítő néplapra 

3 p e n g ő f o r i n t . 
f - y A pénzes levelek bernn-nte" küldése valamint a czim, utolsó posta és lakhely 

pontos feljegyzése kéretik. 

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" 
kiadó-hivatala (Pest, egyetemuteza 4. sz.) 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 




