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540 KÜLÖNFÉLÉK:. 

gr. Teleki Imre özvegye 2075 frt. Bábolnán stb. br. Naláczi József özvegye 
31,280 frt, u.-ott. br. Naláczi József 4302 frt. Branyicskán br. Jósika Antal 
20,959 frt., u.-ott br. Jósika Dániel 52,18fi frt. Al-Gyógyon br. Bornemisza 
János 8583 frt., továbbá gr. Kuun Miklós 3212 frt., gr. Kuun Zsigmond 
1309 frt., gr. Kinin László 6006 frt., gr. Kuun Farkas 3777 frt., gr. Kuun 
Gergely 2303 frt., br. Győrfi József 2574 frt., Balog János 6962 frt., Dobai 
József 2104 frt., Barcsai Sámuel 500 frt. Nagy-Barcsán Barcsai Bajos 
30,364 frt összeggel. 

Így halad a kimutatás (ez első oldal után) még 25 oldalon falvak és 
birtokok szerint. A le nagyobb kárt szenvedte a fonnebbioken kivűl Maros-
Hlyén Bosnyák István bérlő 38,856 frt, u.-ott br. Bornemissza János 14,773 
írt, Malomvízen Kondefíi Miklós 13,585 frt, u.-ott gr. Kondofti Elek özvegye 
20,470 frt, Dédátson gróf Gyulai Ferencz generális 6715 írt, Kis-Bnrcsán 
ós Muros-Németin gr. Gyulai Sámuel 9693 frt, Oláh-Brettyén Mara Miklós 
örökösei 15,883 frt, Benwenczen ós Algyógyon br. Orbán Antal 23,470 frt, 
a dévai kincstári uradalom 16,649 frt, Lunkán gr. Gyulai Forencz_ 29,429 
frt, Kőröshányán a Francziskánusok 3182 frt, Bibiczén Ríbiczei Ádámné 
13,470 frt 50 kr. összeggel stb. stb. 

Az összegezés szerint a Marosontúli kerület . . 385,569 frt 36 kr. 
„ „ a Maroson inneni kerület 180,287 „ 21" 2 .. 

„ a Hátszegi kerület . . . 75,471 „ 49 
a Zarándi „ . . . 130,606 „ 39'/,, ... 

Összesen . . 7776^679 frt 46 kr. 
kárt szenvedett, melyből a mágnások és nemesek kára . 771,935 frt 26 kr. 
a földmivelő nép kára 4,7'44 frt 191/2 kr. 

Minden esetre jelentékeny összeg, s ha a pénz értékét a mai
hoz képest m. o. ötszörösen számítjuk, megközelíti a négy milliót. 

Valószínű, hogy a többi vármegyék területéről is készült ilyen, 
hivatalos jellegű kimutatás. Ezeknek összeadásából láthatnók meg 
pontosan, hogy mily rengeteg kárt okozott a Hóra-lazadás vagyon
ban is, nemcsak emberéletben. 

Jegyzetek ÍI Héráról szóló gúnyversekhez. 

Az Erd. Múzeum okt. füzetében az egykorú kéziratokból közölt ver
sekhez pótlólag meg kell jegyeznünk, hogy azoknak szerzője tordai Gyön
gyösi János, kinek többnyire alkalmi versei nyomtatásban is meg'jelentek 
Pesten, 1790. ós 1802-ben. A szerző jegyzetei (melyek a beküldött kézírati 
példányon hiányoznak) jobban meg'értetik a vers czólzásait. Czíme nála : 
„1784-ben támadott oláh-zenebona fejének Hérának, vagy más ig'azabb 
névvel Kriszta, Nyikulán&k azon tzímoréről, mollyet vagy önnön-maga 
választott, vagy legalább közönségesen néki akkor tulajdonítottak. írtam 
1785-dik esztendőben januáriusban, mikor már Hóra Károly-Fejérvárott fog
ságban tartatnék''. A 10. sor után ez áll jegj'zotbon : „Az Hóra tzímerét ilyen 
módon festették: egy keresztet, azon alól egy szivet, mely is egy 1-aj'rfdal 
áltaBvolt ütve". A vers ezen sorához : „Hóra ! sokat bírtál s borozál. mikor, 
óh Haza ! sírtál" — ezt a jegyzetet teszi: „Tzélozok azon symbolumra, mely 
a tzímer mellé tétetett oláh nyelven ilyen szókkal: ..Hóra be, si hogyinyestc ; 
Tzárá plingyse, si pletyesto ; azaz Hóra iszik és nyugszik ; Az ország pedig 
sír és fizet". — A versek bizony rosszak és dagályosak, de a belőle kisu
gárzó szellem (?) korjellemző. 


