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(Eredeti fénykép után.) —• Háromszáz éves asztal a bártfai 
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1 г о d a 1 о m.
—  (Emich Gusztáv kiadványában,) következei új, érdekes 

müvek jelentek meg :
1 .  „Dél-Magyarország, vagy az úgynevezett Bánság külön 

történelme“, a legrégibb időktől napjainkig, két vastag kötet, 
ára a két kötetnek 4 frt. Ezen hosszas történeti büváriatok 
után írt műről nem rég tüzetesebben emlékeztünk meg, midőn 
lapunk múlt évi folyama 51-dik számában érdemes írójának, 
Bohm Lénártnak arcképét és életiratát is közöltük.

2 . „Magyarország krónikája ал 1S48. és 1849. évi fo rra d a 
lom idejéből.“ Irta Szeremley Samu, két terjedelmes kötet, 
ára 3 frt. E krónika napi rendben adja az 1848—49-dikei 
események történetét.

ő\ „Miksa mexikói császár élete, halála és pőre,“ eddig 
kiadatlan részletekkel , franciából forditá F. Ez érdekes 
könyvecske ára 10 kr.

Szerkesztői üzenetek.
— K. Sz. M-ra : Sz. G-nek. Budán a császárfürdőnél lévén 

az illető, póstán küldöttük oda; de leveliink alkalmasint el
veszett, mert választ nem kaptunk.

— Orosházára: Gy. V-nak. A szekérpostai küldemény oda 
érkezett-e ?

— K. Fehérvárt t : S. Ö. F-nak. Közreműködését szívesen 
fogadjuk.

—  Pesten : Br. A-nak. A varrógépekről irt cikk beválik.
—  M. Szigetre  : H. b-nalc. Az apróságok közt vau egy pár 

szellemes dolog. A másikat illetőleg : a fénykép igen jó, de 
e tárgy már megjelent s igy akkorra kell halasztanunk, mi
kor effélékből egész ciklust kezdünk meg. Oly jó rajzolótól 
— a milyen ön — t élnék tán még néhány népies alakot 
feltüntető mármarosi életkép.

— Szathmárra : B. L-nak. Az a régibb közelebb fog jönni; 
a mostani nem ; bekopogtatását elvárjuk.

— „A te virágaidra  némi aprólékos megjegyzésen kívül 
nincs ellene kifogásunk, de ezen „génre'' fölött másfélének 
előnye van lapunkban.

— Sz. Fehérvárra  : N. S. J-nek. Egy van köztük, melyet 
alkalmilag fölhasználunk.

-  Szabadkára  : Sz. L. M-nak. Boldogult Sükey óta lejárt, 
már az ilyesek kora.

—  F. Bányára  : V . V-nak. Még nem jelenhetett meg, kí
vánsága szerint azonban elküldtük az illetőnek.

— N. Enyedre: P. Sz. K-nak. Régi hívünket tárt karokkal 
fogadtuk.

— Pécsre : Sz. K-nak. A képeket addig nem rajzoltathat
juk, mig leírásaik nincsenek kezeink közt. Óhajtását teljesi - 
téttük. A  kérdéses dologban eljárunk, bár — a mint a viszo
nyokat ismerjük — nem sok reménynyel kecsegtethetjük.

— Egerbe: Y . V-nek. Az ilyet legjobb borítékba tenni, s 
egyenesen az illetőnek küldeni.

—  Csík-Szeredára : K. F -инк. Testvórlapunkba, a „Heti 
Postába“ szántuk s azért kegyed mind ezt, m ind a másikat 
annak tárcájában fogja találni.

—  Szabadkára : L. A-nak. A lapok késő elküldésének a 
pénzes levél késő megérkezte az oka.

—  Csik-Somlyói'a: D. J-nak. A küldött népismerteto cikk 
„Heti Posta“ című testvérlapunk legközelebbi számában je 
lenik meg.

—  Szórendére : V. A-nak köszönet a jókivánatokért.
— Körmöcbányára  : M. V-nak. Tévedés volt a dologban ; 

felvilágosítást magán levelünk ád.
—  ,}Egy családos fővárosi altanitó“ bevételi kimutatását 

a „Heti Posta“ legközelebbi számában adjuk.
—  Duna-Pentelére : Közelebb kaptuk meg. Egy-kót nap 

múlva megy magánlevelünk.

A kiadóhivatal üzenetei.
90** Kérjük lapunk azon t. előfizetőit, 

kik lapunk ez évi első számait több példány
ban kapták, szíveskedjenek a tévedésből 
kapott felesleges példányokat kiadóhivata
lunknak visszaküldeni.

Eladó a „Hazánk s a K ü lfö ld“ 1866-ik évi folyama 
a rendes előfizetési áron (az első félévi folyam be van kötve, 
a második kötetlen). Ki e folyamot bírni óhajtja, szándékát* 
Bagi Alajos úrral O-Kani zsán (Bácsmegye) bérraentes levél
ben tudatni szíveskedjek. A megrendelés után az egész fo 
lyam az illetőnek póstai utánvétellel azonnal meg fog kül
detni. * b

Ú j d o n s á g o k .
—v.— {Egyik hazánkfiát a külföldön ismét nagy 

kitüntetés érte.) Olvasóink még emlékeznek Asbóth 
Sándor volt honvéd-ezredes és amerikai tábornok 
életiratára, melyet lapunkban másfél év előtt kö
zöltünk ; később említettük, bogy a világ leghatal- 
masb allama, az eszakamerikai köztársaság, ezen 
kitűnő hazánkfiát teljhatalmú nagykövetévé ne- 
vezé ki az argentinjai köztársasághoz, közelebb- 
pedig azon hirt vesszük, hogy Asbóth Sándort ezen
kívül még az Uruguay köztársasághoz is rendes kö

vetté nevezték ki, dacára, hogy az amerikai sza
badságharcban fejébe jö tt s még most is ott levő 
golyó miatt az utóbbi időben sokat betegeskedett. 
Most azonban, újabban halmozódott tevékenységé
vel egészsége is javulásnak indult.

 ̂ * (.4 delegatio tagjai részére Bécsben) a „Stadt 
f rankfurt-anál klubb alakíttatott,mely a tagok ösz- 
szej övétől i helyéül szolgáland; a klubb helyisége áll 
ögy három ablakos teremből s két csinos szobából. 
A képviselők egy része ugyanott lesz szállva, má-



Bangya János, (Karabatir Mehemed bej.)
Л magyar nomos testőrsereg volt tagjai közül, 

s a kik a pozsonyi utolsó országgyűlésén s később
1848-ban a pestin mint irók szerepeltek, sokan 
fognak még emlékezni ama tevékeny férfiúra, kit 
mai képünk bemutat, s ki miután végigküzdte 
184%-ki függet
lenségi harcun
kat, szintén kiso
dortatott a hazá
ból, s oda künn - 
hogy röviden szól
jak — történeti 

nevezetességre 
emelkedett. Méltó 
tehát , hogy ily 
férfiú életrajzával 
megismertessük 

az olvasót.
Hangya Nép.

János született 
1817. dec. 2-káu 
A pjon, Pozsouy- 
mogyébou. Elei 
ős-nomos család
ból származtak , 
kik Erdélyben 11- 
losfalvát bírták; 
mígnem II. Rákó- 
czy Ferenc buk
tával onnan kiza
vartattak. Atyja Miklós, Komárommegyénok táb- 
labirája; anyja , Thuróczy Franciska, mindketten 
mogyoszorto tisztelt egyének, kik első fiuknak Já 
nosnak, a korhoz illő nevelést ad tak ; fölváltva Bu
dán, Esztergom, Komárom és Léván jártatták a

latin iskolába, de a csintalan gyermek nem a leg- 
jobbau tanult, s Így a nagy-szombati katona-nö- 
veidébe, mint akkor mondani szokták : stiftbe“ 
kellet őt adni.

E pálya megfelelt az ifjú kedélyének; a legma-
gasb fokig lön az 
intézetben előlép
tetve. Később a 
rendes katonaság
hoz jővén, Milanó
ban Radetzky fő- 
parancsnok hadi
irodájában mint 
gránátos őrmester 
nyert alkalmazást.

1836-ban már 
Bécsben látjuk őt 
a magyar nemes 
testőrök közt. Itt 
nyerte Klapkával 

együtt katonai 
magasb kiműve
lését.

1839-ben, sze
relmi viszony 

miatt, odahagyá a 
testőrséget s hat 
éven át az akko
ri bécsi erdélyi 
udv. ágens (Bak- 

esy) irodájának volt szorgalmas főnöke. — 
1846 elején Bazinban Vitái Antonia urhölgy- 
gyol házasságra lépett, és irodalmi működése 
okkor vette kezdetét. Mint a német nyelvben is 
kitűnő jártasságú, előbb a „Pressburgor Ztg.“ ké-

4
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sőbb a „Pannoniá-anak Ion munkatársa, majd szer
kesztője; 1848-ban pedig a logszabadelvübb pesti 
német lapnak, az „Ungar«nak volt társ-szerkesztő
je; de csak rövid ideig, mert a déli részeken ki
ütött harc őt is csatába hivta.

Mint a 35-dik honvéd zászlóalj, többnyire bécsi 
fiukból alakult 1-ső századának parancsnoka, elő
ször Fridaunál tüntette ki magát, miként Perczel 
Mór a napi parancsban különösen is kiemelé. A 
Rótt és Filippovics cs. tábornokok serege elfoga- 
tásakor már őrnagy volt.

Viselt dolgai közül sok érdekes részletet kell 
helyszűke miatt elhagynunk. Szervező tehetségé
nek fényes jelét adta Balmaz-Ujvárosban. Tisza- 
Füreden kis csapattal foglald el a Schlick tábora 
számára küldött bor- és borkészleteket. Katonai 
szigoráról tanúskodik, bogy ő volt, kiről a „Marti- 
us 15-ke44 irta, miszerint „egy honvéd-őrnagy utó
lagos jóváhagyás reményében akasztatja a haza- 
árulókat s izgatóka t.“ Kazinczy alatt Beregben al
ezredes lön, a fegyverletétel előtt pedig Komárom 
várába jutott s itt mint ezredes, a szükségessé vált 
katonai -rendőrséget szer vezé.

A vár átadása után Londonba menekült, később 
pedig (1850 közepén) Párisba tette át lakását, s 
egy kőnyomatú lapot alapita, mígnem Napoleon 
Lajos, midőn az államcsinra készült, őt is, mint 
összeesküvéssel gyanúsított egyént, az országból 
kiutasitá. — Újra Londonba ment tehát, s az ot
tani első világkiállítás (1852) alkalmával ismét 
csak mint hirlap-iró kereste kenyerét, sőt tclhető- 
leg szegényebb száműzött társait is segité. Ven
dégszerető hazánál, hol T űit és Vinkler minden
napi vendégek valának, az akkor kereskedelmi 
hajókapitány, Garibaldi is megfordult,

1854. május havában, midőn már bizonyossá 
vált az orosz-török háború, Konstantinápolyba 
ment Bangya, s szolgálatát a török kormánynak 
fölajánlván, mint táborkari főnök, ezredesi ranggal, 
az ázsiai törzskarhoz Mustafa basa oldala mellé 
rendeltetett. Ekkor a török vallást is főivé vén, 
neve Mehemed bej lön ; a Karabatir előnevet ké
sőbb nyeré érdemeiért Cserkeszországban, hol egy 
kerületet így neveznek.

Két cserkesz expeditióban vön részt, melyek 
elseje sok sikert mutatott fel, de másodika a dip
lomatától cserben hagyva, dugába dőlt. Mindket
tőről eredeti tudósítások vannak kezeink közt, 
melyek közül a történeti hűség kedvéért, о lapok 
hasábjain egyetmást majd meg fogunk ismertetni. 
Ezúttal csak annyit, hogy az első expedite 1855 

-56-ban, a második pedig 1857. elején volt. Ez 
utóbbit Mehemed bej mint telj hatalmazott vezér

iutézé, az elsőben pedig Sofer basa alatt állott s 
úgy főnöke, mint a csorkesz nép bizalmát és szoro- 
tetét teljesen bírta. 1855. okt. 1-én alapitá meg 
nevét, midőn hatezer cserkesz élén, pár ágyúval s 
csak kevés rendes katonasággal a Kubán folyó 
partján egy muszka erősséget megtámadott s az 
ellenséget jól megverte. Az ángol Newcastle her
ceg is, mint vendég, jelen volt a harcban.

E táborozás alatt sok elismerést és ajándékot 
nyert hazánkfia, melyek közül mint legfőbbet föl
említjük egy tatár herceg 15 éves szép árva-lányát^ 
ki a hires JDsemir klián (vasfejü) vagy mint a 
történetírók nevezik: Dsingisz klián családjából 
származik; igen kedves, hű és ügyes nő, kitől Me
hemed bejnek már négy gyermeke van, három 
leány (Hatikhe, Katimé és Adile) s egy fiú: Musz- 
tafa Aszim bej.

A párisi béke után hosszú ideig igen kellemetlen 
körülmények között élt Mehemed bej Istambul- 
ban, mert miként már fönnebb is jelzém, a második 
cserkesz expeditió a török és angol diplomatia 
által titkosan terveztetvén, később a felelősséget 
senki sem akarta értté elvállalni; hogy tehát az 
orosz követnek elégtételt nyújtsanak, Bangyát 
üldözték; inig végre a kegyes szultán Abd-ul 
Medsid visszahelyezé őt rangjába, s nem sokára 
Riza basa hadügyminiszter titkárául is kinevezte.

A bekövetkező trónváltozás után Riza basa ki
maradván a minisztériumból, egy ideig Mehemed 
bej is hivatal nélkül élt; de később (1864.) a 
Konstantinápolyban európai lábra szervezendő 
rendőrség alakításával bízatott meg, mely hiva
tásnak derekasan megfelelvén, a rendőrségi mi
nisztériumnál az igazgató-tanács alelnökeül nevez
tetett ki, s jelenleg miután főnöke rövid idő 
előtt Bosnyákország főparancsnokává lön, — ő áll 
a rendőri ügyek élén.

Szép állást küzdött tehát ki magának s jövője 
még kecsegtetőbb, ha figyelembe vesszük, hogy ő 
tollal is egyik kitűnő tagja a török reform-pártnak, 
mely hisszük — előbb-utóbb diadalmaskodni 
fog. A dinasztia, mint azt számtalan példával, 
bizonyíthatnék, ez iránynak már régtől meg van 
nyerve, csupán a birodalom kidről szított izgatása 
s az ó-párt egyszerre lo nem győzhető hatalma 
állnak még akadályozókig útban.

Mehemed bej széles tudományáról hely szűke 
miatt csak annyit jegyzőnk meg, hogy ő majdnem 
egyenlően beszéli és írja a magyar, török, német 
francia, ángol és olasz nyelveket. Szülőföldje sor
sát uj hazájában is szakadatlanad szivén viseli, s 
ugyanazért bár állása most már fényes, mégis 
gyakran haza vágyik. Vajha e vágyát elérhesse
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mi csak úgy történhetnék meg, ha kellő alkalom 
adatnék szolgálatait s gazdag tapasztalatait itthon 
érvényesítenie. Mig ez be nem következik, hazánk

nak többet használhat az ozmán fővárosban, mint 
itthon. Ez az ő nyilvánított meggyőződése.

E l e m é n y i  K á r o l y .

Az  én
Van egy imám, a melyet reggel este 
Buzgón s liiven rebegnek ajkaim;
Van egy imám, a mely istent keresve,
Föl égbe száll az esclés hangjain.
Nem volna nyugtom nappal és nem éjjel,
Ha e fohászom el nem mondanám ;
Szent tárgya eltölt aggalom s reménynyel :
Te érted zeng az, drága szent hazáin !

Kezedben újra sorsod és jövendőd,
Te tartod ennek újra szála it;
Bár részbe’, — megvan a mit mint jövendőt 
A szív örökké vágyott s mégse hitt.
Oh a sötét múlt rémes éjszakája !
Öli hajnal fénye a homály után !
Mit tenned kell, az egy Titan munkája :
Segítsen isten, drága szent hazám.

i m  á  m.

lm, szárnya újra nő a büszke sasnak, 
Kit átkozottul úgy megtéptenek;
Repülj tehát; tarts bátran a magasnak. 
Tiéd a szírt, a lég, a kék egek.
Csak ott ne járj, hol tengereknek árja 
Örvényt sodor végetlen távo’án,
S a túlmerészt esésnek átka várja : 
Óvjon meg isten, drága szent hazám.

S ha ármány törne ismét ellenedbe 
8 kaján irigység fegyvert hozna rád, 
Ha új üröm vegyülne életedbe,
Szent földeden ha új vész zúgna á t :
Ki tart eget s földet szilárd karával,
Az álljon szent ügyednek oldalán, 
Sújtson le értted vilámostorá val :

J Védjen meg isten, drága szent hazám.

S ha mindazok már sírjaikba szálltak,
Kik sírva nézték szenvedésidet,
De féltve, aggva, hun virasztva álltak 
S jutalmuk élted ébredése le t t :
Te el ne porladj hamvadó porukkal,
Támadjon uj sarj a letört után;
Boldogságod megőrző honfiakkal 
Megáldjon isten, drága szent hazám !

Győr у  V ilmos.

Bártfa város régiségei.
(Vége.)

Л bártfai levéltár számtalan, majdnem minden 
magyar királytól származó régi pecsétes okmányai 
közt megomliteudönek vélom azon diplomát, mely 
által a város az 1458-dik évben V. László király 
alatt szabad királyi várossá-emeltetott, melyen a 
város kettős bárdit ebnere, egy angyal által tartva 
— a 10-dik század gót Ízlésében •— szépen ki 

van festve.
Ezen levéltárban hazánk történetére nézve még 

sok ösmeretlon kincs létezik, de sajnálattal ki kell 
jelentenem, hogy a város tanácsa ezen fontos 
okmányokkal bőven ellátott levéltárával nemigen 
sokat gondol, miután nem csak a régi irományok, 
de a diplomák is fiókokban ugyan minden 
rend nélkül össze-vissza vannak hányva, mely 
páratlan rendetlenség által az okmányokon függő 
ritka szépségű pecsétek sokat szenvednek; sőt 
még egy lajstrom sincs, s о szerint még azt som

tudhatni, hogy tulajdonképen mennyi és mily ok
mányok birtokában van о város У

Ljabb időkben azonban Pulcz Imre barátom, 
a város sokoldalú képzettségű főjegyzője fárad- 
luitlan tevékenységének e tekintetben sokat kö- 

I szűnhetni, miután ö — a mennyire lehet -- rend- 
; bon tartja a levéltárt.

A városház egyik kisebb teremében létezik egy
16-dik századbeli régi szekrény, melynek diszit- 
méuyei mintegy 200,000, sokféle szinü faleme
zekből bámulandó ügyességgel és szabatossággal 
mozaikszerükig vannak összerakva.

.Jelen alkalommal el nem mulaszthatom, bogy 
e városházának még számtalan, itt helyszűke 
miatt elő ue sorolható mürégiségei közül egy 

' régiséget ne említsek, mely kivitől re nézve rit- 
I kit ja, párját hazánkban, s ez nem egyéb egyszerű 
I asztalnál, mely a városházának telekkönyvi helyi

ig
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ségoiben látható j de tekintetbe vévo részint fara
gott, részint pedig mozaikszerülog kirakott rész
leteit, nemkülönben az asztal szerkezetét és díszít
ményei modorát, könnyen meggyőződhetünk, hogy 
ez nem lehet kontár munka, hanem mester müve? 
és pedig egy oly mesteré, ki a hasznost a széppel 
öszhangzásba tudta hozni.

Ezen asztal, moly a mellékelt rajzon látható, 
jelenleg is mint Íróasztal liasználtatik, 2 '/2 lábnyi 
magas, 3 lábnyi széles és 5 lábnyi hosszú, puha 
fából van faragva, s lábai stilizált lófejet, nem
különben szépen párkányzott széleket mu
tatnak.

Az asztal egyszerű táblája alatt lévő fiók oldal-

még a régi bofostésnok veres és zöld szinozetü 
nyomai is kivehetők.

A fiók belseje pedig, az illető osztályok dosz- 
kácskáin, különféle idomú, természetes színű fa- 
darabocskákból mozaikszerülog összerakott díszít
ményeket mutat, melyeknek kiviteli módja nem 
hagy semmi kívánni valót hátra.

Tekintve ezen asztal kiviteli módját, szerkeze
tét és díszítményeit, készítési idejét bátran lehet a
16-dik század elejére tenni.

E szerint Bártfa városházát és a benne lévő 
műrégiségeket a tisztelt olvasóval nagyjából meg 
ösmertetve, legközelebbi alkalommal Bártfa má
sodik monumentális nevezetességét, tudniilik a 
szent Egyedihez címzett római katholikus templo

deszkái kívülről igen szépen és határozottan kivé- mot, régiségeivel és műkincseivel együtt közien 
sett három levelű lóherével vannak díszítve, hol dem. '*) ifly s k o r s zk tj  V ik to r.

Kossuth ünnepélyes fogadtatása Angliában

Ugyancsak 1851. okt. 23-dikán délutáni öt 
órakor, nehány órával később, hogy megérkezett, 
Southampton városháza nagy termében bemutatta 
a polgárnagy Kossuthnak e város hatáságait és 
küldöttségeit, mely alkalommal egyszersmind át
nyújtották neki a southamptoniak 1 100 aláírásával 
ellátott feliratát,mire Kossuth az angol nemzeti 
jellemet magasztaló beszédet tartott. Kossuth ma
gatartása olyan volt, hogy azonnal megnyerte 
mindenkinek legmélyebb rokouszonvét és ragasz-

í.
kodását, úgy hogy az ország minden részéből kid. 
döttségek, meghívások és feliratok érkeztek hozzá, 
Nagy-Britannia minden városa versengett egy
mással, hogy a szabadságra törekvés nagy hősét 
falai közt megvendégelhesse s az amerikaiakra 
nézve ugyancsak nehéz szerep várt, ha a sout 
hamptoni (is az ezután következett ünnepélyek 
után Kossuth tot még ezeknél is nagyszerűbben 
akarták fogadni.

Örömmel fogadjuk. Szork,
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Mielőtt Kossuth Londonba ment volna, előbb 
még kirándulást tett Winchesterbe, hová a fővá
rosból számos vasúti vonaton siettek a londoniak, 
hogy láthassák Magyarország volt kormányzóját^ 
már falaik köze érkezte előtt.

Egy, a southamptomi polgárnagy által adott 
disz reggel inéi (lunch), molyon többek közt Cob- 
den Rikárd, lord Dudley Stuart és az amerikai kö
vet is jelen valának, Kossuth ismét hosszú boszé- 
det mondott, melynek tartalma visszapillantás volt 
Magyarország régibb és újabb történetére, alkot
mányos harcai és jogaira. E beszéd az óriási 
„Times-“ben negyodfél sűrűn nyomott hasábot 
foglalt el.

Kossuth után Cobden szólott. О — mint mon- 
dá,— a falusi élet magányából sietett elő, hogy 
Kossuth iránt mély tiszteletét bebizonyítsa; fájda
lommal kellett látnia, mint támadta meg a sajtó 
(különösen aBonapartista francia lapok s az áu~ 
goi „Times“) о férfi becsülotét. Azóta az angol 
nép lolkosíiltségo mindenütt, a hol csak eddig 
mogjolont Kossuth, bizonyságot tön arról, miként 
kíván válaszolni a gyáva rágalmakra, s hogy a 
Kossuth mollotti roppant lelkesedés az angol fér
fiak és nők többségéből indult ki, arról ő jót mór 
állani. О — t. i. Cobdon — Anglia hangulatát ha 
nem jobban, úgy legalább ismori, mint bármely 
hírlap; ő a magyar omigrátiót egyszersmind egyes 
tagjaiban is szeroti, becsüli és tiszteli; többé nem 
az a kérdés : vájjon az angol nép velők ogyérzol- 
mü-e, hanem hogy hová vozessonok mindezen de- 
monstrátiók V Kossuth nem kíván ogyobot, mint 
az angol népet az átalános bo nőm avatkozás elve 
számára megnyerni és о tekintotbon neki (Cob- 
donuok) szigorúbb nézotoi vannak, mint bárkinek 
másnak. О rajongó hirdetője о tannak és Kossuth
tal együtt azt hiszi, hogy ogy, Anglia által kimon
dott szó itt mindent eszközlő lehet. Anglia kormá
nya eddig a tétlou néző szerepét játszotta, azon
ban közei mégis bomocskolvák a Portugáliában, 
Görögországban és Schleswigbon történt beavat
kozás miatt, és a reformbill ideje óta Anglia ré
széről több beavatkozás történt, mint maguk 
alatt a toryk alatt, mindamellett, hogy Grey lord 
a bo nőm avatkozás elvét irta zászlójára. A nép 
előtt meg kell fej ton i, miben állanak ezen beavat
kozások, (a milyon volt Oroszország beavatkozá
sa 184í)-bon Magyarországon,) s akkor az angol 
kormánynak ogy „megállj szava többé nem 
tévesztendi hatását. Kossuth világosan kimondotta? 
hogy ö sommifélo angol ügybo nőm avatkozik.

Cobdon ozon szép boszédo után az amerikai kö
vet szólott, kifejtve, hogy a mi a bo nem avatko

zás elvét illeti, ezt egyetlen állam sem tartotta 
meg szentobbül, mint épen Amerika. E  tan Was
hingtontól hagyománykép maradt az amerikaiak
ra s ők azt mindeddig megőrzötték: de a követ 
számos földije azon nézetben van, hogy Amerika 
növekedő hatalmát és fényes jövőjét tekintve, ez 
könnyen kényszerülve lehetne ogy uj s az eddigi
től egészen különböző politika követésére ; jöhet 
idő — ha máris el nem jött — midőn az Egye
sült-Államok kénytelenek lesznek a csupán tétlen 
érdekeltségnél valamivel többel viseltetni Európa 
politikai sorsa iránt.

Az amerikai követ ozon szavai kétségkívül fe
nyegetést tartalmaztak Európa akkori absolutisti- 
kus kormányai iránt s azért ezok, különösen Ausz
tria, mindent elkövettek, hogy azon lapok az 
elnyomott országokba s igy Magyarországba is ne 
jussanak, melyekben a kétségbeesett hazafiaknak 
ozon, reményt nyújtható ángolországi beszédek 
közölve valának.

A Kossuth tiszteletére Southamptonban (1851 
okt. 28 dikán) rendezett diszlakoma, melyet 
második képünk ábrázol — éjfél utáni egy óráig 
tartott s Kossuth még ugyanazon éjjel Londonba 
utazott, hogy a világ logtekintélyosb városa kép
viseletének feliratát a Guildhallban elfogadja, s a 
merre csak ment, a Trafalgar- squaretól kezdve a 
Guildhallig, százezrenként tódult össze a nép, 
hogy láthassa Magyarország hírneves kormány
zóját.

A Guildhallban a testületek élén a lordmayor 
várta a kormányzót. Itt Kossuthné s Pulszky Fe
rón e hitvese bomutattatván a lordmayornak, ezek 
is helyot foglaltak az ángol hölgyek diszos koszo
rújában.

Kossuth érkezését —- még mielőtt a Guildhall 
utcájába jutott — m áris „hurrah!“ kiáltások je 
lezték. A lordmayor és a városi testület élénk fel
kiáltásokkal fogadta őt, s a feliratban a kormány
zónak Kiutahiából való kiszabadulása fölött leg- 
öszintébb örömüket fejezték ki.

Kossuth, ki a Guildhallig vezető egész utón, 
kocsijában állva s födotlon fővel fogadta a nép 
százezreinek üdvözlését, igen megindultunk és 
kimerültnek látszott. — A Kossuthoz intézett fel
irat porgamonro vala Írva, színezett initiáléval 
(képes kezdő betűvel,) s az egész középkori gótli 
stílusban vala ékositve; az ékítmények közt vala 
Westminster cimere is.

Ezen díszes ünnepély befejezte után Kossuth 
ismét nyilt hintóbán távozott, melyben vele együtt 
foglaltak helyet London aldermanje, Gilpin kép
viselő és lord Dudley Stuart. A hintó előtt és után
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magyar zászlókat vittek; a nép egotverő hur
ra li-kiáltásai közt.

Ezután London nyilvános testületéi úgy, mint 
legkitűnőbb magán egyéniségei is, versengve igye
keztek Kossuth irányában mély tiszteletüket ki
fejezni.

Southampton polgármesterét, Andrews urat di- 
szes asztálteritékkel lepték meg annak viszonzá
sául, hogy Kossuthot olyan szépen fogadta. Minden 
nap számos küldöttség jelent meg Kossuth laká
sán s ezek közt a német emigratio is к ü 1 d ö 11 s égi - 
leg nyújtott át neki feliratot Tacho, Hang, Oppen
heim és Gerstenberg vezetése mellett. — Nő-egye
sület alakult, hogy az ángol nők egy kellemes 
meglepetés által Kossuth irányában gyöngéd 
figyelmet tanúsítsanak. — A londoni könyvki
adók Magyarország illusztrált történetére hirdet
tek aláírást, s az utcákon egyetlen lépést sem le
hetett tenni a nélkül, hogy az utcai árusok ne kí
nálták volna az embernek „Kossuth életiratát“, 
„Kossuth fogságát“ stb., s mindezt fametszetek
kel illustrált garasos röpiratokban. A boltokban 
mindenütt ott volt Kossuth nagy arcképe s az ipar 
kelendőséget szerzett árúinak, ha Kossuth-kala- 
pokat, Kossuth-nyakkendőket, Kossuth-esernyő- 
ket, Kossuth-kelméket stb. hozott létre.

Ezen kívül ugyanezidőben — nov. 13-dikán — 
egy magyar-lengyel táncvigalom is volt London
ban, melyen. Kossuth iránti tekintetből, az ángol 
aristokrácia is szokatlan nagy számmal vett részt, 
bár ez a magyar kormányzónak, az általa vallott 
és terjesztett demokratikus elvek miatt titkos el
lensége vala; de oly nagy volt az egész ángol 
nemzetben a Kossuth iránti hódolat, hogy az aris
tokrácia ezzel megküzdeni nem hihette magát egé
szen erősnek. E magyar-lengyel táncvigalom ven
dégei közül a „Globe“ nyomán följegyezzük Pal
mer ai on lord és lady, John Rassel lord (is lady, a 
lord mayor és mayoress (polgármesterné,) Beau
champ gróf és grófné, Beaumont gróf és grófné, 
Harrworley gróf és neje, Paulett grófné, Dudley 
Stuart lord, sir Benjámin, lady Hall stb. neveit.

Az ángol nép egyotemes örömújongása közé 
csak egyetlen keserű hang vegyült, a világhírű 
„Times“ cimü lapé, melyet átalánosan az ángol 
közvélemény közlönyének tartanak, mely azon
ban ez alkalommal csak az arisztokratikus töre
dék érzelmeit tolmácsold , midőn a Kossuth-tünte- 
téseket néhány éles kifejezést! cikkben megtá
madva, azt tanácsold a, népnek, hogy : „nos hát 
jól van, tűrjék meg a magyar emigrációt s Kos
suthot Nagy-Britannia szabad földjén, mely min
den menekültnek nyílt monhelyet szolgáltat. —

de hagyjanak abba a tüntetésekkel.“ A „Times“ 
ezen hangja annyira elkeserítő a nagy tömeget, 
hogy ez London nyilvános helyein máglyákat ra 
kott s azon égeté el az ángol journalismus öreg 
szélkakasát, a „Times“-t; sőt, az ellentüntetés 
még tovább is ment, mert zászlók alatt, zeneszó 
mellett, sok ezer ember csődült ki az úgynevezett 
kopenhágai síkra, s ott a „Timest“, e „vén gonosz
tevőt“ teljes szertartások közt húzták fel az akasz
tófára .

Az „Olaszország barátainak egylete", moly szin
tén Londonban székelt, november 4-dikén nyújtá 
át testületileg föl iratát Kossuthnak, s Magyaror
szág kormányzója köszönő beszédének főlényege 
ez vala : „Kossuth meg van győződve,hogy Maz- 
zini Olaszországra nézve ugyanaz, a mi ő Ma
gyarországra nézve. Köztük a közremunkálás 
szükséges. A két ország jövendőbeli beszervezé
sébe idegennek nem szabad beléavatkoznia, s épen 
úgy nem fog Magyarország Olaszország bel viszo
nyaiba avatkozni, mint nem Olaszország a Ma
gyarországéiba. Nagy-Britannia rokonszenvét nem 
kell túlbecsülni, mert Nagy-Britanniának nincs 
befolyása addig, mig idegen beavatkozásoknál a 
be nem avatkozás elve mellett marad, azaz csak 
néző, a milyen volt Oroszországnak az osztrák
magyar ügybe való avatkozásakor. A communis- 
mus és socialismusról ő (Kossuth) és Magyar- 
ország mit som tudnak ; Magyarország kormány- 
formája, miként most a dolgok állanak, az ő véle
ménye szerint csak köztársaság lehet. Magyaror 
szagban, mint kiterjedt földmivelő országban, az 
állambirtok fölosztása legjobb mód a magyar pénz
ügyek megszilárdítására stb.

Ugyanaz napon a francia száműzettek is testü
letileg nyújtottak át Kossuthnak föliratot, mely
ben magukat forradalmároknak, köztársaságiak- 

-nak és social istáknak mondák. Kossuth ezen fel
iratra viszonzásul mondott beszédében oda nyilat
kozott, miszerint о is köztársasági, s hogy ő az 
átalános szavazat útján alakuló s ily szavazatjog
gal biró köztársaságot látja egyedül lehető kor
mány formának , mely Magyarországon jöven
dőben létezhetik, s csak melynek van a száraz 
föld egyéb részein is jövője.

Nov. 10-kén Birmingham városa adott nagy 
diszlakomát Kossuth tiszteletére. E városba kisé- 
rőkiil hozzá csatlakoztak: Pulszky Ferenc, Smith 
hírneves nemzetgazdász, Hajnik Pál és Kobertson 5 
Coventry-álloinásig Kossuth utazása nyugodt volt, 
itt azonban már elkezdődött a nép tolongása. Kos
suth külön vasúti vonata déli 12 órakor érkezett 
Birminghambe; lakására mentekor a város céhei



zászlóik illett vonultak ki s hintája előtt mintegy gabnatörvény-ellenes egylet,“ fejeid — melynek
ötven lovas vágtatott. A „Morning Post“ az ez lelke a halhatlan Cobden Rikárcl vala — mind
alkalomból összecsődült emberek számát három- együtt voltak s Wilson György elnökölt s Kossuth-
száz ezerre teszi. Kossuth (leach parlamenti tag nak a felirat átnyújtása után mondott beszéde
által köszönte meg a szives fogadást. Üdvözlő páratlan tetszésben részesült, 
beszédről, válaszról sat. szó sem lehetett a harau- 13-ikán London városa nagy bált rendezett 
gok zúgása, zene, üdvlövések és az egekig ható megérkezésének örömére a Guildhallban, mit óri-
ujongó zaj miatt. A jó birminghami nép itt is több ási falragaszok hirdettek már jóelőre; Sheffield és
helyen máglyákon égeté el a „Times“-!. Edinburg városok meghívását, valamint -Baily

1 1-én Manchester városi testületé üdvözlő s akadémiai művész azon kérését, hogy számára,
hívta meg őt diszlakomájára. márvány mellszobrának elkészítése végett üljön,

Kossuthnak Manchesterbe való bevonulása a már nem fogadhatta el Kossuth, mert elhatározása
birminghaminél nem kevc'sbbé volt nagyszerű. Itt folytán november 20-ikán már Amerikába kellett
óriási népgyülést tartottak s az ünnepélyről, vala- indulnia.
mint a tartott szónoklatokról szóló tudósításokat A föntebb elösoroltakon kívül még 60 áugol és 
külön vasúti mozdonyok szállították a fővárosba, skót város nyújtott át Kossuthnak feliratot, s Ma
mert oly terjedelmesek és számosak voltak ezek, gyarország száműzött kormányzója ezen nagyszo-
hogy táviratozni nem lehetett. A Manchesterben rü fogadtatások után, melyeknek párját Britannia
ekkor történteket az ángol szabadelvű lapok me- történetében hiába keressük, végre november 20-
sés színben adják elé s még a Kossuth irányában dikán csakugyan el átázott Pulszkyék és Hajnik
ellenszenvét nem rejtő „Times“ is azt mondja, Pál kíséretében Amerikába, hol az Egyesült-Alla-
hogy a manchesteri ünnepélyeken mintegy két- mok elnöke, Fiimore már előre nagy diplomatiai
százezer ember volt együtt; a szabadkereskedési díszlakomát rendezett tiszteletére, melyre gúnyból
teremben melybe hétezer ember fér belé — Ausztria követét, Hülsemann urat is meghívta, 
kézbesítők Kossuthnak Manchester városa felira- jelentve ezzel, hogy Kossuthnak még legnagyobb 
tát s százezernél több Írásbeli folyamodvány ma. ellensége, Ausztria is hódoló tisztelettel tartozik, 
radt teljesítetlenül, melyet a terembe valóbejutha-
tás végett nyújtottak be a polgármesterhez. „A Szokoly Viktor.

Magyar s/abartkömívesseg 1861-töl 1867. végéig.
ír.

Az 1863-ban már részben megalapított Lewis- j „.leien alkalommal, midőn nagymeltóságod az 
Barbieri féle szabad kőműves-páholy, részint a osztrák császári birodalom viszonyait szilárd 
korszerűtlen alapszabályoknak meg nem felelhet- alapra fektetni,s m ins törtenelmileg hires nevot( ?) 
vén, részint a hatóság közbejővése folytán, láttuk, uj fénykörrel övezni szándékozik, egy alázatos ke- 
hogy megszüntette rendes működését. A kőmives- relemmel, illetőleg indítvány nyal bátorkodom nagy- 
alapszabályokat szigorun szemmoltartó egyének méltóságodhoz járulni, egy oly inditványnyal, mely 
félrevonultak, jobb időre tartva fenn reményüket; nézeteim szerint a legnagyobb mérvben hivatva 

- többen közülök azonban még a feloszlás után van a viszonyok szilárdítását oszközölni, a magas 
is tartottak titkos összejövetelt ; de az ilye- császári ház iránti loyalis érzetét, es hűséget meg
fen gyülésezések ellen a valódi kőmivesek tilta- szilárdítani.“
koztak és ellenük kikeltek. A szabad kőmivesi E bevezetés után a kérelmező megemlitijfolytató- 
eszinék azonban már oly nagy mértékben liara- lag, hogy már 1848 ban nyert szabadságot az ak- 
póztak el, hogy az ily zugtanácskozásoknak más- kori ausztriai belügyminisztertől, báró Dobblhoff- 
ként nem hitték útját vághatni, mint ha egy rendes ! tói, hogy egy páholyt alapítson, tulajdonképen a 
páholy alapítására engedélyért folyamodnak. Dr. már korábban fennállót újra szervezhesse. Ez 
Lewis állt most is az ügy élére s 1865-ik évi sopt. | minden akadály  ̂nélkül megengedtetett, mind
hó 23-i kán többek felszólítására egy folyamod- azonáltal a munkálatok nem folyhattak kollAsi- 
ványt nyújtott bo 'gr. Belcredi állammiuiszterhez körrel, mert a közbejött ostromzár аиш\К 
egy szabadkőmi vés-páholy alapitása ügyében. szüntetését vonta maga után, és további ЦЬп^1-

kodása csak annak megszüntetésétől föltételezte- 
A beadvány körülbelül így szólt: tett) mely állapotok a Zamarszkv és Ditmarsch-

H A Z Á N K  S А К Ü L  F Ö L  D. 55



Southam
pton lakosok 1851. okt. 23-dikán feliratot nyújtanak át K

ossúth Lajosnak. (Szövege az 53. iapon.)
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oá 1 megjelent: „A szabadköm ivesség története44 
cimii könyvében tárgy altatnak.

„Hogy egy páholy alapításának érdekében kér
vényez, nem teszi érett megfontolás nélkül; bizal
mat merit erre ő nagyméltóságának tiszta jellemé
ből, ismert igazságszcretotéből s azon valódi törek
vésből, melyet az különböző magas állomásain 
felmutatott; — és reméli, hogy ö nagyméltósága 
a valódi humanitás, tudományosság és a consev- 
vativ működésnek szentelt intézményt (a szabad
kőművességet) figyelmébe vevéu, annak alapítá
sát megengedni kegyeskedem!.

„Nagyon hosszadalmas volna megcáfolni mind
azon kifogásokat, melyek a páholyügy ellen fel
hozatni szoktak,— mondja dr. Lewis,— de azon ki
fogások kérelmével elválhatlan viszonyban lévén, 
egyidejűleg azokat megcáfolni tárgyához tartozó
nak állítja.

„Fel szokták hozni ellene, hogy a páholyok tit
kos szövetségek, hogy azok forradalmi céloknak 
eszközei. Megjegyzi, bogy a szabadkőművesség 
tulajdonképen egy rendet képezett, mely csak ké
sőbb alakult át szövetséggé, hogy az valódi alak
jában csak conservativ, loyalis és monarchikus 
célokat terjeszt, az isten tiszteletére , felebaráti 
szeretetve és jóltevőségre vezet. Ausztriában, ille
tőleg Magyarországon egy kőműves páholy, — (a 
mennyibon a politikával érintkezik, jóllehet elke
rüli a politikába és vallásba való avatkozást, — 
az alkotmányos intézményeknek, — a mint ezeket 
ő felsége, a császár legkegyelmesebben célba vet
te, vagy célba veendi, hogy az állam összekötte
tését megszilárdítsa) conservativ alapon való elő- 
haladását elősegítené , midőn az egyes nemzetisé
geket egymással egybekötni és közös érdeküekké 
varázsolni célja és feladata,-s ez utón a kormány
nak csak szolgálatot és hasznot tenni törekednék.

„0  nagyméltóságának továbbá nemcsak a rend
őri fe l vigyázd* adatnék át, hanem egyszersmind 
felkéretik, hogy a bécsi páholynak protektorságát 
személyesen elvállalni, s a pesti számára egy alkal
mas egyént kinevezni kegyeskedjék.

„A kath. egyház tudvalevőleg eretnekséggel 
gyanúsította a szabadkőmivességet, mindazonáltal 
annak betiltását nem szándékolta. Kégeute maguk 
az egyháznagyok közül is sokan részt vettek a 
páholy-ügyekben ; ebből kifolyólag e tekintetben 
sem lesz kifogásra szükség, mivel a páholy csak 
morális, othikai 'célokat, erkölcsösséget és isteni 
félelmet támogat.

„A szabadkőművesség jelenleg Európa majd 
minden államában megengedtetek. Szabadon mű
ködik Török és Spanyolországban ; hogy Kómában

is létezik ilyen páholy, az tudva van, s talán csak 
egyedül Ausztria azon állam, moly egy ilyen in
tézményt nélkülöz.

„Ausztria e téren még csak járatlan utón ha
ladna azért ezen intézmény csak kezdetlege
sen, és igy tovább növekedő működésben volna 
mogongedondő, nehogy a páholy lehűti folvigyá- 
zás nagy költségekbe és fáradságba kerüljön. К 
pontra vonatkozólag a Szászországban létező pá
holyokra utal, melyek csak úgy töretnek meg, ha 
jegyzőkönyveiket a minisztériumnak beadják ; 
és működésük még mindig elismerésben része
sült.

„Más országokban a páholyok mindig nagyobb 
s nagyobb mértékben fejlesztik működésüket, úgy 
hogy az uralkodók, fejedelmek az uralkodó ház 
tagjai is részt vesznek benne.

„A páholyok bevitele Ausztriába s illetőleg Ma
gyarországba, melyben részt vehetne a főrangú, 
s a pénzvilág is, a politikai élet conservativ szem
pontjából tekintve, (!) csak jótékony befolyással 
bírna a legmagasabb államérdekekre.

„Valamint III. Frigyes Vilmos egy fejedelmi 
konferencián Veronában, úgy a többi uralkodók is, 
a kik ilyen szövetség élén állanak, mindig szabad
kőműves alattvalóikat számítják leghübb alattva
lóiknak. Névszerint Magyarországon, — hol a 
szabadkőmivosségnek már a legfelsőbb körökben 
is vannak követői (!) ezen intézmény az alkot
mány kérdés feloldásában jó segédkezet nyúj
tana.44

A beadványt bezárja a kérés megújítása.
Az ily eszmékkel és az osztrák kormányra 

nézve legalább is meggyőző érvekkel támogatott
nak látszó folyamodvány hallgatással mellőztetett

mondja a „Latomia44 hihetőleg igen túlim j-
tottnak tűnhetett fel, vagy talán nem akarta az 
osztrák kormány elfogadni a neki felajánlott kész 
szolgálatot; annyi bizonyos, hogy e mellőztotés 
több roszat, mint jót eredményezett, mert a „niti- 
mur in vetitum44 itt is érvényre emelkedőit: ala
kultak a haza több vármegyéjében titkos páholyok, 
rejtett működésük ki nem puhatolta!hatott és a 
közel lefolyt válságos percekben talán nyílt zavar
ban törhettek volna ki (?) annál is inkább, mivel a 
bonyolult politikai helyzet csak előmozdította vol
na lépésüket. Hogy ezek csakugyan veszedelme
sek lőhettek volna, az onnan is világos, mert e 
zugpáholyok a mellőzés miatti elkeseredésükben 
szemeik elől tévesztvén a nemes és tiszta humánus 
célt, melynek elérésére egyesültek, politikai gyül- 
dékké fajultak, és bizonyos, hogy az olasz oarbo- 
n ári к kai léptek összeköttetésbe. (?) Pedig a kor-



Hogyan éltok a müveit перок két ezer év előtt?
A hercunalumi és pompoii falfestmények, az ét- j jás tartalmával, a felkeléshez mérve, hol koráb- 

asztalokra felrakni szokott többféle élelemszerek ' ban, hol pedig későbben szokták elkölteni. Ezt 
alakjait mutatják; gyümölcsök: szőllő, alma, ! követte a mi ebédidőnk táján, vagy római időbe- 
körte, birs, cseresnyo, füge, gomba, közbe-közbe | osztás szerint a nap 6-dik órájában a reggeli ebéd 
átlátszó üvegedényekben éltévé; különféle vadak, j vagy mint most nevezik villásreggeli, — a 
halak, teknősök vannak előállítva tetszetős cső- \ mely már compactabb meleg és hideg ételekből 
portokban és az egész összeállítás élénken emlé- j állott.
keztet a hollandi iskola hasonló életképrajzaira, i Azonban a hivatalt viselő rómaiaknak ezt több- 

A reggelit borba mártott, vagy sóval fűszere- | nyiro nélkülözniük kellett; mert p. o. a^senatorok 
zett kenyér, szőllő, olaj fa gyümölcs, sajt, tej és to- ! reggel elmentek a tanácsházba és ritkán tértek

mányпак nem volt szándékában a szabadkőmíves- szerkezetét, valamint történetet ösmeri, szándé-
séget Magyarországon eltiltani, s a kérvény kozik az itt következő programm szerint 12 fel- 
mellőzése e pontból igazolva van, mert a haliga- olvasásból álló nyilvános folyamot megnyitni és 
tásban bizonyosan jóváhagyását akarta észrevé- pedig:
tetn i. 1. A szabadkömívesség előtörténetéről. (Az 1717

Az osztrák szabadkömívesek most Boust minisz- ik évtől számított idő magában foglalja a német 
tértől igy írja a „Wiener Tagblatt“ — annál „kőfaragók“ és az „angol szövetség“ történetét.) 
többet várhatnak s reményük lehet, hogy akadá- 11. A tulajdonképem szabadkömívesség történetét.
1 у ok at nem görditond a szabadkőmívességnek Első időszak : 1717 1783-ig. A.) A mai szabad-
Ausztriában való elterjedése elé, mert Boust mi- kőmívesség megalapítása Angoloszágban, Skót- és 
niszter ur azon idő alatt, mig Szászországban bel- Irhonban. B.) A szabad-kőmívesség bevitele és 
ügyminiszter volt, kitartó fáradalommal iparkodott első elterjedése Németországban. C.) A szabad- 
a szabadkőmívesékről biztos tudomásokat szerezni, kőmívesség bevitele és elterjedése Franciaország- 

A magyarországi szabadkőmívesi ügyek jelen ban. 
állapotukban, a szabadság legében gyors lépések- Második időszak: 1784 -1813-ig: A.) Tovább 
kel haladnak, és mint kőmívesek állítják, valószi- terjedése Angolország-, Skót- és Irhonban. B.) 
nü, hogy magyar kormányunk egy ily szabadkő- ( Franciaország. A „grand Orient“ megalapításától 
mívesi-páholy alapítását annak idejében megen- a francia forradalomig, 1784 -1793-ig. C.) Német- 
godendi. j ország. A szabadkömívesség elterjedése Porosz-

Végül csak még annyit szándékozom megemli- és Szászországban stb. 1784 1813-ig.
teni, hogy a napokban egy kérelmet olvastunk a Harmadik időszak: 1814—1860-ig. A.) Angol
lapokban, melyben többen felszólítják dr. Lewis ország, Skót és Írhon. B.) Franciaország. 1. Az 
tanár urat, hogy a „szabadkömívesség történeté- újjászervezéstől a „Conseil Supreme de France“
ről“ nyilvános előadásokat tartani szíveskedjék. (Franciaország legfőbb tanácsa) alapításáig 1814
О a nyilvánuló bizalomnak meg akarván felelni -1820-ig. 2. A „Conseil Supreme“ megalapításától 
elhatározta, hogy folyamodni fog a magy. kir. bel- Choiscul herceg megválasztásáig, 1820 —1824-ig.
ügyminiszteriumhoz, engedélyért e felolvasások 3. A júliusi forradalomig lefolyt események, 1826
tartására. A folyamodványához mellékelt és nyíl- -1830-ig. 4. A júliusi forradalomtól Murat Lucián
vánosságra bocsátott tárgysor következő: nagymesterré választásáig, 1831 -1851-ig. 5. A

„A szabadkőmivesi szövetség fennállása óta szabadkömívesség története Franciaországban a
magára vonta a világ szemeit, a legjobb és legkitü- Murat-féle uralom alatt, 1852—1860. C.) Néni et
il öbb elmék nagy számát igénybe vette és foglal- ország: az „eklektikus szövetség,“ az országos és
koztatá, s a inindeurendü és rangú mivolt egyé- nemzeti nagy páholy Berlinben, a valódi és zúg
nekbou kisebb-nagyobb érdekeltséget keltett szabadkömívesek közti harc, az eklektikus szövet-
maga iránt. A szabadkömívesség nohány évszáza- ségbon támadt zavarok, a német szabadkőmíves-
dos időtartama alatt az egész civilizált világon ség emelkedése. 1859. A felolvasások ideje és
elterjedőit, ennélfogva e szövetség történetének helye annak idejében hírlapikig adatik tudtára a
ismerete minden mivolt egyénre nézve nagy ér- közönségnek.“
elekkel bir. Alólirt, ki e szövetség célját és belső E rodt/ Bélit.
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haza előbb délutáni 3—4 óránál, igy a praetorok, 
szónokok, szóval mindazok, kiket bármely foglal
kozás távol tartott a háztól reggeltől estig. Néha 
ezen egyszerűbb étkezést is lakomává tették, mit 
azonban fényűzésnek és pazarlásnak tartottak s 
ezt Verresnek még Cicero is szemére hányja, a ki 
pedig egy cédrusfa asztalt 68,000 írttal fizetett. 
A főétkezés nyáron a 9-dik órára, télen egy órá
val később esett, tehát körülbelül a dél és nap le
ment közt eső időközre.

A közember főtápszereihez trrtozott, úgy a to
vábbi mint későbbi időben : a tönkölyből készült 
lisztpép, mi a kenyeret pótolta; zöld főzelék, mint 
káposzta, pár- és vereshagyma; hüvelyes vete^ 
mény, borsó, paszuly, lencse, megfelelt a régiek 
egyéb egyszerűségének s mint Plinius megyj egyzi, 
a szolgák uraikkal ugyanazon ételből ettek. Ha 
valami ünnepélyes alkalom költségesebb s dísze
sebb kiállítást kívánt, kimentek a Tiber partján 
elnyúló macellumra (élelemszerpiac Rómában,) 
hol mindenféle húst és zöldséget árultak és sza
kácsokat is lehetett bérbe felfogadni, kik ösmer- 
tető jelképen kést hordtak; legkeresettebbek a si- 
ciliaiak valának. Л piac nevét bizonyos [Macellus- 
tól vette, kinek ott háza volt, tehát már akkor is 
szokásban volt az utcákat és téreket emberekről 
nevezni el.

Csak a Görögország *és Ázsiában tett hódítások 
után kezdődött erkölcsi sülyedéssel jutott be a 
gazdagok házaiba lényeges változás az ételek 
megválasztása és számára vonatkozólag. Az 
egyszerű ételek nem elégítették ki többé az inyon- 
cek igényeit s az ünnepélyes alkalmakkor szük
ségelt és nehány napra felfogadott szakács helyett 
a házi rabszolgák jelentékeny számmal szolgáltat
tak állandó szakácsmestereket és kuktákat, a szo
kásos vendégségek kiállítására. A sütést hason
lóan külön rabszolgára bízták, — a mit pedig ré- 
genten magok a nők végeztek — kinek a maga 
mesterségét pástétomok, finomabb sütemények 
mindenféle alakú készítésében, szóval a cukrászat 
minden ágaiban ki kellett mutatnia. Innét magya
rázhatók meg azon nagy összegek, melyekkel az 
ügyes szakácsokat és cukrászokat fizették, mint 
szintén azoknak büszkesége állásukra, s ennek 
bizonyságául példát is hozunk föl, midőn egy ol- 
bizakodott szakácsmester fejtegeti teendőit és ér
demeit :

„Rangomon alul eső konyhai foglalkozásba nem 
avatkozom; a konyhában csak azért szoktam 
megjelenni, hogy a tűzre felügyeljek és paran
csaim eredményét lássam, melyeket mellékszo
bámból osztogatok alárendeltjeimnek.‘Elmélkodem

a természet terményein; majd meghagyom azokat 
eredeti egyszerűségekben, majd az ínynek ked- 
ves találmányokkal uj [alakba öntöm. A malacot 
vagy marhahusdarabot csak mogfőzotom ; a gyen 
ge nyulat minden mesterséges készület nélkül 
nyársra huzatom és egészen véresen hordatom 
fel. Tudományom azonban a finomabb összetéte
lekben tűnik ki egész fényébon. Az ilyen étclok lég
ii athatósabb]alkatrészei : só, bors, olaj, ocet és méz , 
aztán tojás, sajt, malozsa, bordamag, petrezselyem, 
szezamfü, köménymag, kápri, kertizsázsa, ánizs, 
fodormenta, koriándrom, sárgarépa, fog- és veres- 
hagyma s más füszores növények. Ezek azon 
anyagok, a melyek felhasználása- és elkészítésé
ben mesterségünknek tore nyílik ; a kemény hú
sú hal reszelt sajttal hintetik be, borecettel önte
tik le ; ha puha, csak késhogynyi sót kap és uo- 
hány csepp olajat, majoránna-levéllel is bo lehet 
födni és fügefalevélbe takarva, hamu felett mog- 
sütni. A finomabb mártások már összetettebbek. 
Mindenféle sült vagy főtt halhoz jó levet lőhet ké
szítőm borecetből, roszelt sajtból, foghagymából és 
néha apróra vagdalt veres- vagy párhagymából j 
kovésbbé erőset olaj-, tojássárga, pár és foghagy
ma- és sajtból; még gyöngébbet mézből, datolyá
ból, köményből stb. Ezek összekeverése nem min
dennapi mestert kíván. Azt tudja mindönki, a |ha- 
lat vagy malacot hogyan kell jól olkészotoni a 
megtöltésre, do az egy formaságot elkerülni, a vál
tozatosságot végotlonig vinni és épen úgy Ízletessé, 
mint az egészségro ^olőnyössé tenni, az már ala
pos és tartós vizsgálódást igényol. Mesterségünk 
tehát összefügg mindenféle tudománynyal, még 
az orvostannal is. Osmcrni kell a növényeket, 
molyok az évszakokban legtöbb táperövol és nedv
vel b írnak; nyáron nem szabad olyan halat asz
talra adni, melyet télen szakás enni; továbbá mi
csoda ételek emészthetek bizonyos időben kények
ben, hogy az omészthotlonség betegséget no idéz
zen elő.“ stb.

Átalánosan azonban azt lehet mondani, hogy a 
fényűzés nem az erkölcsök simulásával könnyen 
összeférő ínyencségben mutatkozott, liánom sok
kal inkább az igazán képtelen és undorító dobzó- 
dásban, melynek ellenében a 130 évi időköz alatt 
nyolcszor megújított fény űzési törvények, csak 
gyenge s rövid ideig tartó gátot vothottok. Lucul- 
lusnál egy ebéd rendesen 12,000 sestortiusba ke
rült s szakácsa már tudta, hogy midőn az Apolló- 
terembe parancsolja a lakomát, 225,000 sostertiust 
szabad költenie.

(Foljt. köv.)
Sz.  G.
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(VK.) Békegalambok turbékolnak a politikai 
oroszok alatt, pociig még csak nehány nap előtti s 
a hadak sáskái zúgtak észak és nyugat felöl. Do 
a politika is olyan, mint időjárásunk: tegnap dór
in osztő fagy, ma pociig oly adózó ollágyulás. Va
lóban oz a vén Európa hasonlít ogy megbomlott 
órához; ogyszer nyakraföre siet, máskor veszedel
mesen késik ; mást mutat és mást beszél, s egész 
élote abból áll, hogy meghazudtolja magát.

No csodálja az olvasó, hogy о farsangi tárca is 
ilyen böjti prédikációval kezdődik. Ez a légben 
van most körültünk; bo kell színunk és ki kell 
lehelnünk.

Hiszen egész biztosságunk attól függ, hogy a 
békegalambok igazat turbékolnak-é, vagy pedig 
ők is csak egy nagy álarcos bál maszkjai, hol a 
héjjá kölcsön kéri a galamb hangját, hogy meg
nő ismerjék, s hol nincs őszinteség, csak a debar- 
dour-öknél, a kiknek őszintesége pedig — kiáll- 
hatatlan, mert szintén nem más, mint lépvesz- 
sző.

Toliunk hegye [akaratlanúl ide kanyarodván, 
adjuk meg logolébb is a farsangnak, a mi a — 
farsangé. Csak hogy ’eddigelé keveset adhatunk 
meg neki. A „vig fejedelem“ félni látszik a mai 
blazirt világtól, s „incognito“-ban kezdi uralmát. 
Máig sem láthattuk még finom urias arcát és pom
pás öltözékeit, mert eddigelé folyvást álarcot viselt. 
Л redout-termekben még csak két éji ünnepe volt, 
s mind a kettő álarcos vigalom. — Vigalom any- 
nyiban, a menyiben a mai világ vigadni tud. S 
miből áll ez? Abból, hogy a zene nagy zajt csi
nál, a gázfény vakítón ragyog, s lenn az emberek 
tolongnak, sétálnak és unni látszanak egymás 
beszédét. A maszkok többnyire kölcsön kértek, s 
a szellem nem ragyog át rajtok. Mai nap már 
bosszantani se tudjuk egymást kedélyesen, az el- 
mésségek liliom nyílhegyeivel, hanem közönséges 
kavicsokkal dobálózunk, hogy mielőbb megsza
baduljunk egymástól. Az éle epe lett még a tol
iakban is. Hát még a parqueten!

„Ism erlek!“ — mondja, о szokásos szcllemclús 
elöljáró beszéddel ogy csinos maszk egyik olökolő 
gentlcman-hoz. Az olökolő gentleman pedig azt 
feleli r á :

„Akkor jó-faj ta lohotsz!“
S a maszk olszalad. ily  feleletnek nincs folyta

tása. Ez egy tűhegy, melyet a ki kénytelen egy
szer lenyelni, nem kíván belőle többet. S az ily 
feleleteknek kell tulajdonitanunk, hogy a boau-

monclo otthon marad, s átengedi a tért a demie- 
monde-nak, vagy a garde des dames nélküli kis
asszonyoknak, kik о fényes termeket csak álarc 
mögül ismerhetik.

A férfivilágra még más panasz is van. Az álar
cos bált nem tekinti zártabb körnek, mint az ut
cát, a hol ócska kalapot, piros zsinór os szűrt, sá
ros csizmát bátran viselhet, a nélkül, hogy feleba
rátai megszólhatnák értté. Az bizonyos, hogy a 
masque- mulatság nem kíván teljes díszt, de meg
kívánhatja a tisztességes öltözéket, mert finom 
hölgyek vannak jelen.

Az igazi farsang különben még csak ezután jő, 
s mai napjai csupa előkészületekből állnak. A ha
jós-egylet fényes és eredeti díszítéseket készíttet; 
a jogászok küldöttséggel hívták meg a királyt; a 
honvédegylet gróf Andrássy Gyulánét hívta meg 
házi asszonyul ; az orvostan hallgatók- pedig báró 
Eötvös Józscfnét kérték föl „lady patrones- 
se“-nek.

Enyi az, mit a farsangról írhatunk. A vénebb 
világ komolyabb dolgokkal törődik, például a 
vasiiti kölcsönnel, melyre mégis csak kihirdették 
az aláírásokat.

Szentpéterváron a higany nagy ugrásokat tesz 
a légmérő csövében, de oly gyorsan mégsem esik 
és emelkedik, mint a mi pénzügyminiszterünk 
ronommé-ja.

Múlt héten majdnem a fagypontig esett alá, 
mig ma ismét a legfelsőbb fokozatokon lebeg.

Múlt héten azt beszélték, hogy a kölcsön nem 
sikerült neki — s kész volt az anathéma.

Ma már tudjuk, hogy sikerült, (tán még jobban 
is, mint tervezve volt), s rázendült a dicsérő 
kliórus. Jobb lesz azonban , ha egy kis tartózko
dással a középúton megmaradunk, türelmesen 
bevárva, mig lemegy a nap. Mert a pénzvilág- 
napjai igen szeszélyesek, csalékonyak, s ugyan
csak járatják az első áprilist.

E kölcsönnek azonban, noha még meg* sem szü
letett , már is van ogy kis biographiája. Se több, 
se kevesebb, mint ogy zavaros előjáték, egy kó
szált intrik-darab. Főszemélye : egy pénzkirály 
(maga báró Rotschild), népségo és katonasága 
pedig — a bécsi bankárok kik; mindent elkövot 
tok, hogy vasúti kölcsönünk vajúdó hegyeiből 
ogy kis „ridiculus mus“-t ugrathassanak elő, Ló- 
nyay vesztére s hazánk kárára. S miért ? Mert a 
kölcsönt nem náluk, hanem Párisban kötötték. 
Szerencsére az intrika vége az lett, hogy mi mo-
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solygunk, s becsi pénz nélkül is építhetünk egy 
kis vasútat és csatornát.

És a mióta ez áskálódásoknak hire futott, azóta 
a magyar ember még gyanúsakban néz a vén ra
vasz Vindobona felé, hol ép most szállásolták be 
magukat delegátusaink , úgy hogy a „Stadt 
Frankfurter“ egy kitűnő darabot bir Magyaror
szágból.

Ha a világ még ma is babonás volna : rósz 
ómennek tekintené, hogy a mi választottjaink épen 
temetésre érkeztek.

A szegény Miksa császárt temették, kinek sor
sáról egykor a költők megrázó tragédiákat fog
nak írni. Tragédiát mondánk, melynek alapja té
vedés, katastrófája Nemesis, véghatása kiengesz- 
telődés. Ha nem is vegyítettük hurráinkat azon 
hajók ágyúdörgése közé, melyek azért indúltak 
ki, hogy egy távoli föld köztársaságának romjain 
trónt emeljenek : még is mély megilletődést kell 
éreznünk a balsors fölött, mely itt egy nemes és 
bátor szivet ért. Kétségtelen, hogy e fejdelem 
jót akart és boldogitni kívánt. De a népek csak 
saját akaratuk szerint szeretnek boldogukká len
ni, s a rajok tukmált „üdvöt“ elutasítják, mint 
szépapáink II. József alatt.

S mily merész reményekkel, mily magas álmok
kal indúlt ez ifjú császár a tengerre, s hogyan 
hozták vissza! Átlőtt szívvel, maga után egy ösz- 
szeroskadt trónt és egy megtébolyúlt nőt hagy va. 
Nagy hajótörés volt ez ; a roncsok a világban 
szanaszét hevernek.

A temetési ünnepély képezte Bécsben e hét 
főtörténetét, mig mi, pestiek, ezalatt egy másnemű, 
csöndes, nyugodt látványnak voltunk szemtanúi.

Megismerkedtünk a Fejérváry-féle hires régi- 
séggyüjteménynyel, melyet tulajdonosa — Pulsz- 
ky Ferenc — állított ki az akadémia palota egyik 
termében, s legelőször is a hírlapíróknak muta
tott be.

E gyűjtemény rendkívül gazdag a bronz, már
vány és ékkövek antique műremekeiben. Búdba 
király szobrától kezdve a keresztyén művészetek 
fejlődéséig egész sorozatában gyönyörködhetünk 
itt a kisebb nagyobb szobor-, vés- és diszmüveknek. 
A hajdani háztartások drága csecsebecséi, az 
istenek és istenkék szobrai, niellok, mozaikok, se
hol nem látott ritkaságok, ősnomzetek műveltségi 
hagyományai, rendkívüli szép gemmák (drágakö
vek, vésett arcképekkel,) történeti emlékek, ká
meák, szelencék, csont- és egyéb müvek egész 
halmazából áll e kiállítás. Van egy ujjnyi szob

rocska (a Marsé,) mely maga tízezer frankot ér 
Pedig tiz néző közül kilenc nem fogja észrevenni, 
ha nem figyelmeztetik rá — olyan kicsiny. De 
vannak nagy mellszobrok is, mint a Cátóé, s egy 
bazalt nőfej a régi Egyptombúl.

E kincstár együtt vándorolt Pulszkyval a szám
űzetés éveiben. Látták és bámulták Londonban, 
Floreneben ; angol hírlapok magasztaló hasábokat 
szenteltek neki, s képes lapok sokat lerajzoltattak 
belőle.

Müértők és a képzett Ízléssel bírók körében 
átalános most az óhajtás: bárha e sok kincs a m ír 
zeumé lehetne! S van remény, hogy azé is leend.

Birtokosa jelenleg az Írói segély egylet javára álli- 
tá ki *), s ez egygyel több ok, hogy minél többen lá
togassák. így, mig egy ritka látvány élvezetében 
részesülnek, megismerkedve az antique világ mii- 
maradványaival, egyszersmind támogatnak egy 
olyan egyletet, mely a haza elaggott szegény 
Íróit s az elhalt írók özvegyeit és árváit oltalmazza 
a nyomortól.

A mi közönségünk áldozatkészsége ily ügyek
nél sohasem vonható kétségbe, s tán ez az oka, a 
mért a múlt héten rossz néven vették Felekinek 
azt, a mit a színpadon mondott.

Az öreg Hetényi József tartá félszázados jubi
leumát, s Szigligeti „Rákóczy fogságában“ a bes
sern fejedelmet játszván, [megkoszorúzták és egy 
búcsúbeszéddel tüntették ki.

Felekit választották e célra,ki igen derék színész, 
de nem a legszerencsésebb alkalmi szónok. Vagy 
rosszúl beszél, mint Nagykárolyban, midőn az iz
raeliták közönyét helyén kívül emlegette, vagy 
rosszúl értik, mint most.

Elsorolva a vén színész érdemeit, azzal végzé ő, 
hogy e hazában a vidéki színész jövője nincs biz
tosítva ! Egy tényt mondott ki, s azt némelyek szem
rehányásnak vették. Igaz, hogy a nemzeti színpa
don, melynek tagjait az átalános áldozatkészség 
biztositá a legszomorubb vég ollon, nem hangzik 
jól az ilyen szó ; s az is igaz, hogy a kegyelet koszo
rújából elmaradhatott volna e bús tövis, mely vég
re is az ünnepeltet szomoríthatá el legjobban ; de 
azon sem lehet csodálkozni, ha valaki a biztos 
révből mely megindulást érez épen azok iránt? 
kik ki vannak téve a gonosz hullámok csapásai
nak, s— elsohajtja magát. Feleki minden hibája egy 
ily őszinte sóhajtás.

*
*) Belépti dij 30 kr. ; csütörtökön pedig, midőn Henszlmunn 

Imre tart magyarázatot — egy forint.
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V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
tagja Mária szüzhöz levett süveggel látogatóba 
jővén, általa ezen szavakkal fogadtatott: „Uram- 
bátyám, ugyan tessék feltennhsüvegét,“ — nem
különben a francia Tevis hercegek azon kérkedő- 
se: „hogy nemességük még a világ teremtése előt
ti időkből datálódik.u Dr. Horváth Aladár.

(Л zsebkendők.) A zsebkendők a régieknél nem 
voltak divatban, — még a legcivilizáltabb görö
gök sem használták. Előkelő férfiai köpenyüket vet
ték igénybe, ha szemeket ki akarták törölni. Ha a 
romaiaknál valamely előkelő hölgy, nyilvános 
helyen orrát törülte volna, aligha nem vét vala az 
illem ellen. A templomban vagy színházban köpni 
vagy orrot, mint napjainkban szokás, kifújni illet
lenségnek, tiszteletlenségnek tartatott. Napi fog
lalkozásnál vagy a szószéken legfeljebb a veríté
ket letörölni használták. A napi fürdő, koszorúk, 
virágok használata tette nálok nélkülözhetővé a 
zsebkendőt. Mennyi kellemetlenségtől volna meg
kímélve némely arszlán, ki szemben imádottjával 
kénytelen tapasztalni, hogy zsebkendőjét hóim 
feledte ! Mennyi aggodalomtól fosztatnék meg né
mely hiú dáma, ki a természet színeivel meg nem 
elégedve, mesterséggel teremti azt elő! Zsebken
dője hányszor fenyegeti a piros ajkakat és arcá- 
kat, hogy a máz rajta marad ?!

* (Furcsa halotti jelentés.) „Mi, Gusztáv és 
Albert, mint az alább említendő gyermekei, és Zim
mer Vilmos, a szintén alább említendő sógora, a 
bevett szokásoknál fogva tudatjuk, hogy Sessler 

Eerdinán d polgári órás 76 éves ko
rában e hó 5-én meghalt, s e hó 7-- 
dikén két nagykorú fia és sógo
ra költségén fog eltemettetni. Tudat
juk azt is, hogy mi, kik vérszerinti 
örökösei volnánk , ha valamije 

maradt volna, semmit sem örököltünk, mert a bol
dogult még életében gondoskodott, hogy örökölni- 
való no maradjon. Szolgáljon ez tudomásul hitele
zőinek, kik bennünket már az elhunyt betegsége 
alatt is folyvást zaklattak. Határozottan kijelent
jük, hogy az elhunyt hátrahagyott adósságaiból 
egy garast sem fogunk kifizetni. Az örök világos
ság fényeskedjék neki ! Kelt Lüttichben, dec. 5- 
dikén, 1867.“

-  (/1 ribicei templom 1404-böl.) Erdély egyik 
legrégibb épületét mutatom be olvasóimnak, mely
ről csak azért nem mondom, hogy nevezetes, mi
vel igen kevesen ismerik. - Ezen épület erede
te Zarándmegye három nevezetes családjának kez

F. Gy. (Történeti naptár.) Január hó: 22. Lord 
Byron született. 1 788. — 23. Meghalt Allard, a la
boréi sereg fővezére. 1839. — 24. Mátyás király 
született Kolozsvárit. 1443. — 25. A lengyel for
radalmi kormány által a Romanow-ház a lengyel 
tróntól kizáratott. 1831. — 26. Lissabonban igen 
nagy földrengés d. u. 4 órakor. 1531. — 27. Mo- 
zárt született. 1756. — 28. Kis-Károly koronázta- 
tása. 1385.

—v.— (Névaláirási hasonmások, úgynevezett fa c 
similék.) Lapunk eddigi évfolyamaiban már igen 
számos ily hasonmása névaláírást közlénk, hazánk 
tö rténtében nevezetes szerepet vitt egyénektől. A 
most iti^ilább kozlötteket derék ’történettudósunk 
Szilágyj^Sándor ur szívességéből adjuk. Az első 
aláírás .Tököly Imre fejedelem hőslelkü s férjét szá
m űzésébe is követett nejéé, a török földön elhunyt 
Zrínyi Ilona fejedelemasszonyé; ez aláírás erede
tije kelt Munkácson, 1 6 8 1 . juh 2l-dikén s a z  illető 
okirattal együtt jeleg Mezö-Tur mezővárosé. — A

másik hasonmás a lángeszű jezsuita s Magyaror
szág bibornok-primásának, a nemzeti irodal
munk történetében ha Haitian nevet szerzet Páz

mány Péternek aláírása, (elől Cardlis, rövidítve 
Cardinalis — bíbor, ok — helyett,) s eredetije 
Pozsonyban, 1636. okt. 14-dikén kelt, mely most 
Mike S. ur tulajdona.

[Noé bárkája.) E bolyon talán nem lesz ér
dektelen már csak különössége kedvéért is a 
Noé bárkájára nézve egy Pécsben és hazánkban 
is már többször hallott kis moudácskát felhozni, 
mely szerint a Zay grófi csald! törzse ezen bárkában 
mint házi szolga szerepelt, de hogy az illető bi
zonyságlevelei a bárkát elhagyó ideiglenes lakók
nak tolongásában vízbe merülvén, elvesztek. Kinek 
nem jutna eszébe a stájer gróf Gilleisek gyűjtő" 
ményeiben lévő kép, melyen ezen család egyik
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detleges történetére vet világot. — Zarándot mint
egy háromszáz évvel ezelőtt, biztos nyomok után 
Ítélve, rácok lakták, kiket — úgy látszik — a ha
vasokról lenyomuló oláhok szorítottak ki, kik az
tán az egész megyét elözönlék. — Rác elnevezésű 
falu Zarándban sok van, egy pár felirat is maradt 
ránk, a ribicei templom falain. — Ribice В rád és 
Kőrösbánya közt fekszik az országúitól félre, kes
keny völgyben ; igénytelen oláh falu.'— A falunak 
közepe táján a ribicei patak jobbfelőli partján áll 
az időtől barnított templom magányosan ; rajta a 
csúcsíves építészetből is látunk keveset, az ajtó és

te visszaadományozta. — A három testvér ezen 
jótétemény emlékére a ribicei templomot emelte^ 
mi a templom falán levő feliratból tisztán kitűnik, 
A templom délkeleti oldalán ó-rác nyelven van 
írva: Hálául az istennek emeltük ezen templomot, 
mert Zsigmond király, az atyánk Vratisláv által 
elvesztett jószágot ismét visszaadta. Mátyás, Vra
tisláv, Miklós de Ribice, Anna és Johanka leá
nyukkal építették 1404-ben. “ Az északi oldalon 
ez á ll: „Építtetett Gergely pápa és Anastazius lel
készsége alatt 1404.“ — A délkeleti irás alatt há
rom férfi és két női alak látható ; az egyik nő ko-

A ribicei tem plom  (Erdélyben) 1404 böl. (Nemes ü. rajza.)

ablakok ily modorban készitvék; kivid a templom zébcu ozon templomhoz hasonló templomot tart. 
falán freskók pompáztak, de sajnos , az olá- — A templom, mely a család birtoka volt, később
hók által bemoszeltottek. — 1369-ben Lajos ki- az oláhok közeire került s mivel a családok később
rály Nexe Theodornak (már akkor „de Ribico“) a reformált vallásra tortok át, azok birtokában ma
harcban kitüntetett vitézségéért több zarándi falut radt mind e mai napig. — A három testvér három 
adományozott, u. m. Ribicét,Alsó- és Folsö-Mosztá- nevozetes családnak lön alapitója, Mátyás alapitá 
kát, Brádot és Térfalvát. Ennek fia Vratisláv azon- a Rihicey- , Vratislav a Nemes, és Miklós a 
ban, por nótám infidelitatis , az atyai jószágot me- Brádi családot. Ezt bizonyítja egy, a nagyváradi 
röben elvesztette. 1404-ben Zsigmond király Vra- káptalan által véghez vitt oskotés is 1527-ben 
tisláv fiainak Mátyás-, Vratisláv- és Miklósnak de- hol öt tanú állítja azt, u. m, egy 115 éves, egy 
rék magukviseletükért a jószágot úgy, a mint azt 106 éves, egy 98 éves, egy 93 évos és ogy 101 éves.
Nexe Theodor bírta volt, nova domatione median- j_________________________ Közli: Nemes Ödön

Pest, Nyomatott Emich Gusztáv, magyar akadémiai nyomdásznál 1808.



Legnagyobb raktár
mindenféle

petróleum-, modoraiéin*- és ligroin-íéle lámpákból:
valódi amerikai petroleuna-olaj, legfinomabb moderateur-lámpa- 
olaj, valamint ligroin-olaj nagyban és kicsinyben a legjutányosb

áron kaphatók.
Legújabb fomiáju hintó-lámpák páronkiut 5 —20 írtjával,
Szagtalan .szobai árnvók,szókok, egészen érez bók finoman lakirozva, betét, kettős zár és 

vánkoeüléssel, kétféle nagyságban 10 és 1J írtjával.
Szobai árnyékszékek, angol modorban, szivattyúval, porezellán-tállal, finom lakirozva 24 

Irt,, fényesiszolva 30 írt.
Házi árnyékszék bU írttól 6<) írtig.
Fürdők és ülő-kádak, alt est mosó do к i bűdéi, then- és kávéfőzők, ház- és konyha-szerek a 

legjHiányosabb árakon.
Megrendeléseket utánvét mellett pontosan teljesítünk,

Zellerin Mátyás,
bádogosmester.

Raktára: Sebestcnytér és zöldfa utcza sarkán. 
Gyára : Borz utcza 4. sz.

HMIC'II CiiUHZTА.V könyvkiadé-liivutalábanj
Pesten (barátok tere 7. SZ. I. e.) rs általa miden hiteles könyvárusnál i 
B écsb eu  G O EISCH EK  K ÁRO LY egyetemi könyvitereskedésé'-j 

ben (Stephansplatz 6.) kapható:

IHÍI.VIV O  V А K O KSZÁN
vagy az úgynevezett I

B á n sá g  külön történelm e!
Irt» BÖHM LÉN Á ÉT.

Két vastag kötetben, díszesen kiállítva. Ara -1 forint.

N A P L Ó .  I
tápok о mull és jelenből. j

lliftzeg »uigolvábZüii-ktitéHbeii, «traiiyinetMZ H«el. csaiíal 4 ft 50 kij- 
n Unom bőrkötésben „ „ 8 ft 50 kri

Ez emlékkönyv finom levélpapírosni van nyom tatva, a az év mind m nap 
jára egy lappal ellátva ; a lapok legfelső részét legjelesebb íróink és költőink 
müveiből merített jelmondatok vagy ver. ek foglalják e l;  alul az e napra еяо 
nevezetesb történeti események vannak fölvegye.zve. A lapok közepe j.edig 
fehérre van hagyva, hogy arra kiki saját jegyzeteit s gondolatait iihassa. — 
Különösön ajánlható hölgyeknek szánt ajándékul. I

MAGYAR NYELVTAN
gyakorlati példákkal.

Tekintettel a levélírásra és a közéletben előforduló legtuukségeiebb ügvirafok 
fogalmazására. Tanodái használatra irta

H w I o J f a j B B  O ^ i  в я* ■ и« ... j
8*adrét, 2 1 6  lap, ára 9 0  kr.

Ugyanott megjelent továbbá : 
’Íréi Sséehenyl István  utolsó 

éves és halál« (1849 —I860,) 
Irta K ecsk eB T ié th y  A u re l .  
Második kiadás» 8-adrét, közel 
200 lap, ára 1 frt 20 kr, 

i  balladáról. Irta ö  г ő g a 8 s 
Á g o s t.  Koszorúsod pályamű, 
kiadta a BLiefaludy-Társaeág, А г » 
1 forint

\  Dörög-ttt*=dér mesék gyér
mekek számára. írt а К i n g a - 
í oy  k á r o l y .  Angolból íordí 
tóttá P u 1» ж к у A g о в U Egy 
kőnyomata ccimkóppei Dígakö- 
lésben (vörös angol vaesonban* 
arany siegélyíyel) ára 2 ft ŐO kr 

i  ejRáiesaüiŐíí leánya. Regény, 
Irta D e g r é A l a j o s ,  Kis 8-rét. 
307 l»p, ára t írt 50 kr.

ИИИДИИИИИИИМШШ1Ш1ШМСТИИИ1
Medaille do la socíétc des seien-

л  fb'  ; t t i l  п и  I v ! ö ! 1 ei- i l n  D u  i<íu

Semmi őszhaj többéi
MELA N üti ft N fi
Dicquemaroiül Rcmenböl 

Gyár: Kouonheu, ruo 
Saint-Nicobs 39.

A haj és szakáinak pil- 
NHMflWKE lauatnyi gyors, — bármely 

та I árnyazatu a bőrre nézve

В
 minden kártékony h a t á s  
nélküli festésére.

Ezen festöszer legjobb 
valamennyi eddig használtak közt. 
Főraktár: Pesten T ö r ö k  «Т. gyógy
szerész urnái, királyuteza 7. szám.
Ara 3 ft. 60 kr, postán ‘20 Ujral több.



M el lé k  la p  a „ H A Z Á N K  s  a  K Ü u T l M I  4 . s z á m á h o z ,  ja n u á r  2 3 -á n  1 8 6 8 .

* (Budaváros adóhátraléka) jeleuleg sem többet 
sem kevesebbet nem tesz 200.000 forintnál.

* [Miksa császár temetése.) A „Novara'“ gőzhajó 
в hó 15-iken este érkezett a trieszti kikötőbe Miksa 
császár holttestével. A szerencsétlen császár fivérei 
és a többi ott levő főhercegek azonnal a hajóra, si
ettek s babérkoszorúkat raktak a koporsóra. A te
metési gyászünnep másnap reggel fél nyolckor 
gyászlövésekkel és harangszóval vette kezdetét. 
Az utcák és terek, melyen a gyászmenet átvonult, 
fekete zászlókkal és jelvényekkel, voltak diszitve. 
A kikötőben a hajók félig leeresztek lobogóikat. 
Mindenfelé roppant sokaság hullámzott. A beszeu- 
telés után 10 óra. körül megindult a menet, a Molo 
San Carl óról, mert ide hozatott pompás csolnakon 
a koporsó a, ,,Novara-“ ról. M csoluak olyan volt, 
mint egv úszó templom, ezüst jelvényekkel, lefor
dított. fáklyákkal stb. A menetet a würtembergi

herceg által vezényelt csapatok nyitották meg. A 
hat fekete ló által vont, koronával és rendekkel 
fedett halottas kocsi előtt a város tanácsa s a 
papság lépdelt. Közvetlenül a kocsi után jöttek 
ö fenségeik, a főhercegek, TegetthofFaltengernagy, 
az idegen képviselők, a tábornoki és tisztikar, a 
konzulok, testületek s nagyszámú kiséret. A mat
rózcsapat (is katonaság zárta be a menetet, mely 
szintén katonaság által képzett sorfal közt, gyász
lövések és haraugszó és beláthatlan népsokaság 
kíséretében a vasutig haladt. A boltok és tőzsde 
zárva voltak, a lakosság magatartása szokatlan 
részvétet tanúsított. A koporsó pénteken este ér
kezett Mécsbe, és Zsófia főhercegnő egész éjjel 
imádkozott kedvenc fia ravatalánál. Szombaton 
délután volt az ünnepélyes temetés, s a szeren
csétlen fejedelem most ősei közt, a kapucinusok 
sírboltjában pihen.

H I  i t  D  E  T E  S E  K .

H A T S C H E K  M I K S A
vác/.i utciáiian a korona-kávéliá?, mellett Pesten.

O P T I 

K A I
1 )  I S  Z  

A R U K

árjegyzéke.
S z ín h á z i  l á t c s ö v e k  (Operngucker)

3 frt, 3 frt 50 kr, 4—50 írtig.
1 . nőm szemüveg aczél vagy csonttal, fehér üveg, 1 frt 20 krtól fölfelé.

deíto kék vagy szürke üveggel ugyanazon áron.
1  finom invkible-szemüveg 2 frt 50 krtól fölfelé.
1 finom ezüst szemüveg 3 frt 50 krtól fölfelé 
1 finom teknőabékacsont-szemüveg 3 írttól fölfelé.
1 finom lorgnot (Stecher) l fiitól fölfelé.
1 finom a r a n y -p a te n t  b r il l  4  fr t  50  kr.
1 finom Penznez (orresiptető) feli <r, kék vagy szürke üvegekkel 1 frítól fölf. 
1 finom „ „ teknősbékacsontból 3 írttól fölfelé.
1 finom „ „ ezüstből 3 írttól fölfelé.
1 finom teknösbékacBont lorgnet (Stecher) 3 írttól fölfelé.
ffRgy Rajzeszközök 90 kr, 1 frt, 1 30, 1.80, 2, 2.50, 3, 4—20 írtig.

Hévmérök 60, 90 kr, 1 frt, 1.30, 1.60, 2 8 frtig.
M u  Légmérők 4, 5, 6, 7, 8 35 írtig.

F é n y k é p e k  n a g y  v á la s zté k b a n
6, 1 0 -8 0  krig. ltí!>4 3 3

F é n y k é p  a lb u m o k  zen ével
1 i  írttól 50 frtig.

Vidéki megrendelések a pénz előleges boküldéso vagy postai 
utánvét mellett mindeuhova elkiildetuek., és kérjük ekkép czimezni :

H A T H tü E K  M IRH A o p t ik u s n a k
Pesten, váczi utcza a „Korona kávéház“ mellett.

Temesvár] Gusztáv,
kir. szabadalm azott

lábbeli raktára
P E  S  T  E  N ,

három-korona-utcza 7-dik szám, a 
Lipótvárosi templomtér közelében,
bátorkodik a t. c. közönségnek tudomására 
hozni, hogy a dúsan berendezett raktár 
mindenféle úri, hölgy és gyermek-lábbeli 
két, minden kigondolható szövet és börne- 
müekböl, a következő mérsékelt árakon, a 
lehető legolcsóbbra számítva, határozta 
meg, u. m.

U r a k  s z á m á r a :
L pár komótcipö szövet, bársony, bőr vugy 
eberlastingból 80 krtól 1 frt 50 krig a leg
finomabb. Cipők eberlasting, bársony vagy 
bőrből 1 frt 80 kr, sarkkal 2 frt, sark és 
gummibetéttel 2 ft 40 kr. Boka-cipők eber
lasting, bársony vagy bőrből lack s z e g é l
lyel diszitve és kivarrva 2.80—4 írtig, a 
legfinomabbak.

Hölgyeknek:
L pár komótcipö 90 kr. Leeresztett cipők 
1.50 kr. Párisi báli cipők 3 ft. Zergebör 
■iipök 3.50, kr. BörcipŐk 3.60 kr, őszi 
talpakkal 3.80 kr, dupla talppal 4.20 kr. 
Párisi salon lack bálicipők 4.50 kr. Lack 
jalon cipők 4.60 kr. Orosz-lack bagaria 
iipök dupla talppal 5 frt. Bőrcsizmák 7 ft, 
lupla talppal 8 frt. Zergebör csizmák 7.50 
kr. Lack salou csizmák 12 ft. Orosz lack 
bagaria csizmák 13 frt.

Vidéki megbízások, a pénz beküldése 
.’agy utánvét mellett, a legpontosabban és 
gyorsan teljesittetnek.



sik része a „Magyar király44 es a „Maesakköi*-hof-;í 
nál. A képviselőház tisztjei közül azok, kik a de- 
legatió gyülésezése alatt a háznagy által szolgálat- 
tételre Bécsbe rendeltettek, a magyar udv. kan
cellária (jelenleg az ő felsége személye к örüli ma
gyar minisztérium) épületében vannak elhelyezve, 
úgy szintén a gyorsírók is. — Egy része a tagok
nak 18-dikán indult, nagyobb része a vasárnapi 
gyorsvonattal, » már az nap délután a mondott 
klubban előleges összejövetel volt, melyben a to
vábbi teendők végett tanácskoztak. A magyar 
miniszteriális épületben berendezett tanácskozási 
terem alig elég tágas arra, hogy kényelmesen le 
hessen benne elhelyezni a tagokat és gyors- 
irókat, hallgatóságnak csakhogy épen van egy kis 
hely szorítva.

* (Az akadémia idei nagy jutalmát,) mint beszé
lik, Madách „Ember tragédiájának“ Ítélik. AMar- 
czibányi jutalomra Szász Károly műfordításait, 
Gyulai Pál „Vösörmarty életrajzá“-t, Kemény Zs. 
„Zord idő-“ j  ét, Jókai két regényét s Fábián Gá
bor „Cicero leveleit“ jelölték ki

*(A K isf aludy-Társaság nagygyűlésén) a megnyitó 
beszédet Toldy Ferenc másodelnök fogja tartani. 
Greguss Ágost pedig a titkári jelentésen kívül egy 
szózatot is intéz a tudósokhoz. » Bizonyos, hogy 
Gyulai Páltól is hallani fogunk ott egy satyrát. Az 
ülés e változatos műsor mellett sem fog tartani 
tovább 10 órától félegyig. Gond van rá, hogy a 
közönség figyelme ki ne fáradjon.

* (.Hen8zlmann Imre tudósunkat) a magyar kor
mány azzal a megbízással küldte volt Párisba és 
Londonba, hogy a francia és angol nevezetesebb 
kormányi és egyéb nyilvános könyvtárak beren
dezését, felosztását, azok utasításait, katalógu
sait, belkezelési módozatait tanulmányozza, s 
hogy e könyvtárak szervezetére és használatára 
vonatkozólag tegyen a minisztériumnak kimerítő 
jelentést. É jelentést egy érdekes munkában teszi 
közzé, melyet a közoktatási minisztérium ad ki.

* (Schneider Antal volt honvéd-orvos) és Bem tá
bornoknak gyógy-ápolója, későbben pedig a szám
kivetés rideg napjaiban barátja, ki Törökország
ban Mahomed vallására tért át, f. hó 19-kén 
vezette keresztség nélkül felnőtt hat gyermekét 
о szentség fölvételére, ugyanekkor a családapa és 
anya, kik a polgári törvények rendeléseként lép
tek frigyre, a házasság szentségét is fölvették. 
A vallási szertartást reggeli 8 órakor az országpri- 
más végezte Budán, a krisztina- városi kápol
nában.

* (A nemzeti muzeum képtára) becses ajándék
ban részesül. Nevezetesen Fuohs Gusztáv ur oda 
ajándékozta a birtokában lévő „Mohácsi vészt“ 
Székely Bertalantól. E kép — mint tudva van — 
a párisi világtárlaton is ki volt állítva s becsületé
re vált a hazai művészetnek. Hihetőleg szintén 
múzeumunkba jut ugyancsak Székely egy más 
történeti müve is, mely az egri nők várvédelmét 
ábrázolja. Ezzel az egri hölgyek akarják meg
ajándékozni a múzeumot.

* (rí magyar vasúti kölcsönről) nehány napig 
az ahir járt, hogy sehogy sem sikerült. Illetékes 
helyről azonban azt írják, hogy annak sikerét

°gy pillanatig sem fenyegette kétség. Az aláírások 
Parisban és Pesten e hó 28-ikán kezdődnek meg.

v* (Izsó Miklós) már elkésziteite Pákh Albert kis 
mellszobrát, s e meglepő hűségű műből gipszönt
vények kaphatók Eggenberger könyvkereskedő

nél. Úgy halljuk, hogy a miskolci Palóczy-emléket 
is ő vele akarják elkészíttetni, s anyi áll" hogy ez 
idő szerint jobb magyar szobrászra nem is biz
hatnák.

* (Az eddigi hadügyminiszter Ь. John) visszalép
vén, a ‘birodalmi hadügy miniszterségben utódja 
Kulin altábornagy lesz.

* (Ajándék a királynénak.) Budapest hölgyei 
közül egy bizottság alakult a végre, hogy királyné 
ő felségét, midőn Gödöllőre érkezik, egy pompás 
bölcsővel ajándékozzák meg. Aláírást nyitnak e 
célra. Óhajtják, hogy a legszegényebb asszonyok 
is járuljanak hozzá filléreikkel.

* (Gyönyörű gyümölcsöket) árul egy francia ker
tész a redout alatt. Körtéi, almái oly nagyok, 
mint egy-egy jókora dinnye. Árul ojtványokat és 
csemetéket is, melyekből nagyon sokan vesznek.

* (Gr. Tdeki Blankának,) e kitűnő honleánynak 
életéből egy szomorú jelenetet festett le Madarász 
Viktor, Parisban lakó geniális festészünk. Ez 
osztrák fogságában tünteti föl a hazafias és férfias 
lelkületű grófnőt. A kép átalános feltűnést okozott 
a párisi mükiállitáson, hol csak jeles müveket 
szoktak közszemlére helyezni; most pedig már 
Kendi-Lónán (Erdélyben) van, hová e napokban 
érkozett meg.

* (Rablók.) F. hó 5-én este Szent-Lászlón Deák 
Ferenc sógora, Oszterhueber József udvarára 
Pusztá-Szent-Lászlón, négy fegyveres csavargó 
hajtatott be szánon. Á rablók az erős zárakkal el
látott urilaknak a háziúr által lakott részét vették 
ostrom alá, azonban sikertelenül, — ekkor a ház 
rendes éji őre, Oszterhueber József ur erdösze kér
désére, hogy mit akarnának? kijelentők, hogy 
pénzért jöttek; miről a liáziur értesülvén, 15 forin
tot küldött ki oly megjegyzéssel, hogy többet nem 
adhat. -—„De a rablók azzal meg nem elégedvén, 
fényegetödzve többet követeltek; s bár a mindin
kább növekvő zajra a szomszéd cselédlakokból 
és a falu minden részéből a nép földesura segítsé
gére sietett nagy számmal s fegyveresen, a haran
gokat is félreverve, a rablók szerencsésen meg
menekültek! Ez átalános részvétet gerjesztő s 
elég szomorú eseten kívül a múlt héten a Börzön- 
céu, két urilaknál rabolt egy másik csapat.

* (Szaniszló nagyváradi püspök) hir szerint 20 
zuávot dilit és fog tartani a pápa részére.

* ( Veszedelmes hajózás aBalatonon.) Somogyi ha
lászok múlt hetekben Fonyód alatt 40 mázsa ha
lat fogtak, s már partra szállítani akarták, midőn 
a hirtelen szél a jeget több irányban mogrepeszt- 
vén, szétdarabolta, Okot egy jégtábla életveszély 
közt Tihanyig vitte, hol szerencsésen partra ju
tottak, terhök pedig nem tudni merre úszott,

* (Chorinszky grófnő gyilkosát,) Ebergényi Jú
liát, az orvosok elmebetegnek nyilatkoztatták k i; 
s mint ilyen tébolydába vitetett volna.

Folytatás a mellékleten.



Előfizetési fölhívás

„HAZÁNK S KÜLFÖLD“-re.
Lapunk irányát már ismeri olvasó-közönségünk, mert előfizetőink száma mutatja, hogy azt 

már az országban mindenfelé el van terjedve. Itt hát csak azt jegyezzük meg, hogy ez irányt 
ezentúl is megtartjuk, rajta levőn, hogy legjobb Íróinkat csoportosítván magunk köró, közleményeink 
mind becsesek, mind érdekfeszitők legyenek.

Uj évvel kezdődő számos érdekes közlendőink közül csak 
„Az Í8 4 8 —49-diki eseményekre vonatkozó ism eretlenebb ra jzo k a t“, 
v Kossuthnak képekkel itlu stra lt an g lia i d iada lu lja  ism ertetésétu, és 
„A m enekült m agyarok  kaland - és szenvedésteljes életét A m erikábanu em

lítjük föl. ,
1868-diki minden egész éves előfizetőnket 1868-ban ismét uj és 

kedves meglepetésben fogjuk részesíteni/ csupán a 30 krnyi bélyeg- és csomago- 
Jási díj beküldése mellett.)

. ЦШГ Cj előfizetőink azon kedvezményben részesülnek, hogy 1867- 
dikimulapunkat, a párisi világtárlaton kiállítva volt,, I I i m y a d y l  z á s z l ó  
v é g r b i io s r t j á t “ is megkaphatják 1 frt 30 kr. külön beküldése mellett,
mely összegbe már a bélyeg- és csomagolási díj is belé van számítva.

Előfizetési föltételek:
к 2 й ! ? ёКг е  ■ ' : : v • ' • ' в  f r t .  Ne(jan.—áprilisig) .

e t e v r e  (január júliusig) . . .  3  „ ÍW “ az 1868-diki mümelléklet csomagolása 30 „

Előfizetési felhívás a

,H E T I  P O S T A “
c im ü  p o l i t ik a i  .

(Ára évnegyedre csak egy forint.)
Mai nap jóravaló magyar ember már nem lehet el újság nélkül, mert nemcsak joga van me

gyéje, hazája és a nagy világ dolgairól értesülnie, hanem ez hazafias kötelessége isim ért?  “a»- 
azon ország életre való, melynek minden polgárát érdeklik a közügyek K ’ [ a“

• 4f, elö.fit e‘ö oly s z a b a d e l v ű  ú j s á g o t  kap, mely érthetően magyarázza meg a hazai 
politikai állapotokat, — pontosan elbeszéli az országgyűlésen történteket és azott mondott szónok
latokat, elmondja szorgalmasan, mi történik a nagy világ országaiban és 1rift»í.űv,í * í •.

.* “  " " “ ' f  * 4*  • «  akár а . «.«ЦЬяп, akár « külföld» | -  „J
• é е2^ й1 f é r j ü k  t. olvasóinkat) itthonról s távol külföldön elszórva élő hon- 

fitársainktól, mindenre kiterjedő újdonságaiban hasznos szolgálatot igyekszik tenni mindennemű 
PaPnak^ anit,6nak> gazdának, községi elöljáróknak, szóval minden állású polgártársaink-

«■». i f f i ü
r o . . . - sJ X . Z ut o  * „ *  M L * V d lV l“  - * <  . л . «
keket s „Apróságok“ cim alatt olvasni é r d e m e . elbeszel<5seket> bumonszt.kus c,k-

E lő f lz e íé s i  f ö l t é t e le k :
Januártól m árcius végé ig  % évre . /  f f  j Januártól szept. végé ig  % év re 3 
Januártól turnus végé ig  V* évre . Z f t  | Januártól egész évre . . 4 f f

(Az előfizetések Pestre, a „H e t i P о s t a“ kiadóhivatalához küldendők ' "
Szokoly Viktor.  Emich Gusztáv

szerkesztő és tulajdonos. , , WUSZtaV,
magyar akad. nyomdász és kiadó


