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T A R T A L O M .
Cikkek : „Az illavai fegyintézet.“ — „Az elhagyott.“ kesztői üzenetek.“ — „A kiadóhivatal üzenetei.“ — ‘„Uj- 

(Krajnal z^nrege.) Költemény Prém Józsefiül. — „Libarona dons&gok.“
asszony történeneie.“ (Dóllamerikai vázlatok 1840—41-bŐl.) Képek : Az illavai fegyház. (Lósy E. raj'za.) — Don Jósé
(Vége.) Csepeli Sándortól. —* „Károlyi Sándor.“ (Történeti Libarona temetése. (A „Libarona asszony történeto“ c. cikk
rajz.) Timkó Józseftől. —- „A gladiatori küzdő-játék ok Rómá- héz.) — Károlyi Sándor. (Klimkovits Béla rajza.) — Vihar a
ban. Viski K . Bálinttól. — „Az 1831-diki kholera-mozgalom tropikus éghajlat alatt. (Szövege a „Vegyes“ közt.) Orosz 
Pesten.“ Szalay Józseftől. — „Egy hét története.“ V adnai K á- szánok Sz. Pétervárott. 
rolytól. —- „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.“ — „Szer-

I r o d a l o m .
— {„Szózat a  Szondi-emlék ügyében.11)  Irta Pongrácz Lajos, évre 6, V3 évre 3, */4 évre 1 ft 50 kr, úgy hogy egy-egy ftí

mint a Szondi-emlék választmányi tagja. E röpiratocska kap- zet csak 26 krba kerül. E vállalatból eddig Ponson du Ter-
hatú Ráth Mór könyvkereskedésefútján 20 krért, s tiszta jőve- rail „Egy király ifjúsága“ cimü történeti regénye jelent meg
«leime az emlék javára fordittatik. Pongrácz L. e röpiratban 4 füzetben. Az előfizetési pénzek a „Nefelejts“ szerkesztősé - 
azt javasolja, hogy a hősi önfeláldozásában a szigetvári Zrínyi géhez, vagy Kertész József nyomdai irodájába (városháztér 
Miklóshoz hasonló Szondi György emlékére Drégely várrom- 3. sz.) küldendők.
jai alatt (mint melyek hösiségének tanúi valának,) kápolna- — {A magyar történelmi társulat „Századok“) cimü folyó
szerű emléket állítsanak. iratának ezidei 2-dik füzete következő tartalommal jelent

— („Jelentés a gazdasági szakképzés állásáról F rancia- és m eg: „Magyar okmány-érdekességek“ Ipolyi Arnoldtól;
Németországban, Svájc- és Belgiumban, 1867-ben, s ennek „András, erdélyi püspök felségsértése,“ gr. Eszterházy Já-
alapján kidolgozott tervezet hazánkra vonatkozólag.“) Közre- nostól; „A pozsonyi káptalan újabban talált egyházi éksze-
bocsátják Sporzon Pál és Kodolányi. Antal, mint a magyar rei,“ Rómer Flóristól; „Magyarországi helynevek,“ Pesty
kormány kiküldöttei.—- Itt egyúttal megemlíthetjük, hogy Frigyestől; könyvismertetések s tárca.
már 1869-re gyakorlati irányú „Gazdasági évkönyv“ fog — (Vértesy Arnold  „T iz beszélyére) előfizetést hirdet. 
Kodolányi szerkesztése mellett megjelenni. Ezen kedvelt beszélyirónk említett tiz válogatót novellája

— (»Szépirodalmi csarnok11) címmel Fríbeisz Ferenc új két kötetben fog megjelenni. Az előfizetési összeg 2 ft, mely
vállalatot indított meg külföldi divatos regényekből, mely március 20-ig Vértesy Arnold nevére címezve (Pest, város-
újévtől fogva jelenik meg. Minden hónapban két s igy egy ligeti fasor, 27. szám) küldendő be. Ugyanily összegért után-
évben 24 füfeet jelenik meg, melyeknek előfizetési ára egy I vétel utján is megrendelhetni a beszélyeket.

Szerkesztői üzenetek.
—  Kaproncára: L. G-nak. Igen érdemes dolgozat az, — P esten: Br. A-nak. Mind a „Boszorka-folt,“ mind a 

csakhogy tárgya nagyon ismert, sőt a múlt évben Zichy An- „Dreyse“ olyan cikkek, melyek elől érdekesb közlemények 
táltól egy önálló kötetben is megjelent. Afóle, milyet tavaly elfoglalják a tért.
közlénk öntől, sokkal alkalmasabb lenne. — Az „Öreg asszony i f jú  lányali költői beszélyt nagy ter-

T. B ecsre: I. B-nek. Belé fog jönni a „Honvéd-Al- jedelménél fogva sem közölhetjük,
ium ba“. — m .f-nék . Jók. Kiadjuk.

— Pozsonyba: B. G-nek. Sokkal jobban szeretnők, ha
ugyanazt rövid cikkben, az illető megnevezésével kaphatnók --------------
meg a „Honvéd-album11 számára.

— ,A. aprós&gokat „vegye* köziemé- A kiadóhivatal üzenetei.
n yem k“ közt fogjuk kiadni.

— * . Szigetre: M. B-nak.A nyelv kezelése elég csinos ; B V ~  „Zrínyi és Frangcpán utolsó találkozása“ ci-
helyes tanulmány, igaz érzés és helyes észjárás megadja mü 1866. évi nagy szines mülapnnkat újra nyomatván, lau- 
majd aztán a többit is. nak szétküldését már megkezdtük a t. megrendelők részére;

— O y u la ß M rvd r tt-S.O-nek. Ama névaláírásokat már egyszersmind jelenthetjük, hogy njabb előfizetőink iránti
félretevők A rövid tudósítást a kedvezményből ismét elfogadunk e képre megrendeléseket 

„№ft Po«<rf“-ba ’Irtattuk, melynek szamára érdemes dolgok- 1 ft. 30. krjával, valamint az 1866. évi „Dobozi* cimü mülan- 
ról máskor is szívesen fogadunk leveleket. ra is ugyanily összegért. v

—  Szabadkára : St. J-nak. Minthogy nem használhatjuk — A „Hazánk s a  “ mait három évfolyama egy
f  k.?Adt 1 a buntetéspénzt, melyet a vaskos tiszta, bekötetlen példányát 18 írtért megrendelhetni Mo-
levélért kellett fizetnünk. , сайту Béla  úrhoz, UngvArra intézendő levélben.

, Kagdacrra: Cs. Zs-nak. Óhajtását teljesítek. Azonban -  Szintén mindhárom évfolyam 6 díszes kötetbe kötve
másnemű dolgozatot kérnénk ; a küldött távol esik a lap irá- 20 ftért megkapható, a pénz beküldése mellett kiadóhivata- 
cyatol. lünkhöz.

Ú j d o n s á g o k .
Т Г /А  eHonvéd-album“) miiidon tizedik előfi- ben világtörténelmi szabadságharcunkat egy, a ha

jtőjének  ^  előfizetési összegét a szerkesztő za fővárosában fölállítandó emlékszobor által mosr-
és kiadó felajánlván egy, az ország fővárosábán, örökitoni serösen meg vagyok róla (rvözödve
a szabadságharc megörökítésére felállítandó em- mi-
lékszobor javára, ez alkalomból kftiinő tisztelet- szerint az óhajtott siker eléressék. -  A zsenge
ben részesülő hazánkfia, Vetter Antal altábornagy ifjúságtól kezdve a gyönge aggkorig mindenki
következő sorokat mtézé a „Honvéd-album" szer- versenyezni fog egymással abban, hogy a szüksé-
kesztőjéhez: „Nagy és dicső a gondolat, 1848 -49 - ges áldozatokat átszolgáltatván, nemlétünk ezen



Az i l l a v a i  f e g y i n t é z e t ,
Miolőtt o leirhatlan szenvedéseket rejtő fegyin

tézettől foglalkoznánk, no sajnáljunk egy percnyi 
figyelm ot IHavától, moly nevét kölcsönző a fogy-

Illává kisded és nagyobbára rozzant épületei 
nem tanúskodnak ugyan valami virágzó anyagi 
jólétről, de Troncsénvárm egye folobb fekvő köz

intézetnek, s vessünk egy futó pillan tatot a gyö
nyörű távlattal jutalm azó regényes Vágvölgyro s 
a közel Pruszka felett magasuló Oroszláukő feje
delmi romjára.

ségeihez hasonlitva, szogénynek sem mondható. 
Mintogy 1100 lóikét számláló, tótajku, de magyar 
érzelm ű és bocsülotos nép lakja о kis mezővárost, 
m ely minden alkalom m al tiszteletreméltó jeleit
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adta ez érzelemnek. Találkoznak ugyan ott, a 
korábbi rendszer által idegen égalj alól oda terel
tek, de ezek centralistikus és pánszláv törekvé
sükkel nem rontliaták meg som о kisvárosi, sem a 
körötte fekvő vidéki lakosság jobb érzületét, miért 
a múltjához liü vidéki értelmiséget és az ezzel 
karöltve járó r. kath. papságot illeti az elismerés.

Elragadó kilátás nyilik e kis m.-város éjszak- 
nyugati széléről a Vágvölgyro s a morva ha
társzél fölött átelleuben emelkedő Oroszlánkőro. 
E váromladék alapját széditő-magas, kopasz szirt 
képezi. Oly komoran áll a vár két tornya, mintha 
Jakusics fenyegető karjai emelkednének a sírból 
égfelé. Méltán nevezők e várat hazánk legvakme- 
rőbb építményének. Roppant meredek s ma már 
csak gyéren járt ösvény vezot e bámulatos vár
romhoz. Ha szél lengedez о romok felett, kinek 
ne jutna eszébe „Katalin“ sóhajtó szelleme? Az 
omladék közelében még magasabb a Podhrágyi 
nevű sziklakúp ozat, mely az ég szomszédságában 
lévén, hajadonfővel áll az alkotó előtt. Rajta sem
mi jele a tenyészetnek, alantabb vállain csak egy
két bokor gyalogfenyő, de ezek is törpék. E  ma
gaslatról tiszta időben Pozsonyig is el, Morvaor
szágot pedig egész kényelommel le lehet nézni. 
Örömest időzném tovább e magaslaton, melyről 
regényes kilátás nyilik a múlt emlékeire, de e 
sorok célja visszakényszerit fölvett tárgyamhoz, 
a fegyintézet ismertetéséhez.

A fegyintézet a már emlitett kis m.-város észak- 
nyugati szélén, közvetlen a Vág partján, eme tör
téneti nevezetességű, zordon, de egészséges éghaj
latú vidéken, a morva határszéltől egy, -— Tren- 
cséni Máté sasfészkétől pedig 2 órányi távolban 
alakult.

A fegyintézeti épület múltja szoros egybefüg- 
gésben van a m.-városéval, melyet Nagy Lajos 
király idejében Lévának neveztek s talán a ma 
is élő Lévayak ősei alapíthatták. Léva ötszázadon  
át könnyen satnyulhatott Illavává. A sziléziai 
hadjárat után Magyar Balázs vitézségének lett 
jutalma, s ennek leánya kezével a csaták óriása: 
Kinizsi Pál kapta. Később a vitéz Osztrosicsok 
fészkeltek benne s valószínűleg ezek építőnek itt 
váracsot, melyből az utolsó Osztrosicsnak hazaíi- 
sága miatt kellő menekülnie. I. Lipót Breünor

Kristófnak 80,000 forintért adta el. Broüucr, mint 
b. Modnyánszky A. említi, a váracs alsó részét 
úrilakká, a felsőt pedig Széchenyi G yörgy pri- 
mássali szorződése szerint zárdává alakította át, a 
trinitariusok számára, kiket József császár űzött 
ki a tömör épületből. Újabb időbon a Königsegg  
grófok tulajdonává lett. Az épületet és az azt 
környező kertot -—h a jó i értesültem —  84,000 
pfrtért vette mog az állam. 1856-ban alakították 
fegyházzá.

A bukott rendszer buzgó oszközei, a saját föl
fogásuk szerinti szükséghez képest, jelentékeny  
átalakítást eszközöltek az épületekben, sőt némi 
új építményekkel is bővitették azokat, nevezete
sen : minthogy az északi kétemeletes, vagyis fő
épületvonal falából 5 öl volt a földbe sülyosztve : 
2 y 2 öl mélységre elhordaták mellőle a földet s az 
által nyertek egy mély udvart és földalatti (souter- 
rain) helyiségeket.

A fegyintézet épülete vagyis épületcsoportja 
műépítészed szempontból nem igon érdemel ügyei
met. Egy, minden rendszer nélkül össze-visszatá- 
kolt quodlibot az. Kívülről mindamellett, kivált 
déli és délkeleti irányból tekintve, meglepő hatást 
gyakorol a nézőre emez, a mellette gunynyasztó 
apró viskókkal szembeszökő ellentétet képező 
nagy tömog. l)o  ismeretlen utazó inkább zárdának, 
mint fogy háznak tartaná az épületei közül maga- 
suló két toronynyal és gótli stylü temploma miatt. 
Homlokzata délkeletnek, hátulja pedig a Vágnak, 
azaz északnyugatnak fekszik. E nagy tömog épü
let látásánál akaratlanul is azon kérdés merül fel 
a szemlélőben, h o g y : népnovelés, mikor jő el a te 
országod, az idő, melyben az emberiség nem lesz 
kénytolen ily irtóztató szörnyeket táplálni?

Az első fegyencszállitmány 1855-ben december 
10-én érkezett ide, ekkor kozdék fegyházzá ala
kítani s azóta 1700 tévelygőnek adott hajlékot. 
E tekintélyes számból mintegy 850 halt el 11 év 
alatt, mi eléggé kedvezőtlen arány, ha figyelembe 
vesszük, hogy kevés kivétollol mind a legszebb 
ifjú- és férükorban lövő, azaz 18-tól a 40-dik évig  

I terjedő életkorú szerencsétlenek képezik ez intő- 
j zot népségét.

Illává u legsúlyosabb fogságra Ítélt fegyencok  
I letartóztatási holyo.

A zöld erdő BÖtétibe,
A nagy erdőbe messzire,
A mély erdőbe, sűrűbe,
Kis keskeny ösvény-út vezet;

Az e l h a g y o t t .
—  Krajnai néprege. -

Egy bűnös fekszik ott, beteg; 
Halkan liheg, —  oly elhagyott ! 
Vajh ! hívnák néki a papot.
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Kicsiny madár száll most oda,
Hozzá a beteg így beszél :
„Itt fekszem én bűnös szegény,
A szent atyát kívánom én ;
Oh volna bár, szép kis madár,
Egy követem!“ —  „Magam leszek,
—  Szólt a madár — friss, gyors követ Г

S a kis madárka elrepül,
A papnak ablakára ül ;
Csicscrg : cseng, cseng, csattogva zeng, 
S a pap fölébred oda bent;
„Erdőben beteg, elhagyott 
Fekszik ; kívánja a papot!“

Most a madár toronyba szá ll;
„King kong-klanga kong a nagy harang, 
S a sekrestyés fölébred és 
A templomhoz gyorsan szalad.
Ott készen várta már a pap.
És ekkép szólt a szent atya :

„Haldokló hívat engeinet,
He nem tudom, vajh hol lehet ?“
Es gyorsan szól a kis madár :
„Csőrömbe a kis csöngctyüt 
Adjátok, és a repdesés 
Közben nektek majd csöngetek !“

Csőrébe a kis csöngctyüt 
Od adjak. Csönget : kling-kiling 
S beteghez az erdőbe száll 
A csöngetyü bús hanginál. —
Minden hunét meggyónja ez,
Es tiszta lelke égbe száll.

P rém  József.

Libaromi asszony története.
(D él-am erikai vázlatok 18 4 0  —41-böl.)

(Vége.)

Megtudtam, hogy fivérem értesülvo szenvedd- 
Beinkről, meg akart látogatni. Azon pillanatban, 
midőn elindulandó volt, Ibarra szigorú büntetés 
alatt megtiltó, bogy szándékát teljesítse.

Elfelojtém mondani, hogy még akkor, midőn 
volt egy kis enni valónk, s kunyhónk, — Unzaga 
nojo, Donna Raphaela Carola tizenegy napot ve
lünk töltött; de nem tudván tovább kitartani sa- 
nyaruságunkat, — elment, megátkozva a napot, 
midőn először о kietlen földre lépett.

Nem győzök eléggé csodálkozni, hogy az indu
sok kogyotlensegénok áldozataivá nem lettem. Egy  
reggel az erdő sövényzotén megtaláltam egy  
nyílvesszőjüket, alig volt három láb hosszú, s ke
mény fából készült három éles hegyben végződött. 
Kevéssel ozután ki kellett mennem vizet hozni, s 
alig ötszáz lépésnyire fagy la ló borzalom közt egy 
véres főre bukkantam ; itt feküdt egyik szomszé
dunk, a kit ismerénk, nehány lépésnyire , holtan, 
kis leánya mellett lándzsával leszúrva. A katonák, 
a kik távolról felettünk őrködtek, habár jól fel- 
fogyverkezve,szintén úgy féltek, mint mi. Egyik os
te az őrmester hozzám jötts kérdező: nem tudom- 
o, merre vannak az indusok У Elbeszélte, hogy egy 
közöli kastélyban megtámadtak ogy nőt, ruháiból 
kifoszták, s rimánkodásai dacára elvivék. Azt mon
dám n e k i: ha valaha ily veszélynek kitéve len
nék, — kérném, lőjjenek le inkább, meg lévén 
győződve, hogy halálom hire nem koseritené el

annyira családomat, mintha azt hallanák felőlem, 
hogy elraboltak. „Valóban nem ! felelt ez ember 
ocsinány tekintettel, — nem adnék semmitön ké
rőimére : ellenkezőleg, ha tudnám s merném, meg
kötözném önt, s eladnám egy gazdag montevide- 
ói lakosnak.“ E  na]) óta nem nézhettem e nyomo
rultat borzalom nélkül, ü g y  elrejtőztem, a mint 
észrevevém, — mint a legkisebb neszre, midőn 
azt gondolám, hogy az indusokat hallom. Egy  
ily pillanatban küzdve az éh-halállal, azon gondo
latra jöttem, megkérem családomat, hogy küldje
nek valakit, a ki megszabadítson, s hozzájuk vi
gyen, Ibarra nem ellenezte volna ezt, de azonnal 
elűztem e kisértést, mint vétkes gyávaságot, 
boszankadtam magamra, térdre estem s kértem 
az istent, bocsásson meg, s még nagyobb hévvel 
kezdőin ápolni férjemet, segítve, s módokat keres
ve, hogy életét meghosszabbíthassam. Hajh! nem  
ringathattam ábrándokban magamat. Látni való 
volt, hogy életének vége nem messze van.

IX.

Mit mondjak többet У A szenvedők panasza nem 
egyhangú. Don Jósé napról napra betegebb lett. 
Napról-napra újabban megtám a dák ideges roha
mai, s gyakran elájult.

Február 15-én délutáni két óra felé, iszonyú vo- 
naglásokba esett. Magam valék, távol miudou se 
gélytől. Unzaga az őrmestertől parancsot kapott,mi
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miatt távozni kényszerittetett. Mit tegyek ? Hova 
legyek? Karjaim közé zártam férjemet, keblemre 
emeltem, megkísérlőm elnyomni erős rohamait, de 
lecsillapítani képtelen valék ; okkor kétségbeesve 
elhagyám, futottam sobosen, a nagy magányban 
jajgatásra kezdek, visszajöttem, átkaroltam, bor
zalom közt néztem, ismét visszafordulék, kiálto
zásaimmal is némi vigaszt keresve e csapás között. 
Jól érezém, bogy férjem meg fog halni, térdre es
tem előtte, s imádva kértem istenomot, fejét keb
lemre helyezőm, de ez iszonyú küzdelmek közt 
kimerültem, elhagyott erőm, szemeim többé nem

olőtt! Tizenkilenc éves valék. E gy évvel ozolőtt 
boldog voltam, a szeretet s jólét karjain ; minden 
mosolygott roményeimro!

TJnzaga visszajött, s locsiiggoszté szomorún le
jét, látván a szegény halottat, s néhány töredezett 
szót akart mondani vigasztalásomra. De rögtön 
egy katona jött értté, s olhurcolá, még csak időt 
sem hagyva, hogy legalább némi tanácsot adjon.

Az éjt egymagám töltőm szerotott Don Josém  
holtteste mollott. Már jól ki sem vohotott zaj, a 
madarak csevegése, a jaguárok orditása vegyült 
a szél nyögései közé.

láttak semmit is tisztán. Reszkettem s elvesztem  
eszméletemet.

Nem tudom, ez élet-lmlál közt meddig maradtam 
eszméletlenül. Midőn a félhalálból magamhoz jö- 
vék, Don Jósé teste félig reám dőlten már megfa
gyott, megmerevedett. E pillanatban miért nem 
tudtam vele meghalni ?

л-mlékezem, hogy e végpillanatban egy kényét 
sem ejték, mozdulatlan álltam e tompa fájdalmak 
között. Majd egyszerre ezer gondolat támadt lel
kemben, s egész múltam, mint egy kép tárult fel 
emlékezetemben : én vngyok-o az, ki itt állok ron
gyok között, e kietlen vadonban, férjem holtteste j

Egyik pillanatban úgy totszett, mintha zavart 
zsibajt, emberi rekedt vad hangokat hallanék, nem 
kétkedőm, hogy az indusok közelednek. Az ordő 
be menekültem, út nélkül, nyakra-főre, a félelemtől 
rcmogőu, nem merve sem megállapodni, som hall
gatózni. Tovább-tovább hatolva, lihegve egy vá
gáshoz értem, ezentúl nem volt egyéb, mint egy 
kietlen szoros, áthatlan sziklákkal s tövisokkol. 
Kimerülve a földre roskadtam j már rég ideje nem 
ettem semmit, a szomjúság is égetett, de nem volt 
erőm, hogy felkeljek s élelem után lássak.

Itt maradtam a földön eltorülvo, mozdulatlanul



gondolat nőikül mdg oz éjjelen, a következet nap jaimba tövek Elist és L ucindát! Kedves gyerme- 
s éjszakán. | keim ! mily elragadtatással zártam őket karjaim

Az a bír torjedt el, hogy elraboltak az indusok, közzé! meg voltam hatva, mennyiro hasonlítottak 
Egy ember, — azon szomszédunk, kinek karját atyjukhoz!
bekötezém (ez volt azon szerencsétlen, a ki küz- Az orvos,Mongo ur, épen nálunk volt; szemeim 
ködött a jaguárral) keresésemre indult. Véletlen vérbe borultak, s aztrendelé, azonnal fektessenek
nyomomi a akadva, miután ezt többször eltevoszte, lo. Családom meglátta okkor elsanyart testem 
mog újra föleié, s elérkezett hozzám. Nem tudtam mily sok sebtől van befödve. Nem vetkőztem le 
szólni, majdnem lélek nélkül valék. Felemelt, há- egy év óta, hogy éjjenkint talpon lőhessek ápolni 
tára vett, s Don Jósé holttestéhez vitt. férjemet, vagy szökni az indusok elől. Sokáig bo-

Л mint egy kissé összeszedtem örömet, megkér- togon feküdtem, 
tém a jo ombort, szerezzen nekem lovakat, s egy Többször megtörtént, hogy éjenkint, ki akartam 
szekeret, hogy férjem holttestét a matharai tometö- ugrani ágyamból, rettegve felkiáltottam; a legbor- 
be vihessem. Elment s csak kei nap múlva tort visz- szasztóbb álmok g y ő r i e k , — hallani véltem az 
sza, húsz mértföldre kellett mennie, hogy lovakat indusokat vagy a jaguárokat, 
találjon. Л mint egészségem egy kissé helyre állt, Santia-

E1 képzolho!ö, m ily gyötrelmeket kellő kiálla- góban hagyva minden birtokunkat, visszatértünk 
nőm távoliéin a la tt: leírni képtelen vagyok. A1 Tucumánba.
konyáikor az est-ima órája után nem mertem i Kevéssel ezután fájdalommal értesültem Unzaga 
szegény halottam mellett maradni, elhagytam, gyászos kimultáról. Oly szomorú sorsra jutva, 
de ismét visszajöttem, félve, hogy a vadállatok hogy gyökerekkel táplálkozék, meg akart szökni, 
zsákmánya lesz. | do eltévedve, elhagyá bátorsága, s azon szeroncsét-

Midőn a holttestet szokérro к ellőtt volna tenni, Ion gondalatra jött, hogy Ibarra lábaihoz veti ma- 
azt mondák, ez lehetetlen. E gyes részoi szétváltak, gát. E szörnyeteg látva c rongyokkal fedett, vérző 
a szekér darabokra tört. sebekkel megrakott nyomorultat, hidegen négy

Szándékommal fel kellő hagynom. katonát hivott elő, s szeroncséntlen bajtársunkat
Fltomettem férjemet közel a helyhoz, hol lelkét lándzsákkal átszuratá. 

kiadó. Két ember leeroszté a gödörbe. Megkértem Tizonkét évi sikertelen esdeklések után végre 
Unzagát, kit végre hozzám bocsátottak: tegyen kinyertem az engedélyt, hogy féljem földi ma- 
egy kis jelvényt о helyre, hogy később, balog- rád ványait Sáltába szállíthattam, s egy sirt emol- 
alább meg lesz engedvo, szorotott férjem szomorú bottom.
maradványait felvohessom, s megszentelt földbe Ibarra halála után (meghalt 1847-ben) tisztelet- 
szál li thassam. re méltó unoka öcscse D. Antonio Taboado, a ne-

Unzaga neki keseredett: „Mi lesz belőlem V mos tábornok, a vadonba tett egyik kirándulása al
fél kiáltott. Ki kötözi be sobeimot У Elhagyatva, halmával látni akará a helyet, hol Don Jósé be-
segélytolonül fogok itt meghalni! Isten vele Sou- végezte életét, s ugyanazon katonák által, a kik-
nora, isten vele ! kogyed volt itt támaszunk s vi gyötrolmink eszközoi valának, egy nagy fakerosz-
gasztalónk !“ tot emeltetett о fölirattal:

Szerencsétlen ember ! Keserve lelkem tépte szét. „/1 b a rá tsá g  kegyelete a zsa rn o k sá g  egy ik  vérta-  

De mit tehettem У rm já n a k .“
Rögtön Matharába menék s megkértem a. lel

készt, szolgáltasson isteni tisztelet. Az utóbbi években több francia utazó látta Son-
Л parancsnok elég szemtelen volt visszakéret- nora Donna Agostinát. Ezek közül ogyik, az ipar

ni tőlem férjem láncait, miket férjem lábaira ver- s tudománynak tett nagy szolgálatairól ismeretes
tok. Elhagyott a türelem. Azt izoném neki, küld* Poucol Benő az, ki e nőt többszöri kérelem után
jo cl katonáit s hozassa el a vadonból. ezen elbeszélésre birá, mit kivonatban közlénk.

Szokorünk csak lassan haladt. Négy éjt utón töl* Moussy Márton tudor, utitársa Roucelnok, az 
ték, alvás nélkül. Midőn Santiagóban házunk olé argontini szövetséges társaság éjszaki vidékein, a
érkeztem, Eulogia, egyik nővérem meglátva, felei- következő sorokat irta a „M onodnak e tárgyra vo-
koltott:„Agostina visszajött— Libarona m eghalt!“ natkozólag :

És én folkiállték: „gyermekeimet! gyermekei- Uram!
lno^j« „Mind azon részletek, melyokot ön ismer Liba-

Anyám s Izabella nővérem felém siettek s kar- róna asszonynak a chachoi kiotlou pusztaságban
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tartózkodásáról, s m elyek előadvák a Buenos- 
Ayresben kiadott R e lig io  cimü lapok (1858-ki) 25. 
26 s 27. számaiban — toljes hitelt érdemelnek.

„ . . . . Volt szerencsém látni a férj iránti sze
retet ezen hősnőjét 1857 évi ősz közepén Sáltában, 
a hova vonult volt családja körébe, de m ég akkor 
alig ismerem csodálatraméltó történetét. Nehány  
hónappal ezután Tucumanban s Santiago del Es- 
teroban, ez esemény színhelyén az elbeszélés va ló 
diságát több szemtanú igazolá. E  szomorú törté
net itt különben is átalánosan ism erve van, s ez

utóbbi város lakói büszkék о hős leány társukra 
„Dona Agostina Palacio de Libarona m ég kö

zép korában van, miután 1841-ben férje szám űze
tése s halálakor nem volt m ég 19 éves. Jelen leg  
övéitől környezve, a köztisztelet tárgya szorotott 
családja körében (m ely egyike a vidék előkolöbbjci
nek), helyzete kétségkívül igen kiérdem elt jutalma 
ifjúsága szenvedéseinek; de e szoretotro méltó? 
s még m indig oly jó, m int szép nőnek gyöngéd  
finom érzete semmi hiúságot sem üz.“

K özli: Csepeli Sándor.

K á r o l y i  S á n d о r.
— Történeti rajz. —

E gy  hires német iró szerint a történelem múzsája 
csak három ‘„h ecsü le 'es “ férfiút ism er: Sokratest, 
Krisztust mint embert, és H unyady Jánost. Nem vi
tatjuk : van-e és mennyiben van igaza, annyit jeg y -  
zünk m eg csak, hogy ha az okot és célt vizsgáljuk, 
m ely m iatt azon iró oly szűkén osztja a történel
mileg „becsületes“ je lz ő t: a háromhoz m ég egy  
negyedik férfiúval kell szolgálnunk, kinek n e v e : 
m á s o d ik  R á k ó c z y  Ferenc. — Ám kisértse m eg  
bárki csak egy árnyékvonást tüntetni fel, m ely  
a történet ezen fenséges alakjának jellemét elho- 
m ályositja; próbálja m eg bárki nemcsak Rákóczy 
szem élyét nem azonosítani a haza szent ügyével, 
hanem ha már a kettőt elkülöníteni tudja, kimu
tatni, hogy Rákóczy rózsaágyon nyugszik, mig 
nem zete vasrostélyon porzsoltetik. Lépjen föl, a 
ki tagadni képes, hogy ezen, sokaktól már e föl
dön szentnek dicsőített férfiú, nem feledé ki ma
gát egészen, midőn nem zete boldogsága, jólléte, 
szabadsága lépett előtérbe, és gördítsen óriási kó
szált, a ki tud, m ely Rákóczyt visszatartja vala, 
ha tulnan bár saját veszte, de honának szolid mo
solygó viránya tárult szemei elé ; szóval mert 
a nevezett három férfiút az önzetlenség emelé 
leginkább a becsületesség színvonaláig —  hason
lítsa össze Rákóczyt bárki is velük, és Íté ljen: 
mi nyugodtan fogjuk vonni, mert állításunkat 
igazolandja, a legszigorúbb bírálatot is.

Nem  ok nélkül, és nem is adott tárgyunkon kí
vül esőleg hozzuk fel m indezeket akkor, midőn 
Rákóczy korából a nagynevű Károlyi Sándort 
ismertetjük, ki a nemzeti fölkelésnek a szathmári 
béke által véget vetvén, csak azért lett Rákóczy- 
13ál kisebb, mert magát som szói été vala kovésbbé, 
mint hazáját. A nép elnyomása miatti ingerültség, 
de szem élyes boszuja is vezérlé őt Rákóczy zász
lajához ; hazájának a felkelés-okozta kimerültsége, 
de saját bőséges megjutalmaztatása is teve őt hüt

lenné fejedelmi urához. Károlyit a história nem  
ismerné Rákóczy fenkölt alakja nélkül, nem is
merné hazafinak a nem zeti lét miatti küzdelem  
nélkül, nem ismerné hibáit és erényeit a szatlimá 
ri békekötés nélkül. D icső nem v o lt / mert a h a 
zafi nem nyom ható el benne az embert, de ereje 
s öntudata fölemelő őt a m indennapi lelkek so
rából.

Üssük fel a történelem lapjait és foglaljuk le
hető szűk keretbe mindazt, mit a krónika báró 
K árolyi Sándorról mond.

Született 1669-ben, atyja László, anyja b. 
Sennyoy Erzsébet volt. Iskoláit előbb Ungvártt, 
majd Kassán, Becsben, Posonyban a jezsuitáknál 
végezte. T izennyolc éves korában nőül vevén b. 
Barkóczy K risztinát , ugyanekkor atyja által 
Szathm árm egye főispáni székébe .iktatta tott, s e 
m inőségében már mint iíju, tevékeny részt vett 
az ország ügyeiben s a m egye jogait erélyesen  
védte a német hadak kím életlen zsarolásai ellen. 
E  m inőségében találta őt a Rákóczy fölkelésnek  
első lobbanása.

1703-ban május 22-én harsant m eg a m agyart 
sírjában is felrázó dal: a Rákóczy-induló először; 
e napon bontattak ki a fejedelem által L engyel- 
országból küldött zászlók Beregm egyébon ; о nap 
szentelő Rákóczyt a nép szent ügyének nagy feje
delm évé, s e nap lett kozdete azon küzdelemtol- 
jes háborúnak, m ely a m agyar nemzetről ism étel
ve kiállító a hiteles b izonyítványt, hogy méltó az 
é le tre !

Nem Rákóczy, nem eg yes, hivatalaiktól m eg  
fosztott, avagy szám űzött férfiak, nem a m egsér
tett hiúság, de a nép, a mindenéből kifosztott, tö
rök , ném et láncok alatt görnyedő nép kelt föl 
jogainak kivivására. Nem  is volt ez „ lázad ás“ az 
uralkodó dynastia ellen, hanem védelem , az ön- 
kéuyileg  leigázolt népnek a term észet örök tör



H A Z Á N K  S Л К Ü L F Ö L I ) .

vényei által szentesített védelme — a zsarnok 
elnyom ás ellen.

H ogy a Tisza vidéken összocsoportosult, tűz
hely nélkül maradt nép kezdetben az egyházakat, 
és nemesi kúriákat fosztogatta, azon megütközni 
senki sem fog, mórt hisz épen azért kelt föl, hogy 
a mit tőle a hatalom erőszakkal elvont, azt ter
m észetszülte kényszerűségből —  ha más utón is 
—  m egszerezze: a mindennapi ételt és italt. V e
zér nélkül lévén pedig az éhezők, nagyon termé
szetes, hogy m indaddig, mig a várt fejedelem meg- 
érkezők, kenyeret ott kerestek, hgl azt találni 
rem élték, —- hivatott legyen bár a holy isten há
zának.

K árolyi Sándor, hogy az elégedetleneket szét
szórja, előbb a szatlmiári őrség parancsnokától, 
majd a Kassán székelő Nigrelli tábornoktól szor
galm azott s e g é ly t ; mindkét bolyon azonban a fel
kelők kol való egyetértésről vádoltatván, a szom
széd m egyék nem ességét szólitá fel segélyadásra  
s június 7-én a íolkolőkot Dolinán m eglepvén, 
százötvenet közülök lemészárolt, a többieket pe
dig szétugrasztá. Az elszedott öt zászlóval junius 
21-én Bécsbo rándult, hol a befolyásosaknak hitt 
férfiakat rendre látogatván, előadá nekik a nép 
vállait sújtó terheket, az elviselhotlon nyomort és 
más, a felkelést szülő okokat. Kérve kérte a csá
szár oldalánál levőket, iparkodnának egész erő
jükkel a nép Ínségén befolyásukkal segíteni s ez
által a fölkelést csirájában elfojtani, s eszközöl
nék ki, hogy különösen Szathmár- és Ugocsa-mo- 
gyék  lakóinak, a dolhai ütközetben tanúsított vi
tézségükért, adóhátrálékuk s két évi fizetendő 
tartozásuk elongodtossék ; a só ára о m egyékben  
is mint M áramarosban loszállitassék, végre a to
vábbi zavargások elhárítása végett átalános bo
csánat hirdettossék. M indezeket előadá a császár
nak is, ele ez a kérelm et m inisztereihez tövé át, 
kik a főispánt hazafias törekvéseiért kigunyolak, 
a bemutatott zászlókra pedig azon m egjegyzést 
tevék, hogy azok régi fegyvertárból valók s nem 
érdem elnek egyebet, minthogy nyilvánosan bakó 
keze által égottossonek el.

Ily  jutalom  nagyon mindennapi volt azon idő
ben : a haza iránti hűségnek vérpad, a király 
iránti engedelm ességnek gúny, m egvetés volt a 
dija. K árolyi is részesült benne, de a keserű po- 
hárt m ég nem ivá ki körömfogytig. A nnyit mái 
tudott, hogy nőm jó az embernek nagyon szelíd
nek lenni, de arról m ég nem győződött meg, hogy  
azon öt zászló jobban illik máshová, mint a bécsi 
kincstárba. —■ Elkeseredett szívvel hagyá el B é
cset s megígérd; hogy о fogadtatást soha som

fogja feledni, de hogy csakugyan el ne feledje, 
arra gondja volt a vám őrnek, ki őt egy aranyig  
mogvámolta. Pécsben m egsértők a főispánt, Becs 
kapujánál a magyar nemest. — Károlyi mogeskii- 
vek, hogy ez aranyért vissza fog m ég egvszer  
kerülni. Ilonába érkezvén, itt már a hazafi lett 
sértve. Tudtára esvén ugyanis, hogy székhelye, 
Nagy-K ároly, Rákóczy kezében van és hitvese  
Rákóczy őrizete a la tt: Kassára ment, hová a 
kurucoktól való félelemben] a környékbeli uraság 
nagy számmal gyűlt össze. Szállást kért Nigrelli- 
töl, de „nincs m ár“ elutasító választ nyervén, tü
relmének pohara csordultig tolt. „M egyek hát 
oda, a hol adnak“ —- szólt, és neje által Bercsé
nyivel lépett viszonyba, egy hónap múlva pedig 
a hüségi esküt Rákóczy kezeibe letevőn, tábor
nokká neveztetett.

A  jutalom csak addig késett, mig a nemzet 
nőm jutalmazhatott.

A fejedelem től kiszabott első utasítása volt 
hogy m int a jász-kun seregnek fővezére, K ecske
métre menjen s a bácskai és szegedi rácokat 
igyekezzék m egnyerni a nemzeti ügynek. Ká
rolyi az utasítás szellemében mindent mogtön 
iigyan, de sikertelenül: a rácok a ' császári zász
lókhoz szegődtek. —  E  közben a Németországból 
beütött Schlick tábornok a Rákóczyhoz hü bánya 
városokat fenyegetvén, K árolyi is parancsot vott, 
hogy B ercsényivel egyesülve, a támadó hadat 
visszaüzzék, — a mi, bár nagy erőfeszítéssel, si
került is. Innen pár hét m úlva a Dunához vezet
vén seregét, a dunainelléki lakókat szólitá fegy
verre, majd a Morván lépett át s oly rettegésbe 
hozta a császáriakat, hogy a szent korona is P o
zsonyból Bécsbo szállíttatott.

Ez alatt Felső-M agyarországban ép úgy, mint 
Erdélyben, felette kedvező volt a felkelők ügye, 
annyira, hogy ha az alkudozások fonalát nőm 
kapja kezébe a hatalom, egy hét nem múlik el, 
és nincs M agyarországban „köpodelom guberni- 
um .w D e a bécsi udvar Széchenyi Pál kalocsai 
érseknek s Eugen horcegnok sürgető felszólamlá
saiból, molyokben km yilatkoztaták, hogy a biro
dalom veszendőségeért kezességet nem vállalnak, 
m egértvén, hogy a különben is alig rem élhető  
győzelem  osotébon nincs annyi börtön, a hányra  
szükség volna, hogy a „lázadok“ érdem lett ju ta
lomban részesüljenek: felhatalm azá Széchenyit az 
alkudozások mielőbbi m egkezdésére. M ivel pedig  
a békétől, ha az őszinte s a nem zet alkotm ányát 
biztositó, R ákóczy idegen soha som vo lt, a felke
lők részéről Károlyi Sándor bízatott meg első, a 
hazafias érsekkel való alkudozásra. Sümegen la-
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lálkozott a két férfiú, de csak azért, hogy miud 
ketten kijelentsék a készséget a béke m egköté
sére. A további alkudozások liolyo Lében-Szt.- 
Miklós volt, hol csak hárman V áz érsek, Bercsényi 
és Károlyi tárgyalták az ügyet. D e mivel a két 
utóbbi az ország jogainak sértetlen megtartására 
idegen fejodelmok garantiáját követeié, abba pe
dig Leopold császár beleegyezni semmi módon

tudván, miután a nagyrészt rácoktól lakott P é
cset megszállotta s két, a városból történt lövés 
egy kurucot m egsebesített volna, az egész had a 
lakosokra rohant s azokból több százat felkoncolt, 
—  minek következtében a rácokkal való szövet
kezés végkép dugába dőlt.

A lébon-szontmiklósi értekezlet eloszlása után 
Pápára ment Károlyi, majd miután Sopronyt si-

Károlyi Sándor. (Klimkovits liólíi rajza.)

nem a k a rt: úgy az értekezlet, mint az ezt köve
tett írásbeli alkudozások, sikertelenek maradtak.

Károlyi a tárgyalás folyama alatt is —  már má
sod ízben — erélyesen működött a rácok m eg
nyerésében, s miután a dunántúli m egyék csak
nem kivétel nélkül hozzá hajoltak, a rácok ogy- 
részo is zászlójához szegődött. Erről azonban a 
Siklós környékén tanyázó kuruc had mit sem

keretien fölkérte, Rusztra, onnan Kis-Martonba 
teve főhadi szállását, s innen kurucaival Ausztriá
nak koleti részét elárasztván, több várost elham
vasztott. Midőn emiatt a nádor keserű szemrehá
nyásokkal illoté, Károlyi akként válaszolt, hogy 
„a pusztítást nem ő kozdé, hanem Rabutin E r
délyben, ki ha rablásaival fel nem hagy, ne
ki is gondja lesz rá, hogy a szomszéd tartó-
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mán у ok lakosai házaik lángjainál olvashassák tábornok seregét teljesen szétvervén, magát a tá- 
pénzüket.“ bornokot is elfogta és gyözolmos seregével Becsig

Do nemsokára uj fordulat állott be, moly a íol- száguldozván, kurucai meg a császári vadaskort- 
kelők ügyének ártalmára szolgált, s ez a Leopold bői is elejtettek nehány vadat, a többek között 
császártól kihirdetett átalános amnesztia volt, azon köt párducot, m elyekkel a császár nyúl ászni 
moly a kurucokból többeket a császár részére szokott.
vont s mely miatt Károlyi hadai is meggyérülvén, íg y  toljesité a bécsi vámőrnek tett Ígéretet.
Rákóczytól segítséget kért. Szorult állapotában Visszatértekor levelet vön Forgáchtól, hogy
értésére esett, hogy Ileiszlernek megszaporodott siessen vele egyesülni s támadják meg Ileiszlert, 
hada Kis-Martonba szándékozik őt szorítani. E ki Veszprémből Győr fele indult. Károlyi a vett 
tervet kijátszandó, ezernégyszáz katonát Kis- fölhívás szerint azonnal útnak eredt, do Forgách 
Mártonban hagyott, a többivel Becs felé indult őt be nem várva, az ellenséggel Koroncónál mog- 
portyázni és egész Schwechátig nyomult elő, hon* ütközött s gyalogságát majd egészen elvesztő, 
nan bő zsákmánynyal visszatért Nezider-bo. Itt Károlyi о veszteséget is véresen megtorolta, mert 
azon szomorú hirt vévé, hogy KisMartonban ha- a Szt-Gotthardot ostromló Rabutin tábornokot 
gyott serege csakugyan megtámadtatok s égé* véletlenül meglepvén, hadából négyezerét lová
szén szétveretett. Ovár fölé indult tollát, de mint- gott, G ágyúját és táborszereit pedig elfoglalta 
hogy a dunántúliak egyenkint elpártoltak tőle július 3-án 1704.
és sorege is, előbb a gyalogság, majd a lovasság E  fényes győzelem után Károlyi a Muraköz
vereséget szenvedett, Duna Földvárig haladott s bon fogott állást, honnan csak aug. 4-én tért visz
ik  átkelvén a Dunán, csak kévésed magával tért sza Szombathelyre. 1705-iki márciusban m égogy- 
az Egert ostromló Rákóczyhoz vissza. szer száguldozott Becsig, de visszatérve, midőn a

A fejedelem kis idő múlva újabban is megbíz- dunántúli részekben újból szorvozné a fölkelést, 
ta őt, hogy Kecskemétre inon vén, hadakat gyűjt- 1 loislertöl váratlanul m ?gtámadtatván,csatát veszte 
sön s minél előbb Duna-Földvárra siessen. Majd s a Duna másik partjára tért át. 
a hevenyében összegyűlt 4000 lovassal a Vág Ez volt Károlyi működésének első része, moly 
mellett kalandozó s Heiszlertöl szorongatott Bor- bői öt némi ligyelmetlenségoit leszámítva — 
csényi segélyére küldetett. Előbb szenvedett ve- mint kitűnő hadvezért tanuljuk m egism erni; lás- 
reségeit kamatosán visszafizető most, mert Garan suk most a diplomatát, 
folyónál Bercsényi hadaihoz csatlakozván, az el- (Vége küv.)
lent a Csallóközből kiszorító, Nagyszombatot T i m k ó  J ó z s e f .
megvevő s május 28-án 1704-ben Ricsán német

A  g la d iá t o r !  k ü z d ő  j á t é k o k  K ó m á b a n .

Ki saját korát — e mostani kort — a gladiáto- ütések vagy a kardesapasok alatt; és testestől, 
ri játékok divatozásának korával egybe veti: vagy lelkestől mint egy igazi gladiátor, Emnolpus miu- 
mosolyogui fog oly esztelenségen, milyen a gladi- dón akaratjának alávetem magamat.
tori játék, vagy fájdalom fogja el keblét oly iszo- . .. ., , , . . .

1 ,, , n 1 ,, . 1 . u . . Eleinte ilyen játékok csak jeles férfiak halottinyu romlottság felett, midőn egy  elfajult, minden . , , J J 1
1 . 1 ! y1 , 1 * 1 , . 1 tisztességere tartattak, első példát adván reá Mar-— az emberi erkölcsöket szabályzó korlátokat túl- , .J 5 . _  ’ , !1 . . .

1 , ,, , , .. . «л, ,, . cus és Deems Brutus fivérek, kik atyjuk temetéséthágott nép, hogy gyönyörködtesse magát: ember- .. . „ i ,
,r  л /и  . Ti i , . f  , , ., ilyen gladiátort játékokkal tették fényessé, 41Юtársát vad állatokkal, vagy épen egyiket a másik _ , . . , , 1 / 7
ellenébe állítva, halálra küzködteti és abban leli °U <l v los Ч31̂ 080 u-
örömét, ha az ifjat, ki kevéssel előbb deli szobor- Később azonban úgy elterjedt ez a szokás, hogy 
ként állt előtte villogó szem ekkel, — elterülve közönséges férfiak, sőt nők tomotéséro, vagy sok
látja utolsót vonaglani a küzdő homokon. szór a római nép kegyének mognyorhotéso és gyö-

A gladiátorok küzdő játékát saját néven munus- nyörködtotéso végett is adattak gladiátori játékok, 
пак nevezték, mivel tisztük és kötelességük azt mert a harc és vérontáshoz szokott népnek ebben 
hozta magával, hogy a haláluk után megsértett és ilyenekben telt legnagyobb gyönyörűsége. —
lelkeket vérrel engeszteljék meg és erre ilyen for* Eleinte csak tisztviselők adhatták elő, mig végre
ma esküt is szoktak volt ten n i: Esküszöm, hogy bármely más emberek is. Tiberius alatt azon-
kiállom a hálálta tűzben, láncok közt s a korbács ban elhatározta a tanács, hogy gladiátori játék
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ban sonki reszt nőm vöket, kínok vagyona 150 
ezernél kövesebb.

Rómában több úgy nevezett — ludus — tanholy 
volt, hol a gladiátorok laktak. Erős tápláló eledo- 
lekkel öltek, oktatóik vi-mestoreknok lanisták- 
nak — neveztettek. Л gladiátor zsoldját auctora- 
montumnak s innen őket magokat is auctoramon- 
tumosoknak, fegyverüket pedig — ornamentum

ókossógnok mondották.
Л gladiátorok összevásárolt szolgák, vagy meg 

alábbvaló emberek voltak, úgy hogy velők még 
a közember is nem ritkán szógyonelto beszólni.

Az előadások < ircusban vagy meg gyakrabban 
amphithoatrumban tartattak. — Statilius Taurus 
épített ilyet Augusztus császár idojébon legelőször 
köböl; ezt megelőzőleg csak fából valók es ideigle
nesek valónak. Legnagyobb volt, melyet Vespásia- 
nus császár kezdett s csak később lin, Titus végez
hetett be, mely aztán Colosseumnak neveztetett a 
mellette épült Néró-félo Colosseumtól. Ennek rop
pant nagyságú romjai mai nap is láthatók Ró
mában.

Az amphithoatrum homorú illakajáról közönsé
gesen Cavoanak vagy arénának mondatott, mivel 
a viadal tero poronddal volt meghintve, azért, 
hogy a vívók, kik areuariusoknak neveztettek, 
szilárdabban állhassanak. Az egész épület to- 
jásdad alakú volt s 87 ezer ülő helyet foglalt ma
gában. Elöl a szonátorok néztek tiszti székeikből 
és a fejedelem maga suggcstusáról, —- emeltebb 
hely vagy páholy. E mellett következett a 
látvány-mutatónak cmeltholyü állása tribunal- 
ja ; azután voltak a veszta-szüzek székei a vadak 
kelroeével szemben. A praecingtiók magasb lép
csők voltak, melyek a többieket mintegy körül
övezték.

Az ülő padokhoz vivő ut vonitorium — há
nyó hely nevet viselt, mivel a uépot, moly idő nagy 
számmal gyűlt, visszatértekor mintegy hányta 
kifelé. Sealariumok voltak azok az utak, melyek 
a cavoa lépcsőin csaptak át.

Az amphithoatrum fölsőbb része csarnok és 
nyílt helyből állott a serdülő ifjúság és nők sza
mára jolölvo ki. Л кiizdtérrel szomszédos legalsó 
padok, a külföldi népek követei számára voltak 
ál litva s orchestra novot viseltek. Az ezekhez leg
közelebb eső tizennégy padsor vagy ülőhely a 
lovagoknak és katonai tribunoknak adatottj a 
a többi fennmaradt holy a népnek volt nyitva s 
populariának neveztetett. A nap hevét vitorlavász- 
uak mérséklők, az idő és kor fényűzéséhez ké
pest selyem vagy bibor szövetből, az ogesz amphi- 
theatrmnot beborítva. Némely amphithoatrumban

titkos vizvozető csövek voltak, melyekkel a né
zők mogíocskondoztottek, ha őket szomj, vagy izza- 
dás gyötörte. — Közel volt az úgynevezett spo- 
liarium, azaz azon hely is, a hova a halálosan meg
sebesültöket vagy holtakat vitték. Itt a legyőzöt- 
tot a győző kivotköztoté fegyvereiből és ruháiból 
s ha még életjolct vett benne észre, megadta ne
ki az utolsó vágást is, mire a nyavalyatörésben 
szenvedők egész serege oda tódult és vérét mind fel
itta, mert ez által gyógyulásukat remélték.

A gladiátorokat részint fegyverük, részint ví
vásmódjuk után szokták megkülönböztetni. Secu- 
toroknak neveztettek, a kiknek fegyvere sisak, 
pajzs és kard volt. Ezekkel többnyire retiáriusok 
harcoltak, kik elleneiket eléjük vetett hálóval 
akadályozni és szigonynyal leszúrni igyekeztek. 
Midőn hálójukat sikerotlenül vetették ki s azt 
összogyüjtondök, íütkosának az arénán keresztül : 
cllenoik akkor üldözök őket, s ép innen vették 
о novezetökot : socutorok. - A trexek pálmával

• korok paizs — vagy peltával — rövid köny- 
nyü paizs és sicaival — tőr, — vagy harpssal 
— görbe kard, horog felfegyverkezve csaptak 
ös ze a mirmilonokkal, kik a többiekétől külön
böző sisakot hordtak. A Samuitok, vagy később 
hoploinachusok, ezüstbe metszett pajzsot és spou- 
giát, azaz : baltheust -- ka rdív - ; ballábszáru- 
kon ocroát— láb] áncél, — fejükön jcdigboizas 
vagy tollas sisakot viseltek. Az essedariusok, ese- 
dum-, küzdkocsiról neveztettek igy, ezek gall és 
britt szokás szerint vívtak. Az andabatcson pedig 
lovakról becsukott szemmel. A dimachcrusok két 
karddal; a laqucariusok elleneik gátlása végett, 
laquonst — hurkot - hordtak. A gladiátorok 
о nemén kívül még számos mások voltak, pl.sup- 
positiusok, ineridiánusok, íiscalisok, vagy cacsa- 
reanusok és aulicusok, stb.

Magának a munusnak, azaz az előadásnak nap
ja előtt a rendezők nyilvános helyeken cédulákat 
függesztettek ki, kiírván az egész já  tékrendi elő
készületet, a gladiátorok számát s a j elesebbek 
nevét is. Ilyenformán: Diadaljátékok fognak tar
tatni ; az aedilis adja ezt a népnek, hogy őt e mél
tóságra megválasztotta, ötven párt állitván elő, 
kik meg fogják egymást késeini st b., — és a ró
mai nép e jelentésre magánkívül volt örömében.

Az előadás napján a gladiátorok nagy pompá
val a küzdtérre vezettetvén, először szembeállit- 
tattak az egyenlő erejűek egymással, azután a 
látványadó — editor — m cgvizsgálta, ha vájjon 
elég élesek-e kardjaik. Eleinte csodás ügyesség
gel hajigáltak egymásra fakardok at és dárdákat 
s ez volt az előjáték. De mihelyt trombitával jel



adaték : elvetvén játék fegyvereiket, vívfogyvo- nagláeán : összeszoritá markát в hüvelyk ujját a 
rekot ragadtak s összeszedvén magukat, egy kis viaskodó toló fordítva, mondá : recipe forrum, mi- 
idoig mozdulatlanul maradtak ; majd nagy liirte- re a győző, engedve a kívánatnak, megöld a je
lenséggel, mint villám, megrohanták egymást, s gyözöttot, ki a nép intésére már önként nyujtá 
újra visszavonultak, fökép ügyelvén arra, hogy nyakát.
fodetlon oldalukat re fordítsák szombo ellő- A győzők jutalmul maxtix-koszorút, pálmát, 
nőikkel. pénzbért s rudist kaptak. A rudissal mogajándé-

Ha sobot kapott a gladiátor, a nép iolkiáltott: kozottak rudiariusoknak neveztettek s íogyvoioi- 
hoc habet (sebe van)! az illető pedig visszavonul- kot a Hercules templomának szontolték, mórt. 
va felemelte ujját, esedezvén kegyelemért. Llote Hercules volt a gladiátorok sajat istene. A 
és sorsa ezentúl a. népnek, vagy néha a látvány- miért Commodus császár is, mint ki az amphi 
adónak tetszésétől függött ; ha hősiosou visolto thoatrumban nyilvános gladiátorként működött, 
magát, lel som véve a halált : a nép kegyolmo- Iíorculoshez hasonlónak kívánta magát ábrázol- 
zett s életben hagyta, talán azért, hogy majd más tatni s „római Hercules“ novot volt föl. 
kor is gyönyörködtesse; de ha gyáva volt, vagy íme, ilyenek voltak a gladiatori játékok, ílyo- 
ellcnkező esetben is, ha a nép mulatni akarta ma- nők az omborok, — ilyen a kor ! 
gát az élet virágkorában haldokló ifjúnak végvo- V isk i it. fíá l in f.

Az J8ÍÍ1 (liki kliolcra-mozgalom Pesten.*)
Irta: id. S z a lu  у  J ó z s e f . —

A szabad járás kelésnek eltiltása, s csak a köz- uralkodása alatt volt (és valósággal a mostanihoz 
rebocsátolt rendelések élteimében készült úti és képest, moly ha a hireszlelt nyavalya veszedelmét 
egészségbeli bizonyító lovolok mellott lőtt mögen és ragadósságát nem tekintenék, inkább ország 
gedtetése a pesti népet már zúgolódásra gorjesz- szerte csekély voltára nézve érdomlono iigyolmot)
tette, mindjárt julius hónap első napjaiban, midőn halandóságra hivatkozott, magát a veszedelem
látta, hogy a külső helyekről tci mesztmények nagy voltáról voltaképon meggyőzhette volna,
részszerint nem hozatnak, részszoriní az azt fuvaro- elkezdte azt a hirt robosgotni, hogy az egész leho
zott lakosok visszautasittatnak, részszerint pedig lóra költött hir, a veszedelem nőm a kholorából
a lineán kivíil felállított conttimácialis házakban fog eredni, hanem minden szoros intézetok, kom-
letartóztatván, az élelem hozástól ezáltal a holysé- missariusok, biztosságok rendelése, kontumaciális
gek lakosai olijesztotrok. helyek, kordonok, egyszóval minden rondelésok

Nevolto őzen zúgolódást annak moghallása, csak a nép rémitéséro céloznak, moly alongyolok
hogy az augusztusi } e .ü i vásár nem fog mogtnr- iránt kimutatott buzgósága mellett, ha az intervon-
tatni; ezen való aggodalmakból, kivált minekutána tió megtagadását meghallaná, könnyen vesződni-
ez iránt fclsőbbi, de nem hivatalos tudósítások moson kitörhetne, hogy tehát a szárnyaszogott
által már csaknem csalhatatlan bizonyosokká té- s megijesztett nép zavargást no indítson. Voltak
tettek : a kereskedők, mesteremberek és minden olyanok is, a kik még ezenkívül azt is hozzáadták,
olyan lakosok, kik több embert foglalatoskodtat- hogy mind ezek az országgyűlés kikerülésére ké-
tak, részszerint az élelem szükségének előre való szított olölegcs lépések, szintén a fentebb érdeklett
látása, részszerint a vásárnak elmúlása tekintotéböl lengyelek dolga miatt,
azokat elbocsátották ; maga a solyemfábrikás
Valero -40 munkás közül 120-at bocsátott el s *) л föntebbi érdekes közleményt kővetkező, az olvasóra 
Így több fabi ikás és mcstorombor számanélkül- nó-.vo is tájékozó sorolt kíséretében kaptuk : „Tisztelt Imrá-
való munkásokat és mcsterlegényeket hagyott fcoml Szükségtelen önt о kézirat becsére figyelmeztetnem,
kenyér nélkül Csak annyit kívánok megjegyezni, hogy ez közvetlenül a

' /  ' 1 , 4 - 1  mozgalom napjaiban Íratott oly férfin által, kinek bees Motes-
Л kiküldött orvosok- OS biztosoktól erkozott S 8ÓgP) MHVn bibetösége, minden kételkedést kizár. Sokan,

a llép  tudtára többnyire rom igaz valóságukban igen sokan ismerik Magyarországon a derék, becsületes öreg
jutott tudósításokból a gyanús S közönséges fel- arat, ki a pesti takarékpénztárnak első titoknoka volt s e bi-
vigyázás alá vétetett külső helyekben a nép szá- v,ü«lAt évtizedeken át páratlan becsületességgel folytatta. Ez
mához kdpest a halandóság nőm levdn olyan nagy. irat' ",on,llml,li l,itel“  '°Wum “ 0,‘ «ВУоЬшго móltó 
. ,A , . ,  A \  , . b j 9  sajnos esetnek, s mint ilyen kútfői becsesei bir. Kérem önt
hogy а пёр, moly minduntalan a tavaly, es har- bcoses ,ч#Ьап tenl)i. lill(i,lvíu., 18в7. doco,„Im,• 6-ó„
madévi vérhas, hideg és más járvány nyavalyák önnek stb. — S z i l á g y i  S á n d o r .“
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Hogy a nép ozon bal vélekedésében meg no őré- pusztításait tárgyazzák, minden nap kinyomattat- 
södjék s ezáltal veszodolmos no legyen, felsöbbi ván, „Hirdető cédulák“ (buletin) által a népnek 
rendelések kövotkoztébon a gyanús bolyokon tudtára adattak, s melyeket könyvárus boltokban 
munkálódó biztosságoknak tudósításaiban napon- ingyen osztogattak, kezdődvén ez jul. 13-kán.*) 
ként érkezett azon uj környülállások, melyek a (Folyt, kövctk )
nyavalya veszedelmének ujabbi terjedését és tett

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

(VK.) A farsang is úgy tesz, mint a napke- tréfákat, melyekről azonnal meglátszik, bogy 
leli királyok : biborba öltözik, midőn végit érzi. nem a magyar népbumor [földjében termettek.

lino, a haldoklás bárom éje teli van zeneszóval, Még a fölhívások jelszava* is egy német versből 
tarka látványnyal, s mindazon gyönyörűségek- állt. Lelemény, éle, csoportozat, szóval minden, de 
kel, melyektől a csöndos böjt kegyolme szabadítja minden kölcsönkért, importált holmi, melyet a 
meg az álmos mamákat és a jól kiköltekezett magyar ember megmosolyog ugyan, do nem az* 
papákat. zal a jóízű mosolylyal, mely a kedély virága, ha-

Vasárnap a „bohócok“ zsivaja hangzott a re- 110m azzal; moly a gúny csípős szikrája, 
doutban, s (lullenberg munkásai mulatták ki ma- Egy urunkbátyánk, midőn végignézett a bo
gukul, (s bizony <‘gy évben egyszer megérdemlik) h6cok nmnetén, s hallá a megjegyzést: mily kár, 
a lövöldében. Hétfőn a nagy polgárbál, melyre a hogy nincsenek benne eredeti magyaros bohósá- 
királyt is vár ják, s az előkelők jelmez bálja. Ked- gok> — oda fordúlt az ismeretlenhez, s nyomaté- 
den a színházi táncestély, midőn az éjféli óra kon- kosán mondá:
gásakor a vig uralkodó, ez a kedves, do sokba ~  Sohase bánja öcsém! hagyja a németnek, 
kerülő pünkösdi király, kileheli jókedvű szellemét neki való!

s a hálátlan világ tovább táncol, s a fehér atlasz Mindamellett, hogy e bohóskodás csakugyan 
cipők egyátalában nem akarják észrevenni, hogy a
farsang eltűnt virányából a hamvazó szerda szűr- *) Érdekesnek tartjuk azokkor kiadott hirdetések egy
1 I I Г - 1 Г ' .  t I. 1 példányát alább, az eredetiről szó szerint közölni,ke, komor, egyhangú told ere tévedtek. 1 J ’

„Egéssóget tárgyazé hirdetés. Nro. V. Л tegnap említett
I la az olvasó szives lesz figyelembe vonni tar- két hirtelen meghalálozáson kiviil Pesten, melyek közül az

cacikkünk , ,k o lt“- jé t :  igen természetesnek fogja egyiket a ragadó hánytató vérhas következésének talált az
találni, lia О farsangi v i g  to r  bárom napos sorrend- orvosi v é lek ed és, történ t u gyan ott tegnap  m ég  több  h irtelen
. , 1  „i , 1 . I r  I it I halálozás is. a kolera symptomáinak nyilvánságos nmtatko-je bel esak az első ei történetevei toglalkozunk. , . ,’ •' °  zásai között, melyeknek következésében elmulhatatlanul

A „bolondok estéje“ nálunk is divatba jött. Tor- szükségessé leve, hogy a két várost egybekapcsoló hidnak
mószotos ! H a  a példabeszéd szerint: egy bolond elnyitóeAval a közlekedés ideigéráig  felfüggosatessék. As e

, . . . .  , , , , , 1 . végett felállított hivatal azon közben legnyomosabban dol-százat csinál, igen természetes, hogy kétszáz h ív a -  ., , ,  , .
} '  gozik abban, hogy a kölcsönös foglalatosság a kot varos ko-

talos „bolond legalább is egy pár ozer józan cm- az Pietro tartozandók, kereskedési árúk, levelezések s
bort boloildithasson el. t. ofélókre nézve, minél lehotségesebb bamarsággal vissza-

Л nagy bohóc-monotot, a múlt (ív osomónyoi- állitossék; do a szükséges tartózkodik» rendelések meglétes-
,, , , , ,  и • ,L л 1 , , 1 . i / . • senek. Ezeken kiviil minél nagyobb gond vagyon arra for-nek tréfás „rovue“- ét, a tarka bohóságokat látni, . . . . . .  , ,4 }  7 ditva, a már voltaképpen jelen levő gyanns nyavalyát, akar-

s a mulatságos „béka-kantátét. hallani tódult j10] mujassft az magát, a legnagyobb erővel legyőzni, és an-
most is a tömeg. S mivel megfizette a jó drága be- najt tovább terjedését minden lehetősséggel hátráltatni. Szol-
lépti dijat, mosolygott és olbolonditá magát, hogy nokbanjul. 14-ikén összesen 68 kolerás betog volt, kik közül

■ milyen pompásan mulatott. 12 ten g^ gyu lás utján voltak, IC-an megbaláloztak. Po-
1 1  f roszlón jul. 11-én megbalálozott 28, maradt 40 beteg ; még

Pedig az egész aligha tehet más hatást, kovósbbó munkálódik a gonosz Iíevcsvármegyónek más ré
mint egy mulatságos könyv gyöllgo fordítása, szeiben. Jul. 12-dikén Csongrádban 16 beteget számláltak,
vagy mint egy szembeszökő plágium. 4 meghalt. Komaróc és Polyakóc helységekről is beszólék,

A zegészben nincs semmi eredeti, semmi ma- Sirosvármcgyóbon, bogy veszedelme» nyavalya ütött ki.
® . i i t -  и » ...u  . Jun. 25-től jul. 10-ig. berekesztöleg értve e napot, Hosszú-

gyaros. Egy dal ab ecsi sze cm, a u  с «• réten 21 kolerás betoggel bántak a rendelések szerént; kik
gyár főváros földjébe, hol némot színészek, nemet kÖ8Ül 4 „ieggyúgyiílt, 14 meghalt. — Kelt Budán jul. 16-án
olméncek, német „Schöngoistok“ igyekoznok 1831 — Ingyen osztogattunk az uj ság i ró - b i vat al n á 1 és a
fölelovonitoni e más égalj alatt elbágyadt idegen könyvárusoknál.“
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nem nagyon férhet össze a mi népünk „sírva-vi- 
gadó“ jellemével: még sem ártana, ha kissé több 
jókedv, több vidor ötlet, több könyüdség élénkí
tene bennünket. Sajátlag, a szorosabb értelemben 
vett magyar népnél meg is vannak e vonások, s 
a ki valaha egy estét töltött a falu fonókájában, 
egy napot a hegyaljai szüreten, s egy reggelt va
lamely vízparton, hol a legények itatnak , s a lá
nyok a kendert áztatják: a tréfának és jókedv
nek oly gyorsan pergő ötleteit hallható, melyeket 
soha életében nem fog feledni. Mily színtelen ezek 
mellett a szalon szellemdússága, s a polgári szo
bák nehézkes tréfálkozása. S mi az oka ennek ? 
Bizonyára az, hogy társaséleti műveltségűnk nem 
egészen a tőrül metszett magyar szellem kifej lése, 
hanem kölcsönkért fény, egy szép máz, melyet 
magunkra rakhatunk, do a mely még sem saját 
vérünk pirossága. Öregeink jobban ismerik a 
méltóságos latin proverbiumot, mint az elmés 
m agyar példaszót, s a nagyúri világ ma is boldog 
bele, ha franciául cseveghet.

Elnéztük a „honvédbálban,“ moly — mellesleg 
mondva, — a farsang egyik legérdokesb bálün
nepe volt, jótékony célra, s oly vendégekkel, mi
nők Klapka, Vetter, a Földváryak, — a „boau 
monde“ nemcsak viseletében, hanem társalgásá
ban is egy darab Páris volt, nem az igazi Páris, 
hanem csak annak utánzata, távoli viszhangja.

Egy vidéki vén honvédtiszt — ‘ártatlan falusi 
kíváncsisággal — oda fordult egyik pesti baj társ
hoz, s mondá:

— Szeretném látni a mágnásnöket.
— Megismerheted őket — viszonzá e baj társ, 

— mutatás nélkül is. A hol egy csoportban csu 
pamerő német és francia szót haliassz: ott bizo
nyos lehetsz benne, hogy mágnásnök mellé ju 
tottál.

Valóban, ez a régi szokás náluk méb mindig 
a „bon ton“-hoz tartozik, s m intjárvány ragad az 
alsóbb rétegekre is, melyekben sok polgárlány 
szeretne „előkelőnek“ látszani.

— Mama, — kérdé az egyik a minap, — mit 
feleljek, ha valamelyik fiatal gróf tánc közben 
megszólít.

— Akármit, csak franciául, — felelte a lánya 
műveltségére büszke mama.

Ez megtörtént, s ehez hasonló történik sok.
Valóban, ha az ember szorgalmasan látogatja a 

fényes táncvigalmakat: a szép piros arcok, fehér 
vállak, aranyos legyezők és lebegő csipkék gyak
ran eszébe ju ttatják  a — „nőképző egyletet.“ Jó 
volna, ha már meg volna !

A divatos gouvornanto ok — úgy látszik —

nem minden növendéküket győzik meg arról, hogy 
a műveltség nem a nyelvben áll, hanem abban, a 
mit a nyelv beszél. „Akármit frauciáúl“ — soha- 
hasem ér anyit, mint okosat és szollemdúsat ma- 
gyárul.

Ez a kis megjegyzés nem kiván böjti prédiká
ció lenni, habár úgy is alkalmi lenne, miután itt a 
böjt.

A zenészek leveszik a falról hangszereiket, s 
készülnek a müversenyekro, miután ők vannak 
arra hivatva, hogy az idény szürke szövetét tele 
hímezzék csillogó hangvirágokkal.

A philharmóniai társulat is újra talpon áll, hogy 
bemutasson nehány nagyobb szabású zenekölto- 
ményt, többi közt Liszt „koronázási miséjét“, me
lyet Pesten úgy sem hallott még senki. A mint né
melyek mondták : őzzel ugyan saját múzsáját nem 
koronázta meg, s több van benne a világfi glacé 
keztyüjéből , mint az abbé talárjából; hanem 
ugyanezt mondták az „esztergálni misére“ is, s a 
copfos rogons chorik parókáján minden hajszál 
égnok meredt, igy megvilágiasitni hallván a khó- 
rus szent zenéjét; mindamellett az a mise mégis 
a loghatalmasb compositiók egyike, s hatása épen 
abban áll, hogy merész szerzője kilépett a hagyo
mányos formák nyűgéből, s egy csomó földi virág
gal fűzte körül a kenetes szel lomot.

A philharmonikusok jól teszik: ha Jászt müvé
ből egyet kettőt fölvesznek műsorukba, s nem 
állanak meg Beethovennél, mint a zenei dicsőség 
zárkövénél. Hiába, az emberoket nem csak a nagy
ság tetőpontja érdekli, hanem a szellemi főj lő lés 
újdonság is. A farsang előtti hangversenyekben 
is épen a korunkboli szerzeményok érdekelték 
legjobban a hallgatókat: Goldmark „Sakuntalá“- 
ja, Berlioz symphóniai hangfostéso, sat. Mír о mü
vek a beethoveui „hősi symphonia“ mellett У —- 
s mégis a közönség előtt van egy előnyük: az 
h°gy — újabbak. Hadd nyargaljanak hát a hú
rokon W agner „W alkürjei“ : Hadd riadj nak föl 
Littolf „Girondistái,“ s zúgjon a Liszt „Pokla“ — 
a mai közönség nagy izgalmakat vár a zenétől, 
miután az újabb dráma úgy is megvonja azt 
tőle.

A műsor vonzó megállapítása pedig annyival 
fontosabb most, mert maholnap a művészetnek 
°8’У °ly vetélytársa támad, moly mindig elhódítja 
tőle a közönséget, valahányszor megjelenik.

Egy nap megint csak arra ébredünk, hogy ta- 
vaszodik.

Köpkc szárnyú zophyrkék néha már is beté
vednek a házsorok közé, susogva, hogy közeledik 
a kikelet.
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Falun ezt a föld hirdeti, mely termi az ibolyát. 
Nálunk a viz, melyen megindulnak a gőzhajók. 
Már is megindultak, sőt a hajós-egylet is, még 

alig hogy kipihente gyönyörű tánczvigalmának 
édes fáradtságait, már a r e g a 11 á r a készül.

I I A Z Á K  К S .

Május 11-ikén lesz e mindig szép vizi látvány* 
a lánchídon fölül; hanem addig még sok viz el
folyik a Dunán, s a pestieknek addig még sok 

j böjti I redikación es sok unalmas hangversenyen 
I kell keresztül úszniok.

, K Ü L F Ö L D .

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F. Gy. (Történeti naptár.) Február hó : 25. 

Aranybulla bocsáttatott ki. 1551. — 26. Hugó 
Viktor, Franciaország nagy költője született Bo- 
sanQonban. 1802. 27. ( Konstantin római csá
szár szülotottt. 274. 28. Aragó születott 1786,
— 20-én hirdette ki Baden a sajtószabadságot.
1847. -  Márciushó. 1-én szállt partra Cannes 
mól lőtt az Elbából szökő Napoleon. 1815. — 2-án 
meghalt 1-ső Ferenc császár. 1835.

—v — {„Vihar a tropi/cns éghajlat alatt“) cim- 
mol mai számunk 9-dik lapján egy igen szép 
kompositiót közlünk Rioux-(ólf о kiváló tehetségű 
francia illusztrátortól, ki a jcllomzotes tájképok 
rajzolásában ép oly mester, mint a milyen Dóré 
Gusztáv a történeti tárgyú s humorteli életképek 
alkotásában. Ezon képünk tárgyánál fogva alka
lomszerűnek tartjuk ogyszorsmind emlékeztetni 
olvasóinkat azon borzasztó viharokra, molyok 
múlt decemberben a déli földtoko tengerein dü
höngtök, s molyok akkor Sz. Tamás szigetét is a 
tenger hullámai alá temették, miként őzt akkor 
lapunk is omlitctto. E baleset szülőokait azóta 
többféloképon magyarázták a tormészottudósok, 
mórt bármily heves viharok uralkodtak légyen is, 
mégis bajos föltenni, hogy azok a tengorok irtóza
tos tömegére ogymagukban oly óriási nyomást 
gyakorolhattak volna, miként a vizok tükrét oly 
magasra emeljék, hogy azok Sz. Tamás szigeté
nek még magasabban fekvő pontjait is elborítsák. 
Legvalószínűbbnek tartják, hogy az akkor dühön
gött viharokkal ogyidojilleg azon tájon jelenté
keny tengeralatti földrengések is voltak, s ezzel 
együttesen eszközölték az Óceánnak ágyából 
való kikelését. Nőm lesz tehát érdeklőién, ha 
mogomlitjük, hogy a tenger alatti vulkánok 
mily hatást gyakorolnak a vizokro, ez legalább 
néhány szóban logyon mogomlitvo. Úgy látszik, 
ezek oly nagyszorü tünemények, melyeket no
hány ozor légnyomásit gőz feszerejéböl nehezen 
lobot megmagyarázni, s kénytelen az ember a 
föld folyó állapotban Jövő izzó tömegének dagá
lyát s apályát is elfogadni. Az 1755-ik évi föld
rengés alkalmával Európa minden nyugoti part

jai a kiáradt tengerek által elöntőidnek. Egy és 
ugyanazon időben találta о borzasztó jelenet Nor- 
vdgia, Angol-, Frank- ds Spanyolhon partjait; 
sőt az atlanti tegerben, bont Barbados szigetén, 
hol a dagály csak kdt lábnyi szokott lenni, az 
busz lábra emelkedők. De e busz láb csak har
mad részé azon magasságnak, melyet a szörnyű 
dagály-hullám november 1-dn ért el, mely a leg- 
orőszakosabb rázkódások közt Cadix ds Lissabon 
városokat elboritá, s nagy rdszben szdtrombolá. A 
tenger о felháborodásnál ds fövdsndl fekete lett 
mint a tenta, talán a tenger fenekén kitört föld- 
szuroktól. A vizuek erőszakos ds rögtöni emelke
dése az egész atlanti tengeren 100 fok szélesség
ben mindenütt nagyon érezhető volt, sőt még éj- 
szaki Amerika édes vizű tavai is háborodásba jö t
tek. Do a tengerrengds ily nyilatkozata— tehát a 
vizek fölemelkedése — földrengés alkalmával 
koránsem csak az 1755-ik év tüneménye. 1586- 
bnn a limai földrengés alkalmával Kallasnál a 
tenger 84 lábra emelkedett sa  borzasztó hullámok 
26 hajót forgattak fel s temettek ol. Midőn Syra- 
kusa 1693-ban a földrengés által szétrombolta
tott, a tenger oly magasra nőtt, hogy nem csak a 
várost, hanem a fellegvárat is elárasztó, s oly tö- 
mérdok mennyiségű halat hagyott hátra, hogy 
azok a szétrombolt városnak szerencsétlen, haj
lékuktól fosztott lakosai közt a többi nyomor után 
még pestist is idézőnek elő. Az 1783-ki földren
gés alkalmával, mely Kalabriát elpusztító, nem 
csak kiöntött a tenger nagy területekre, s temete 
el sok száz embert, hanem egész tömege úgy 
fel volt emolkedvo, hogy a hajók a tengeren a leg- 
szörnyübb rázkódásokat szenvedték. Az ágyuk 
helyeikből magasra felugrottak, s visszaestökben 
a vastag padozatot átszakiták ; az árbocok, mint 
gyenge vesszők, remegtek, tctojöktől egész le szét- 
repodtok és szálkákká hasogatóztak.

—v— (Orosz szánok Sz. Péter vár ott!) ígért 
oroszországi életképeinknek harmadikát mutat
juk bo ez alkalommal. Mialatt képünk az utcai 
orosz élet egy jelenetét ábrázolja, engedjék meg
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olvasóink, hogy mi meg о helyütt kissé az orosz 
társadalmi életbe is betekinthessünk. Nem rég je 
lent meg Lipcsében W agner Ferencnél egy könyv, 
melynek cimo: „A fekete és fehér papság Orosz
országban.“ E könyvbon egy oroszországi mivolt 
ember, kinek nevét a hazájaboli viszonyok miatt 
kinyilvánítania nem lehetett, nagy szakértelem
mel és elismerésre méltó elfogulatlansággal ismer
teti az orosz államegyház és orthodoxia helyze
tét. E könyvben olvashatni, hogy az orosz ortho
dox klérus szembeötlőon elkülöníti magát a vilá
giaktól, hogy a szabadság- és tudomány-hiány 
ott a legnagyobb, hogy a felsőbbok iránti engedel
messég, a képek tisztelete és a külső formaság

Lengyelországban és a mivoltobb keleti tongeri 
tartományokban az „orosz fölvilágosodást“ ter
jeszteni. — E vázlatot egy másik német folyóirat
ban dr. Bochhaus ogésziti ki. Cikkíró előtt, a ki 
saját oroszországi észloleteit iija le, több lifflandi 
nomos embert novoztok meg, a kik nem rég kény
szer-szabályokkal voltak fonyogotvo, mivol gyer
mekeiket nem akarták görög szertartás szerint 
mogkoieszteltetni. Ezen livlandi nemes omborok, 
az ov. ág. egyházhoz tartoznak; de feleségeik 
orosz orthodoxok lévén, gyermekeiket is az orosz 
vallásban kénytelenek nevelni. Az orosz büntető 
törvény 198-ik §-sa igy szól: „Szülők, kikot a 
törvény arra kötelez, hogy gyermekeiket az ortho-

Orose szánok Sz.-Pótervárott.

határt nem ismer. Hajmeresztő felvilágosításokat 
nyerünk a fölött, hogyan tartják fel az orosz 
orthodox egyházban az engodolmcsségot. Külö
nös figyelemre méltó azon tény, hogy az orosz 
felsőbb körök, melyek műveltségűket német és 
francia nevelőknek, német és francia irodalom
nak és saját emancipációjuknak köszönik, az 
orosz egyházi élotet, nehány nélkülözhotlon szer
tartásokon kívül, megvetik, a pópákat, mint a sö
tétség és mivelotlenség terjesztőit lenézik. Es 
mégis azt akarják, hogy ugyanazon pópák, a ki
ket a folvilágosodottak és szabadelvűek saját 
hazájukban, mint egy önző hierarchia szolgáit 
kerülik, hogy ugyanazon pópák legyenek hivatva

dox valláson neveljék, ha azoknak a korosztségot 
vagy más szentséget más keresztény felekezet 
szertartásai szorint szolgáltatják ki, ogytől két 
évig terjedő börtönbüntetéssel bűnhődnek, (lyor- 
mokoik orthodox rokonoknak, vagy ilyenek nőm 
létében a kormány által kinevezendő orthodox 
gyámoknak adatnak át novolés végett.“ Es ezt 
nem mohamedán, hanem keresztény ország tör
vénye rendeli; és ily törvények fontartásáért nem 
csak a bigot klérus, és nemcsak a szolgálatra- 
kész buroaucratia, melynek csak hivatala van, de 
véleménye nincs, — hanem még a klubbokban és 
hírlapokban szóvivő orosz liboralismus is buzgói 
kodik.

Pesti Nyomatott Emicb GusatAv, magyar akadémiai iiyomdAsKiiAl 18<‘>8.



emléke méltó legyen történeti dicsőségéhez, méltó 
egy nemzet nagy hálájához, melyet a szabadság 
szent harcában hősiesen elvérzett fiainak a haza 
szivében leróni kíván. Büszkén fogja az utókor —

el ie porladtak - -  olvasni ezen emlék ércbetüiben 
azon csaták neveit} melyeket e hős nemzet a sza
badság és függetlenségért vivott. — Rajta tehát 
szerkesztő úr! a Mindenható segitse önt szép és 
hazafias vállalatában s egész szivemből kívánom, 
hogy ezt a legdíszesebb si&er koronázza. — Egye
lőre is legyen bizonyos, hogy e tervei előmozditá- 
sában oldala mellett tevékenyen fog találni. Addig 
s stb. V etter A n ta l.

* (K irá ly  ö  fe lsége) hétfőn reggel Budapestre 
érkezett, s este a nagy polgárbálban jelen volt. 
Egyúttal azt is megemlítjük, hogy a születendő 
királyi gyermeknek Szegszárdról hoznak tápláló 
dajkát, kinek választását dr. Balassa intézte.

* (P u lszk y  Ferenc régiséggyüjtem ényének tá r la 
ta) tovább tart, mint előre terveztetett. Nemcsak 
e hónapban, hanem a böjtben is nyitva lesz, a mi
kor a magyarázó felolvasások ismét megkezdőd
nek. E gyűjtemény eladó és százezer írtra van 
becsülve. Gazdag főuraink pompás ajándékot sze
rezhetnének általa a nemzeti múzeumnak.

* (H ogy a  p e s t i  L ipó tvárosn ak), melynek lakói 
nagyrészt izraeliták, a közelebbi követválasztás
kor izraelita képviselője lesz, az körülbelül bi
zonyos. Máris Fáik Miksát, e jeles tollú publicis
tát s jelenleg а „P. Lloyd“ szerkesztőjét emlege
tik. Részünkről óhajtanék  ̂ hogy a Lipótváros 
képviselője olyan legyen, ki e csaknem kizárólag 
nagykereskedőkből álló városrész* kereskedelmi 
érdekeitaz országgyűlésen mély szakavatottsággal 
képviselje; ilyen pedig sok van a Lipótváros ér
telmisége közt.

* (H a  a  törvényhozás á lta l a z  országos honvé
delm i rendszer) megállapittatik, Vetter Antal al
tábornagy honvédtiszti-rangot elnyerni óhajtók 
számára, tisztségre képző tanfolyamot akar meg
nyitni. A mily szükséges az ily képző tanfolyam 
az átalános hadkötelezettség esetében, épen oly 
örvendetes, ha annak élén oly szakértő férfiú fog 
állani, mint Vetter altábornagy, ki Angliában is, 
több éven át számos egyént képzett ki, kik tan
folyamaik bevégeztével azonnal tiszti rangot 
nyertek az angol hadseregben.

* (Sokat lehetett h a llan i egy szláv  pe titióró l), 
mely a Szepességben született, melvet sok község 
irt alá s mely pánszláv érzelmektől áthatva, oly 
dolgokat kert volna az országgyűléstől, minők 
a pánszláv izgatások után többé nem újak. E 
híressé vált petitio aláíróinak ősazefogdosásáról 
a következőket olvassuk : Egy lőcsei katholikus 
pap, országos hires panszlavista, magához hívá
s t  egy jómódú parasztot, átada neki sok 
üres ivet azon meghagyással, hogy községről- 
községre menvén, a falu biráját aláírásra és 
a falu pecsétjének odanyomására bírja, termé
szetesen minden aláíráshoz hozzátéve, hogy hány 
száz lakos nevében* Mindez a lakosság és szolga- 
bírák tudta nélkül vagy 24 községben meg is tör
tént, de a bírák magok sem tudták, hogy mit ír

nak alá, mert a petitio szövege velük nem közöl- 
tetett; igy szereznek a kancsuka imádói aláírá
sokat és igy akarnak érvényt szerezni tólzott 
követeléseiknek.“ — Elég baj, hogy biró és jegy
ző uraimék nem nyitották föl szemeiket s nem 
olvasták el, a mit eléjük adtak aláírás végett.

* (A balközép lapja, a „Hazánk“ ellen) sajtópört 
indított a közvádíó; ennek folytán a vizsgálóbíró 
kérdést tett a polgármesteri hivatalnál, hogy a

! szabályszerű bejelentésben rí van megnevezve, 
I mint oly személy, ki a lapban elkövetett vétségek

ért felelősséggel tartozik. A „P. Lloyd“ ellen is van 
sajtópör készülőben a vasutkölcsön ügyében ho
zott cikke miatt. E lap gúnyosan jegyzi meg e 
hírre, hogy: hiszen csak az van még hátra Ló- 
nyay urnák!

* (Az Egerben tartanád) magyar orvosi és ter
mészet vizsgálói nagygyűlés alkalmával — mint 
már irtuk — gazdasági kiállítást rendeznek. Di
jakra 20 aranyat, 50 ezüst tallért és 100 darab 
ezüst forintost szántak.

* (Erdélyben oly nagy hó vanj hogy néhol csak 
a távírda póznái jelölik az országutat Ennél
fogva félnek, hogy a tavaszi olvadás árvizeket fog 
okozni.

* (Szeben képviselője) a második szavazás folytán 
Kapp ur lett

* (Halálozások) Zilahy Sándor, az oly korán el
hunyt Zilahy Károly és Imre fivére f. hó 10. Zila- 
hon aszkórban elhunyt Az irodalom agy szép re
ményű ifjút vesztett el benne. — Nagy-Váradról 
pedig Dippold Antal honvéd ezredes haláláról ér
tesítenek, kit Geszten f. hó 17-én temettek el. Egy 
gyámoltalan szegény öreg anyát hagyott hátra, 
a ki most már második honvédfia koporsóját kí
sérte a sírba.

* (Miskolcon márvány obeliszket) emelnek Pa- 
lóczy László emlékére. Ezt Gerenday készitendi 
s rá a mellszobrot Izsó Miklós, ki Borsodmegyé- 
ből való. Továbbá a megyeházi gytilésterem szá
mára adicsőült nagy olajfestésü arcképét készítte
tik el Barabással. A tervezett „Palóczy-Album“ 
helyett az erre gyűlt összegből „Palóczy-alapit- 
ványt“ létesítenek az ottani ref. iskolában.

* (Nagy szerencsétlenség történt) Erdélyben. 
Nagy-Bondán egy vig lakadalmi csapat két lo
vast küldött a faluba, hogy jelentse be az érkező
ket. Mire a lovasok visszatértek, a társaságnak sem
mi nyoma sem volt A Szamos jege alattuk besza
kadt, s csak egy pár női ruhadarab lebegett a vizen.

* (Brassóban egy dühös eb) több kutyát s egy 
kocsist is összemarcangolván, a hatóság e szomo
rú eset után elhatározta a kutya-adó hehozatalát, 
melyből a bejött pénz a szegények fölsegélésére 
forcuttatik.

* (A Neippsrg-féle ügy még nincs befejezve.) 
A pozsonyi honvédegylet folytatja. Nevezetesen 
gr. Vay Lászlóhoz e két kérdést intézték, hogy 
48 óra alatt feleden rájuk: miből győződött ő 
meg, hogy az altábornagy „szégyenteljes“ helyett 
„szomorú múltat“ emlegetett?, » ki jogositá fel 
őt egy nyilatkozattal hazudtolni meg a bálbizott-

Й négy tagját, kik most is készek becsületszó- 
nyüvánitni ki ezt, a mi valóban mondatott.



— ̂А ^*войу1веш^1ар szermt^gr, Neij$érg$ | rát elválaízíj - Cárou" ?b.I 1лгс  ̂ rohamos
Вгйшше helyezik át, e utódja a pozsonyi főpa- siete éggel a Pavilion de i’hórioge főié irtott, íél- 
rancsnokságban Kochmeister altábornagy leeud. relökte azokat, kik eléje állottak, s egészen a csá-

* (Ebergényi Julia bárónő) élénken foglalkozik szár lakosztályáig hatolt. Már az előszobában volt,
öltözékével, melyben a végtárgyalásra fpg ipaegr mely közvetlen a császár dolgozószobájába vezet, 
jelenni. Nem régiben -azt, a vágyát fejezte; ki, Az ittlévő hadsegédeknek és szolgáknak azonban 
hogy szeretne fehér öltönyben (mint áz ártatlan- sikerült az illetőt megragadni, s erre a tuleriák 
ság színében) jelenni meg ez alkalommal De ér- rendőr-biztosához vezették. A biztos előtt a még 
tésére adták; hogy ugyanazon öltönyöket kell vi- meglehetősen fiatal ember elejénte egészen 
selnie a végtárgyaláson, melyeket müncheni uta- nyugodtan viselte magát, midőn azonban egy 
zása alkalmává) viselt* Ebergényi Julia tehát a pillanatra elforditák róla figyelmüket, az ablakhoz 
végtárgyaláepn fekete selyem uszályos ruhát, ha- rohant és kiugrott. Ha vájjon csak menekülni, 
sonló anyagból készült felöltönyt, rövid fekete, vagy magát kivégezni akarta-e, nem tudják. Azon- 
valódí asztrakánból készült gallért s szürke kala- ban csakhamar ismét megfogták, mert azon árok- 
pot fog viselni; melyet violászinü csokrok diszi- ha esett, mely a tuileriákat a rakparttól elválaszt- 
tenek. Fülében a halálfejes fülbevalók lesznek ja, s jelentékenyen megsérült. Bal karja ugyanis 
fűzve, s mellén hasonló készítésű melltü. ketté tört, fején nehéz sebet kapott, s orrát bezuz-

* (Tragikomikus esetről Írnak Csehországból!) ta. Azonnal a Charité-kórházba vitetett. Állapota
Nachodban e napokban egy őrmester halt meg, nem életveszélyes ugyan, eddig azonban nem le- 
ki a nachodicsatában megsebesülvén, nemsokára hetett kihallgatni, s ennélfogva nem tudják, ha 
fölgyógyult, hanem azóta mindig panaszkodott, vájjon őrülttel vagy gonosztevővel van-e dolguk, 
hogy valami baja van a fejének, meg a hátának. Szavaiból, melyeket elfogatásakor mondott, májd- 
Mikőr méghalt, akkor derült ki, hogy feje alsó nem azt lehet következtetni, hogy a császárné el- 
részén és gerincében egy-egy porosz golyó volt, len akart merényletet intézni. A császárt ezen eset 
mely véletlenül ott maradt Az őrmester bátyja az- igen kellemetlenül érintette volna, ki már azért is 
tán bevallotta, hogy ä boldogult bizalmasan el- igen le van hangolva, mert első és legidő- 
mondta neki e titkot, de megeskedteté, hogy nem sebb komornyikja halálos ágyán fekszik. Ez 
fogja elárulni, meyt nagyon Szégyelte hősies lel- ember, ki Léon név alatt ismeretes, évek
ke, hogy mind a két golyó nem elől, hanem há- óta hű kísérője volt Napóleonnak, vele volt a
túl ván, a miből akárki megtudhatja, hogy futás száműzetésben Hamban, s természetesen akkor
közben kapta á lövéseket. О pedig mindig azt sem vált meg tőle, midőn a szerencse oly magas
mondta, hogy keményen szemébe nézett a poro- polcra emelte. Ez a Lépn különben talányszerü 
soknak.  ̂ egyéniség. Magatartása finom, s nincs miveltség

(Párisban most egy rejtélges eset a beszéd tár- s ismeretek nélkül, családi nevét azonban senki 
gyo>!) E hó 15-ikén ugyanis a tuileriákban igenkü- sem tudja. Magánál a császárnál, ki még múlt év- 

■ 5̂ *̂ .még mindeddig mély homályba burkolt ese- ben is 100,000 frank értékű villát ajándékozott, 
méhy merült fel. Délután 1 óra tájban egy finomul mindig igen nagy kegyben állott, a tanácsai, — 
öltözött ür. valóságos majom-ügyességgel mászott mint mondják, — gyakran fontos ügyekben isbe- 
azon magas rostélyzaton át, mely a tuüériák udva- folyást gyakoroltak.
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