


T A R T A L O M .
Cikkek: , Hajós József“ y. y-tól. — „Komáromi napok nyék.“ — „Irodalom.“ — „Szerkesztői üzenetek.“ „Uj- 

1849-ben.“ Hamary Dánieltől. — „Károlyi Sándor.“ (Törté- donságok.“
neti rajz. Vége.) Timkó Józseftől. „Temetés a Székely- _  . » . , _ . w. ...
földön.“ — „Hajózás a szuezi csatornán.“ — „Báró Perényi Kepek : Hajós József. Részlet Jersey szigetéből. 
Zsigraond első levele.“ Székely Sándortól. „Az 183i-diki (1849-dikei számüzötteink menhelye.) -  A pesti takarék 
khciera-mozgalom Pesten.“ (Folytatás.) Szalay Józseftől. — pénztár új épülete. — Hajózás a szuezi csatornán. — Karri- 
„Egy hétf története.“ Vadmai Károlytól. — „Vegyes köziemé- katúrák.

I r o d a l o m .
— (Tóth Kálmán, ezen, még el nem némttlt költőink legki- adathamisitásoknál fogva. Ezek közül fegyelemre legiu-

tiinöbike,) előfizetést hirdet „Újabb költeményeire.“ Tóth kább méltó a Horn Edétől 1861-ben Lipcsében megjelent
Kálmánt nem szükséges ajánlanunk s azért csak egyszerűen nLudwig Kossuth11 cimü terjedelmesebb munka.
azt jegyezzük meg, hogy költeményeinek előfizetési ára egy — (A „sárospataki fü zetek“) cimü protestáns tudományos
szerű példányra 1, díszpéldányra 2 ft, mely Összegek Pest- folyóirat ez idei első füzete most jelent meg dr. Heiszler Jó-
re, az ö nevére címezve küldendők. zsef szerkesztése mellett. Tartalmát képezik : „A positiv ta-

—  (%Kos$uth Lajos élete és p á lyá ja“) illusztrátiókkal ellá- nők s a kritika közti viszony“ Perlakitól; A mai időben elü
tött műre hirdet előfizetést Heckenast Gusztáv, mely egy kö- forduló őrültségek legfőbb okai sat.“ Szalay Istvántól; „Pál
tét mtt ára 2 ft, diszkötésben 3 ft, az előfizetési összegek Korinthusban“ Janka Gyulától; Tárca-közlemények. E gon-
april 10-dikéig küldendők be. Kossuth Lajos tüzetes életira- dósán szerkesztett tudományos folyóirat évenkint 10 füzet-
ta még eddig nem jelent meg s azért Áldor Imre valóban ben jelenik meg s előfizetési ára egész évre 6, félévre 3 ft,
szolgálatot tesz irodalmunknak, midőn ujobbkori történetünk mely összegek Sár ospatakra, a szerkesztőhöz küldendők,
ezen legnagyobb szereplőjének jellemzését és életiratát, — („Nézetek a női ügy érdekében“) cimü röpirat jelent meg 
minden hozzáférhető adat átkutatása után közre bocsátja. Veres Beniczky Hermintől, e lelkes nőtől, ki már régibb idő
Külföldön ugyan számtalan, Kossuthra vonatkozó munka óta küzd hazánkban a nőnevelés célravezetőbb reformjai s
jelent meg már eddig, melyek legnagyobb része azonban társadalmi helyzetük javítása mellett.
teljesen értéktelen a bennük hemzsegő elferdítések és

Szerkesztői üzenetek.
—  Abonyba : A. L-nak. Erősen várjuk. Telnék tán közülök — Lovasberénybc : B. J-nek. Félretettük a rokonnemÜ

lapunk számára is. gyűjtemény számára.
— #**-nak. Nem adjuk ki. — N.-Enyedre  : P. Sz. K-nak. Azt a „jóizü, egészséges“
— Selmecbányára : G. J-nak. A honvédvilági adatot érdek- dolgot megkaptuk ; várjuk a többit is, valamint az arcképet

lődóssel olvastuk s fel fogjuk használni. s ama derék hős életiratát.
—  Párisba  : A könyvek már jó ideje elindultak s pedig — — Velejtére : Ez igen haragos, igen sötét. Azon nemből

azt hisszük, — helyes cim alatt. Gyors üdülést! kérünk, melyből nem rég közlénk öntől.
—  K a ssá ra : T. J-nek. Levelének kezünkhöz jutásakor — Körmöcbányára  : M. V-nak. Metszőnk által a kívánta- 

óhajtása már teljesült. Azt a kis dolgozatot levél utján küld- kát megküldöttük. Ezer köszönet lapunk irányábani szives 
tűk át a V. U-hoz ; talán elveszett. К. B. megkapta. Az ujab- irodalmi buzgalmáért.
bat is örömmel vesszük. — Kassára  : A kívánt számmal már nem rendelkezhetik a

—  Münchenbe: Azonnal irtunk póstai vevény mellett. Kéz- kiadóhivatal. Az album részére szívesen látjuk.
hez jutott-e a melléklettel együtt ? — H. M. Vásárhelyre : A. K.-nak. Rendelkeztünk. Jó lesz.

— Félegyházára : S. K. E-nek. Ugyanazokat a dolgokat — JS.-V áradra  : T. L.-nak. A törekvés elég dicséretes, de 
prózában leírva, á helyek s nevek pontos elösorolása mellett a tehetség még nem felel meg a követeléseknek.
— szívesebben vennők.

Ú j d o n s á g o k .
A „Honvéd-Album“ előfizetési föl- (Amerikában) febr. 3-dikáról koltlovolét, melyből 

hívása m ai szám unkhoz van  m ellékelve s ~  mint tán olvasóinkat is érdeklőt — következő
azt olvasóink szives figyelmébe ajánljuk, pontot ide iktatunk s „Egy itteni könyvkereskedő-

• f i  # 1  • . .. m f • wßl toffDäp öffy ..Hazánk s £i Killfold cixuu líipot
!Кшек kezéhez nem jutott volna előfizetési láttam, melyben Kossuth angolországi diadalutja 
ív, annak kívánatéra kiadóhivatalunkéiig  oly melegen van tárgyalva; mily jó volna, ha azon 
fordultával küldend. A szabadságharc szob- cikkek írója a szabadságharc lélekemelő részlotoit 
ra javára a történő külön adakozások köz- is összegyüjtené s azt egy „Szabadsághősök-albu-
lését az album  m egjelentéig  is lapunkban mában“ Г  Е ,1аРок szerkesztőjére néz-
r  * „i, ___i, j  • 1 ve nagy buzdításul szolgál azon szives bizalom,
fogjuk megkezdem. melylyel irányában távol világrészben levő honfi-

y— (Lapunk az Operenciákon túl.) Debrecen társainak némelyike is viseltetik s örömére, hogy 
mellől e napokban egy száműzetésben élő honfi- a „Honvéd-album“ eszméje ott is életre kelt. 
társunk, Hunyady Lajos amerikai ezredes érdekes * {Magyar regény angol nyelven) Jókai egyik 
szabadságharci följegyzéseit küldék be hozzánk a legszebb regénye, az „Uj földesur“, közelebb Lon- 
„Honvédalbum számára s ezen iratok kíséretében donban angol nyelven fog megjelenni Macmillan 
egyszersmind Hunyady Lajosnak Philadelphiából and Со. kiadásában, s Patterson Arthur forditá-



Negyedik évi folyam. Ю. szám. Március 5 én. 1868.

11 a ,j ó s J z s e f.
A férfin, kinek arcképét lapunk mai számában 

mutatjuk bo olvasóinknak, egyiko azon kevesek
nek, kiknek hazánk anyagi jólléte körül tanúsí
tott sokoldalú és uagyeredményü munkásságáért 
elismoréssel tarto
zik az ogész nom- 
zot.

Magyarország 
az álalakulás ko
rát éli. E korszak 
nőm fog rövid Ion 
ni. Nagy munka, 
sok teendő vár re
ánk. S nekünk 
f é r f i a k r a  lesz 
szükségünk, kik a 
fejlődés nehéz stá
diumán ii g у о s 
kézzel vezessenek 
át bennünket az 
óhajtott szebb jö
vőbe. Kell, hogy 
azokat, kik e sze
repre hivatvák, 

idején és kellő kö
zelből felismerjük.
I íajós József Kost- 
m egyébon Dom
inion 1818-bau 
született Ifjú ko
rában a megyei pályára lépett, melyet az aljogy- 
zöségon kezdett, s a törvényszéki elnökséggel 
végzett.

Nem lehet feladatunk, о lapok szűk körében az

Hajós József.

életiró szerepét vennünk át. Mi csak főbb voná
sokban vázolhatjuk kitűnő hazánkfiának tevé
kenységét; s mivel az kiválókig az anyagi téren 
öszpontosul, ide fordítjuk legfőképen figyelmün

ket, s e téren akar
juk jellemezni Ha
jósnak régibb idő 
óta evnyedetlon 
buzgósággal foly- 
tatot! közhasznú 
működését.

Hajós József ti
zenkét év óta , a 

Magyarország 
egyik első rendű 
intézetévé emel
kedett pesti taka
rékpénztár igaz- 
gatója.

A pesti taka
rékpénztár, az el
ső о nemű intézet 
о hazában. —- Az 
Angliában tapasz
talt siker eredmé
nyétől felbuzdult 
Fáy András a la
pította. S bizo
nyára , ha soha 
egyobot nőm tett, 

oz ogy műve is biztosította volna számára a hal
hatatlanságot. A hálás utókor áldani fogja nevét о 
hazánkban ma már nagyszámú jótékony intéze
tek meghonosításáért.
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Az első hazai takarékpénztár 1840 január 11- kell sorolnunk ama, fővárosunk diszénok emelé- 
dikén nyittatott meg, s üdvösségét legjobban bi- séro szolgáló gyönyörű palota építtetését, melyet a 
zonyitja azon óriási növekedés, melyet forgalmi régi, most már lebontott takarékpénztár helyére 
kimutatásai tanúsítnak. Áz első évben még csak jelenleg epittot, s melynek rajzát lapunk mai sza-
71,000 frt forgalma volt, de a másodikban már mában bemutatjuk olvasóinknak. К palotát Ybl 
146 ezer, a harmadikban 256 ezer, a negyedik- építi; körülbelül félig már kész, ez év folytán egé
ben 700 ezer forintot, az ötödikben egy millió szén föl fog épülni, kel millióba kőiül. Ь mint a 
kétszázezer, ma pedig már 25—26 milliót for- rajzból is látható, koronája lesz 1 est diszepü.o- 
gat évenkint ! 1866-iki forgalma 25.785,163 frt teinok.
99 krt tett. — Az újabb időben támadt versenyző Az első hazai takarékpénztár virágzása, s júté- 
intézetek, a budai takarékpénztár, az iparbank- kony működésének nagyobb arányokban! b a b 
féle takarékpénztár és pesti népbank, valamint dása, Hajós József igazgatóságával kezdődik. Az 
a többi pénz-elfogadó és kamatoztató intézetek, intézet első igazgatója Simoncsics János elhalván, 
mind nem csökkentették üzletét; sőt mondhatni? annak kormányzását 1856-ban Hajós kczcbo tette 
hogy mindezek közt a legnagyobb bizalommal a a bizalom, s ö alatta egyszerre :> millióval ugrott 
közönség ma is a pesti takarékpénztár iránt visel- feljebb az intézet forgalma , a részvények 
tetik ; mi kétségkívül onnan származik, mivel ez osztaléka pedig azóta évenkint folyvást száz 
intézet vezetését a legbiztosabb és legszilárdabb forinttal ; úgy hogy az eredetileg 60 forintos 
kezekben látja. Es még van egy kitűnő tulajdona részvények ma 1400 lo00 írton kelnek, a mi 
a pesti takarékpénztárnak, moly a bizalom mel csaknem példa nélküli eset a reszvenytársu- 
lett önkénytelenül a legbcnsöbb tiszteletet költi latok törénetébon. Az intézőt sikeres vezo- 
fel bennünk iránta ; s ez azon humanitás, azon tdse napról-napra emelé Hajós tekintélyét s úgy a 
nemeslelkü eljárás, mely szerint egyesek és testű- «■ »agy közönségnek, mint különösen a péuzvi 
letek segélyezése, üdvös és jótékony célok elő- lagnak személye iránti bizalmát IJgy hogy az 
mozdítása körül, ez intézetet mindig a legelső sor- újabb időben alig van nagyobbszerti vállalat, mely 
ban látjuk. őt magának megnyerni ne törekedett volna; — s

A forradalom és a magyar bankjegyek megbu■ valóban, a hova megnyerik, velő együtt ott hit- 
kásával, a pesti takarékpénztár 175 ezer forintig j 11̂  mindenütt a szerencsés sikert is. 
károsodott. E kárt az intézet egyetlenegy betevő A takarékpénztár igazgatása körül szerzett
féllel sem éreztető ; mintha semmi sem történt vol- érdeméiért, ő felsége királyi tanácsossá nevezte ki. 
na, kikapta betett pénzét egy fillér hiány és levő- A legvirágzóbb, legsolidabb hazai intézetek 
nás nélkül az időben is mindenki. Aztán, a hol szó- egyike, kétségkívül az első magyar átalános biz- 
gényeket,tanítókat,iparosokat, kereskedőket, tűz- tositó társaság. Azon számos hasonló intézőtök 
kárvallottakat, árvíz által ínségre jutottakat kell közt, melyek Magyarországon ez idő szerint mü- 
fölsegiteni,iskolát,bölcsődét,kisdedóvói,kórházat, ködnek, ez az, mely a legszilárdabb alapon áll, s 
nyugdíjalapot, árvaintézetet támogatni, egyesülete- melyhez a hazai közönség, fennállása óta 
két és társulatokat, minők a zenede, színház, mu- íl legnagyobb bizalommal viseltetik. 1866-ban már 
zeum, testgyakorló, sükotnémák, hangászegylot, ^00 millió érték volt nála biztosítva, s az általa 
képzőművészeti társulat, természetvizsgálók, irói- kifizetett károk összege, a mondott évben mar 
segélyegylet, Kisfaludy-társaság, Akadémia, or- fe^ől múlta a 20 millió forintot, 
szágos kertészeti társulat , magyar gazdasági Hajós József, Lónyay Menyhért mellett, ez 
egyesület-stb. stb. segélyezni, — egyszóval min- intézett alolnöke.
denütt, hol közhasznú vállalatok vagy nemes cé- A magyar gőzhajótársaság élén szintén Hajós 
lók előmozdításáról, jótékony egyesületek vagy József áll. Négyszázezer forint alapon, szerényen, 
intézetek támogatásáról van szó: a pesti takarék- „középdunai gőzhajótársaság“ név a la tt, csekély 
pénztárt mindenütt ott találjuk. E nemű adako- erővel, két hajóval indult meg e vállalat, — báto- 
zásainak összege már 1866ban megközelítette a ritó biztatás és támogatás helyett, az üzletvilág 
m á sfé ls zá ze ze r  forintot, a múlt évben pedig ismét szánakozó mosolyától kisérve. Holnapról-holnapra 
tetemesen öregbedett. A honvédsegélyző alapra várták az emberek, mikor nyeli cl a nagy, a gaz
tett 20,000 frtos ajánlatával ő volt az első, ki az dag, a szabadalmazott, a státus által tetemes Ösz- 
uralkodó párt követte. Legújabban a vasúti szöggel subventionált társaság ez erőtlen kis uj 
kölcsön ügyének három millió frank aláirásá- szülöttet. A társaság első elnöke lelépett. A helyére 
val adott lendületet. S nem utolsó érdemei közé választott nem sokára szintén odahagyta a vállala-

ш  H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .



Ы ,mielőtt megindult volna.Harmadszor Hajósivá- 000,000 foriutttal indáit, szép jövőt Ígérő válla-
Insztották o.nöknek. Neki volt bizalma a vállalat lat első közgyűlése, egy akarattal őt választotta 
életrevalóságához, ő határozott akarattal ült an- meg elnökéül.
nak kormányára, s egész erélylyel látott az élet- Az országos erdészeti egyesület, az erdészeti 
beléptetés (ily előzmények után) nem könnyű törvényjavaslat kidolgozása körül szerzett érde- 
mimkájálioz. moiért, tiszteleti tagjává választással fejezte ki

Ks ime, az orély, kitartás és ügyesség oda vit- iránta elismerését, 
lék a dolgot, bogy a kicsiny „középdunai“-ból A magyar gazdasági egyesületnél régebb idő 
„olső magyar gőzliajótársaság“-gá nőtt intézet, óta egyik legmunkásabb tagja a kormányzó vá- 
hét hónapi üzlet után annyira ment, mennyire a lasztmánynak.
nagy társaság bét év alatt tudott menni; máso- Az országos kertészeti egyesület az ő elnöksége 
dik évőben pedig (t. i, az idén) már több gőzöse alatt alakul, s nem sokára életbe fog lépni, 
lesz, mint a mennyivel a szabadalmazott társulat A már is oly szép jelennel biró, s még szebb 
tizedik évében bírt; részvényeseinek meg az első, jövővel biztató közúti vaspályatársaságnál, az 
csaknem félévről is annyi osztalékot ád, mennyit igazgató választmányban foglal helyet. ' 
a 38 év óta fennálló, gazdagon dotált cs. k. szab. És ennyi-féle elfoglaltatás mollett, még mindig 
társaság nem adott sóba. Úgy bogy ma már az (íz- marad ideje, bogy a köz és társadalmi élet meze- 
letvilágnak is toljos és méltó figyelmét bírja 0 vál- jón is tegyen jó szolgálatokat a közügynek; mint 
lalat, s bizvást elmondhatjuk, bogy a Hajós elnök- bizottmányi tag a megyei dolgokban, mint pest-
leto alatt álló, ma már ogy millió forint tőkével, városi képviselő a községi ügyok intézése körül
tizenegy gőzössel biró olső magyar gőzhajó- mint egyházmegyei tanácsbiró a vallás és nevelés’ 
társaság, egyike a legszolidabb alapra fektetett torén ép oly tevékeny munkás, mint a felsorolt 
s legszebb reményekre jogositó vállalatoknak 0 vállalatok élén. Sőt mindezek mellett gazdaságára 
hazában. maga ügyel fel, s cgy-ogy órát el tud szakítani

A magyar földhitelintézet, mely 18(13 óta közöl barátai számára is, kiknok fesztelon körében ép
30 millió forint segélyt nyújtott, olcsó kölcsön oly szeretetreméltó egyéniség, mint a mily tisz-
alakjában, a siilyodni kezdő nagyobb birtokos ősz- telt és becsült, hivatalos elnöki és igazgatói szé- 
tálynak , felügyelő bizottmányába választotta koibon.
meg Hajóst. A „Pannónia“ magyar viszonbiztositó Hajós József jelenleg az elet munkabíró delén, 
intézőt igazgató-választmányába választotta be. teljes férfiúi erejűben van. Jíiszszük, hogyagond- 

A „Securitas“ einvü viszoníbiztositó társulatnál viselés őt meg soká meg fogja tartani számunkra, 
szinten a választmány tagja. Mi ismerjük e férfiú teljes értékét, s nem csak

A közelebb tízmillió ezüst forintnyi alaptöké- reméljük, de meggyőződve hiszszük, hogy a tehet- 
vol alakult „Angol-magyar bank*“nak egyik ma- ségeihez méltó munkakört még csak ezentúl 
gyarországi igazgatója. foglalandja el, — reméljük és hisszük, hogy nem

Az újonnan létesült „Erzsébet“ gőzmalom-tár- sokára országos ügyeink élén is fogjuk őt látni, 
saság alapításában tovékony részt vett s e  у  у .

Komáromi napok 184Í) ben.
Az önvédelmi s később függetlenségi harcaink S ez alkalommal szeptember 10-ről ismét ne- 

alatt bámulatos módon történt rendelkezési és erő- hány htt bajnok megérkeztét kell följegyeznünk, 
kifejtési mozzanatokban sok oly figyelemre méltó, kik az al vidéki lefogy vérzett táborból menekültek 
sőt lényeges dolog van : hogy ha kellő térről ren- Komáromba s itt a zászlóaljakba beosztattak: 
delkezhotnéuk e becsült lapok hasábjain, nem Udvardy Endre a 201. zászlóaljhoz, Krusovszky 
volna időszerűtlen, nem lenne érdek s tanulság Kálmán százados az utászokhoz, Fuchs János had
nélküli azon rendben közzé tenni mind, moly ben nagy a szekerészekhez, Bartalos Kálmán hadnagy 
történtek ; de tekintve mind a kiszabott tért itt, a várbeli számnoki hivatalhoz, Asztalos Sándor 
mind a nagy érdemű olvasók másnemű érdeklődé- százados a fogy vergyarhoz, Kottenstein Kálmán 
sét, csak szigorúan a komáromi helyzetet jellemző főhadnagy, Yági Ignác hadnagy, Kerekes József 
s felvilágosító hiteles adatokra szorítkozunk most főhadnagy a rendőrséghez, Pálffy János százados 
is röviden, valamint ezután is, s azon viszonyra, pedig a terparancsnoksaghoz. 
melyben Komárom az átalános hazai kétségbe- Minden újabb menekvő érkezte keserűn fokoz 
ejtő állapottal állt, ta « rémületet . . .

10*

H A Z Á N K  S Л K Ü L F Ö L D .  147



H A Z Á N  К S Л К I J L F Ö  LI).1 -!8

A szeptember 11-cliki hadseregi parancsból kö
vetkező pontot említjük fel.

„Minthogy sorainkban az izraeliták is igen 
hasznosan karcolnak, méltányosnak tartá a főpa
rancsnokság egy izraelita lelkészt állítani 50 pengő 
forintnyi illetménynyel, s ezen állomásra Einhorn 
Ignác, ide menekült budapesti lelkész alkalmazta- 
tik.tt

A szeptember 13-diki várkormán у i pa rancs 
egy pontja igy szól:

„A hadi fogoly-tiszteknek a szabad kimenetel 
a várból megtiltatik, az örök tokát beoktatandók,

szolgált, s most menekült főhadnagy a 40-dik zász
lóaljhoz szolgálatra boosztatik.

A szeptember 14-diki várkormányi parancs 
ismét több menekült tisztről következőleg rendel
kezik : Szigeti Zsigmond 5-dik zászlóaljbeli had
nagy az 56-ik zászlóaljhoz, Bore Antal 5-dik zász- 
lóal jboli hadnagy a vezérkarhoz, К ostyái Sándor 
10-dik zászlóalji hadnagy az 52-dik zászlóaljhoz, 
Nyitrai Márton hadnagy a Lohol-huszárokhoz 
Mozgó János 65-dik zászlóalji hadnagy a rendőr
séghez.

Ugyanő nap d. u. 4 órakor haditanács tatatott.

hogy azokat visszautasítsák; csak oly esetben, ha 
őrszemlészeti tiszttel vagy porkolábbal a váraikra 
sétálni vezettetnek, akkor szabadon bocsátandók, 
de akk or is csak délelőtt 10 és délután 2 órakor. 
Л kitett órákon kívül nekik a kimenetel tilos.w

Minthogy a fogoly-tiszt urak becsületszavukat 
adták, hogy meg nem szöknek, s még is szökdös- 
tok : kellett a várkormánynoknak a becsületes 
magyar vendégszeretettel visszaélt, a szolgaság
ban növekedett, s azt megszokott tiszt urak elle
nében ily parancscsal föllépni.

Karosai Károly azelőtt is a 4ü-dik zászlóaljnál

►Szeptember lo-kén a várkormányi parancs ezt 
mondja :

„Minthogy öblös lövetek, azaz bomba (is gránát 
és ágyuk is fognak öntetni, s lőpor készülőim, 
minden zászlóaljak és csapatok odaiitasittaUiiak, 
miszerint valamennyi létszámukban találtató, az 
öntő mesterségben jártas, vagy valamely lőpor- 
malomban dolgozott egyéneiket, haladék nélkül 
meg ma bejelentsék a varkormánynak és rendes 
átadási jegyzékkel ellátva, a helyboni lőszertárna!: 
átadják.“

Ez intézkedések csak fokozták a honvédsereg 
harcvágyát; azonban a v á r t döntő csaták be-



lyett bekövetkezett szeptember 29-én a n em  zászlóaljhoz, Szabó Endre 15-ik zászlóalji élelmező 
v á r t  várfelaclás. Hej, de ez ideig mily roppant tiszt a Kossuth-vonali térparancsuokságlioz. 
küzdelmek folytak a hadi tanácsban a fel- és fel A világosi események mindinkább megronditő 
nem adás végett, s a föltételek miatt! Ha ki e hatása alatt, fájón láthatá a hazafiul lélek, hogy a
vitákat s az érveléseket feljegyezte volna,miként magyar szabadság és függetlenség — oly sokféle
én a tüzértiszti tanácskozmányokat, melyeket áldozatok árán megváltandott — szent temploma,
szintén о becsült lapok múlt évi hasábjain volt dúló vészek karjai közé ju to tt; mely dicső tem-
szerencsém közleni, — azok nyilvánra hozása plomnak pompás ajtaját — melyre a szabadság,
lenne ám csak nagy érdekű! Hisz annyi derék egyenlőség és testvériség vagyis az igazi polgári
köztiszteletü bajnok van életben, kik ama nagy élet magasztos eszméi kitörülhetlen véres betük-
liorderojü vitákban részt vettek, tegyék közzé, ha kol irvák — az csapta be a boldog életre méltán
csak vázlatosan is : a magyar függetlenségi bar- érdemesük nagylelkű nomzet előtt, kinek kezébe
colt történelmének géniusza hálásan mosolyogna tette lo о haza örökké nagy nevű fia -— a tűnni
e műre! nagy száműzött — a háladatcs haza nevében a

Ugyan-о napról kelt hadseregi parancs első polgári és katonai legfőbb hatalmat, melylyol az a
pontja rendeli : Klagenfurtban és Viktringbcn időzött katona rút

„A héber hitvallás jövő hétfőn, azaz f. hó 17-én idiosyncrasiája következtében oly gáládul vissza-
sátoros ünnepet tart, Einhorn héber hadlelkész ez j élt. S ily tettet még menteni is lehetne!? Igen, ha 
alkalommal az izraelita honvédek számára isteni csak akkor született volna, az adott körülmények- 
szolgálatot kíván tartani, azért folszóliftatnak a  ̂ nél fogva az elhatározás, midőn a megdöbbentő 
zászlóalji parancsnokok, hogy zászlóaljukban ta- j tett végrehajtatott: de hónapok óta tervszerüleg 
láltató minden hébert, a novozett isteni tiszteletre készült s növekedett ez eléggé meg nőm bélye- 
kirondoljék. Az áj tatosság ideje reggeli 10 óra s gczhetö csolfogás, mig végre egész borzasztóságá- 
holyo az evangélikus egyház loend.“ ban lett bemutatva a bámuló világnak e rémtett,

A szeptember Ki-iki várkormányi parancs ismét a logocsmány abb hazaárulás formájában. Ittmog- 
az a 1 vidéki események több szomoritó hírnökét kövííl érzetünk és gondolatunk, ha a menteni 
életveszélyek közt, elszántan monekvő honvéd- akarás onyhitö terére lep valaki, mert a munka 
tisztet novoz inog, kik következőleg osztattak be: úgyis csak erőt pazarló volna és még is háladatlan. 
Knozoviczky István százados a Lehel huszárok- (Folyt.'követk.)
hoz, Bodó Alajos százados a 48-dik zászlóaljhoz,
Truzsovszky százados az utász kartól a 01-dik H f i ///ЯПу t ) n H Í e l .

К á г о 1 у i S á и (1 о r.
— Történeti rajz. —

(V á g ó .)

Az említett, vereség után a fojedolom Károlyit a nők rondithetlon bajnoka tűnt fel, ő lévén az el- 
tiszántúli részek kapitányává nevezé ki, s mint sök egyike, ki az áruló turóemegyei követnek, Ra- 
ilyen, a hires szécsényi gyűlés után, melyben a hu- kovszkynak fejére vágott. De akár tekintsük a 
szonnégyes tanács egyik tagja lett, hadaival a Szó- felkelők csillagzatának fátumezorü tünedezését, 
god és Erdély közti térséget szállotta meg — azon akár a háború sanyaruságait megúnt népnek mind 
célból, hogy a császári sereg előtt, mennyire lo- sűrűbb oszlását; akár vegre a császáriaknak a 
hot, minden oloségot, elpusztítson. S mivol Rálcóczy felkelés elnyomására minden erővel megfeszített 
о bolyon egy elhatározó ütközetet akart nyerni a munkásságukat, Károlyi som a Tisza vidékén, som 
császáriakon, Károlyit a zsibói szorosnál olsáncolt Erdélyben nem működött még csak közelítőleg 
badarnak a balszárnyon loondő erősbitéséro utal- som oly eredménynyel, mint annak előtte, 
la. I)o Károlyi kipubatollmtlan okból elkésvén, az Л Heister holyebo fővezérnek kinevezett Pálffy 
ütközet bonfiaink mogverotésévol végződött. Vol- tábornagy nőm annyira nyert csatákkal, mint in
tek és vannak, ki köt  о miatt már ekkor a csá- kább rábeszélésekkel igyekvők a felkelőket Rá- 
szárias érzelmű Pálfl'ytól mognyerottuok tartják ; kóczytól elvonni, -  о fegyver használatát kisér- 
annyi kétségtelen, hogy még ezután is sok kellő- lé meg Károlyi Sándor ellen is. 1710-ben nov. 
mollonséget okozott az ollonségnok, s hogy az 17-én irta hozzá az o.sö levelet, melybon a haza 
1707-iki ónodi gyűlésen mint Rákóczy szomélyé- szoroncsétlenségét rajzolván olötto, fölkéri őt,
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hogy békekötés által eszközölje a haza és maga ja 
vát. Károlyi о levelet a fejedelemmel közölvén, 
egyszersmind akként válaszolt, hogy a békétől 
sem Rákóczy, sem ö nem volt soha idegen, s most 
is kész alkudozni, ha előleg fegyverszünet köt
tetnék. Pálífy késznek nyilatkozott erre s a leve
lezés folyt, miglen személyesen is találkoztak; do 
mivel a fejedelem Lengyelországban mulatott, Ká
rolyi még okkor az ö tudta nélkül beható egyez
kedésbe bocsátkozni nem akart. Midőn Rákóczy 
a hazába visszatért, Vaját tűzte ki az értekezés 
helyéül s Károlyit a szükséges rendelkezések meg
tétele végett előre küldd.

A találkozás Pálífyval megtörtént. Л tábornok 
igéré, hogy a császár mind Magyarország, mind 
Erdély szabadságát megtartja, Rákóczy pedig E r
dély fejedelemségén kívül minden más kegyre 
bizton számíthat. Mire Rákóczy kijelenté, hogy az 
ö személyét illető minden kedvezményről lemond, 
nehogy később, ha a császár miniszterei a szerző
dést meg nem tartják, úgy tűnjék föl, mint haza-* 
áruló; — a szerződésben csak a nemzet érdekét 
tartja szem előtt; ennélfogva szükséges, hogy a 
feltételeket a tanács és szövetséges rendekkel 
együttesen szabja meg. Három nap múlva ezután 
a föltételek meg voUak határozva s egy, a császár
hoz intézendő levélben Pálffynak átadva.

A levelet, melynek minden betűje a haza fiság 
lehelete, s melynek magva ezen szavakban ösz- 
pontosul: „hogy mi is, kik eddig fegyverben álla- 
ni kény tol enit ettünk, ezen országnak Felséged ál
tal s hittel erősített törvényei s szabadságaival 
békén élhessünk visszaadandó javainkon, mind 
Magyar-, mind Erdély országban“ — e lóvéiét, 
mondjuk, Károlyi volt Pécsbe viendő, do Pálífy 
annak megtérését már okkor kétségen kívülinek 
tartván, szinlett ürügy alatt maga küldé a császár
hoz. A válasz nem sokáig késett. Az ország sza
badságának s alkotmányos törvényeinek helyre
állítása, a fejedelem személyének s javainak — 
hííségi eskü letétele s a várak visszaadása mel
lett — biztosítása, s a többi felkelőknek is amnos. 
tia igértetett a császári iratban, mely mivel Rákó' 
czyt már nem találta a hazában, Károlyi azt elfo
gadó s a hííségi esküt március 14-én 1711-ben 
titkon le is tévé Pálífy kezeibe.

Károlyi most Lengyelországba ment, hogy a 
fejedelmet is rábírja a béke elfogadtatására. Por- 
csényi,| Forgách és Esztorházy, kik a titkos eskü
nek neszét vovék, Rákóczyt ösztönözték, fogatná 
el Károlyit, do a fejedelem bántatlanul s azon üze
nettel bocsátó őt vissza, hogy a várak nem övéi, s

azokat a szövetséges rendek beleegyezése nélkül 
nem bocsáthatja a császár közére; várakozzék te
hát Pálífy mindaddig, mig az о végre Husztra 
hirdetett gyűlés nőm határoz.

Károlyi nem Husztra, hanem Nagy-Károlyba 
gyüjté össze a hadakat. Itt, miután Pálífy feltéte
leire a fejedelem észrevételei felolvastattak, Pálífy 
egy újabb, az előbbi feltételeket némileg módo
sító nyilatkozatot küldött, melyet a gyűlés elfo
gadván, Rákóczyt felkérni határozta, hogy ha 
megtérni nem akar, legalább őket oldja fel a neki 
tett hííségi eskü alól. Rákóczy egy nyilatkozatban 
engedet4, do fájdalmas keserűséggel szólt Káro
lyiról, ki hatáskörét túllépve , a szövetséges ren
dek nevében lépett fel akkor, midőn kívüle som 
egyetlen tanácsos, sem a vármegyék felhatalma
zott követei nem voltak jelen. Ova into őket : „ne 
higyjenek a csalékony feltételekben, melyeket a 
bécsi udvar soha sem fog őszintén megtartani, — 
különben ha egyszer az örvénybe ugrottak, késő 
lesz átkozni azt, ki ökot oda becsalta.“

E közben József császár moghalálozván, Rákó- 
czynak fontebbi jóslata mihamar teljesülni lát- 
szék. Az udvari camarilla ugyanis az alkudozá
sok alapját képező feltételeket túlengedékenyek- 
nok tartván, Pálífy helyébe gr. Cusani tábornokot 
bizta meg a békekötés további folytatásával, de 
Pálífy e kinevezésre csak egy rövid felterjesztést 
tett, azután Károlyival a nagykárolyi kastélyban 
még egy utolsó értekezletet tartott s két nap múl
va a felkelőktől a hííségi esküt és zászlóikat át ve 
vén, a 10 pontból álló szeszőuést, moly semmi 
újabb biztosítékot az alkotmány megtartására 
nem nyújt s melyért Osoroy szerint csak K) ma
gyarnak sem kellett volna levágatni magát 
1711 május 1-én kihirdette.

.1 la Károlyinak bűnül, vagy ha úgy tetszik hi
bául róhatni, hogy a szorzödést törvényes Közegek 
hozzájárulása nélkül küté meg; másrészt dicsére
tére szolgál, hogy saját megjutalmaz!, a tusa mellett, 
pá r ti íiveit büntetni nem hagyta. О megnyerte a 
szathmári uradalmat, a hatvani és maramarosi 
jószágokat, többnemü birtokot a Jászságban, még 
ötvenezer kősót is kapott, kinevezték altábor- 
nagynak, szóval első ur lett Magyarországban, — 
fejedelme s társai pedig, a kik nem csupán ainnos- 
tiáért harcoltak — földönfutók.

Erdőméül felhozzuk még azt, hogy az 171.Viki 
országgyűlésen a szathmári békopontokat egész 
torjodelmökbon bociKkelyeztetni óhajtó s hevesen 
ellenzé, hogy honárulókká ültessenek azok, kik az



amnestiát el nem fogadták : ám e szégyenfolt tör- fiút, kinek minden gondolata a haza ügyében üsz- 
vénykönyvünkben maradt — intő például, nehogy pontosul!.
az utókor is honárulónak nyilvánítson olyan fér- T in tk ó  J ó z se f.

Temetés a Székelyföldön.
Tán soha sem szánandóbb e nép, mint beteg- Meghalván a boteg, mindjárt úgy öltöztetik 

ségo napjaiban, kivált ha az a mezei munka hó- föl, a mint éltében ruházkodott, s a vagyonosbak 
napjaiban lepto meg. Beteg lovát, ökrét kíméli, uj öltözetet adnak halottaikra. Másnap bejelentik a 
igába nem fogja; do essék kórba családja tagja, papnak s négy óra után koporsóba teszik, ezt le- 
ez kiméletro számot nem is tart, tudva, hogy abban szegezve, a csűrbe viszik és harmadnapra elteme- 
részositeni nőm fogják. tik. A koporsó egyszerű, arra temetéskor tarka,

Meg kell vallanom, a mi igaz, hogy házi sze- festett szőnyeget toritonok, a férfit férfiak, a nösze- 
rokkol eléggé orvosolják a beteget a végből, hogy mélyt nők viszik a temetőbe. Halottaikat (voltak 
minél előbb dolgozhassák a többivel. Ezért a be- bár azok kedvesek vagy gyűlöltek,) kivált a nők, 
leg, mig bírja magát, kikerülendő övéinek düny- a koporsóra borulván, cifra szavakkal siratják s 
nyögését, mozog s tehetsége szerint dolgozik. vannak a gyászkisérők között, kik e szavakra

Télen azonban nem igy van, ekkor folytonosan mohón vigyáznak : nem kaphatnak-e belőlük olya
látogatják a jó szomszédasszonyok, egy-cgy jó fél- kát föl, melyekből aztán tréfát vagy gúnyt üzhes- 
kupa mézes pálinkával; hol egyik, hol a másik senok, mert meg kell vallani,hogy a siratok olya- 
kuruzsolja, hogy valamiképen egészséges lábra kát is mondanak néha, mik eléggé nevetségesek, 
álljon, s mellette felcsapnak a kontyok alá, mint A fiatalabbakat búcsúztatóval temetik , a kő
it székely szokta mondani. Vigasztaló szavaikkal rosabbakat szintén azzal, moly mindenkor az ud- 
rnég inkább megbotogitik a beteget. varon mondatik el, azonfölül a templomban

Orvost, még a vagyonosabbak sem hinak, még tartott prédikációval; a gyormeketésa szegények 
akkor som, ha fekvő beteggé lesz valaki. A tér- halottaikat csak olvasó-mondással temettetik el. 
moszot orojo legtöbb esetben helyrehozza az ápolás megjegyzendő, hogy ha leány hal el, -
hiányát a termeszét ezen edzett barnái. Súlyos es ^  mmMm> Ы пуок viszik, -  mintegy
hosszas betegségben nem vonakodnak orvosi se- t jzonkottou tiszta fehérbe öltözködnek s igy ogy- 
gélytől som, azonban csak akkor, midőn már késő mágt fclv,Utva viszik a ]ш1Ш a sírig. Továbbá, ha 
a hajon segíteni.  ̂  ̂ leány hal el, a keresztanya viszi s körülötte20—

Különös tapintattal bírnak a halál kozolgescnok ^  lá n y k a  pántlikák, virágok és fehér ruhákkal 
kiösmorésébon в innen mondható az, hogy bár bo- felcicomázott lobogókat visz.
togoikot munkaidőbon magukra hagyják , még . , , . . . , 4 a o
sincs rá eset, hogy a halál órájában no legyen va- A hulla e ltak a rá sa  utón, valammtasu-ások a 
laki mollottiik. Hosszas betegségben nyilvános is- halottvivök,ugy a rokonok es a szomszédok m ellu- 
tentisztolotkor imádkoztáinak a betegért s meg- vatnak a torba valamoly.k közelebbi rokon által,
gyóntatják ; ha pedig sokáig vívódik, a rokonok s hol ötéi cs itallal tehetség szerint megvendégel-

, , , ,, • és sznnt tetnok. A tort szent enekek olzengese es imák feje-
.■„ „•'re teve a inunkat is imádkoznak is szent ^  ^  k6rül_hanto,jAk az iUetők, 8 kereszt-
< ne ч(Л zengi ( ozn g> . 1 . fával megjelölik, hogy több év múlva is rá ismer-

gok, midőn már csügged reményük az élethez, üssenek kedveseik nyughelyeire.
sőt már leiig eszmélet nélkül vannak. ,

H a j ó z á s  a s z u e z i  c s a t o r n á n .
Lapunk már közhitté volt azon csatornának földünk legterjedelmesebb részét, Afrikát egészen 

madártávlatból bemutatott te rv rajzá t, melyen körül kellett kerülniük, ha az arabs, perzsa, avagy 
Lessons Kerdinánd francia mérnök már évek óta , indiai vizekre akartak jutni.
dolgozik hogy az európai ha józásnak az indiai A világ ezen egyik csodamüvo még nem készült 
tengerekhez egyenes ólat nyisson, vagyis hogy a el teljesen, azonban mégis már annyira haladt, 
földközi tengert a márványtengerrol összokötte- hogy a hajózás rajta a földközi tengerből a mar- 
tésbo hozhassa, mig eddig az európai hajóknak ványtongorbo megkezdődhetett.
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Remélve, hogy hazánk felvirágzásával s Fiume 
ügye rendezésével hazai kereskedelmünknek is 
lendülnie, s némely gyáripari terményeiben külö
nösen kelet felé irányulnia kell,-— ezen szempont
ból a szuezi földszorost átszelő csatorna miben
léte minket is közelebbről érdekelhet.

A szuezi tengeri csatorna oddigelé még csak 
félig készült el s a nagy hajók számára való ün
nepélyes megnyitását Lesseps mérnök 1869. ok
tóberére reméli. О azonban addig is meg akará

Képünk a „Suzette“ nevű vontató gőzöst és 
uszályait ábrázolja. E kisebbrendü marseillei hajó 
volt az első, moly a földközi tengerből a márvány- 
tengerbe a nagy afrikai kerülő nélkül tévé meg 
az utat.

A suozi csatorna bevétele, a rajta úszó hajóktól, 
1867. első négy hónapjában még csak 255,000 
franc volt, a-zonban ugyanazon év október havi 
bevétele már egymaga fölért az első négy havival. 
Képzelhetjük tehát, mily iszonyú forgalmat fog

A pesti takarékpénztár új épülete. (A „Hajós József“ cimíí cikkhez.)

nyittatni az áthajózás útját s ezt oly módon esz
közlé, hogy Izmailáig a Nílustól vezetett s innen 
az új csatornán bocsáttatja le a hajókat a már
vány tongorbo.

az itt átvonuló világkeroskodés majd akkor esz
közölni, ha majd az egész nagy csatorna megnyil- 
hatik mindenféle hajó számára.

Kiíró Pcróiiyi Zsigmond legelső levele.
A b. Perényiok levéltárának több mint

10,000 darab iromány — egy harmadrészét tevő 
levelezéséből bőven megismertem azon viszonyt, 
mely a 1 7-ik és 18-ik században a főrangúnk közt 
s azok családi élotébon' a szülék és gyermekek

között létezett. A b. Percnyi-család egyike volt a 
leggazdagabb oli garcháknak ; dicsőségének leg
magasabb pontját Imre nádor személyében érte 
el, kinek birtoka , az akkori feljegyzés szerint, 
moly a levéltárban jelenleg is megvan, 20 várme-



gyében feküdi, в vám üt volt, A család, mint ilyen, len uvaságok, s ha rongyosan szemlélnének, vaj 
Összeköttetésben s rokonságban volt Magyaror- jón mit gondolnának V Magyar ruhám sincsen, be- 
szág minden nevezetesebb családjával, s a regény- csülctos embernek pediglen tiszteletére német ru- 
irónak, ki müvében a 17—18-ik század társadalmi bábán menni nem illik. liánom ezt csak vácátió- 
viszonyait biven akarja előadni, о levéltár tanul- ban van szándékom nsgtodtól kikérni, most csak 
mányozása kimerítő adatforrásul szolgálhat. Alig egy kaputok hozzá ogy nadrágot s egy laiblit, és 
van évtized, melyben az első Perényi föltűnte óta, a konvietus mentéjéhez egy nadrágot, mórt már 
a család egyik vagy másik tagja, mint az ország mindakottőt széjjelszaggattam. A minapában 
föfő méltóságosa no szerepelne. 28 főispán, 3 püs- nsgos uramnak, (atyámnak) a számvetést felkül- 
pök, egy nádor, ogy erdélyi és ogy Szörényi bán, döttem és már 80 Rftot költöttem. En magam som 
4 tárnok — hogy többeket ne említsek -  bizony- tudom, miro tudtam elkölteni, de higygyo ol ngd, 
Ságot tesznek erről. Miklós Várnánál, Gábor, Pé- bogy odakint leven, avval a pénzzel, a mennyit 
tér Mohácsnál estek el. A Rákóczy-féle szabad- itt elköltők — kivevőn a kosztot — százszor szob- 
ságliarcban négyen működtek, s végre ki ne is- ben jöttem volna ki ; itten ritka az az ebéd, még 
merné a nemzetért 1849-ben vértanuságot szenve- ritkább az a vacsora, a hol jól laknék, mert a Ré- 
dett b. Perényi Zsigmondot, a főrendiház elnö- gens nagyon szeretvén a petrezselymet, snidlin- 
két, kit a dynastiától való függetlenségi okirat got, minden ételbe tétet; én pedig, tudja Nsád, 
aláírásáért 1849-ki oet. 24-kén végeztettek ki az hogy nőm szeretőm ; igy alig ogy vagy két étel- 
osztrákok. bői eszem, tehát kénytelen vagyok költeni ; azéri

E  nagy hazaiinak kivégeztetése előtt Julia test- egyért örülök, hogy ámbár olyan szegénységben 
véréhez, b. Sztojkanéhoz irt utolsó levele a „Va- vagyok, mégis hogy pénzem lehessen, senkitől 
sárnapi Újság “'ban régebben kezeltetvén, kill- kölcsön nem kértem, semmimet sem zálogositot- 
döm most minden meglevő levelei közt a legel- tam be, som legkisebbet el nem adtam ; oz a leg- 
söt, melyet anyjához — báró Horváth Évához, első, hogy egy rósz csizmámat eladtam. A vácá 
Perényi Istvánnéhoz, alkalmasint N. Szombatból ció közelit, az oxamenok itt vannak, molyekot 
küldött. — A cimzés és a megszólítás mostan 25. Augustusban elvégzek, úgy küldje tehát Ngod 
különösen hangzik, de az igy volt szokásban egész az alkalmatosságot, hogy 24-dikén itt legyen és 
e század harmadik tizedéig. 26-ban megindulhassunk, mert itt a convictusban

„Nagyságos báróné, kedves Asszony-Anyám ! az oxámenek után ogy óráig sem maradok. A né- 
Hogy egynéhány héttül fogva levelet nem irtani, német köszöntöm; hallom, hogy az egészsége 

oka nem vagyok, mert mi haszna rontanám liiá- nem jó, azért jobbat kívánok ; de még nekem sem 
ban a papirost, mikor, ha mindennap Írnék, mind - jó, egy az, hogy egész esztendőben köhögök, más 
egyikét (elolvasván) megtartaná a Regens (gond- az, hogy a fogaim fájnak; egyet ki kellett huzat- 
nők) ; tehát ha írnék is, a mi szivemen van, meg nőm, mert Inában mondtam a Régensnek, hogy 
nem Írhatnám. írtam egynéhányat, de semmi fele- fáj, kértem, hogy küldje cl a doktort, hogy pro 
letet nem kapván, gondoltam, hogy a Régons meg- seribáljon valamit, nem biz ő, hanem egyenesen 
tartotta, pénzem pedig, hogy postán küldhetnek, megparancsolta a chirjrgusnak, hogy húzza k i ; 
nincsen, mert soha olyan szegénységben nem vol- én persze ráállottam, mert fájdalmamban nem 
tam, r.in t m ost; mostan egy rósz csizmát eladván tudtam mit csináljak, igy kihúzta háromszorra, 
18 krért, úgy irtani ezen levelet. Már nemcsak a már most megint a más oldalon kozd fájni, de ki 
ruhából, hanem a fehér ruhából is kifogytam, mert nem huzatom többé. — Itten semmi újság, A mi 
egy mosás sincs, hogy egy vagy két darab ruha nap ogy csűrben a mint a kocsis a porció-széná
éi ne veszne; csináltatni kontóra nem merek, kát rakta, kezében a monkű meggyújtotta a szé- 
másképen nem lehet, mert pénzem nincs, azért mit, igy mind elégett a csűrrel együtt. A test 
kérem Nsgodat, hogy ha lehetséges, méltóztasson véreimet köszöntöm.
valamit küldeni ruhára ; épen most irtain Nsgos Ezzel maradok Ngdnak különös anyai grátiá- 
Uram-Atyámnak is és kértem, hogy küldjön vagy jába ajánlva.
70 Rfrtot, igy osztán vácátióban nem járnék Datum Dio 3. Jul. 1799. Engedelmes На: 
rongyosan. Napról napra öregbedok, nem is szép Parényi Sigmoncl. m. p.
volna, ha már physicus létemre rongyosan volnék, (A b. Perényi-esalád n.-szöllösi levéltárából.) 
sőt a mi több, sokszor vetődnek hozzánk esmoret- Közli : S ir  kelt] Srutffnr.

I r,4 I I Л Z Á N К 8 Л К Ü L F  Ö L D.



И Л Z А N К S Л К Ü L I'' L Г> 1 Г) Г)

Az 1831 Uiki kholcra-iiiozgalout Pesten.
Irta : id. S ia la y  J ó z s e f .  —

(F o ly ta tá s .)

Julius 14-ikén történt, hogy a két nyul-utcában 
a sarkon levő ugynovezott Csillag (ezelőtt Firso- 
vits — most Magyary) házban Magyary urnák a 
kocsisa liirtolen meghalt. (N. B. ez a kocsis, a 
mint hallottam, már gyanúban volt, mivel azelőtt, 
ele jóval, RofFról jött.) A holtat mindjárt a legna
gyobb szorgalommal felbontották, megvizsgálták; 
vártuk a véleményt, mely mindaz volt, hogy a 

joles orvosok a kolera jeleit benne nem találták, 
hanem a halált természetesnek lenni azon okon 
állították, mivol a kocsis hidegleléséből csak a 
múlt napokban gyógyulván fel, halála előtt való 
nap vastag étkekkel (káposzta) és itallal (5 vagy 
fi itco bor) úgy megterhelte magát, hogy e miatt 
gutaütést kapott s abban meg nem halni lehetet
len volt ; do Stably egyedül maga erősen azt vi
tatta, hogy az a kocsis valóságos kolerában balt 
meg. Másnap vagy még az este az ogész házat 
őrizet alá vették, a bonne lakókat berekesztoték, 
s éjjel-nappal többféléi strázsálták annyival in
kább, mivel ugyanazon időben (vagy talán más
nap) a háznál a házmester is meghalt, de úgy 
gondolhatni, hogy ijedségében, s 70 esztendőt is 
meghaladott gyengesége miatt.

Ugyanazon nap, u. in. július 14-ikén, a Dunán 
levő szénáshajók közül b. Podmaniczky János 
urnák egy, szénát hozott hajóján két ember hirte
len meghalt. (Ezekkel mi történt, nem tudom, 
hanem azt hallottam, hogy mind a kettőt a gyom
rukban moggyuladt pálinka tiltó meg.) Ezen eset
nek megvizsgálására a várostól ki volt küldve 
Koller János tanácsos; ez a senator aznap este, u. 
m. 14-ikén meghalt. Mindjárt folboncolták és az 
orvos urak ismét két részre oszlottak vélekedé
seikben, t. i. egyik része azt mondta, hogy Koller, 
ha szintén neki talán a fojiben volt scrupulus no- 
hezitette is nyavalyáját, a régóta rajta erőt vett 
Jágyékszakadásban, nem pedig a kolerában halt 
meg. Stahly itt is mindon jeleit feltalálta a kole
rának. Következése az lett, hogy Kollor senator 
lakhelyét is 15-re viradóra bezárták és őrizet alá 
vették, — egyszersmind pedig szombaton tiz óra 
tájban már a vámokon se ki, se be senkit nem bo
csátottak, a hidat elzárták s igy mind a külső, 
mind pedig a két város közt a közlekedést meg
gátolták; számtalan sok külföldi beszorult, do ki 
nőm mehetett, útlevelek nőm adattak, s a nép 
zúgolódott.

Az orvosi véleményeknek mogbasonlását is félre 
magyarázta a nép, mert azt mondta, hogy lehe
tetlen, hogy a többi jeles orvosok, mint Bene, 
Jordán és többek, már ennyi eset után a kólóra 
jeleit elvétenék, és azt, a mit Stably lát és tud, ők 
is no látnák és tudnák ; hanem Stalily rósz lélek
kel bánik, és az ogész kolera állapotának általa a 
végrehajtott boncolások mellett történt félrem a
gyarázását csak onnan kell és lehet magyarázni, 
mivel ő az iránt még a télen 100, (mások szerint 
1000,) aranyban fogadott, hogy Pestre bejön a ko
lera, tollát erővol be akarja hozni. Ez a vélekedés 
különösen nagy erőre kapott juk 16-án, és min
denfelé szárnyalt a hire, nagyon el lévén a nép az 
clzárattatás miatt keseredve.

Szombaton a deákság, mely most a veszedelem 
közelgetése miatt felsőbbi rendelések következé
sében az iskolai esztendőt csak sebtében, hirtelen 
fejezte be, az alispán úrhoz átlövőiért jött, s mi
dőn ez megtagadtatott, zúgolódással ment el, já r t 
kelt, nőtt s nyughatatlanitotta most a vicoispánt, 
majd a két városra nézve rendelt királyi kommis- 
sárius b. Mednyanszkyt, de várakozásra utasit- 
tatott.

Vasárnap reggel, a mint mondják, a már eddig 
elbocsátottakon kivid a mesteremberek több mint 
2000 legényt elbocsátottak, kik az akkori rende
lés szerint ki sem mehettek, kenyér nélkül is 
maradtak.

A vasárnapi nevezetes zűrzavart én csak úgy 
irom le, mint önmagam tapasztaltam ; meglehet 
hogy némely részét vagy nem jól tudom, vagy 
épen nem tudom.*)

Heggel mintegy 10-cdfél óra tájban a „fehér 
hajó“ és a kis-hid utca nyílása között a várme- 
gyoházától jö tt igen nagy sokaság, úgy látszott 
deákság; lármával, a hidfelé tartván, a lárm ára 
én is oda siettem, hol a zenebonáskodók közül 
senkit se, hanem temérdek más omborokot talál
tam, kik velem együtt a hídhoz szándékozó soka
ságra vártak. Minekelőtto a hídhoz közelítettek

*) A z ö ssz e jö v e te l a z  ex h o rta tio n  tö r tén t, a  h o v á  a c so p o r-  

to zá s  meggAtlAsAra fe g y v e r e s  k a to n a s á g  m en t, d e  a z t  rútu l 
és k ím é le t le n ü l s z é jje l v e r té k , s ig y  m en tek  le g e lő s z ö r  a vár- 
m eg y e h á z á h o z  ; a  k a to n a s á g o t  u g y a n  H a v a s  p ro fesso r , a  m i
dőn m ár ép en  erőre k e lt  v o ln a  a  d o lo g , a  so k  köhajigAlAs 

k ö z t , k ö z ik b e  k iv o n t  k ard dal ro h a n v á n , az er ő sza k tó l v issza -  

ta rtó zta tta .
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volna, a hid őrzésére nehány gyalog katonával 
Vernhardt generális jött, s katonáit a kávéház és 
hid közt levő fordulón elrendelvén, maga a kis-hid 
utcán a lármázók elébe sietett egy kísérővel; be
szélt hozzájok, de azok, úgy látszott, rá sem hall
gattak, hanem minduntalan a hid felnyittatását 
sürgették ; az alatt Stahly professor, — a kiért 
nem tudom hogy küldöttek-e, vagy csak magától 
érkezett, — lejött közikbe, mire Vernhardt el
ment. Stahly a „feliéi hajó“ felé vezette őket s 
ott egy magasabb helyről azt adta értésükre, hogy 
a hid nem soká felnyittatik és szabadon mehetnek, 
de erre sem hallgattak el, hanem mindig jobban 
lármáztak.

Ekkor Stáhlyt felhozták a nagyhid-utca felé, 
én pedig eltávozván, a többit hallásból olyanfor
mán tudom : hogy okkor a hídhoz mentek, Stáh
lyt a palatínushoz csónakon elküldötték, maguk 
pedig a hídnál volt katonákat nagyon könnyű 
munkával szétszalasztották, de mégis a megijed
tek elszedett fegyvereit, nemeslelküen — mint
hogy lengyelek voltak — néminemű szánakodó 
indulattal vissza adták.

Innen nagy lármával elmentek-a vármegye há
zához, hol én ablakomnál lévén, hallottam, hogy 
azt kiabálták : „Passzust nekünk, még pedig nem 
hamis passzust! mert Stáhly maga mondta, hogy 
nincs kolera !“ Már ekkor az iránt rendelések 
voltak téve, hogy az ezeknek adandó paszszusokon 
a „még eddig isten kegyelméből egészséges és min
den ragadós nyavalyától ment helyréi“ kifejezés 
kihagyassék.

Erre az akkor is ülésező s a palatínusnak a kör- 
nytilállásokról szóló tudósítását épen azon pilla
natban szerkesztő bizottság lokiildötte közikbe 
Nagy István nótárius urat, hogy a palatínus tu 
dósítása s a rendelés elérkezéseig várakozásra 
kérné, egyszersmind adná tudtokra, hogy a pas- 
sus már osztogattatik.

Ezzel szűnt is a tűz, s százankint tódultak pás 
susért, de az utcán tolongóknak eszébe jutott a 
passus mellett is leendő contumacia (zárlat), s a 
városban elzárt két ház sorsa. Tehát a passus- 
váltással felhagytak, sőt azokat elhajigáiván, siet
tek, csoportonkint tódúltak ki a megyeházából s 
seregestől. mentek az univorsitáshoz ; itt a j o- 
dellustól, az actuarius Pálm a úrtól, Szkitsák kan
cellistától a muzeum kulcsát kérték, de mivel meg 
nem nyerték (minthogy a két utolsó nem volt ott
hon) a muzeum ajtaját betörték, az universitás 
zászlóját kihozták, de azonkívül mindent a maga 
rendiben hagytak. A zászlóval jöttek vissza a me
gyeházához, a bezárt Koller házára rámenvén, az

őrtálló városi pandúrt és biztost olvorték, a kaput 
betörték, a házba bementek, azt összejárták s a 
lakosokat a contumacia alól felszabadították. 
Mig ezt tették, Havas dékán úr és Falitzky pro
fessor és rector magniíicus magyar ruhában a 
zászlóért hozzájok jöttek s azt minden vonogatás 
nélkü l, maguk helyére, a két professor után ha
ladva, vissza vitték.

Innen elindultak és egyenesen mentek a másik 
lezáróit Csillag-féle házhoz s azt is hasonló módon 
felszabadították, magukkal vivén a lövölde kapu

járól letépett városi zászlót ; innen ismét megfor
dultak és montek a hid felé, a honnan a mogyo és 
város részéről volt kommisszáriusokat, őröket, vá
mosokat, katonákat elkergették, a szobákat kiviil- 
belül összehajigálták, a palánkokat olszedték, s 
ezekbül és más fa-féle eszközökből mindegyik 
magával vitt el, bot gyanánt, ki nagyobbat, ki 
kisebbet ; mindent megrontottak, de úgy, hogy 
még az épületben hiba nőm volt.

Most értésükre esvén, hogy Stáhly (a mint 
mondják már másod Ízben) Budáról megérkezett 
s őket megcsalta, mivel észre nem vették, mert a 
városház felé mont, utána montek, és magam 
láttam, hogy még a fiakorröl leszálltában, vagy 
mindjárt ez után, megkapták s kétfolől erősen 
markolva, mint a bűnöst (fia is mellette mont) 
vitték a váci utcán a theátrum felé. Itt karjukra 
vévén, magasra felemeltek s kényszoritotték, hogy 
esküvéssel s a maga hibái megismerésével, ma
gyar és német nyelven mondja el a sokaság előtt 
élő szóval, hogy nnincs kolera.“ Mi megtörténvén, 
Stáhlyt a földre, egy kis kimélotlonséggol leeresz
tették.

Már ekkor báró Modnyánszky és gróf Koglo- 
vich Gábor, kiki másfelé, a legnagyobb szorga
lommal gyalog szaladgálva, kérték a tömeget, 
hogy hagyjanak békét neki. Magam hallottam, 
midő. Modnyánszky, (kire nem sokat hallgattak) 
a színház sarkán összetett kezekkel könyörgött 
kérte ökot, hogy hagyjanak békét, ezen sza
vakkal : „esküszöm az élő istenre, a szentek
re és magyar charakteremre , becsületemre, 
hogy az uraknak nem lesz semmi rövidségük, 
csak menjenek békével haza.“ Erre ogy-kottő kö
rülötte megállót*, do a többi a zsidó piac-felé sie
tett, hol, valamint Budán is, katonaságot vettek 
cszro. B. Modnyánszky mindig a theátrum körül 
szaladgált, futkosott, oskíivéseit megújítva s a ki
kot lohotott, békességre kért, do már okkor, jólle
het csak némelyek hullongtak őzen a részen , a 
többi pedig és az egész erő a zsidó-piac felé a ka
tonaság ollon mont, s mondták, hogy mindenok



előtt, liíi békességet akarnak, menjen vissza a ka- azután viceispán urakhoz és nagyságodhoz, de 
tonaság, mórt arra szükség nincs. Ugyanittcu csak kinevettettünk ; igaz biztatást nem nyertünk. 
°8У jó szálas ifjú a midőn b. Mednyánszky meg- Szegény legények vagyunk, itt nem élhetünk, 
szólította, igy felelt: „mi a legnyugodtabb és bé- tehát ereszszenok haza.“ 
kességosobb vérrel mentünk tegnap a dékán? (Vége Uöv.)

Egy  hét  t ö r t é n e t e .
— Március 2 —

(VK.) Az utca-sarkak kétségbeejtő fairaga- tén előveszi gordonkáját, moly még Párisban is 
szókkal vannak telő. Kék és fehér, zöld és rózsa- becsületére vált, s egy „estét“ kér, hogy bemu- 
szinü papírról vaskos fekete botük egyenlőké- tassa haladását; m igaz evang. árvaház Passy- 
nyörtolonséggel kiáltják le: „jön az árvíz!“ Ne Cornet Adél trilláit s a fiatal Ilellmesberger zene- 
tossék azonban megijedni, nem arról van szó, képességét kölcsönzi át Pécsből, s Szász Károly 
hogy a márciusi napfényen olvadni kezdő hó ma- Pegazusát is megadóztatja egy alkalmi költe- 
holnap telhetetlenné teszi a vén Dunát, mely — ménynyel, hogy a hó közepén egy este minél 
becsületére legyen mondva — épen harminc év óta több élvet nyújtson a közönségnek, s minél 
nem hagyta cl tisztességes medrét. Ilyen nagy több jövedelmet szerezhessen saját jótékony cél
bajról ezúttal sincs szó. Csak a böjti rendes árvíz jának. S igy megy ez tovább, egészen addig, mig- 
fenyegot, a — hangversenyek özöne. nem a madarak hangversenye kezdődik el a lom-

Poston sincs nagy divatban a böjti prédikáció, bős fák alatt, a mikor aztán az egész Pestből nem 
mivelhogy Pestnek nincs is oly ékesszóló morális- marad közönség egyébnek, mint a minden idényt 
tája, mint 1 Iyacintho atya Párisban s páter Kiin- hősi leg keresztül vállalkozó állhatatos dalárdáknak, 
колу ström Pécsbon, kik szörnyű eloquontiával 1 logy an ússzuk át e zengő árvizet, melyben csak 
szokták a közönség fülébe dörögni játszi bűneit, kevés oly hívogató pont akad, hová tárcánk köny-
ártatlan badarságait, gyakran józanságát és ne- nyíld papirhajóját kedvünkre kiköthetnék !
mos fölhovülésoit. Ennélfogva nálunk a tomplo- De ime, itt áll előttünk egy regényes ruina, 
mok tárt kapuit hamvazó szerdán túl som szokta melynél meg kell állapodnunk. Nagy emlékek 
több láb átlépegetni, mint más idényben. Pest úri vannak hozzá kötve, s ropkény födi, mintha el 
világának a böjtben más vezeklési módja van — akarná takarni a szem elől azt, a mivé lett. 
hangversenyekbe já r, s ugyanazon „jótékonyság“ Hogy hívják о romot У „G. Roger, de Г Opera.“
nevében hallgat és ásitoz, mint a molynok nővé- Egy angol iró azt mondá, hogy mi sem volt
bon táncolt és piporézto magát a vig farsangon át. meghatóbb, mint látni a nagy Napóleont a teu-

Erkozö és búcsúzó művészek, segélyegyletek és gerparton, a mint csigahéjakat dobált, — ő, ki 
árvaházak zeneszóval és énekhangokkal hívják a egykor országokkal és koronákkal dobálózott, 
müpártoló és résztvevő publikumot, s a zoneked- A művészet története sok ily látványt ismer, 
velők egy hó alatt jobban kifáradhatnak és többet Minden nagy művész igy já r, ha nem bir elég jó- 
szenvedhctnok,mint a táncos lábak a farsang egész kor visszalépni, s kedve van küzdeni az idővel, a 
mámoros idényén keresztül. hanyatlással, a leküzdhetlennel.

Megkczdé e hangverseny-árt Grün .Jakab — e A művészet mily égő vágya lehet az,mely liogert 
képzett hegedűs, - kivonónégyes estélyeit foly- a legnagyobb küzdelmekre lelkesítő ! Annyi dicső
tatja; utána jőnok a Thern-tcstvérok, kik a világ- séget nyert a színpadon, hogy nem tud megvál- 
ért se tudnának Angolországba visszatérni ogy ni tőle. Vadászat közben karját egy golyó éri s 
búcsú-hangverseny nélkül; követi őket Roger, a le kell vágatni, de ö csináltat magának egy bá
li aj dan hires francia tenorista, hogy a közönség- mulatós gépkart, s tovább játszik Elveszti hang- 
gel éreztessen valamit abból, a mit egykor Ma- jának ércét, erejét, gyújtó tüzét, melyekkel egy- 
rius érzett Carthágó romjain ; ma jd a „deák-se kor mindenfelé hódított, s mindenki érzi e nagy 
gélyzö“ (kegyesrendi) egylet ajánlja a közönség változást, csak ő maga nem hiszi el. Ha mondják: 
figyelmébo a színházak és műkedvelő-termek ama nincs hangja többé ! ,azt föléli rá : „tudok énekol- 
kedvos kis hölgyeit és dilettánsait, kik ez egylet ni.“ 8 valóban tud. О ogy művészi nábób, ki ol- 
javára és a maguk gyönyörűségére szavalnak, veszthet milliókat, „mindenét“, mint a világ kite- 
énokolnok, zongoráznak ; Szűk Róza k. a. szin- jezi, — és mégis marad anyija, hogy a redout ki-
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sebb termét teli szórja aranynyal, vagy legalább Sajátkép ez a látvány eirkusba való volna; de 
arany porral ha nincs cirkosunk : legkevésbé sem botránkoz-

De mi lehet ez ő neki, ki a nagy-operában év- hatunk meg rajta, hogy a népszínház adott helyet 
tizedek hosszáig uralkodott? Mily emlékek tá- Cassanova asszony vadállatjainak. Inkább ennek 
madhattak szívében, midőn az ujtéri deszkákon adózzanak, mint az új téri igazgatónak, ki szintén 
kellett megjelennie, ott, hol a bolió operetté és hó- örömmel vezette volna be о „szolid vadak -at a 
bortos béli ozat alakjai vannak otthon ? Vagy ta- német múzsák rozzant csarnokába, ha az ügyes 
Ián nem is látta a deszkákat, csak a tapsot hallá, Molnár meg nem előzi.
mely mindenütt egyforma. Ne higyjük, az orosz- Végre is élni kell, s a núbiai oroszlánok több 
Ián legjobban érezheti, ha ketrecbe jut. vonzerővel bírnak Budán, mint a „Bengáli hely-

Mondj ált, hogy midőn a jelmezbálban meglá- tartó,“ habára népszínház ennek is eléggé iparko- 
tott egy szinészt, ki „ Raoul“ köntösében jelent dott fokozni hatását, s hívogatnál még egy másik 
meg : egy köny csillogott szemében. Ez a köny az címmel is ellátta, elnevezvén „a szabad sajtó ül 
emlékek viharos óceánja volt, s egy hab belőle döztetésénok.“ De ez sem használt, p ed ig — anyira 
a nemzeti színház egy estéje, (régen, a rég elmúlt menyire — alkalomszerű is volt. 
szomorú évtizedből,) midőn a páhalyok, a karzat, A hét legfontosabb történetét épen egy sajtópor 
a földszint közönsége egy élő és égő koszorú volt, Ítélete képezte, a Böszörményié, kit az esküdtszék 
mely lelkesedéssel .fonta körül a hasonlíthatlan „vétkes“-nek talált, s a bíróság egy évi fogságra 
Raoult, a „Hugenották“ oköltői alakját, moly s kétezer frt pénzbírságra ítélt. I íosszasabban szó- 
Rogerban lelte meg és veszté el — sok időre, tán lanánk о tárgyiéi, ha most már vége volna. De a
örökre, — tetőpontját. Es ez a Raoul most egy folytatása még csak ezután köve* к ezik, mert a
kis teremben hóditó palástjának csak foszlányai- vádlott ezúttal — betegsége miatt — nem jelent 
val já tszhatik ; egy két dalt énekel, s megtapsol- meg, s igy a törvény értelmében „új tárgyal ás“ - 
ják — tiszteletből. Pedig még mindig tud éne- ra lesz szükség.
kelni, csakhogy nem úgy, mint régen. Addig tehát azt a kis tért, melylyel még ren

A közönség szeszélyes. Az embert, ha egy pálya delkezünk, arra használjuk inkább, hogy egy pár 
„oroszlánja“ lett, kevésre nézi, ha egyszer ere- örvendetesb történetet említsünk meg röviden, 

jé t veszté; ellenben a sivatag oroszlánjait akkor Örvendetes, hogy a „ Lloyd-társaság“ egy derék 
bámúlja legjobban, ha megalázva látja. magyar kereskedőt — Vocsey Sándort — válasz-

Most ily látványhoz is van szerencsénk. Cassa- tóttá meg elnökévé, mórt ezzel tanusitá, hogy nőm
nova asszony és Némothy ,úr, (egy volt-honvéd, csak érzelmeiben, de belső szervezetében is magya- 
ki vándorlásaiban íjieghódítá Cassanova özve- rosodni kíván. Örvendetes, hogy a képvisolöház 
gyét, és aztán vele együtt szeliditgeté a vadál la* egy hét múlva (marc. 9-dikén) újra megkezdi ülé- 
tokat,) bámulatos mutatványokat visznek véghez seit, mert ez új olajat önt a pesti közélet bágyadó 
a népszínházban. Az oroszlánok, a leopárd, a esi- tüzére. S végro nekünk, — a költészet barátainak 
kos hyéna, a sibériai farkasok valódi engedelmes — az is örvendetes, hogy egy barátunk, kit tehet- 
gyermekek az ő kezük alatt. A néző nem tudja: ségei folytán nagyrabecsülünk, egy új kötettel — 
az emberi hatalmat bámulja-é, vagy ez állatokat tiz év óta az elsővel — fogja megajándékozni 
szánja, melyek ennyire ki kényszerültek vetkőz- szépirodalmunkat. Tóth Kálmánt értjük, a gyón
ni természetükből. Elődeik bizonyára a sivatagok géd szerelmi dalok, hazafias költemények és ér 
törzseit réinitgeték, mig a civilizáció hatalmába zeleinteljes elégiák költőjét, ki bár nem legzajo 
esett unokák gázfény mellett ugrálnak, tányérról sabb, de bizonyára legmaradandóbb sikereit a 
esznek, a kérdésekre még egy-egy artikulálatlan lyrának köszönheti.
feleletet is adnak, s átalában oly megpuhitott álla- A füzér, melyet tőle fogunk kapni, kétségkívül 
pótban mutatják be magukat, mintha közönséges az újabb irodalom legértékesb köteteihez tartozik, 
házi állatoknak születtek 'volna. s óhajtjuk, hogy ez „újabb“ kötetét nem sokára

A közönség pedig zajosan tapsol, s örvend egy „legújabbal“ is szaporítsa. Nagyon hibás né 
megaláztatásuknak. Persze a vas kálit rácsozata zet az, ha a költők azt hiszik, hogy a lyra, az 
elég biztosíték arra, hogy még ha valamelyik sö̂  örök-érzelinok e forrása, csak az ifjúság kiváltsá 
rényes állatnak eszébe jutna is a núbiai szabadság, ga. Nem irodalmi gyermek-ruha az, melyből kinő 

ez ne lehessen egyébb hiú ábrándnál, melyet az ember. Egy szent tűz az, melyet ősz fejjel és 
kényelmesen kinevethetünk a zártszékek biztos reszkető kezekkel is ápolni kell, mint ápolta Be 
vánkosáról. I ranger, s ápolja Hugo Viktor ma is.
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V e g y e s  k ö z l e m é n y e  к.
F. Оу. (Történeti naptár.) Márciusból 3-án hir

dető ki a majna-frankfurti szövetségi gyűlés a 
sajtószabadságot, 1847. — 4-én választatott meg 
Taylor Zakariás az Egyesült-államok elnökévé, 
1840. — 5-én született i. Lajos magyar király? 
1320. 0-án Michael Angelo született, 1473. —
7-én keletkezett a „bibliai társaság,“ 1804. — 8-án 
meghalt 11-ik Rákóczy Ferenc Rodostóban, 1735. 
— 0-én meghalt Schiller költő, 1*05.

— v („Részlet Jersey szigetéből“) eim alatt e
számunk 4 -ik lapján azon pontot tüntetjük föl, 
mely az ágy nevezett Erzsébet váracsot mutatja. 
Л ki lapjaink régibb évfolyamait is olvasgatta, 
az olött ezen, nemcsak az ángolok s a franciákra, 
do menekültjeink miatt különösen ránk nézve is 
nevezetes szigot nőm egészon ösmeretlen, mert 
szóltunk arról már (1800 ban) Hugo Victor élet- 
irata közrebocsátásakor; több levelet irt onnan 
most is száműzetésben élő kitűnő honfitársunk és 
munkatársunk, Irányi Dániel, (1865-ben,) mely 
levelek ezon sziget történelmi, politikai és társa
dalmi viszonyait elénk tá r já k ; s szóltunk róla 
(I860 végén) Mészáros Lázár élettörténete elbe
szélésekor, melyben Jersey is szerepet játszik. 
Most csak annyit emlitünk meg, hogy Jersey és 
Guernsey szigetek Franciaországhoz közel fokszo- 
nek, lakosaik francia eredetűek, jelenleg azonban 
szabad ángol birtokok, sajátságos független ön- 
kormányzattal. Jorsoy különösen nevezetes lett 
az által, hogy Franciaország lánglelkü költője s 
legkitűnőbb republikánusa, Hugo Victor, Napó
leonnak a császári trónra lépése után idő ment 
száműzetésbe, honnan hazája partjait tiszta időben 
mindig láthatja. Hugo Victor egyénisége csakha
mar maga köré vonzotta Európa minden részéből 
a szabaság legjobb fiait, kik ideig-meddig vendé
gei szoktak lenni. Magyar menekültjeink közül 
Mészáros Lázár hadügyminiszter volt az első, ki 
megunván Párisban a francia császári rendőrség 
zaklatásait, átköltözött Jersey székhelyére St. 
Héber városba, hová aztán nem sokára követték 
öt Beöthy Ödön, Thaly Zsigmond, Perczol Mór, 
Fülop Lipót, Katona Miklós és gr. Toleky Sándor 
is, ép oly barátságos, mint kollemes viszonyban 
élvén a nagy francia száműzettél, kinél hetenként 
kétszer szokták tölteni az estéket.

(—m —f) ( Találmányok krónikája. 11) A lő
szerből készült rostát és szitát a régi gallok talál
ták fel. Л spanyolok mind a rostát, mind a szitát

vászonból készítették. Egyiptomban mind a kettőt 
pálmafa-levelekből vagy kákából. — Az első 
selyembogár-tojásokat két görög szerzetes hozta 
Európába, Justinianus császár alatt 550-ben. -— 
Németországba az első orgona 757-ben került. 
Constantinus (Jopronymus görög császár küldte 
ezt Konstantinápolyból Pipin királynak. — A 
clavikordot, melyből később a zongora készült, 
Arezzo Guicio találta fel 1010-ben. —• Angliában 
az üvegtáblák 1180 körül jöttek használatba, s 
eleinte csak az előkelők ablakaiba tétettek. — A 
selyemgombolyitást Borghesano találta fel Bolog
nában 1272-ben. — 1280-ban Spina Sándor felta
lálta a szemüveget. — A compast Flavio Giaja 
találta fel Nápolyban 1300-ban. — Az égett bőit 
Lullius Rajmund találta fel 1300 körül, Majorca 
szigetén Pálmában. — 1322-ben fölállították az 
első fürészmalmot. — A sodronylnizás mester
ségét 1350-ben már ismerték a németek. — Az 
első papirosmalom Nürubergbon építtetett 1390- 
beu. A rézmetszést Finignerra Masá Horenci 
lakos találta fel 1440-ben. — A gyémánt-köszö
rülést gyémánt-porral Bergnou Lajos brüggei 
lakos találta fel 1450. — Az orgona podailonjait 
egy Bernard nevű német születésű ember találta 
fel Velencében 1470-ben. — A szélpuskát 1474- 
bon kezdték olőször használni. — Az első üveg
hutát Angliában készítették 1557-ben. — Fran
ciaországban a pénzsajtót már 1558. körül hasz
nálták. — Az első messzelátó csövet Johannides 
Zacharias, middelburgi (Seelandban) üvegköszö- 
rüs készité. Ugyan ö találta fel a mikroskopiumot 
is 1590-ben. — Az emelő csigát 1011-ben Schrei
ner Kristóf jozsuita találta fel. — Az első thermo- 
raetort Drebbel Cornelius készité Hollandia Alk- 
mar nevű városában 1630 ban. — A mikrométert 
Gascaigno találta fel 1040-ben. ■—■ Az első üveg
tükör gyárt 1065-ben építették Tourlaville-ben 
(/herburg mellett. — Az első repetir-órát Barlow 
készité 1070-ban. — Az angol kőedényt Wedge- 
wood Josias szegény fazekas mester találta fel 
1770-bon, moly edény feltalálója után „Wedge- 
wood“-nak neveztetett el. — Az első répacukrot 
Achard porosz chemikus találta fel Berlinben 
1780-ban. A voliu papirt a Montgolfier testvé
rek találták fel 1783-ban. — A lithografiát Sen- 
nefoldor Alajos találta fel 1796-ban. — Párisban 
1815-ben kezdték először gázzal világítani az 
utcákat. A villany irótelographot Morse találta 
fel New-Yorkban 1837-ben.
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A közös Ugyek csőin altjában.
— Karika t ura H askétó l

M i izzadunk, ö k  szópon híijókáznak.

Pest, Nyomatott Emich Gusztáv, magyar akadémiai nyomdásznál |4C8



magyarbul angolra. E regényben a magyár élet
ből oly sok vonzó kép s oly jó alakok vannak, 
hogy ez által kétszeresen örvendhetünk, hogy az 
elterjedt angol nyelv ily munkát ismertet irodal
munkból.

* (ö  felsége a király) hétfőn ismét visszautazott 
Bécsbe.

* (Talán mégis lesznek magyar konzulok.) A de- 
legátió egyik közelebbi ülésében Csengeri Antal 
előhozta, hogy a konzulságokat akként kellene 
szervezni, hogy a magyar törvények és kormány 
befolyása biztosittassék. Mire Beust báró azt felel
te, hogy már foglalkoznak ez újra alakítással. Más 
hirek szerint pedig kilátás van rá, hogy magyar 
konzulságokat is alapítanak.

* (A természettudományi társulat) a körébe tar
tozó tudományok népszerüsitését ezentúl fő fel
adatának fogja tekinteni. Szakülésein, miket a 
hónap első és harmadik szerdáján, délutáni 5 óra
kor, az akadémia egyik földszinti termében tart, 
ismertetni szándékozik a természettudományok 
legfontosabb haladásait, lehetőleg népszerű mo
dorban, s a menyire a helyiség engedi, mutatvá
nyokkal és kísérletekkel. Ez ismertető előadások 
tárgyai változó sorrendben: az állattan, ásványtan, 
élettan, növénytan, természettan köréből lesznek 
merítve.

*(.Emlékek Kisfaludy Károlytól.) A Kisfaludy- 
társaság legutóbbi közgyűlésén ismét több, Kisfa
ludy Károlyra vonatkozó emléket mutattak be, 
melyeket a költő néhai barátja, Zádor György 
őrizett becses ereklyék gyanánt s most özvegye a 
Kisfaludy-társaságnak küldött meg. Ezek : egy 
hajfürt, sétabot s az a vizes palack, melyet utolsó 
betegségében használt. *

* (A Böszörményi-pörben,) melynek eredményé
ről az »Egy hét története“ értesíti olvasóinkat, a 
következő polgárok képezték az esküdtszéket: 
Sáryáry Antal, Fauser Antal, Pekáry József, gr. 
Széchenyi Ödön.Pehringer Ignác, Mandl Ferenc, 
Morócz István, Adám Károly, Rácz András, Mat- 
tisz Pál, Szaczelláry György és Tanczer Ignác. 
Póttagok: Busbach Péter és Preuszner József) kik 
azonban nem szavaztak.

* (Böszörményi pénzbírságához) Asztalos János 
Kecskemétről 100 frtot küldött.

* (A Bach és Schmerlingféle rendőrség) számtalan 
külföldi könyvet foglalt le, melyek egyesek és 
könyvkereskedők számára érkeztek. E csomagok 
most a belügyminisztériumhoz kerültek, mely azo
kat átadja az illető tulajdonosoknak.

* (Legújabb igazságügy-miniszteri rendelet) ké
szül Erdély számára (még az osztrák váltójog lé
vén ott érvényben, mely egy évi váltófogságot 
rendel), melyben a személyfogság maxinuma, mint 
nálunk van, két hétre tétetik.

* (Érkövy Adolf) osztálytanácsosi ranggal a 
közös pénzügyminisztériumba lépend. Lónyay őt 
már bemutatta Becke közös pénzügyminiszternek.

* ( Képviselőjelölt.) Abaujmegyében az elhunyt 
Darvas Antal helyére Péchy Tamást léptették föl 
képviselőjelöltül. A balközéphez tartozik. Ellenje
löltje eddigelé nincs.

* (A közös külügyminiszter felszólttá az összes

magyar ezredek parancsnokságait), hogy legfölebb 
négy hót alatt küldjék be azon főtisztek névsorát 
kik az ezredben nem született magyarok, az
után azokét, kik ha nem magyarok, a magyar 
nyelvet tökéletesen birják. Ezzel kapcsolatban 
nagyobbszerü kicserélésekről beszélnek.

* (Erdélyből több Ízben felszólalták már) azon ci- 
meregyesités és körirat ellen, melyet az ottani 
királyi hivatalok használnak; de e felszólalások
nak úgy látszik, nem lett eredménye. Mindenütt 
külön eltérő cimer-csoportositásokat látni, kivéve 
azon közegeket, melyek a kereskedelmi minisz
ter hatósága alatt állnak. Különösen nagy a zavar 
a pénzügyi hivataloknál s ezek ágainál, — hol 
»erdélyi királyi,“ hol »királyi erdélyi“ a körirat, 
— a hol Erdély s Magyarország cimere egy korona 
alatt van, a mi homlokegyenest ellenkezik a tör
ténet s törvényekkel, hol pedig a kettő egygyé 
van forrasztva, egy cimertani időtlenség példá
jául.

* (A keszthelyi országos gazdászati tanintézet 
hallgatói) folyamodtak volt a múlt évben, hogy 
mint országos intézet hallgatói, a katonakötele
zettség alól fölmentessenek; akkori kérelmük 
eredménytelen|lévén, az orsz.gazdasági egylet köz
benjárása dacára is, újabban az ipar és kereske
delmi minisztériumhoz fordultak, hogy mig ha
zánk viszonyai ez iránt végleg rendezve lesznek, 
pályájuk ily megszakítást ne szenvedjen.

* (Jótékonyság.) Kis-Czellben febr. 18-án hon
védek fölsegélyzésére táncvigalmat tartottak. 
Sitkei-Nagy Sándor ur ez alkalommal 1050 frtot 
adott belépti jegyéért.

* (A mármar ősi állapotokat) jellemzi a követ
kező eset. Iza községben, mely a Tiszától és az 
országúitól egy félórányira fekszik, közelebb 13 
paraszt és zsellértelek árvereztetek el bírói utón ; 
a bejött vételár mind a 12 telekért nem volt több 
mint 21 ft 30 kr.

* (Felsö-Magyarországon az orosz izgatások 
nagyban folynak.) Ezek, hirszerint, különösen az 
újabb időkben oly térj eleimet nyertek, hogy még 
a különben nem egészen éber magyar belügy
minisztérium figyelmét is magukra vonták. Erre 
vonatkozólag a kormánynak adatok vannak kezé
ben, melyeket nemsokára nyilvánosságra hozand. 
Mint biztos adatot említik, hogy több pópa és me
gyei hivatalnok, a kiknek orosz pénz-küldemé
nyek kézbesítettek az izgatás előmozdítására, e 
pénzt a kultusminiszteriumhoz azonnal beküldöt- 
ték. E küldeményekhez mellékelt iratok ezen, az 
illető oldalról kereken tagadott agitátióknak 
létezését cáfolhatatlanul bizonyítják.

1 * (A n.-szebeni városi hatósági a legközelebb
orsz. gyűlési követté választott Kapp senator in
dítványára 75 szavazattal 10 ellen következő ha
tározatot hozott: ő felségéhez egy felirat s a ma
gyar országgyűléshez egy kérvény intézendő, 
melyekben óvást kell tenni Schmidt Konrád ko- 
mesnek elmozdittatása ellen, s a törvényes állapot 
visszaállítása kérelmezendő.

* (Szebenben e napokban rendkívüli hózivatar) 
dühöngött, mely alkalommal a villám nehány má-



sódperc alatt háromszor ütött le az evangélikusok 
templomtornyára. ' _ ■ _ „

* (A magyar delegatió tagjainak Becsben levő 
nejei) azzal lepték meg Perczel Mórt, midőn Nyí
regyházáról Bécsbe visszaérkezett, hogy egy gyö
nyörű asztali ezüst készletet adtak át neki Irma 
leánya számára, kit Ghyczy Gyula ügyvéd jegy
zett e l  Az ezüst készletet a derék hölgyek egy* 
másközti adakozás utján vásárolták meg.

* (Temesvár erődéinek lerombolását) kezdik em
legetni. Már az ötvenes évek elején többször ho
zatott javaslatba azon terv, hogy a külerőditések 
leromboltassanak, miután a nagyterjedelmü erő
dök megvédésére erős roham ellenében 10,000 
ember szükséges. Azonkívül Temesvár hadásza
t i ig  sem fontos pont, miután könnyen megkerülhe
tő — Hát Budavára, mely még kevésbbé fontos ha
dászati pont, mikor szűnik meg hadászati vesze
delmes parádé lenni ?

* (Oroszlánok, leopárdok, hyénák és farkasok) 
vannak most a népszínházban, melyeket tulajdo
nosuk, Casanova asszony és Németh úr oly civi
lizált állatokká tettek, hogy most vezényszóra 
ugrálnak, különféle produktiókat csinálnak, tá
nyérból esznek és szelíden tűrik, hogy a tulajdo
nosok azt tegyék köztük, a mi nekik tetszik. A 
közönség természetesen nagy számmal nézi, mivé 
idomíthat ily kegyetlen állatokat az emberi akarat 
és fensőbbség.

* (Bangy a 1848—49-ki honvédtorzstiszt,) ki az
tán török szolgálatba lépett s Mehmed-bey név 
alatt előkelő állást vívott ki magának, febr. 16-án 
Konstantinápolyban meghalt. — Utójára a török 
csendőrség ezredese s a minisztériumban a rend
őrség vezetője volt. Arcképét s életiratát nemrég 
közöltük.

* (.Amerikából, New-Orleansből tudatják vélünk,)

hogy Román Károly pesti szülelésü, 29 éves kár
pitos, ott f. évi január 14-dikén kholerában elhalt. 
Román osztrák katonának Boroztatván be itthonn, 
csakhamar átszökött az olasz magyar légióhoz, 
honnan Konstantinápolyba s aztán több más ma
gyarral együtt Amerikába ment, részt venni a 
rabszolgatartó államok elleni háborúban. Mint 
értesítenek, Román Károlynak szülei már nem 
élnek, azonban két testvérbátyja s egy leánytest
vére állítólag Pesten lakik. Ezek testvérükre vo
natkozó kérdéseikkel legcélszerűbben fordulhat
nak belügyminisztériumunk utján a bécsi ameri
kai követhez.

* (Brüsselböl Írják), hogy Sarolta császárné sa- 
j átkezüleg egy olasz levelet irt a pápának, s ab
ban imáiba ajánlja Miksa császár lelkét.

* (A volt bajor király , Lajos,) e napokban 
meghalt Nizzában. Utána sok művészi emlék ma
rad Bajorországban, maga a megszépült München 
is, melyet ő tett az újkor Athenejévé, s a festő
művészet egyik legelső központjává. Az öreg La
jos király hő pártolója volt minden szépnek: a 
tudományoknak, a művészetnek, s a költészetet 
maga is művelte. Az 1848-diki zavarok folytán 
letette a koronát, de a nép szeretetét folyvást meg
tartotta, Lajos király életében igen nevezetes a 
világhírű kalandornőhez, Lola Montezhez való 
viszonya, mely miatt neje ellene lázadt.

— (Helyreigazítás.) A „ Kossuth ünnepélyes fo 
gadtatása Angliában“ feliratú cikksorozat első köz
leményében („Hazánk“ 1868. — 3. sz. 39. lap) 
azt irám, hogy Gyurmán Adolf a „Missisippi“ 
gőzösön úgy utazott, mint Kossuth titkára. Régibb 
adataim helyreigazításául most úgy értesülök, mi
ként Gyurmán ugyan Gibraltárig Kossuthtal ugyan- 
egy hajón utazott, de nem mint titkárja. — Szo- 
koly Vektor.

H I R D E T É S E K .

Mai számunkhoz van m ellékelve a „H O iiV éd-A lbu m * előfizetési ive.

Gazdasági 6s kerti vetámagvak,
az első magyar

kertészgazdászati ügynökség
m a g t á  r á b a n

Pesten, Józeet-tér 14. sz&m
a legjobb ceiraképeaségben :

Шni Incseni« . . . . . . 100 font 32 frttól 34 írtig.
Inezerna. . . . . . . . . . . 100 „ 42 frttól 44 írtig. 

К ■. . . . . . . .  100 n 80 frttól 33 frtig.
gargaviragn b é r c . . . . . . 100 я 28frt.

- ...............юо „ íefrt.
Olass fűmag . , * . . ............................. 100 „ 22 frt.
Angol U rnát . .........................* 100 „ 25 frt
Francs!* fűmag ................................................. 100 „ 27 frttól 28 frrig.

Ш а legjobb . ... V  . . . . 100 n 28 frt.
. .  . • * .........................100 „ 14,20,22 frt.

neekwelgi téli kápoesta-magvak fontja 3 frt.
U gaxdasági, konyha kerti és virág-magvak, díszfák, 
Óvek, eperfa- és akáesfa-eeemeték, valamint selyem- 

hemyo-toiaeoK alegjntanyosb árért kaphatók.
; A* 1888-Íki árjegyzéket felezóllitáera mindenkinek d í j m e n t e s  e n

1  n. érdemű kösönség becses megUsásáért esedesik

I varba Lgjoe,
847 » . »Ügynök.

EMICH GUSZTÁV
könyvkiadó-hivatalában , Pesten, 
(Barátok tere 7. sz.) s általa min
den hiteles köny várusnálkapható
P e t h e ő  Dénes. HUSZÁRDOL

GOK. Rajzok és humorisztikue 
elbeszélések a huszáréletből, az 
ösmagyar harczmodor rövid is
mertetésével 1 frt. 40 kr.


