


T A R T  A L O M .
Cikkek: „Erdélyi képek. XXXIII. Szászváros.“ Nemes 

Ödöntől. — „Dalmát népdalok. Közli : Radios György. — 
„A Lábathlan* család síremléke 1400-ból. Orbán Balázstól. — 
„Cagliostro, a múlt század legnevezetesb bűvésze.“ — „Egy 
francia tábornagy agyonlő vetése. — „A nankingi emlé
kek.“ — „Az 1830-ban elfogott országgyűlési ifjak fölség- 
sértéei pőre.“ — Egy hét története. Vadnay Károlyiéi. —

„Vegyes közlemények/ — '„Irodalom.“ „Szerkesztői üze
netek.“ „Újdonságok.“

Kópék : A szász városi ref. templom. (Nemes Ö. rajza.) — 
A Lábathlan-család síremléke 1400-ból Karván, Esztergom- 
megyében. — Cagliostro, a múlt század legnagyobb bűvé
sze. — Ney, f r a n ^  tábornagy agyonlő vetése. (Olajfestmény 
után.) — A naukingi khinai régiségek.

I r o d a l o m ,
<*— {Szemere Bertalan volt miniszterünknek száműzetésben 

irt nagybecsű wNapló* -jából) Ráth Mór kiadásában megjelent 
a 4. és ö-ik füzet is, 8 igy az egész mű be van fejezve. 
Ezután fognak jönni —  ugyancsak Ráth kiadásában — 
Szemere egyéb, vegyes irodalmi dolgozatai, keleti uta
zása stb.

— (Hugo Viktor „Nevető ember“) cimü, igen sajátságos 
regényének is megjelent 4-ik s egyszersmind utolsó, majd
nem 400 lapra terjedő kötete. Ezt is Ráth adta ki. Az 
újabb időben alig jelent meg könyv, mely a koronás zsar
nokok s a jogtalan előjogokkal bíró főrend ellen több guny- 
nyal lenne Írva, mint Hugónak ezen négy kötete.

— {„Nagy szellemeku) cim alatt díszes kötet jelent meg 
Szana Tamástól. Idegen költőket ismertet, s az olvasó 
Leopardi, Роё Edgár, Burns, Tegnér, Heine és Lenau felöl 
vonzó modorban tartott előadás után nyer életrajzi és iro- 
dalmi adatokat, valamint az illetők költészetének jellemzé

sét, s mutatványt müveikből. Az ifjúság és hölgyek, kik 
most a költők és szépirodalom legbuzgóbb pártolói, jó  köny
vet kaptak e 173 lapra terjedő műben, melynek ára 1 ft 
50 kr. Aigner Lajos kiadásában jelent meg.

— („ Utazás Braziliába és vissza*) cim alatt jelentek meg 
Lauffer Vilmos kiadásában Geőcze István dél-amerikai él
ményei két kötetben. (Ára 2 ft.) Lapunk pár számmal eze
lőtt közlött mutatványt Geőcze ezen munkájából s olvasóink 
abból is meggyőződhettek, hogy ez az élvezetesben és ta
nulságosan irt magyar utazási munkák közé tartozik.

— („A szabadságért.“ ) Képek ée jelenelek 1843— 19-ből; 
akkori feljegyzések nyomán közli Gottháid Endre. (Ára 80 
kr.) Kiadta Aigner Lajos. Jóravaló könyvecske, mely újkori 
történelmünkhöz szintén igyekszik adatokkal járulni.

— ( nGr. Széchenyi István viszonya az 1848-ki törvényes 
át alakuláshoz.u)c Pósi Zombath M.-tól. (Ára 60 kr.) Aigner 
Lajos bizománya.

Szerkesztői üzenetek.
Sopronba : M. L.-nak. Alkalmilag adni fogjuk.

—  Szikesfehérvárra: H. D-nek. Szívesen fogadjuk a töb
bit is, csak hogy szükségesnek tartjuk önt kérni, miként a 
rajsok ne a szövegbe, hanem külön papírra tétessenek, mert 
ellenesetben késnie kell a kézirat lcinyomatásának.

—  Szemlakra : L . J.-nak.lHa nyílik számára tér, jöhet a 
„Heti Posta* tárcájában.

■—  Tornán : Sz. S.-nak. Óhajtása okt. elsejétől teljesedik. 
P. P. életirata még nem jelent meg ; kórnők annak bekül
dését.

—  Thuróc-Szent.Mártonba : G . G.-nak. A „Heti Postd“-ba 
adtuk.

—  Gyulára: G y. L.-nak. A  kitűzött időben ígérete szerint 
vártuk Önt. Most már csak aira kérjük, szíveskedjék a kér
déses tárgyakat ezekérpostai utón szerkesztőségünkhöz kül
deni, vagy’’számunkra a kiadó-hivatalban hagyni.

— ■ Pesten: I. J.-nak. Közelebb adjuk.

— Bécsbe: T. Gy. nek. Csakugyan nem jelent meg eddig» 
mert nem jutott számára tér.

— Békésre: A fordítások sem nem elég szabatosak, sem 
nem elég simák.

— Arad-Szent-Mártonba : Nem adjuk ki.
—  Telem ónnak : Ezt sem !
— Deésre: P. F.-nek. Most már idejét múlta. A jövő évre 

kell hagynunk, midőn több rokon-tárgyúval egy cyklusbau 
fog jönni.

—  Deésre: M. L.-nak. Jobb szeretnök az itt röviden felso
rolt adatokat inkább prózában és részletesen megkapni; igy 
fontosabb kiegészítésül szolgálnának az illető nagy költő 
életirátáboz. — Azon régiségek lerajzoltatása valóban kívá
natos lenne.

— Selmecre : N. Т.-вак. Jó, és ki lesz nyomtatva.
... —  Adonyba : K. I.-nak. Nagyon ismert és haszontalan 
jövendölések azok, melyek már nem egy kalendáriomban je 
lentek meg.J

Ú j d o n s á g o k .

W B* Ideimülapunk,a „Guyon Richárd 
hopvédtábornok a n.-szombati csatá-
b a l l “ próbalapja már elkészült s megtekin
tése után mondhatjuk, hogy az már tárgyá
nál fogva is jobban  fog  tetszeni közönsé
günknek, mint eddigi, ё bizonyára minden 
más m agyar mülapnál fényesb kiállitású 
kópéink. J övő  október hóban a kiadó-hivatal 
megkezdi e müláp szétküldözését, úgy, hogy 
a jö v ő  évnegyedben m egkapja azt minden 
egész-éves előfizetőnk (habár félévenkint 
vagy évnegyedes részletekben fizetett v o l
na e lapra), ha a csomagolásra és bélyegil
letékre szükséges 3 0  krt elébb beküldé, (A  
„Hazánk s K ülföld“  kiadóhivatala.)

* (A természetvizsgálók fiumei nagygyűlésére) 
1400-an utaztak. A z  ismerkedési estély e hó 5* én 
volt, díszes vacsorával a tengerészeti akadémia 
kertjében, mely alkalommal Verneda polgármes
ter Fiume visszacsatolásáért ürített poharat. A  
gyűlések о hó 6-án kezdődtek meg a színház ter
mében, mely fényesen volt kivilágítva és fbldi- 
szitve, "és nagy számú közönség jelent meg. B. 
Vécsey József elnök tartott megnyitó beszédet, 
utána Verneda szólt olaszul és m agyarul, majd 
pedig dr. Halász Géza alelnök. Értekezéseket 
tartottak: Conte Domini, Bódogh, Balogh T iha
mér, dr. Arányi Lajos. Egyszersm ind egy eme 
lendő W alhalla tervét terjeszték elő a magyar 
állam ezredéves fenállásának ünnepélyére. A z ut
cákat és hajókat magyar lobogók díszítik. A lel
kesedés nagy.

* {Gregxm Gyula\ az akadémia és Kisfaludy-



Ötödik évi folyam . 36. szám. Pest, 1869. Szeptember 9-én.

E r d é l y i  k é p e k .
XXXIII. Szászváros

Erdély egyik lcgcsinosabb városa, melynek 
mintegy 4000 lakója részint magyar, részint 
szász nemzetiségű. A Maros bal partján, gyönyö
rű vidéken fekszik; mögötte a bátszogi, hóval bo-

1200-ban kezdett épülni. A többi szászvárosoktól 
annyiban tér el, hogy kerítése nincs; építését meg
kezdték ugyan, de a viharos idők miatt félben- 
maradt. A város közepén azonban tekintélyes

Л szászvárosi ref. templom. (Nomes Ö. rajza.)

ritott liegyláncolat húzódik végig, mely által a 
táj igen festői képpé alakul.

Keletkezése a többi szász városokéval majd
nem egy időre esik ; ugyanis a krónika szerint

erődje volt, melyet egy mély árok vett körül; о 
vár falainak jelenleg csak egy része áll fenn, ez 
is utolsó bástyájával az enyészot szélén áll.

Ezen vár tágas udvarán két egyházat talá-
30
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meggyőződtem, midőn annak alig három hüvelyk 
szélesség mellett két láb magas ablakocskáit kö
zelről vizsgáltam, láthatván, hogy azok körívvel 
záródnak, s a román kornak középről ki- és befelé 
kajácsosan táguló, egyszerű tagozatlan bélletével 
bírnak.

Azonban a korjelölőként fenmaradt félkör- 
apsissal ós ablakokkal meg kell elégednünk, mert 
a diadalív és hajó toljesen átalakíttatott, sőt a 
szentélyen is — a fösvényen világitó két régi 
ablakocska mellett — nagyobbat nyitottak. De 
a hogy beléptem az egyházba, az ékitménytelen 
rideg kis épület azonnal háttérbe szorult, mert a 
hajópadlat közepén, egy valójában meglepően 
szép síremlék kötötte le figyelmemet.

Ezen síremlék piszkei vörös-márványból ké
szült; hossza 233 centimeter, szélessége 115 
cent. s egy átrepedésen kívül teljesen ép állapot
ban van.

Közepén romok dombormivü faragványban 
a Lábathlan-család cimero pompázik. Torna- 
paizs *) a szokott dűlt helyzetben, egyik felén 
jobban kihajtva, jobbról a szokásos lándzsa el
helyezésre szolgáló bemetszéssel. A paizs köze
pén átnyilazott s z í v  domborodik, a mi a Lábath- 
lan család címere volt. A paizs fölé torna-sisak ’**') 
van helyezve, melynek csúcsán sisakdíszül ismét 
az átnyilazott szívet találjuk.

A mi azonban ezen címernél a legmeglepőbb, 
a mi neki valódi mübecset és művészi értéket ad, 
az a cimcr-foszladék***), mit a közönséges ily 
cimerkereteléstöl eltéröleg, növénydíszlet alkot,

’•*) Tart,schon vagy Stechschildo, Ecu do tournoi. 1 ly pai- 
zsok a francia címertaniban ritkábban, Németországban 
azonban igen gyakran fordulnak elő, legoltorjodtebben Zsig- 
mond korában, ki által Magyarországba is, mint látjuk, át
szivárogtak, bár címereken való előfordulásukat én csak 
oz ogy bolyon észleltem, valószinHlog azért, mert ezen kor
ból nagyon kevés síremlékünk maradt fenn.

**) Stockholm. Ez ogy felül korokdo sisak, melynek alsó 
része a nyakhoz simul, a fölső és alsó rész között nagyon 
csekély, rostély nélküli nyílás van a látásra .hagy va. Az al
só résznek közepén erősen kiszökollö csórja van, úgy, hogy 
élzotbon (profil) nézve egész csúcsot képez. Л nyakra si
muló legalsó rész elől-hátul lenyúlik, mely lonyúlvány által 
a mollvérthoz volt kapcsolva vagy srófolva, ilyen a tornasi
sak, és ha ezen loirást a sírkövünkön látható sisakra alkal
mazzuk, teljesen talál reá, sőt a mi sírunk oldal-boglár- 
díszo és finom szogvényo által a közönségesebb torna-si
sakokat díszben felül is múlja

**#) Melmdeckon. Lambrequins. Különben ezen még 
foszladékot, is korjelölőként tekinthetjük, mert az ily ara- 
beskszeríí fonadékos fesziadéit a XlV-ik szazad végén 
és a XV ik században volt divatos.

melynek gyöke a sisak-csúcsra díszletként lapul 
oda, azután pedig egyik ága előre kanyarodva, 
másika hátúi maradva, a legmüvészibb fonadék- 
hálózattal s egymással összetekerőző, minden
féle kacskaringós kanyarulatokkal futja körül 
és kereteli be minden oldalról a középponton 
levő címert.

Ezen növény-diszlet stilizatiója oly meglepőn 
szép, maga a farag vány oly művészi könnyüdod- 
séggel van kivive, hogy ez emlékkövet méltán te
kinthetjük úgy, mint régi síremlékeink egyik leg- 
kitünőbbikét. Érdekeltségünk még inkább fokoz
va lesz, midőn szerkezetéből annak igen nagy ré
giségére következtethetünk ; mivel tudjuk, hogy 
a tornasisak és a paizsok még Németországban is 
a X IV —XV-dik században használtattak legin
kább, a miért sírkövünket ezen korszakból szár
mazódnak kellene tartanunk még azon esetben is, 
ha semmi felirat nem tanúskodnék erről ; de a 
találgatás, a régészeti alapelveken való számitga- 
tás és korhatározás kételyeitől teljesen felment a 
sírkőnek igen szépen megmaradott körirata, 
mely kiválóan szép idomú minuskel betűkkel 
készült körirat a következő:

Hic est sepultura nobilium de Lábathlan*) An • 
no Domini (sic) Millesimo Quadringentesimo. 
(Ez a nemes Lábathlan-ok temetkezési helye, az 
Ur 1400. évében.) E szerint történelmünkben egy
kor jelentékeny szerepet játszott Lábathlan-csa
lád síremléke fekszik előttünk, úgyszólván egye
düli maradványa gyanánt ezen kihalt nevezetes 
családnak, melyből vajda, hadvezér, kapitányok, 
várparancsnokok és főispánok kerültek k i; de 
nemcsak ezen okból nevezetes sírkövünk, hanem 
mübecséért is méltán figyelmet érdemel az, mint 
igen becses mütörténolmi emlék s mint bizonyité- 
ka annak, miszerint a XIV-ik század végén a kő
faragás mily fejlődött és virágzó állapotban volt 
nálunk; végre pedig még azért is méltatnunk kell, 
mert adatul szolgál arra nézve, hogy a piszkei ne
vezetes márvány-bányák már akkortájt is művelet 
alatt voltak.

Nem tehetem, hogy e helyütt egyszersmind a 
Lábathlan-családról — éppen e műemlék m egél
hetése tokintotéből — pár szót ne mondjak. Ez

*) Л név végénél egy kis törés lévén a kőben, nem 
lulict biztosan tudni, ka Lábathlan, vagy Lábatldani
volt-e? mivel e családnév mindkét alakban előfordul;
azonban én az elsőt hiszem, mivel ott г-re, vagy épen 
у  ra alig maradt hely a szöveg és a szóválasztó cifra
ság közt.

30*
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egyikc lévén a már rég kihalt családoknak, ke- 
vds яz, mit róla tudhatunk. Származási helye Kar- 
vával szemben, a Duna jobb partján fekvő, s Ko
márom vármegyéhez tartozó Lábatlan község, s 
vagy a falu vette a családtól, melynek birtoká
ban volt, nevét, vagy a mi valószínűbb, a falutól

1283.*'*) már előfordul, a Lábathlan-csalódd 1 
azonban legelőbb 1414-ben találkozunk, mert ak
kor talál juk a történotileg ismert legelső Lábathlan 
Mihályt, ki Csongrád vármegye főispánja volt. Bár 
az 1400-ból való síremlék arra mutat, hogy a 
Lábathlan-család jóval előbb létezett, в a knrvai

vette a család. Lábathlan falu 1267. évben*) és

*) IV. Réla király 12G7-ben Miklósnak, Week uno
kájának főlovásztnester- és föhirnökmesternek (regalium 
kraecanum come*) Lábnthlanban 18, Rykulban 15
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kisiemplom alá о család sírboltja volt olholyozve. 
Mihályiulknak négy jeles lia volt: Miklós, Gor- 
goly, László és János, kik nagy reszt szerepeltek 
es kitűntök.

Л Lábathlan-családnak 1558-ban mngva-sza- 
kadt.

(Л „ Századok“ -bői.)
Orbán Balázs.

Cagliostro, a múlt század legnevczetesb bűvésze
Alig ítéltek még emberről oly különbözőké* 

pon; mint Balsamo Józsefről, másként: Cagliostro- 
ról> kiről о sorokban fogunk szólani. Európa 
ogyik része benne a logtökélyosobb embert, csak
nem isteni jolonségot látott, mig másik része kez
dettől fogva szem
telen á m i t ó nak 
nyilván,tá,ki még 
a szeropéhoz szük
séges önuralom
mal som bir, mint
hogy hirtelen ha
ragja], bősz u vá
gya és hiúsága 
által gyakran el
ragadtatja magát.
Hogy rendkívül 
szenvedélyes , és 
lmgy g y ö n g é d  
alap-nevelésben 

nem részesült, ezt 
loghovesb csodá
iéi is bevallották, 
valamint azt is, 
hogy a nagy tö
meg által annyira 
dicsőített ékes
szólása ogyátalán 
nem volt művé
szi. Mogjegyzen- 
dö az is , hogy 
bár ö szám nélküli nyelv ismeretével —  különösen 
a keletiekéivel dicsekedett, mindazáltal az 
olaszon kívül csak franciául tudott beszélni, s azt 
sem a log válogatottak kifejezésekben.

Balsamo élőt Írásának loghitelosb adatait a ró
mai szent officium irataiban találjuk, de megje
gyezzük, hogy azok nem lóvén mindig pártatla
nok, föltétlon hitelt nem is érdemelnek.

Balsamo József Palorrnóban, 1743. év június
2-dikán született. Atyját, ki koreskodö volt, na
gyon korán elvesztette, s igy anyai rokonai már 
gyermekkorában szülővárosa ogyik szemináriu
mába adták bo őt, honnan azonban többször meg
szökött, a miért aztán 14 éves korában Cartagi-

ronéba vitték, az irgalmas barátok zárdájába. 
Itt a szerzet gyógyszerészéhez adatván szolgául, 
némi ismeretet szorzott a vegyészeiben s az or
vosi tudományokban, de a barát-csuhát csakha
mar levetette s aztán Palermóban részint a tollal

rajzolásban való

Cagliostro, a múlt század legnagyobb bűvésze,

ügyességéből, ré
szint mindenféle 
apró csalásokból, 
bűvészkedés- és 
kincsásásból élt. 

így  többek közt 
egyik rokonának, 
egy közjegyzőnek 
házában bizonyos 

végrendeletet 
Maurigi őrgróf ja
vára hamisított, 
mi által egy vallá

sos intézetnek 
nagy kárt oko 
zott. Majd bizo
nyos Mara no ne
vű arany mívestől 
kétszáz uncia ara
nyat csalt ki azon 
ürügy alatt, hogy 
annak segélyével 

egy barlangból 
kincset fog nap
fényre hozni; mi

dőn pedig a megcsalatott a kitűzött barlang
ba elment volt, ott Balsamo ördögöknek öltözött 
cinkostársai jól eldöngették. A bántalmazott följe- 
lentotto о dolgot a hatóságnak, mire Balsamo jó 
nak látta egy komornyik s egy pap társaságá
ban megszökni.

Miután ezen cinkosai ellopták tőle a csalással 
szor/ott pénzt, elillantak tőle, és saját vallomásai 
szerint ezentúl 8— 10 évig ogy Althotas nevű 
spanyol kalandor társaságában utazgatott Görög
ország-, Egyiptom-, Perzsia-, Rhodus- és Máltában, 
hol a máltai vitézrend nagymestere, Piuto, a tit
kos vegyészet nagy barátja, igen megkedvelte öt 
s ajánló-leveleket adott noki Nápolyba. Nápoly-
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ból Rómába fordult, hol 25 évos korában nőül 
vette a 14 éves Feliciani Lorenzát, egy rézöntő 
leányát. Már házassága olőtt egy évig időzött 
Rómában, hol részint a máltai rendnek római kö
vete : Breteuil lovag támogatásából, részben toll- 
rajzaiból élt.

Balsamo házassága után mintegy hat hétre 
Franciaország Aix városában következő esemény 
történt. „E gy napon —  úgymond Casanova em
lékirataiban — a vendéglő asztalánál bizonyos 
zarándokról és zarándoknőről beszélgettek, kik 
csak most érkeztek ; olaszok, Spanyolország St.- 
Jago városából jönek, s kiknek előkelőknek kell 
lenniök, mert a mint a városba léptek, gazdag 
alamizsnát osztottak ki a szegények közt. A za- 
rándoknö alig lehet tizenhat éves, igen szép, de 
annyira elfáradt, hogy ágyba kellett foküdnie. A 
zarándokok ugyanazon vendéglőbe szálltak, a 
hol én is (Casanova) tartózkodtam, s a társaság 
kiváncsi volt látni őket. Mint olasz, élükre állot
tam a kiváncsiaknak, s a zarándokok előtt —  
kik vagy vallási rajongók, vagy csalók voltak —  
azonnal tisztelkedtem. A  zarándoknőt karszék 
ben találtuk, a fáradságtól kimerülve ; rendkí
vüli szépsége részvétet ébresztett iránta. Kezé
ben mintegy hat hüvelyk hosszú réz-feszületet 
tartott, beléptünkkor azonban ezt letette s üdvöz
lésül lassan fölemelkedett A  zarándok, ki köpe
nyére épen tengeri kagylókat varrt föl, nem moz
dult; rátekintett nejére s ezzel mintegy értésére 
adta, hogy csak ő foglalkoztassa a vendégeket. 
A  férfi a nőnél 5 — 6 évvel idősbnek látszott, al
katára alacsony, de tagjaiban arányos volt; arcá
ból bátorságot, merészséget, ravaszságot és finom 
gúnyt lehetett olvasni. Tökéletes ellentéte volt 
nejének, kinek egész lénye nemességre, szerény
ségre, elfogulatlanságra, gyöngédségre és kedves 
szégyenkedésre mutatott. Mindkettőn csak épen 
annyit tudtak franciául, hogy megértethették 
magukat, s föl látszottak lélekzeni, midőn olaszul 
szólitottam mog őket. A  nő római erodetünek 
mondta magát, a férfi pedig nápolyinak, bár én 
siciliainak tartottam. Római útlevele Balsamo 
névre szólott.

„A  nő aztán elbeszélte, hogy most már visszatér
nek Rómába, miután St.*Jago de Compostcllának 
és a del Pilar sziiz Máriának tiszteletüket mogte- 
v é k ; ők — úgymond — gyalog mentek odáig s 
épen úgy mennek haza; csak alamizsnából élnek; 
de hogy érdemeik szaporodjanak isten előtt, hiá
ba könyörögtek szükségért és nyomorúságért, 
mert ha — mondá a nő — csak egy fillért ker
tem is valahol, azonnal tele marokkal adták ne

kem az aranyat és ezüstöt, úgy, hogy kénytelenek 
voltunk a városba léptünkkor még megmaradt 
pénzünket a szegények közt kiosztani, mert más
ként nem tettünk volna eleget fogadásunknak. 
Igen erős testalkatú férje nem sokat szenvodett, ö 
azonban a gyaloglás fáradalmait nem viselte meg- 
erőtetés nélkül. Aztán megjogyzé, hogy három 
napig remél itt pihenni, aztán Turinon át Rómá
ba megy.

„A  szép zarándoknőt erre mindnyájan elége
detten hagytuk el, vallásosságában mindazáltal 
kételkedtünk némileg. Másnap reggel megjelent 
nálam a zarándok, azon kérdéssel: vájjon aka
rok-e náluk reggelizni, avagy szívesebben látom, 
ha ők jönnek hozzám? Azt mondtam, hogy ör
vendeni fogok, ha ők jönnok le hozzám. Roggcli- 
zés-közben kérdeztem, hogy mivel foglalkozik s ő 
azt felelte, hogy tollrajzokkal. E művészet csupán 
rézmetszetek másolásából s nem eredeti müvek 
készítéséből áll ; ő azonban dicsekedett vole, hogy 
szakmájában annyira kitűnő, miként fogadni mer, 
hogy másolatát az eredetitől nőm fogom megkü
lönböztetni tudni. E szavai után olömutatta mü
veit, melyek szebbek már nőm lohottek volna, de 
egyszersmind eskiidözött, hogy ezen művészete 
mellett éhen halhatna. En egy aranyat kináltam 
egyik tollrajzáért, ö azonban nem fogadta el a 
pénzt, hanem emlékül adta a rajzot s csak arra 
kért: miután holnapután elutazik, legyek szives 
az asztalnál számára gyűjtést rondezni, s valóban 
sikerült 60 tallért összeszednem, melyet a szép 
zarándoknő vett át. Midőn kérték őt, hogy Írja 
be nevét egy emlékkönyvbe, engedőimet kért, 
hogy azt nem teheti, mert — úgymond — Rómá
ban az erényessé nevelni akart leányokat nem 
szokták Írni tanitani.

„Másnap hozzám jött s ajánlólevelet kért tő
lem Avignonba; én kettőt adtam neki. Este aztán 
az egyiket visszaadta, megjegyezvén, hogy férjé
nek nem lesz arra szüksége; egyszersmind kért, 
hogy nézném meg jó l :  valóban ugyanaz-é ezen 
levél, melyet én adtam át neki ? Természetoson, 
ugyanaz ! mondám. О folkacagot s állitá, hogy 
csak másolat, s férje csakugyan előhozta az ere
detit. E másolat már csakugyan erősebb dolog 
volt, mint a rézmetszetek utánzata. Másnap el
utazott a zarándok-pár, kik tiz évvel később mint 
gróf Pellegrini s nejo,Seraphina merültek fel.“

Casanova emlékirataitól eltérőleg, a római tör
vényszéki iratok szerint a fiatal házaspár eskü
vője után még két hóig volt Rómában, mely idő 
alatt Balzamo fiatal és gyönyörű nqjénok bájait 
—  eleinto ennek heves ollonszcgíiléso mellett —
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к erese (forrásul használta, s ezen keresetet hamis 
bankjegyek, s kéziratok készítésével, s (útirajzai
val szaporította. Végre tartván az üldöztetéstől, 
Lorenzával s egy magát D'Agliata örgrófnak ne
vezett, a kéziratok hamisításához szintén értő em
berrel elhagyta Rómát s Lorottón és Velencén 
keresztül Borgamóba érkezett, hol D ’Adliatta ál
tal készített, s a Nagy Frigyes hamis aláírásával 
ellátott kinevezésre támaszkodva, porosz tiszti 
egyenruhában jelont meg, s toborzással igyekvék 
pénzt szorozni. Csalásuk azonban folfödöztetott; 
D ’Angliata idejekorán megszökött, a fiatal házas
párt azonban elfogták, s csak kihallgattatásuk 
után utasították ki a városból.

Balsamo szívesen visszatért volna Rómába, de 
régibb ottani csinjei miatt nem mert. A mi érté
kes holmija volt, oladta tehát, s Lorenzával Mila
nóba utazott. Innen indultak aztán Spanyolor
szágba, Compostollába, a jó  szerencsére biz’, án 
magukat. Zarándok-ruhában bebarangolták a 
piemonti és génuai területet, innen Aixbemsntek, 
onnan pedig Barcellonába, hol Balsamo a kor
mányzónál állítólag foglalkozást nyervén , fél
évig maradtak, valószínűbb azonban, hogy Bal- 
samonak alkalma nyílt ezen magas állású urnái 
Lorenza bájait értékesítenie. Úgy látszik azon
ban, hogy itteni kercsotforrásuk lassanként kia
padt, mert a fiatal pár egy előkelő úrral Madrid
ba utazott, hol Balsamo ismét neje szépségének 
árán éldegélt majd egy évig, mígnem egy másik 
szicíliaival összeveszvén, kénytelen volt Lissa- 
bonba távozni, s itt nejét egy gazdag kereskedő
vel hozta viszonyba ; midőn azonban ennek csa
ládja hangosan kezdett zúgolódni, öszszoszodték 
sátorfájukat s Londonba hajóztak át, annélkiil, 
hogy Compostollában szent Jágónál tisztelkcdtek 
volna.

Londonban Balsamo Loronzát megint a fön
tebb említett célra használta fö l; itt az adósok 
börtönébe is bole jutott, honnan kiszabadulván, 
Franciaországba mont át. Doverből Párisig bizo
nyos Duplessis novii ur költségén utaztak, ki a 
három első hóban még Párisban is ingyen tartot
ta úti társait, a miért Lorenza ölelései kárpótolták. 
Balsamo tolhotlonsógo kövotkeztébon azonban 
Duplessis végre azt tanácsolta a szép fiatal asz- 
szonynak, hogy vagy mönjén vissza Rómába szü
lőihez, vagy folytassa üzletét saját közére, s no 
férje javára. S Lorenza egy szép napon csak
ugyan olhagyta férje lakását, s a számára Duplos- 
sis által fogadottba költözött, min Balsamo clför- 
medve, elfogatási parancsot eszközlölt ki neje el
len, mire ezt 1773. februárjában több hóra a St-

Pelagie nevű börtönbe zárták. Ez idő alatt Bal
samo úgynevezett ifjitó orvosságáért egy éltes 
asszonyságtól nevezetes összegeket csikart ki ; 
aranycsinálással s más ravaszsággal is ámított, s 
oly őrült fényt űzött, hogy három hó alatt csupán 
fodrásza és táncmestere 10,000 forintnál többe 
került.

Kiszabadulván a börtönből, s vele ismét egye
sülvén neje, tartott tőle, hogy számos csinje miatt 
ő kerül már most a rendőrség keze közé, ezért 
Pellegrini őrgróf nevére szóló hamis útlevéllel 
Belgiumon, Németországon, s Olaszországon ke
resztül Nápolyba menekült,hol 1775-ben egy anyai 
nagybátyjával találkozott, s annak rábeszélése 
folytán meglátogatta Palermói Itt azonban csak
hamar felismerte öt az a Marano, kit az ördögök 
által megveretett, s ez elfogatta az ál-Pellegrini 
őrgrófot, mire aztán Balsamonak palermói vég
rendelet hamisítása is napfényre jött. Miként sza
badult meg ekkor Balsamo azon veszélyből, hogy 
gályarabságra ne jusson, erről Göthe, a nagy né
met költő igy szó l:

„Egy siciliai herceg (Campardon szerint Ca- 
ramanica), ki a nápolyi királyi udvarnál nagy 
tekintélyben részesült, nemcsak rendkívüli testi 
erővel bírt, hanem szenvedélyeiben sem ismert 
semmi korlátot, mire az előkelő születésű dúsgaz
dagok annyiszor vélik magukat feljogosítottak
nak. Donna Lorenza megnyerte ennek a her
cegnek kegyét, s igy az ál-Pcllegrini biztonságát 
erre a hercegre alapította. A  herceg nyíltan tün
tette ki, hogy ő védelmébe vette a Pellegrini há
zastársakat, s kimondhatlan dühbo jött, midőn 
Balsamo azon emberek panasza folytán elfogatott, 
kiknek oly sok kárt okozott volt. Több módot 
kísérlett mog megszabadítására, s midőn ezek 
sikerctlenok voltak, a törvényszéki elnök elő
szobájában a vádlók ügyvédét összetöréssel fe
nyegette, hahogy az Balsamot azonnal ki nem 
szabadittatja. Midőn ez vonakodott kívánságának 
eleget tenni, a herceg megragadta őt, földhöz 
vágta s lábaival tiporta; hogy egészen agyon 
nem verte, csak a törvényszéki elnök közbejöt
tének köszönhetni.“

Balsamo ezután a törvényszéki elnök rendele
tére szabadon bocsáttatott, de Palermót mégis el 
kellett hagynia, s igy ment aztán Loronzával 
Máltába, honnan —  ifjitó szerével három hónap 
alatt szép korcsothez jutván — Nápolyba vitor
lázott át, s itt is sokat keresett a titkos vegyészet 
és a kabbala tanítása által. Loronza kívánságára 
ennek atyját s öcsesét Rómából Nápolyba hozat
ta. Lorenza öcscso szép és módos fiatal ember volt,
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s azért Balsamo elhatározta, hogy utazásaikban 
ezt is magával viszi, alkalmilag valami eszes nö
vel megházasitja, s aztán ez utóbbit is ép úgy be
avatja ravasz titkaiba, mint beavatta Lorcnzát. 
Két ily nővel a legpompásabb üzleteket remélhe
tő végbe vinni. A  mi három utasunk tehát Ná
polybái ismét Franciaországba, Marsoillebe kelt

át, honnan több csalás után Spanyolországba, 
Barcellonába, innen Cadixba jutott, hol ismét ta
lálkozott a titkos vegyészetnek egy barátja, kitol 
Balsamo azon ürügy alatt, hogy ez a bölcsek kö
ve készítéséhez szükséges, füvek- és más szerekre 
ezer tallérnál többet csikart ki.

(Folytatása következik.)

Egy francia tábornagy agyonlövetése.
Jelen számunk nyolcadik oldalán egy olajfest

mény után oly metszvényt adunk, moly első Na
poleon nagy drámája nagy epizódjainak egyikét ál
lítja elénk. A vig Parisra 1815. december (J-kén 
szomorú reggel nohézkedék s az égboltot szür
ke felhők boriták, mintha maga a nap is gyász- 
íáiyolt öltött volna a miatt, hogy a hősök legliö- 
sebbikének oly fényes és meseszerül pályafutás 
után oly vigasztalatlanul kell ma életét befejeznie! 
A csillagvizsgáló torony udvarán tompán és bor
zalmasan pergett a halottas dobszó,komoran tekin 
tett maga elé a sorokba állított katonaság, mely
nek kezében reszketett fegyvere. . . Csak az a deli 
termetű, félig polgári, félig tábornagyi öltözet
ben levő férfi áll előttük nyugodtan, csaknem de
rülten mosolyogva, legnemesebb célpont a szomo
rú szemek és reszkető fegyverek számára, s ke
zét szivére téve igy kiált: „Bajtársak ! Annyiszor 
vezettelek benneteket Franciaország ellenségei el
len, s ti soha sem reszkettetek; mutassátok meg 
most is,|hogy golyótok biztosan talál..  Éljen Fran
ciaország . . .  Tüzet !u S a fegyverek nem reszket
nek többé, hanem tüzelnek a vezényszóra . . .  s vi
téz katonáinak golyóitól szivén találva, roskad 
össze Ney tábornagy, elthingeni és moszkvai her
ceg, kit I. Napoleon győzedelmes serege mindig 
csak „a hősök hősének“ nevezett. Valóban, I. Na
pokon meseszerül korának fényes, meseszerül éle

te volt az, molyét ezen puskalövések igy egyszer 
re oltottak ki. A saarlouis-i szegény kőmives fia, 
Ney Mihály, eleinte ügyvédi Írnok volt, aztán tit
kár egyik fő-prokuratornál, majd bánya felügye
lő, s 1857-ben, tizennyolc éves korában francia hu
szár, mig végre I. Napokon büv-vesszeje és sa
ját katonai talentomai Franciaország tábornagy- 
jává és Moszkva hercegévé emeltek. De Napok
on fényének hanyatlásával csakhamar hány all a- 
ni kezdett Ney tábornagy is. Napokon bukása 
ujtán hiába igyekozett X VIII. Lajos о hőst pair- 
méltóság és újabb katonai kitüntetések állal sa
ját személyéhez csatolni... mert alig kötött ki 
Napokon 1815-ben Franciaország partjain, Ney 
ismét legnagyobb ragaszkodással fogott mellette 
fegyvert. Auxerreben örömrivalgás közt ment át 
seregével együtt Napóleonhoz, s XVIII. Lajos 
megfutott. De Ney mindhiába küzdött Waterloo
nál hősi bátorsággal, Napokon csillaga mind
örökre elsötétült.. Mindhiába harcolt „a hősök 
hősoCÍ végre már csak azért, hogy a csatatéren 
essék el dicsteljesen, a végzet másféle halált 
tartott számára fel. Ney kétségbeesetten sietett 
Párisba s a pairok kamrájában kimondá, hogy 
minden elveszett! A visszatérő Lajos elől Paris
ban rejtőzött el, de fölfedezték, elfogták s a pairek 
kamrája halálos Ítéletet mondott ki fölötte.

A naiikingi emlékek.
Krisztus születése után körülbelül 250-ben Búd

ba istennek egy indus papja jött volt Nankingba, 
a khinai birodalom azonkori fővárosába s a csá
szári család székhelyére. E szentnek tartott ember 
csakhamar nagy tekintélyre jutott a nép előtt s 
hire a császár fülébe is eljutott, ki magához hi
vatta s kérdezte, hogy Budha által végbevitt 
csodatételeinok mily bizonyságát tudja nyújtani V 
Erre a pap az állította, hogy az egész föld felszí
nén számos reliquiája van Budha-istennok szét 
szórva s azonnal hozzálátott egy ily est előkeresni^ 
melynek egyszersmind természetfölötti csodaorő-

vcl is kellett bírnia. A császár megígérte, hahogy 
ilyen ereklye kerülne Nankingba, hát ö annak 
számára külön fényes palotát építtet. A császár 
ezen igéreto után az indus elutazott, de már egy 
hónap múlva visszajött, ogy csorépkorsót hozva 
magával, molybe Budha-fék ereklye, az isten 
egyik csontja volt rejtve. Ezt a császár szobájába 
vitte, hol azonnal megkezdd csodatétolcit. A szent 
csont tudniillik fényesen mogvilágitá a szobát, 
miután szétvetotte a korsót. Sem acél, somgyémát 
nem vala képos о csontot megkarcolni, tűz nőm 
árthatott neki s a logsulyosb kalapácsok ütésoi
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alatt is sértetlen maradt. Л császár hite most 
megerősödött, s erre folépittoté Nankingban az 
első pagodát Búdba tiszteletére.

Ezen pagoda volt a világhírű porcellán-torony. 
Kilenc emolotnyi magas lóvén, csipkés párkány
zatáról százötven harang lógott alá s ugyanennyi 
lámpa világitá meg éjenként. Belsejét bálványok, 
képok és szont mondatokat tartalmazó feliratok 
ékositék.

Л porcollán-torony Khina legnovezotesb épülote 
volt; a nép leginkább „a gyermeki szeretet omlé- 
kénok“ novozte. Körülbelül négyszáz év előtt 
tudniillik Jung-Loh császár Nanking helyett P ó
lóinget totto székhelyévé, ezt megelőzőleg azonban 
anyja számára, ki itt szülte és növelte őt, illő em
léket akart állíttatni. Akkoron a novezetos pagóda 
csaknem ogészen romokban hevert, — ö anyja 
tiszteletére holyroállittatta. Másfél évezreden túl 
szilárdan állott ez épület, ellenszegülve az idő 
romboló erejének, 18ő4-bon azonban betörtek a 
felkelők Nankingba s dühöknek áldozatul esett 
az ős-templom. Tűzzel s lőporral pusztították el a 
földszinéröl, úgy, hogy ma már csak emléke él.

Л hajdani porcellán-torony helyétől mintegy 
két óra járásnyira egy másik nevozetes templom 
van, s ezt egy másik épülettel párhuzamos falak

kötik össze. Ez ó-egyiptomi épülethez hasonlít; 
szélossége száz láb, magassága fél-ennyi s hossza 
megint száz láb. Bolthajtásos régi folyosó visz 
rajta keresztül egy kis dombra, mely melivédes 
magas falakkal van övezve. Ez a régi khinai ural
kodók temetkezési helye;

Az omlitett templomtól nem messze két egyszerű, 
négyszögü épületet láthatni. Ez épületek közepén 
fekete márványból óriási nyolcszögii márvány
tábla van, mely szintén márványból meglehetős csi
nosan faragott óriási teknősbéka hátára van he
lyezve. E ponttól kezdve két sor óriási, szobor emel - 
kedik,melyek csak néhány lépésnyire’vannak egy
mástól. Ezek is márványból vannak, nem ugyan 
művészien faragva, hanem rendkívül l égiek. Min
den alak négyszer fordul e lő: kétszer állva, kétszer 
térdelve. Láthatni itt két álló s két térdelő elefántot, 
aztán tevéket, oroszlánokat, medvéket, lovakat, 
juhokat, végre pedig emberi alakokat, melyek 
azonban mind óriásiak; az emberek kezei mellei
ken keresztbe vannak téve. Az állati alakokat 
azon különböző uralkodók jelképeinek tartják, 
kik a khinai birodalmat alapították. A  Nankin- 
got bevett és feldúlt lázadók ezen nevezetes 
szobrok közül is sokat szétromboltak.

ggyUlési ifjak felségsértési pőre.*) 
i i .

Lovassy László levele b. Wesselényi Miklóshoz.
Méltóságos Báró U r ! — Százöt napi börtöni

élet után jó  Atyám volt első vendégem. Junius 
1-ső napja óta az első, kire nem úgy tekintheték, 
mint ellenségemre. Levelem postamestere . . . .  
olasz közlogény, ki Nagyságod válasz-levelét is 
el fogja hozni. Reméllem, Nagyságod jó néven ve- 
endi, hogy mik szavakban ez épülőt izmos falain 
keresztül nem hathatnak, azokat az éjfél csendé
ben о papírra feljegyezzem. Atyámtól tudtam 
meg, hogy Nagyságod Poston van.

En körülcm, vagyis rajtam május 30 án tel je- 
sité Hollósy fisk. poroszlói diszkötelosségét. Ju
nius 1-ső napján léptem börtönömbe, mely nekem 
uj és ismeretlen lakot vala adandó. Midőn először 
párnátlan szalmazsákomra feküdtem , eszembe 
jutott, hogy ezelőtt egy évvel épen ez napon szó
lottám először életemben mint Polgár, a Nagysá
god személyében tiprott szólásszabadság mollett. 
Egy kurta év után mint rab, betegen feküdtem, 
szalmazsákomon! Néhány napok múlva a k. 
ügyek igazgatója, és Fejes k. liseális előtt állot
tám. Spanyol inquisitiónak gyalázatosnak kellett

lenni, mert százezerek miatta úti botot ragadtak 
s indultak jobb hazát keresni. Oh kár, hogy ekét 
urak nem éltek azon korban, mert már ma ruhá- 
jokat senki som csókolja. Spanyol inquisitió csak 
ilyen lehete, különb nem. Minden szó legrosszabb 
el facsart értelembe véve, s magyarázat kivántat- 
va oly kitételekre és pontokra, miket magyaráz
tatni akarni már magában nevetség. Az egyesület 
jegyzőkönyvének általam szerkesztett részében 
minden szó inquisitori latra téve, többek közt : 
mit értek ezen kitétel alatt : „ m essze  v á g y ó  v em é- 
n y e l ' “  » v a g y  égy“ és számlálhatlan haszontalan - 
ságok. Az egyesületnek küldött négy rendbeli le
veleim, egyik özek közül alapja Actiómkét pont
jának t. i. az alkotmány felforgatására és uralko
dási forma változtatására követelt conspiralas-

*) Lapunk ez idei 27. és 28-ik számaiban közöltük 
volt a kormány által indított ezen törvénytelen por a 
az ép oly törvénytelen ítéletek vázlatos történetét, me
lyek kiegészítéséül, részben korrajzul s az egyéniségek 
jellemzéséül szolgáljanak az alább következő cikkek



lasztá, és a k. ügyek igazgatója Kossuth ellen 
ogyoncsen excipiált, s hogy ö nagyon notatus stb. 
ily módon szavamat Porgorro adtam. Ekkor teve 
egy kérdést Fejős k. fiscalis : „Mit tudok azon 
iratrul, molyot báró Wesselényi és Kossuth a 
sanctio napján az ifjúságnak átadtak V“ én fe
leltem „semmit.“ — Augusztus 23-án remé
nyemen felül egy a kir. táblát képezni akaró öt 
tagból álló küldöttség olébo állítottak, melynek a 
felperes volt egy tagja. Megjelentettek. Ügyvédet 
vallottam, Pergert. Megtudtam, hogy Lapsánszky 
ügyvédet nem választa., meg, hogy egy sze
gények ügyvédét rendeltük mellé; közkatonák 
anyai nyelvükön elbeszélték, hogy Lapsánszky- 
nak szobája nem olyan ronda, mint az onyém ; 
hogy őr szobájában nings, hogy nagy komaság- 
ban van a Profúzzal, s hogy a k. ügyvédek Igaz
gatója, s a k. fiscalis Fejes, a megjelenés napjáig 
gyakran meglátogatták. A küldöttség asztalán felis
mertem saját kéziratomat, mit Lapsánszky tőlem 
Pozsonyban emlékül elkért, s mi a Nagyságodhoz 
tartott képátadáskori beszédemot foglalta magá
ban. A látogatás legtöbb vala; gyanakodni kez
dők ; irtain rabtársaimnak; do az emberiség becsü
letére hinni ily alacsonyságot nőm akartam. Sep
tember l-ö napján a küldöttség elnöke Platliy 
felszólított, hogy mivel Per у er nem tette le azon es 
küty melyet ily alkalommal leszoktak tenni} ámhára 
kir. tábla arra Pergert kény szer ithetné, de mivel egy- 
átalában minket a szabad választásban korlá
tozni nem akar, választanék más ügyvédet, azon 
megjegyzéssel, hogy csak a pesti tabularis Pró
kátorok közül.“ — Egy pillanat adá az el
határozást, hogy csak azért álljak el Pörgői től, 
hogy még eddig nem Tabularis ügyvédet válasz
szák. S igy adám szavamat Kossuthra. Egy óráig 
adák a ravasz atyai tanácsokat, s Plathy Kos
suth morális character© ellen is kimondá magá
nyos véleményét. En Kossuth mellett maradtam. 
Most azonban, miután atyám a királyi tábla előtt 
kijelenté, hogy ügy védőm a fel nem esketett 
Perger, én is ohhoz szabom lépésimet. Megtud
tam, hogy Lovasy Fcronc Benyovszkyt választó; 
s midőn a küldöttség oléggé szomtolon volt azt 
mondani, hogy Bonyovszkynak annyi elfoglalta- 
tása van, hogy lehototlonnok tartja a küldöttség, 
hogy a védelmet elvállalhassa; okkor azt nyilvá- 
nitá, hát küldjön a küldöttség akárkit védelmére, 
neki mindegy. Megtudtam, hogy Tormásy négyet 
nevezett meg í Benyovszky, Kubinyi, Sztrokay, 
a negyediknek nevét elfeledtem. Az eskü iránt, 
molyén én elborzadtam, egyik som teve kifo
gást. írtam mindkettőnek, s Lovasy Ferenc adott

K U  L  F  О  L  D
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szavát egy pár nap visszavonta; Tormásy pedig 
szinte megnevezett ügyvédeit csak felesketlen 
fogja használni. — Ezen bánásmód a leggyaláza
tosabb, mi nap alatt létezhet. Néhány nap múl
va, mely alatt ügyvédeinket hasztalan vártuk, 
ismét a mindenható küldöttség jött s vallomási- 
mat az Itélömester átolvasta. Ebben minden hi 
von van megvallva, az is, hogy minden írási mat, 
eleve megtudva elfogatásomat, elégettem, nem 
akarván, hogy oly kezek illessék, melyeknek szá
mokra én azokat nem irtani. Midőn az ezer-egy- 
éjszakai kivonatra jött a sor, atyailag inténok, 
hogy vallanám meg, s Niczky még azzal akart 
feltüzelni, hogy character mogvallani, mit az em
ber tett, ha büntetést von is maga után. Oh ezt 
az urat, én méltóbb igazzal emlékeztethetném 
characterre! En örült nem lehettem, hogy aztvall- 
jam meg, miről semmit sem tudok. Ekkor felállott 
a kir ügyek igazgatója s a megnyitott ajtón Lap- 
sánszky lépett be. Egy rátok intés elég volt hitet 
tenni reá, hogy gazember. Allitá, hogy ő minden 
egyes szavakra nem emlékezik, de hogy azon el
veket én mondottam, azt orősithoti. Itt meg kell 
jegyeznem, hogy mielőtt Lapsánszky ajkain a 
hazugság kijött, ö a k. ügyek igazgatójának ezen 
hozzám intézett szavai által praeveniálva volt: 
„No lássa, Lapsánszkynak vallomásakor és val
lomása liitolesité8okor is mondtuk, ne terheljen 
mást, leikéből igazat szóljon, és ö most is azt 
mondja, ő özeket hallotta.“ Л Nagyságosok ugyan 
nézték arcomat , de színváltozásom hírét nem 
lehetének szerencsések a várfokra meg vinni. 
Lapsánszky ez alkalommal előttem azt is vallá, 
hogy Farkas beszédében, melylyol a képet Balogh 
urnák átadá, e szavak is valának: „a dospoticus 
önkényül kormány piszkos lelkű Fejedelmével 
együtt.“ En tagadtam lelkiismeretesen. A másod
szor megnyitott ajtón Tarnay jött be. Az Itéló- 
moster olvasta vallomását, melyben a napkeleti 
regék némely részét számba adta. A vallomás 
szerkezete alávalóbb, mint bclérdomo vallomásai
nak. A vallomás felolvasása után az Itélömester 
ezen szavaimat jegyezte fel. „Ha volnának is sok 
elvek о kövotolt beszédekben, miket én nem egy
szer, de többször mondhattam; miután azok ily 
becstelenitö alakban vannak előadva, s egész ké
szített beszédek, miket nem társasági körben, 
mint gyülésokbon szoktak mondani: azokat is 
ily alakban sajátimnak el nem ismerhetném. 
Egyébiránt én a a kormány ellen sokat beszél
tem, s erre nekem jussom volt, s ha fejemet ki
viszem, ismét bőszéi ni fogok mindaddig, inig a 
kormány azon ösvényen jár, melyen eddig járt.“
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célja mostani nyilatkozásokból adatokat gyűj
teni ellenünk, ез ezt mégis mint független bíró
ságot külsőképen respectálni, ez nemcsak súlyos, 
de lelket alázó helyzet! Mikép leend vége börtö
nünknek ? Ha tekintem az eddig történteket s 
azt, hogy a kormány bűnei közepeteis mindig a 
kegyes szerepet szereti játszani, hinnem kell, hogy 
Resolutio fog érkezni, mely rettenetes bűneink 
elmenydörgése után nem kért kegyelmet fog osz
togatni. Én irtózom ily Resolutióktul; ha divatba 
jönnek ezek, ily módon a kormány kegyelmesdi 
játékkal magát a legnagyobb zavarból is kivág
hatja. Ha el nem fogadjuk, tüzzel-vassal tanukat 
kerítenek; addig húzzák a pert, meddig kedvük 
tartja s elitéinek: mert a hatalmas kormánynak

hazugságban maradni nőm szabad. Ezen Resolutio 
iránt levelezésben vagyok rab társaimmal. Tor- 
másy az elfogadás mellett van. írjon ez iránt 
Nagyságod : hálás köszönetét mondok minden szó
ért. A nyerendő válaszlevél leend bizonyság ne
kem arra, hogy a formaruha nem csalt. Junius 
1-ső napja óta itt ülök, s még ügyvédem sincs. 
Más dolgunk a jövő terminusra halad ismét.

Éljen boldogul Nagyságod ! ez forró óhajtásom. 
Tiszteletemet adja át ismerőseimnek, kik reám 
börtönömben is gondolnak. Nagyságodnak, Bör
tön, Sept. 1G. és 17-kén éj jel tisztelő szolgája Lo- 
vassy László m. k.

(Folytatása köveik.)
Közli: Walihevr Imre.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Szept. G.)

(VK.) A pesti élet most hasonlít a színházi fel
vonás-közhöz. A színjáték egyik felvonása (a 
nyári idény, fürdőivel, kirándulásaival) már bo- 
végzödött, a másik pedig (az őszi idény, hang
versenyeivel, élénkebb társaséletével) még nem 
kezdődött el. A mit most látunk : az egy válasz
függöny, mely egyiránt eltakarja mindazt, a mi 
volt és lesz, s a mit hallunk, az nem egyéb, mint 
megszokott cincogás, melyre figyelni sem méltó. 
Jelenleg sem a színháznak, sem a városligeti kö- 
röndnek nincs „teljes“ közönsége. Ott még nagy 
a meleg, itt már kezdődik a hideg. Ilyenkor a 
toilette a legkomolyabb embernek is fejtörést okoz, 
mert alig kerülheti ki, hogy vagy nagyon mele
gen,vagy nagyon hűvösen ne öltözzék. Olyan se ki, 
se be időszak ez : küszöb, mely két idény közt 
válaszfalat képez, de nem ád elég tért arra, hogy 
vézna voltán valami érdekes történhessék. A 
nyári helyiségek bérlői már nem tartják érdemes
nek valami exquisit mulatságot rendezni, a szín
házigazgatók pedig későbbre tartják „érdekessé
geiket,“ akkorra, midőn a „társaság“ is visszatér. 
A fák alatt már nem táncolnak, habár szombaton a 
lövöldében tartottak még egy „utolsó“ estélyt, az 
állatkertben pedig ma fejezik be; a városi termek 
pedig még távol vannak attól, hogy az „első“ 
mulatságot megkezdjék.

Fecskék, gólyák megunva e nyárvégi dider
gést, nyugtalan csicsergés és buskomoly álmo
dozás közt tervezik az utra-készülést. A nyara
lók hüsebb pontjain is a mindig hosszabbuló 
estéken nem egyszer gondolnak rá, hogy nem 
yolna-e jobb már odabenn V Pedig a naptár még

nyárral ámit, s a nyájas szüret még elég távol 
van. De a természet kezdi megunni a régi rendet, 
s ki-kibillon a sok ezredéves kerékvágásból, 
megbolygatva mindent.

S az Erzsébet-téren mégis akadtak bolondos 
gesztenyefák, melyek a múlt napokban újra vi
rágozni kezdtek. Nekik visszatért a tavasz, mint 
Ellingernek a fiatalság ereje. Valóban, ez a régi 
buzgó énekes, noha sohasem kimélte hangját,ma 
több hévvel, több szenvedélylyel énekel, mint va
laha. „Teli Vilmosban“ Arnold szerepével egészen 
árnyékba boritá a mi svájci hősünket, kinek csak 
nevében van meg, nem pedig hangjában is a láng. 
Mikor ez énekelt: nemcsak láttuk, hanem éreztük is 
a jegeseket. Eli inger ellenben egymásután két 
operai este gyujIá föl a közönséget: Arnoldban 
és Eleazárban. Eddig igen sokszor csak tüdejét 
bámultuk, most tapsolunk művészetének is. Mi 
történt vele Gmundenben: nem tudjuk V de mint
ha a haladó kor terhét ott hagyta volna a regé
nyes tó partján.

Bezzeg a miniszterekkel, kik egymásután tér
nek vissza (gr. Andrássy, b. Eötvös és gr Miké a 
múlt hét végén érkeztek meg), ép az ellenkező 
történik. Ok jönnek, hogy a terhet itt vegyék fel 
újra. A nemzeti színház intendánsa som virágok 
ösvényére fog visszalépni. Egy szép képességű 
énekes (Hajós) készül elhagyni a színházat, mert 
semmi kedve sincs este nagy tonorszerepeket éne
kelni s nappal éhezni. Némethy Irma k. a. miatt 
podig, ki német színésznővé kénytolenült, foly a 
lapokban a szemrehányás. A sajtó tart még attól 
is, hogy ÍJjházy Edét sem szerződtetik, ki har-



ma.ilszór a „Falura kell menni“ -ben Pressnorta- szintén élénk zaja van. Különben most nem Pest 
nácsnok szenteskedő alakját ismét ügyoson játszá. az érdekes történetok központja, hanem Fiume, 
Minek is szerződtetnek, mikor tehetsége van. még hol a nagygyűlés tagjait rendkívüli szivességgel s 
sokra viheti, s valamelyik veteránnak zavarhatná örömsugárzó arcokkal fogadók , vagy Zágráb, 
meg boldog nyugalmát V Ha ballerina volna, orsó mely most olyan, mint egy nagy nászra készülő' 
lábbal, csinos arccal, vagy valami éneklő zsenge ház: mindenki sürög-forog benne, s mindent di- 
lány : akko1' mai (I kapnának rajta a „kászinóban,“ szitenek, hogy a bán beiktatása minél fényesb lé
ből a szerződtetések szálait szövögetik. Etekin- gyen. Magyar megyék és városok küldöttségei, 
tetbon a ronéknak több befolyásuk van, mint a egy csoport főispán, a miniszterek közül Lónyai és 
kritikusoknak. A sajtó beszélhet bármit is a gr. Festetich, s több kormánybivatalnok fognak ez 
dráma érdekeiről, a „kászinó“ ezerszer többet ád ünnepélyre elutazni, s a főrendi tábla és képvise- 
Rottcr Irma k. a. mosolyára és ingorlő pirouette- lőház tagjai is föl vannak szólítva, hogy jelenlé-
Jen ö* tűkkel minél számosabban emeljék e nemzeti iinne-

Mikor is érjük meg már azt az időt, midőn kü- pély fényét.
lön dalszínház lesz, hogy oda költözhetnék át az Es ha már egyszer mi is Fiúméban és Zágráb- 
egész színházi „sport“ -világ s ott űzné kénye sze- ban kalandozunk, engedje meg az olvasó, hogy 
rint, a maga steeple chaseit V A drámának akkor kissé odább is csaponghassunk. Tárcánk könnyű 
legalább békét hagynának ! Nem is lenne talán oly sajkája, melyet egy kis toll kormányoz, néhány 
„fényes“ közönsége, mi a nyakékeket és inggom- tintacsöpp hátán országokon röpülhet át öt-hat 
bokát illeti, hanem о helyett jobban ragyogna a perc alatt, a nélkül, hogy az olvasót nagyon meg- 
müértés, a művészet valódi szeretető s a szellem, hurcolnék.
molylyel most legkevesebb fényt űznek. A palio- Párist ezúttal bátran elhagyhatjuk, mert maga 
lyokban kevesebb lenne a brüsszeli csipke, de ke- Páris is — minden kíváncsiságával és egész izga-
vesebb a hangos csevegés is. Kedvos álom! tottságával együtt,— most a kis Saint-Cloudban
mely, ki tudja, valosul-e a mi időnkben ? Valami van. Ott egy kórágy képezi jelenleg a világ köz
szörny íí végzet úgy összekötött itt drámát és ope- pontját, mely körül forog minden. A pénz, ez élette-
rát, mint a szegény siámi ikreket, s nem igen látunk Ion, de mégis a legidegesb tárgy, reszketés sápad, a
vállalkozó szellemet, ki az elválasztás műtétét mint о kórágytól balhirek érkeznek. Napoleon csá- 
meg merné kisérleni. Pedig önállóságot csakis az- szár nagyon beteg ! — e néhány szóra valamennyi 
után nyerhetnének, mig igy együtt mind a kettő börze eszét veszti, kiabál, kétségbeesik. S jön a 
— egy nyomorék. másik hir : hogy már jobban van, s akkor kide-

Különbon megengedjük, hogy ez az egész óhaj- rülnek ismét az arcok, kivéve azokét, kiket az
tás nem is egyéb, mint nehány nyugtalan vérű iró elébbeni hir már tönkre tett. Es ez a két ellen-
és művész ábrándja. A világ keveset törődik a kezö hir mindig változik, s hol az egyik, hol a
szegény múzsákkal, s a legkitűnőbb dráma som másik kerekedik fölül. Senki se tudja, mithigyjen,
ébresztene nálunk századrésznyi érdekeltséget s igy inkább hiszi a roszat, mely folyvást nyugta
som, mint a mennyit Macsvánszky, о gaz hős, lanitja a világot, mert — a mint hiszik — Na-
ébreszto, ki végro is kézre került, de — hal- polcon után jön az árvíz. De milyen árvíz, az a
va. Még nehány nap előtt a külső nyaralók félén- kérdés! Van árvíz, melynek dühös, szennyes hűl-
kebb lakosai ijodozve olvasók egy némot lap ama lámái az emberok legjobb alkotásait is elsöprik,
hírét, (maga sem hitte, de azért közié,) hogy s magok után csak nyomort és büzhödt iszapot
Macsváuszkyt a főváros körül látták cigányok hagynak; az ilyentől méltán félhet a világ. Van
társaságában ; mások Szeréin és Baranyamogyébo azonban egy másféle árviz is, mely termékenyít
helyezték á t ; mig nehány nap előtt jött a távirat, s a szomjú földet, a hosszú aszálytól kizsarolt té-
hogy meg van lőve. Erős expoditió indult ki eile- rekot virágzóvá teszi, mint a szent folyam kiöntése,
no (a gr. Ráday Gedeon mellett működő Kormos s az ilyentől ki félne?
Béla vezérlete alatt,) s Paragyán egy körülkeri- A viz különben — ha medrében nem fér meg 
tett háznál elkezdődött az ostrom. Л gazembor — mindig sjk bajt okoz. Wagner Richardot is
védte magát, mint ogyhő3. Nőm is kaphatták meg tönkre tette a múlt héten Münchenben. Valamen-
élve, csak cinkostársát (Budicsot), kit megsobesitve nyi jómódú zonephantasta — a ki csak tehoté —
fogtak el. S Bácsmogyo ismét szabadon lélegzik, a bajor Athénbe gyűlt, hogy jelen legyen a.
Bocsánat о kirándulásért, miután ez már vidéki „Rheingold“ előadásán. Ott voltak Liszt, Joa-
történet, de mégis olyan, melynek a fövárosbnn élűm; ott volt Turgcnott' is, a hires orosz iró; a
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jövő zenéjének apostolai, hogy hymnusokat zeng
jenek, s a régi jó  zene barátai, hogy nagyokat 
nevessenek. Ez a „Rheingold“ egy színpadi vak
merőség. Első képe vízben játszik, a Rajna ágyá
ban, s tündérnők (énekesnők) úszkálva énekel
nek benne igen szép hangzású , de érthetlen 
verseket. Olvasva, e szöveg igen költőies, de gya
korlati kivihetőségében hinni egy kissé sok volt. 
Miség megpróbálták. A bajor király bőkezűségé
ből csináltak hozzá mindenféle gépet, diszletet, 
szemfényvesztést, mert például egy jelenetében 
az északi mythológia isteneinek — miután az if
júság tündére elhagyja őket — a nézők szeme 
láttára kell fokozatosan öregedniük, stb. kiosz- 
ták a szerepeket, tanultak, Spróbáltak, kezdték 
árulni a jegyeket, tartani a nagy próbákat, a mi
dőn végre, az elödás előtt pár nappal, észrevették, 
hogy e sok pénz és erő mind a képtelenség oltá

rán van feláldozva. S lett zűrzavar ! A király meg
haragudott e sikertelenség miatt, karnagy és szín
házigazgató összevesztek és leköszöntek, a távol 
föld zenezarándokai zúgolódtak, Wagner Richárd 
lázasan sietett elő Lucernből (hol hálás szive bi- 
zonyságaképen most leghívebb és áldozatkészebb 
barátjának: Bülownak nejével, a Liszt leányával 
éli napjait), de a király nem fogadta el, s ma már 
senki sem akar hallani a „Rheingold“ -ról, mely
nek előadását pedig hónapok óta lázas nyugta
lansággal várták. Mondják, (s ki ne hinné el ?) 
hogy zenéje valóban nagyszerű, szövege pedig 
képzelemgazdag; de akármi egyébb, mint zenei, 
dráma ; sőt ellenkezőleg oly phantasmagória ez, 
melynek kivitelére kevés a mai gépészek láng
esze, s valamivel több kellene hozzá —  egy kis 
mindenhatóság.

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
Történeti naptár. Szeptember hó 10-én. Sabbe- 

thai Lewi, az ál messiás + 1676. — Adelung T
1816. — A szent sátor a pusztában felállittatik 
v. t. u. 2514.

11. Mária Terézia a magyar testőrségot felállítja 
1760. — Hermann semmivé teszi a római légió
kat 9— 11. — Géza győzelme Jasomirgott Hen
riken a Leithennél 1146. —  Nagy Lajos magyar 
király f  1382. — Eugen hg 'győzelme Zentánál 
1692. •— Pray György született 1723. ■— Mária 
Terézia gyermekével a pozsonyi országgyűlésen 
1741. —  Ugo Foscolo 1826., Murawieff 1866 fj*.

12. Doria megszabadítja Genuát 1528. —  Bécs 
a törököktől megszabadul 1683. — Nagy üstö
kös 1859.

13. Titusz, római császár j* 81. —• Beatrice di 
Tenda kivégeztetik 1418. — Cromwell T 1658.
— Beauharnous Jenő született 1781. — Báró Eöt
vös József született 1813. —  Oudinot T 1847.

14. A magyar testörség lemond a szolgálatról 
1848. —  Allighieri Dante f  1321. — Humboldt 
Sándor született 1769. — A drinápolyi béke 1829.
—  Wellington lig f  1852. — Rossini 1868. báró 
Rothschild Jakab 1868 f f .

15. Cooper született 1788. — Moszkva fcl- 
gyujtatott 1812. — Santa-Anna fut Mexikóból 
1847. — Konstantinápolyban messze ágazó ösz- 
szeesküvés fedeztetett fel 1859. K öz li : V. A.

* {Az állatok elitéitetése.) A  középkori igazság 
ságszolgáltatás lognevozetesb kuriózuma, hogy a 
bajt vagy kárt-tevő állatokat törvényszékileg el
ítélték. Erre nézve egy berlini jogtudós (Wiese

j Bernát) ismét több okmány birtokába jutott, 
j 1372-ben Nürnbergben a polgármester macskái 
I a szomszédban elkövetett lakomázás miatt négy 

napi böjtre Ítéltetvén, csak a polgármester föllé
pésére kaptak két napi böjtöt, oly kikötéssel, 
hogy a szobából még két napig nem szabad kibo
csátani. A pfalzi őrgróf paripája 1413. évben tizen
két korbácsütésro Ítéltetett, mivel a lovászt levet
vén, egy öreg asszonyt feldöntött, ki emiatt jelen
tékeny sérüléseket szenvedett. A következő 1493- 
ból való ítélet nagyon érdemes arra, hogy szó 

j szerint is közöljük. „Mi, Müglitz (Morvában) elöl
járósága, mindenkinek tetszeleg elrendel jük, hogy 
a Norzwanok lakos két kutyája, istentelen és gá
lád dolgokért, melyek növelésére szolgál, hogy 
isteni-tisztelet kijöttekor történt, két nap alatt 
agyonüttessenek s öt nap alatt bőrük községünk la
kosainak nyilvánosan bemutattassék.“ Mulatságos 
a következő ítélet, melynek eredetije a nürnbergi 

I levéltárban van: „Egy kóborló „Rongyos“ no- 
! vü majma, mely az emberi cselekedetek kicsufo- 
! lásában nagy kedvét leié, s egy polgártársunkat, 

midőn e fölött mcgbotránkoznék, fa-darabokkal 
! megdobált, mi Nürnberg város hatósága négy napi 
I olzáratásra Ítéljük.“ Alább ez következik: „Az 

itélot végrehajtatott, de a gonosz állat az abla- 
I kon megszökvén, az udvarban károkat tett, az 
, edényeket összetörte, s Borbála nevű nöcselédet 
: megharapott, úgy, hogy önnek sebe borzasztó lett. 

A gonosz állat elfogatván, megégetni rendeltetik, 
csavargó gazdája pedig egy napig homokot hor
dani köteles.“

Pest, 1ЯА0, Nyomatott, az лЛМюппошпм-])яи.



társaság tagja, e hó 5-én 40 éves karában elhunyt. 
Béke poraira!

* {Jókai u f regényt tV) a „Hon* jövő évi folya
ma számára: „Hogyan kell meggazdagodni ?“ cím 
alatt. E regényt a „Hon*-nal egyidejűleg a „N. 
Fr. Lloydtt is közleni fogja, német fordításban. A 
jelenleg folyó „ K ő szívű  ember fim “ cimti re
gényt Jókai már bevégezte, s midőn a „Hon* 
tárcájában az egész megjelenti ugyanakkor önál- 
lólag is megjelenik 6 kötetben az „Athenaeum* 
kiadásában.

* {D a l-p á lyá za t.) A pécsi dalárda két pálya
dijat tűz ki víg magyar férfi-kardalokra j de k|ri 
a csárdás alakot mellőzni. Első dij 6, második 4 
darab arany. A beküldés határideje nov. 30-ika.

* { A  nem zeti m uzeum ) dr. Derthiertől, Konstan
tinápolyból érdekes két gypsz-öntvényt kapott 
Nevezetesen egv felső állkapocs-töredéket ama 
bronz kigyó-oszlopból, mely 479. Kr. e. a per
zsák fölött nyert diadaljeléül Delphiben emelte
tett, s melyet Nagy Constantin a konstantinápo
lyi lovardában (hippodrom) fölállított; s egy küz
dő amazont ábrázoló töredéket azon mausoleum- 
ból, melynek nagyobb része a britt múzeumba 
került. — Az öntvények eredetije a szent Iréné 
nevű konstantinápolyi múzeumban létezik.

* { A  régészet iránti érdekeltség) Végre nálunk 
is emelkedni kezd. Tíz év előtt az akadémia ré
gészeti bizottságának évenkint alig kellett né
hány levelet váltania régészeti ügyekben. Ellen
ben az idén Julius közepéig 188 levelet s felter
jesztést külde szét levelezőihez, kiktől 131 leve
let kapott. Megemlítjük ezúttal, hogy a „Hon* el
sorolja, mennyi becses magyar régiség van Bécs- 
ben, melyek minket illetnének. Többi közt a csá
szári kincstárban Bocskai Istvánnak a töröktől 
kapott koronája, H-dik Apafi Mihály kardja s 
fejdelmi botja, sok koronázási emlék s*b.; az am- 
brási gyűjteményben Báthori István fejdelem 
fegyverzete. Zrínyi Miklós sisakja, Mátyás király 
kardja, II. Lajos egykorú arcképe; a fegyvertár
ban pedig a Báthoriak gazdag fegyverzete s II. 
Lajos vértje, stb.
' * ( É rdekes m utatványokat lehet látni) most a 
redoutban. Dr. Klug mutat növényeket és élő 
állatokat roppantul nagyító üvegén. A láthatlan 
állatok ez Üvegen át igen nagy alakot nyernek,

E'Idául a régi chignonokon earenkint hemzsegő 
jférgekn^pfobbaknak látszanak a legizmosabb

* (Jí kötet-ázsiai exp ed itiótól) mind Xantus, 
mind pedig b. Kaas Ivor csakugyan visszama
radtak Khmában, migaz expéditó Dél-Ameríka 
felé folytatja útját Kaas a magyar minisztérium
tól választ vár azon kérelmére, vájjon Siamot tu
dományos óéiból beutazhatja-e ? Ha nem, egye
nesen visszatér bakájába. Xántus visszatérés 
előtt be szándékozik utazni a philippii szigeteket, 
Bomeot és UjGumeát.

# {H a lá lozá s). Ellenbogen Gyula fiatal zene
költő, kitől épen most jelent meg öt eredeti ma
gyar dal, melyek átalános figyelmet ébresztettek 
a zenészed körökben, e hó 1-eöjén meghalt, 22 
éves korában í

* (A z  aradi lyceum  alapkövének letétele) e hét 
*fetytánirflSF mégtÖrténft,8é* ünnepélyen b. Eöt
vös közoktatási miniszter is jelen lesz.

*  ( K aragyorgyevits hg) a legfelsőbb itélőszék
határozata folytán, illő kezesség mellett szabad 
lábra helyeztetett. %

* {S zilá gyi F erenc) Erdély múlt századi törtéit 
neteire vonatkozó kutatásai végett Bécsbén tar
tózkodik, hol a levéltárakban sok, igein hagy 
fontosságú adatokat fedezett fel. Kiválóan az id. 
Wesselényi Miklós életéré s a Hóravilágra*Voiiat- 
kozó kutatásait folytatja, s ez utóbbiakra vonat
kozólag a közös hadügyminisztérium archívumá
ban akadt ritka bécáü adatokra.

* {Faragyán történt a nevezetes eset), hogy t  i. 
Macsvánszkyt agyonlőtték. О és társa igén elke- 
sérültén védték magukat. Parcsetics biztos és 
négy pandúr könnyű sebeket is kaptak. Az ex- 
peditió Kormos Béla miniszteri titkár vezetése 
alatt állt.

*  (Érdekes régészeti és term észeti fölfedezések) 
tétettek közelebb Debrecen körül. Kovács János 
tanár körutat tett a Sárrét vidékén a kőkorszak 
maradványainak kutatása végett. Bojt, Váncsod, 
Keresztes, Fúrta, Zsáka, Szeghalom, mind gazda
gok a régi kőszerszámok maradványaiban, me
lyekből a tanár ur a muzoum számára több érde
kes darabot hozott. Legérdekesebb azonban egy 
kovapalából elég ügyesen készített egy láb hosszú 
kőszerszám, melyet m.-keresztesi lakos, Keresztúri 
Ferenc ügyvéd ur ajándékozott, s a mely a szől- 
lőskertnek felfogott földben két ásónyomnyira 
találtatott, a hol igen sok obsidián késtöredéket 
is leltek. — Továbbá ugyancsak Debrecenben 
Szántay Adolf ügyvéd egy pár óra alatt 96 darab 
obsidián késtöredéket szedett a K.-Pércs felöl 
eső majorsági földek körül levő homok-dombokon. 
Ugyanez alkalommal több bronz fegyvertöredéke
ket ;s talált egy vele kinn levő barátja, s a többek 
közt egészen ép bronz-gyürüt is, melyről csak a kő 
van leválva.

*  (V id ék i János festész hazánkfia) ki jelenleg 
Velencében van, több festményt állítottak i az ot
tani mütárlaton. Nagy elismeréssel imák ezekről, 
s mi örömest viszhangozzuk itthon.

* ( A  m ária-besnyÖi kolostornak) most egy elő
kelő lakosa van: a 84 éves gr. Zichy Károly, gr. 
Batthyányi Lajosné és Károlyi Györgyné édes 
atyjuk, a legtiszteletreméltóbb s leggazdagabb 
magyar mágnások egyike. E regényes fekvésű 
kolostor már Hju korában is, midőn herceg Gras- 
salkovicscsaL sokat vadászott körülte, nagyon 
megtetszett neki, s most végnapjaiban ott kívánta 
élvezni a nyugalom csendjét, vallásos szemlélődé
sekben. Gyermekei és unokái azonban kérték, 
hogy ne hagyja el az ő családi szerető körüket. 
Ennélfogva a gróf elhatárzá, hogy nem lesz a ko
lostor állandó lakosa, hanem évenkint csak egy 
bizonyos időt fog ott tölteni Jelenleg ott van, 
nagy tisztelettől környezve. Korán kel, misét 
hallgat, részt vesz a vaUásoa elmélkedésekben és 
a szerzetesek bárom tál étktt ebédjében, fölolvas
tat magának, irogat és sétál.






