


Ú j d o n s á g o k .

Mindkét lapunk előfizetési felhívását, иду 
a „ Hazánk s Külföld“ -ét, mint a változatos, bö 
és politikai tartalmú „ Heti Postáu-ét mai szá
munkhoz mellékelve veszi a szives olvasó; s 
mert mig egyrészt az országgyűlés tanácsko
zásainak folytatása a politikai lapokat érde- 
kesbbé, másrészt pedig a hosszabb esték a 
vegyes olvasmányokat nélkülözhetlenné teszik, 
azért mindkét lapunknak nemcsak régi előfi
zetőit reméljük viszont üdvözölhetni, de egy
szersmind számos újat is nyerni.

* (Guyon Riőhárd özvegyé), szül. Splényi M ária 
bárónő, e hó 8-dikán elhunyt Párisban, s e hó 
10-ikén tem ették el a m ontpam assi sirkertbe, Sok  
m agyar jelent m eg a hős tábornok kitűnő szel
lem ű és sokat szenvedett neje koporsójánál, és 
M ándy ^éter festé a sírnál röviden a viszontag- 
s /g te ljes  életet. Utána egy francia iró, az ősz 
E ichhof beszélt, végül pedig H orváth Ignác tk- 
nár köszönte m eg a nagyszám ú m agyar közönség  
tanúsított részvétét.

* (A természetvizsgálók fiumei nagygyűlése) a 
szombati zárüléssel véget ért. A  100 darab arany
ból álló Balassa-féle jutalm at dr. Margó Tivadar 
zoológiái munkája nyerte el. A  m egnyitó ünnepé
ly é i gyű lés után szakosztályokba oszlottak, s ez 
osztályok elnökei voltak : az orvos-sebészi szak
osztály e ln ö k e : dr. K is Antal, az állam -orvostanié  
dr. Török József, a társadalm ié K ubinyi Ágoston, 
a növénytanié Feichtinger Sándor, a régészetié  
Rómer F lóris (k i a fiumei régiségekről érteke
zett), az áevány-, vegy- és földtanié dr. Szabó J ó 
zsef, a term észettanié Jedlik  Á nyos, a gazdásza- 
tié pedig dr. Szabó Alajos. Az első nap tartott 
szakü iések  közül az állam orvosi szak albi
zottságot küldött k i, m ely a dr. Halász Géza 
által egy , a közegészségi ügyet tárgyazó munkára 
kitűzött 1Q0 aranyos pályakérdést formulázta; 
eg y  másik osztályban pedig határozatba ment, 
hogy az osztály indítványt fog a közülés elé  ter
jeszteni az iránt 1-ör, ho g y  az évk ön yvek  ne a 
m últ évbeliek osztassanak m indig ki a tagok k ö 
zött, hanem p. o. az idei é v k ö n y v  az itt résztvett 
tagoknak postán utólag m eg k tild essék ; 2-or, hogy  
a helyleirás a beiratáskor azonnal átadassék a ta 
goknak, hogy ig y  m ég a gyűlés összejöttéig ide
jü k  legyen  azon vidék tér- és hely i viszonyait ta
nulm ányozni. A  régészeti szakosztályban Ró
m er Flóris elnök felszólitá a tagokat Fium e neve-

zetességeinke az ő vezetése alatti m egtekintésére, 
mi elfogadtatott, s ezután dr. Arányi Lajos bem u
tatta a sz. István m agyar k irály dicsőítésére á llí
tandó em lék-épitm ény m intázatát és annak m in
den részleteit tanulságos régészeti m agyarázatok
kal kisérve, az általa m egpendített eszm ének fel
karolását ajánlja, mi a hallgatóság m eleg részvété
vel találkozott s elvben teljesen elfogadtatott, a ki 
vitel m iképi eldöntése pedig a közp. bizottm ányra  
hagyatott* Ezalatt m integy 150 term észetvizsgáló  
eg y  Lloyd-gőzösön kirándulást tett Velencébe, 
honnan egy napi mulatás után visszatértek. Méltó 
m ég azt is megem lítenünk, hogy Pola kikötőváros 
hazafias szellem ű polgárai Vörösm arty „ S z ó z a tjá t  
Cipriani Iván által olasz nyelvre fordittatván, e 
fordításból „Apello di M ichele Vörösm arty“ cim  
alatt 1200 példányt küldöttek fiumei polgár, Ran- 
dich Antalhoz azon m egkereséssel: hogy ezen á t
küldött füzeteket a Fiúm éban m egjelent m agyar  
orvosok és term észetvizsgálók között," mint P ola  
kikötőváros polgárainak em lékét kiosztaná. E  
hó 9-ikén kirándulás volt a „ V ulcan“ és „A f
r ik a “ gőzhajón V eglia  m ellett el Z engg felé. A  
parton m indenütt nagy  közönség üdvözlé az uta
sokat. V olt lakom a is elég. A  zárülés (e hó 
11-ikén) a jövő nagygyűlés helyéül Aradot tűzte  
ki, elnökül pedig József főherceget; alelnökökül 
dr. Poor Imrét és Atzél Pétert választották. 
M egem lítjük m ég, hogy Fiúm éból sokan készültek  
Turinba, hogy m eglátogassák Kossuthot. K ossuth  
erről értesülvén, V elencébe ment, sott találkoztak  
vele honfitársai.

* (Két könyv Mátyás király könyvtárából.) Bar- 
talus István, k i a m agyar zene történetére vonat
kozó adatokat ku ta t a ném et zárdákban, sok régi 
zenem űre a k a d t; többi közt G öttweigben a m a
gyarországi pálosoknak több régi m issaléjára és 
choral-könyvére is. U gyanitt ráakadt M átyás 
kirá ly  elpusztított könyvtára két kötetére. E zek  
egyik e  Bessarion, konstantinápolyi patriarcha 
m unkája, három különböző egyházi kérdés fölött. 
Igen  szép kézírással van Írva 56 levél finom hár- 
tyapapirra initialékkal, több helyen aranyos be
tűk kel. A z első levelen  M átyás címere látható. A  
tábla fából van bőrrel bevonva, aranyos nyom ás
sal, közepén pedig a H unyadyak cím erével; 
ugyané címer disziti a hátsó táblát is. A könyv  
már kopott. A  m ásik szintén irt könyv, és Cicero 
n ég y  beszéde van benne. Ebből a M átyás cím erét 
kim osták, hihetőleg azért, mert valaki nem tisz
tességes utón jutott h o z z á ; valamint más táblát is 
tettek  rá. D e  az előbbi kön yvvel egyform a toll- 
rajzok és alakok kétségen k ívü livé  teszik, hogy  
e kön yv  is a Corvinából való.
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E r d é l y i  k é p e k .
XXXIV. Törcs határvár.

Törés vár, hasonnevű szoros végén, a Törcs vi- I dombon áll. Alapítási ideje a XlII-ik század elejére 
ze s a vámépületek közelében, igen magas szikla- | esik, a mikor ugyanis mint faerőd, a német lova-

Törcs, liatArvtír Erdélyben. (Straubőrt Ö. rajza.)

gok birtokában volt. Thuróczi szerint I Lajos 
király idejében, köböl újra építtetett. 149b-ban 
Ií-ik Ulászló 8000 forintért Brassó városnak zá

logba adá azon kikötéssel, hogy a nevezett város 
tartozzék a várat gondozni és őrséggel ellátni. A 
háromezer forint 1639-ben 10,500 forint ha*zon-
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nyáré, s hogy e ritka jellemek és tehetségek más 
körülmények között az emberiségnek valóságos 
áldása- és üdvére szolgáltak volna.

Ily jelenség volt Kasobier, egy haliéi sza
bó fia. Már gyermekkorában a legfényesebb 
szellemi tehetségeket tüuteté elő, a mellett igen jó 
kedélyű is volt, úgy hogy szülői nagy örömekre* 
ményére lettek általa jogosítva. Fájdalom, azonban 
már az iskolában rendkívüli hajlamot mutatott a 
csempészés és mindennemű csalások iránt. Ha va
lahol egy garast csenhetett, több öröme volt, 
mintha egy tallért kapott volna ajándékba. Ha
nem jólelküsége e tényéknél mindig kitűnt. Sze
gényebb tanulótársaitól soha sem vett el semmit ; 
sőt ezeket megajándékozta azon zsákmányból, 
melyet más, gazdagabbaktól elidegenitett. E je l
lemvonás későbbi, nagyban űzött csalásai és lopá
sain is végigvonul. Kajta-kapni vagy elámitani 
ritkán sikerült valakinek, bár a hol csak megfor
dult, mindenütt hiányzott valami. Szerencsétlen
sége volt, hogy orgazdákra talált, s a nagy elő- 

*nyök mellett, melyekben ezeket részesité, egészen 
biztos volt.

Kitűnő tehetségei, különösen a nyelveket ille
tőleg — nevezetesen a francia nyelvet úgy be
szélte, mint akár egy született francia — eszköz
lék azt, hogy először az egyetemi hallgatok so
rába lépett. О a jogi tanulmányoknak szentelte 
magát s gazdag pártfogóitól, kik tehetségeitől 
sokat reméltek, erre nézve nagy pénzsogedelmet 
kapott.

Mint külsőleg is megnyerő s vidám társalgó, 
társainak mihamar kedvenco lett s ezek tetszése 
lelkesité őt sokszor a legvadabb „stiklik“ -re is. 
Kitka tehetséggel birt mások arcát, testállását és 
beszédét csodálandó hasonlatossággal utánozni, mi 
által a legóriásibb csalásokat hozta létre. E tehet
ségét sokszor felhasználta, hogy az utánzottak 
költségére bolond dáridókat csapjon ; többször 
meghalt egyének alakját is utánozta, mi által a 
babonás embereket majd bőrükből ugrasztottá ki.

E bolondos diák-élet nem hozhatott sok jó ered
ményt. Kasebior rósz fát tott a tűzre, egyik párt
fogóját a másik után vesztette cl; egészen segély 
nélkül állott, s végre Hallet elhagyva, a vidéken 
ha rangolt, mint kalandor, moly minőségében a 
francia nyolvbeni jártassága nagy előnyére volt. 
Egyszer mint orosz herceg utazott s a fürdők- és a 
német kisebb városokban nagy megtiszteltetéssel 
fogadták. Mint ügyes s szerencsés játszó, sok pénzt 
halmozott össze. Hatos fogaton járt, csillagokat s 
rendjel vényeket viselt s fényes udvari személyze
te volt, kik nem valónak mások, mint bizalmas em

berei s iparlovagok, kiket maga köré gyüjtött.Sok- 
szor tele marokkal szórta a pénzt a nép közé, mely 
őt mindenütt környezte s ujongott, ha nyilvánosan 
megjelenh Kisebb helységekben a hatóságok ün
nepélyesen fogadták, hol ő azután igen bőkezűnek 
mutatta magát a helység szegényei iránt. Sőt 
rendszalagokat osztogatott s kimondhatlan örö
me telt abban, ha a megajándékozottak e rendje
lekkel fölékesiték magukat s büszkélkedtek. Va
lóban csodálandó ügyességgel birt; oly egyének
nek, kik drága gyűrűket viseltek ujjaikon, tette
tett orosz barátság- és durvasággal szorította meg 
kezüket, mialatt a gyűrűt szépen levonta, a nél
kül, hogy ezek még csak sejtették volna is ily go
nosz mograboltatásukat.

Hősünk hercegsége azonban Karlsbadban végét 
érte. Itt ugyanis egész bandájával együtt mint ha
mis játékos, elfogatott. Saját személyét illetőleg 
sikerült neki megmenekülni. A herceg szerepét 
ogy egyenes szivü magános polgár szerepével cse
rélte fel. így érkezett meg Odera melletti Frank
furtba, 1728-ban. Itt egy tolvaj vezérnek bandájá
val titkos összeköttetése volt. Kasebier emberét 
azonnal felismerte, mihelyt a városház délkeleti 
részén egyszer állani látta. Hozzá ment és fel
ajánlotta neki szolgálatát. A megállított először 
tetőtől talpig végig nézte az uj jövevényt és aris- 
tokratikus betyár-büszkeséggel jegyezte meg, 
hogy tál sai választásában igen finnyás, s hogy csak 
a logkiképzettebb egyéneket fogadja fel. E bizarr 
megjegyzésre Kasebier átnyujtá neki óráját, me
lyet az imént csent zsebéből. Ez igyekezett kife
jezni, hogy ő a csenést észrevette, hanem vizsga- 
képen azt ajánlá neki, hogy egy arra menő idegen 
úrtól, kinek két kabátja volt, az egyiket lopja el.

Kasobier azonnal dolga után nézett, követé az 
idegent s kabátját hátul észrevétlenül kettéhasitva, 
udvariasan adta tudtára 0 kárt, mely által nyil
vános gúny tárgyává tehető ki magát. Az idegen 
megköszönte s nevetve jegyzá meg, hogy ő talán 
szabó. Kasebier igent mondott, s egész udvarias
sággal ajánlotta fel magát, hogy e kárt rögtön 
kijavítja. Mindketten ogy közel kávéházba tértek 
be. Az idegen levető a kabátot. Kasebier egészen 
az ajtóhoz ült vele, s olkezdtea varrást. Az ide
gen nem távozott mellőle. Ez rá nézve igen kel
lemetlen volt. Egyik tüt a másik után törte, inig 
végro az őrködő idegont kérte, venné ótalma alá 
a kabátot addig, inig uj tűkkel fölszerelve magát, 
ismét visszatér. Kasobier visszatért, s újra mun
kához fogott. Hanem az idegen még sem távozott 
oldala mellől. A kávéház végre nagy szánni ven
déggel telt inog; az utcán ogy csapat mülovag
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vonult e l ; minden vendég az ablakhoz sietett. 
Kasebier használta az alkalmat, a kabáttal szé
pen elosont, s átadta a vezérnek. E bravourja kö
vetkeztében a társaság tiszteletbeli tagjává lett.

Csodálatos proteusi talentuma volt azon esz
köz, mely által társainak hihetetlen számú pénzes 
erszényt, és annyi értékes holmit hordott. Nem 
sok idő telt bele, s a veszélyes társulatnak ő lett 
kapitánya. Kasebier neve messze földön rettegett 
volt, s fejére nagy jutalmat tűztek ki. Bár ily hi
res is volt neve, Kasebier gyilkosságot soha sem 
követett el, s azt sem engedte, hogy ezt társai va
lamelyike elkövesse.

meglátogatni, azért az ö pénzszekrényét sem ö 
lopta el.

Kasebier másnap reggel elhagyta a szegény 
vendégszerető lelkészt. Alig hogy eltávozott, a 
lelkész az egész ellopott összeget Íróasztalának 
szekrényében találta, következő iratmelléklettel : 
„Kasebier örvend, önnek ezennel tisztelete bizo
nyítékát adhatni.“

Egy alkalommal, midőn sietve kellett eltávoz
nia, betért egy vendéglőbe, egy pár mérő kuko
ricát vett, s az udvaron hosszú sorban szóratta 
szét — sertéskereskedőnek adván ki magát — s 
megjegyzé, hogy sertései minden pillanatban

Jószívűségének bizonyitékát adta, midőn egyik megérkezhetnek. Midőn pedig meg nem érkez- 
embere egy szegény falusi papot károsított meg, tek, kérte a vondéglőst, adna neki egy hátas 
ellopván a tartalmas egyházi pénztárt, mely en- lovat, mivel sertései alkalmasint utat tévesz- 
nek őrizete- s felelősségére volt bízva. A szegény j tettek. A vendéglős átengedte neki lovát, mi
lelkésznek meg kellett az összeget térítenie, mi j ért ő kövek és rézpénzzel tolt erszényét hagyta 
miatt majd kétségbeesett. Pár nap múlva megje- ; hátra. Útját a lovon mihamar megtetto s miután 
lent nála Kasebier egy tudós képében, s meghall- j céljához ért, a vendéglős lovát egy követ által 
gatva veszteségének elbeszélését, megjegyzé, hogy ! küldte vissza.
a tolvaj nem lehet más, mint Kasebier. Meglepet- | Nagy szerencsétlenség volt reá nézve, hogy 
ve hallotta ekkor a lelkész nyilatkozatát, misze- I legügyesebb és legmerészebb társait elvesztette, 
rint Kasebier a szegény emberektől soha sem lop a mint ezeket különféle betöréseknél kézrekeri- 

t, hogy csak a gazdag embereket szokta 1 tették. Ez által legszilárdabb támaszaitól lön meg
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fosztva. Most már előtte sem látszott biztosnak a 
Németországban maradás. Elhatározta tehát, 
hogy rövid időre Angolországba rándul, s oltani 
jólétét nagy ügyességgel alapította meg.

Igénybe vette most tehetségét: idegen kézira
tot utánozni. Hamburgból egy általa jói ismert 
gazdag kereskedőnek Írását utánozva, egy Lon
donban lakó ügynökének azt irta, miszerint az ő 
kedves fia kedélybetegség következtében az 
atyai házat elhagyta s valószínűleg Londonba 
ment; azért mint atya, kéri, hogy fiát, kinek jel
legeit is odamellékelé, melyek természetesen nem 
voltak más jellegek, mint az iró Kasebieré, a le
hető nagy figyelemmel kerestesse, fogadja ven- 
dégszoretőon , a 
szükséges hitele
zést nyissa meg 
számára s ha ne 
talán valami eset
lenséget követne 
el, atyja felelőssé
gére tudja be ne
ki és biztosítsa, 
hogy atyja kész 
megbocsátani.

Kasebier azon
nal L o n d o n b a  
utazott. Itt min
dennap egy tö
megesen látoga
tott kávéházba 
ment, leült egy 
magános szöglet
be, olvasta az új
ságokat s a kü
löncöt játszta. Pár 
nap múlva meg
jelent a kávéház
ban egy rendőr 
hivatalnok, a ki 
minden idegent szorgosan szemügyre vett és 
igy Kasobiorre is ráakadt. Udvariasan kérdoztot- 
vén kilétéről, a hivatalnoknak megmondta a ham
burgi kereskedő nevét, mint sajátját, mire fel lön 
híva, a rendőrt a londoni ügynökhöz követni, ki 
látogatását epedvo várja. Kasebier mindenféle 
kitéréseket mutatott, végre mintegy kényszerítve 
követé a rendőrt az ügynökhöz, ki vég nélkül ör
vendett, hogy hamburgi barátjának ilyen nagy 
szolgálatot tehet. Majdnem csupa örömbe fulasztot- 
ta, mindennemű szórakozást igyekezett neki sze
rezni; végre kérelmére jelentékeny pénzösszeget 
adott, molylyel Kasebier azonnal Hollandba osont.

Itt zsebmetszései-, betörései és csalásaival ne
vezetesen a nagyobb városokat tisztelte meg. 
Mindamellett azonban mint jóltévő is kitüntette 
magát. A szegényebb családokon segített, házas
ságokat kötött s a vagyontalanokat igen bőkezű 
nászajándékkal látta el. A rendőrségnek soha 
sem sikerült őt elfogni, bár neve és tetteiből nem 
csinált valami titkot, mihelyt valamely várost 
elhagyott.

Végre Berlinben, hol ismét egy társulattal mű
ködött, elfogatott. Egyik embere árulta őt el, kit 
egy megrabolttal való goromba bánásmódja miatt 
a társaságból kiküszöbölt. A tárgyalás rövid vo lt: 
Kasebier lopásai s számos csalásai miatt kötélre

ítéltetett. A király 
azonban — tekin
tettel minden go
nosz tette mellett 
tanúsított emberi
ség- és kíméletére 
— e büntetést 

élethossziglani 
várfogságra vál
toztatta. Elviteté- 
se előtt még a 

megseprüztetés 
terhét és gyaláza
tos büntetését kel
lett eltűrnie.

Mostoha sorsa 
a király halála 
után szerencsés 

fordulatot vett. 
Nagy Frigyes ki
emelte őt fogságá
ból s a nem sokára 
megkezdett had
járatban főkém
jévé alakította. A 
még mindig erő

teljes férfikorban levő K. rendkívüli képességeiről 
ő is sokat hallott, azért elhatározta, hogy maga 
nézi meg s maga fogja kissé ©ktatni. Kasebier a 
királyhoz parancsoltatok. Az előszobában több 
tábornokot és minisztert talált, kik előtt egy fél
kegyelmű arcát vette föl. Megjelenése feltűnt. K i
létéről kérdeztetvén, megmondá nevét. Mindnyá
jan zajos kacajban törtek ki. Kasebiert mindnyá
jan egészen más embernek képzelték з azt hitték, 
hogy a király csúnyán csalódott. Gúnyos élcek s 
megjegyzések hullottak о nyomorult alakra, a 
mint görbe háttal, előre billent fej-, hosszú arc-, 
görbe lábak-, összezsugorgatott karok- és halvá-

Л zsúnibóki tem plom -rom . Myskovszky У. rajza. (Szövege az 582. old.)
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nyau pislogó szemekkel állott előttük. Egy testes 
tábornok, ki leghangosabban kacagott, még azt 
a megjegyzést is tette, hogy ő ál-, s nem a valódi 
Kasebier. Kasebier valóságos borjupofával erősité, 
hogy ő az igazi Kasebier. A tábornok valami kí
sérletet kivánt tenni. Kasebier kérte öt, határozná 
meg, mit kelljen ellopnia, s a tábornok nagy ön
bizalommal azt mondá : lopja el zsebéből óráját.

Kasebier ezután a királyhoz vezetteték, ki előtt 
eredeti alakjában mutatta be magát, s ki nagy 
jutalom igérése mellett fontos teendőket bízott rá. 
Kasebier Ígérte, hogy a benne helyezett bizalom
nak megfelel s most utoljára még azon engedélyt 
kérte ki magának, hogy a tábornok óráját ellop
hassa, elmondván az előszobában történteket is. 
A király nevetve adta beleegyezését.

A tábornok másnap délután fényes társaság
ban egy kertben mulatott. Kasebier, mint idegen 
francia gróf, hasonlóképen megjelent. Finom öltö
zéke, brilliánt gyűrűi, tökéletes francia beszéde, 
udvarias modora s szeliemdus társalgása az áta- 
lános érdekeltség tárgyává tevék. A társaság szó
rakozott ide s tova a kertben. Kasebier követte a 
tábornokot s drága burnótszelencéjéből megkí
nálta, melynek élvezete után a tábornok erősen 
prüszkölt. Kasebier kivette zsebkendőjét s a bur- 
nót-maradványokat letörülte ruhájáról s óráját 
észrevétlenül vonta ki. Kis idő múlva eltávozott.

Pár perc múlva a tábornoknak szolgája egy 
idegent jelentett be, ki vele minden áron beszélni 
akar. Kasebier idióta alakjában jelent meg s a 
tábornoknak átnyujtá óráját. . . .  A tábornok na
gyot nézett; hogy órája hiányzik, csak most vet
te észre. Kasebier egyszerre a francia gróf alak
ját és beszédét vette fel s az elámuló tábornoktól 
nagy jutalmat nyert ügyesen kivitt tolvaj-csiny- 
jéért.

A királynak e csíny igen nagy örömére szol
gált. Kasebiert azonnal hasonló nehéz vállalattal 
bízta meg. A király jelenlétében kellett a b. . . . i 
érsek gyémántos mellkeresztjét ellopnia. Kasebier 
a később oly nevezetessé lett merényletre vállal

kozott, s a hadsegéddel egyetértve az asztal alá rej
tőzködött s az érsek asztal kendőjét lehúzta ;] mi
dőn ez utána hajolt, keresztjét nagy ügyességgel 
levágta, melyet a király elámult birtokosának fö
dött tálcán nyújtod át.

Hanem ha e rendkívül ügyes tolvajnak hason
ló csínyeit akarnók elbeszélni, az adomák orszá
gába tévednénk. Egyszer ellopott egy paraszttól 
egy lovat s nem messze lakó szomszédjának adta 
el, mialatt ettől ellopott egy tehenet, s a lovafosz- 
tott parasztnak adta el. Annyi bizonyos, hogy a 
királynak mindent kikutató, ügyes s nélkülözhet- 
len kémje volt s minden tettéért gazdag jutalmat 
nyert. Leginkább parasztnak öltözve vitt a vá
rakba gabonát stb., játszta a részeget, majd há
zaló lett s sokszor a legdurvább bánásmódot kel 
lett eltűrnie, sőt sokszor közel állt már azon pont
hoz, hogy mint kémet felakaszszák, mivel hibátlan 
testalkata s különösen finom kezei, rongyos pa
raszt-ruhájával ellentétben álltak. Maga a király 
sem akarta hinni, hogy a paraszt szerep oly sze
rencsésen sikerüljön neki, inig egyszer e szerepé
ben őt magát is rá nem szedte.

Kasebier végre a királytól oly feladatot kapott, 
melytől maga is visszaborzadt s a nyilván fenye
gető halál miatt el sem fogadott. Midőn pedig 
azon ajánlatot tették neki, hogy vagy e feladatot 
kell teljesítenie, vagy élethossziglani fogságába 
tér vissza: a kivitelre vállalkozott és elment.

A feladat mibenlétéről soha sem hallott senki 
semmit. Kasebier azonban nem tért többé vissza ; 
ez utolsó eltávozása után nyom nélkül eltűnt. 
Hogy a feladat megoldását kísérletté volna mog 
s az ellenség kezébe esett, a valószínűséggel sem 
volt határos. A király a legpontosobb nyomozá
sokat eszközöltető, nevezetesen más kémektől 
szorgosan tudakozódott utána; kémet sehol sem 
akasztottak fel. A legvalóbbszinii az, hogy tete
mes szerzeményével messze földre vonult s ide
gen földön, idegen név alatt letelepedvén, oly 
ténydus élet után végre nyugalomban élt.

A zsámbéki romok.
A „Hazánk s Külföld“ ez idei 26-dik számában 

volt szó Kossuth tinnyei lakházáról, hol közlő 
egyszersmind fölemlítette, mikép ezen helység 
hegyeiről igen szépen látszik Zsáinbék mezővá
rosának kies vidéke, s azon romok, melyek annak 
fődiszét képezik. Tinnye az esztergomi államidon 
Budától jó két órányira fekszik, innen pedig Per

bál és Tök falukon keresztül 3 — 4 óra alatt szép 
fasoron átjutunk Zsámbékra.

A nevezetes romok a városkát kerítő nyugati 
halmokon emelkednek s minden utazó figyelmét 
magukrí ragadják.

E romok a régi zsámbéki praomontrei zárda s 
temploma maradványai, s vájjon mikor és ki által



H A Z Á N K  S A  K Ü L F Ö L D . 5 8 3

épültek, az még eddig' hiteleson nincs megállapít
va. Annyi azonban bizonyos, miszerint a XlII-dik 
század első felében már a praemonirei szerzet ala
pítványa volt. Egy régi okiratban (az 1258-dik 
évről) Zsámbék mint: „ Monasterium. В. Joctnnis 
de Sambochw fordul elő, és 1295-ben a praemon- 
trei szerzet zárdái közé soroltatott.

Későbben, 1475-ben, IV. Sixtus pápa helyben
hagyása következtében, a zárda templomával 
együtt a paulinusok szerzetének engedtetett át, 
de már az 1542-dik évben, mely a keresztény ha
dakra oly sezrencsétleniil végződött, a törökök 
által tetemesen elpusztittatott, a zárda terje
delmes jószágai pedig 1. Lipót császártól a gróf 
Zichy családnak adományoztattak.

1763-ban e zárda temploma még meglevő ép 
részeit egy földrengés rommá változtatta. — Va
lóban bámulatra méltó, miként e zárda falai a 
több mint három századon keresztül tartott pusz
títás dacára mégis fenmaradtak, most is erősek, 
és még továbbra is Ígérkeznek az idő vasfogával 
dacolni.

A fenmaradt részek diszitményeiről ítélve, e 
templom a X lli-d ik  század tökéletesen kiképzett 
román ízlésében három hajóból állt, melyek kelet 
felé félköridomu apsidákkal voltak ellátva. Belbo- 
rendezése tekintetében igen megegyez a lébényi,

és sz.-jáki templomok beosztásával; ugyanis szin
tén basilica-modoru, mely modor szerint a közép
hajó magasabb volt a mellékhajóknál; — a há
rom hosszhajó csúcsivezetü keresztboltokkal, az 
apsidák pedig félgömb-idomú boltozattal voltak 
fedve.

E rom nyugoti részén létezik a főkapuzat szép 
román ízlésű oszlopaival és díszítményei vei , s 
ugyan e részén kétfelől két csonka tornya emel
kedik, melyek emeletei román Ízlésű oszlopoes- 
kák által elválasztott hármas ablaknyilásokat 
(triforiumokat) tüntetnek elő; ezenfelül a párkány- 
zat fogas diszitményekkel és consolákkal van el
látva, melyek még többnyire jó állapotban vannak.

A mellékelt rajzon látható e templom-rom nyu
goti része. A falazat faragott kövekből állt, s 
a vakolat még jelenleg is oly erős, hogy egyes 
köveket a falazatból csak a legnagyobb erőfeszí
téssel lehet kivenni, azonban mindezek dacára 
az oda való emberek házaik és pincéik fölépítésé
re a szükséges köveket sokáig e romokból vették 
sha e vandalizmusnak eleje nem vétetik, egy pár 
évtized lefolyása múlva hazánk egy nevezete« 
történeti műemlékkel szegényebb leendett.

A dombról, melyen e rom áll, gyönyörű kilátás 
nyílik az alatta elterülő vidékre.

itlysliővgzky Viktor,

A pesti álfáikért zsiráfja (nyakonca.)
Pesti zoológiái kertünk egyik legszebb s legszí

vesebben nézett példánya kétségkívül a zsiráf 
(Camelopardalis Giraffa), melynek neve az arab 
Zuraphahta elrontásából ered. Állatkertünk ezen 
példányhoz ö folsége, a királyné kegyéből jutott 
hozzá a schönbrunni menagériából. A zsiráfnak 
Európában tovább-szaporodása a ritkaságok közé 
tartozik, ez azonban megelett itt, s képünk szépen 
kifejlett borjával együtt ábrázolja. Zsiráf-borjúnk 
azonban tavaly késő őszszel valami agybántalom- 
ban megbetegedett, a miért le kellett azt szúrni. 
Az állatkert akkori igazgatója, Xántus János 
tisztelt barátunk a zsiráf-borjúból lakomát készít
etett, melyre több természettudóst és szerkesztőt 
meghivott; ami szerkesztőségünk is hivatalos 
volt, de nem dicsekedhetik vele, hogy a külön
ben igen jóizünek mondott zsiráf-borjúból evett 
volna.

Olvasóink őzen szép és alakjánál fogva különös 
állatot bizonyára bővebben is óhajtják megismer
ni, s azért némely adatot ide igtatunk róla. A zsi
ráf hazája eredetileg nem igen terjedelmes, t. i. 
Közép- és Dél-Afrika rónája, a Sahara déli hatá

rától néhány foknyira ez egyenlítőn tűiig. Az ős
korban, úgy látszik, hogy Nubiában is elég gya 
kori volt.

Rendesen 4—8 darabból álló nyájakban tartóz- 
I kodik, melyek egymás közt békésen élnek, s csak 

egy ellentől, az oroszlántól félnek, mely az ivó
helyeken leselkedvén, hirtelen szökik áldozatára 
s azt karmaival megragadva, addig fojtogatja és 
marcangolja, mig össze nem rogy. Fájdalma —- 
miként állítják — soha sem nyilvánul hangokban. 
Gordon, angol utazó úgy lőtt meg egy zsiráfot, 
hogy ez képtelen volt a földről felkelni, s ez rop
pant szenvedései dacára még sem adott egyetlen 
hangot sem.

Táplálékul nem annyira a földön levő alacso
nyabb fünemii növényeket választja, melyeket 
különben előtestének szertelen magassága miatt 
csak bajjal legelhet le, mint inkább a fák leveleit. 
Ha füvet akar legelni, első lábait nagyon szét kell 
terjesztenie s nyakát megfeszítve lonyujtania.

Legkedvesebb tartózkodási helyeiül a tisztás 
erdők szolgálnak, bárha nagysága- és gyorsasá
gánál fogva az elefántén kívül egyéb megtáma-
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dástól alig kell tartania. Thibauth, francia termé
szettudós — ki a kordofáni brit állattani társulat 
számára négy eleven zsiráfot szerzett —■ a futó 
zsiráf üldözését nagyon fáradságos mulatságnak

be őt lóháton, ha hegynek kel 1 futnia. Az arabok 
nagyon szeretik vadászni, mert ezzel próbára te
szik gyors lovaikat, s mert húsát igen nagyra be 
csiilik. Ha sarokba szorítják, rugdalózással védi

Л pesti á lla tk e r ti nyakoiic, (zsiráf.)

mondja, mert ez állat az egyenetlen talajon is gyor
sabban fut minden más állatnál, a mélységekbe 
kecskeszerü ügyességgel szökik le, a legszélosb 
szakadékokat is átugorja s csak akkor érhetni

magát mind első, mind hátulsó lábaival s rúgásai 
oly gyorsak, hogy ezzel sokszor az oroszlánt is 
visszanyomja.

Az Európába hozott zsiráfok mindig szolid, bi-
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zalmas természetűek; az ismeretlen emberek je 
lenléte rájuk nézve nem kellemetlen, sőt nyugod
tan szoktak az őket bámuló tömegre letekinteni 
s nyakukat előre nyújtják, mintha azt jobban 
szemügyre akarnák venni. A nekik nyújtott nya
lánkságot , leginkább cukrot , minden habozás 
nélkül elveszik az ember kezéből ajkukkal vagy 
henger-idomú, igen hosszú és mozgékony nyel
vükkel. Az európai éghajlatot eltűrik ugyan, de 
nagy gondozást, különösen tisztaságot igényelnek. 
Fogságukban szénát, répát s hagymát esznek s ez 
utóbbit legjobban szeretik. Európában ritkán sza
porodnak s ezért a mienk kivételes példány. Ha
sas állapotuk 16 hónapig tart. Szinük sötét zsem- 
lyeszinii, sötét foltokkal; színezetükben azonban 
eltérések is fordulnak elő.

Hogy az ó-kor klasszikus népei ismerték a zsi
ráfot, a tőlük fenmaradt ábrázolatok igazolják. Egy 
Praenestaeben talált mozaik-mü zsiráfokat ábrázol, 
az egyiket szétterjesztett első lábakkal, füvet legel
ve ; a másikat kinyújtott nyakkal, faleveleket 
szedve. Egyiptom ó-kori rommaradványain is ta
láltak zsiráfokat, a hieroglifek közt.

Az első eleven zsiráfot Rómába Julius Caesár 
alatt hozták ; később aztán már többet lehetett
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látni a cirkusokban. Plinius természetrajzában a 
zsiráf leírása meglehetősen hü. A római birodalom 
bukása után megint igen sokáig nem láttak úgy
nevezett párductevét (miként a rómaiak nevez
ték), s az elsőről a középkorban emlékeztek meg 
a krónikák, arról t. i., melyet II. Frigyes császár
nak a damaskusi fejedelem küldött. Azután a XV. 
század végén Medici Lorenzo kapott egyet aján
dékul az egyiptomi suhántól, mely Flórencben oly 
átalános szeretetben részesült, hogy szabadon jár
hatott minden utcán, hosszú nyakát bedugva az 
emeleti erkélyekre s ablakokba, hogy adjanak 
neki a hölgyek édes gyümölcsöt.

Negyedfél századig aztán ismét nem láttak 
Európában zsiráfot, mert a párisi állatgyüjtemény 
1775-ben kapta az első példányt. 1827-ben az 
egyiptomi basa egyszerre négy zsiráfot küldött 
Európába, ajándékul Törökország, Anglia, Ausz
tria és Franciaország uralkodóinak. Azóta mind 
gyakrabban érkeztek hozzánk e szép álla
tok ; hogy azonban mégis még az állatkertekben 
is a legritkább és legbecsesebbek közé ők tartoz
nak, árukból következtethetni, miután egy felnőtt 
példány ára 4 — 6000 forint

Dóré illu sztrá lt bibliájából.
(A  könyörületes szamaritánus.)

Ez ép oly szépen kivitt, mint mély értelmű ké
pek közül ismét adunk egyet mai számunkban.

Tárgyát művészünk Lukács evangyéliuma tize
dik része, 25—37. verséből meritette, melyek igy 
hangzanak:

„Es ime fölkele egy törvény tudó, kisértvén ötét 
(t. i. Jézust), és mondván : „Mester, mit cseleked
jem, hogy az örökéletet vohessem ?“ О pedig 
mondá annak: „A törvényben mi vagyon meg
írva? mint olvasod azt ?“ Ama pedig felelvén, 
mondá: „Szeressed a te uradat, istenedet teljes 
szivedből, teljes telkedből és minden erődből, és 
teljes elmédből; és a te felebarátodat mint maga
dat.“ Monda pedig annak : „Jól feleiéi! ezt miveid 
és élsz.“

Ama pedig akarván magát igazítani, mondá 
Jézusnak: „De kicsoda az én felebarátom?“ Jé
zus pedig felelvérr, mondá: „Egy ember megyen 
vala alá Jeruzsálemből Jerikóba és találkozók 
tolvajokkal, kik kifosztván és megsebesítvén, eb 
ménének és holt-elevenen hagyák őtet ott. Törté

net szerint pedig megyon vala alá azon az utón 
egy pap, ki látván őt, kikerüld. Hasonlatosképen 
egy lévita is mikor oda arra a helyre ment volna 
és őt látta volna, elkerülő. Egy szamaritánus is 
pedig mikor az utón menne, juta a helyre és lát
ván őt, könyörülotességre indula, és járulván 
hozzá, békötözé sebeit, olajt és bort töltvén azok
ba, és felholyeztetvén őt az ő barmára, vivé a 
vendégfogadó házhoz és gondját viselő, másodna 
pon pedig el akarván menni, két pénzt kivéve, 
adá a gazdának és mondá neki: „Viselj gondot 
erre és valamit ezenfelül reá költesz, én mikor 
megtérendek, megadom néked.“ E három közül 
azért ki látszik néked, hogy felebarátja volt an
nak, a ki a tolvajoknak kezébe esett vala?“

Amaz pedig mondá: „Az, a ki könyörült ő 
rajta.“ Mondá azért neki Jézus: „Eredj el, és te 
is aképen cselekedjél!“

. . . .  íme, a mély erkölcsi tant rejtő példázat, 
melynek egyszerű, de alapjánál fogva magasztos 
tárgya nyújtott anyagot a köitő-festész ocsotének.
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Cagliostro, a múlt század legnevezetesb bűvésze.
(Folytatás.)

Balsamo Cadixból Londonba ment. Az angol 
fővárosban való ezen másodszori tartózkodása 
alatt ismerkedett meg valami Fry asszony és 
Scott úrral, kiknek mindegyike azt hivé, bogy a 
lottéria nyerőszámait előre megtudhatni büvészi 
utón. E hitüket felhasználva, Balsamo jelentékeny 
összegű pénzt csikart ki tőlük, mivel azonban az 
általa kijelölt számok közül egy sem jött ki, azok 
törvény elé idéztették őt. Elfogták, hogy azonban 
megmenekülhessen, esküt tett lo, mert midőn ál
dozataitól a pénzt átvette, tanú nem volt jelen, 
azért a vádló s vádlott állítása egyenlő értékű 
volt. Ezen per irataiban előfordul Balsamo azon 
állítása, hogy ő ért a kabbala-hoz, hogy ő a csil- 
lagjóslási számvetéseket lehető logmagasb fokára 
emelte s ezért meg is bírja előre határozni a nye 
röszámokat; hogy Fry asszony ez û on húsz- i 
ezer forinthoz jutott, a miért ez aztán Lorenzá- 
nak hálából egy gyémánt nyakéket s arany sze
lencét ajándékozott; végre fogadást ajánlott bár
kinek, hogy ő előre megmondja a jövő év első 
húzásakor kijövendő számokat. Másrészt meg 
Fry asszony azt állította, hogy Balsamo tőle nem
csak több pénzösszeget csalt ki, hanem arra is 
rávette, hogy vásároljon egy gyémánt nyakéket 
s egy arany szelencét, mert ö érti azon mestersé
get, hogy — úgymond — az apró gyémántok 
megnöjjenek s az arany megszaporodjék; ha t. i. 
az apró gyémántokat darab időre elássuk, azok 
meglágyulnak s mogdagadnak, mikor is aztán 
bizonyos, csak az ő birtokában levő rózsaszín 
porral kell meghinteni, hogy nagyságukat meg
tartva, megkoinényed jenek.

Ugyanazon bolond mesét — melyet itt a gyé
mántokra vonatkozólag mondott — alkalmazta j 
Hittanban a gyöngyök növesztésére; midőn azon- j  
ban egy jótékony cél gyarapítására átadták neki 
a gyöngyöket, hogy hát mutassa meg velük mii- j 
vészeiét, volt esze, hogy azokat — mindenféle j 
ürügy alatt — visszautasitá. A mi azonban a nye
rőszámok megjósolását illeti, e tekintetben — 
úgy látszik — nem volt egészen csaló. О állítása 
szerint, bizonyos időszakokban valami isteni ih- 
letottséggol birt, (melynek később* több példája 
fog előfordulni), s csalást csak annyiban követett 
el, hogy jóslatait a kabala ismeretéből eredetinek 
mondotta.

Úgy látszik, hogy akkor lépett föl először Cag
liostro név alatt, a hogy egyik, Palermoban lakó 
nagynénjét hívták. Grófnak még nem mondta

magát, hanem porosz szolgálatban levő ezredes
nek, miről okmányokat is mutogatott; később 
azonban be kellett vallania, hogy ezen cim bitor
lásáért hatszor-hétszor volt elfogva.

Ezen másodszori Londonban tartózkodásakor 
csalásai közepette vetette meg később, hihetlen 
fokig emelkedett hírnevének alapját. Ekkor lé
pett be a szabadkőmivesek társágába, hol nemso
kára egy magasabb rangfokozatot alapított, me
lyet egyiptomi kőmivességnek nevezett el, ennek 
szabályzó alkotmánya szerinte Enochtól és Eliás- 
tól eredvén. Állítása szerint Londonból elmenetele 
előtt bizonyos könyvkereskedőnél kéziratokat 
vett, melyek azelőtt egy általa egyátalán nem is
mert Coston György nevű személyéé voltak, s 
melyek az ugyno.vezott egyiptomi szabadkőmi- 
vosségről szóltak. [Mint az uj szabadkőmivesség 
alapítója: nagy-kophtának nevezte magát s egy- 
szorsmind a Cagliostro név elé grófi címet tett, 
némelykor azonban Pellegrini vagy D’Auna őr
grófnak, s Fenix, Melissa, Belmonte s Harat gróf
nak is irta és mondta magát. Eredetét, hazáját, 
korát mindig titkolta. Ma azt Állította, hogy ő je 
len volt Jézussal a kánai menyegzőn, másnap 
meg: hogy ö már az özönvíz előtt is élt s Noéval 
együtt volt a bárkában. Szíiletéslielyeül némely
kor Mekkát mondotta, máskor meg azt állította, 
hogy apja a dános-rend nagymestere, anyja pe
dig Trebisondo hercegnő volt. Utazásairól, ta
nulmányai- és ismereteiről minden alkalommal 
nagy szavakban beszélt, állítva, hogy ő megszer- 
zé a piramisok tudományát s beléhatolt a termé
szet legmélyebb titkaiba. Gyakran, ha állását és 
nevét kérdezték, csak ennyit mondott: „Ego sum, 
qui sum !w (Az vagyok, a ki vagyok).

Ezen titokszorüség; a vegyészet terén tett ál
lítólagos csodamüvei; azon állítása, hogy ö ösz- 
szeköttetésben van a szellemvilággal; nyelvének 
rendkívüli ügyessége s végre azon sajátságos te
hetsége , hogy némely ember idegrendszerére 
mennyire tudott hatni, mind közreműködtek őt 
egy hatalmas bűvész színében tüntetni elő. Meg 
kell jegyeznünk azt is, hogy Cagliostro gyakran 
beszélt azon tehetségéről, melynél fogva képes az 
emberi szervezetet megifjifani.

Cagliostro néhány rövid év múlva oly nagy si
kerrel játszotta a csodatevő, arany csináló, próféta* 
és lélekidéző szerepét, hogy koronás fejedelmek, 
bibornokok, tábornokok, igen magas állású höl
gyek, tudósok, papok, theologok is mély tisztelet-
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tel hódoltak neki. Az asszonyok a la Caglioetro 
legyezőket, gyűrűket, kalapokat, s brochokat, a 
férfiak á la Cagliostro óraláncokat, gombokat s 
mellényeket hordoztak; nem ismertek becsesebb 
ékszert, mint Cagliostro vagy nejének arcképét 
medaillonba foglalva viselni a mellen ; érmeket 
verettek Cagliostro és Lorenza arcképével ezer s 
ezer példányban, s szétküldözték azokat világ
szerte; bronz-, márvány és gypsz-szobraik ott vol
tak minden palotában s ezen szobrok egyike alatt 
arany betűkben ezen feliratot lehetett olvasni: 
„A z isteni Cagliostro,u

A bűvész életének ezen legfényesebb szakában 
hihetetlen fényt űzött. Bár kísérete rendkivüli szá
mos volt, mindig külön postán utazott. Nyargon* 
cai, kengyelfutói, csatlósai és komornyikjai után 
fejedelemnek lehetett őt hinni, s a mily fényes 
volt kísérete, ép oly fényes volt lakása és mindig 
számos ember számára terített asztala.

Cagliostro Londonból körülbelől 1777-ben Há
gába s onnan Németországon keresztül Velencébe 
utazott, hol darab ideig régi fogásaiból élt s egy
úttal több szabadkőmivessel lépetf összeköttetés
be. Az uj, egyiptomi kőmivesség alapitója szere
pében megerősödvén, elhatárzá, Németországon 
keresztül Oroszországot is meglátogatni. Útjában 
a számos titkos társulat mindegyike nagy kitünte
téssel fogadta őt, s ez alkalommal —  miként ró
mai vallomásaiban mondja, — meggyőződött róla, 
hogy azok a fejedelmek megbuktatására szövet
keztek. Valószínűleg ezen utazása alkalmával ta
lálkozott Cagliostro Holsteinban a szemfényvesz
tésben való párjával, az úgynevezett Saint-Ger
main gróffal.

Végre 1779. márciusában az akkori Kurland 
hercegség fővárosába, Mittauba érkezett, hol ele- 
jénte épen a legmagasb és legműveltebb körökben 
lelt leghevesebb tisztelőkre, honnan azonban nyolc 
év múlva egy hírneves német Írónő, Recke Er
zsébet intézte ellene a legegyenesebb támadást 
„Tudósítások a hírhedt Cagliostronak Mittauban 
való tartózkodásáról“ cimü röpiratában, melyben 
az állítólagos csodamivelőt leálcázni igyekszik.

Recke asszony iratából mindazáltal kitűnik, 
hogy azon férfi, ki ellen az intézve van, nem egé
szen csaló, s hogy az bizonyos pillanatokban oly 
erőkkel rendelkezett, melyek a természetben 
rendkívüliek. Recke asszony, Cagliostronak 
egykor feltétlen hivő, röpiratában csak annyit 
tud bebizonyítani, hogy e férfi, kit ő magasabb 
lénynak tartott, mindennapi, közönségesen gon
dolkozó teremtmény, a ki úgynevezett máguszi 
műveleteiben nem vonakodott több rendbeli, igen

vastag csaláshoz is folyamodni. Ennek dacára 
azonban Cagliostroról oly csodáé tények marad
tak fenn, melyeket megfejteni maga Recke asz- 
szony sem bir.

„Már harminc éve múlt —  úgymond Recke 
asszony — hogy atyám s nagybátyám a mágiával 
és alchimiával foglalkozott, midőn Cagliostro ná
lunk megjelent, ki ily módon elkészítve találta a 
színpadot, melyen játszani szándékozott; ehhez já 
rult az is, hogyha mittaui gróf, von der Howen, 
ifjabbféveiben megismerkedett Strassbourgban egy 
mystikussal, ki állítólag összeköttetésben volt a 
szellemekkel, j A magát spanyol grófnak és 
ezredesnek mondott Cagliostro megérkezte után 
azonnal mint szabad-kömives jelentkezet nagybá
tyámnál, megjegyezvén, hogy főnökei őt igen 
fontos ügyekben küldék északra, s Mittauban hoz
zá] a, "mint az ottani páholy mesteréhez utasították. 
Nagybátyám bemutatta őt Howen grófnak és 
atyámnak, kik csakhamar megszerették, mire az
tán én, nagynéném s junokanővérem is igyek- 
vénk közelébe jutni. A mint ezt észrevette, azt 
mondá, hogy ö oly fölhatalmazással jött, melynél 
fogva olyan szabad-kőmivespáholyt alakíthat, 
melybe nők is vétethetnek föl. Azután természet
fölötti erejének bebizonyítására mindenféle má- 
guszi kísérletet tett, melyek közül a következő 
kettő a legnevezetesb.

„Azon napon midőn szabad-kőmivesi páholyunk 
az utolsó fokot kapta meg, miután elébb egy el- 
különzött szobában félóráig irt, azt mondá Cagli- 
ostro nekemés nagybátyámnak,hogy ő a szollemvi- 
lághoz tartozófőnökeivel.értekezett, leikül ő később 
Enochot és Eliást emlegeté. Ezek — úgymond 
— most már tüzetesebben meghatározták itteni 
teendőit s kimutattak neki egy helyet, melyen igen 
nevezetes máguszi iratok vannak elrejtve. Wilzen- 
ben t. i., nagybátyám falusi birtokán, szerinte 600 
év előtt egy hires magusz élt, ki egy erdőben ne
vezetes máguszi instrumentumokat és igen nagy 
kincset rejtett el utódai elöl, kik ragaszkodást ta- 
nusitának a tisztátalan, vagyis fekete bűvészet 
iránt. Ezen csodadolgokat a fekete bűvészet 
hívei most valóban keresik is, s ezek egyike már 
darab idő óta Kurlandban van, csak hogy ennek 
szolgálatkész szellemei még nem bírták azon he
lyet fölfedezni, melyen azon, az emberiségre néz
ve oly fontos tárgyak el vannak rejtve.

„Miután ő ezen, a kincsre vonatkozó fölfede
zést tette — beszéli tovább Recke asszony — 
darab papírra lerajzolá azon vidékot, hol elásva 
kell lenniök, s élőszóval az egész erdő minden 
részét pontosan leírta előttünk. Nagybátyám na
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gyón csodálkozott rajta, hogy Cagliostro annyira 
ismeri azon helyiséget, melyre lábai soha sem 
léptek volt, melyet szemei soha sem láttának. Erre 
m egjegyzé  a bűvész, hogy ő azon félóra alatt, 
melyet egymagában töltött, szellemei által áthe
lyeztető magát Wilzenbe, s ott mindent szemügy 
re vett. Néhány nap múlva, ismét nagybátyám 
házában és szabad-kőmivesi páholyunk számos 
tagjainak jelenlétében, kérdezett hogy : hivták 
keresztnéven N. urat, s már régen meghalt bátyá
mat? Miután ezt megmondtam, felirta azok kez
dőbetűit s ezek közé mindenféle, előttem ismeret
len írásjelet helyezett.Erre darab ideig egymagára 
maradt a szobában, mindenfélét irt, egyet-mást 
elégetett, s végre azon megjegyzéssel tért hozzánk 
a szomszéd-terembe, hogy még irni-olvasni nem 
tudó, alig hat éves unokaöcsémet, kit ő hasonló 
célra már többször használt, birnók rá, hogy kérje 
meg őt, miszerint a másik szobában mutasson 
neki megint mindenfélét. A gyermek anyja ezért 
felszólította a fiúcskát, hogy kérje Cagtiostrot, 
mutatná meg neki az erdei jelenetet, a mit már 
máskor is látott, vagy a mit épen óhajt. Ezzel 
Cagliostro ölébe fogta a gyermeket, az elébb elé
getett papírok hamvával megkente homlokát, 
megcsókolta arcát, s igy szólt hozzá : „Jer fiam, 
s láss nagy dolgokat!“

„Most a másik szobába vezette, hol ezelőtt irt 
s hol —  miként az ajtón át látni lehetett — a 
rendes bútorzaton kivtil egyéb nem volt, kivéve 
hogy nagybátyám Íróasztalán két gyertya égett, 
s azok közt egy, ismeretlen Írásjelekkel beirt iv 
papír feküdt. Midőn a gyermek oda belépett, 
Cagliostro visszatérve, betette utána az ajtót s 
azon át figyelmeztette, hogy csak várjon veszteg, 
inig a megígért szép dolgok meg nem jelennek, 
s ne féljen semmit. Mi többiek a teremben, a be
tett ajtóval szemben ültünk. Cagliostro a terem 
közepén, kezében meztelen karddal állott, csen
det, komolyságot, ájtatos hangulatos parancsolt, 
aztán a karddal a betett ajtóra midenféle jelet 
irt, lábaival toporzékolt s mindenféle, általunk 
nem értett szavat mormogott. Erre megszólalt: 
„Mit lát, kedvesem ? w

A gyermek: Egy szép kis fiút, ki múltkor az 
erdőben a földet megnyitotta előttem.

Cagliostro: Jól van ; kérje őt, hogy mutassa 
meg önnek N. [urat , nyakán s kezén-lábán 
lánccal.

A  gyermek: Látom őt; igen roszkedvünek mu
tatkozik s nyakán, kezén-lábán meg van lán
colva.

Cagliostro : Mit lát most ?

A gyermek: A szép fiúcska szorosabbra hurkolja 
nyakán a láncot.

Cagliostro: Hol van most N. ur ?
A gyermek erre megnevezte a kérdezett urnák 

néhány mértföldnyire fekvő mezei lakát.
Cagliostro : Dobbantson lábával s parancsolja, 

hogy tűnjék el N. ur s kérje a szép fiúcskát, 
hogy mutassa meg önnek Recke asszonyság bol
dogult bátyját.

A gyermek : Itt van.
Cagliostro: Vig-e vagy szomorú, s hogyan van 

öltözve ?
A gyermek: V ig ; vörös egyenruha van rajta.
Cogliostro: Mit akar most látni?
A gyermek: Azt a kis lánykát, ki az ön (Cag

liostro) nejéhez hasonlít, s kit a múltkor már meg 
mutatott.

Cagliostro : Mit lát most ?
A gyermek: A kis leány itt van.
Cagliostro: Ölelje s csókolja meg őt s kérje, 

mutassa meg az erdőt. (Erre hallottuk, hogy 
unokaöcsém megcsókolta a tüneményt, sőt közü
lünk némelyek a tünemény viszonzó csókját is 
vélték hallani).

A gyermek: Az erdőt látom s abban egy levá
gott fát.

Caglisfro: Kérje a lánykát, hogy nyiljék meg 
a föld.

A gyermek: A föld nyitva van. Öt gyertyát lá 
tok, aranyat, ezüstöt, mindenféle papirt, vörös 
port és vasszerszámokat.

Caglisfro: Csukássá be megint a földet, tün
tesse el az erdőt s a kis lánykát, s mondja meg 
aztán, hogy mit lát.

A gyermek: Most szép magas férfit látok ho3szu 
fehér ö'tözetben, mellén vörös kereszttel.

Caglisfro: Csókolja meg kezét s engedje ma
gát tőle megcsókoltatni

„Mindkét csók hangját hallottuk, mire Cagli
ostro megparancsolta a tüneménynek, hogy marad
jon a gyermek védszelleme. Aztán ismét idegen 
nyelven kezdett beszélni s lábaival dobbantott. 
Végre kinyitá az ajtót, a gyér..,eket kivezette s azt 
mondá, hogy most már elhagyhatjuk helyeinket. A 
mi az N. úrral való tüneményt illeti, erre nézve meg- 
jegyzé, hogy azon urnák adós volt büntetéssel, s 
hogy majd holnap halljuk, miként ö ugyanazon órá
ban, midőn a gyermek őt nyakán lánccal látta, gége- 
szorulatban s minden tagjában fájdalomban szen
vedett. S másnap értesültünk róla, hogy csak
ugyan minden úgy történt

„Családunk néhány nap múlva Cagliostroval 
ennek kivánatára Wilzenbe kocsizott; midőn a
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mezei birtokhoz közeledtek, pontosan mutatott 
azon erdőrészre, melyet a múltkor rajzolt volt s 
igy kiáltott fel: „Ott vannak elrejtve a bűvös 
iratok. Világok nagy építőmestere! segíts nekem 
müvemet befejeznem.“ Darab idő múlva igy foly- 
tatá : „Vájjon én vagyok-e azon szerencsés, ki 
azon kincseket napfényre hozza, az tócsák az tudja, 
ki engem küldött ;Vde a kincset őrző szelle
meket úgy oda fogom kötni, hogy utódom 
tudtom és segélyem nélkül mitse tehessen.“ 
AVilzenbe megérkeztünk után,társaságunk élén, 
minden vezető nélkül, egészen biztos tájékozott
sággal lépdelt előre az erdőben, megmutatta azou 
levágott fát, mely alatt a kincsnek rejlenie kell s 
egyelőre valami bűbájos szavakat mormo
gott, melyekkel — mint monda — szolgálatkész 
szellemeinek egyikét azon helyhez láncolá. Más
nap délelőtti 10— 11 óra közt magunkkal hozott 
kis unokaöcsémmel ismét oly bűvös kísérletet tett, 
mint múlt este, csak hogy a gyermek ezúttal ve
lünk ugyanegy szobában volt, egy spanyol fal 
mögött, s hogy Howen gróf Cagliostroval egy 
körben foglalt helyet. Cagliostro egy nagy szö
get adott a gyermek kezébe s meghagyta, hogy 
térdeljen mindaddig, mig a már ismert szép 
fiúcskát nem látja. Miután ez a gyermek állítása 
szerint megjelent, a csodatevő paranesolá a fe
hérruhás, vörös keresztes szellemnek, hogy szin
tén jelenjék meg, kösse magát a szöghez s úgy 
ügyeljen az erdőben levő kincsre, hogy azt az 
ő (Cagliostro) tudta nélkül onnan senki el ne 
vihesse. — Aztán Howen grófnak parancsolta, 
hogy térdepeljen le s a vörös koresztes szellem
nek, hogy kösse magát Howenhez. — Howen- 
nek aztán, miután öt Cagliostro kardja hegyével 
megérintette, — következőket kellett a gyer
mekhez szólania:

— Mesterem, Cagliostro nevében parancsolom 
neked, te látásra kiválasztott gyermek, hogy mu- 
tattasd meg magadnak nagy tanítónk szellemei 
által azon erdőt, melyben a kincsek el vannak

! rejtve s nyittasd meg a földet, melyben pihennek.
A gyermek: Az erdő itt van, a föld nyitva s én 

lépcsözetet s hosszú folyosót látok.
Cagliostro: Lépjen le a lépcsőn. Számlálja meg 

a lépcsőfokokat oly hangosan, hogy mi is hallhas
suk ; aztán menjen a folyosó végéig s mondja el 
mit látott ?

A gyermek lépcsőket számlált s lépteinek mind
jobban elenyésző hangját is hallottuk. Aztán igy 
szólt: „Itt sok aranyrud, arany s ezüst pénz, min
denféle vasszerszám, beirt papír és vörös por van.“

„Cagliostro parancsolta a tüneménynek, hogy 
enyészszék el, néhány bűvös szót morgótt, s kér- 
dé : Mit lát most V

A gyermek: Hét szép férfit, mindannyit hosszú 
fehér ruhában. Az egyiknek mellén vörös szív 
van, a többién vörös kereszt s homlokukra vala
mi írva van; de én nem tudok olvasni.

Cagliostro paranesolá ezen szellemeknek, hogy 
kössék magukat bizonyos tárgyakhoz s aztán 
meghagyta a gyermeknek, hogy csókolja meg 
mindegyikét s engedje magát általuk csókoltatni. 
A tizennégy csók hangja hallatszott, Ezzel a gye
inek előléphetett a spanyolfal mögül.“

8 most e bűvészetek magyarázatára térünk át. 
E biívészeti kísérletekben oly sok közönséges 
kincsásási fogás és kézzelfogható ügyetlenség 
rejlik, hogy ama magas műveltségű társaság hiszé
kenységét csak elfogultságuk s a misticismusra 
hajlásúk fejti meg. Egy dolog azonban megfejt
hetetlen, az t. i., hogy Cagliostro az általa soha 
sem látott erdőrészt oly pontosan lerajzolta, sőt 
másnap a megjelölt helyre a legnagyobb bizton
sággal vezeté a társaságot, holott épen vádlójá
nak, Becke asszonynak bizonysága szerint, Cag
liostro e vidéken sohasem volt, Mittauban időzése 
óta minden lépte figyelemmel kisértetett, de sőt 
részletes tudósításokat sem szerezhetett a néptől 
vagy cselédségtől, mert Cagliostro a környék 
nyelvét, a németet nem is értette.

(Vége követ.)

E g y  h é t .  t ö r t é n e t ,  e.
(Sze.pt. 13.)

(VK.) A budai népszínházban holnap, mint 
megnyitása kilence dik évfordulóján, készülnek 
megkezdeni az előadásokat. De hol piroslanak hát a 
falragaszok ? Vagy igaz, Molnár György „uj em
ber“ lett. Többi közt erényt csinált a szükségből, s 
száműzte az operetteket. Azt hirdeti, hogy leg- 
fölebb harminc fejű társulatával csak drámát, víg

játékot és népszínművet fog adni, s ha vidámság 
kell: majd rendez a farsangon át álarcos bálokat, 
ha pedig bohóság kell: tart egy tarka bohóc-es
télyt is. Az operetten — őszintén szólva — nem 
sajnálkozunk, mert habár szívesen elmulatnánk e 
pajzán-kedvű énekes tréfákon, attól tartunk, hogy 
azok megint csak a bukás szomorujátékai lenné
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nek azokra nézve, a kik bennök föllépnének. Már 
pedig vagy jót, vagy semmit, s miután Molnár ta
valy nem tudott nyerni jó énekes tagokat, jobb ha 
az operettéből most nem ad semmit.Vosse meg, mint 
Szigligeti ismeretes kántor ja Rózsit,vagy a még is
meretesebb róka a szőlőt, mely mindig savanyú, mi
dőn el nem érjük. Csak az a baj, bogy a népszín
mű is hogyan fog boldogulni egy jó énekes-pár 
nélkül ? Ha lesz ilyen, akkor operetteket is hall
hatnánk ; ha pedig nem lesz: akkor népszínmű
veket som igen hallgatunk. Marad tehát a dráma 
és vígjáték. Csak hogy a magas kötényü múzsától 
meg a népszínház sorsát féltjük. A bohóságot, a 
látványt, a jóizü kacajt annyira szereti a világ, (s 
nem is csoda, miután napközben elég sok komoly 
gondja van !), hogy fúhat az őszi szél, eshetik a 
téli hó, zöröghetnek a lánchíd vas-pántjai : át
megy értök örömest; de drámát s vígjátékot ide 
át is láthat minden második este, még pedig job
bat, a nélkül hogy zarándok-utra kellene kelnie, 
dacolva széllel, hóval és hinduddal.

Igaz, üdvözölnünk kellene e megnyíló szín
házat, s ime, aggódunk rajta. Nem csoda ! Nincs 
ennél a fővárosi „hazafiasságnak“ nagyobb ár
vája. Gyámjává szegődött az egész sajtó, ápolta 
egy több fejű bizottság, millió falragasz, tömérdek 
ágyúszó hirdető létezését, mégis csak tengett- 
lengett mindig. Koronkint voltak zajos napjai: 
mikor Baclnis aranyos szekéren tartá benne dia
dalmenetét, s a szilaj faunok és jókedvű kis ba- 
chantinák francia kankánnal toporzékolták körül 
a szőlőgalyas istenséget, vagy mikor a „Hém apó“ 
ágyúi dörögtek a színkör porondján; de a ba- 
chantinák szerteszét mentek s most az Olymp he
lyett alkalmasint szerény szatócsboltokban forgo
lódnak, „Bém apó“ -ból pedig művezető lett a 
belgrádi szerb színháznál, (Várhidiból Bacs- 
vánszky), ki most egy művezetőt mindenesetre 
megillető komoly képpel fáradozik, hogy a szerb 
múzsa számára a nemzeti színháztól is nyerhessen 
néhány fordított színmüvet. A mi Molnár uj szín- 
társulatát illeti, arról nem hallunk semmit, noha 
25-dikétől fogva (keddet és pénteket kivéve) 
minden esto előadást fog tartani. Színésznői kö
zül is csak egyet emlitnek: Kovács Berta kis
asszonyt Aradról, mint a ki „jó családból“ való. 
Hanem hogy e jó  család körében — a mi íő — 
a kis bölcső mellett ott volt-e a múzsa, azt majd 
csak később tudjuk meg. Részünkrölóhajtjuk,hogy 
Molnár most harmadizbon, midőn komolyabban lát 
a dologhoz, több sikert arasson, mint ezelőtt, a 
inig elég tarkán élte világát. IJgy látszik azonban, 
hogy most egyszersmind a lemondás kíséretében

jő, mert husvétkor visszalép, s akkor a népszín
házra pályázatot hirdetnek. Kőmives aligha nyeri 
meg akkor is, miután pesti vállalkozása közelébb 
nem volt más, mint merész kisérlet és szánalmas 
hajótörés, mely csak egyetlenegy tagjára hozott 
szerencsét. Ez Tamási, a nép dal-énekes, kit a nem
zeti színházhoz szerződtettek, mivel, úgy látszik, a 
népszínművet nem akarják egészen háttérbe szo
rítani. Van is rendes közönsége (Vasárnap), mely 
megérdemli a figyelmet, legalább addig, mig a 
pesti népszínház papirterve kővé nem válik. S 
mikor lesz ez, ki tudja? Legalább nem halad úgy, 
hogy nagy reményekkel nézhetnénk valósu- 
lása elé.

A hajótörtek közül még Albisy maradt itt, ki 
a nemzeti szinpadon Szigeti „Vénbakancsos“ -ában 
Hangos kántort játszá, s még egyszer Moliére 
„Fösvény“-ében lép fel, mint Jakab mester. Benne 
kétségkívül van kómikai ér, hanem a bohózatok 
burleszk szerepeire, minő a mi színházunk játék
rendjében igen kevés fordul elő.

Akármelyik népszínház (föltéve, hogy volna 
több), jóravaló erőt nyerne Albisyban ; de a nem
zeti szinpadon, hol a kómikumban leginkább csak 
jellemszerepek fordulnak elő, szerepkört alig ta
lálnának számára. Hanem most nagy divatba 
jött a vendégeskedés. Közelébb Gárdonyi fog 
föllépni mint Moór Ferenc, a jövő hóban pedig 
— a mint mondják — Bulyovszky Lilla asszony, 
a magyar színművészet e visszatérő fecskéje, ha 
csakugyan visszatér. Az igazgatóság azt hiszi, 
hogy vele ki lesz pótolva az űr, mely a tragikai 
hősnők szakmájában támadt. Annyi bizonyos is, 
hogy kitűnő művésznőt nyerünk benne, de bizo
nyára nem Jókainé asszony utódját, hanem Fele- 
kiné asszony mellé egy vetélytársat. Mi a király
nő nélkül maradt birodalmat illeti, most ebben 
sok a trónkövetelő. Az Paulayné asszony is, ki 
Erzsébet angol királynő trónjára vágyott Laube 
„Essex“ -ében; kezébe is vette a kormánypálcát, de 
nem uralkodott; legkevésbé sziveinken. Talán ez 
érdemes szülésznő maga is meggyőződött, hogy 
jobb neki a vígjáték, 8 nekünk is jobb, ha annál 
marad.

Mivel pedig igy benne vagyunk a „színjáték
ban“ : megemlítjük egyszersmind Károly román 
fejedelmet is, ki most vendégszerepelni ment 
Bécsbe és odább, s Pesten utazott át, de a vasúti 
málhászokon , vezetnökön s egy pár pincéren 
kívül nem igen látta más. Akármily lármát csap
tak is Carolus hospodárral Bukurestben, a mi fő
városunk lakossága nem vetto magának a fáradsá
got, hogy az indóházhoz kivándorolva, megbámul-










