


T A R T A L O M .
Cikkek : „Ifjabb Dumas Sándor.“ — „ Alkonyaikor.“ 

(Hugo Viktor költeménye.) K. Gy.-tol.— „A. keletázsiai ex
pedite és a siami birodalom.“— „Cagliostro, a múlt század 
legnevezetesb bűvésze.“ (Vége.) — „Az 1836-ban elfogott 
országgyűlési ifjak felségsértési pőre. (HL, IV.) Közli: 
Wallherr Imre. — „Meghaltak szellemeinek fényképei.“ —

„Egy hót története.“ Vadnay Károly tói. - -  „Vegyes köz
lemények.“ — „Irodalom.“ „Újdonságok.“

Képek : Ifjabb Dumas Sándor. — Bangkok városának 
látképe. — A siami király elfogadó palotája. — A nagy 
pagoda Bangkokban. (Mindhárom kép mutatvány az „Athe
naeum“ 1870-ik évi Nagy Képes Naptárából.)— Meghaltak 
szellemeinek fényképei.

1 г о d a l o m,
-* ( ÁbráiKdrolytól) .Hangok a viharból“ cimü beszélj-

gyűjtemény jelent meg, a honvédvilágból vett tárgyakkal. 
A beszélyek cimei: „Lenkei és huszárjai,“ „A kedélyes el
lenség,“ „A hős időszakból,“ „A nemzeti küzdelem napjai

ból,“ „Egy sír története.“ A Í8ó lapra terjedő kötet ára 1 
frt 20 kr. s Aigner L.-nál kapható. A tiszta jövelem fele ré
sze a hódmezővásárhelyi testgyakorló intézet alaptőkéje nö
velésére lesz forditva.

Ú j d o n s á g o k .
* (Gödöllőről). A király naponként reggeli 5 

órakor már vadászaton van. E héten nagy udvari 
vadászatokat fognak tartani; melyen a toskánai 
nagy herceg s több főrangú vendég is részt vesz. 
24-én este ő felsége vendégeivel együtt távozik 
Gödöllőről. — A királyné magánkertjében egy, 
a már két éve készült verandához hasonló Ízlésű 
zárt folyosó készül, s ennek elkészülésétől függ ő 
felsége a királyné előbb vagy később történendő 
ide jövetele.

* (A fiumei nagy-gyűlés emlékét) igen szépen 
szándékoznak megörökíteni a magyar tengerpar
ton. Ugyanis egy nagy alapnöveidét terveznek, 
melyben a magyar nyelvet is tanítani fogják. Az 
erre szükséges alapítvány első Öspzege a nagygyű
lés jövedelmének fölöslege, továbbá a nagy-gyü- 
lés tagjai közt kiosztandó gyüjtőivek folytán be
jövendő adományok. Az intézet felügyelője F iu
me lesz, s az intézet Felől a nagy-gyülésnek éven- 
kint jelentést fog tenni.

* („Hontvármegye történetea) cím alatt Hőke 
Lajos megírta e megye monográfiáját, s habár 
még teljesen be nem fejezte, beküldte Hontme- 
gye közönségének, a magyar történelmi társu
latnak ez évben Hontmegyében tartandó gyűlése 
alkalmából, hogy a megyei levéltárban mindenki 
olvashassa.

* (Haynaid Lajos kalocsai érsek) szülővárosa s 
annak lakossága iránti szeretetét tanúsítani óhajt
ván, Szécsény mezővárosában egy kath. plébá
nia iskola számára célirányos épület megszerzé
sére kétezer forintot adományozott; a tanitó-sze- 
mélyzet javadalmazására pedig azon kétezer fo
rinthoz, melyet már e célra 1857. évben adott, 
még nyolcezer forintnyi alapítványt tett.

* (Pápán a képviselőválasztás) okt. 2-ikán lesz, 
s a baloldal jelöltjéül Horn Edét emlegetik. A 
jobboldal jelölt dolgában m égnem  jutott meg
állapodásra.

* (Szabad kömives-páholy) alakítását tervezik 
Pozsonyban, mely célból az ez ügyben buzgól- 
kodó dr. Lewis ott mulat s több felolvasást szán
dékozik tartani a szabadkőmivességről, hogy az 
eszmét a közönség körében terjeszsze.

* ( Újvidékről Írják), hogy a szerb patriarcha egy 
kiáltványt adott ki, melyben az egyház és patriar

cha elleni Subotics-Miletics-féle agitatiók hon- 
árulásul bélyegeztetnek meg.

* (Nemzetiségi bujtogatás). E hó 10-én Gura- 
honc községben a környékbeli románok össze
gyülekeztek, hogy siremléket állítsanak Butteanu 
Jánosnak, ki egyike volt a 48. szomorú hírre j u 
tott román csapatfőnököknek, s Hatvani által Ab- 
rudbányán elfogatván, Jónáshelyre vitetett és 
ott ki végeztetett. Ennek csontmaradványai tehát 
kiásattak s uj koporsóba tétetvén, hosszas ceri- 
moniák után ismét eltemettettek, mire több al
kalmi beszéd következett, s ezek egy ideig a 
mérséklet határain belől m aradtak; hanem fel
állt aztán Butár Nikolea, bogyesti (Zaránd) pópa, 
és megdöbbentő módon kezdett vérlázitó szitko
kat szórni a magyar nemzet ellen, bujtogató, al- 
j as rágalmakkal ille té ; mint a románok zsarnok 
elnyomóját tüntette fel, s Batteanut mint felsza
badító martyrt jellemezvén, igy végezte lázitó be
szédét: „Kövessük példáját s harcoljunk a tyra- 
nusok ellen, ragadjunk gyilkot ollenök, s mit a 
jelenben be nem végezhetünk, eskü s átok alatt 
hagyjuk meg utódainknak, hogy végrehajtsák el
kezdett boszunkat!“ Mint egy jelen volt szem-és 
fültanu, br. Parcell A. írja, az illető hatóság már 
megtette a bujtogató ellen a törvényes lépéseket.

• (Akif basa)y Albánia egyik leggazdagabb 
földbirtokosa, körutat fog tenni Magyarország
ban, hogy hazánk gazdasági viszonyaival megie^ 
merkedjék. A  basát, ki magyar és német tolmá
csok kíséretében utazik, e közelebbi napokban 
várják Pestre. Jelenleg pedig több angol tiszt 
van Pesten, kik az őszi hadgyakorlatokat óhajtják 
megszemlélni. Nem valószínű azonban, hogy az 
osztrák hadseregtől remélnének tanulni.

* (A hágai statisztikai kongressus utolsó ülésé) о 
hó 13-án volt. A jövő kongressus helyét m égnem  
határozták meg, s ebben a szervező bizottság fog 
dönteni. Hihetőleg Szentpétervárt választják. A  
magyar küldöttek nem léphettek föl határozottan 
a meghívással, miután erre nem valának fölha
talmazva. A kongressus tagjai e hó 9-ikén Am
sterdamba rándultak az ottani kiállitás megtekin
tésére. Ez alkalommal Haupt, ottani osztrák-ma
gyar konzul, magyar nyelven üdvözölte a magyar 
küldötteket.
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Ifjabb Dumas Sándor.
Az idősb Dumas Sándor és Sue Jenő regényei

ben több Ízben szerepel az úgynevezett párisi 
fiatal atyák“ társasága. Ez gazdag, a jelent élvezni 

szerető férfiaknak, özvegyeknek, nejeiktől elvál- j lalkoztatott. 
taknak, vagy 
agglegények

nek társasága 
volt, kik fiai
kat igen korán 
vétették fel sa
ját klubbjok- 
ba, hol aztán 
mulatságaikat 
és b ű n e i k e t  
azokkal becsü
letesen meg
osztották, s ve
lük a logmeg- 
bittebb pajtás
kodásban él
tek.

Ilyen nfiatal 
atya“ volt az 
öreg D u m a s 
Sándor is , a 
„Monte - Chri
sto gróf,“ „a 
bárom muské
tás“ és még 
száz meg száz
más regénynek világszerte ismert szerzője, ki 
néhány év előtt minket, magyarokat is megláto
gatott Pesten; az a Dumas Sándor, ki regényeivel 
éven к int 200.000 frankot keresett. Dumas ogy

Ifjabb Dumas Sándor.

egész regénygyárnak volt főnöke, mely gyá 
hírlapok és kiadók számára évenként mintegy 
50—60 kötetet termelt, s számos ügyes írót fog-

Az idősb Du 
mas Sándor
nak és tiltott 
v i s z o n y b ó l  
származott ha
sonnevű fiának 
ereiben valósá 
gos szerecsen- 
vér csörgedez. 
Az idősb Du
mas S á n d o r  
1803-ban Vil
iiére Cotterets- 
ben született; 
atyja : Dumas 
Dávid köztár
sasági tábor
nok volt, nagy
atyja De la 
Pelleterie Dá
vid őrgróf, — 
nagyanyja pe
dig D u m a s  
Stefánio nevű 
néger nő. Du- 
mas-ék ezen

szerecsen származását ma is észrevehetői arcvo
násaikon, színükön, leginkább pedig gyapjas, bor
zas hajukon.

Dumas tábornok halála után fiatal özvegye nem
38
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egyszer volt kénytelen r aga és kis Sándor fia 
számára a mindennapi kenyér miatt aggódni. A 
kis fin csaknem cigánymódra növekedett föl, nem 
sokára azonban kitűnt mint jeles lovagló, vívó, 
gyimnaszta s billiárd-játszó, és sok bobó kalandot 
vitt végbe. Midőn 20 éves korában Párisba jött, 
mert kézírása igen szép volt, meghalt atyjának 
egyik magas állású barátja ajánlatára az orleansi 
herceg mellett „számfeletti titkári“ állomást nyert, 
1200 frank évi fizetéssel. Párisba érkezte után pár 
hét múlva már volt egy csinos grisette kedvese, s 
huszonegyé vés korában atyja lett egy kis fiúnak, 
kit a világ ma ifjabb Dumas Sándor név alatt ismer.

Nem lehet célunk, hogy a hercegi „számfeletti 
titkárnak“ életét itt egé3z írói dicsősége fénypont
jáig lépésröl-lépésre kövessük; több regénye — s 
nem épen a legjobbak! — magyarra is le vannak 
fordítva s színmüvei nemzeti színpadunk deszkáin 
is adattak.

Idősb Dumas Sándornak minden regénye és 
szinmüvejhatártalan könyelmüséggel, frivolitással, 
hatás-kapkodással készült, s azokban a történel
mi és lélektani igazság minden lépten-nyomon tót
ágast áll; ennek dacára azonban teremtő erőről, 
ragyogó képzelőtehetségről, a mese szövésének és 
hatásos kibonyolitásának nagy könnyűségéről ta
núskodnak.

Az idősb Dumas élete legfontosabb adatai ezek: 
„III. Henrik és udvara“ cimü, a Theatre fran- 
caiasban az udvar előttelőadott történeti drámája 
kinyerte számára az udvar kegyét annyira, hogy 
az Orleans-palotában könyvtárnoki állomást ka
pott. A közelebb elűzött spanyol királyné, Izabella 
sógorát, a megürült trón követelőjét, Montpensier 
herceget lakodalmára Dumas Madridba historio
graph minőségben kisérte. Az udvar fiatal ke- 
gyence innen egy rendelkezésére bocsátott gőzö
sön kirándulást tett nagyanyjával afrikai hazájába, 
s e mellett fejedelmi fényt űzött. Most már átvette 
nagy atyja nevét s címét is, s magát Davy Dumas de 
la Pailleterie Sándor őrgrófnak nevezte. Azon száz
ezreket, melyeket évenként saját és mások tollával 
oly könnyű módon szerzett, megint könnyelmüleg 
elfecsérelte s oly rendkívüli fényt űzött, hogy о 
miatt folytonos pénzzavarok között kellett élnie. 
Hogy ezekből meneküljön, egy uj színházat s két 
uj lapot alapított, melyek azonban rövid tetsz-élet

után ismét szépen elluinytak. Néhány év előtt beu
tazta Német- s Magyarországot, nyilvános cause- 
riek (fecsegések) által milliókat remélvén szerez
hetni, várakozása azonban meghiúsult.

Bárha idősb Dumas 1842-ben nőül vévé Fer
ner Ida színésznőt, ki azonban 1845 óta tőle el
válva, Floreneben él, mégis folyton a legkönnyel- 
mübben, pazarolva s mint „fiatal atya,“ erkölcste
lenül élt. Ilyen nevelést kapott nagytehetségü fia; 
ez volt Párisban a társadalmi és irodalmi világba 
való belépése . . . nem csoda, ha az ifjabb Dumas 
atyjának méltó fiává lett.

Már tizenhét éves korában irt „Ifjúkori vétkek“ 
cim alatt versekben egy sikamlós elbeszélést; 
aztán „fiatal“ atyját elkísérte Afrikába és Spa
nyolországba, itt élte át atyja szeme láttára hat
kötetes regényének: „A  négy asszony s egy pa
pagáj “-nak anyagát, melyet huszonkétéves korá
ban irt. Páris már ekkor kezdett figyelmes lenni 
a merész és pikáns tolira. Valóságos őrült hatást, 
azonban huszonnégy éves korában, a „Kaméliás 
hölgy“ cimü regényével keltett, mely általa drá
mává is átdolgoztatván, megjárta az egész világ 
színpadjait. Ezentúl későbbi regényei is a párisi 
demi-monde (kétes életű hölgyek) köréből terem
tek, melyeket nagy ügyességgel a színpad szá
mára is átdolgozott. Ezekben a vétkes tévedések 
mindannyiszor a legvonzóbb alakban ünnepeltet
nek, s a bűn kacérkodik bennük az erénynyel. Az 
„Affair Clemenceaux“ („AClemenceauxper“ )cimü 
egyik újabb regényét közönségünk is ismerheti, 
mert magyar fordításban tavaly jelent meg ; leg
újabb regénye pedig „Les Madeleins repenties“ 
(„A  bűnbánó Magdolnák“) cimet visel, melyet már 
szintén átdolgoz a színpad számára.

Ifjabb Dumas tollának valóban ragyogó tulaj
donságait nem lehet eltagadni. Jól érzi ő, hogy 
nem bir atyjának rendkívüli képzelő-erejével, 
ezt tehát szorgalom, munka, éles megfigyelés s a 
rajz és színezés helyessége által igyekszik kipó
tolni, s mindez rendkívüli módon sikerül neki. 
Egy kritikus öt a való élet legragyogóbb retou- 
cheur-jének nevezi.

Lassanként az ifjabbik Dumas Sándor is 
„fiatal atyává“ lett, bárha néhány év óta egy igen 
gazdag, de ép oly különc orosz hercegnővel él 
házasságban.

Alkonyaikor.

Szeretem az estvét, a szép derült estvét, 
Ha az ódon házak aranyosra festvék, 

Lomboktól takarva ;

-  Hugo Victor -

Ha a köd tengere tííz-zátonyban vész e l ; 
Ha ezer sugárban ragyogó ég néz el 

Ködös-tengerpartra.
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Ob, tekints az égre! száz mozogó felleg 
Csodás, ismeretlen alakokba terjed,

A szelektől hajtvák;
Habjaik közt néha halvány világ gyűl fel, 
Mintha egy légórjás, rémi tő kezével, 

Megvillantná kardját.

Felhők árnyain még áttör a nap fénye, 
Sugara elömlik templom tetejére,

Kunyhó födelére ;
Nagy hullámos Iáikor ködével vesződik ; 
Avagy áttör rajta, le a setét földig 

S fény-tavakat képez.

Azután, azt hinnők, a lesöprött égen 
Vagy krokodilus függ, pikkelyezve szörnyen, 

Fogas torka nyílva ;
Eg az esti sugár ólmos hasa alatt,
Sötét oldalára száz égő köd tapad 

Aranyos páncélba.

Palota képződik, aztán a lég rezzen,
Es a köd-alkotmány összeomlik egyben, 

Zavaros romokban ;
Elszéled az égen, mig aranyos kúpja 
— Felforgatott hegyként, fejére fordulva — 

Fénylik az alkonyban.

Onszinii, aranyos, réz-, vasszinü felhők 
Méhében a szélvész, villám, pokol felnyög,

S halk morgással alszik 5 
Isten helyzé őket meny boltozatára,
Mint harcos függeszti padlás-gerendára 

Fegy ver - d a rabj ai t.

Majd minden eltűnik, s lehanyatlik a nap, 
Mint izzó ércgolyó, melyet visszadobnak 

A forró kohóba,
S melynek beleestén, big érc fölvetődik : 
Tiizsziporkát hány fel magas égtetöig 

Égő felhők habja !

Oh! ha lement a nap, vizsgáljad a mennyet,
Mindenütt s mindenkor, mondhatlan szerelmet 

Látsz a felhőkön át J
Komoly szépségében szentséges titok van ь 
Télen, ha setét, mint halottlepel; nyárban:

Ha csillagok járják.
K .

és a siami birodalom.*)
évi október hó végén indult bosszú útjára, melyen 
Gibraltárt és az északafrikai államokat, valamint 
a jóremény-fokát érintve, mindenütt a kereskedel
mi viszonyok beható vizsgálása, mercantil érde
keink biztosítása s a konzulátusi szolgálat rende
zése tűzetett ki feladatául.

Az expeditió már megjárta Siámországot, s an
nak fővárosát Bangkok-ot.

Siám a valódi pagódok (bálványtemplom) ha
zája. Mindjárt a folyam torkolatán felül egy szi
geten pagod emelkedik, mely kitünöleg van építve 
s a rajta levő lobor a tiszta vizen gyönyürüen 
tükröződik vissza, s hátterében a dús zöld növény
zet forróégövi tájképet varázsol a szemlélő elé ' 
azonban maga a város rendkívül tisztátalan utcái
val igen kellemetlen ellentétet képez.

Bangkok vidéke, a meddig a szom elhat, oly 
lapos, mint Hollandia partvidéke. A város maga 
tömérdek iszapos szigeten emelkedik, melyek a 
Menam főága által két csoportra osztatnak. A 
jobb parton fekvő házak csupán előváros gyanánt 
tekinthetők, ott csaknem egészen a legalsó nép-

'*) Mutatvány a/. Athenaeum 1870-ik évre szóló Nagy-Ké
pes Naptárából, mely rövid idő alatt gazdag és változatos 
tartalommal és számos szép képpel fog megjelenni.
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osztály szegényes kunyhói láthatók, kertok es 
iszapos terek ; tekintélyest) egyénok lakását, nem 
igen lehet ott észrevenni.

Egészen más képet nyújt a tulajdonképi város 
a bal parton. Ez falakkal van körülvéve, tornyai 
és bástyái vannak, s oly tért foglal el, melyet 
mintegy három óra alatt lehet körüljárni.

E város újabb eredetű ; Siámnak azelőtt más 
két fővárosa volt: Ajuthia és Nophhabury, me
lyek kölcsönösen felválták magokat s utódjuk 
Bangkok lett.

A főváros lakosságának száma 3— 400,000-re 
tehető 5 pontos számot azért nem jelölhettünk meg, 
mert semmi, még csak megelőzőleg biztos nép
számlálási adatot sem lehet találni. E tömérdek

596

mellükön és vállaikon, szóval mindenütt horda 
nak, a. hol meg lehet azokat akasztani.

A  lakosság fele vagy legalább egy harmada, 
tehát több mint másfél millió lélek, a szolgaság 
jármában nyög.

A siami, bármily előkelő legyen is, kénytelen 
térdein és könyökén pihenni, mindaddig, mig csak 
isteni uralkodója szemmel látható. De ez aláza- 
tosságteljes tisztelet nem csupán az uralkodó sze
mélyére, hanem palotájára is kiterjeszkedik. Ki 
a palota kapuja mellett elvonul, fejének födetle- 
níil kell lennie, sőt még a legfőbb tisztviselőknek 
is össze kell napernyőiket vonni, vagy a palotá
val szembeeső irányban tisztelettel a földre ha- 
jól ni.

Jíangkok városának látképe. (Az Athonaeiim jövő évi „Nagy Képes Naptárából.“ )

ember annyi térségen él, mennyi ötvenezer euró
painak már igen szűk volna.

A birodalomban, 10—■ 11 ezer négyszögmért- 
földön, körülbelül 6 millió ember lakik. A népek 
mindegyikének külön erkölcsei és szokásai van
nak, és habár majdnem mindnyája az úgynevezett 
mongol emberfajhoz tartozik, mindamellett min
degyike különböző jelleggel bir.

A siamiaknak dicséretükre válik, hogy csalá- 
daikkal nem keveset gondolnak, s hogy a jó szív 
egyiknél sem hiányzik. De mindnyája megannyi 
nagy gyermek, s nagy előszeretettel viseltetnek 
minden iránt, a mi fénylik és ragyog. Asszonyok 
és gyermekek beakgatják magukat gyűrűk, kar
perecéit, amulettek, arany és ezüst lapocskákkal, 
miket karjukon, lábaikon, nyakukon, fiileikben,

A családatyának, ha neki úgy tetszik, joga 
van nejét is eladni. Az első osztálynál ez semmi 
akadálylyal nem jár, mert a legtöbb esetben a 
férj nejét mint valami portékát vásárolja meg. 
Egészen mások a viszonyok ott, hol a feleség ho
zománynyal megy férjhez. Ekkor a férj csak 
úgy adhatja el, ha adósságot kell űzetnie, de eh 
hez a nőnek fö 1 tétlen beleegyezése szükséges. 
Különben a családok közt a legjobb egyetértés 
uralg; a férjek jó l bánnak nejeikkel, a háznál 
befolyással bírnak, s nagy szabadságot élveznek. 
A siami nő mutogatja magát az utcákon, piacra 
megy, látogatásokat ad és fogad ; és ékszereit a 
pagódba viszi fitogtatni.

Siamország derék királya, Mongkut által, ná
lunk európaiaknál igen jó hirben állt. Mouhot,
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ki Bangkogban sokáig időzött, következőleg raj
zolja őt elérik :

„A király bő nadrágot s könnyű barna gyapot 
zubbonyt, papucsot és európai alakú sapkát viselt. 
Haloldalán díszelgett a kard. A siami király 
alattvalói lelkének és testének korlátlan ura; 
úgyszintén minden terület és föld az ő tulajdona; 
senki sem bírhat mitsom az ö engedelme nélkül; 
még élete is egyszerű akaratától függ. Ő hiba 
nélkülinek tekintetik; a hivatalnokokat, mint 
szintén a lelkészeket, ő nevezik ki. О a zárda pap
jaiból hercegeket teremt, és ő maga is pap volt

leié díszes házacskák omolkednok, melyeknek 
külseje festményekkel és arany-cifrázatokkal van 
ékítve. A nagy udvar közepén emelkedik a ma
gasba, fejedelmi méltósággal; Mahaprasat, a nagy 
pagód, négy homlokzattal. Ennek tetőzete fény- 
mázos cseréppel van födve, pompás festmények
kel diszitvo s hegyében hosszú aranyozott csúcs 
mered lel. E pagódban fogadja a király az idegen 
követeket; ott szokott nyugodni egy év hosszáig 
arany koporsóban minden meghalt király, mielőtt 
mogégettetnék. Itt prédikálnak a talapoinok is, 
mely idő alatt a király nejei, kik a függönyök mö-
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A király elfogadó palotája.

egy negyedszázadon át. Most nem akar egyéb
nek látszani, mint jó  kormányzónak és politikus
nak. Mongkut (1858.) mintegy hatvan éves lehet. 
f> arról, a mit tud, szilárd fogalommal egyátalá- 
ban nőm bir, s habár korára nézve agg, ép úgy 
itél, mint a gyermek. О meg van győződve, hogy 
uralkodása korszakot alakit, s mindent elkövet, 
hogy uj intézkedéseket hozzon létre s javítson.“ 

A palotáról igy ir M ouliot: „ Ezt magas kőfalak 
veszik körül, melyek jelentékeny tért kerítenek 
be. A talaj gránit-kockákkal van kirakva; több 
helyen őrhelyek és ágyuk állítvák fel, s minden

gött látatlanul jolcn vannak, figyelmes hallgatói. 
Nem messzo a Mahaprasastól van a nagy terem, 
melyben a király audienciát osztogat, miközben 
több, mint száz mandarin térdel előtte. A bejárat
nál óriási gránitszobrok állanak, melyek Siamból 
kerültek ; a teremnek falazata és oszlopai festmé
nyekkel és aranyozásokkal ékitvék, s a trón fe
lett, mely oltárhoz hasonlít, egy hét nyugszakos 
baldachin emelkedik. E kihallgató-teremböl nyíl
nak a király lakosztályai, melyhez csatolvák a 
királyné termei s a többi hők és palotahöl
gyükéi.“
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Cagliostro, a múlt század leguevczctesb bűvésze.
(Vége.)

Cagliostro Mittauból Szent-Pétervárra ment. 
Elutazása előtt oda nyilatkozott, hogy ő sem nem 
spanyol, som nem Cagliostro, s hogy ő e nevet csak 
főnökei parancsára vette föl. О darab ideig a 
nagykoftának Gualto Frigyes név alatt szolgált, 
valódi nevét azonban mág titkolnia kell, hanem 
lehetséges, hogy Szent-Pétervárott már egész va
lódiságában fog fellépni. Recke asszonyság kérte 
őt, engedné meg szerzett tapasztalait egy Zürich
ben élő barátjával közölni. Cagliostro nevét kér
dezte. Lavaternek hívják, mondá Rockené. Cag 
liostro ezen világhirü nevet nem ismerte, mindaz- 
által engedőimet adott nőtanitványának, hogy 
„egy év múlva“ emlitést tehessen róla levelében, 
s akkor Lavater — úgymond — válaszában kér
dezni fogja: nem a nagy Cagliostro e csodatevő 
gróf ? — a mire a felelet egyszerű „igen“ lehet.

Szent-Pétervárott ismét spanyol grófként lépett 
föl, mi ellen az ottani spanyol követ tiltakozott. 
Neje Santa Croce hercegnőül adta ki magát, s 
azt kellett állítania, hogy már ötven éves, holott 
alig volt huszonöt, s hogy egyik fia már százados 
hollandi szolgálatban. Természetes, hogy minden
ki csodálkozott Cagliostro ifjitó vizének nején 
eszközlött csoda-hatásán. Ezenkívül megjósolta 
egy orosz hercegnek bukását s egy még fiatal 
hölgynek közeli halálát, mely két jóslata betelje
sedvén, tekintélye még inkább nőtt, ellenben azon 
törekvése semmikép sem sikerült, hogy Katalin 
cárnőt megnyerje.

Innen számos orosz főur ajánló-levelével Var
sóba ment, hol fejedelmi fogadtatásban részesült. 
Nejének születésnapját királyi ünnepélyekkel 
tisztelték meg, azonban néhány csalása kiderül
vén, innen csakhamar elkotródott Strassbourgba, 
hol eleinte magán szálláson lakott. De csakhamar 
hire kerekedett, hogy egy idegen jótékony ur érke
zett a városba, ki bár grófnak mondja magát, nem
csak ingyen gyógyít betegeket, de azokat pénzse
gélyben is részesíti. Cagliostro valóban több sze
rencsés gyógyítást tett, sőt nehéz betegeknél is tön 
látogatásokat, ez által hire gyorsan növekedett, 
úgy hogy nemsokára nemcsak szobái, de lépcsője 
s házának folyosója is telve volt segélyt igénylők
kel, s ezek közt a puszta kíváncsiság sok magas- 
rangú katonát, orvost, természettudóst, szabadkő- 
mivest, sőt több herceget és fejedolmet is körébe 
vont. Ez időben bizonyos De Ja Sállá marquis ha
lálos beteg lett, kinek életéről az orvosok lemond
tak, kit Cagliostro rövid időn kigyógyitott. Erre

jött aztán a csoda ember fénykora. Az egész 
előkelő világ udvarolt neki, hölgyek kapkodeták 
orvosszereit s magasztalták gyógyításait. Cag
liostro ez időben a fejedelmekkel és fejedelmek
ről csak úgy beszélt, kiknek ő mindent, de a kik 
érette mitsom tehetnek. Várta azt is, hogy a 
francia király XVI. Lajos udvarába hívja őt, s 
mert észrevették, hogy soha sem váltókban, sem 
értékben nem szokott számára pénz érkezni, s 
ezért mégis csak úgy szórja az aranyat, azért so
kan az eltörült jezsuiták eszközének tárták őt, 
kiktől titkon gyámolittatik.

Boldog volt, a ki Strassbourgban Cagliostro 
egyetlen pillantásában, egyetlen szavában része
sült, sőt a bűvész még Párisban is izgalmat okozott. 
Seregesen követték onnan őt a legelőkelőbb höl
gyek Strassbourgba s Rohan herceg, a bibornok, 
egészen belebolondult Clagliostroba; többek kö
zött gyakran szokott mutogatni egy, a kis-ujján 
ragyogó pompás gyémánt-gyürüt, mely legalább
100,000 ftot ért s lelkesülten kiáltá ilyenkor : „E 
gyémántot Cagliostro készité számomra, semmiből 
teremtette ; én láttam, mert szemeim folyvást az 
olvasztó tégelyre voltak függesztve. De ez még 
nem minden. Cagliostro aranyat is készít; palotám 
fészereiben, jelenlétemben mintegy 60,000 forint
nyi aranyat készített. S mily csoda-gyógyitásokat 
visz véghez ! Cagliostro valóban a legrendkivü- 
libb, a legmagasztosabb ember, kinek ismereteivel 
csak jósága ér fel. Mily sok alamizsnát osztogat, 
mennyi jót tesz !u

Végre 1781-ben Lavater is elutazott Strass
bourgba, hogy a csoda-emberrel megismerkedjék, 
kitől azonban következő szavaknál egyebet nem 
birt kicsikarni: „Ha kettőnk közül ön a tanul
tabb, akkor nincs rám szükségo; ha én vagyok 
a tanultabb, akkor meg nekem nincs önre szüksé
gem !“ Másnap Lavater még kővetkező kérdése
ket intézé hozzá Írásban : „Honnan származnak 
az Ön ismeretei ? hogy jutott ön azokhoz miben 
állnak azok ?“ Erre a kérdezett következő Írott 
szavakban válaszolt: „In verbis, in horbis, in la- 
pidibus.“ (Szavakban, füvekben, kövekbon.)

Lavater látogatása még jobban növelte Cagli
ostro hírét. Strassbourgban két évnél tovább ma
radt, de már ekkor első  ̂hivei közül sokan szem
fényvesztőnek kezdék öt nevezni. Innen tehát — 
pénzzel bőségesen ellátva — Nápolyba ment, hol 
azonban csak három hónapig maradt,mert ott egyip
tomi ezabadkőmi vessége nem igen akart gyökeret
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verni. 1783-ban visszatért Franciaországba, szin- 
padát először isBordeauxban állitandó fel, honnan 
két hónapi időzés után Lyonba, onnan pedig há
rom hó múlva Rohan bibornok meghívása folytán 
Párisba költözött át. Itt rendkívül fényesen fogad
ták, s az első hónapokban próféta gyanánt ünne
pelték. Azonban már megérkezésének évében ne
jével együtt elfogták s a Bastilleba zárták, mert 
La Motte grófné azzal vádolta, hogy a Rohan bi
bornok által a királyné számára vásárolt hires 
gyémánt-nyakéket ellopta, holott később kiderült 
miként a tolvaj maga La Motte grófné volt. Cag- 
liostro tiz hónapig volt börtönben s midőn a vég
tárgyalás napja megérkezett, a parliament előtt 
aranynyal hímzett zöld öltözetben jelent meg 
„Ki ön ?a4— intézé hozzá abiró a szokott kérdést. 
„Én magas utazó vagyok !“ válaszolá s erre véd- 
beszédét francia és olasz nyelven tartá, gazdagon 
keverve beléje latin, görög és állitólag arabs sza
vakat. Ártatlansága kiderülvén, azonnal szabadon 
bocsátották, azonban már másnap parancsot adott 
ki a király, hogy 24 óra alatt hagyja el Párist, 
három hét alatt pedig Franciaországot, még pedig 
örökre.

1786. március 16-dikán szállt Boulogne-sur- 
Merben hajóra, hogy Angliába vitorlázzék, s mi
ként egy szemtanú Írja, ekkor a tengerpartot tö
méntelen, minden osztálybeli nép lepte el, kik ál
dást kértek reá s hálálkodtak azon jókért, me
lyekben francia testvéreiket részesítette.

A mint Cagliostro Londonba érkezett, innen egy 
nyílt levelet intézett a francia néphez, melyben a 
kormány megbuktatására szólítja azt fel. Neveze
tes az, hogy Cagliostro e levélben megjósolja, mi 
ként a Bastillot le fogják rombolni, s hogy azon 
hely, melyen áll, sétatérré fog átalakíttatni.

Azután nemsokára az angol néphez is intézett 
rgy nyílt levelet, melyben a másikra vonatkozó
lag megjegyzé, hogy „az tán kissé nagyon is 
republikánus nyíltsággal van irva.“ E máso
dik nyilt levél azonban keserű gyümölcsöt 
termett számára. Ez előtt t. i. kevéssel azt beszélte 
egy társaságban, hogy Medina lakói az oroszlá
nokat, tigriseket és párducokat úgy tartják ma
guktól távol, hogy mirenynyel (arsonicummal) 
hizlalnak sertéseket,melyeket ha aztán a feneva
dak széttépnek, maguk is elvesznek. Ezen mesét 
Morand, a r Courier do Г Europe“ kiadója lapjá

ban érdeme szerint kigunyolta, mire Cagliostro 
felhívást pyomatott ki, azon felszólítással, hogy 
fogadjanak 5000 darab aranyban, miként ha egy, 
arsenicuntmal hizlalt malacot együtt esznek meg, 
Morand belehal, neki azonban — t. i. Cagliostronak 
— nem lesz semmi baja. Morand a felajánlott foga
dást nem fogadta el, mire Cagliostro őt egy máso
dik nyomtatványban közönséges gyalázó szavak
kal illetette. Ezzel vége szakadt Morand türelmé
nek. Meggyalázóját az angol nép előtt egész való
jában leálcázta s annak régibb — Londonban.tar
tózkodása alatt elkövetett — csalásait napfényre 
hozta. Ez Cagliostro ellen felzuditotta a gondol
kozók gunyjáts — úgy látszik — a khitelezők 
éberségét is, úgy annyira, hogy Angliát a legna
gyobb sietséggel kellett elhagynia.

Baselbe vette magát, hol szerencséje még egy
szer felcsillámlot. Itt is alapított egyiptomi sza- 
badkőmives páholyt s máguszi csodákat müveit, 
nemsokára azonban átköltözött Bielbe, hanem 
szerencsecsillaga már halványulni kezdett. Biel- 
ből Savoyában Aixbe, onnan Turinba utazott, 
mely városba alig lépett be, máris kiutasittatott 
az egész piomonti területről. Most Roveredónak 
fordult, hol csodatételei egész Tirolt lázas állapot
ba helyezték, egyik végétől a másikig. Minden 
állású férfiak és nők jöttek elő az egész tarto
mányból, csak hogy láthassák őt. De II. József 
császár nemsokára megtiltá neki a gyógyászatot 
gyakorolni, ha csak le nem teszi a szokásos or
vosi szigorlatokat, minek következtében Rovere- 
dobói Triesztbe ment, mely akkoron még nem volt 
osztrák uralom alatt. Itt tartózkodása alatt egy 
„Emlékiratok Cagliostronak roveredoi időzéséröl“ 
cimü nyomtatvány jelent meg, mely a bűvésznek 
számtalan csalását leleplezte, minek következté
ben a trienti érsek, ki azelőtt pártfogója volt, 
kiutasitá őt Triesztből is, s Cagliostro most nejé
nek rábeszélésére visszatért ismét Rómába, hol 
csodatetteit folytatá, betegeket gyógyított, ara
nyat készített s egyiptomi szabadkőmivességet 
terjesztett; ez utóbbiért mint eretnek elfogatott, 
az Angyalvárba börtönöztetett, életfogytig tartó 
fogságra ítéltetett s igy hurcoltatott a san-leoi 
börtönbe, hol sokat hányatott kalandos élete 
1 795-bon szűnt meg.
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Az 1836-ban elfogott országgyűlési iflak fölségsértésl pőre.
in .

B. Wesselényi Miklós válasza.
(Peat, пар- s évszám nélkül.)

Barátom ! H ogy a szenvedés szavai a börtön 
vastag falain keresztül hathattak, s a bizalom utján 
épen hozzám jutának, örvendek. Erős volt eddig

oktalan, mint a hazára gyászt és veszélyt árasztó 
lenne. Örvendek, hogy őszinte s kétségnek helyt 
nem adó ünnepélyes vallomási ezen erős hitemet 
bizonyossá teszik. Örvendek, hogy a személyök

is hitem, hogy sem eszük olticamodott, sem lelkek 
elvetemedett nem lévén, bizonyos bűnbe — mily 
lyennel vádoltatnak - nem elogyedt k ;  hittem, 
hogy átlátták, mit tőlem, s minden igaz hazaktól 
mindig hallottak, miszerint hazánkban a javítá
sokra s eléhaladásra csak a csendes es törvényes 
ut lehetséges és szabad : s hogy minden titkos tö 
rekvés vagy erőszakos lépés bűnös és épen oly

(Szövege я „Veg'yos“ közt.)

iránti közrészvét — mely ugyanezen hiten ala
pul —  igazolva van.

Sajátságom s nézetim ellenségévé tesznek min
den titoknak. Nyilvánosság elemem s elemünk 
mindnyájunknak, kik. hazánkat imádjuk, s tör
vényes királyunkhoz igazán hivek vagyunk, s 
nem önségböl, mint a hivatalokat s lényt vadá
szók alacsony csoportja. A  nyilvánosság azon
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talisraán, melylyel az utánam ólálkodók, engem 
megtámadók, rám rohanók közt bátran és bántat- 
lan mentem és megyek azon utón, melyet hazám 
s királyom iránti kötelesség szabtak elémbe. A 
titok és én együtt nem járhatunk: mert annak 
útja sötétség, az enyim világosság. És épen azért 
a történt közlést is vissza kell vala utasítanom, 
hogy ha benne titkolódzás szándékát vagy valódi 
titkot láttam volna ; de ezekben annak épen el
lenkezőjét találom: helytelen titkolódzás olleni 
helyes törekvést, s annak, minek nem volna sza
bad titoknak lenni, annakf éjjelébőli kimentését. 
Kik oly vádért vannak elfogva, mi országos ér
dekű, azokkal semmi sem történhetik, minek or" 
szágos tudásra ne kellene jönni; egész sorsok, 
minden szavok, minden napjok s az egész veleki 
bánásmód az egész nemzet tulajdona: és a Nemzet 
s a Fejedelem valódi érdeke ellen követ el bűnt az, 
ki ezeket vagy ezekből akármit is el akar tit
kolni. Ezen nézet okozta, 1 ogy velem történt 
közlését, nem foglalván az magában egyebet 
őszinte vallomásán kívül, mintelfogatása ótai bör- 
töni történeteit, szabadnak vélem tudatul venni. 
Igen is, nem fogom azokat elfelejteni, s mind én, 
mind több mások fel fogjuk magunknak a köz
lőiteket jegyezni, vagy emlékezetbe, vagy ha le
hetséges, papírra feljegyezni mindazt, mi ottan 
történik, s azt a börtönön kívül tudatni nem hiba, 
sőt kötelesség. De szükséges meggondolni, hogy 
ha valami személy által történik az ily postálko- 
dás, annak élete is veszélyben foroghat. Ettől pe
dig erkölcsi kötelesség tilt.

Én a jövő héten elmegyek innen, csak decem
berben visszatérendő; de ha valami elkerülhetet
lenül tudatni valója lenne olyan, mit atyjának vagy 
ügyvédének okvetlen kellenne tudni: szálláso
mon hagytam rendelést minden hozzám intézet
tekről, akár szó, akár Írás legyen az.

Ha ártatlanságokat látván a kormány, azon 
félszeg szemérem, miszerint illetlennek vélik ily 
pörben veszteni, arra fogja bírni, hogy a port vé
gére ne engedje jutni, hanem "megkegyelmezés 
utján bújjék ki a bajból: ezen esetben nem lesz 
arról kérdés, hogy elfogadják-e a foglyok a ke
gyelmet vagy nem, hanem megnyílik a börtön 
ajtaja s a foglyok kivezettetnek; hogy erővel 
nem fognak benmaradni vagy visszamenni akar
ni — ezt a józan ész kétségtelenné teszi. Miután 
szabadok lesznek,(marad fenn nekik s az egész or 
szágnak azon jussok s kötclességök, az ily cselek
vésmód ellen ünnepélyesen lelszóllalni. Törvény 
s tiszta kebel vigasztalta s tette eddig erőssé: 
ßgekben keresse támaszát, s mindig találni fogja.

Vagy törvényes per, vagy semmi. Búcsúszóul 
állhatatosságot kivánok, és mérsékletet. Mind
kettő az erő szülöttje, azon erkölcsi erőé, melynek 
hódolunk. Maradok Wesselényi Miklós m. k.

IV.
Lovassy László levele b. Wesselényi Miklóshoz.

Sept. 19. ójjel 1836.
Méltóságos Báró ur!

**** К ___ barátságából kifaragván ónamat,
ismét irhatok. **** kezemhez ad á ----------- urnák
bizonyság gyanánt szolgáló sorait eljárása felől. 
Örömömet csak az érezheti , ki száztizenegy 
napi börtön után először olvas betűket, mik felpe
rese censuráján keresztül nem mentek. *"x***-nál 
sok ostobább delátor van széles e világon.

Mi a ***** által hozott levélbeni biztatásokat 
illeti: ezekre szives köszönotem mellett elég le
gyen megnyugtatásul adva, hogy én a félelmet 
börtönömben csak addig és úgy ismerem, mint 
születésem első órájában, midőn minden más ér
zésekkel együtt ez is fejlotlenül és nem érezve 
létezett keblemben. —  Másik levelem tartalma 
komoly volt, mint levelek lenni szoktak, mik bör
tönből tétetnek postára. Emberi alacsonyságról 
kelle Írnom, s ki Írhatna erről nevetve ? — azok 
nem annyira személyemet, mint a hazát érdeklik. 
Most engedje meg Nagyságod, hogy börtöni ha- 
szontalanságokat írhassak.

A börtönben négy falak közé zárt ember egy 
pár hét vagy hónap múlva egészen másképen 
gondolkozik, mint a szabadságban élő. Minden 
másképen tűnik fel szemei előtt s örömeit oly 
csekélységek alkotják, miket a szabad ember 
meg sem látna; gyönyört okoznak oly haszon- 
talanságok, miket a nem rab megvetne. Nekem 
már régen kis világommá vált a börtön. Úgy 
képzelem ezt, mint egy színházat, hol Director a 
kormány, cortina-huzó és jelenések változtatója 
Beöthy Sándor, égdörgést és villámlást eszközlők 
a k. fiscálisok, mi pedig és az olaszok játszó sze
mélyek vagyunk, a darabnak pedig, melyet már 
eddig száz tizenegy napja játszunk, és még isten 
tudja meddig fogunk játszani, névtelen szerkesz
tője Lapsánszky, ki maga is játszik csak azért, 
hogy valahogy rá ne fogják, hogy ez igen cudar 
munkát ö készítette. A játék jövedelme nem sok : 
mert a néző közönséget csak a küldöttség teszi, 
mely szinte színészekből á ll; azonban e csekély 
jövedelem is Lapsánszkyt fogja illetni.

Sokszor én, mint szabad ember, egy bálban, 
hol vidám és szép arcokról öröm és élet mosolyga 
rám, eluntam magamat, gyakran jó barátim közt
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nem találtam helyemet, s egy örömkertnek zöld
jét, vagy a lombok közt ellcjtö tarka sereget sem 
mulattatónak, sem elbájolónak nem találtam. Most 
börtöni világom szükségeihez vágynak mérve 
kivánatim : akkor mint szabad embernek túlro- 
pültek hévvágyaim hegyen és tengeren. Most ha 
egyik vagy másik katona barátomat szűz nyoszo- 
lyámra vagy egyetlenegy fenyőfa székemre leül
tetem, s a tizenöt fontos és golyóbissal jó kemé
nyen megtöltött puskát a falhoz támasztjuk, s 
alattomosan egy pár pipafüstöt eresztünk, pil
lanatra meg van minden örömem. Hát még mi
kor Itáliáról beszélgetünk, s néhány őrpajtásom 
erővel magyar Carbonarinak akar keresztelni, 
mennyit nevetek. Már annak is vettem hasznát, 
hogy földünk forog: mert most már egy pár hét 
óta a napnak néhány tört sugarai, bár igen kis 
compendiumban, déli 12 órától 1-ig asztatalom kö
zepén ülnek, s most már nem kell székemre fel
állva az ablakom előtt álló nagy épület tetején 
őket naponként meglesni; nekem ez is öröm. Hát 
midőn mint szajkó az olaszoktól betanult énektu
dományomat gyakorlom, s madár nyelven olaszul 
a Vcnetiai volt respublicáról Kóma romjai felett 
az igen szerencsétlen dissertatiókat tartjuk. S 
több csekélységek, mik a pillanattól kölcsönzik 
beesőket, melyben adatnak és vétetnek; többek 
közt naponkénti izenetek a Profóz által Lap- 
sánszkynak, mik étvágyát elveszik, s mikre még 
egyetlen választ sem mert küldeni. — Az olasz 
örökkel megakartak vexálni, azért állítottak még 
szobámba is egy bajonettot; azonban ellenök for- 
ditánk a nyilat, s engom a harmadnapos beteg ra
bot már fellökdösött álmaimban egy őr, hogy ol
vasnám el a levelet, mit egyik rabtársam irt, s 
mivel ágyamból fel nem kelheték, az őr által ki
ürített ivó-edényom fenekén meg is Írtam a vá
laszt, s azóta naponként sétálnak a staféták. Ezer 
szerencse, hogy Lapsánszkynak soha sem irt 
egyikőnk is ; főbb oka az, mert soha barátságos 
viszonyban egyikőnk sem álla vele. Pénzünket 
elvették, s egyikőnk sem vala ura egy fillérnek. 
Az olasz örök papirt hoztak, iró ónat, és hogy 
legyen mulatság, dohányt. 8 ezeket nőm kérve 
hozták saját parányi napi bérükből. Igaz, kapa- 
dohány volt, s egy alkalommal gyomromban sem
mi sem maradhata mog az infámis erős büdös füst 
miatt; de egy pár nap múlva csak arra határoz
tam magamat: jobb a rósz valami is a semminél, s 
ismét elkezdem és föl) tatám az olaszok barátsá
gából a pipázást. Az olaszokkal már régen össze
barátkoztam, de a külvilágba levelet küldeni tő
lük nem lehető, mert kivid egyetlenegy

van, ki valamit tud németül, az pedig igen ügyet
len **'**' pedig két hónapig nem volt nálam. — 
Ezek, miket itt mint mulatságokat Írtam, nevet
tetni fogják a szabad embert; de a rab feje más
kép gondolkozik. Ugyan bolond volnék én, ha 
falba verném fejemet: hiszen a kormány nem 
b ínja, ha minden böcsületes ember addig veri 
fejét a tfalba, még összetörik. En kimélem egyetlen 
fejemet, mert mig hasznát akarom venni. Ugyan 
csekély, hitvány emberke volna, ki néhány hónapi 
börtön miatt kétségbe tudna esni. Hiszen időt 
adott a kormány, hogy nyugalomban magamba 
szállva, emberi gyarlóságimat megbánhassam, 
múltamból minden kedves képet előidézzek, me
lyekben boldog voltam, hogy jövendőmet meg
gondolhassam , s azon roppant kötelességeket, 
mikkel hazámnak tartozom. En egyátalában nem 
képzelődöm azzal, hogy hazámért szenvedek. 
Hazáért szenvedne az, ki nagy hatású körben 
munkálva, polgári szabados bátor cselekvésekért 
hozatnék börtönbe. En úgy tekintem ügyemet, 
mint egy velem tett keserű tréfát, mint egy os
toba elme-szörnyet a kormány részéről. Hiszen 
mit tehetek én a kiskorú idő-, alkalom- s értelmi 
hiányok miatt hazámért? engem tehát legfeljebb 
is azon jó akaratéit zártak be, mely átalában 
mutatkozott azon nemzedékben, melynek én tagja 
vagyok; de hogy bezárhassanak, felségsértövé 
kelle elkereszteltetnem. 8 ezért, ha pörliez juthat
nék, mit nem reméllek, én nem is felelgetek Hol- 
lósy fiskálisnak, hanem egy nyilatkozást irok a pör- 
ben, melyben megírom a kir. Táblának, miért va
gyok itt, Lapsánszkyt kinek hívják; a napkeleti 
regékre azt mondom: Hazugság; nyilvánitom, 
hogy jövendőben ugyanazon utón járok, melyre 
fölléptem, s ezzel vége a pernek. De nem hiszem, 
hogy pereljenek, hanem igy halasztásokkal eltöl
tetik azon büntetést, melyet Bécsbon rendeltek 
számunkra, s azután kinyitják a börtönajtót.

A mi bebörtönöztetésünknek is leend haszna a 
Hazára ; legalább a Iiesolutio, mely némaságra 
akar hitet tétetni ily perben az ügyvéddel, a 
jövő Országgyűlésen ki fogja kapni az uticédu- 
lát, és a felségsértési gyanú rabját nem fogják 
többé királyi, hanem Vármegyei katonák őrizni. 
S ez nagy különbséget tesz a rab egész börtöni 
életére. 8 mivel a mi szenvedésin к adnak okot 
azon szomorú törvény megtisztítására, vagyis ki- 
magyarázására ; a szenvedéseket, miket az ártat
lan ember és törvénytelenül sújtott polgár érezne, 
nem tudna-e a hazafi, csak az egy gondolatban — 
hogy szenvedéseiből hasznot húzott hazája — el
feledni ?
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dolgokat visznek végbe. Ezeren meg ezeren láto
gatták meg Mumblert, kinél valamely meghalt 
kedvesük leikével, például elhunyt atyjukéval, 
anyjukéval, gyermekükével stb. együtt fényké
peztelek magukat.

Találkozott azonban olyan is, kinek nem igen 
tetszett a dolog, hogy a kivánt lélek a fényképen 
nagyon homályos körvonalakban, vagy épen egé
szen más alakban jelent meg; elég az hozzá, 
hogy Mumbler uramat egyszerre csak feladták 
a törvényszéknél, mint csalót. Erre azután a bün
tető-peres eljárásban páratlan vizsgálat megkez
dődött.

Tooker emelte hivatalosan a vádat; bizonyos 
Hall őrnagy azonban még ezt megelőzőleg kérte

sarokból valami szellemszerü alak képe tekintett 
elő,“ mely azonban apósához épen úgy nem ha
sonlított, mint bármily más, általa valaha ismert 
emberhez.

Más részről azonban a vádlott védő-ügyvéde 
számos, igen tiszteletreméltó tanút hozott magá
val, kik a fényképben látható lelkeknek, az ő 
kedveseikkel való ugyanazonosságát bizonyí
tották.

A mi Mumbler uram csodafényképeit illeti, talál
koztak, kik határozottan álliták, miként azok 
létrehozásában neje cinkostársa. Midőn a lefény
képezendő t. i. már leült, Mumbler asszony vala
mely függöny mögül, szellemnek öltözve, neszte
lenül szintén megjelenik s vagy egészen háta mö-

Mcglmltak szellemeinek fényképei.

öt, hogy tegyen elébb kutatásokat. Tooker — 
kit a fényképész személyesen nem ismert — ál
név alatt meglátogatta ezt, s általa levétette ma
gát apósa leikével együtt. Tooker később azt 
mondá, hogy a neki olőmutatott negativ-üvegla- 
pon „homályos, határozatlan körvonalakban egyik

gé kerül észrevétlenül az ülőnek, vagy tükrök 
segélyével hozatik oda alakja, s igy támad a ket
tős kép.

Két kis képünk Mumbler két, szellemes fény
képét ábrázolja.

E g y  h é t  t ó  r t é и e t <\
(Szept. 20.)

(V.K.) Ha a természettudományi társulat nem 
felejtette volna el, hogy a múlt kedden (szept. 
14-dikén) volt száz éve Humboldt Sándor születés
napjának: akkor most valószínűleg igen érdekes

ünnepély képét rajzolhatnék e tárca keretébe. De 
ami természetbúváraink úgy kiünnepelték magu
kat a fiumei partokon, hogy Pesten csupán egy-két 
politikai lap szentelt néhány sort ama világtudós
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emlékének, kiről Theodor Mundt joggal állitá, 
bogy: „Eszménye ö a legtökéletesb öszhangzatos 
emberi képzettségnek, mely a tudománynak leg- 
magasb fokú összeolvadását a világélettel — a 
mai kor e valódi feladatát — tünteti fel.*

Meg valljuk, kissé resteljiik, bogy Magyarország 
nem vett részt a hálás kegyelet ama nagy verse
nyében, melyet e napon a világ minden részén 
tanusitottak, s mig New-York Humboldt-szobrot 
leplezett le, nálunk addig csak a nagy-szebeni 
iskola egyik német tanára mondott emlékbeszédet 
a természettudományok hősének érdemeiről, s ha
zánkfiai közül csupán a berlini magyar-egylet 
tagjai tartottak ünnepet, kifejezve egy óhajtást, 
hogy vajha a „Kosmos“ — az emberi elme ez 
egyik nagy kincstára — nyelvünkre is lefordit
tassá к.

Nemes óhaj, mely itthon is viszhangzott! De 
nálunk mindig igen hosszú ut fekszik a legszebb 
óhajok és azok teljesülése közt. Valljuk be őszin
tén, hogy sokkal több bennünk a csillogó nemzeti 
büszkeség, mint a tevékeny becsvágy, s föl-fölhe- 
vüliink ugyan, de nem dolgozunk még igazában; 
parádézunk szóval és tüntetésekkel, de nem telje- 
sitjük a legsziikségesb tennivalókat sem ; akadé
miánk palotájában sok az arany és márvány, de 
könyvtárában hiába koresnők a „Kosmos“ vagy 
a költői szellemmel irt „Ansichten der Natur“ ma
gyar példányát.

„Sok van itt, a minek nem kellene lenni, és 
sok nincs, a minek lenni kellene !“ — mondá ne
künk egyszer egy sokat látott, tapasztalt es ta
nult iró, ki ép a múlt héten hagyta el a világot, 
melyben sok hányatása volt.

Gyurmán Adolfról egész életében nem beszél
tek a lapok annyit, mint most, midőn meghalt, 
holott most sem igen sokat beszéltek. Pedig ő 
majdnem négy évtizeden át volt a magyar hír
lapirodalom egyik legképzettebb munkása. Hanem 
az igaz, a hírre nem adott soha semmit, s mindig 
névtelenül dolgozott. Más ember, ki a „hiúság 
vásárában“ szerepelni kíván, huszadrésznyi isme
rettel és tapasztalással százannyi zajt ütött volna, 
mig ő sohasem futott a hir és népszerűség után 
tanult, dolgozott: ebből állt egész élete. Alakjára 
magyar táblabiró, modorára érdes, de kedélyes 
yankee, természetére komoly angol volt, mielőtt 
Észak-Amerikát és Angolországot bejárta volna. 
Sohasem bántotta nagyravágy, még kevésbbé 
hiúság. De volt még is egy becsvágya: megfelelni 
a helynek, melyet elfoglalt. Legelőször a „Hazai 
és külföldi tudósításokénál dolgozott, később a 
„Jelenkor“ mellett; 1840-ben pedig, midőn Kos

6 0 6 3
suth a „Pesti Hirlap“ -ot alapitá, e hires közlöny 
külföldi rovatát vezette. Ugyanekkor próbálkozott 
a szépirodalomban is, s „Negyedik László“ cimü 
szomorú)átékával (melynek csak cimo maradt 
fenn), az akadémia másod-jutalmát nyeré el. Ez 
volt egyedüli terméke a szépirodalomban, miután 
bírva az önismeret bölcseségével — belátta, hogy 
egyébre van hivatva. Irt röpiratokat, például a 
„Magyar Szózatok “ -at, 1848-ban pedig a felelős 
kormány „Közlöny“ ének szerkesztője lett. Min
dig szabadelvű s demokrata lévén : a forradalom
nak erős hive volt, bár soha sem élt ábrándok
ban. Aztán Kiutahiában élt Kossuth-tal, kit ké
sőbb Amerikába is elkísért. New-Yorkban német 
lapot szerkesztett s angol lapokba irt Londonban 
francia és német nyelvtanitó volt, Irlandban 
sokáig gymnasiumi tanár, szóval mindenütt 
munkában és tanulásban tölté napjait. 1863-ban 
tért vissza, s a „P. Napló“ külföldi rovatát vette 
át, később pedig egész haláláig a „Budapesti 
Közlöny“ belraunkatársa volt. Több kézirata ma
radt befejezetlenül, köztük egy angol-magyar 
szótár az E betűig ; de naplóját s leveleit — me
lyekben sok érdekes adat lehetett — halála előtt 
elégető. Átalában el lehet mondani, hogy a mi 
számüzöttjeink sok tapasztalással és ismerettel 
tértek vissza, de alig egy-kettő annyival, mint 
Gyurmán. Neki nem kellett se szótár, se ismeret
tár : ő maga volt az. S az volt a szerkesztőség 
többi tagjaira nézve is, mikor t. i. hozzá lehetett 
férni; de kemény bőrbe volt kötve, s nem engedte 
magát mindig forgatni. Jó kedvében azonban el
tréfált, s örömest beszélt Angliáról és Ameriká
ról, melyek viszonyait ép oly mélyen és tüzete
sen ismeré, mint a hazaiakat múltban és jelenben. 
Szeretett visszaemlékezni a szabadság és polgári 
erények földjére, s mikor Lincoln t moggyilko- 
lák : ép úgy meg volt döbbenve, mint egy északi 
yankee. Neje is angol volt, ki most özvegyen ma
radt, szeretett kis leánykája pedig, kiről min
dig oly gyöngéden beszélt árván. De — szeren
csére — a nemzeti bőkezűség alkotott egy inté
zetet, ki az ily özvegyek és árvák gyámola szokott 
lenni, s ez az intézet, (az irói sogélyegylet), nemes 
szellemmel és tiszta kézzel vezetve, nem azt nézi, 
hogy mennyi zajt csinált egyik-másik iró, hanem 
hogy enyhitse azt a sebet, mely utána övéi közt 
maradt.

E halott után — a hét történeteit követve — 
egy vig halhatatlannal találkozónk: Harpagon- 
nal, ki csúf zsugorisága dacára is mindig meg
tudja nevettetni az omberokot. Moliéro „Fösvé
nyét“ — mióta Tóth József visszavonulni volt
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kénytelen — nem láttuk; sőt azt liivíik, hogy 
nem is látjuk meg egyhamar. De az ily halhatat
lan alak nem tud sokáig nyugodni a szinházi 
könyvtárakban. Szelleme kijár, bele bújik egyik 
másik színész becsvágyába, s addig nyugtala
nítja valamelyiket, mig a gázlámpák elé nem lép 
vele. Ilarpagon ezúttal Benedeket választá ki, 
s benne elevenült fel újólag.

К komoly, igyekező színész ismerte a föladat 
nehézségét, s elővette minden erejét, hogy tehet
ségének tüzpróbáján valahogy áldozatul ne essék. 
Es nem is esett. Mikor megjelent : Harpagont lát
tuk benne, a kopott kabátos, de azért nem 
piszkos Harpagont; mikor mozgott, akkor elen
gedtünk volna ugyan valamit fürgeségéből, 
s mikor beszelt : szerettük volna néha fülébe 
súgni, hogy csak beszéljen s ne énekeljen, 
mert a szótagok folytonos nyújtása hibás mo
dor, mely elüt a természetességtől; de e hibák 
dacára is egész alakot adott, sok jellemző vonás
sal. Igazi Ilarpagon volt ö, midőn kincsének cl 
lopása után, eszét vesztve rohant be, s víziókat 
látva, a tolvajt megfogta és j ’ázta a légben. Ez a 
mozzanat magában véve is becsületére válik Be
nedeknek, ki mester volt abban is, hogy teljesen 
kiszámitá hangerejét, s az egész jelenést jól ma
gához szabta. Jól játszá azt a jelenést is, midőn 
Frusina, e cselszövő, hamis asszony, (s Szatlnnáry 
L.-né asszony pompásan liamiskodott,) a hízelgés 
és ámítás pórázán táncoltatja, hanem csak addig, 
mig kölcsön nem kér tőle. A szép szavakra mo
solyog, hanem a pénzt kérő szavakra rideg arcot 
ölt és elfordul.

Ilarpagon úrhoz különben szerencsénk volt e 
napokban egy levélben is. Ki ne tudná Pesten, 
hogy e prototyphez hasonlított egy kicsit a mi egy 
kori vig buffónk, Benza is, ki — a mint Írja ' — a 
lánya köré szórt százezer frankok dacára Luccában 
maga főzi pörköltjét, borszesz mellett, s Olaszor
szágból opedve sóhajt honára, a melyben paprika 
terem. Panaszkodik, hogy Olaszországban nem kap, 
s e paprika-hiányban öszpontosúl egész honvágya. 
Azt a tizenháromezer forintot pedig, melyet a 
nemzeti színház ajánlott leányának, szörnyen ki- 
csinyli. Elő is veszi irónját, s igy szól: nézzük, mit 
takaríthatna meg a 13,000 ftból évonkint. Egy 
művésznőnek — úgymond — kell, hogy barátjai 
legyenek, ellenségei pedig mindig bőven vannak, 
s ezek legalább is 2000 ftba kerülnek, (diága ba
rátságra számit), marad tehát 11,000 ft. Színpadi 
öltönyök legalább 2000 ft., marad 0000. Az élés 
és utcai öltönyök 4000 ft., marad 5000. Adó, bé- 
lyeg, nyugdíj fillérek 1000 ft., marad 4000 ft. Öt

hat szobás lakás első vagy másod-emeleten (mert 
„egy hős nemzet intézete primadonnájáénak kép
viselni kell magát kellőleg), 1200 ft. marad 2800. 
Koldulás, gyűjtés 500 ft. marad 2300. Újévi aján
dék 500 frt. marad 1800. Évi corropetitor 500 írt. 
marad 1300. Bérkocsi 400 frt. marad tehát 900 frt. 
Ennyi a megtakaritás. Ez az egész, s ennyiért csak 
nem jöhet, miután most septembertől 1871. már
ciusáig Luccában, Floreneben, Lissabonban és Tu
rinban 48,000 frtot kap, s a kiadás ez idő alatt 
29,600 frt. lévén, 19 hónap alatt 38,400 ftot taka
ríthat meg. „Ha a mindenható megtartja leányom 
ogészégét — irja az öreg, persze németül, és pedig 
szörnyű rósz németséggel, — s három-négy évig a 
strapáciákat kitartja, dann ist ihr zu gratuliren !w 
Mellesleg elég ravaszul jegyzi meg azt is, hogy a 
pesti szerzödtetési hírek, melyeket az olasz lapok 
mind közöltek, igen jó reclame volt leánya szá
mára.

Szegény Benza, midőn elkérte a „Dinorah“ 
kecskéjét az intendánstól önmagának, hogy 
aztán eladja két írtért mindjárt a szinház-sor sar
kán a legelső embernek, a ki tőle kérte; midőn 
maga is beállt a maga szűr etjén puttonosnak, 
(hogy egy napszámot megkímélhessen), gondolta 
volna-o, hogy egykor a 13,000 frt annyi lesz neki, 
mint 900 frt, s csak úgy fog úszni Olasz- és Spa
nyolország százezer frankjaiban. De e tenger frank 
közt is marad ő a régi Benza, kopott kabátban és 
soha sem merve jóllakni, mivel az sokba kerülne! 
A szegény fiatal lány pedig —  mint egy 
madár a kalitkában — csicsereg e zsugori
ság rostélyai között, s a mig az ő képességeit 
annyian élvezik, ő maga a világból mit sem élvez 
— a taps futó mámorán kívül. Nagy tehetség, de 
sajnálatraméltó teremtés; ünnepelt művésznő a 
világ előtt, otthon pedig rabszolganő, kivel Har- 
pagon papa spekulál.

De hagyjuk a múzsát, midőn körültünk fegy
verek zörögnek. Fővárosunkat most katona-élet 
folyja körül. Tábor van ]|a városmajor mellett, 
gyakorlatok a vérmezőn, hadi manőverek jobbra- 
balra. A király is — ki Gödöllőn mulat •— meg
tekintő közelébb e gyakorlatokat, melyek néhány 
angol tisztre (köztük Ellice tbnokra) oly vonz
erővel birtak, hogy egyenest ezért, utaztak ide.

Budán pedig konganak a hordók — készülnek 
a szüretre. A szép szeptembernek, mely a költők
től több dalt érdemelne, mint a szeszélyes május, 
maholnap vége. A városligeti körönd fái máris 
haragosan zugnak néha, mintha mondanák: elég 
volt már a nyári mulatságból — vetkezzünk!



V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
Történeti naptár. Szeptember hó 24. Mehdi, a Pálff'y Tamás (1669 -16 80 .) ; Gubassóczy János 

zsidó messiás leálarcoztatik. 1666. -  Bellini, 1835. (1681— 1685.); Korompay Péter (1 6 8 5 -1 6 9 0 .);
Macdonald 1840. f f .  —  Reviczky Szevér párbaj- Jakiin Balázs (1690 -1695 .) ; Mattyasovszky 
ban elesett 1864. László (1 6 9 6 -1 7 0 5 .); Illésházy Miklós gróf

25. 33. prot. hitszónok gályarabságra Ítéltetik (17 06 -172 3 .) ; gr. Erdödy Lászió (1725.); gróf
Pozsonyban, 1673. — Photins bukása 8 6 7 .— Eszterházy Imre (1725.) ; Acsády Ádám (1725 
L°Pe de Wega született 1562. -  Donizetti szüle- -1 7 3 2 .) ;  gr. (Battyányi Lajos (1733— 1746.) ; 
tett 1797. — III. Napoleon és II. Sándor találko- gr. Nádasdy Lipót, (1746— 1758 ) -  gr Pálffy 
zése Stuttgarban 1857. Miklós; (1 7 5 8 -1 7 6 2 .); gr. Eszterházy Ferenc

26. Balboa felfedezi a déli tengert 1513. — (1762— 1785.)'; gr. Pálffy Károly (1787— 1807.);
Ágostai vallási béke 1555. — gr. Erdödy József (1807 -1 8 1 7 .) ;  Koháry Fe-

27. Theodoric győzelme Odoakeren Ravenna renc hg. (1820 — 1826.); Reviczky Ádám (1828
mellett 489. — Klapka komáromi kapituláció- — 1836 .); 'gr. Pálffy „ Fidél (1836— 1838.) ; gr. 
^  ,> MajláthaAntal[(1839— 1847.); gr. Apponyi György
__ 28. Lambert lánchidi meggyilkoltatása 1848- (1847— 1848.;; 1848-tól 1860-ig, nem volt kan-
—  Ritter geograph f .  1859. -  A  pákozdi csata cellái-. B. Vay Miklós (18 60 -186 1  ) -  gr For- 
Í848. -  A cordovai csata 1868.. gách Antal (18 61 -186 4 .) ; gr. Zichy Hermán

29. Tompa Mihály született 1819. -  Marathoni (1864— 1865.) ftMajlátli György (18 65 -186 7  ) •
• csata Кг ». 490. -  Pompejns megöletik Kr. e. midőn országbíróvá'neveztetett k i ; s benne meg- 

4 8 . - t Az oroszok megveretnek Karsnál 1859. szakad a kancellárok hosszú sora; «méltóság
K °zli: К  A .végleg eltöröltetvén még az 1848-iki törvények
— ( „ Mariska kedvencei koreben“ ) címet visel által ir - v  r * , ». * . f , \ rtJ* K özli: Lava у Jenő.

azon igen csinos életkép, melyet olvasónk mai R. S. (,,Büntetés és Birságh.“ ) Érdekesnek tart- 
számunk 9-dik oldalán szemlélhet. A  kép német juk közleni az alábbi sorokat, melyek egy nrbér- 
müvésztöl ered, kik életképeik tárgyaiul inkább ről szóló régi iratból valók. Ez okmány Neszmély, 
idilli jeleneteket szeretnek választani, mintsem azon időben Neszmüll mezőváros lakóinak köte- 
groteszkeket, miként tettek a régibb holland fes- lezettségeit tárgyazza, minthogy pedig az egész 
tészek, vagy fiatalabb magyar festészeink néme- tán nem érdekes, csak az utolsó pontot közlöm, 
lyike; ez utóbbiak azonban nem oly szerencsével, melynek cimo : „Büntetés és Birságh.“ Eleje ez 
mint amazok. iratnak igy hangzik :

* ( A  m a W <*»’ k a n c e l l á r o k  n é v s o r a  1527-1807-„Ama Faluk, mellyek a Dunának a Tata felől
l9-) ^ „Hazánk s Külföld“ ez idei 7-ik számában való részénn feküsznek, fundálva és hogy bátor- 
közöltetett a magyar nádorok névsora; nem lesz ságban lakhassanak a’ Töröknek bódulva vadnak, 
talán fölösleges a kevésbbé nevezetes kancellá- de mindazonáltal a’ Komáromi Uraságnak, úgy 
íok névsorát is adni. A  kancellári méltóság mint Törvény szerint való igaz Uroknalc e’ követ- 
ugyan a legrégibb időktől ismeretes hazánkban, kozendő mód szerént való szolgálatot nyújtják és 
de nagyobb jelentőségre csak 1527-ben emelke- engedelmesen praostálták.“ ,4 m< st olöszámlálja 
dett. így  tehát csak ez évtől fogva szerepelt Noszmüll mezővárosnak mi Üzemi valója van 
kancellárok neveit közöljük itt : pénz- s egyéb illetékekben, szól a Duua-malmok-

Za aházy lam as püspök (a Zápolya Jánoshoz ról, gabona-dézma, avagy kilenced-robot s a 
pártolt Brodanch püspök helyébe neveztetett ki neszmülli lialászvizről. UtoF ó pont a fentebb em- 
Ferdinánd által) 1527 — 1543-ig ; Oláh Miklós litett „Büntetés és birságh.“ íg y  hangzik :
( lü43— 1562); LiszthyJános (1563 1577.);Dras- „Neszmüllen szokás, ho ylia egyik a másikat böt-
kovich György ( i o ^ — lo 86.) ; Heresinczy Pé- sületibenn megsérti, és a inogbántatott fél a Biró- 
er (1586 lo 9 2 .) ; Kutassy János (1592— 1597.) nál panaszkodnyi akar, tehát olsőbenn az Uraság-
etesi Pethe Márton (1 5 9 7 -1 6 0 2 .); gr. For- nak négy Magyar forintot letennyi tartozik, úgy

f t l «  í 160310r° 7' ’ Lé|’0S Bál' nt osztán panaszolkodgyék és szükségérül kerosked-
1 6 0 8 -1 6 2 3 .); Sennyey István (1 6 2 3 -1 6 3 5 .); gyék. Ha pedig egyik a másikat megüti, hogy

? £ T f  (1636-1642.);Bosnyák István vére foly : annak a tselekedője az Uraságnak
m  r l Q ! ;  6pCS<ínyi QyÖrgy (ШГ>-n®gy Magyar forint birsággal tartozik.“ Tehát 
l_b66); Szegedy Ferenc (1666 -  1669.) ; gr, előbb fizess, azután keress I

Peet, 1869. Nyomatott ли BAtlioiuumm“-bAn.
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* (Л kápolnai csatában elesett honvédeknek) álli- délelőtt 11 órakora Garten- és Brunnen- utcák
tandó dmlékszoborra még nem gyűlt össze any- közti téren, melyen a „Humboldtliget*-et törvé
nyi, bogy a nyugvó porokra díszes jel figyel- zik, nagy közönség gyűlt egybe, habár a komor 
mezteeaen. Mintegy 1000 frtra van még szükség, idő, s a később beállott eső nem kedvezett az ün- 
Lenkey Károly honvédezredes, mint az egri hon- nepélynek. Az egyletek és küiöuféle iparos-társu- 
védegylet elnöke, most adakozásra szólítja fel a latok testületileg vonultak ki a helyszínére, hol a 
hazafiakat, különösen Hevesmegye jóérzelmü hatóságok, hivatalos küldöttségek stb. megjelen- 
honfiait. О maga kötelezi magát, hogy októbertől vén, miután a daláregylet elénekelte Beethoven 
kezdve april végéig szolgálati fizetéséből havon- hymnusát, Seydel, berlini polgármester mondott 
kint Ö frtot áldoz e célra. A  jótékony adományok szép alkalmi beszédet. Ezután felolvastattak azon 
szintén Lenkeyhez (Eger) küldendők. Az emlék okmányok, melyek az emlékkő alapjába betétet- 
fölállitása október végén történik meg. tek ; ennek megtörténte előtt azonban felölvasta-

* {Kórházi statisztika). Magyarországon, hiteles tott a koronaherceg és neje üdvözlő távirata. A
kimutatás szerint 19 polgári közkórház van 2787 dalárda ismét karéneket zengett, mely alatt az 
ágygya!, u. m .: Aradon, Gyöngyösön, Kaposvá- okmányok, úgyszintén a sept. 14 iki berlini hir- 
ron, Miskolcon, Nagyváradon, Szegszárdon, Szé- lapok, a „Kosmos“ stb. az alapkőbe betétettek s 
kesfehérvárott, Trencsinben, Budán, Debrecenben, ismét a polgármester mondott rövid beszédet, 
Győrött, Kassán, Pécsett, Pesten, Sopronban, Sze- mely után, habár az eső szakadt, Kochhan, városi 
geden, Temesvárt és Pozsonyban. képviselő testületi elnök párbeszédet tartott, s vé-

* (Humbolá születésnapja). A  tudományos világ gül a király éltetésével a gyülekezet szétoszlott,
büszkeségének, Humbold Sándornak 100-ik szü- —  A  Berlinben élő magyarok egylete szintén 
letésnápját e hó 15-én fényesen ülte meg megünnepelte e napon Humboldt Sándor születé-
szülövárosa : Berlin, s a világ minden hir- sének századik évfordulóját. —  Az egylet tagjai
lapja megemlékezett ez alkalomból a természet este összegyűlvén, felolvastatott egy értekezés 
eme nagy vizsgálójáról. Berlin ősézes tudományos Humboldt életéről és tevékenységéről, mire az 
intézetéből alakult meg az ünnepély bizottsága, elnök mondott beszédet, melyben Humboldt áta-
E  hó 14-én este kezdődött az ünnepély a királyi lános érdemei mellett különösen kiemelte a ma-
szinház hangversenytermében, höl ekkor nem- gyarok iránti rokonszenvét, mit nemcsak a ma- 
csak a miniszterek, hanem az amerikai követ és gyár irodalom némely müvei felett irt meleg sorai 
a katonai nevezetességek is jelén voltak. Az ün- tanúsítanak, hanem főként azon áldozatkészség, 
népi beszédet itt Bastian tr. tartá, s ezzel vége melylyei a magyar emigratió tagjait támogatta, 
volt az eleő résznek, miután a második rész, a la- Végre az egyleti titkár kijelenté óhaját, vajha a 
koma következett á Meser féle teremben. Másnap Kosmos magyar fordítása mielőbb befejeztetnék.

E L Ő F I Z E T É S I  F E L H Í V Á S

„ H E T I  P O S T A “ ;
CIMÜ LEGOLCSÓBB PO LITIKAI KÉPES H ETILAP UJ FO LYAM ÁBA.

Lapunk szabadelvű, balközég-párti irányát, tartalmas voltát, nem pórias s mégis mindenki 

által k ö n n y w ^ ér^ tö ^ ^ y á t M m O T Á ^vasói^ .^  tisztelete mellett ezentúl is oda fog hatni, hogy azon 
törvAivek hiányait в káros voltát kimutassa, melyeknek megváltoztatása szükséges, hacsak hazánk 
-területi épsége i  önállóságának anyagi s szellemi elhaladásának, önkormányzatának, s végre az egyéni és 

veszélyeztetését közönyös szemmel nem akarjuk tekintem. Szerényen lobogó 
fáklyának óhajtjuk tekintetni lapunkat, mely megvilágítsa hazai állapotainkat a végre, hogy olvasóink 
napról-nápra láthassák : hányadán vagyunk, s e szerint önmaguk is következtethessék : mit kell tenniok

szavazataikka^^int hon^gáM kníA^m^ ^  ^ ^ h o z  minj^hban fűződő nagy családot kezdenek ké

pezni. melyeknek jó vagy balsorsa hatalmas befolyást gyakorol közel vagy távoli szomszédaikra is, ez 
okon figyelemmel kísérőnk folyton minden nevezetes!» külpolitikaii mozgalmatis. .

Vidéki leveleink s újdonságaink rovatában közlünk mindent, mi hazánk megyei, községi, tár- 
mfftréaceti tudományos gazdasági, iparos és kereskedelmi életére vonatkozik, в e tekintetben ro- 

vid és 1hiteles tudósításokat miniig szívesen veszünk valamint bárhol történS alapot ЩйылШи
it, mert hitünk szerint minden kórt, minden fekélyt, csak akkor orvosolhatni, ha annak minősége és hol-

rejlése kíséretében változatos tartalmú, szépirodalmi és hasznos ismereteket ter

jesztő o l^raiá^okat . ̂  előfizetitek könnyítéséül már minden poetahivatalnál is előfizethetni, az
ugynevez'Stt postai Utalványokkal; mely után мак 10 krajcár jár az előfizetési pénz elszállításáért.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK .•
Októbertől dec. régéig, ‘/.érre 1 ft. Félére 2 ft. Októbertől jövő évi októberig 4 fk

Q7m?OT v  VT К TOR Kiadó tulajdonos i az „ ATHENAEUM “
8 Z Ä I S S  ’  tára. (Pest, Baritolitere 7. azim .)






