


T A R T A L O M .
Cikkek : „Csömöri báró Zay Andrá».“ Lója Károlyiéi, —  

„Az első ember álma.“ (Költemény.) T. L.-tbl.—  „A  nő aka
rata isteni határozat.“ (Boszély.) (Vége.) Koricsóner Lipóttól.
_Crómieuxről, a zsidó miniszterről.“ —  Utazás velocipé
den a Niagara zuliataga fölött.“ —  „Szomorú karácson.“ —  
„Némely szólam eredete.“ Paszlavszky Józseftől. — „E gy hét

története.“ Vadnay Károlytól. —  „Vegyes közlemények.“ —  
„Zenészét.“ —  „Szerkesztői üzenetek.“ —  „Újdonságok.“ 

Képek : Csömörőri báró Zay András. —  Egy zsidó mi
niszterről. —  Utazás volocípéden a Niagara zuliataga fölött. 
—  Szomorú karácson.

Z e n é s z é t .
— (Tdborszky és Parsch pesti mükereskedéséhen megje

lentek :)
—  Bűvös csohot'-négyes“ , zongorára szerzé Hakl E rnő; 

ára 60 kr.
—  „ A fiatal szinhózldtogató“ ; választva a magyar dalmű

vek legkedveltebb dallamaibó1 ; zongorára átírta Tisza Ala
dár ; ára 80 kr.

—  „ Gyöngyök ■ mngyar nép dalaiból“ ; zongorára irta T i
sza A lad ár; ára 80 kr. mindegyik füzetnek. Eddig már 
három füzet jelent meg,

— „Ida-lassú“ .eredeti csárdás zongorára Farkas Miskától; 
ára 60 kr.

Szerkesztői üzenetek.
. —  Gyulafehérvárit: St. Ö.-nek. Köszönettel vettük s óhaj
tását teljesítsük. A tett kérdésekre vonatkozólag rövid 
időn magán-levelünk válaszol.

—  Pesten : B-i K-fnek. Hogy latin okiratokat vagy latin 
kifejezéseket legalább zárjel közti fordítás nélkül nem 
adunk, ezt meggondolva tesszük; még szaklapban is — mi
lyen például a tört. tud. társulat „Századok“ -ja —  megkö
veteljük ezt az ismeretek népszerüsitése szempontjából. 
Nem azt akarjuk fitogtatni, hogy miféle nyelveket tud a 
szerkesztőség, hanem meg akarjuk értetni minden sza
vunkat.

—  Munkácson : L . T.-nak. A csomag rövid időn útnak in
dul ama becses Írásokkal. Hát valami lapunkba való köz
leményt nem kaphatnánk az ön munkás tollából ?

—  Pesten: K. J.-nek. Kissé erőszakolt. Mennyivel termé- 
szeteeb, szivből szakadtabb, igazabb és szebb volt az a régi.

—  Pozsonyba : Geleynek. Szigorúság nélkül is a papír
kosárba kellett jutnia.

-— Szathmártt: Á. K.-nak. Látatlanban nem szólhatunk 
hozzá.

—  Pécsben: B-nak. Erre mielébb rákerül a sor s hiszük^- 
hogy kellemes feltűnést fog némely helyütt okozni.

—  Pálhalmát a : A jövő óv elején kezdjük meg. Nem so
kára magán-levelet is írunk.

A kiadóhivatal üzenetei.üt

—  B.-Hunyadra : В. I. urnák. Mi itt utánvét nélkül adtuk 
fel a csomagot, s ezért az ön levelét elémutattuk a pesti fő- 
igazgatóságnál. Önnek porto fejében csak 26 krt kellett 
fizetnie, s a kezeink közt levő recepisse alapján a vizsgálat 
megindittatik a n.-váradi vagy b.-hunyadi postahivatal ellen, 
mert a törvénytelen zsárolásnak ezen helyek egyikéről kel
lett erednie.

Ú j d o n s á g o k .
М Г  »Guyon  a nagy szombati csatá
ban^ cimü ezidei diszes műlapunkat kia
dó-hivatalunk már megküldötte minden 
egész éves előfizetőnknek ("habár csak év
negyedenként történt is az előfizetés), ki a 
csomagolási és bélyegilleték fejében be
tűidé a 3 0  krt. Kérjük tehát azon előfize
tőinket, kik igényt tarthatnak e képhez s a 
csomagolási 30 krnyi dijt is beküldék, de 
a képet még nem kapták meg, sziveskedje* 
nek ez iránt való reklamációikat a „Ha
zánk s Külföld“ kiadóhivatalához intézni.
IPV"* Lapunk jö»8  évre szólő előfizetési felhívását, a 
politikai tartalmú s baloldali irányú „ Heti Fos- 
táé“-\a\ együtt mai számunkhoz mellékelve veszik 
olvasóink. Szives figyelmükbe ajánljuk mindket
tőt. Törekvésünk e két lap szerkesztésében min
dig az volt, bogy béltartalmuknál s illusztrációik
nál fogva Önmaguk ajánlják magukat. A  lapok 
legnagyobb nyűge és irtózatos adója: a hirlap-bé- 
lyeg eltörültetvén, ennek baszna mindenekelőtt 
olvasó közönségünkre fog viaszaháramlani, a szer
kesztőségek és kiadók többet áldozhatván mind a

béltartalomra, mind a diszes kiállításra. Az elsőt 
illetőleg megjegyezhetjük , bogy a „ Hazánk s 
Külföld“ már jövő évi első évnegyedében igen ér
dekes közleményeket fog hozni, melyek már szer
kesztőségi fiókunkban várják kinyomatásukat. — 
Ilyek Guyon Rikhárd honvédtábornok naplójegyzetei, 
melyeknek önálló könyvben kinyomatására egyik 
elsőrendű kiadónk által szólittattunk föl, melyek 
azonban lapunkban fognak elébb megjelenni. — 
Adni fogjuk Rosti Pál eredeti észak-amerikai út
leírását és a Lejem -féle francia és Peter mann-f éle 
idei éizaki.surki expeditiók eredményeit, melyek az 
egész müveit világot izgalomban tartották. Xántus 
János hazánkfia kelet-ázsiai tapasz tálát, dús utazá
sából rövid időn visszatérve, érdekes cikkei- és 
eredeti rajzaival első sorban lapunkat Ígérte gaz
dagítani ; a magyar történelmi emlékekre ezentúl 
is nagy gondot forditunk, munkatársainkat min
dig újabb erőkkel szaporítjuk, s nőolvasóink ked
véért ezentúl sűrűbben adunk — s pedig legtöbb- 
nyire diszes képekkel illusztrált — beszélyoket, 
s hogy azon, több előfizető részéről érkezett pa
nasz oka megszűnjék, miszerint lapunk kék borí
tékának este olvasása a szemeket rontja, a kiadó- 
társulat intézkedett, hogy e boríték újévtől kezdve 
fehér legyen. Jövő évi színes mülapunk alakjára
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Chömüri báró Zay András.
(N/ulorjctölt óh Tököl у Imre liivc.)

Egy lapban már olvastuk báró Zay Andrásnak, | talanul kihalt. Báró Zay László András fiát, mint 
ifjúságában II. Rákóczy Ferenc hívei egyikének, ! egyik iratában fölemlíti, „magns nereléshen rJszesi- 
hü mellképével ellátott érdekes életrajzát; itt an- j  mi átalában a Zayaknál szokásban volt, úgy

nak hasonnevű 
nagybátyjának, 

léte fogytában a
Tököly-féle moz
galmak részesé
nek élete leírását 

hozzá mellékelt 
szintén hű arcké
pével terjesztjük 
az olvasó közön
ség elé.

Ezen chöm őri 
báró Zay András 
szül. 1642-ben és 
b. Zay I Aszd ónak, 
divék-ujfalusi bá
ró Ujfálusy .J udit
tál nemzett fia va- 
la. Említett atyja 
akkor a Zay-csa- 
lád egyetlen feli- 
tartója volt, mint
hogy testvérbáty
ja, Z s i g ni о n d 
1 020. évben sógo
ra : Kaszaházy 
tioó Mihály, az ismert királyi személynek Joó dá
nos fia által, Sopronmegyében fekvő Kabold vá
rában kemény szóváltás következtében meglöve
tett, Zsigmondinak íénmaradt /V - lia pedig mag-

Csöiiiüri báró Zay Audi ás. l<>+2 1085.

hogy ezek nem
csak vitéz kato
nák, hanem tudo
mányos férfiak is 
lettek. Már 1404- 
ben Chömöri Zay 
János, hasonnevű 
atyjának negye
dik fia , mint a 
krakkói főiskola 
egyik növendéke 
fordul elő az illető 

névlajstromban. 
Ennek unokaöcs- 
ese, a hazánk tör
ténelmében kellő
leg ismert Zay 
Ferenc, született
1408., t. 1570., 
megint az akkori 
i d ő h ö z képest 
igen bő könyv
gyűjtemény bir
tokában volt, a 
melynek még je 
lenleg fonál ló lajs 

irta. Ezen b. Zay
Ferenc fia, Péter, pedig katona létének dacára 
nemcsak könyveket olvasott, hanem irt is, t. i. 
I 584-ben Ont- s sa tjr  >1 ti aló ко iü> c^lr-f (Orvosság-

50
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ról való könyvecskét), s Imadsogos konüechke-t, 
mely két munkácska a szerző saját kezével Írva, 
még most is megvan.

B. Zay Andrásnak első nevelője volt a zay-ug- 
róci evang. lelkész, Hadik János, azon családnak 
tagja, mely egy századdal utóbb gróf Hadik And
rásban, a jeles tábornagyban fényes polcra emel
kedett.

Zay András már ifjúságában — atyja és őseinek 
példájára — hü hazafi és buzgó protestáns volt, de 
elmetehetségei és születése érzelmében egyszer
smind fölötte nagyravágyó. Ö azoknak sorába tar
tozott, kikben a dicsvágy annyira elegyedik a haza
szeretetbe, hogy valóban maguk sem tudják, e kettő 
közül melyik legyen tetteiknek indítója; és valamint 
itt magukat ámítják, ámitnak másokat is, úgy 
hogy csak életük alkonyán, de sokszor akkor sem 
jönnek tisztába önmagukkal, polgártársaik pedig 
velük. Zay András az akkori fiatal mágnások 
óhajtásainak céljai elérése után korántsem töreke
dett; a főispánságot vagy országzászlósi címet, mint 
leendő érdemeinek végjutalmát, kévéséi te ; fohász
kodásai a valaha elérendő nádorság felé repdes- 
ek. Életének ezen egyetlen álma nemcsak szüle
ménye vala tettszomjas honszeretetének, hanem 
nagy részben korlátokat nem ismerő dicsvágyá
nak is. Hitte, hogy nem tekintvén észbeli tehetsé
geit, nádorrá választatására őt jogosítja az, hogy 
férfiágoni ősei Árpáddal osztozkodtak, leányágoni 
elődei pedig az egykor oly hatalmas Gara-nemzet
ség ivadékai valának, és hogy családja már 1560- 
ban örökös bárói és mágnási méltóságra emelte
tett, úgy hogy Magyarországban alig van más 
nemzetség, melyben, mint a Zay-törzsben, ezen há
rom előny öszpontosulna. De mily messze állott 
ő még ezen időben repülő vágyai szerencsés be
töltéséhez ! Wesselényi Ferenc, a nádor, erőteljes 
férfikorban diszlett, és ha hirtelenül kimúlna is, 
miknek kellene történni, hogy ő, Zay András, ma
gas céljaihoz csak némileg közelíthessen!

Atalános kívánságra 1662-ben Pozsonyban tar
tatott országgyűlés ; de a protestánsok sérelmeik
nek orvoslását nem nyervén, azt odahagyták, és a 
lelkeikbe szórt keserűség magvait magukkal haza 
vitték, hol ezek az alkotmányon ejtett többi szá
mos sérelem által ápolgattatván, buján csíráztak, 
annyira, hogy az elégedetlenek tömegei valláskü
lönbség nélkül egymással kezet fogtak. Ezeknek 
élén állottak: Wesselényi Ferenc és Zrínyi Péter, 
kik a Turócmegyében fekvő stubnai fürdőben 
frigyre léptek, melynek messzeható következmé
nyeit előadni nem feladata ezen igénytelen so
roknak.

Zay András ifjúságánál fogva ezen viszályok 
első mozzanataiban ugyan tettleg részt nem vett, 
hanem jó  hazafi és buzgó protestáns létére, vala
mint dicsvágya által is késztetve, az illető ügyvi
vők- és főszereplőkhöz mindinkább szított.

Wesselényi Ferenc 1667-ben meghalt es 1681- 
ig az ország nádort nélkülözött. — Ezen utolsó 
évben I. Lipót a belvillongások megszünte
tése végett Sopronba országgyűlést hivott ösz- 
sze, melyben az alkotmány névleg visszaállítta
tott, nádor választatott, és a protestánsok pa
naszai részben orvosoltattak. Nádori méltóságra 
a törvény értelmében két katliolikus es két pro
testáns jelöltetett. Ezen két utolsó közül első he
lyen állott Zay András, ki különösen ezen ország- 
gyűlés alatt gyakran tartott vegyes értekezletekben 
fellépett mint lelkes hazafi, buzgó protestáns és 
merész szónok. Ezen jelöltetése hízelkedett ugyan 
büszkeségének és önbizottságának, de a választás
nak eredménye, t. i. Eszterházy Pál megválaszta
tása mélyen megsérté, mert az Eszterházyakat 
merő szerencsefiaknak tekintő, kik roppant emel
kedésüket nem a haza iránt szerzett különös érde- 
demeiknek, hanem csak a császári udvar különös 
kegyelmeinek köszönhetik, és épen a megválasz- 
tatott Eszterházy Pál előtte gyűlöletessé vált, mint
hogy úgyis fölötte számos uradalmait még Zrínyi 
és Nádasdy elkobzott terjedelmes jószágaival sza
porította, a protestánsokat pedig keményen ül
dözte.

Zay András már most mindinkább meggyőző
dött, hogy a jelen viszonyok alatt reményeiben 
bizakodni merő ámítás volna, és hogy ezek talán 
csak akkor lehetnének valósíthatók, ha Magyar- 
ország politikai léte egészen uj alapokra fektettet- 
nék. Erre pedig kilátást nyújtottak a javában 
folyó Tököly-féle mozgalmak, melyekben tehát Zay 
András testestől-lelkestöl részt vett, annyira, hogy 
az illető ütközetekben vitézül csatázván, többször 
meg is sebesült.

Sok meghiúsult békekisérlet után végre Tököly 
a törökökkel szövetkezett. Ezen tettének szerencsét
len következményeit itt ecsetelni nincsen szándé
kunk, és csak érintjük, hogy az 1684-ben ismé
telve megkisérlett békealkudozások szintén célt 
nem érvén, a háború mindkét részről erélyesen 
folytattatott, inig Tököly hatalmának bénitására 
a császár uj eszközhöz fordult. Ez volt: hogy T ö
köly minden párthivének, ki hozzá, a császárhoz 
visszatérem!, bocsánatot ígért, mely intézkedés 
kellőleg eredményezett is.

Zay András hazája függetlensége kivívásának, 
valamint saját dicsszomja kielégítésének reményei-
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hogy holmiját hozza el. De oz elragadtatva szén- i 
ségétől, nem fordithatá el tőle szemét.

— Nem értett meg? — kérdé tőle halkan s 
nyájasan.

— Igen ! — felelte; — melyik fogadóba kisér
jem nagysád ?

A kikötőhelytől nehány lépésre volt a szekér
posta.

A fiatal nő intésére oda vitte a rábizottakat.
Nem sokára ezután Hortensia kocsiba tilt, s an-

Hát férjhez ment Atwood kisasszony? - 
kérdé az ifjúbbik.

Nem! viszonzá a nevelőnő; — ő inkább 
oly beteg, hogy orvosa kételkedik felgyógyulásán.

A tanítónő tulajdonairól folyt hosszabb ideig a 
társalgás.

Végre Hortensia is beleavatkozott, tartózkodó
kig kérdezvén, hogy már be van-e töltve a tanitó- 
nő állomása ?

Nem ! felelt a nevelőnő ; — tán ismer ke
gyed oda alkalmas egyéniséget?

lígy zsidó in in iszterrő l. (Szövege n 7í>4 oldalon.)

nak legsötétebb zugába rejtőzött; hiában erőlkö
dött fájdalmának ura lenni; semmi sem tudta szi
vének vérző sebét behegeszteni.

Egy nő látva sápadtságát, nagyon kérte őt, 
hogy mellette foglalna helyet; megfogadta soda  
szorítkozott a hintó egyik szélére, a melyben egy 
gentleman, két kisasszony s ezek nevelőnője ké
peztek az egész társaságot.

Hortensia arca kissé felderült, midőn a nő 
jelenté növendékeinek, hogy nem fognak többé ta
lálkozni zenetanitó jukkái.

Meglehet; ha ugyan ön akarná, én magáno
sán állok e világon s boldognak tartanám magam, 
ha önnél élhetnék.

Hangja reszketett, midőn e szavakat kimondá.
Ila ez úgy van, akkor én nagyon örvendek, 

rajta! válaszolt a nevelőnő. Van gyakorlata 
az oktatásban { Meg oly fiatalnak látszik ke
gyed !

A lehetőt meg fogom tenni! viszonzá Hor
tensia szivére tevén kezét, hogy annak dobbaná
sait csillapítsa.
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— Jó, tehát szálljon ki velünk Glenwoodnál, s ha 
nálunk jól érzi magát, könnyen meg fogunk 
egyezni.

Hortensia szeme hálásan tekintett a nőre; szive 
oly teli volt, hogy már nem mert beszélni. Rövid 
szünetre, a melynek mély csendjét csak sóhajai 
szakították félbe, a nevelőnő ismét vissza akart 
térni a beszélgetésre, s az ifjú nőt a közelítés egy 
további lépésére bírni.

— Kedves gyermek! — mondá; — otthonosab
ban fogjuk magunkat érezni, ha egymással köze
lebbről megismerkedtünk. Én Estenné vagyok ; s 
kegyednek, édes angyal, mi a neve ?

Biborpir boritá e kérdésre Hortensia arcát.
Egy pillanatig azon boldogtalan szándéka volt, 

hogy álnevet vesz fel, de még sem tévé, s haladék 
nélkül felelte:

— Nevem Dudley Hortensia!
De a nevelőnőnek elég finom érzéke volt észre

venni előbbi habozását, s ez őt valamikép gyana- 
kodova tette ,* máskor szabad lelke most nyugtala
nítva volt.

Hortensia ezt észrevette.
— Bizalmatlanná lett, - -  gondolá magában, — 

tanácsot keres s nem foghatja fel, miként utazha- 
tik egy nő az én koromban minden más kiséret 
nélkül, mint szilárd elhatározásával ?

S minthogy eltökélte, hogy senki előtt nem tárja 
föl viszonyait, fájdalmasan aggasztó őt azon gon
dolat, hogy visszautasittathatnék.

Ez aggálya azonban eloszlott, s Hortensia nem 
sokára észrevevé a nevelőnő nyájas mosolygásán, 
hogy nem akarja őt a külső látszat után megítélni.

Pillantásai a földre voltak irányozva s szivén 
súlyos terhet érzett. O h ! hogy szerette volna most 
magát fájdalmának átengedni, sírni, forró kényeket 
hullatni.

De légy őzé baját, mert látta, hogy a gentleman 
szeme rá van fordítva.

— Tán New-Yorkba való nagysád ? — szólitá 
meg kissé tartózkodva.

Dudleyné haladéktalanul igcnlé a hozzá intézett 
kérdést.

— Ifjú koromban, — folytatá az idegen, —- egy 
Dudley nagyon jó  barátom volt; igen sokszor 
vadásztunk, együtt

— Sok ily nevű család van ! — viszonzá Horten
sia, mindig nagyobb zavarba jővén.

De szive erős verése sej tété vele, hogy itt férjé
ről van szó.

Az idegen ismét folytatá:
— Barátom keresztneve Vilmos volt; ismeri

kegyed Dudley Vilmost V |

Hortensia elhalványult. A beszéd ily fordula
tára minden vérnek össze kellett áradni szivében.

Lázas reszketés fogta el, s alig hallható hangon 
rebegé:

— Egyik rokonom ő. De kérném, uram, hagy
juk félbe e tárgyat.

Az idegen pillantása, kit e válasz nem kevéssé 
lepett meg, csodálkozva, sőt vizsgálódva volt reá 
irányozva; úgy látszott, hogy a lelkében rejlő tit
kokat kitalálta.

Hortensia leeresztő fátyolát s hátradőlt; azt 
gondolta, hogy meg kell fúlnia.

— Oh, mily szégyen ! - mondá magában, 
hogy férjemet mint érzéstelent. tüntetem fel itt, bár 
én magam vagyok a vétkes ! Ah ! az ég kegyetlenül 
lakoltat kevélységem-, hiúságomért.

De mialatt az utazók, mindegyik saját gondo
lataiba merülve, nem figyeltek a természet bájaira, 
melyek nagy bőségben tárultak eléjük, a hol Uj- 
Anglia pompás szántóföldjei, regényes fekvésű lak
házakkal, halmokkal s mosolygó völgyekkel vál
takozónak, a hintó mindig tovább robogott. A lo
vak a könnyű teherrel gyorsan mentek előre, úgy 
hogy végre már néhány küllő a kerékből kitörött. 
Midőn St.-Falsba értek, a kocsit némileg ki kellett 
javíttatni.

Az utazók felhasználták ez alkalmat a szép vi
dék megtekintésére; Hortensia bágyadtságával 
mentegetőzött s nem akarta a többieket kisérni. 
De midőn megpillantó a tájékot, miként volt bo
rítva végetlenül azúrkék virágoktól s mily buján 
pompáznak itta leggyönyörűbb növényfajok, még
is elhatározó őket követni.

Egy festői vízesés, a mely óriási sziklatömegek 
közt zuhant le, nagyban lekötő figyelmüket; tekin
tetük folyvást az átlátszó s kristályszerü víztükör
re volt szegezve, a mely száz láb szélességű me
derben, visszatükrözve a fellogekct, a melyek a 
kék égen lebegtek, hirtelen a sziklákhoz ér s rop
pantmagasságból függélyesen alázuhan, ezüst hab
ba oszolván fel, a mely még miután a sziklákon 
számtalanszor megtöretett, ismét eltűnik a tiszta 
folyóban.

Még mindig о kép szemléletétől leköttetvo s 
egészen elmerülve a nagyszerű látványban, a me
lyet itt a természet oly dús változatossággal muta
tott ; elvarázsolva az életteljes zöld által, mely a 
sziklás partokon mint tengeri hullámzat terül el, 
érzé Hortensia , hogy közelmúltjának keserű, 
végzetteljes benyomásai újólag erőt vottok szivén. 
Utitársai már sokkal messzebb jártak. Ekkor a 
legmagasb szirtro kapaszkodott fel, hozzá támasz- 
kodék s igy nézett le a szédelgő mélységbe.
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A mit ott látott, az hü képe volt szive állapotá
nak. A  vad sebességgel elsodródó hullámok, a 
viz habja, a mely a sziklák falazataihoz tapadt, 
találó tükréül tűntek fel előtte azon küzdéseknek, 
melyeket neki kellett kiállani. A mint e dörgő 
hullámok szilaj mohósággal tovasiettek, úgy tom
bolt bensőjében a harc, nehéz küzdés egy gon
dolattal, mely rajta erőt vett s levoná ama rémü- 
letes örvényekbe, hol a kétségbeesésnek vége 
szakad.

Időnkint gyenge szellő érinté üditőleg lázas 
homlokát; de annak enyhe fuvalma nem adott be
teg szivének vigaszt, mert e s zív  minden dobba
nása kin teljes volt. Hiában kiséri é őt boldog órák 
emlékezete édes álomba ringatni; fenyegetőzve 
léptek elébe a jövő árnyai, a melyek mindinkább 
fokozódó nyomorra mutattak.

Könyvet tartott kezében, a melyet kedvetlen
ségében elővett; Young „Éji gondolatai44 voltak; 
a szírt csúcsára helyezé azt s gyengén taszitott 
rajta, erre lecsúszott; a meredek sziklákon s eltűnt.

Ha én magam volnék e z ! mondá halkan 
magában — s mint villám futott át lelkén a bánat 
fájdalma.

Erzé, mily gyorsan vethetne véget minden kín
jainak.

— Oh ! ha merészelnék ! mondá magában — 
s mindig közelebb ment a szírt legmagasb csú
csához.

Szilaj, komor tekintetet vetett környezetére; 
még egyszer s legutoljára fölnézett az ég felé, 
melynok derült fénye úgy tűnt fel neki, mint a 
világ kigúnyolása. A  hullámok, melyek lábai előtt 
elrohantak, hívni látszottak őt, s a nélkül, hogy 
teljesen meggondolná borzasztó szándékát, „Szent 
Isten!44 kiáltással a sziklához kulcsolt, kezeit sza
badon bocsátá, szédelgés fogta el s érzé, hogy
lassankint közelebb csúszott az örvény felé.

* *•
■x-

E pillanatban a keblén nyugvó kar erősebben 
szorítkozott hozzá, mintha vissza akarta volna 
tartani szive heves dobbanásait; ajkai megnyíltak 
s egy nevet rebegtek.

Szegény Hortensia! — sóhajtozék Dudley; — 
mennyit szenved!

S lázas rcszketéstöl áthatva, szótlanul tekin
tett rá.

Most a szobában szétheverő tárgyakra veté pil
lantásait; alig birt feleszmélni csodálkozásából. A 
legkisebb zaj nélkül oda lépdelt neje toilettjéhez 
s magához vévé a két levolot s az arcképet, me
lyeket Hortensia oda tett.

Szerencsétlen ! - kiáltá fel, midőn e fénylő

szemekbo tekintett, a melyek súlyos vádat lát
szottak emelni ellene. Ez hát gyümölcse a félté
kenységnek! Az ég téged rendelt védjeül, de nem 
vitted többre, mint gyűlöletére.

Még nagyobb háborgás fogta el szivét a levelek 
olvasása után.

—- Oh Vilmosom! — sóhajtozék most Hortensia.
— Engem h iv !
Az alvó fekhelyéhez sietett.
— Igen, én vagyok! — szólt reszkető hangon; 

— én vagyok, a te Vilmosod, ki oly forrón s ol 
lángolón szeret, mint azelőtt.

A Vilmos név hallatára, mely lelkében mint 
echo hangzott vissza, felébredvén Hortensia, ki
térj észté két karját szeretett férje felé.

— Vilmos! — kiáltá, mialatt szeme szere
lemteljesen függött rajta; — te vagy az? Hát 
ismét láthatlak ?

Vilmos nem felelt; a válasz helyett karjaiba 
zárta őt s el halmozta forró csókokkal.

Istennek hála, hogy a dolog igy á ll! — ki
áltott fel, — elragadtatva a kényektől, melyek 
Vilmos szemeiből lehullottak, mert hisz örömkö- 
nyek voltak. — Minden csak álom volt!

Szép fejecskéjét férje vállára támasztván, elbe
szélte neki azon sötét képeket, melyek alvása 
közben lelke elé léptek.

Vilmos megérté, hogy a féltékenység nem te
rem a szerelem talaján, hanem csak erőszak által 
helyeztetik oda; s úgy látszott, nagyon megbánta 
azon eljárását, mely őt majdnőm igen nagy kelle
metlenségbe keverte volna.

— Hogyan ? — kiáltá fe l; — lehető volt ? Egy 
női szoszély oly vállalat állíthatott volna közénk, 
melyet semmi hatalom e földön le nem ronthatott 
volna ?

Hideg veríték szivárgott homlokáról, rágondol
ván a veszélyre, a melytől megszabadult; belátá, 
hogy hamis nyomdokon járt, hogy egyikük szá
mára sem létezik kárpótlás, ha egymást elvesztik 
vala, s összetépte neje leveleit.

— Feledjünk cl mindent, a mi történt! — 
mondá neki. — Utazzunk Európába, s élvezzünk 
ott uj életet! S hogy boldogságunk többé soha 
meg ne zavartassék, ha visszatérünk: engedd meg, 
hogy biztos társaságot rendeljek számodra.

Hát még mindig féltékeny ? — viszonzá fö
lötte nyájas tekintettel.

Nem, kedves gyermek, mától fogva királynő
léssz!

Jó! — gondolá Hortensia ; — holnap veszem 
az első tanórát a lovaglásban!

Közli: horicsóner Lipóf.
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Crémieuxröl, a zsidó miniszterről.
Parisban az utóbbi képviselőválasztások oly 

szerencsésen, oly szabadelvű irányban ütöttek ki 
a kormány minden erőködése dacára, melyen 
minden alkotmányos érzelmű embernek örülnie 
kell; mert a központ ezen választásai okvetlen 
hatni fognak jövőben a vidék választásaira is, s 
Franciaország csak akkor lesz szabad, ha szabad
elvű képviselői többséget képeznek a törvényhozó
testületben. Más nemzetek szabadsága pedig a 
legnagyobb biztosíték saját szabadságunkra üéz- 
ve is.

Itt, most Páris uj képviselőinek egyikét, Cré- 
mieux-t mutatjuk be az olvasónak. Crémieux je 
löltségekor a falragaszokon e szavakat lehetett ol
vasni: „Az ideiglenes (1848-diki) kormány volt 
tagja,“ s valóban Crémieux pályájának akkor 
volt legszebb pontján.

Mint a párisi ügyvédi testület tagja, egyike volt 
azon legkitűnőbb szónokoknak, kik Franciaország 
dicsőségét képezik, s szavait mindig nemes hazafi- 
ság tette lelkesültekké. Alig lett ügyvéddé: két 
nevezetes perben szerepelt s pedig rendkívüli si
kerrel ; az egyikben kivitte, hogy Brune orgyilko
sai elítéltessenek, a másikban pedig fölmentetését 
eszközlé ki azon fiatal demokratáknak, kik a me
gyefőnök fülébe merték énekelni a lázitó Marseil- 
laiset. Képviselővé választatván, a baloldalon fog
lalt helyet, Odillon Barrot mellett, s részt vett az 
ellenzék minden alkotmányos küzdelmében, s mi
dőn a februári forradalom szele elsöpörte az 
1830-iki monarchiát, Crémieux azok közé tarto

zott, kik azt tartják, hogy a királyok megfuta
modhatnak, hanem a haza megmarad s elfogadta 
az ideiglenes kormányban neki felajánlott igaz
ságügyéri tárcát. Ekkor készített törvényjavasla
tot a házassági elválásra vonatkozólag. Mondják, 
hogy ezen törvényjavaslat alkalmából a zsidó mi
nisztert meglátogatta egy igen befolyásos r. ka- 
tholikus pap ; azt tudjuk, hogy a katholicismus 
mindig a házasság felbonthatlanságát prédikálta

— Hogyan gondolhat ön, miniszter ur, a házas
sági elválásokra ? — jegyzé meg a pap ; vájjon 
nincs-e már amúgy is elég nyomorúsága szegény 
társadalmunknak ?

— Tisztelendő uram, viszonzá a miniszter, 
a házasság nem mindig paradicsom, s azok, kiknek 
számára ez pokollá lett, nem igen fognak nehez
telni, ha kiszabadulhatnak belőle.

Crémieux hü volt azon kormányhoz, melynek ő 
is egyik alapitója vala. III. Napoleon státus-csínja 
után ennek rendőrei őt is börtönbe hurcolták. 
Visszanyervén szabadságát, ismét az egyszerű ügy
védi p ályára adta magát, az igazság védelmezé- 
sére. Tizenkilenc évi hallgatás után ismét a radi
kális ellenzékhez csatlakozott, melynek egyik leg
erélyesebb, legelhatározottabb tagja. Most 73 éves, 
azonban erős idegein és szervein a kor a nélkül 
csusszant keresztül, hogy rombolást vitt volna 
rajta végbe. О ma is az, — mondja jellemzője — 
ki 1848-ban volt, ugyanazon komoly tekintélylyel, 
melyet az igazságról való meggyőződés kölcsönöz.

U tazás velocipédeii a N iagara zu hataga fö lött.
A velocipédet, ezen uj találmányt, már régen 

bemutattuk olvasóinknak egy képben, mely abor- 
deauxi velocipéd-versenyt ábrázoló. Bármennyire 
uj is ezen találmány, használhatóságának non plus 
ultráját már elérte, mert nemcsak a földön s vi- 

’%én, de a légben is tett hódítást.
•higyanis ez évi augusztus 25-dikén bizonyos 

Jenkins professor, (igy címzik őt az amerikai la
pok,) ugyanazon helyen gördült végig egy ezer 
láb hosszú s két hüvely vastagságú kifeszitett kö

télen a Niagara zuhataga fölött, hol egykor Blon- 
din, vállain egy emberrel, táncolt át a kötélen.

Jenkins velocipédjének kerekei párkányzottan 
valónak kivágva, mint a vasúti kocsikéi szoktak 
lenni. Az egész gépezet csak ezen alkalomra ké
szült, s lovagjával s az egyensulyzó rúddal együtt 
majdnem három mázsát nyomott. Midőn a voloci- 
péd-lovag a meredély közepéig ért, fölemelte s 
megcsóválta süvegét, s a tömeg irtózatos hurrah- 
val viszonzá üdvözletét. Veszedelmes utazása egyik 
parttól a másikig 25 percig tartott.

Szomoru karácsony.
Midőn olvasóink hazánk távol vidékein lapunk 

e számát kezükbe kapják, épen a karácsonyi ün
nepek küszöbén vagyunk, a megváltó születésének 
s a családi örömök ünnepének előestéjén.
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Tiszta szívből óhajtjuk, hogy ne zavarják ezen 
örömünnepet senki szivében a keserűség üröm- 
esöppjei, bár vannak sokan, kikre nézve még e nap 
is „szomorú karácsony.“

Legszomorúbb azonban azon gyámoltalanokra, 
a haza azon rokkantaira nézve, kik ezelőtt hu
szonegy évvel, irtózatos fagy és hózivatarok közt 
csaknem ruhátlanul, félig-meddig fegyverkezve, 
csaknem emberi tehetséget meghaladó erőlködéssel 
mint megannyi hősök küzdöttek a hazát kilenc 
oldalról megtámadt ellenség ellen; s kiknek jutal
ma most, huszonegy év múlva, midőn az elontott 
honfivér nyomán lassankint fejledeznek szabad
ságaink^ virágai jutalma halántékuk körül 
borostyán, kezükben koldusbot!

Százan meg százan a hősök közül ma elaggot
tak, öntehetlenek, rokkantak, a nyomor minden
napos vendégei. Ezekre nézve c nap igazán „szo
morú karácsony.“

Hálás hazafiak és lelkes emberbarátok azonban

eleve igyekeztek e nap keserű emlékeit eltörülni, 
s a nemzet adományaira hivatkozva, egy országos 
„honvéd-rokkantak menhelye“ építését indítvá
nyozták.

A kegyelet szava nem hangzott el. Pest fővárosa, 
mely áldozatkészségében mindig az elsők közt ha
lad, készséggel fogja szolgáltatni a telket s az építés 
költségeire s a rokkantak ellátására szükséges 
pénzalaphoz is begyültek már az első fillérek, — 
jobbára volt honvédek erszényeiből.

Hazánk kaszinói, olvasó-egyletei, nemes érzésű 
ifjúságunk önképző-egylétéi, kezdjétek meg ti a 
filléres adományokat, a huszonegy év előtti ka
rácsony hősi küzdelmei emlékére, tiszteletére, s 
hazafias példáitokat bizonyára követni fogja honfi
társaink nagy zöme !

A „Honvéd-rokkantak menhelye“ részére adomá
nyokat elfogad s a központi választmánynál kéz
besít minden pesti lap szerkesztősége.

Némely szólam eredete.
Beszédünkben, mely által érzelmeink legcseké

lyebb árnyalatát, gondolataink legváltozatosabb 
szüleményeit, lelkünk s magasröptű képzeletünk 
teremtményeit is kifejezhetjük — van valami cso
dálatos nagyszerűség, melyet csak azért nem bá
mulunk, mivel a beszéd mindennapisága ezt eltit
kolja előttünk; épen úgy, mint nem bámuljuk a 
méhek igazán felfoghatatlan művészetét, melyet 
hat-szögű kis sejtjeik készítésénél kifejtenek; mint 
a hangyák legszabatosabb államszervezetét sa ter
mészet átalános célszerű öszhangzatosságát. Ezek
re csak a fürkésző és fontolgató lélek vet egy pár 
pillantást.

Az életben sok érzés, sok gondolat viharzik át 
lelkűnkön. Ha örülünk, elmondjuk társunknak; ha 
fajdalom sújtott, elpanaszoljuk barátunknak, és ők 
mindezt megértik. Hanem az élet különféle viszo
nyaiban találkozunk sokszor oly szólamokkal is, 
melyeknek értelmét tudjuk ugyan, hanem tulaj - 
donképeni jelentősége és eredete födve van előt
tünk. A gondolkozó ember azonban ezt, nem hagy
hatja figyelem nélkül. Mily háborító lehet az, ha 
valaki S.-A.-Uj helyben széltében hallja a közmon
dást: „Vigyenek ki a Fasko rétjére!“ és nem is
meri annak jelentőségét! Minden népnek, sőt min
den helységnek vannak ilyen szólamai, ily sajátsá
gos jelentőségű szavai, melyek létüket rendesen va
lami esetlégnek köszönik ; a szájjárás megmarad, 
mig eredetét az évek hosszú sora elporlasztja. Né

hány ily szólásmódra akarom az olvasók figyel
mét felkérni.

Minden állás-, minden üzletnek megvannak a 
maga saját „terminus technicus“ -ai, melyek az 
avatatlanok előtt spanyol-falak. A kereskedők-, 
bányászok-, hajósok- és tanulóknak meg vannak 
saját szólásulódjaik.

Hányszor halljuk említeni például: hókusz-po- 
kusz vagy humbug! Az átalános régi szokás értel- 
möket körülbelül megértette velünk, hanem hogy 
mik legyenek, tulajdonképen századik embef* sem 
tudja. Az első valószínűleg a csaló bűvészek által 
roszra használt hoc est corpus szavakból ered, me
lyeket mint tudjuk a római egyház a kenyér átlé- 
nyegülésénél használ; a második állítólag egy 
skót nemes nevétől: Hume of th* bog — szárma
zik, ki Amerikában a X VII. század vége felé ret
tenetes hazugságai miatt volt nevezetes, annyira 
hogy a hazugságokat tőle Hume of the hogd^H  
nevezték, mely későbben humbugra változott.

Sok szót, melyet idegen nyelvből vettünk át, 
hangzásukra figyelve, hajlandók vagyunk egészen 
más eredetűnek Ítélni, mint a minő valóban. A 
puncs e hindostán szóból ered: pantsch — öt, mi
vel öt alkatrészből készül: viz-, thea-, arrak-, cu
kor- és citromból. Megemlítjük itt a puncs testvé
rét: a grog-ot. Vernon, az angol tengernagy (a múlt 
század közepén) a hajóslegényeknek, kik azelőtt 
tiszta rumot kaptak, azt vízzel feleresztve osztatta
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ki. Mivel e tengernagyot teveször-öltönye — an
golul : grogram — miatt a „vén grogénak nevez
ték, e gúnynevet az uj italra is átvitték.

A magyar ember az igen idegonszerüen hangzó 
szavakat egészen átidomitja, bár érteményén nem 
változtat semmit. A F> IdsherrbÖl csinál /< lesért; 
„rechtsumkehrt euch!44 a magyar baka azt mond
ja, hogy '.„rekeitmkerdáj“ A honvédek hogy fogják 
mondani ? nem tudjuk.

Leülnek a diákok vagy jogászok kártyázni. 
Egyik szomszéd azt mondja a másiknak : ти*уг\ 
— és ez megérti, miszerint ez azt, jeleni, hogy: 
megosztozkodunk, a nélkül, hogy eredeti jelentő
ségéről fogalma is volna. E szó a francia moitió: 
fél, feleség, felezéstől veszi eredetét.

A sythák és parthusok valaha együtt laktak, 
mig ez utóbbiak elpártolván, a magyaroktól yárto- 
ло/'-пак neveztettek s gyűlöletük tárgyát képez
ték. A parthusok fővárosa Ekbatána volt, azért c 
pártosokat mint Justinus mondja : „in ludib- 
riurn ebadta vocarunt.44 így  származott az badtaS4

Az egyház által az év négy szakában parancsolt 
böjtöt — jejunia quatuor temporum — a magyar 
kánlorbHjtnek hivja, mi által, úgy látszik nem csak 
az idegen kiejtést akarta elkerülni, hanem mivel, 
ha épen nem szükséges, nem igen szeret böjtölni, 
s azt is kifejezni, hogy bőjtöljön a pap és kántor.

Ismerek egy közmondást: Hárrsf more,sy marko 
füles, mely azon időből százmazik, midőn a ma
gyar elhanyagolva nemzeti nyelvét, nők is a latin 
szó után kapkodtak, mint szegény Árpádnak mos
tani unokái a frakk és cilinder után. A nők hall
ván férjeiktől: „Honores mutant mores,44 ebből fica- 
mitották ki az imént felhozott kacskaringós köz
mondást.

Gar-Bonzas, régi ázsiai szó, melyet az onnan 
kiköltözködő magyarok magukkal hoztak. Gar- 
Bonzasnak nevezték ők a khinaiakat, kik magukat 
ismét mágusoknak hívták, bizonyos bálványok 
miatt, melytől a magyarok visszaborzadtnk. S igy 
későbben a mágusi tulajdonokkal összekötött ne
ig t  per autonomasiam a szegény „mendikások44-ra 
^H |k át és meg Jön alkotva a förgetegen nyargaló 
yavaboncds diák.

Ha valakit gaz lurkónak akarnak nevezni más 
szavakkal, azt mondják neki: „/« j>emahajder\“ 
Mint Perecseni Nagy László*) mondja, e disz-ki- 
fejezés szent György vitézeitől veszi eredetét, kik 
Aradvármegyében laktak s tisztük Csintye várá

*) Cameralis notórius et poéta S irtnay A ntal: „H un
gária in pavabolis“ cimü könyvében.

nak őrzése volt. Létük a XVII. századig terjed. 
Lovagi öltözetükön kívül vállukról aranycsatos 
medve-kacagány függött alá, melyet azonban csak 
annak volt szabad hordania, ki sajátkezíileg ej
tette el a medvét. Innét, mivel a medvék folytonos 
üldözői voltak, a németek által Bärenhaut er-еknek 
neveztettek. Későbben, mivel katonai fegyelem 
nem igen korlátozta őket, a kurucokhoz szegődve 
a vidéket pusztították, mialatt a magyarok gyűlö
letét vonták magukra s igy ragadt rájuk, és ró
luk minden gaz lurkóra a pemahajder gúnynév.

Sok műszavat találunk a divat, művészet és a 
különféle üzletek szótárában, melyeknek eredetét 
azonban nagy részt homály fedi. E szó : rokokó, 
mely egy időszak izlésirányát. fejezi ki, állítólag 
következő eseménynek köszöni eredetét. 1792-ben 
Koblcnzben egy francia herceg bizonyos ruhake
reskedő lakását tudakolva, a német atyafitól azt 
kapta Útmutatásul, hogy egy rok  függ boltja előtt. 
„Oui, oui roc, roc rococo !44 viszonzá a herceg nevet
ve. Ez a királyi asztalnál elbeszéltetvén, igen szel
lemdúsnak találtatott s átvitetett a divat és építé
szeti ízlés körébe.

A falfestményeket átaIában fresco-пнк nevez
zük. h Vcsco, olasz szó s annyit jelent mint: friss, 
üde, vidor. A szép falfestményeket elég találóan 
jelzi.

Ha az alföldi paraszt a korcsmárosra megha
ragszik, „azt n jebuzeus — erre amarra!44 szavak
kal szokta megkezdeni mondókáját. Régen nem 
volt ez gúnynév, hanem most, midőn elfeledték, 
hogy ez elnevezés a zsidók fővárosáról, Jeruzsá
lemtől vette eredetét, melyet egykor Jebusz-nak 
is hivtak, különös jelentőséget tulajdonítva neki, 
gunyképen használják.

A nagyobb ünnepeket hazánkban s toiosünne- 
I e/r-nek nevezik, tudja isten mióta, és senki, vagy 
legalább nem sokan kérdik: miértV Az első szá
zadban a keresztények egy kis csalétek gyanánt 
egyházaik előtt, bizonyos napokon vasárnap

vásárt rendeztek ; nagyobb ünnepek alkalmá
val sátrakat is állítottak fel, s alattuk közösen ét
keztek.

A világon mindennek van saját, eredete és sa
ját története. Saját története van minden szólás
mód, minden elnevezésnek. Tekintsük pénzneme
ink neveit, és pedig először azon ritkaságokat, 
melyeket a szegény ember csak a pénzváltók csá
bos kirakataiban lát,: az aranyat és a tallért.

Az aranyat, dukát — II. Roger siciliai ki
rály, mint, Apulia hercege verette először 1140-ben, 
Krisztus képe és e felirattal: „Sit tibi Christo da-
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t,u», quem tu regie ille ducatus.“ E felirat utolsó 
szava adott az arany pénznek nevet.

Tallér a német Thai,völgytől veszi eredetét, 
mivel Csehországban, Joachim-völgyben — Jo- 
aeliiinstbal verték netn ugyan először, hanem 
igen kitűnő minőségben. Legnevezetesebbek va- 
lának az 1518. körül gróf Schlick István által ve
retett két lat súlyú tallérok, melyeket eredetileg

JtKichims-vagyS.hlicbthalei -éknek neveztek.
Az angol i/uitur. az arany hazájától: Guineától 

vette neveit.
Л forint Flor énétől neveztetett, flormvs-пак, 

hol először verték 1252-ben, vagy talán -  mint 
Szirmay Antal hiszi — ab impresso flóré lilii.

A krajcár cruciger, kreuzer — az első idők
ben rányomott kereszttől vette nevét.

Az aranyak s tallérok varázspengése az ember 
gondolatát hamar a kártyajátékra terelheti. Ves
sünk egy pillantást tehát a kártyajátékok neveire. 
A frv'li díszes nevének eredetét, fájdalom, nem 
sikerült kikutatnom, hanem gyanítom, hogy a né
metek v-vel írták talán, mit ha az ember v-nek 
olvas, lesz: vorbli, azaz: el lehet rajta verni utol
só krajcárodat is. Lhomh e spanyol eredetű s any- 
nyit jelent mint férfi, cl hombre. Kezdetben azon 
egyént jelenté, ki ellen a többiek játszottak, mig 
későbben magára a játékre ment át. W h i s t  : a 
figyelemre serkentő: pszt! Pnf-ranc — fran
ciául préférenee, elsőség, kitűnőség. Mindenesetre 
egyike a legszebb játékoknak, ti \ art — ecart — 
régi francia nyelven: escart, letett kártyákat 
jelent.

A katonák is szolgáltatnak e tekintetben példá
kat. A huszárt akkor nevezték huszárnak, midőn 
Mátyás király kormányzata alatt húsz jobbágy 
állított ki egy lovas-katonát. К lovas-katonát ne
vezték huszárnak, jelentvén, hogy ez húsz job
bágynak </V«,husz ára. A dv'iyonijosok egy sárkányt,
(franciául: dragon,) ábrázoló hadi jelvénytől szár
maztatják nevüket. A gránátosok a régi hadvise
let alkalmával használt gránátok dobásától vet
ték nevüket. Az ulánusok e török szótól oghlan : 
fiatal ember. Először a tatár, később a lengyel 
könnyű lovasokat nevezték igy.

Infanterie gyalogság, a latin infam cse
csemőtől. Tehát körülbelül: csecsemő-csoportV 
Nem. Minden nyelvben bukkanunk oly szavakra, 
melyek eredeti jelentése megváltozott. így a latin 
infansból lett az olasz infante kamasz, legény, 
szolga ; ebből lett: gyalogszolga s végre gyalog
katona jelentményt nyert. A carcd/ene lovas
ság hasonlóképen olasz eredetű, e szótól: cavallo 
-  ló.

A Zapfenstreich — takarodó, mit a magyar ba
ka csapi sztrány-nak mond, onnan ered, hogy a ka
tonák, este, ezen jel által figyelmeztetnek, hogy a 
korcsmákat hagyják el —- das sie die Zapfen ver
lassen sollen.

Pasguill, Rómában az Orsini-palota szögle
tén álló csonka szobor nevétől vette eredetét, hova 
a gunyiratokat szokás volt kifüggeszteni.

Hanem nincs oly állás, oly mesterség, mely a 
mükifejezésekben oly kimerithetlen volna, mint a 
szellemdus diák-élet. Sáros-Nagy-Pataknak hires 
kollégiuma hemzseg a sajátságos elnevezések kü- 
lönféleségétől, melyeknek eredete azonban sehol 
sincs megírva. A furkós-botot például yei vndium- 
nak hívják; honnan öröklé e tisztességes eszköz 
szép nevet — nem tudom. — Ha veszély fenye
geti valamelyiküket, — elkiáltja magát: vadalma! 
— régen: ad arma! Az ungvári gyimnasiumban 
egy még most is élő tanárnak sétabotját j.ecár- 
nak hívják s ha valamelyik boglyas kis diákot 
kissé elagyabugyálja vele, társai azt mondják: 
r>m yprcäi oztatotr.“ E történelmi emlékű botot ak
kor keresztelt к pecárnak, midőn a tanár úr egy, a 
majálison hetvenkedő hasonnevű tanoncot gber- 
mált vele. Ki ne ismerné a diákok kedvenc elede
lét : а t< Timis csukát és papiros-haluskát ? Ki és 
mikor nevezte el e büntetés-nemeket igy ? — nem 
tudjuk.

A pesti egyetemen s átalában mindennaposak 
e kifejezések : ki volt a A dák ? baleket fogtunk, 
h I leket ősz — melyek mind ügyetlenség-, eset
lenség-, s gyávaságot jelzenek; kiválóan pedig 
azt szokták baleknek nevezni, a kit könnyű szerrel 
be lehet, fonni, a ki prokurál, fizet s mások esznek- 
isznak. E mükifejezés 1849. óta dívik hazánkban, 
s a magyar kiköltözöttek által származott át Tö
rökországból. A szónak tulajdonképeni értelme: 
halász. Minthogy pedig a halászok rendesen ügyet
len, esetlen nép szoktak lenni, könnyen átvitték 
azokra, kiknek a fapénz is jó, kik valami esetlen
séget követnek el.

Ki ne hallotta volna e szót: filiszter? Ez Je
nában született 1693-ban, midőn a polgárok és 
tanulók közt egy kis csatapaté volt, s az utóbbiak 
közül egy pár a csatatéren maradt. Az erre kö
vetkező vasárnap az egyházi szónok hevesen ki
kelt a tény ellen, s a többi közt azt is mondá, 
hogy ez épen úgy történt, mint a bírák könyvé
nek X. fejezetében meg van Írva: „Nyakadon 
vannak a filiszterek, Sámson!“ így lett a hős 
spieszpurgerség filiszter.

A fidibusz következőleg nyerte eredetét: Azon 
időben, midőn a dohányzást pápai brévék tiltot
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nyian üzennek hadat. Ö — a mint. egy szóval ne
vezik - materialista. Nem ismeri el az embert a 
teremtés valami önálló munkájának; be tudja bi
zonyítani, hogy a világ tercmtetése nem öt-hat
ezer eves; meggyőz bennünket, hogy a halál nem 
a bűn miatt vagyon, sőt arról is, hogy világrészünk 
nem Ázsiából népesült be, hanem Afrikából, mely 
valaha Gibraltár, Sicilia és a Bosporus által három 
helyen függött össze Európával; szóval ő sok 
olyat mond, mit Mózes könyveiből másként ta
nultunk. 0  hirdeti és kimutatja továbbá az anyag 
halliatlanságát, s nem tartja képtelennek a Dar- 
win-féle majom-atyafiságot. S mindezért „istente
len“ ember, a kit a fölbujtatott nép egy helyen 
kifütyült, más helyen kövekkel dobált meg, de a 
kit mindenütt rendkívüli érdekeltséggel hallgat
nak, és a kit fővárosunk fiatalsága szombat-este 
tiz óra tájban nagy lelkesedéssel üdvözölt a pesti 
indóházban.

Ha egy materialista gúnyosan támadná meg 
szivünkben a vallást, az isten hitét, e nagy vigaszt, 
s az égi morált, melyet istennek fia hirdetett e 
földön: magunk is követ tömöritnénk néhány sor
nyi hetünkből, hogy megdobjuk vele azt, ki ben
nünket ilyesmivel háborít és botránkoztat. De 
Vogt nem teszi ezt. О a tudomány érveivel mutatja 
ki az ember helyét a teremtésben, s akármilyen 
jó  keresztyének vagyunk is, semmi kedvünk zú
golódni az ellen, ki bennünket egy vigasztaló tannal 
ismertet m eg: mely szerint az ember fokozatosan 
s ép szellemi munkák által fejlődött ki mai álla
potára. Azt mondá egy bigott ember : „Vogt tanait 
csak a zsidók ünnepelhetik.“ Nem értjük ! Hisz az 
a próféta, kinek világteremtési allegóriáit ö szét
fosztja, épp a választott nép prófétája volt, s nem a 
keresztyének megváltója. De bármint van is, a 
hit dolgát ne keverjük össze a tudáséval, s ne so
pánkodjunk a miatt, hogy a geológia és őslénytan 
ezerszer régibb világot ismer, mint az, a melynek 
teremtetését Mózes allegóriája hat nap alatt vég
zi be.

A tan, melyet Vogt hirdet, nem a kedély, hanem 
az ismeret ügye. S mivel az ismeret terjed: nagy
ban gyarapodik az ő hóditó ereje is. Meglehet, 
tizenöt év előtt nem eresztették volna be a biro
dalomba, (nem csak azért, mert a frankfurti gyűlés 
egyik forradalmi szellemű hőse volt, hanem azért 
is, mert akkor itt a konkordátum uralkodott), s 
ime, most b. Gablenz hadparancsnok maga küldi 
értté saját fogatját, hogy az indóházból pesti szál
lására vigye. Az evaug. egyházgyülés sem vona
kodik átengedni neki iskolájának dísztermét, mert 
végre is a tudomány hősei és igazságai ellen har

colni ma már nem egyéb, mint nevetségessé válni#
A fiatalság, mely őt az indóházban üdvözlé, az 

ugyanakkor együtt lakomázó hírlapírókat is föl
kereste éljeneivel, kigyúlt orcáival és hangzatos 
szavaival.

A hirlapbélyeg eltörlésének lakomája volt ez a 
Frohner-szálloda termében, hol legalább is százan 
voltak jelen: szerkesztők, a sajtó munkásai, kép
viselők (többnyire baloldaliak), egy pár nyomda 
igazgatója stb. Vígan voltak, mert az öröm hozta 
őket össze, a sajtó szárnyáról megint lehullván egy 
bilincs. A Bunko zenekara játszott, s midőn meg- 
penditék szívhez szóló hegedűiket: ama remény
ben üdvözöltük őket, hogy ez a nehány hangszer 
pompás gát lesz egy áradat ellen. A toasztok ár
vizére gondoltunk. De mily hiú volt reménykedé
sünk ! Ez a zene nem gát lett, hanem olaj a tűzre. 
Egymásután gyúltak ki a toasztok, s még Cser- 
nátony is — e máskor oly hallgatag ember — 
háromszor zendült meg. Legszellemdúsabb volt az, 
a ki nem is jelent meg: Jókai Mór. Ö egy percre 
benézvén , látogatójegyül egy uj „carmen“-jét 
hagyta hátra, melyet Tóth Kálmánhoz irt, jókedvű 
éleekkel üdvözölve öt, mint minden tótok közt 
legderekabb Tóthot, ki annyit fáradt, hogy a „bil
log“ lebilleg-ballagj on rólunk. Mások komolyan 
éltették Tóth Kálmánt, a képviselőházat, a sajtót, 
távollevő nagy hazafiakat, s mikor ezekkel készen 
voltak : egymást. Minden toaszt újabb olajcsöpp 
volt a tűzre, melybe Szilágyi Virgil is belerohant, 
hogy mint egy phoenix ifjodjék meg. Azt mondá: 
hogy bár őt eltemette egy irótársa (később barát
ságosan megsúgta, hogy e felebaráti cselekedetet 
mi követtük el rajta pár hét előtti tárcánkban,) 
de azért itt van és él és élteti — Kossuth Lajost, 
a magyar hírlapirodalom legnagyobb journalistá- 
ját. Csodálatos ember! Több a fordulat benne, mint 
Seribe akármelyik vigjátékában. Egy nap küzd a 
felekezeti iskoláért, másnap élteti Kossuthot, s szen
tül hiszi, hogy a kettő összefér. Mi nem vonjuk két
ségbe, hogy erről meg is van győződve, hanem hát 
mégis csak jobb szeretnék, ha egy eszes ember 
nem ily meddő meggyőződések után indulna, ha
nem inkább alkalmat adna nekünk kijelenteni, 
hogy az, a kit már egyszer eltemeténk, (hí
vén Tóth Kálmán egy szép versében, mely szerint 
az ember nem csak egyszer hal meg életében) újra 
föl támadt.

Hát Horn Ede ! О is itt volt, megéljeneztetve a 
Vogt-üdvözlés után inváziót csinált lelkes fiatal
ságtól. Ez az éljenzés úgy hatott rá, mint az ütés 
a billentyű-bábura : fölugrott és hangot adott, de 
meglehetősen elszólta magát. Azt mondá: Magyar*
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országon nincs szabadság, miután még van „cau- 
tió“ és van sajtótörvény! Valószinü, hogy ha 
valamivel jobban tud magyarul, igy fejezi ki ma
gát : „A  szabadságnak még hiányai vannak Ma
gyarországon, mert még létezik a hírlapi biztosí
ték (a mi különben nálunk az előfizető közönség 
biztosítására sem ártana!) s még van külön tör
vény a sajtó vétségekre.“ Egy barátunk oda súg
ta * Horn nem látszik tudni, hogy a sajtótörvény 
enyhébb, mint a büntető, s az újságíró alig köszön
né meg, ha az átalános büntető paragraphusok 
szerint Ítélnék el.

Egyébiránt az nap elszólták magukat a méltósá- 
gosfőrendek is, miután töbségük nem kívánja eltö
rülni a botbüntetést. Már ezt a reformot nem bír
ják elviselni a humanitás századában. A világ pe
dig ez egyszer kiváncsi lett a méltóságos főrendek 
ülésére, s a karzat soha sem telt meg jobban, mint 
a múlt szombaton. Hanem a komédiát nem érhet
tük meg a maga teljességében, miután a színfalak 
közt újra scenirozták, s b. Lipthay Béla indítványá
ra a törvényjavaslatot még egyszer visszaküldők a 
jogügyi bizottsághoz. Hallottunk azonban igy is 
sok szép szót. B. Lipthay B., gr. Apponyi György 
és Tomcsányi főispán ragaszkodnak a bothoz, mi
vel nincsenek még fogházaink. Egy fiatal mágnás : 
gr. Teleki Ede azonban jól megfelelt nekik ; kor
szellem és emberszeretet szólt belőle, s másnap 
mindenki dicsérve emlité. Jellemző dolog, hogy a 
méltóságos főrendeknek épp a botbüntetés miatt 
jött kedvük opponálni. De bármint opponálnak is :

forduljunk élvezhetőbb tárgyak felé, miután e hét
nek volt egy kis művészi oldala is.

A nemzeti színház „Jó madarát“ (ez a cinie 
Szigeti József újra átdolgozott vigjátékának) en
gedjük röpülni, nem jut föl úgy sem a Parnassusra j 
említsük meg inkább Szigeti Imrét, kit eddig 
csak mellékes szerepekben használtak, s ki kö- 
zelébb „Brankovics György “ -ben lepte meg a 
közönséget. Nem utánozta Egressyt, s magától is 
elég jó  alakot adott, bebizonyítva, hogy figye
lemreméltó tehetség. Prielle Kornélia aszszony 
pedig egy szavalattal lepte meg tisztelőit. A 
színpadi szalonok e felülmulhatlan csevegője 
Vörösmartynak „A  szegény asszony könyve“ cí
mű költeményét mintegy elénk festé, hajlékony és 
kifejező hangjával. Bég haliánk verset ily szépen 
szavalni. Az irói segély-egylet hangversenyén sza
valta, melyet múlt vasárnap a fiatal Bertha Sán
dor rendezett, ki évek óta külföldön képezi magát 
a zongorajátékban és zeneköltésben, s most mindyi 
két oldaláról bemutatta magát. Beethowen hang
versenyét s a magyar darabokat tisztán, kifejezöleg, 
művészi felfogással játszá, a színházi zenekar ál 
tál előadott „Palotása“ pedig meggyőzött bennün
ket, hogy még derék zeneszerző is lehet belőle. A 
közönség tapsai is ezt a meggyőződést fejezték ki.

A zeneidény különben megindult javában. Itt 
vannak a jlorenciek, s most már nohány estén át 
övék lesz a közönség. Ok három év óta rendes 
vendégeink, elébb győződhetvén meg mint 
Vogt К. — arról, hogy nagyon téves az a nyugati 
vélemény, mely szerint Pestnél kezdődik a Kelet.





ben, hova nemcsak tisztek, hanem más oly ifjak is 
íárh atnak, kik magukat tisztekké akarják képezni.

* { A  „ T r ó v k e r c s Ö “ - t ) ,  Szigligetinek 400 db ara
nyat nyert tragédiáját gr. Z ichy Géza németre 
fordította, s közelébb adták elő Pozsonyban nagy 
tetszés közt.

* ( A  k i r á l y n é  R ó m á b a n )  van s jelen volt decem ber 
8-ikán az egyházi zsinat ünnepélyes megnyitásán, 
másnap pedig a pápát látogatta meg. 0  felsége, 
— hir szerint — február végéig marad Kómában.

* (.B o c i k é  D á n i e l ), ez agg képviselő, 1849-ben 
ötezer forintot tett le a magyar korm ány kezébe а 
honvédsebesültek javára. A  közbejött események 
azonban nem engedék ez összeget a kijelölt célra 
fordíthatni. Most tehát az öreg B oczkó a letéte- 
ményről szóló iratokat átadta Vidácsnak, azon 
kéréssel: eszközölje ki a kormánytól, hogy e le
tett pénze a rokkant honvédek menházára kia- 
dassék.

* { A z  i r ó i  s e g é l y - e g y l e t  é s  K i s f a l u d y - T á r s a s á g  

j a v á r a  r e n d e z e n d ő  b á l )  jan. 15-dikén lesz a redout- 
ban, s jegyeket (a meghívó előmutatása mellett) a 
nemzeti szállodában kaphatni d. e. 9 — 12, d. u.
3— 5 óra közt. Szem élyjegy 5 frt, családjegy 2 
személyre 8 frt, háromra 10, négyre pedig 12 frt.

* { E l v e s z e t t ,  a l a p í t v á n y . )  D r. Balassa tanársága
25-ik évfordul óján'az orvoskar ülésén az orvosnöven
dékeknek Ösztöndíjul élő szóval 10,000 frtos ala
pítványt tett, mely ajánlat jegyzőkönyvbe vétet
vén, a in. k. helytartótanácsnak felterjesztetett. 
Mielőtt azonban a tanácsi testület a készpénzt 
vagy alapitó levelet átvette volna, dr. Balassa 'el
halt, és ekkép orvosnövendékeink az illető testület 
hanyagsága által tetemes segélyezéstől fosztattak 
meg.

*  ( H a l á l o z á s ) .  Ruzicska G yörgy, az agg zene
szerző, e hó 2-ikán elhunyt Kolozsvárit. M ég 
utolsó perceiben is a zenevél foglalkozott, hang
versenyt emlegetett, kezével taktust vert,s a képzelt 
hangok harmóniájával elégedetten, mosolyogva 
múlt ki.

* { N a g y  s z e r e n e n c s é t l e n s é g ) .  A p á i m b a n  novem ber
29-ikén délelőtt egy ladikon tizenkét fiatal ember 
a Duna túlsó partjára szándékozván menni favá
gás végett, midőn a viz közepére értek, a hirtelen

támadt szélvihar a ladikot felforditotta, minek kö
vetkeztében kilencen a vízben lelték halálukat, a 
többi három pedig úszás által menekült ki a ve
szélyből.

* { Ó r i á s i  o k m á n y ). Gr. Eszterházy János gy ű j
teményében egyebek közt I. R ákóczy G yörgynek 
egy oklevele van 1647. évi nov. 11-ről, melynek 
hossza négy egész öl. Ily  hosszúságot egy iv ter
mészetesen nem adott ki, s a dolgon akként segí
tettek, hogy több ivet összeragasztva, azokat ír
ták tele.

* { Ö r ö k s é i g  A m e r i k á b ó l ). A  „H on t“ -t fölkérték 
New-Orleansból, hogy hozza nyilvánosságra, mi
kép Boldán nevű iparos hazánkfia Selmában 
november 8-án elhalálozott, s vagyonát végrende
l e t i g  három testvérének és egy K uzinyay nevű
nek hagyta. Bővebb felvilágosításért az örökösök 
levélben Botsay Sándorhoz forduljanak New-Or- 
leansba (26 Hospital Street). A  m egboldogultnak 
vagyona 18,000 dollár körül jár.

* { A p a f i  M i h á l y t  m i n t  k ö l t Ö t )  mutatta be a „M . 
P .“ egyik utóbbi száma, közölvén az egykori fe
jedelem től egy verset is, melyet 16 éven korában 
irt. Egyébiránt Apafi már 13 éves korában, 
1645-ben egy munkát adott ki, mely egy század 
múlva, 1753-ban, második kiadát is ért. 1674-ben 
pedig egy terjedelmes hittani munkát fordít le 
és ad ki, „m elynek erőteljes nyelve, uj alkotásu 
műszavai több méltánylást érdemelnének, mint a 
minőben eddig részesültek.“

* { A  j ó é i v á  g y ű  P á r i s )  naponkint 175,132, ökröt 
45,67 8 tehenet, 143,428 borjut,1.068,082 juhot, bir
kát emészt meg. Ide számítható m ég a szintén na
ponként fölhasznált 3 millió font hal. A  naponkint 
sok mázsa mennyiségben fölhasznált burgonyák, 
káposzta s répák, a kenyér, liszt, sajt stb. ide nem 
számítandók. Ha a fönemlitett s a hihetetlens éggé 
határos számok csakugyan valók, alig bírjuk el
gondolni, honnan veszi Páris egy napra e bor
zasztó mennyiségű állatot.

* { A  m o n t - c e n i s i  v a s v t o n )  a roppant hófúvás kö
vetkeztében 3 kocsi kiugrott a sínekből, és több 
száz lábnyi mélységbe zuhant. A  gépész lábát 
törte.

BOLOND MISKA NAPTÁRA.
1810

Szerkeszti T Ó T H  K Á L M Á N .
103 oldal 8-rétben, 40 hnmoristicns képpel.

T f t r t f t l m * : Búcsú aa ó-évtől. —  Jövendőmondások aa egész évre, 24 képpel. —  Kéj-kirándulgatás a Mar
ci teáig ötre. - -  Ón hymnusz. —  Alkotmányos reformok. —  E g y  véletlen párbeszéd, mely csak esztendő múlva történik 
meg a soldatesca és a hyerarchia kőit. —  A b Újvilág látványosságainak hetirendje. —  Népdal. —  Seminar!umi élemények. —  
tná domáayok quintet set tiája. —  E g y v e le g ; gős hátán jár a világ. —  A b orrok (physiologiai ismertetés.) —  Quodlibet koso 
és oktalan kérdések és feleletekből. —  Politikai egyszeregy. Mit láthatóak és élvezhetnek- Pest fővárosban a  külföldiek. 
(8 képpel.) —  Álmoskönyv, alkotmánynyal álmodók fá m ára . Politikai kis káté nagy gyermekek számára. — A modern al
kotmányosság kátéja, —  Consilium Napóleonnál. —  Rakéták. —  Circus: a határőr vidéki erdőségek ügyében, futtatják Signor 
Giulasinello és Khunello. —  Nem mer megháeaeodni, t. i. Bakos Flórie ur. Alula'eAgt s elbeszélés. —  Adomák. —  Velooipede- 
tőrténetkék fotográfiák u'án. —  A slercetes-rendek alapszabályai jövőre. —  Dalárda, dallam.

A csinosan kiállított 8 humoros képekkel bőven illusztrált mulattató naptár ára 80 kr.




