
B á r ó  S e n n y e y  P á l .
A mult hónap végén a kormány körében tör

tént változások örvendetes hír gyanánt lepték meg 
az egész országot. Schmerling, Zichy és Nádasdy 
visszavonulása összeomlását hirdette azon centra
lizáló rendszernek, mely 
Magyarország szigorú 
alkotmányos érzelmei
ben oly erőteljes ellen
állásra talált, s a mely 
rendszer bukását passiv 
magatartással az időtől 
várta és szivéből ohajtá 
minden magyar.

Az uj politikai fordu
lat, mely reánk virradt, 
nagy fontosságúvá teszi 
a kort, melynek hazánk 
sorsa felett messze jö
vőre határozni jutott 
osztályrészül, s a kor
ral együtt nagy fontos
ságúak a személyek, kik 
benne főszerepre van
nak hivatva, hogy a le
hető kiegyezés nagy mü
vét végrehajtva, a hosz- 
szas bizonytalanság ré
véből biztos partra ve
zessék alkotmányunk 
ügyét.

Azon férfiak közé, kikre most e nagy munka 
vár, tartozik báró Sennyey Pál is, kinek fötárnok- 
mesterré történt kineveztetését múlt számunkban

jelentettük, s kinek most arcképét is bemutatjuk, 
— legalább vázlatosan fölsorolva azon adatokat, 
melyek a fontos méltóságra kijelölt férfiú eddigi 
politikai pályájáról, működéséről tudva vannak.

B. Sennyey Pál, mint 
fényes elméjű, erélyes 
és tiszta jellemű állam
férfi ismeretes. Előkelő 
és gazdag családból 
származva, a magyar 
főnemesség hagyomá
nyos elvei szerint ne
veltetett, s igen fiatalon 
lépett a politikai pályá
ra. Midőn 1848-ban a 
pesti országgyűlés kép- 
viselöházának tagja lett, 
talentumának hire már 
széles körben el volt 
terjedve, s a konzerva
tív párt azon fiatal tag
jai közé számíttatott, 
kiknek jövőjéhez a leg
szebb reményeket lehe
tett csatolni.

A közbejött esemé
nyek csakhamar elvon
ták a nyilvános szerep
lés teréről. A Bach kor

mány alatt elvei miatt teljesen visszavonult, s ezen 
időben az úgynevezett konzervativokkal együtt 
részt vett azon emlékiratok megállapitásában, 
melyek Magyarország autonómiáját védték, s az

ШГ0 Sennyey Pál. (Rajz. Beszédes Kálmán.)
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absolut központosító rendszer ellen voltak irá
nyozva.

Sennyey, ki magas szellemi tehetségei mellett 
alapos történeti és államtudományi ismeretei által 
is kitűnő, 1853-ban a magyar akadémia igazgató- 
tanácsának tagjává választatott.

Az októberi diploma után 1860-ban a helytartó - 
tanács alelnöke lett, de az elsők közé tartozott, kik 
visszaléptek, midőn alig egy év múlva újra provi- 
sorium Ion hirdetve.

Az újabb időkben, mint a „Pesti Napló“ egyik 
közelebbi számában b. Kemény Zsigmond is irta 
róla, oly hü meggyőződéssel közelitett az úgyne
vezett Deák-párt nézeteihez, hogy nem lehetett 
kétkedni, miszerint benne törekvéseik egyik erős 
támaszát találják.

Érdekesnek tartjuk még közölni, a mit a ma
gyar érdekeket képviselő bécsi lap, a „Debatte“ 
mond az uj tárnok jellemzésére e sorokban :

„Sennyei báró a kiegyenlítés eszméjének meg
testesülése, államférfi a szó legjobb értelmében, 
szilárd és rendithetlen abban, a mi egyszer meg
győződésévé vált, hanem mindamellett ama szelíd, 
békés érzület uralkodik nála, mely kizár minden 
vitatási makacsságot, s az igazsággal is csak ak
kor elégszik meg, ha az egyszersmind méltányos, 
s az alkotmányos életben szívesen egyezkedik, ha 
az egyezségek által nincs veszélyeztetve az el
érendő cél. Sennyey báró volt az első magyar kon
zervatív, ki az Apponyi gróf által fölállított esz
méhez csatlakozott, hogy t. i. a magyar kérdés 
megoldása csak a Deák-párttali egyezmény által 
eszközölhető, s azóta ez értelemben munkálko
dott. Azon bizalom tehát, melylyel a magyar sza
badelvűek Majláth urat köszöntötték, Sennyei ki- 
neveztetése által csak emelkedhetik és erősböd- 
hetik.“ ,

У

K e r ü l d  a s z é p e t !
Beszély.

Irta J ó k a i  M ór.
(Folytatás.)

Azt mondják, hogy két szerető szív hamar meg
érti egymást. Annyi bizonyos, hogy az egyik fél 
hamar azt hiszi magáról, hogy szeret.

Anna titkolózott védnője előtt, s elég ügyesség
gel birt akkor, midőn az gyanút támaszthatott 
volna ellene, egy rá nézve egészen közönyös imá
dójával foglalni el magát.

Alattomban pedig minden alkalmat felhasznált, 
hogy a szőkével megértethesse magát.

A szőke értett is már mindent.
Tudta, hogy a leány szerelmét birja egészen s 

eljöttnek látta az időt, melyben a szerelmes játsz- 
hatja azt a szerepet, a mely a szerelmes nőt még 
szenvedélyesebbé teszi, a busongó hallgatagot.

Oh azok a nők ! Oh azok a leányok! Hogy meg 
vannak bolondulva egy elkomorult arcú kedves 
miatt! A helyett, hogy ütnék arcul legyezőjükkel 
az olyan haszontalan fickót, a kit tud érdekelni 
valami a világon, a midőn birja már az egész vi
lágot egy odaadó szívben, s kergessék pokolba 
azt, a ki a mennyországban nem tud jókedvű lenni: 
még ők járnak utána, még ők tudakolják, mi bá
nata lehet? Miért e felhő homlokán? S óhajtanak 
megküzdeni a lidérccel, mely a szerelmest büv- 
láncával megfogta.

Anna észrevevé, hogy a szőke szomorkodik.

Ez különben is érdekesekké teszi a szőke ar
cokat.

Természetesen első gondja volt megtudni, hogy 
mért szomorú a szőke.

Az pedig elkezdett neki egy hosszú históriát 
beszélni az égről, meg különböző utakról, melyek 
az égbe vezetnek, s szerencsétlen halandókról, a 
kik ilyen különböző utakon járva, bár mennyire 
nyújtsák is kezeiket egymás után, elvégre is csak 
az égben találkozhatnak.

Anna már azon kezdett aggódni, hogy a szőke 
vagy Rhodusi vitéznek csapott fel, vagy kalugyer 
lett; mig az utoljára kiderité aggodalma titkát, 
hogy a valláskülönbség mily nagy akadály két 
egymást szerető szív útjában.

A bajor gárdatiszt természetesen nem volt egy 
hiten az orosz hercegasszónynyal.

-  Oh, ez semmi! szólt könnyedén nevetve a 
hercegasszony. Ha te a pápa hive vagy : én is az 
lehetek könnyen. A pápa igen jó ember, áttérek 
hozzá s imádkozom ezentúl úgy, a hogy te.

Nem is nevezte ezt áldozatnak. Hiszen, ha már 
Radziwillt kidobta a hajóból, miért ne hajíthatta 
volna utána még szent Cyrillt és Methodot is ?

— Hajh! kedvesem, sohajta a szőke; az a baj,
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hogy nem is a pápa hive vagyok, hanem Lutheré, 
a hitujitóé.

Anna kétszer is vállat vont.
— Hát leszek akkor én is lutheránus.
A szőke lábaihoz omolt az önfeláldozó kedves

nek s csókjaival halmozá el kezeit; esküdve, hogy 
az angyaloknak nincs is szükségük valami spe
cialis vallásra, mert hisz ők maguk emelik föl az 
idvezülteket; már pedig Anna valódi angyal.

Ez időtől fogva aztán egy uj celebritással sza
porodott meg a hercegnő látogatási terme.

E nevezetesség doktor Björnsfield, hirhedett tu
dós volt, távol Svédországból, nagy bölcsész és 
csillagász; ki nem is egyébért jött Rómába, mint 
azt a teljes napsötétülést tanulmányozni, mely 
Európának egyedül a déli részeiben lesz tökélete
sen látható. Akkor egyszerre divat lett a római 
hölgyeknél a csillagászattal foglalkozni; Björns- 
f  éld igen díszes, elegáns tünemény volt egy dok
torban ; szépen beszélt olaszul, franciául; nagy, 
díszes magatartásu, sima, egészséges arcú negy
venes férfi lehetett; a legszeretetreméltóbb kor. 
Róma grófi és hercegi hölgyei fél éjeken át el
hallgatták magyarázatait a szabad ég alatt a csil
lagképletekről.

Időközben pedig, a mig a többi szépeket az ég 
fényes betűinek ismeretére oktatá a doktor, Annát 
megtanította — a sorok között olvasni. Ot Luther 
vallására oktatá titokban.

Előtte fölfedezte, hogy a csillagászat csak mel
lékfoglalkozása, igazában pedig stockholmi hittu
dor, ki barátjának, a kapitánynak különös meghí
vására jött ide, a reformatiónak egy lelket Róma 
kellő közepében megnyerni.

És Anna igen jó tanítvány volt, hamar felfogta 
az uj tanok tételeit, s igen kellemetesnek találta, 
hogy azok szerint a házasságkötés sokkal keve
sebb cerimoniával j á r ; nem kell hozzá annyi sok
féle engedély, ünnepélyes szertartás és nyilvános

ság. Egy lelkész és két tanú egy hajó födélzeten: 
aztán még két s z í v , a ki egymást szereti; és ez 
elég.

Anna egész odaadással veté magát kedvese hi
tében. Hisz ha a férfi szavában oly vakon tudott 
hinni, hogy ne hitt volna abban, a kiben a férfi 
hisz ?

Anna egészen boldog volt. Már előre kitervez
ték az éjt, melyen ő és kedvese váltott lovakon 
Civitavecchiáig lógnak szökni, ott készen vár rá
juk a hajó, mely Őket tova szállítja; a lelkész már 
elment előre a hajóra: az ott fogja őket egybees
ketni. A hajóskapitány és a kormányos lesznek a 
tanuk.

Odaadta már a leány mindenét, a mi egy haja
don szivének titka, az imádott férfinak, csak egy 
volt még előle rejtve : születésének rejtélye.

A jó Radziwill ezt köté leginkább lelkére, hogy 
jól megőrizze; mert ha el találja bocsátani, el
veszti vele magát, és elveszti jóltevo barátját, ki 
e percben épen az oroszlány kézcsókolására járul, 
a ki rá gyanakszik, s ha gyanúja igaz, széttépi.

Anna ezideig győzött a gyermeki hiúságon; 
megáll háttá, hogy ifjú kapitányának el ne dicse
kedjék vele: „ez a fő, mely válladon nyugszik 
most, egy koronát viselhet egykor!“

Anna tudott sokáig hallgatni a feje fölött lebegő 
koronáról.

Valahányszor erre gondolt, olyankor eszébe ju
tott Radziwill, s azt hitte, hogy annyival mégis 
tartozik annak, ki érte ezer kancsukát elszenve
dett, hogy el ne árulja soha.

Erősen föltevé magában, hogy e rejtélyt a sírba 
fogja vinni magával. Lesz egyszerű boldog nő, és 
elfeledi, hogy valaha cárnő leányának álmodta 
magát.

De hát, mi a leányok ereje?
(Folyt, köv.)

488

А у á s sí г r ó 1 h a z a t é r ő k .
(Életkép.)

E képünk eredetije Lotz Károlytól származik, 
azon kitűnő tehetségű festészünktől , ki németor
szági születése dacára kiváló érzékkel áldatott 
meg a magyar életkép-tárgyak felfogására.

A magyarországi vásárok gazdag tápot nyújta
nak úgy a festész ecsetének, mint az iró tollának, 
s ezek ezer különváló apró részletük mellett még 
azon sajátsággal is birnak, hogy a különböző vi
dékek színezetét mindig magukon viselik.

A többi közt menjünk el egyik alföldi városunk 
sokadalmára.

A vásártér beláthattam Ponyvafödött, deszka- 
és gyékényes sátorok, valamint az ekhós szekerek 
utcákat s afféle improvizált várost képeznek, a mi- 
lyek lehettek a nomád magyarok székhelyei pár- 
ducos őseink idejében.

A sátorok közti utcákon tengernyi tarkabarka 
néptömeg hullámzik és zsibong.
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Mindjárt a vásártér elején, a mézeskalácsosok, 
méhserárusok s a játékkereskedők sátrai állanak. 
A mézesbábuk s a cifrán festett játékok előtt 
nagyra meresztett szemekkel pogácsaalma-képü 
gyermekek csodálkoznak, fél kezükkel anyjuk 
ruhájába csimpaszkodva, mig a méhseres üvegek 
körül nyalka legények kinálgatják cifrán felken
dőzött szeretőiket.

E hely tőszomszédságában telepedtek meg a 
magyar vásárokról elmaradhatlan nyomorékok, 
kik énekelve, imádkozva, jajgatva és csöngetve 
igyekeznek a könyörületes szivüek ügyeimét ma
gukra forditani. Odább vannak a szürszabók, tatai 
kartonfestők, privigyei kékposztósok, a gyolcsos

De miféle jó illat üti meg orrunkat ? Ah, itt sü
tik a cigánypecsenyét, a magyar vásárok e párat
lan deliciáját, mit azon melegen , a hogy a serpe
nyőből kiveszik, nyomnak belé a kétfelé szakított 
fehér cipó bélébe.

E hely körül áldogálnak a vásárra jött vevők 
szekerei, melyekről azonnal ráismerhetünk tulaj
donosaikra. Az egyik tele van rakva mindenféle 
nagyságú cserépfazekak- és lábasokkal, s ezek 
közt tisztes kövérségü asszonysággal, a ki kétség
kívül a tisztelendő plébános ur gazdasszonya. A 
másik saraglyája mellől szénagyüjtö villák, ta
licskák és nyirseprök bökdösik ki hegyeiket, hir
detve az árendás ur szükségeit. A harmadikon uj-

A vásárról hazatérők. (Lotz Károly eredetije után.)

tótok, szegedi késárusok, kalaposok és szíjgyártók 
s ezektől különválva a röföskereskedő zsidók, kik 
rikácsolva alkudoznak vevőikkel.

Azonban lehetetlen a vásártér minden részét 
meglátogatnunk. Egy khaosz az egész, melynek 
minden paránya különálló képet alkot. Egyik vé
gen kócevők mutatgatják mesterségüket, a mási
kon majmot táncoltatnak. Itt viaszos vászonra fes
tett zsiványhistoriát magyarázgat kintorna mellett 
énekszóval egy lerchenfeldi németbe oltott talián, 
mig amott tagjait ficamitgató gimnasztát bámul az 
uj csizmáját hátán cipelő s fején egymásra három- 
négy sor uj kalapot rakosgatott tömeg.

donatuj sodródeszka alatt tulipántos bölcső szé- 
gyenkedik, mig az ülés alatt egész halmaz mézes
bábot, kardot és huszárt pillanthatna meg a figyel
mes kutató, mikkel jegyző uram háznépét akarja 
meglepni.

Szóval mindenki visz magával haza valami vá
sárfiát, még az a szegény juhász házaspár is, ki 
oly elégedetten kocog hazafelé az országúton, mert 
habár évi kommenciója csak húsz jó forint, telik 
még abból ólomgyürü a kis lánynak, tarkakesz
kenő Zsuzsikának, lévai füzérperec a gyerekek
nek s kereken fjáró, a lófarkán síppal ellátott há- 
romszemü huszár a kis Pista számára.
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A l e n g y e l  z s i d ó .
и.

Sajátságos kenyérkereset a lengyel zsidóknál 
többek közt a faktorkodás. Minden városban van
nak faktorok ; a nagy városban számtalanon. Ezek
nek foglalkozása körülbelül az, a mi nálunk az 
üzéreké; csakhogy mig a mi üzérünk csupán 
bizonyos körben : gabona, bor, gyapjú vagy 
más üzletágak körül működik, addig a faktor 
bármire is használható s szinte csodálatos tapin
tattal és gyorsasággal végzi, a mit rábíznak. Ha 
valamely vendéglőbe szállunk, az első, a ki beko- 
cogtat: a faktor. Legelőbb is bemutatja magát, s 
jelenti, hogy ő N. faktor; ha valamit venni vagy 
eladni akarunk, ö a legjobb alkalmakat tudja; ha 
házasodni akarunk, rögtön szerez menyasszonyt, 
akár hármat is, itt aztán majd válogathatunk: 
mind szép, mind jó, és — a mi a fődolog — pénze 
is van igen sok mind a háromnak. Ha kölcsönt 
akarunk felvenni váltóra vagy kötelezvényre, ő 
rögtön elmegy Dávid Wittenberghez, s reméli 
hogy nem tér üres kézzel vissza. — Csak a minap 
utazott erre keresztül X. gróf — jegyzi meg fél- 
reismerhetlen célzással — s ö neki rögtön szerzett 
2000 frtot csak 50°/» kamatra, amiért is a gróf — 
a nagylelkű, derék gróf — nem késett buzgó és 
serény faktorának azonnal száz frtot a markába 
nyomni.

E faktor azután mindent elvégez, a mit rá bíz
nak ; kölcsön szerzésénél nagy sarcot vesz az il
letőn, de egyéb szolgálataiért kevesebbel is beéri. 
Tarnowban a „Hőtel de Krakovieu-ben tökélete
sen vak faktorom volt, ki azonban teljes biztos
sággal járt mindenütt, mindent bevásárlóit, nem 
csalatta meg magát, egész nap sürgőtt-forgott, szá
molt, irt, s este a csapszékekben hegedült. Ugyan
ennek volt egy siketnéma fivére, különben a köny
vekben igen jártas férfiú, a tarnowi zsidóknak 
valóságos orákuluma, és csakugyan nagyon saját
ságos ember. О nem tudott más nyelvet, csak hé
berül ; s midőn egyszer a faktorral meglátogatott, 
ez rám és utitársamra mutatva, krétával az asz
talra irta a kérdést: vájjon mit vél, minő földiek 
vagyunk mi? A néma vállamra tette a kezét, so
káig nézett mindkettőnket, s végre az asztalra irta 
e szót héber betűkkel: hungerae, azaz magyarok. 
Nem tudtam, kit csodáljak: a vakot-e, ki írni tud, 
vagy a némát, ki a vakkal közlekedik. Ha a vak 
valamit közölni akart a némával, egész rendes hé
ber betűkkel irta azt az asztalra; a néma pedig 
feleletét vele úgy közölte, hogy jmegfogta a vak

nak jobb kezét s ennek mutató ujjával a betűk 
alakját utánozta az asztalon. A vak őt pontosan 
megértette, s mindjárt elmondta nekünk, mit köz- 
lött most vele fivére. De l’Epée és Heinicke talál
mányát soha sem bámultam annyira, mint e cso
dálatos tudós némában, ki, mielőtt elváltunk volna, 
tudtomra adta még, hogy ő már a régi zsidó Tar- 
gumban, a 83-ik zsoltár 8-dik versében olvasott a 
hungerae nemzetről, s igy ennek igen réginek kell 
lennie.

Az ember nem hinné, mily sok ismeret s meny
nyi józan ész lakik némely rongyosan ide-oda fut
kosó lengyel zsidóban. Még a legszegényebbek 
közt is alig találnunk olyant, ki vallását s ennek 
történetét — mely a zsidónál egyúttal nemzeti tör
ténet — ne ismerné. Az észt és képességet benne 
egyátalán még legkíméletlenebb ellensége sem 
tagadhatja. Csupán az egyetlen Mendelssohn Mó
zes, ama fellengzős gondolkozásu zsidó bölcsész 
is elég bizonyitéka e nép életrevalóságának s an
nak is, hogy kár, miszerint ez öregen ifjú népnek 
oly nagy része tilinkózva jár rongyot szedni s ma
gának és másnak kárára gyűjt ezreket a limlom
ból, mit más ember elvet.

Mendelssohnnak két kitűnő müve: „Briefe über 
die Empfindungen“ (Reutlingen 1-790) s ennek ki
egészítő része: „Rapsodie, oder Zusätze zu den 
Briefen über die Empfindungen." — Ekét műben 
ő igen sajátságos és egészen váratlan, uj hypothe- 
sist állított fel, melyben az ösztönöknek az okos
ság felett való hatalmát mathematikai módon ha
tározta meg. — Érdekesnek tartom itt mellesleg 
megjegyezni, hogy Saphir, a nevezetes bécsi hu
morista magyar, és pedig fehérmegyei lovasberényi 
születésű zsidó volt.

A lengyel zsidó viselete némi vegyitéke a keleti 
s a múlt században Európában dívott viseletnek. 
Fején vagy alacsony köcsög kalapot, vagy pedig 
— főleg ünnepeken — szintén alacsony prémes 
sipkát visel. E fejfödö alatt azonban főkötöhöz 
hasonló sipkát is hord, melyet soha le nem vesz? 
miután neki födetlen fővel, a vallás tilalma sze
rint, nem szabad lennie. Haját rövidre nyiratja; 
csupán a két halántéka fölött hagy meg egy-egy 
üstököt, mely göndör szálakban mintegy arasznyi 
hosszúra lóg le. E két üstököt ők „óa/ze"-nak 
nevezik. Nyakáról mellére az üng alatt szövetből 
varrott zacskó csüng alá, mely szintén valami val
lásbeli jelkép. Mellénye igen hosszú; nadrágja
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szűk s a térden alul fehér harisnyába vész el. Lába 
fejét csatos bőrcipő fedi; hosszú kabátja pedig e 
cipőt verdesi. (Némely vidéken harisnya és cipő 
helyett térdig érő csizmát hordanak.) — Ünnepe
ken nem kabátot, hanem keleties selyem kaftánt 
(a szegényebb evenlastingból varrottat), melyet de
rekán zsebkendőjével köt á t ; nem egyedül azért? 
hogy összetartsa, hanem mert a vallás nem engedi, 
hogy ünnepen akár kezében akár zsebében vala
mit vigyen, s zsebkendő nélkül még sem mehet az 
utcára.

A lány, a mint férjhez megy, haját egészen rö
vidre nyÍratja, jeléül annak, hogy most már férje 
lévén, nincs többé szüksége testének legnagyobb 
díszére, mely csak arra való volt, hogy vele egy 
férfit hódítson meg. Nagy vigasztalásukra szolgál 
azonban — mellesleg mondva — e nőknek ama 
körülmény, hogy nem csupán a haj az , mivel a 
férfiakat mai napság meg lehet hódítani. — A 
zsidó nő ezután ugyszólva hermetice köti be fejét 
s ünnepeken néha ezreket érő diadéma ragyog 
homloka felett.

Csupán egy zsidónőt ismertem Lengyelország
ban, ki saját haját viselte; ez mindig a műveltebb 
keresztyének társaságában járt, keresztyén férfiak 
udvarlását elfogadta s ily udvarló igen sok akadt, 
miután e boldogoknak 6% kamatra is adott pénzt; 
férjét a legszigorúbb papucs-kormány alatt tar
totta, s még az előkelőbbekre is megneheztelt, ha 
őt nem címezték Frau von Weisz-nak.

A zsidók Írása, mint az egyptomi, szintén hie- 
roglyphekböl származik; mutatja ezt betűik alak
ja és neve:' igy például alef=:a (alef=bika; 
a betű két szarva bikára emlékeztet); res= r  (rés 
—fő: a betűk hajlása hasonló az ember agyához); 
egyátalán minden betti valamely tárgy alakjához 
hasonlít s annak nevét is viseli; igy kof (k betű) 
= korsó ; liet (h)=sövény ; gimel (g)=teve; nun 
(n )= hal; cáde (c)=horog stb. Magánhangzói a 
zsidó alfabetumnak nincsenek; az újabb idők óta 
azonban pontokkal és vonásokkal szokták ezeket 
a mássalhangzók alatt kitenni ; magánhangzók is 
csak úgy bírnak a vagy á értékkel, ha alattuk az 
a jel (-) áll.

A lengyel zsidók szigorú, sőt mondhatnám túl
zott vallásosságáról elég legyen a következőket 
elmondanom.

A zsidók azt hiszik, hogy a messiás a Genezá-' 
reth mellett fekvő Tiberias városából — mely 
egyike a Talmud négy szent városának — fog

származni. Az ott lakó zsidók legnagyobb része 
vallásos társaságot képez, mely csupán imádság
gal és isteni szolgálattal foglalkozik. Csekély ré
szük kereskedést uz, de ezeket a többiek ketfféreti, 
azaz hitetleneknek, nevezik.

A lengyel és orosz zsidók közül igen sokan még 
a legtávolabb északi vidékekről is zarándokolnak 
Tiberiásba, hol azután hónapokig imádkoznak a 
maguk, családjuk, rokonaik és hitsorsosaik üdvé
ért, és pedig azon okból, mert a Talmudban meg 
van irva, hogy az egész világ az eredeti khaósz- 
ba fog visszaesni, ha e négy szent város egyiké 
ben legalább is kétszer hetenként nem mondatnak 
buzgó imádságok Izrael istenéhez. — (Mellesleg 
jegyzem meg itt, hogy e szó „Jehova,u héberül nem 
jelent istent s egyátalán nem is szó. A régi iratokban 
a zsidók isten fogalmát három szóval fejezték ki, 
t. i. volt, van, lesz; utóbb e három szónak csak 
kezdő szótagjait Írták le, t  i. je-hó-va, a miből 
azután csupán a héber nyelvben járatlan keresz
tyének csináltak „Jehová“-t. Végre azonban csak 
két jód betűt írtak, s az Istent máig is igy jelölik.)

Tiberiasból s a többi szent városból évenként 
mennek missionáriusok Damiettébe, Magadoréba, 
Velencébe, Gibraltárba, Sztambulba s más váro
sokba, hol adományokat szednek a szent vá
rosokban imádkozok számára, mint a kiknek 
buzgósága egyedül képes a földet a pusztulás
tól megóvni. A lengyel zsidó, ha megfogadta, 
hogy a szent városokba zarándokol s körülményei 
miatt nem mehet, drága pénzen mást fogad, hogy 
helyette imádkozni utazzék. Ezen imádságok mel
lett pedig — olvassuk az „Allgemeine Kirchen- 
Zeitung“ 1829. évi 81. számában — ama sajátságos 
szokás van, hogy midőn a rabbi Dávid zsoltárait 
vagy a belőlük vett imádságokat mondja, a töb
biek a jelesebb helyeket szóval s mozdulatokkal 
utánozzák. Ha például a rabbi ezt olvassa: „Di
csérjétek az urat trombitákkalu : valamennyien a 
markukba fújnak s utánozzák a trombita hangját; 
ha égiháboruról van szó: utánozzák a menydör
gést és szelet; ha a rabbi a nyomorúságot szén 
védő igazakról beszél: iszonyatosan sóhajtanak, 
jajgatnak, óbégatnak, és gyakran megesik, hogy 
mig az egyik rész még trombitál, a másik már dö
rög és villámlik, a harmadik pedig jajgat és fogait 
csikorgatja. E vakbuzgó emberek ily hangver
senyben jelentik ájtatosságukat, mely hangver
senynek legnagyobb művésze — a lengyel zsidó.

Petheö Dénes,
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A t á
Mióta az erdélyi vajdaság megszűnt, a tárnok a 

negyedik országzászlós.
Elnevezése a gyűjtést értelmező társzótól ered.
II. Endre előtt nem emlittetik a tárnokság.
Hajdan a tárnok kir. főkincstárnok volt, s mint 

ilyen alá tartoztak a kir. városokból, mint királyi 
peculiomokból, a bányákból, a kincstári nyeremé
nyekből való (lucrum camerae) s egyéb kir. jöve
delmek kezelése.

Később az osztrák ház alatt a királyi kincstár 
(kamara) szervezése s felállítása után erre bíza
tott a kir. jövedelmek kezelése, de azért a tárnok, 
illetőleg az általa összehívott s elnöklete vagy az 
általa kinevezett altárnok elnöklete alatt tartott 
tárnoki szék volt a feljebbviteli törvényszék a sz.

A t e t о у
Mi, a kik saját esztelenségünket némely dolog

ban nem akarjuk belátni, a vad népeknél a szo
kások zsarnok hatalmát veszszük észre, midőn 
azok a legborzasztóbb kinzatásnak :s önkényt 
alávetik magukat, csakhogy fajuk ősi divatjának 
cs saját hiúságuknak eleget tegyenek. Csak a bra
zíliai botokúdok szokását kell itt fölemlítenünk, a 
kik nagy darab fákat húznak keresztül alsó ajku
kon és füleiken, vagy azon törzseket, melyek gyer
mekeik fejeit két deszka közt hegyessé szorítják, 
valamint azokat, kik bizonyos életkorukban fo
gaik közül néhányat kihúznak, avagy ujjaik egy
két izét levágják.

E helyütt azonban nem szólunk ezekről bőveb
ben s csak a tetovirozásra szorítkozunk, azon szo
kásra, mely a legtöbb vad népnél használatban 
van. Azonban nem minden vad nép tetovirozza 
magát valósággal, hanem némelyek megelégsze
nek azzal, hogy bőrüket mindenféle festékkel cif
rán bemázolják, mint például az indus törzsek leg
nagyobb része. Különben ez a szokás nemcsak a 
vadnépeknél, de Európában is otthonos sok hölgy
nél, a kik szintén használják a festéket.

A tulajdonképeni tetovirozásnak ugyanaz a 
célja van, a mi a festésnek, csakhogy ennél az az 
előny, miszerint a festést nem kell ismételni, mi
vel a bőrbe vésett vagy szurkált rajzok ott élet- 
fogytiglan megmaradnak. A hiuság és piperközés 
az egész emberi nem sajátja, s igy a vad ember, a 
ki nem ért a ruhák készítéséhez, saját testét igyek
szik mindenféle cicomával szépíteni, 
v A hol az éghajlat enyhesége nem szorította rá az

• n ő k .

k. városok részére nézve, mert némely városok a 
kir. személynoki székhez feiebbezték ügyeiket.

A tárnokszéktől a hétszemélyes táblához tör
tént a felebbezés.

A tárnok, mint az alá tartozó sz. k. város. >k fő
bírája, ezekhez saját pecsétje alatt bocsátott bírói 
parancsokat.

Esküjét szintén a király kezébe tette le.
Az általa kinevezett altárnok a királyi ítélő

tábla bírája volt.
A magyar kir. helytartótanács s a hétszemélyes 

főtörvényszék tagja volt.
A nádor meggátoltatása idejében (az utóbbi 

időben rendesen) elnökölt a magyar kir. helytar
tótanácsnál. ft, ft'

i г о z á s.
embereket az öltözet föltalálására, ott mindenütt 
nyomára akadunk a test befestésének vagy teto- 
virozásának, s mondhatni, hogy Brazília egészen 
meztelen indusai épen azzal igazolják műveltsé
gűk véghetlen alacsony fokát, hogy testüket még 
csak nem is festik. Ily népek ruhanemüeket csak 
hiúságból vagy utánzási vágyból viselnek, vala
mint a ruházkodás indító oka átalán nem a sze- 
mérmetességi érzet volt, hanem éghajlati szükség, 
s azt később az Ízlés, művészet, a piperkőzési vágy 
s a  fejlődő műveltség tökélyesbitette; a szemér- 
rnetesség már csak akkor született, midőn a ru
házkodás szokásul be volt véve.

Annyi azonban bizonyos, hogy a tetovirozás bi
zonyos fokig helyettesítheti az öltözetet, s hogy az 
európai szemében a tetovirozott ember kevésbbé 
látszik meztelennek, mi képünkön is szembeötlik, 
mely a középafrikai utazó, Speke kapitány által 
négerek közül állít elő egy csoportot, kiknek né
melyike csak festve van s pedig annyira, hogy az 
egyiknek arca egészen fehér.

A tetovirozás ősrégi szokás s erről már Hero- 
dot is emlékezik, s annyi bizonyos, hogy a thrá- 
ciaiak, a jpiktek és Anglia legrégibb lakói, a bri- 
tanniaiak is hódoltak neki, sőt régi krónikások 
szerint a hunnok is annyira fölvagdalták arcuk 
bőrét, hogy ez a szakái és bajusz növését meg
akadályoztatta. Most leginkább a maláji törzsek, 
a déli tenger szigetlakosai s az uj-scelandiak 
tetovirozzák magukat, mely utóbbi népnél a teto
virozás a művészet bizonyos fokára emelkedett, s 
ezek még ajkaikra és nyelveikre is rajzoltatnak.
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Earle angol festész egy uj-seelandi tetovirozó j „Egyik reggeli sétám alkalmával, mondja az 
művészről emlékszik, ki oly hírnévre vergődött, j utazó, — figyelemmel kísértem Tawi tetovirozo 
hogy majdnem fejedelmi vagyonra és hódolatra művészt, a ki épen egy főnök combján dolgozott, 
tett szert, bárha rabszolga fia volt. A kiket ez a ' A művész vésőül nagyon meghegycsitett galamb- 
művész tetovirozott, ha harcban estek e l , ellensé- j szárnycsontot használt, s ezzel vésett a mozdulat- 
geik megnyúzták s bőrűket kitömték, hogy azo- ! lanul fekvő főnök combjába mindenfele egyenes

H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

Közép-afrikai szerecsenek befostve.

kon az ízletes rajzok a győzök gunyhóiban fest- 
ményekül díszelegjenek.

Hogy azonban magával a tetovirozás mestersé
gével is megismertessük az olvasót, erre nézve Du
mont d’Urville hires utazó sorait idézzük, a ki külö
nösen az uj-seelandi szokásokat tanulmányozta.

és kacskaringós vonalakat, oly módon, bogy a 
vésőre mintegy egy láb hosszú bottal ütögetett. 
Ezen bot egyik vége kanálalakban volt kivájva, 
hogy azzal a véső járása helyén felbugyogó vért 
azonnal eltávolítsa. A véső hegyét időnként bizo
nyos edénybe mártotta, melyben oly erős festék
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volt, hogy annak fekete szine örökre megmaradt 
a kivésett vonalokon. Ezen műtétéi oly fájdalmas, 
hogy azt egy húzómban nem lehet végbevinni, s

hogy gyakran évekbe telik , mig egy uj-seelandi 
főnök teljesen föl van diszesitve“.

E g y  t á j  Má r  m a r o s b ó l .
Ámbái hazánkat mar számos irányban szeldelik tészeink, utazóink és természetbarátaink buvárla- 

vasutak es gozhajojaratok s újabb időben már or- tára vár.
szágutaink fönntartására is több gond van fordítva, Ilyen bűvös vidék többek közt a vizsói völgy 
mindazáltal közlekedési eszközeink számát nyu- | Mármarosmegyében, melynek rajza bárha már

A vizsói völgy Mórmarosban, (Rajz. Klemaim.)

gat országaihoz képest még mindig nagyon töké
letleneknek és gyéreknek mondhatjuk. Ez az oka 
annak is, hogy mig Németország, Svájc, a Pirénék 
és Itália megragadóbb vidékeit még az utazott ma
gyar is Ösmeri, hazánknak számtalan regényes 
pontja még mindig a feledés homályában van.

A bérces Erdély gyönyörű hegycsoportozatai és 
mosolygó völgyeivel, Bihar és Arad egy része ös 
rengetegei és természetcsodáival, s a vadregényes 
Mármaros elbűvölő vidékeinek nagy száma még 
mindig oly kiaknázatlan kincses bánya, mely fes-

I megjelent, majdnem minden olvasónk előtt még 
: ismeretlen lesz.

Hazánkban a szép Szepességen kívül Márma- 
; rosmegye mutathat föl legtöbb festői, vadregényes 
I tájképet, — mondja egyik tekintélyesebb* Írónk, a 
j kinek sorai után közöljük a jelen ismertetést. — 

Különösen a mármarosi havasok égbenyuló hegy
oszlopai közt, a gyógy erejéről országszerte híressé 
vált, de most már feledni kezdett Suliguli-forrás- 
hoz kies völgyszoros vezet föl, mely vizsói völgy
nek neveztetik. Itt a vándor utas szebbnél szebb



tájképek, fantasztikus liegyi alakzatok, rideg bar- gas hegyekről kígyós csávái gással lei ohanó folyam
lángok s fö nséges és bámulatra ragadó sziklacso- kanyarulatát tükrözi, mely a rengetegei 0 c
portozatok roppant változatossága által lepetik meg levágott fasudarak, úgynevezett talpak \ eszé yco
minden lépten nyomon. szállításáról is hü képet ád s egyszersmind felnin

A sok közül mi is közlünk egy ilyen havasi táj- tatja a roppant munkával készített hegyi utgátat.
képet, mely a vizsói völgy gazdag természeti rej- Közepén mintha valami színpadi látvány, valami
telmeinek egyik legszebb pontját, legdrágább kin- j regényes váromladék tűnnék szemünkbe,  ̂szép 
csét tárja elénk s nagyszerű bájaival kedves be- és fönséges sziklacsoportozat emelkedik , itt-ott
nyomást eszközöl a lélekre. sudár, sötét fenyőkkel felbokrétázva, inig a hát

Mily gyönyörű összhangzat van e képben ? Az tér sűrű erdő áltál borított hegylancolattal záió 
előtér óriási sziklakapuk közt nyúlik föl s a ma- dik be.

C s o n t - b a r l a n g o k .
Az ember régiségének bebizonyításában neve- A barlangok megítélésében gondosan nyomo- 

zetesen szerepelnek azon barlangok, melyekben a zandókazon körülmények, melyek a csontok lera-
véletlen, az ös emberi müvek és csontok mellett, kodását kisérték és követték; mert ezektől függ
a kihalt állatok maradványait is megörzé. a tartalom épsége és minősége.

Mint múzeumok nyílnak meg előttünk a múlt- Hol a barlangok nyílása már ős időkben elzára- 
nak e sötét odúi, s az igénytelen csont- és kova- tott, ott csak kihalt lények csontjaival fogunk ta- 
töredékekröl olvassuk azon emberek történetét, lálkozni; de hol a közlekedés nem szakadt meg, 
kik kő és csont fegyverekkel űzték kalandjaikat, ott az őslények mellett jelenleg is élő, sőt szelíd 
vívták életharcaikat. állatok maradványait és későbbkori emberek mü-

Hányszor álltam néma merengésben e szegény veit is lelendjiik. 
eszközök előtt? Hányszor hallottam európai hirü Vannak barlangok, melyek csak egy, fölfelé 
férfiakat ihlettséggel szólni e durva kovafegyve- irányzott nyílással bírnak, ezekbe a csontok csak 
rekröl? — Sokan tán mosolyogni fognak, de ki a nyílás fölött áradó vizek által juthattak; mások - 
volt már ez ős tanyák valamelyikén, ki látta a nál ellenkező irányban két nyílás találtatik, s ide 
kő-késeket, a széthasított csontokat, ott, azon tűz- a csontok — a keresztül özönlő folyamok által 
hely hamvaiban, melyet évezredek előtt az embe- kerültek, melyek a víznek változott iránya, vagy 
riség első hírnökei körülültek, az menteni fogja földemelkedés után hátramaradtak, 
azon kegyeletet, melylyel a tizenkilencedik szá- Vannak barlangok, melyek ragadozó állatok- 
zad miveltsége e dísztelen ősi barlangokat keresi, nak szolgáltak tanyául, s ezek által halmoztattak 

Az eddig felfedezett barlangokat, többnyire ös- egymásra a csontok, melyeken néha a fognyoraok 
kori szíriekben, maga a természet képezé. *) — is láthatók. E barlangok eltérő korszakok einlé- 
Hogyan? — ez még vitatkozás tárgya; de annyi keit tartalmazandják.
bizonyos, hogy a barlangok nagy részét, főleg az Mások, emberek által használtattak lakhelyül,
egymásba nyílókat, viz járta, hogy a csontok és s ezekből néha a régi csontok kiiakarittattak, vagy
kőeszközök áradat által jutottak a földalatti csa- az odú valamelyik félreeső zugába szórattak; a
tornákba és üregekbe, s hogy az enyészettől azon a koronkénti rétegek e szerint megzavartattak, mi
cseppkő (Stalagmite) kéreg által óvattak meg, mely a rendezést szerfelett, nehezíti.
a barlangok emelkedése után alakult, s elzárta a E barlangokban helyenként látható az egykori
viz és lég korhasztó hatását. tűzhely, s körűié a tápul használt állatok csontjai,

Egyébiránt oly barlangok is találtattak, melyek- melyek, hihetőleg a velő kiszedésekor, oly meg-
ben a folyóvíznek nincs semmi nyoma; s ezek, lepő következetességgel törettek vagy hasittattak
valószínűleg gözpárák, s a szikla repedéseken le- meg. Itt bővebben találtatnak a kő- és csont-esz-
szivárgott szénsavas viz olvasztó hatása alatt ke- ; közök, a tőrül vagy nyélül használt szarvak, me-
letkeztek. j lyek néha durva faragványokkal és czifrázatokkal

~~ j ékitvék; mig az összehalmozott, eszközöknek szánt
*) A neanderthali (^Németországban) a devoni homokkő- 1 i i i i ,

.  .  i:™ • • г  , 1 - 1  •  /  * \  ! i kova darabok, a felig kész eszközök, s a ecsinke-ben; a liege-i (Belgiumban^, a brixham-i (Angliában) a de- ! 7 °  7 I
voni mészkőben; s a Poitiers mellettiek (Franciaországban), j C kova szeletek sok helyt arra mutatnak, hogy
az oolite képletben, — tehát az első és második korszak ! c tanyák műhelyül is szolgáltak.
szirteiben alakultak. j Vannak barlangok, melyek későbbi, szelídülő
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emberek által temetkezésül használtattak • máshol 
a nyilás elébe hengeritett, vagy a barlang belse
jében elhelyezett szikladarabok, védelmi intézke
dést tanúsítanak; mig a fegyverek és eszközök 
minősége azt bizonyítja, hogy alkalmilag, később 
kori ivadékok által, még a római időben is felke
restettek . . .

A franciaországi barlangokban, mert először 
ezekről szólandok, feleljük a haladó ember nyo
mait, kezdve azon időtől, melyben a gallusok 
Caesar diadalmas légiói elöl, a rengetegbe és szik
lák üregeibe menekültek, az újabb kökorig, mely
nek növényei, állatai, fegyverei megegyeznek a 
svjáci tótanyákkal és a dán tözeggödrökkel; fe
leljük az ember emlékeit a kisikált s némi hala
dást tanúsító kova-eszközök idejétől azon korig,

melyben az éj szaki zordon hideg miatt vándorló 
iramgim Közép-Európában is honos volt; s elvégre 
innét azon ős időkig, melyekben a vad ember 
még a kövek sikárlására sem gondolt, hanem 
durva, csipkedett kovából készité fegyvereit, s 
ezekkel szállt szembe elleneivel s a kihalt őslé
nyekkel. — Lássuk, mennyire igazolja a tapasz
talat átalános jegyzeteinket.

Az 1863-ki év utolsó öt havában, két jeles tu
dós, E. Lartet, a párisi akadémia, és H. Christy, 
a londoni geológiai társulat tagja, felkereste a 
périgordi barlangokat (Dordogne), s az eredményt 
E. Lartet, febr. 29-én 1864-ben közölte a francia 
akadémiával (L5 Institute). Az ember régiségére 
vonatkozólag nevezetes adatok ezek.

Rónai/ J á c in t .

A t o u l o n i  g á l y a r a b o k  a bagnoban.
— Rasch G. után. —

(Vége.)

A touloni bagno igen egyszerűen van beren
dezve. Az említett kapu egy tágas folyosóba nyí
lik, s ez egyik oldalról magas fallal van bekerítve, 
mely azt a hajógyártól elkülönzi, mig a más olda
lon az ajtóknak és vasreteszes ablakoknak egész 
hosszú sorát pillantjuk meg. — Az ajtók vasrosté
lyos ablakokkal védett tágas és szellös termek
be nyílnak, melyek mindenike földszinten épült. 
Itt éjszakáznak a gályarabok. Az ötórakor eldör
dült ágy úszóra elhagyják e termeket, hogy nap
hosszait dolgozzanak a kikötőnél, a műhelyekben 
és a fegyvergyár udvaraiban, mig az esteli ágyu- 
szóra hét órakor ismét éjjeli tanyájokra térnek. 
Ebédkor másfélórai szünidüjök van, mivel tetszé
sük szerint rendelkezhetnek. A tulajdonképeni 
fogság esteli 7 órakor veszi kezdetét a bagnoban, 
s ekkor áll be a halotti csend. Este hét órától reg
gel Öt óráig folyvást valamennyiöknek hallgatni 
kell, mig nap közben munka mellett minden tar
tózkodás nélkül társaloghatnak. A mi az eledelt 
és fekhelyüket illeti, arra nézve különbség van 
téve a bagnobeli foglyok között. A közönséges fe- 
gyenceken kívül vannak az úgynevezett „approu- 
vés“-ék, kikkel kíméletesebben bánnak, részint 
azért, mert nem tartoztak az elvetemült gonoszte
vők közé, részint mert a bünbánatnak, a jobbu- 
lásnak jeleit adák. Ezen „javulók“ a reggeli leve
sen s déli főzelék és kenyéren kívül kétszer he- 
tenkint húst is kapnak és a közönséges takarón 
kívül fekhelyökre matracot, mig a közönséges 
fegyencek a mellett, hogy húst nem kapnak, éjen

át fapadon fekszenek, s szörpokróccal takaróz
nak. Azonban dolognapon — tekintet nélkül a most 
emlegetett osztályzatra — valamennyien egy ke
vés bort is kapnak, s az is meg van nekik enged
ve, hogy a kenyérhez nehány sous áru kávét, 
húst vagy más-egyebet vásároljanak. Hogy ha eh
hez nincsen pénzök , a munkájokért járandó díjba 
betudatik. így például a bagno kijáratánál van 
egy árucsarnok, hol sok ízlés és ügyességgel job
bára fából készült csecsebecséket és szörpöket, 
hűsítő italokat árulnak. Minden egyes műtárgy a 
gályarabok kezéből került ki és néhány öreg fe- 
gyenc kínálja megvételre a fegyvergyár látoga
tóinak. Ezen müvek beváltási ára vagy ennek 
bizonyos részlete, — az arányra már nem emlé
kezem határozottan — a fegyenceké, és ezt hely
zetüknek könnyítésére fordíthatják.

Négy különböző termen haladtam át, három 
terem a javulók számára szolgált, egy a konokabb 
rabok éjjeli tanyája volt. A terem közepén hosz- 
szu fapadsor nyúlt el, mint a katonai Örszobákban 
látható, a fapadok oldalai lesimultak, mig széleik 
érintkeztek. Az egész egy hosszú kemény fapad
nak tűnt fel. A fapadok fejvégénél voltak a fe
gy encck pokrócai és matrácai összegöngyölgetve. 
A fapadok láb végénél végignyult egy vasrúd, oly 
hosszu, mint az ágysor. Éjszakára a teremben le
vők valamennyien láncaiknál fogva ezen vasrud- 
hoz csatoltattak. A termek üresek voltak még; a 
fegyencek egytől egyig a fegyvergyár udvarain 
és műhelyeiben dolgoztak. Kellemetlen érzés szál
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lőtt meg ama nagy üregekben, hol vezetőmmel 
egyedül valék; hátam csakúgy borsódzott, a fe- 
gyencek felöl vezetőm iszonyatos eseményeket 
beszélt, melyek mindegyike veszedelmes csínye
ket, csalásokat, nehezen kivihető tolvajlások, rablá
sok és gyilkolásokat tárgyazott. Végre fölszólitám, 
vezessen el a gyályákra.

— Az „úszó b a g n o igy fejezé ki magát, négy 
hajóból van alkotva, melyeknek mindegyike egy
máshoz teljesen hasonló. Meg akarja-e nézni min- 
denikét? Nyilvánitám, miszerint egy hajónak meg
nézésével teljesen beelégszem.

A fegyvergyárnak más részére vezetett el tehát 
a hivatalnok. Óriási vízmedence terült el előttem, 
melynek közepén a kékes habokból háromemele
tes , egészen fehér nagy hajót láték kiemelkedni. 
A fregatté meg volt fosztva árbocától, meg a kö
télzettől. E helyett a felső emeleten egy ponyvasá
tor terjeszkedett el, \\ъ egész hajó fölött kifeszitve. 
A hajót az öböl kővel kirakott partjával keskeny 
hid köté össze.

— A fegyencek hajója, — mondá vezetőm. A 
fehér, hallgatag hajó a kékes vizen kísértetiesnek 
és laktalannak tetszék. A keskeny fahíd a hajó 
legalsó üregébe vezetett, mely egész hosszában ki 
volt deszkázva s magassága egy ölnyi lehetett. A 
lőrések, melyekből egykor az ágyuk érctorka sár
gállott k i , halált és romlást okádva mindenfelé, 
most ablakul és szelelő lyuknak voltak fölhasz
nálva, s facsappantyuk alkalmaztattak rájok. Két 
vasrúd futotta végig a hajót teljes hosszúságában, 
melyeket vaspántok tartottak a padlózathoz. Lán
caiknál fogvást e foglyokat éjszakára ezen vasru- 
dakhoz bilincselték. A középső emeletbe lyukakon 
át három falépcsözet vezetett föl. Ezen üreg telje
sen hasonlított az alsó osztályzathoz, egészen úgy 
volt berendezve. A felső emelet éjnek idején tar
tózkodási helyül szolgált az őröknek, s összekötte
tésben volt a középosztályzattal a falépcsők által. 
A fölötte kifeszitett ponyvasátort vékony gerendá- 
zat tartotta fönn. A hajó-csúcson egy fabódé áll, 
melyet őrszobául használtak. A fedélzet közepe 
táján mintegy 12 láb széles s »20 lábnyi hosszú, 
köböl rakott, egymásnak fekvő s közös fafedéllel 
borított hat osztályú bódét pillanték meg. Eme
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osztályokat, nehéz vas záváros ajtókkal be lehete 
csukni, s bennök semmi más egyebet nem láthat 
tam, mint egy-egy tapadót.

— Ezen üregek tömlöcökül szolgálnak, nemde? 
kérdezém vezetőmet.

— Igenis, volt a válasz, az ellenszegülő vagy 
valami csínyt elkövetett rabok számára.

— És mennyi időre szokták őket ide becsukni ?
— Három, nyolc vagy tizennégy napra, olykor 

négy hétre is.
— És ez volna minden fegyelem a gályákon ?
— Oh nem, hát a korbács! Áll pedig ez egy 

bothoz erősített öt darab szíjból.
— És hány ütést szoktak ezzel_ kiosztogatni.
—• A hajókormányzóság huszonöt korbácsütést 

rendelhet el, ezen huszonötön túl csak a törvény
szék határozhat.

— Első eset, jegyzém meg, hogy francia foghá
zakban korbácsolás felől halljak szólani. Ez kel
lemetlenül hat reám. A németországi börtönökben, 
nagyon természetes, hogy az ilyesmi napirenden 
van. Igaz, hogy most vagyok az első franciaor
szági bagnoban.

— Honunkban, felelt a hivatalnok, csakis az 
úgynevezett bagne-okban van a veretés alkal
mazva.

Ekkor épen mellettünk megdördült egy ágyú.
— Hét óra van. Jőnek, mondá a hivatalnok. — 

Ekkor kívülről lánccsörömpöléseket hallottam. 
Midőn leértünk az alsó osztályba, az Iassan-lassan 
telni kezdett gályarabokkal. A százakat százak 
követék, miglen a középső emelet is megtölt és 
az őrség zárta be a menetet. Körülöttem lánccsö
römpölés hangzék mindenfelől, a veres öltönyö
kön sárga ujj tarkállott és soknak fejét az irtóza
tos jelentőségű zöld sipka födte. Sorakozva tele
pedtek le a kemény fapadokra, mindenikök pok
rócba burkolódzott; a lábukra kovácsolt vasgyü- 
rünek alsó láncszemébe beletolták a vasrudakat 
és a vasrudak végei egymáshoz zárattak. Ekkor 
síri csend következett be az alsó üregben, mig a 
középemeletröl hallatszott még egyes lánccsö
römpölés. Gyors léptekkel hagytam oda a touloni 
bagnot, hogy ne lássam többé soha — soha!

K Ü L F Ö L D .

L e v e l e k  P a r i s b ó l
vili.

(A  nők fényűzése. -  A párisi magyar egylet és szállása. — Magyar hősük Észak-Amerikában.)

A fajtalanság ellen rendszabályokat sürgető va
lamely kérvény tárgyalása alkalmával a senátus- 
ban az idősb Dupin a nők szertelen fényűzése el

len mondott beszédet, „Azok a bizonyos „dámák,“ 
— kiálta fel az öreg főügyvéd, — kigondolnak 
valamely divatot, minél költségesebbet és minél
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gyakrabban , s az urinök iziben utánozzák az t; 
utánozzák akkor is, ha még úgy ellenkezik is 
a szemérmetesség törvényével.“ A tárgy meg
érdemelte volna, hogy bővebben fejtegettessék ;* 
meg, hogy az ország öregjei, kik a Luxemburgi 
palotában székelnek, a szomszéd quartier latin 
ifjú lakosságát cynicus életmódjának elhagyására 
intsék; hogy a sajtót, különösen az időszakit, kö
telességére figyelmeztessék, mely abból áll, hogy 
az irodalom ledér terményeit, a rósz színmüveket, 
regényeket és képes újságokat az erkölcs elleni 
vétkeikért megróvogassák. Fájdalom, de úgy van, 
a francia hírlapok közül csakis a clerico-reactio- 
narius szelleműek kelnek ki a szépirodalom ezen 
veszedelmes iránya ellen s mi csoda, ha ekképeu 
a burján nemcsak ki nem irtatik, hanem évről évre 
növekszik és terjed. Jól tudom én, hogy a baj 
fészke magasan keresendő, de azért még sem gon
dolom elérhetlennek. Csak a tanító maga tisztá
nak érezze magát, nehogy „culpa redarguat ip- 
sum ;“ csak erkölcsi bátorsággal birjou, miután 
darázsfészekbe nyúl. De a mint az időszaki sajtót 
ismerem, egyet, talán kettőt kivéve, a nagyobb la
pok, melyek pedig egyedül hathatnának, nem igen 
birnak ezen föltételekkel, s igy félő, hacsak a 
közvélemény erőre nem vergődik, hogy a társa
dalom ezen fekélye mindinkább elharapózik, mig 
végre valamely cataclysinushoz fog vezetni, mely 
az erkölcstelenséggel együtt talán egyebet is else
perhet. Addig a jó erkölcsök úgyszólván egyedüli 
őre és ápolója az egyház, melynek azonban ha
tása, nem haladván a korral, szükségképen korlá
tolt marad.

Forduljunk el e szomorú képtől, nyájas olvasó, 
de tegyük azon föltett szándékkal, hogy az erkölcs 
romlását saját körünkben, alant mint fent, akadá
lyoztatni el nem mulasztandjuk. Nézzünk vidá
mabb, vigasztalóbb tárgy után.

Régen vágytam az itteni magyar egyletet meg
látogatni, s minap csakugyan valósítottam szán
dékomat.

A boulevard Beaumarchais egyik kávéházában 
s ennek hátulsó teremében , találtam együtt vagy 
husz-huszonöt magyar iQat, kicsi asztalok mellett 
ülve, s egymással beszélgetve, vagy lapokat olvas
gatva. Ez a magyar egylet és szállása. Különben 
a tagok száma mostanság negyven egynéhány, 
többnyire, ha nem valamennyien, az iparos osz
tályból.

Az egylet célja: oly központot képezni az ide
gen fővárosban, hol a magyar ember honfitársait 
esténként együtt találhassa, s szabad idejét társal
gás- és hirlapolvasással tölthesse; hol a jövevény

rokonszivekre, útmutatásra, s ha kell, segítségre 
akadjon. Mert a társulat nem csupán kaszinó, ha
nem egyszersmind kölcsönös segélyegylet. Hu 
szonöt sous havi befizetésből oly kis pénztárt ala
pítottak ezen derék ifjak, melyből nemcsak a ta
gok szükség esetén kölcsönt, hanem az érkezők 
rögtöni segítséget is kaphatnak. Az egyesület ala
kitója Bertha- Sándor zongorász s még egy másik 
ur, kinek neve, sajnálatomra, e pillanatban nem 
jut eszembe; elnöke dr. Vásárhelyi. Gyűléseket 
egyszer tart hónapjában. Alapszabályait a rendőr
főnök elé terjesztette; azóta talán meg is vannak 
erősítve.

Oly jól éreztem magamat ezen derék iijak kö
zött, kik messze földre eljönnek, hogy mestersé
gükben tökéletesítsék magukat, s ezen cél mellett a 
hazát el nem felejtik. Egyet sem ismerek ugyan kö
zülök, de a mit láttam és halottam felölök, eléggé 
meggyözött, hogy komoly, derék ifjak. Rég ideje 
tudom egyébiránt, hogy kézműveseink becsületet 
szereznek a magyar névnek külföldön mind szor
galom, mind tisztes magukviselete által.

De nemcsak az ipar szerény műhelyeiben, a 
csatamezőkön is jó nevet vívnak ki maguknak a 
hazától elszakadt polgártársaink.

Többször meg vala már említve magyar lapok
ban, hogy Asbóth és Stahl tábornokok mily szol
gálatot tettek az észak-amerikai szabadság ügyé
nek ; ezeken kívül mások is, kisebb nagyobb rang
ban, derekasan megfeleltek kötelességüknek. így 
többek között Zágonyi ezredes, Szabad Imre, a 
négy Zsulavski, Ruttkay Béla. Négy Zsulavski ? 
mondom, mert a derék anyának minden gyermeke 
fegyvert ragadt fogadott hazája s az emberiség 
ügyéért. Egyik, szegény, életével fizette lelkese
dését, a többiek végig teljesíthették kötelességü
ket. A legidősbik, László, ezredes és két fekete 
ezred parancsnoka. A feketék , kikből mintegy 
40—50,000 szolgált a sei egben, keményen vere
kedtek, csakhogy tisztjeiknek, a kik kivétel nél
kül fehérek valának, néha alig sikerült dühöket 
mérsékelniük. Féltek is ám tölök néhai elnyo
móik. Egyszer Zsulavski valamely erődítést ostro
molván, a mint megpillantották a déliek a fekete 
embersort a sáncokon, azonnal futásnak eredtek.

A huszonhárom éves Ruttkay Béla is, most lo
vassági azelőtt gyalogsági őrnagy, kitüntette ma
gát. Az ezredes távollétében maga viselvén a 
parancsot valamely kis erődben, az ellenség hír
nök által megadásra szólitá fel,[különben úgymond, 
fegyverre hányatja az őrséget. „Előbb ki kell 
azt vívni", üzente vissza az ifjú magyar a déli tá
bornoknak, s alig tért vissza a hírnök az ellen tábo-
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borába, oly tüzet nyitott annak soraira, hogy ostrom 
nélkül visszahúzódott.

Szabad Imre, ki valamely főnök táborkorában 
szolgált, egyszer foglyul esett, s oly roszul bántak 
vele fogsága alatt, hogy ha barátai nem küldenek 
egy kis pénzt neki, akár éhen veszhetett volna. 
Később kiszabadulván, a hadjáratot leírta, mely

minap a Revue des deux mondes-ban ismertetve 
is lett.

Figyelmessy ezredes lóról bukás folytán meg
sérülvén s a hadseregtől elbúcsúzni kénytelenittet- 
vén, konzulnak neveztetett ki Demerárába.

í  '«f *4»

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
— Julius 27. —

Mióta a föld fölülete megszilárdult s rajta a gö
rög bölcs „két lábú tollatlan állatai" laknak : a 
fölkelő nap mindig több üdvözlőre talált, mint az 
eltávozó. Ne csodáljuk tehát, ha most az emberek 
leginkább csak azzal foglalkoznak, hogy az uj 
tárnok, báró Sennvey Pál, kinek tehetségéhez, eré
lyes munkásságához és szilárd jelleméhez méltán 
sok reményt kötnek, mint köszöntött be Budavár
ba, s első beszédével mint nyeré meg mindazokat, 
kik jelen valának. О is záloga egy jobb időszak
nak, melynek a mai napok még csak küszöbét 
képezik; az „átmeneti hidat“, mint a politikusok 
nevezik, melyen túl a remény zöldjétől fris part 
mosolyog, az Ígéret földje, melyet egy bölcsünk 
(ép úgy, mint a választott népnek Mózes,) már rég' 
megmutatott.

Ugyané napokban a pesti egyetem is uj diszt 
kapott. Vámbéry Ármint t. i. legfelsőbb helyről 
a keleti nyelvek tanárává nevezték ki, e szerint 
az ájtatos dervis s kelet fáradhatlan vándora, ki 
pár év előtt egy-egy muzulmán szent sírjánál órá
kig kiabálta kiszáradt torokkal a „telkin“-eket, 
most egy nyugalmas tanszékbe ülend, állandó 
lakosa lesz Pestnek és munkás tagja irodalmi kö
reinknek, hol őt ép úgy szeretik, mint becsülik. S 
meg kell adni, hogy Vámbéry minderre méltó. Da
cára, hogy a világ tömjénfüsttel vette körül, fe
jére oly tudós, mint Murchison, tette a koszorút, a 
dicsőség, zaj és ünnepeltetés kábító levegőjében 
ő meg nem szédült soha; egy percre sem feledte 
hazáját; mindenütt büszkén vallá, hogy magyar; 
s az akadémiát azon csekélységért, melylyel útjá
ban segité, oly hálásan emlité a külföld tudós tár
saságai előtt, mintha egész útját aranyakkal hin
tette volna be. Egy este, midőn Angolországból 
először tért haza, levelet kapott, melyben Palmers
ton lord estélyére hívták meg. Elmegy-e ? — kér
deztük tőle. — „El a Komlóba, — feleié, — hol a 
Patikárusok zenéje jobban szivemhez szól, mint az 
angol nagyok minden pompája. Oly sokáig voltam 
a hazától távol, hogy nagyon meg kellett tanul
nom szeretni.“

így — azt hiszszük — e hir örömhír leend néki 
is. Élhet tanulmányainak, törekvéseinek; lesznek 
tanítványai, mert a hírnév varázsa sokat hozzája 
von; a tudósok is — valószínűleg — meg fogják 
becsülni, miután az angolok fölfedezték, hogy 
e magyar utazó sokat ér, s nem csupán a fején 
levő fez az, (melyben az akadémiában először je 
lent meg,) a mit bámulni lehet rajta.

Hetek előtt arra szóliták föl Vámbéryt, hogy 
miután egyetemi tanár óhajt lenni, adja be bizo
nyítványait, melyek képességét igazolják. A világ 
mosolygott. Nem igazolta-e azt ép ez időben fenn
hangon és minden nyelven az egész tudományos 
világ? De mindegy, ez rendszabály, noha, miután 
nincs szabály kivétel nélkül, Vámbéryt bátran el
fogadhatták volna — kivételnek. Beadta-e aztán 
bizonyítványait: nem tudjuk és nem is igen hisz
szük. Legvalószínűbb, hogy az a kegyteljes kéz, 
mely tudományos érdemeiért érmet nyújtott neki, 
nem törődve a vaskalapos formaiságokkal, maga 
emelé a tanszékre, hová Vámbéry a világhír útjá
ról lép.

Bárha a rnuzeum igazgatói székét is ily kitü
nően töltenék be. Nem is kellene Diogénes lám
pájával keresni rá az embert ; megvan, s minden 
ember örömest ejti ki nevét. Mi bízunk is benne, 
hogy itt is közeleg már a jobbra fordulás; leg
alább maga e csöndes nagy épület már is uj időt 
— munkás kezeket lát; csinosítják kívül, belül, 
sot a vasracsozat keszitesehez is hozzá fogtak már. 
Sohase hittük, hogy e szép időt megérjük valaha! 
Az a robatag deszkapalánk, mely mögött egész 
patriarchalis kényelemmel pihent az igazgatóság, 
mintha a mitsemtevés is babér volna, oly erősen 
állott évtizedekig, mint egy sziklavár. Hiába hull
tak rá a kárhoztatás mennykövei, a gúny apró nyi
lai, a járókelők boszus szitkai, az csak megmaradt, 
mint egy tiltakozása a vén időnek a haladó kor 
fényűzése ellen. A gyönge redves deszka palánk 
Kubinyi Ágoston ő nagyságához mintegy hozzá 
volt nőve, vele együtt állt, uralkodott, s vele együtt 
is dőlt meg. Ma már piroslani kezdenek az uj rácsok,
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mint valami hajnal sugarak, melyek jelentik, hogy 
aí álmos éjnek vége, jön az elevenítő napvilág, s 
vele a munkabíró emberek.

Az egész vasrácsozat körülbelül tízezer forintba 
kerül. Ez volt ama elöteremthetlen nagy összeg, 
melyről az igazgató húsz év óta úgy álmodozott, 
mint valami elérhetlen csillagról, mialatt az aka
démia buzgó elnöke rövid idő alatt több mint egy 
milliót szerzett az akadémiának, szegény művészek 
egy derék képzőművészeti társulatot alkottak ; ne
hány iró ui tőkéi szerzett a Kisfaludy-társaság föl- 
elevenitésére; s egy régibb igazgató a színháznak 
csupán belső kidiszitésére sok ezeret tudott össze
gyűjteni egy pár hét alatt. Mindenki mozgott, min
denütt élet volt, csak e helyen ült mozdulatlanul 
a tétlenség nehéz nyomasztó szelleme; még a la
pok is elfeledték vagy kerülték, mint egy uj lebé- 
diai jóshelyet, hová a ki belépett, örökre elfeledett 
nevetni.

Említve imént a képzőművészeti társulatot, hol 
valóban eleven pezsgés nyilvánul, ha egyébben 
nem is lehet,* legalább nemes törekvésekben, azt 
is el kell mondanunk , hogy e társulat meg fogja 
ünnepelni a közelebb elhunyt Rahl emlékezetét. 
E kitűnő ember nemcsak azért érdemli meg ez 
ünnepet, mert nagy festész volt, velős ereje és 
magas képzelnie által különösen kitűnő oly kor
ban, hol már-már a művészei minden ágában a 
kis genre-ok műveléséhez, úgy szólván a bijoute- 
riához fordultak legtöbben; hanem megérdemli 
tőlünk azért is, mert mindig nagyon szerette ma
gyar tanítványait, s művészetünknek oly kitűnő 
férfiakat nevelt, minők Than Mór és Lotz Károly. 
Az emlékbeszédet Keleti Gusztáv fogja fölötte 
tartani, művészi elöhaladásunk egyik legtevéke
nyebb bajnoka, ki egész lélekkel csügg az ügyön, 
melyet tollai és ecsettel egyiránt ügyesen szolgál.

A zenede hegyei is egyre vajúdnak, s kétségkí
vül kitűnő hangversenyeket s nagy zenei előadá
sokat fognak szülni. Reményi e napokban köszönt 
be uj hangverseny-müvével, melyet a közelgő ün
nepélyen fogunk tőle először hallani. Maholnap 
Liszt abbé is megérkezik, s a nagy közönség—vall
juk meg — kiváncsiabb látni uj talárját, (ő min
dig meg tudja lepni az embereket!) mint hallani 
„Erzsébet“ oratóriumát, melyet már is kétszázan 
tanulnak, s azt mondják róla, hogy oly hosszú, 
mint a szentiványi ének. Reméljük azonban, hogy 
ezt előadása közben nem fogjuk észrevenni, s benne 
egy magas ihletű zenemüvet nyerünk, magaszto
san derültet, mint tán „Róma kék ege," s mégis 
fenségesen komolyat , mint szent Péter katlie-

drale-ja. — Költőjének ábrándjait most úgy is e 
két tárgy képezi.

Körülbelül ezer dalár fog ez ünnepélyre össze- 
jőni az ország minden részéből, s a fővárosiak 
már is készülnek, hogy minél szívesebben lássák 
őket. Kényelmes lakások, tárt karok és szívélyes 
üdvözlés várják itt a dalmüvészet e zarándokait. 
Meg akarjuk nekik mutatni, hogy a magyaros 
vendégszeretet nem csupán a faluk és pusztai ta
nyák erénye. Itt is föltalálható az , e rideg falak 
között, hol a kapuk nincsenek ugyan éjjel-nappal 
nyitva, de a kezek csak oly örömest kinyúlnak 
egy-egy kedves vendég szives látására.

Ez ünnepélyek rendezése, vagyis inkább elő
készületeiből nem kis nyereség az is , hogy báró 
Orczy Bélában — a bizottság elnökében — oly 
férfit ismertünk meg, ki ügyszeretete és erélyes 
buzgósága által oda illenék bármely művészi in
tézet élére. Ha már csakugyan egyik főkellék a 
nemzeti színház igazgatójában, hogy a haute volée 
tagja legyen, ime itt van egy, ki ellen az írástu
dóknak , sőt a demokratikus karzatnak sem le
hetne nagy kifogása!

Érzékeny drámákban többször előfordul az a 
hatásos jelenet, hogy egy-egy néma gyermek va
lamely nagy öröm láttára egyszer csak megszólal. 
Az erőszakosan megnémitott népszínház ugyanezt 
fogja tenni, ép akkor, midőn az országgyűlés köz
öröme közöttünk megjelen. Október elsején fog 
megnyílni, Szigethi Imre fiatal vidéki igazgató 
vezetése alatt, ki a várostól valamennyi budai 
színházat kibérié. Nagyon ügyesen kell itt kor
mányozni tudni a hajót, hogy törést ne szenved
jen, Először is nem szabad igen sok személyt föl
szedni rá, mert a hajó könnyű, s a sok teher alatt 
egyszer már elmerült; továbbá nem is a dicsőség 
aranygyapját kell kitűzni célul, mely itt elérhetlen 
magasan fekszik, hanem csak alantibb partokon 
kötni ki, hol szintén elég virág terem, kikerülve 
azonban, nehogy a hajó megint iszapba sülyedjen. 
Szóval sem tragoedia, sem kankán, hanem vígjá
tékok és tréfás operettek. Ez itt az aranyat termő 
középút.

lm ezek most a tudományos és művészi világ 
újabb történetei és törekvései. Társas élet nincs 
— a császárfürdőn kívül. Nagyobb társaságokkal 
is csak a dunafürdök és társaskocsik dicsekedhet
nek. Szaladozunk, mint megannyi Ahasvérek ke
resve egy kis — természetet. De hol találjuk azt? 
A városligetben hiányzik a fák és pázsitok élénk 
fris szine, a Széchenyi-hegyen a viz, a zugligetbe 
pedig a mig kijutunk, az öntözési adó dacára 
annyi port kell nyelnünk, hogy odaérve, egészen



elveszítjük minden fogékonyságunkat. A város sé- i megiut kapott egy kis szépitőszert, s mi egy 
tányain meg minden fa olyan bágyadtan „szürke,“ ! pár napra — hűvösebb levegőt, 
mint egy-egy német elmélet. Szerencsére, a nap- | V a d n a i K á ro ly .
tói elcsigázott természet könyörületes felhőktől |

Ú j d o n s á g o k .
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* (Az országgyűlés) számára nincs alkalmas he
lyiség a fővárosban, s ha lenne is, azok intézetek, 
társulatok és hatóságok birtokai, miket huzamosb 
időre nem nélkülözhetnek. A „P. Napló“ tehát 
fölhívja a kormány figyelmét az 1861-ben Ybl ál
tal készített ideiglenes parlamentház tervére. E 
terv szerint a ház három hó alatt elkészülhetne a 
régi füvészkertben. Az utalványozandó kiadást az 
országgyűlés bizonyára helyben hagyná.

* (B. Sennyey Pál) kir. fő-tárnokmester ö excja 
e hó 23-án reggel 51/* órakor érkezett meg a fő
városba, s az ügyek vezetését még az nap délelőtt 
átvette.

* (Gr. Páljfy Móric) altábornagy e hó 25-én 
ment Bécsbe, hova néhány nap múlva családja is 
követi. Többé nem is tér vissza.

** (Amnestia-remények) Egy bécsi lapnak Írják 
Olmützböl, hogy az ottani galíciai és magyaror
szági foglyok amnestiát reménylenek, mely augusz
tusban (a császár születés napján és Sz.-István 
napján) következnék be. Hir szerint ö felsége már 
signálta az Almásy Pál megkegyelmezése ügyé
ben beadott folyamodványt.

* (A magyar tud. akadémia) jul. 24-ki ülésében 
Urházy György, a „Hon“ szerkesztője olvasta föl 
székfoglaló értekezését: „a jelenkori szabadságról, 
tekintettel a magyar alkotmányra.“

* (Liszt Ferencről) majdnem egyszerre Írják a 
lapok, hogy várják Párisba, Bécsbe és Pestre is. 
Liszt apát Bécsben a dominikánusokhoz szállana, 
Pesten pedig a szent-ferenciek várják zárdá
jukba öt szobából álló lakással, melyben zongora 
és harmonium van.

— (Az „ Uber Land und Meer“,) ez elterjedt né
met illustrált lap közelebb hozta a pesti gazdasági 
kiállításról lapunkban megjelent képet, mely, mint 
magyar készítmény, az ott levő többi szép képpel 
bízvást kiállja a versenyt.

* (Kliolera-esetek) már Konstantinápolyban is 
nagy számmal fordultak elő, s az onnan jövő uta
zóknak Gyurgyevóban zárveszteglést kell kiál- 
laniok.

* (Egy 1849-ben kivándorolt hazánkfia) ,  dr. 
Capkay József jött haza a napokban látogatás vé
gett Amerikából, hova újra vissza fog térni, miután

tevékenysége, kivált bányászati munkálkodása foly
tán ott nagy vagyonra tett szert. Látogatása em
lékéül egy darab jegeccsült aranyércet szándéko
zik a nemzeti múzeumnak ajándékozni, a melyért 
már a british muzeum, hol hasonló példány nincs, 
500 ft sterlinget ajánlott.

* (Szebenben) Balázs Bognár Vilma a múlt na
pokban nagy tetszés mellett adott hangversenye
ket, melyeknek főrészét magyar népdalok képe- 
zék. Az ottani szász lap női Füredy-nek nevezi.

* (Tűzijáték a város közepén) Múlt vasárnap 
estére a városligeti Páva-szigeten tűzijáték volt 
hirdetve, s délfelé egy szekeren indították útnak 
Budáról a szükséges készleteket. A kocsis azon
ban a nagy melegben megszomjazván, a könyök
utcában betekintett egy korcsmába. Ezalatt, való
színűleg dörzsölés folytán, az egyik röppentyű 
elsült, utána a többi. A lovak természetesen meg
riadtak, s vágtatva rohantak végig az utcákon, vá
ratlan tűzijátékkal örvendeztetve meg a lakosokat. 
A szokatlan mulatság szerencsére baleset nélkül 
folyt le.

* (Reményi Csehországban) művészi körútja köz
ben 400 ftot gyűjtött a prágai színház számára. A 
pardubici polgármester eme „nemzeties“ tettet az
zal viszonozta, hogy magyar nyelven irt levélben

I kérte föl, miszerint a humetici várba rendezendő 
j kiránduláson megjelenjék.

Pest, I860. Nyomatott Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál.



haladja a 16,000-et. Az újonnan épült nagy szerű, gyűlve, mely lassanként a földet és homokat, mely 
dalcsarnok belseje csinos erkélyekkel, páholyok- felett elfut, elmossa, s igy idővel a földréteget, 
kai és 20,000 számozott helylyel van ellátva, mig mely felett a hegy fekszik, szétrontja. Mihelyt 
a közönséggel szemközt 24,000 énekes számára emez alaprétege a hegynek egyik oldalon jobban 
lejtős hely van készítve oly módon, hogy az első elfogy, mint a másikon, akkor a hegynek elfordu- 
sorban álló énekesek az utolsó sorban állóknál 19 lása elkerülhetetíen, de ha az alapréteg mindenütt 
rőfnyivel alább esnek. Jul. 22-én nyolc órakor este egyformán mosatik ki, akkor a hegy el nem for- 
az ünnepély megkezdetett, tömérdek közönség je- dúlhat, hanem le kell sütyednie és alacsonyodba, 
lenlétében. . — ß  (A  vesou li kü lönös b a rla n g ) Sajátságos bar-

* (E lr e j te t t  k in cs.) Egy porosz sziléziai urada- lang létezik FesowZban a F ran ch e  Cbmteban. Eme
lomban Brieg mellett egy fal lebontása alkalmával különös barlangban egy nap több jég támadt, mint 
két nagy Iádat találtak, telve ausztriai nyomású a mennyit nyolc nap alatt el lehet hordani. 35 láb 
pénzzel. A pénz oly nagy mennyiségű volt, hogy mély, 60 lábnyinái szélesebb, s 30 lábnyi magas 
midőn megmérték, hatodfél cseberre ment. Értékét boltozata, melyről nagy darab jégcsapök függnek
500,000 egyesületi tallérra becsülik. Gyanítják, alá. Ezek legnagyobb részét egy tiszta patak szol- 
hogy e pénzt a 30 éves háború alatt az akkori bir- gáltatja, mely a barlangon foly át, s nyárban be 
tokos, Bea gróf rejté el az ellenség elől. van fagyva, ellenben télen szabadon folyik. Ha e

* ( K u ty a -m e n h d y .) Londonban Towaend mar- barlangban köd van, ez jele annak, hogy a kö- 
quis oly intézetet alapított, melyben menhelyet és vetkező napon eső lesz. Az odavaló földmivelök 
élelmet kap minden gazdátlan és kóborló kutya, eme természetes naptár jóslásait szorgalmasan 
s hogy az ebek oda találhassanak, az utcákon ügy- igénybe veszik.
nökök állnak, kik odaterelik őket. Továbbá makacs — ß ( Á r a d a tk o r  a p a d ó , s a p á ly k o r  á r a d ó  k ú t.)  
és marakodó ebeket is elfogadnak, s illő tisztelet- j9resftöi (Franciaországban) két mértföldnyire a 
díj mellett jobb erkölcsökhöz szoktatják. tengeröbölnél, mely L a n d e rn a u ig  terjed, van egy

* ( V a s ú t  J a p á n b a n .) Nemrég nyitották meg Ja- kút, mely áradatkor 75, és apálykor még egyszer
pánban ez első vasutat, за  belföldiek távolról s annyi láb távolságra esik a tengertől; 20 lábnyi 
közelről oda sereglenek, hogy a robogó gőzmoz- mély, s áradatkor a tenger magasabban fekszik 
donyt lássák. mint a kút feneke, s apálykor lejebb sülyed annál.

* (.B o r za s z tó  v ih a r )  dühöngött e hó 11-én Szent- E kútban a viz mélyebben, azaz 11 — 12 hüvely k- 
Pétervárott. Hajnali 2 óra volt, midőn a város majd ny íre áll annak feneke felett, ha a tenger áradata 
minden házában a szélvész nagy dörrenéssel sza- a legerősebb. így áll körülbelül két és fél óráig, 
kasztá fel az ablakokat s betóduíó eső, zúgó szél, azon pillanattól számítva, midőn az áradat beáll, 
tört üvegdarabok, s a szétszaggatott függönyök Ekkor növekszik körülbelül két és fél óráig, mi- 
foszlányai s feldöntött bútorokkal telt mega leg- alatt a tenger áradata alább száll,* ezután két óra 
több lakás. A vihar zúgása, az esöszakadás és tetők hosszáig ismét egyenlően marad. Fél órával az 
ropogása, az összetört ablakok és lámpák üvegei- előtt, midőn az apály beáll, ismét csekélybedni 
nek csörrenése, közben ágyulövések, a Neva s a kezd, s eme csekélybedés tart az áradás négy első 
város csatornáinak fenyegető áradását jelenték. A óráján át. így áll apadva három óra hosszáig, ne- 
legtöbben felöltőzködtek s félelem között várták vezetesen az áradatnak két utolsó óráján, és az 
a reggelt Nehány órai rombolás után azonban le- elsőjén a beálló apálynak, s aztán ismét növekedni 
nyugodtak az elemek s napkeltével az ég csöndes kezd. 1724-ik évben azt tapasztalták, hogy midőn 
derűben mosolygott le az éj pusztításainak nyo- a szárazság legnagyobb volt, e kút is kiszáradt 
maira. Ezek igen tetemesek. A pompás régi hárs- egynéhány órára, midőn a tenger áradt, és ismét 
fák a nyári kertben Nagy Péter és Erzsébet ide jé- megtölt vízzel, ha a tenger apadt.
bői, a hatalmas bükkök és kőrisek a taurusi park- _  ß  ( L a  R ein ette  f o r r á s . )  F o rg es  fürdőnek egyik 
ban, Katharina ez emlékei, az ut szélén terültek el forrása, melyet L a  R e in ette-nek neveznek, említésre 
leszaggatott lombkoronájukkal. méltó sajátsággal hir. Vas részeket tartalmaz bar-

— ( V illa n y o s  h o ltte tem ek .) A párisi tudományos nássárga pelyhek alakjában,. melyek mennyisége 
akadémia legutóbbi ülésében Boudin katonai foor- napfeljötte előtt és naplemente előtt egy órával 
vos levele olvastatott fel, melyben jelenti, hogy két tetemesen növekszik. Ha zivatar vagy eső van 
villám által agyonsujtott ember holttetemétöl azok, közeledőben, akkor a R einette-íorrÁ s vize körülbe- 
kik akkor értek e holttetemekhez, miután ezek löl egy nappal előbb zavarodni kezd, s a nagy 
két órán. át esőben feküdtek, villany ütéseket mennyiségben szaporodó pelyhek miatt egészen 
éreztek. átlátbatlan lesz. Egyébiránt a zivatar dühét és az
: — ß  CStíLyedö h egyek é t  h á za k .) Angolórában nagyságát a^pelyhek mennyiségéről, továbbá
Aen  ̂tartomány F olkston e  mellett nevezetes példáit a zavarodás tartósságából szokták megítélni, 
mutatja fel a földtalaj besülyedéeónek. E tájéknak — ß (D brg'ó légoszlop .) 1775-ben aUg. 4-én C a r -  
f. i. halmai észrevehetetlen mozgás és fötdrengée cossom irbon  délután 3 órakor tetemes magasságú 
nélkül, egymásután 8ülyedtek. E halmók bensőleg légószlopofc láttak B a r iá y r a  faluba leereszkedni* 
kő és kréta állományú sziklákból vannak össze- Egy közel hegyről látszott lejönni, a falu felé ro-

Sve, s e sülyedée következtében a közel feküdt hant, & kitépve az útjában álló fákat,: maga előtt 
tkiák ás földek a tengerbe omlottak.:E tünemé- hajtotta azokat; Alapja a földet érintés oszlophoz 

úyoitaok ■ okai könnyen foltoghatólb Mint- tilsuk— ̂ kasoehtott, melynek vastagsága' magasságánakkö-- 
számtalan helyen a föld alatt viz van össze- zepéig növekedett. 'Ezentúl csekélybedett s a lég-



Ъе® látszott elveszni, a mennyiben összehajtott. 
Jüanjától magasságának közepéig sötét birssárga 
színű volt, felső része pedig meggyuladtnak lát- 
szék. Azon robaj, melyet e légtünemény mentében 
előidézett, hasonlított egy ökörcsorda ordításához. 
Kevéssel ezután két részre oszlott. Egyik része 
felhőt képezett, mely esővé és jéggé változott, 
és igy a földre sülyedt. Másik része pedig hangos 
morajjal a L aude patakba rohant, s a vizet úgy ketté 
hasitá, hogy a patak medrének nagy része 
szárazon maradt. Miután még sok másféle pusztí
tásokat tett volna, végre M illepetit-Ш  oldalirány- 
ban elveszett.

I r o d a l o m .
— (Dr. Batxzfálvy sebészi és testegyenészi magán-gyógyin

tézetének hatodik évi jelentése.) E füzet az intézet múlt évi 
működése eredményét foglalja magában, s ebből látjuk, hogy 
ez évben összesen 330 beteg vette igénybe e jótékony intézet 
gyógysegélyét. Nemrég volt alkalmunk a nevezett intézet 
gyógytestgyakorlati termét lapunk hasábjain ismertetni s fel
sorolni azon kórokat, melyeknél a gyógytestgyakorlat üdvös 
hatásúnak bizonyult. Mint a hatodik évi jelentésből látjuk, 
egy elkülönített orvos-sebészi osztályt is foglal magában az 
intézet, mely leginkább azon vidéki betegek számára áll 
fenn évek óta, kik megrongált egészségük helyreállítása vé
gett keresik fe1 a főváros orvosi tekintélyeit. Ez osztályon 
nemcsak hazánk több megyéiből valának a kimutatás szerint 
betegek, hanem több külföldi is felkereste az intézetet. ^

— {JBáLóczy László és Sebestyén Gábor), régibb országgyűlé
seink ez ismeretes veteránjai, több éven át érdekes és hu
morteljes levelezést folytattak egymást között, mely azon 
idők szellemére sok világot vet. Most e levelek birtokosai ki 
akarják adni a húsz ívre terjedő levelezést s fölszólítják a 
vállalkozni akaró kiadókat, hogy föltételeiket a „Föv. La
pok** szerkesztőségéhez küldjék be.

__ (Sréter Kálmántól) „Eszmék és érzelmek** cimu munka
jelent meg 3000 példányban, melyből szerző 1500 példányt a 
magyar akadémiának, 1250 példányt pedig a pesti evangéli
kus iskolának ajándékozott.

Zeneművek.
— (Az „Afrikai nö»ubtílj Meyerbeer utolsó nagy dalművé

ből, melynek előadására a Nemzeti színháznál is készülnek, 
Rózsavölgyi műkereskedésében terjedelmes zongora-kivonat 
jelent meg. Benne van az indián induló is, melyet e nagyszerű 
dalmű Párisban lett szinre hozatala után, a külföldi lapok 
annyiszor emlegettek. Ára 1 ft 20 kr.

Szerkesztői üzenetek.
—  Püspök-Batvandra : W . Á.-nak. Kívánságát, annak ide-

jében teljesítői fogjuk. ■ ,
__ vácra • F P.-nak. Köszönet a szives buzgalomért. Csak 

háromszáz ilyen lelkes gyűjt» kellene,
előfizetőt toborz. — Levelit tájékozás végett áttettük a kia 
dóhivatalhoz.

— Esztergámba : V. I.-nek. E napokban Írunk magánle-

— Putnokra : B. S.-nak. A különben nem értéktelen kül
demények közlésére bajosan kerülhet a sor, miután észa k 
ban már bőven el vagyunk látva dolgozatokkal, azonban h 
tájleirásokat s népismertetéseket, — kivált ha azokhoz raj
zok is lesznek mellékelve, nagyon Örömest fogadunk.

_P esten  : L.-nek : Az eszme nem rósz, de helye másutt
lenne. . ,

— Nagy - Tótfaluba: B. Gr.-пак. A megtisztelő sorokat kö
szönjük. Lapunk eddigi számai tájékozásul szolgálhatnak ar
ra nézve, hogy mily irányban működünk. Óhajtását csak va
lamely közlemény megjelenése után teljesíthetjük, miután ez 
oldalról nagyon igénybe vagyunk véve.

— Kantára: J. A.-nak. A pótló küldeményt az előbbihez 
illesztjük. Kivánata jogos s teljesülni fog. A megkezdett té
ren tovább haladást ajánlhatunk.

— B.-Csaba: Zs. M.-nak. Amaz útleírás okvetlenül közölve 
lesz, de több számra terjedvén, bajos számára akármikor he
lyet találni, annálinkább, mert alig van számunk, melyben 
napi érdekű képet is ne közölnénk. Lehet, hogy szeptember
ben, de az is, hogy csak októberben jő. A késedelem oka te
hát — mint a fönnebbiekböl látszik — nem bennünk rejlik. 
Az ön becses cikke érdekességéből akkor sem veszítene, ha 
télen közlenök. — Szives figyelmeztetésének alaposságát ré
gen éreztük, de a dolgon változtatni eddig nem állott hatal
munkban. Jövőre segítünk rajta.

— P á r is b a ; Eperjesre elsején küldjük el s ugyanekkor a 
megbízottnak is átadhatjuk.

—  F ó th ra  : M. E.-nek. A rajzok igen jók s ilyeket mindig 
használhatunk. A derekasan irt cikk élvezetet fog szerezni az 
olvasóknak. Ama másik képet a magyarázó szöveggel együtt 
Örömmel fogjuk üdvözölni, s szeretnok azt mielébb meg
kapni. —- Az egész házi körnek meleg üdvözletünket.

— Pesten : L. L.-nek. Ugyanezt már beküldötték hozzánk,
— Harkányba: Efféle apróságok számára találkozik hely.
— Sz. LÖrincre: Minden európai képes lap szokott ilyese- 

ket közölni s minden nyilvános képtárban láthatni a nyomor 
vagy müveletlenség alakjait; egyébiránt a szives figyelmez
tetést tekintetbe veszszük.

—N.- V á r a d : Pl—a urnák, A példány rendesen jár. A szer
kesztőség csak bérmentes küldeményeket fogadhat el. Most a 
nem minket illető csomagért i  ft 20 krt kellett fizetni.

— Becsbe: Jankónak. К. E. müvét a hozzátartozókkal 
együtt várjuk. Rövid időn rá kerül a sor.
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