
48. —  ■ > .

48-ik ez. Jfovemb. 26.1865.

/ h a z á n k \
/  KÜLFÖLD. I
íj S z é p i r o d a l m i ,  i s m e r e t t e r j e s z t ő  és t á r s a s é l e t i  11
I KÉPES HETI KÖZLÖNY. .1
I MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. I
I SZERKESZTŐ-TULAJDONOS: K I A D Ó :  I
I SZOKOLT VIKTOR. EMICH GUSZTÁV. I
■ 1 A képeket kitünobb művészeink rajzolják s metszi BUSZ K. f i

V E l ő f i z e t és i  f ö l t é t e l e k :  ÍJ
l \  P e s t r e  v a g y  vi dékre,  postai  k ü l d é s s e l  vagy házhoz  h o r d á s s a l ,  я

egész é v r e .................................................................. 6 frt — кг. í  я
Ж \ f é l é v r e ............................................................... 3 frt „ j  Я
МД negyedévre....................................................................1 frt 30 „ j  Я

%\ Előfizethetni minden postahivatalnál. я

Hirdetmények dija : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 5 nj kr. Bélyegdij Шоп 30 nj кг. Я

Az előfizetések s a hirdetményi illetékek a kiadóhivatalba (Barátok-tere 7-dik sz.) / Ш  
a kéziratok pedig a lap szerkesztőségéhez (Dohány-utca 1-ső sz.) bérmentee / М  

levelekben intézendők. / W

P E S T ,  1865. y J T
nyo m atott  E M I C H  G U S Z T Á V

M. A K AD. HYOMDÁBZNÁL.

■ Ш



T A R T  ALÓ M.
Cikkek: „Lujvigh Jánofl.“ Visontaitól. — „Sírboltban,“ 

(költ) Nyila a Samutól. — „Az uj messiás.“ (Beszély.) — 
„Egy veszendőben levő n é p r ő l.— „A szökdécselő egér.“ 
— „Nemzet! múzeumunk műkincsei.“ VIII. — „Pest 140 ev
vel ezelőtt.“ — „Mekkái, zarándokok.“ — „Szibéria bánya-t 
terményei.“ — „Egy hát története.“ Vadnay Károlytói.—

Újdonságok. — Vegyes közlemények. — Irodalom. — Zene- 
— Nemzeti színház. — Szerkesztői üzenetek.

Képek: „Ludvigh János.“ (Rolmtól.) — „Matutaera, ui- 
zeelandi főnök Auckland környékén.“—„A szökdécselő egér 
vagyis gerbo.“ — „Abrahám kiköltözése.“ (Molnár múzeumi 
képe U-án fényképezte Licsko, rajz. Lüders.) — Képtalány.

L e v e l
Zolklew, (Lemberg mellett), nov. 22. (Lengyel

országi regény.) Ha Lemberg kellemes, környéke 
annál kellemesebbnek mondható, mert észak-nyu
gati részén fekszik a homokhegy, melynek ágai 
majdnem az egész város körül fekszenek; ez nyá
ron át oly kedélyes mulató hely, mint a zugliget 
vagy Széchepyji-hegy Budán.

Itt ösmerkedém meg egy tisztesJrinézésü öreg 
Ш’уал, a &i midőn iátta, hogy a zenészek magyar 
rutáira sarkantyus bókáimat összeütöm, megszólí
tott: „On még fiatal, hadnagy ur,“ — mondá. Én 
a mint tudtam, úgy válaszoltam lengyelül, mire 
hosszabb beszélgetés fejlődött ki köztünk, mely
nek folytán elmondd, hogy iijabb korában egy 
dzsidás ezreddel ő is hosszabb ideig feküdt Ma
gyarországon ; végre kért, látogatnám meg őt fa
lusi birtokán. — E meghívásnak később engedtem.

A mint az utas a Lembergból Varsó felé vezető 
országúton végighalad, mintegy negyed mértföldre 
balról regényesen fekvő hegyláncolat van, mely
nek oldalában igen csinos kastély tűnik fel s a 
kastély előtt egy kert, melynek végén 80 lábnyira 
egymástól két emlékkő látható; ez volt az öregur 
lakhelye. Szívesen fogadott. Éttermében két olaj- 
festmény tűnt fel előttem, mely két szép ifjút áb
rázolt, s én kérdém, hogy kit ábrázolnak a fest
mények? Az Öreg felsohajtott, mélyen szomoro- 
dottnak látszott. Fiaim, — válaszolt —— s követ
kező eseményt mondott el, mely regénykép hang
zik; de higyje szerkesztő u r , katona vagyok, s a 
regényírás nem mesterségem s mivel ön tudósítást 
kíván s én jelenleg szegény faluban vagyok, hol 
hideg tél van már: az olvasást megunva, im meg
írom az öreg Trojatzky történetét.

Mindkét fiú — úgymond — derék, virágzó ifjú 
vala s tavaly télen, a lengyel hadjárat után visz- 
szatért atyai karjaimba, s kérésemre, hogy szere
tett környezetöktől meg ne foszszanak , hon ma - 
radtak; bár ne tették volna! — Lakomtól mintegy 
7 2 üafdre fekszik egy birtokos háza s udvara; 

ezen birtokosnak volt egy leánya; Olgának hív
ták, Bécsben nevelkedett, s szép és sz ellemdus le
ányka volt. Kölcsönös látogatást tevénk s midőn 
fiaim visszatértek, észrevevém, hogy mindkét fiú 
a leányt igen környezi, s annak dacára , hogy oly 
közel lakongt Lemberghez, fiaim vagy hon, vagy 
Olgánál valának. Ezen viszony igy tartott egy hol
napig. Ezen idő lefolyta után idős b fiam előállt 
azon kéréssel, hogy Olgát elvenni szándékozik. 
En beléegyeztem s elhatárzám e héten egy tánc- 
vigalmat rendezni, mely után az eljegyzés történ
jék. Vidor, kedélyes hangulatban valának vendé
geim, de tizenkét óra felé észreve vők, hogy mind
két fiam, úgy szintén Olga is hiányzik. Keresé-

e z é s e k.
sükre küldém komornyikomat, egyszerre azonban 
két lövést haliék, annyira egyszerre, hogy nem tu- 
dám, vájjon egy vagy két duiranás volt-e ? Szivem 
összeszorult s roszat sejték* Fendégim kirohaná- 
nak.s két fiam holttestét behozták a terembe, utá
nuk Olgát ájultan. A leányka elmondá, hogy ro- 
szat gyanita, mert mindkettőt egyenlőn szerette, s 

látta, mint ménének я fasoron vAonrr lefu
tott őket keresni, de midőn a lövést hallá,Elájult.
— A két oszlop két fiam síremléke s ha ön a hal
mon felmegy, ott látja Olga sírját is.“ — Az öreg 
ur ezen elbeszélése mélyen hatott meg s nem ví
gasztalául. - Midőn egy hét múlta után huszár
jaim élén a varsói utón jelen állomásomra lovag
lék, a két fehér emlékoszlop ismét szemembe tűnt 
s szomorúan emlékezém vissza szegény Trojatzky 
fájdalmára.

Verebély, (Barsmegye) nov. 2 0 . (Hirtelen ha
lai, Gyilkosság. — Követválasztás.) Városunk
köztiszteletben álló prépostja, főtdő Bublik Ist
ván e hó 14-én reggel hirtelen elhunyt, két nap 
múlva ülte volna meg 80-dik születésnapját, mely
re még előtte való napon készületeket tett.

Ugyanazon nap értesültünk Zsitva-Gyarmathról, 
bogy Somlay István odavaló mérnök és Huszár 
György odavaló földbirtokos közt egy csekély 
föld-darabkáért szóvita támadt és ezen szóvitát 
szomorú eset fejezte be. T. i. Somlay mérnök pus
kát ragadott és a köztiszteletben álló Huszár 
Györgyöt nyakszirtben lőtte; az orvosi segély 
azonnal ott termett, de az élethez kevés reményt 
mondanak. Somlay mérnök az eset után megszö
kött fegyverestől s mindeddig nem tudni, hova 
tűnt. Lakits István főbíró, és Kollmann Frigyes 
esküdt urak azonnal a helyszínére mentek, hol 
szigorú vizsgálatot tartottak. — A követválasz
tási mozgalmak erősen folynak itt is. Jelenleg Ba
logh János, az országgyűlések veteránja, és Sa- 
massa József, helybeli kereskedő közt van a nép 
felosztva; az elsőnek nagyobb többsége van.

M edvey K á lm á n ,
Nadaed5 (Abaujmegye) nov. 2 1 . (Egerek. Az 

országgyűlésre kéj kirándulás.) Az egerek millio- 
ma, mely vidékünket egész nyáron át nagyon érez
hetően pusztította, minden irtószereink fölhaszná
lása dacára most még lakainkat is meglátogatja.
— Újdonságul írhatom, hogy a tiszai vaspálya
társaság a 3-dik helyen 8 , s a - 2 -dik helyen 1 2  

frtért enged lérándulást az országgyűlés megnyi
tására törekvőknek oly formán, hogy ezen díjért

ec* 4-tól 16-dikáig bármely napon Pestre és visz- 
sza tetszés szerint utazhat vidékünk közönsége.

E . A .
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L u d v i g l i  J á n o s .
dokolva e tilalmat: „mert — úgy mondának, — 
még a magyar tudományos akadémia is csak tör
vény erejével létesülhetvén, bármily egyesülhetési

jog csak legfel
sőbb engedélylyel 
léphet életbe.“ — 
Béla városa csak
hamar megválasz- 
tá a nagyreményű 
ifjút főjegyzőjévé, 
s pár évvel később 
a 16 szepesi város 
kerülete elküldé 
az országgyűlésé
re, hol két ország
gyűlésen át vívta 
a szepesi váro
sok ősi ország- 
gyűlési szavazat
jogának vissza
szerzését, mint vá
lasztott képviselő. 
Ekkor szerkesz
tette Ludvigh Já
nos ama nevezetes 
okmányt, mely a 
16 szepesi város
nak diplomatiai 
történelmét fog- 

János' lalja magában, s
az országgyűléshez benyújtott kérelmében sok 
felvilágositó s érdekes történelmi adatot szolgál- 
tatott.
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Ez időktől fogva az irodalom terén f^Iyváf^ ta
lálkozunk e szorgalmas és az ismereteknek nagy 
készületével rendelkező ifjú nevével. A „Jelen
korinak, „Hírnökének, a „Protestáns iskolai és 
egyházi lapokénak s később IJossuth lapjának fá
radhatatlan munkatársát ismertük benne.

Kossuth egy alkalommal saját lapjában ezt irta 
róla : „ha irigység hozzánk férhető volna, munka
társunk ismereteinek gazdag tárházát irigyelnünk 
kellene.“

Az 1848-ki országgyűlésen az iglói kerületet 
képviselte, s mint ilyen, azon országgyűlésnek 
egyik jeles jegyzője is lön. A forradalom alatt 
munkás részt vett a kormány teendőiben, s hol 
mint kormánybiztos, hol mint meghatalmazott mű
ködött, mely működéséről Horváth Mihály mun
káiban bő adatokat sorol elő. Csak 1850-ben, mi
dőn Haynau ellene elfogatási parancsot intézett, 
vonult ki a hazából külföldre, hol azóta folyvást 
tartózkodik és hol számtalan könyvet irt, mind tör
ténelmi és jogi tartalmuakat.

Megkisérlette a magyar borok bemutatását kül
földön, azonban mikép tőle személyesen pana
szolva előadni hallottuk, nem sok szerencsével, 
mert a hazai borkezelok pontatlansága s avatlan- 
sága több kárt mint hasznot hajtott neki, s a bo
roknak honi rósz kezelése elkedvetlenité.

Családja el van szórva a világban ; egyik fia 
Amerikában, a másik vasúti mérnök Spanyolor
szágban.

Két leányát, kiket midőn hazájából távozni 
kénytelenittetett, egy és két éves korukban ha
gyott el, — ezeket csak pár év előtt látta újra 
mint felnőtteket, s egyik már férjhez is ment Brüs- 
selben.

Hazánk társadalmi, művelődési, közgazdasági 
és politikai mozgalmait nagy figyelemmel kiséri, 
sorsunk minden egyes mozzanata érdekli őt s tel
jesen tájékozva van a haza állapota felől, mit a 
„Hon“ hasábjain most is folyó, „A közös ügyek s 
a törvényrevisió“ cimii érdekes cikkei elegendő- 
leg tanúsítanak.

1861-ben a késmárki kerületben lön megvá
lasztva képviselőül, de állomását el nem foglal
ható: azonban tehetségének hő tisztelői ezen 
1865 ki évben újra ki kivánták követjelöltül tűzni, 
minek a midőn hírét vette, azonnal következő nyi
latkozatot bocsátott közre Jókai Mór lapjában, a 
„Honu-ban :

„Brüssel, okt. 24. 1865. — Kedves barátom! 
— A hosszú számkivetés és a balsors csapásai 
alatt múló évek gondjai és keserűségei közt a 
szenvedő haza szakadatlan szolgálatában töltött 
életem egyedüli örömvigasza, de egyszersmind a 
honszerelmi hűség legszebb jutalma hazámfiai szi
ves megemlékezése és bizodalma.

„Azért a lapodból az önmegelégedés és hála 
örömével megértett követválasztási készületek hí
rére komolyan számot vetek magammal, mi tévő 
legyek ?

„Ha követnek megválasztanak, a választást el 
kellene fogadnom, de hazaférhetési engedélyért 
nem folyamodhatnék, mivel mint magán-polgár, 
annyival inkább mint képviselő, valamint a múlt
ban, úgy jövőben azon törvényességet védeni kö
telességemnek tartom, melynek védelmeért elítél
tettem, és mivel következetlenséget hinnék elkö
vetni, ha épen akkor, mikor a trónról a múlt rend
szer kárhoztatása kimondatott, folyamodásommal 
oly Ítélet következményeitől magamat föloldatni 
kérném, melynek törvényességét elismerni nem 
tudom.

„Képviselő minőségemben engedelemkérés nél
kül mennék be az országba. Ha elfognának, az or
szággyűlés épen a kibékülés előestéjén személyem
ben sértett egyéni és képviselői jog orvoslásával 
volna kénytelen foglalkozni. — Én ezt a haza ér
dekében nem akarhatom; mert ellenségeinknek 
az ország alkotmányos állapotainak visszaállítása 
ellen újabb izgatási alkalmul szolgálna, melyet az 
eszélyesség inkább kerülni, mint előidézni tanácsol.

„Azért nehéz magamat másra elhatározni, mint 
be nem várva a választásokat, választóimnak irán
tam mind jelenben, mind 1861-ben tanúsított szi
ves megemlékezéseit és nagyrabecsült, sőt a leg
nagyobb hazafiui jutalomnak vett bizodalmát és 
rokonszenvét, melyben alkotmányos elveim és po
litikai hitem és viseletem jóváhagyását látom, a 
változatlan honszeretet hűségével szivem mélyé
ből megköszönni és őket megkérni, hogy elveik
hez hű, más érdemes hazafit ajándékozzanak meg 
szavazataikkal.“

Oly loyalis, az önzetlenséget annyira visszatük- 
röztető nyilatkozat ez, hogy íróját bármily élet
iratnál hívebben jellemzi.

Visontai.



Én népem, én hűséges zsidó népem! — íme el
jött a várvavárt idő, a nap tüzesebben ég, és tüze
sebben égnek Astaróth leányainak szemei, a hol
lók szárnya fényesebb és feketébb, a hattyúk pe
dig fehérebbek lettek a hónál Gehomir taván. Je
lek ezek, és ismerjétek föl azokat dicső maradé
kai Izraelnek ! — Halljátok-e, a szellő susogását, 
és beszédét a sárga aranykának, énekelni a lég 
madarait és zizikelni férgeit a földnek ? — ők 
mindannyian hozzám beszélnek, és én értem Je
hova szavát, mely teremtményeiben nyilatkozik, 
mert én vagyok Sabatti Sevi, én vagyok a ti mes
siástok, hivatva arra, hogy benneteket a föld uraivá 
emeljetek!

Történt pedig az 1666-ban, midőn Palestina 
földjén Sabatti Sevi valóban igy beszélt Jehova 
választott népének.

Reményével a messiás után,mint hátulsó kocsike

rék az első után örökösen futó fanatikus zsidónép 
hitt a csábitó szavainak, a ki is náluknál igen 
sokkal okosabb lévén, általuk meg nem fogható 
fizikai műtétetekkel, csodáknak magyarázott dol
gokkal igyekezett bebizonyítani isteni küldöttsé
gének valóságát.

Sabbatti Sevi gyönyörű barna fiatal ember volt, 
szemeiben égett a tűz, és ajkain égett a szerelem 
a kinek ez a két tulajdonsága megvan, az bátran 
számíthat a női keblekre.

A vallás legfanatikusabb teremtménye az asz- 
szony, lobogó élenyes szívvel és az agg, jéggé hi
degült kebellel. Az isten úgy akarta, hogy az 
emberi kor és nemnek ezen két ellentéte egyensú
lyozza oltára fölött a vallás mérlegét, egy darab 
tűz, és egy darab jég !

Sabatti Szmirnában lépett föl először; szombat,
azaz ünnepnap volt, ilyenkor otthon van a nép

♦
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fiatalja és vénje. — Csengő ércszava, daliás ter
mete, megnyerő gondolatai csakhamar meghódi- 
ták e város nőnépét és tehetetlen vénjeit, — a fia
tal és középkorbeli férfiak azonban látva és ve
szedelmes embernek nézve őt, kedveseik és ne
jeikre pedig nem tartván célszerűnek az ilyen 
tréfát, az ál- messiás szivének szegezék a villogó 
dárda hegyét, mondván:

— Sabatti Sevi! Ha azt akarod, hogy ennek a 
jó damaskusi acélnak a hegye keresztül ne törjön 
mellednek és isteni hátadnak a közepén, légy oly 
szives és szedd Össze a sátorfádat, hagyd el a vá
rost mentül előbb, és ne tekints vissza se, mert 
meg van Írva Mózes könyvében, hogy Él sóbál- 
ványnyá változott, valamint hiszszük azt, hogy 
városunk Sodorna és Gomora sorsára jutna, ha 
te még tovább is hintenéd itt csaló és istenta
gadó szavaidnak konkolyát. Hát csak azt mond
juk neked édes istenfia, hogy eredj te innen és 
nyomaidat hordja be a Tebbad!

Sabatti Sevi aztán el is ment, örülvén annak, 
hogy még ily tisztán megmenekülhetett és megért 
benne azon tapasztalás, hogy a szombat neki nem jó 
napja, kell tehát választani egy másikat, a midőn 
is a férjeknek és szerelmeseknek dolguk lévén, 
egyedül asszonyok és öregek közt vethet biztos 
aratásra megérhető magvakat.

Szerda volt, midőn Sevi eléré Sivlah helységét; 
onnan fölmászott az olajfák hegyének legmaga
sabb csúcsára, leült egy nagy bazaltdarabra és 
Jeruzsálemnek forditá arcát; — aztán sajtot és 
kenyeret vön elő, s mig isteni étvágyát ilyetén- 
képen kielégíteni igyekezett, azon törte furfangos 
eszét, hogy melyik ut vezetne legbiztosabban Jeru
zsálem lakóinak a fejők tetejére ?

Ily gondolatok közt fogyasztván égi eledelét, 
egyszerre csak megcsördüi háta mögött egy tövis
bokor, lángok törnek elő, és megszólítá Öt abból 
egy másik messiás a következendőképen :
— Sabatti Sevi! — te azt mondod, hogy isten 
vagy, és úgy megy beléd ez a kenyér , mint akár
melyik kiéhezett kecskepásztorba, szád keresztbe 
mozog az orrod alatt és mikoron nyelsz, szemeid 
kidüllednek, tanúsítván azt, hogy nem égi szelle
mek által hordott mennyei eledellel táplálod 
agyagból összegyúrt testedet: — hanem azért ne 
ijedj ám meg, jöjj ide a bokor mögé és halld, a 
mit ajkaim beszélni s a mire tégedet tanítani foglak.

Sevi azonban, a ki szembe mert szállni a föld 
Összes lakóival, nagy respectust érzett magában az 
ily tövisbokorféle jelenetek iránt, de szörnyümó- 
don meg is lévén lepetve, a kenyeret és sajtot lá
baihoz ejté, aztán úgy, kitátott teleszájjal bámulta
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azt a csodát, a melynek párját se Mózes előtt, se 
Mózes után nem látta az ó- és ujtestamentomi világ 
embere.

— Nos Sevi ? — kérdé a hang, — nem akarod 
teljesíteni parancsomat ?

Az ál-messiás végre reszketve emelkedett föl 
helyéről és bizonytalan remegő léptekkel közele
dett az égő bokor felé, a melynek sürü fekete 
füstje körülfolyá öt, mint egy óriás ördögnek Ölelő 
fekete karja.

— Közelebb! közelebb! — unszolá öt a rette
netes parancsoló hang.

— Fölséges uram! — kiáltá a térdére ros- 
kadt próféta; — közelebb már — nem mehetek, 
nem vagyok hozzászokva a menyország konyhájá
nak ilyetén szagu füstjéhez, a mely fojtósabb a 
jabes-gilead-hegyi rókalyuk levegőjénél!

— Bravó! — kiáltá a hang, — ez jól volt 
mondva Sevi öcsém és most megengedem, hogy 
visszamenj és hozz nekem is azon sajt és kenyér
ből, még pedig meglehetős jó adagot, mert lel- 
kernre Szmirnától óta nem ettem többször három- 
szórnál, futottam utánad mindenütt, hogy beérhes
selek, a mi hogy végre mégis történt, bizonysága 
annak az, hogy itt vagyok!

Sevit az ismeretlennek ezen nyilatkozata igen 
meglepé, most már azon hiedelem kezdett agyá
ban megfogamzani, hogy vájjon nem valami al
világi uralkodó küldi-e érte titkos policiájának 
ügynökét és kezdett széttekinteni, tanácsosnak 
tartván, a meredek hegyen lefelé, a keréknek 
megoldását.

— Megállj gyáva! — kiáltá az erős hang, s 
Sevi vaskos markolással érzé megragadtatni vállai- 
nak bőrét.

A próféta rémülten tekintett vissza, de a mily 
nagy volt rémülete, oly nagy lön öröme és bámulása, 
midőn az ismeretlen ördög személyében Náthánt, 
a szmirnai heringárulót ismeré föl, a ki már neki 
ott is nagy szolgálatokat tett vala.

— Oh becsületes édes Náthán sógor! — kend is 
megtudja aztán ijeszteni az embert.

Itt a két jó barát nemsokára letelepedett, esze
gettek, beszélgettek és tervezgettek; — egyik is 
másik is megforditá agyában a világot, összenéz
ték azt minden oldalról, Náthán végre egy nagyot 
lökött mutatóujjával a légbe :

— Itt van! — ide mégy és elkezded azt, a mit 
én Jeruzsálemben folytatni fogok.

E találkozás után három hétre Gazzában meg
dördült a messiás ébresztő szava, Jeruzsálemben 
pedig Éliás próféta támadt föl.

Jeruzsálemből Gazzába, Gazzából Jeruzsálembe
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hatott a hir és szörnyen nagy lett a zsidók bámu
lása, a kik meghallották, hogy mind a két próféta 
egyet beszél, s hogy Éliás fönnen hirdeti a gazzai 
messiás megérkeztét.

A férjek és szerelmesek dolgaikon voltak, s 
mire a városba visszatértek, tótágast állt már ak
kor abban mindenki és miután lehetetlen volt őket 
talpukra visszaállítani, a legokosabbnak vélték ök

A nép mértföldekre vándorlóit eléje, ifjak és 
vének borultak le szamara előtt, az utakat ellep
ték Ázsia legillatosabb rózsái, melyek közül zafír, 
gyémánt, smaragd és ametist ragyogott feléje, 
mindannyi szép leány szeméből.

A messiás az égre nézett; inkább mert dacolni a 
nappal, mint annyi csillogó tekintettel, a melyek 
különben is heves vérét lángfolyammá változtat-



patok hosszú sora lépdelt el Sabatti előtt, s fénye- tódult, az ott maradt arany és kincshalmazhoz
sen villogott ezer kézben a hegyes dárdaerdő; — nem nyúlt hozzá senki; a mit a zsidók is megve-
a fanatikus nép még se merte ezt a veszedelmes tettek, hogy érintené ahhoz kezét az Allahot imádó
sereget föltartóztatni. — Az asapok sora közt igazhitű! — Csak úgy hevert mindenfelé a fehér
nyolc szerecsen szolga vitt egy aranyozott gyalog- és sárga nemes érc, a gyémántok tüze visszaszik-
hintót, a hintó után másik nyolc szolga lépdelt, rázott a homokból, és az emberek betaposták azt,
hogy a hordásban amazokat fölválthassa. mintha a többihez hasonló értéktelen kavicsdara-

A mint Sevi a hintó ablakára tekintett, annak bök lettek volna, 
zöldselyem függönye hirtelen felgördült, s egy főt, Ilyen csodát mégis követtetett el Sabatti Sevi! 
egy meseszerü csodaszép tündérfőt pillantott meg ; Konstantinápolyban eleintén nevették a dolgot ; 
szemei kápráztak, s mire magát tökéletesen ősz- IV-ik Mahomet most is csak úgy el tudott téve-
szeszedé, az asapok sora már eltakarta azt ismét. lyegni a Kudzse-Dagh-hegyi rengetegekben mint

Egy pillanat azonban elég volt arra, hogy ez azelőtt, harminc—negyvenezer földművelő mun-
arc elmoshatatlanul vésődjék a próféta szivébe. kásnépet vonva el kenyérkeresetétől, hogy dü-

A vallásos tömeg egyenesen a városházához hödt vadászati szenvedélyének, mint hajtókáéi eget 
kisérte messiását^r^-roppant nagy volt a tolongás, tegyenek.
mindenki igyekezett közelébe jutni, megérinteni, Kiuprili, a nagyvezir, a ki egyúttal császárja is 
vagy ha lehet, megcsókolni ruhája szélét, de so- volt a török birodalomnak, szintén mosolyogva fo
kán, kik e szerencsében nem részesülhettek, meg- gadá azon híreket, melyekkel a tartományfőnökök 
elégedtek azzal, ha szamarához, vagy szamarának napról napra kedveskedtek, s még akkor is neve- 
farka hegyéhez érinthették áhitatos ajkaikat. tett, midőn a damaskusi pasától egy képzelhetetlen

A városházát elérve, Sevi valóságos aranyszö- szép hölgyet kapott a szultán háreme számára, és 
nyegre lépett; a világ legönzöbb, legnyereségvá- a következendő levelet:
gyóbb népe : az astaróthi eléje önté minden kincsét, Bölcs es rettenthetetlen nagyvezir! — Egész 
melylyel paradicsomi üdvösségét vélte megvásá- Palestina föl van fordulva egy hitetlen eb óbéga- 
rolhatni, s halmok emelkedtek arany-, ezüst- és tásai miatt, a ki Allahot és az ö prófétáját nyilvá- 
drágakövekből, melynek láttára a megváltó bár nosan meg ineré támadni undok nyelvével, azt ál
reszketett, de birt magán annyira uralkodni, hogy litván, hogy egy az, a ki teremtett mindeneket, és 
megvetve rugdosá azt el : az nem Allah, hanem Jehovah ! Egy csapat tima-

— Balgatagok ! — ti azt hiszitek, hogy az ég riotát és dsepedsit küldöttem megfékezésére, de az
szülöttje előtt is értéke van e fényes földrésznek; őt imádó tömeg oly nagy, hogy a Palestinában ta- 
— én teremtettem ezt és a Sahara homokját, a vi- láltató egész haderő nem leend arra képes , hogy 
lág jégcsucsait és a föld rostélyzatán át egymás- föloszlassa, sőt a mi több, már az igaz hitről áttér- 
sal közlekedő tenger vizét, — egy homokszem, teknek is egy tábora követi őt, és Mahomed hivei 
egy jégvirág, vagy egy cseppnyi viz ugyanazon átpártolnak. Legyen tehát a te legbölcsebb paran- 
értékkel bir előttem, mint ez aranynak nevezett csőd és intézkedésed, a mely azon hajmeresztő is- 
földgyurma, nevetség azt kincsnek nevezni, — tentagadásnak véget vetend. Végül pedig ne vesd 
kincs az üdvösség, — és az ott van ! | meg a te alázatos szolgádnak tanácsát: „ H a  nem

Ezen szavak után a messiás föltekintett az égre. lenne többé em beri erő  7 m e ly  a z  á r t  f o l ta r tó z ta t-
— Mi lehetne más, mint isten, — a ki igy meg j h a tn á , g o n d o ld  m eg) h ogy a  szép  nőben A lla h n a k  egy

tudja vetni a földi kincset ? zúgá a megnyergelt I m entő h u r ija  la k ik , — és én i t t  k ü ld ö k  neked egy  
néptömeg. ! szép  h ö lgye t !u

Az igazhitű mahomedán széles kaftánjába dugva Kiuprili a levél elolvasása után megtörlé nagy 
ökleit, csak messziről, félszemmel sanditott az is- vörös bajuszát, és parancsot íratott minden pasá- 
tenember felé, se igaznak, se nem igaznak nem nak, tímárnak és molahnak, hogy: „Soh se törőd- 
mervén mondani, a mit szemei látnak és fülei hal- jenek messiás Ő kegyelmével, hadd csináljon ő a 
lanak; Mekka felé fordult, keresztbe fonta mellén mit akar, hanem szerezzenek pénzt és embert, 
karjait és hétszer meghajolva mondá : mert a jövő tavaszon alah és az emberek előtt, a

— Allah az egy igaz isten, és Mahomed az ö török birodalom összes erejével meg fogja kez-
prófétája! deni Kandia sziget ostromát.“

Mire aztán Sevi e helyet elhagyá, a tömeg utána (Folyt, köv.)

754 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .
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Eg y  v e s z e n d ő n  l e v ő  népről .
Uj'Zealand Ausztráliától délkeletnek fekszik s 

két szigetből á ll: az Ika-na-maui és a Tavai-Puna- 
muból. A két szigetet a Cook-féle szoros választja 
el egymástól.

Az északi sziget felső nyugati részén van a Ma- 
nukau-tengeröböl s annak partján, egy szűk föld
nyelven, mely e nagyobb sziget majdnem külön 
váló két részét egymással összeköti, fekszik Auck
land, a hasonnevű teiület fővárosa.

A Novara nevű osztrák fregatt 1858-tól 1860-ig 
világkörüli útat tévén, 1860 elején az aucklandi 
öbölben kötött ki, tudományokkal foglalkozó sze
mélyzetéből azonban e föld megismerése végett 
Hochstetter Ferdinánd több ideig szándékozván 
itt maradni, a Novara január 8 -dikán Tahitiba s 
onnan tovább, Európába indult.

Az említett német tudós szerint Uj-Zeeland je
lenleg olyan, mint egy európai ország, csakhogy 
kissé gyarmatjelleg ü, s lakosai is majdnem kizá
rólag európaiak. Csak ha dél felé pillant a szem 
— mondja Hochstetter, — lát az ember magas 
hegyláncokat, melyek oldalait ősrengetegek ár
nyékolják be, de az onnan felszálló füst bizonyítja, 
hogy már ott is vannak emberek. Ott az erdöirtók 
tanyáznak, kik veritékes munkájuk után, életük 
alkonyán szintén kényelemre vergődnek. Gyer
mekeik az erdők helyén telepszenek meg, s igy e 
földnek egy új erőteljes faj válik urává, hol az
előtt más szinti, vad emberek követték apáik 
példáját.

De mennyire különbözik e bennszülöttek sorsa 
a mostani telepedőkétől. Ők is távol szigetekről 
vándoroltak ide, hogy új hazájukban jobb életet 
találjanak, s a mit reméltek, e helyen több nemze
déken át talán föl is lelték. De koruk lejárt s élet
módjuknak lassan ki kell veszni a mai polgáro- 
sultság lehelete előtt.

Az aucklandi földszoros régebben egy hatalmas 
maori törzsnek volt székhelye, hol békés lakosok 
foglalkozának, s hol e barbár nép erőssége állott; 
de e hely egyszersmind szinheiye volt a kannibá
lok ama véres harcainak, melyek alatt ezen em
berfaj eltűnt a földszinéről. Néhány nemzedék 
előtt az itt lakott ngatitvatuák mintegy 2 0  30,000
lelket számláltak, s akkor Auckland meredek 
hegykúpjai épen oly erősségeket kepeztek, mint a 
mi várkastélyaink a középkorban.

E hegyek tetején voltak a főnökök megerősí
tett lakai s aljukban terültek el szolgáik gunyhói 
és azok földjei, s ezek romjait maiglán is láthatni.

E hegyek lejtői tetovirozva voltak, miként a 
régi harcosok arcai, azaz terrászok voltak azokon 
készítve tíz—tizenöt láb magasságban, miket most 
is észrevehetni jelentékeny távolból is. E terrá- 
szokon kettős sorban készítettek paliszádokat, s 
azokat belülről mély árkokkal övedzték, miket 
náddal s fagalyakkai borítottak be, mint a farkas
vermeket szokáte, a végből, hogy az ostromlók be

jé jü k  zuhanjanak. Valóban bámulnunk kell rajta, 
mily ügyesen készítették 'ar-maorik-erődjeikét, -ha 
meggondoljuk, mily kezdetlegesek voltak fa-emelö- 
rudjaik, kalapácsaik, vésőik és kőbaltáik. A palli- 
szádok és árkok mögött, a hegy legtetején lakott 
a főnök családjával és a törzs nemeseivel.

Itt szoktak a maorik vénei köpenyeikre heve
red ve viselt dolgaikról vagy őseikről regélni, itt 
szokott a fiatalság játszani. A leányok karban 
énekelték azon dalokat, [melyek még Havai-kiból, 
első hazájukból származtak, mig a gyermekek 
gyékénybölcsöjíikben ringatóztak.

Ma már megszűnt a dal és játék. Az erődök le
rombol vák, a gunyhók összeomoltak; a palliszá- 
dok eltűntek s csak a roncsolt terrászok emlékez
tetnek a benszülöttek véres harcaira.

A hajdan oly hatalmas és népes törzsből ma 
már alig létezik néhány család, kik Aucklandtól 
keletnek, az Orakei-öböl mellett egy kis faluban 
laknak. Képünk Hochstetter rajza után ezek dél
ceg főnökét, a szép külsejű Matutaerát ábrázolja.

A Három-király-, Smert- és Wellington-lávahe- 
gyek barlangjai telvék azon szerencsétlenek csont
jaival, kik akkor lelték végüket, midőn a rettene
tes Hongi vad hadát a sziget északi részéből a zea- 
landi Themse-melléki törzsek ellen indította. 
Hochstetter a Hobson-hegyen félig földbe sülyedt 
gunyhókban egy Öreg örült maori asszonyra akadt, 
kit övéi őrültsége miatt babonából ide számkive
tettek, hogy elhagyatva haljon meg ott, hol fajá
ból annyi ezer lélek esett el.

A ki a maorikról, Ausztrália legnemesebb fajá
ról s jövő sorsáról bővebb adatokat óhajt, azt Ró
nai Jácint „Az emberfajok kihalása" cimü jeles 
cikkére utaljuk. (Lásd a „Hazánk“ első félévi fo
lyama 26 dik lapján.)



A szökdécselő egér vagyis gerbo.

Ez állatkák sajátságos járása első és hátsó lá
baik aránytalanságából származik s ez arányta
lanság még szembeszoköbb, ha különös alakjukat 
tekintjük.

Első lábaikkal viszik az ételt szájukhoz s ás
nak a földbe, s hátsó lábaikkal futnak meg ellen
ségeik üldözése elölj s pedig oly sebességgel, 
hogy a legjobb lovasok sem érhetik őket utol, mint

metsző foguk van mindegyik álkapcájukban és 
hat zápfoguk alul, nyolc fenn.

Mint majdnem minden őrlő állatnak, úgy ager- 
bónak is nagy szemei vannak. Ok a napvilágot 
nem tűrik в igy csak este jönnek földüregeikböl 
elő élelmöket felkeresni, mi gyökerek, rovarok, 
sőt apró madarakból is áll. A bécsi állatkertben is 
láthatni két példányt e kedves tcrentésekböl.



ie ki volt állítva, Molnár József müve.
Molnár Pestmegyében, Zsámbokon született 

1821-ben s 1845 tői 1851-ig a velencei szépmü- 
vészetek akadémiájában, azután Firencében, nagy 
Markónk oldala mellett, később pedig Rómában 
és Münchenben tanulmányozta a festészetet, mely 
utóbbi helyen képeivel gyakrabban lépvén fel, ott 
több kitünőbb, különösen bibliai, keleti és olasz 
tárgyú képe a mütárlatokban a külföldiek által is 
igen megkedveltetek s meg vétetett, Stuttgardtban

plomában ékeskednek a főoltárok fölött. Ha 
Molnárban valamit meg akarnánk róni, az a sok
oldalúság, mert ő fest történeti-, arc-, családi, táj- és 
életképeket s oltárképeket, a mi nem engedi meg, 
hogy teljes figyelmét, műgondját, minden tehetsé
gét egyetlen szakmára lorditsa, melyben még ki- 
tünőbb lehetne. Ennek azonban nem ő, hanem sze
rencsétlen hazai művészeti viszonyaink az okai, 
melyek legjelesebb tehetségeinket is leszoritják 
azon pályáról, melyre őket ihlet ragadta.
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P e s t  140 é v v e l  e z e l ő t t
Ha némi fogalmat akarunk szerezni Pest város 

gyors kifejlődéséről, nem lesz talán érdektelen 
múltjába visszapillantani. Jelenleg csak 130 — 140 
évvel lépünk visszafelé s rögtön elünkbe tárul 
azon nagy ellentét, mely az akkori és a mostani 
közéletet eléggé jellemzi. A legrégibb, még létező 
tervek azon időből valók, a melyekről épen szó
lam* akarunk, s mint látjuk, ott a belvároson kívül 
a jelenleg annyira kiterjedt külvárosoknak még 
nyoma sincs. Az egész város akkori kiterjedése 
megegyez a mostani belvároséval : ez falak - és 
bástyákkal volt körülvéve s csupán három kapu
val birt, nevezetesen : a vácikapu ott volt, a hol 
jelenleg a váciutca a színháztérre nyílik; a hat
vani kapu, a hol a máig is úgynevezett utca az 
országúira nyílik, s végül a kecskeméti kapu, a 
hol a kecskemétiutca (akkoriban uriutca) a széna
téren végződik. A 18-ik század második felében 
még három uj kaput nyitottak; az első, a hol a 
sütöutca a mai Deák Ferenc-térbe (széntér), a má
sodik pedig, a hol a cukorutca az országúira nyí
lik ; a harmadik a Lipótutca végén, a hol a régi 
lövölde volt. Azon időben a kegyesrendi éjpület volt 
a legszebb és legtekintélyesebb épület az egész 
városban. A mai megyeháznak még nyoma sem 
volt; azon hely, hol most a rokkantak laktanyája 
áll, még mint üres tér van jelölve. A mai főtemp
lomot : székesegyháznak nevezték. A városháza 
azonban ugyanazon helyen volt, a hol jelenleg.

A lakosság számáról nem bírunk adatokat, mi
vel a lélekösszeirás akkoriban még ismeretlen 
volt. A város terve szerint több tér volt, csakhogy 
nem voltak elnevezve, s csupán 23 utca volt is
meretes.

Legszebb utca volt az uriutca; ez az egész vá
ró st keresztülszelte a mostani Deák Ferenc-utcá- 
lól (nagyhidutca) egész a kecskeméti kapuig; a 
váciutcát s a mai molnárutcát dunautcának, a grá
nátosutcát irgalmasok utcájának, a hatvaniutcát 
pedig mostani nevén nevezték. A mostani duna- 
és Sebestyénutcákat felső-, az iskolautcát pedig 
alsó-bajorutcának nevezték, mivel ott a bajor gyar
matosok házai állottak. A kalaputcát ferenciek-, a 
szerbutcát pedig (a szerzet nevéről, melynek he
lyén a zálogház van) paulinusok utcájának nevez
ték. A reáltanodautca (zöldkertutca) felső-, a ma
gyarutca felső része pedig alsó-bástyautca nevet 
viselt. Az akkori kecskemétiutca a Lipótutcából 
az uriutcába vezeiett A hajósutcából az uj világ
utcába lehetett jutni, akkori nevök : servitautca.

Volt ezenkívül egy vámutca (a mai kigyóutca), 
vállutca, kötelesutca,Koháryutca,vizikapuutca, rác
utca, hajduutca, (a mai lövészutca), magyarutca, 
(a mostaninak alsó része) s végül egy rondella
utca (ez a mostani régi postautca.)

Ezen rövid vázlat után könnyen maguk elé kép
zelhetik olvasóink a város akkori alkatát. Nehány 
adatot fogunk még ezenkívül közleni azon iratok
ból, melyek a városi levéltárban mindekkorig meg
őriztettek, hogy némileg a nyilvános és magánélet 
főbb mozzanataival is megismerkedjünk. _

Az összes bevétel 1722 ben még csak 13,430 ft 
79% dénárt tett ki. (Száz dénár volt egy forint.) 
A kiadások ellenben ugyanazon évben 13,656 ft 
1 % dénárt tettek ki, ebből világosan láthatjuk, 
hogy a város pénztára már akkor is „deficitében 
szenvedett. Ellentétül megemlítjük itt, hogy: Pest 
város bevétele az 186%-dik évben Összesen : 
1,643,618 ft és 38 krt tett ki, az összes kiadás pe
dig 1,643,120 ft 87 krt osztr. ért. Mily szerfölötti 
különbség ez, alig másfélszázad óta!

A házak és telkek csekély értékét abból is lát
hatjuk, hogy az akkoriban a város birtokában levő 
házak és földek 517 ftot jövedelmeztek, holott je
lenleg (ámbár azóta igen sokat eladtak belőlük) 
569,269 ftot o. é. hoznak évenkint.

Első személy volt a városi tanácsban a város 
birája, ez évenkint 150 ft fizetést húzott; ugyan
ennyit kapott a fiscus ; a jegyző, telekkönyvi gond
nok és a város tutora évenkint 25 ftot. A „város 
kamarása“ havonkint 20 ft 50 krt, az írnok 12 ft 
30 krt, az őrmester és vásári biró összesen 17 ftot, a 
szállásoló hivatalnok 1 0  ftot, a hivatalszolga 1 2  ftot, 
a kerülő 1 2  ftot, a város bábája és a régi városbiró 
összesen 30 ftot évenkint; három kapus és két 
éjeliőr hat-hat forintot, a kéményseprő évenkint 
40 ft, két városi szolga összesen 13 ft, a poroszlók 
72 ft, a hóhér pedig 40 ft fizetést húzott évenként.

Az 1722-ben felállított városi tanács (12 tagból) 
összesen 1800 ft fizetést húzott. Nevezetesen min- 
denikök 12 ft 30 krt havonkint. A prédikátor 12 
ft 30 krt, a tanító 4 ft 10 krt, az egyházfi 5 ftot; 3 
zenész mindegyike 7 ft 5 kr, 4 azonban csak 1 ft 
40 kr fizetésben részesült havonkint. A város tisz
togatása és rabok tartása 1722-ben 916 ft 91% 
dénárt tett ki. Jelenleg csupán az utcák tisztítása
36,624 ft.

1733-ban a bevétel már 19,347 ft 1 2 % d., ak i
adás pedig 17,490 ft 11% d. volt. A város szán
tóföldéi akkoriban semmit sem jövedelmeztek.
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Egyetlen serfözö azonban 2279 ft harmincadot 
fizetett. 1733-ban 18 malomtól 36 ftot fizetett a 
molnárcéh, 1729-ben még minden malom 5  ftot 
fizetett. A város szölleiben szüretelt borokat a 
korcsmákban „város borau név alatt mérték, ezen 
korcsmák egyike a városház épületben volt; 1733- 
ban egy itce fehér bor 6 , egy itce vörös bor ára 
pedig 5 dénár volt!

Országos vásár volt négy, mint a mostaniak. A 
marhahajtás és helypénzekböl 3520 ftot vettek be. 
Az idegenek számára a városba behozott borokért 
bizonyos összeget kellett fizetni , ezt az őrmester 
szedte be. Hogy kövezetnek is kellett lennie, an
nak világos bizonyítéka, hogy 1733-ban 1617ft 

"41 d;-nyi kövezetvám folyt a pénztárba. Jelenleg 
ez 1 0 0 , 0 0 0  frtnál többet jövedelmez.

Látjuk azonkivül, hogy 130 év előtt Pestváro
sában csak 4 korcsma létezett. A bormérésböl 
548 ft 65 d.-nyi haszon háramlóit a városra. Sört 
csak két korcsmában mérlek, ezek 1733-ban, 
mint a sörméréstöl járó adót, 15 ftot fizettek a 
pénztárba. A halászmesterek a halfogás és vizi 
adó fejében 50 ftot fizettek. A régi hajóhíd 2746 ft 
6 8  krt jövedelmezett; Buda városa ugyanennyit 
kapott. A fakereskedés egészen szabad volt. Adók, 
pótlékok s több eféle divatos találmányoknak még 
nyoma sem volt.

Szóljunk még valamit a város anyagi és finan
ciális segédforrásairól. 140 év előtt egy „teljes 
polgárjog“ 24 ftba került. Ezenkívül az illető pol
gár még egy „tüzivödörre“ 1 ft 50 drt volt köte
les letenni. Ezen összegekből a város-biró 1 ft 50 
dénárt, a jegyző pedig 1 ftot kapott, a többi a 
pénztárba tétetett. Egy polgár fia azonban „jogát“ 
13 ft 50 dron válthatta meg s a „tüzivödör“ alól 
is föl volt mentve, a biró és jegyző azonban itt is 
csak oly részletet húztak. Különben ezen jogvált- 
eági összeget részletenként is le lehetett fizetni. A 
bűvészek, komédiások, szerencsemondók és játé
kosok a kórháznak voltak kötelesek bizonyos ösz- 
szegeket fizetni. Husárus az egész városban csak 
5 volt, ezek 23 ft adót fizettek.

Mint a városi kamarás írja, 1733-ban a város- 
bírónak már 300 ft fizetése volt. A tanácsnokok

H A Z Á N K  S

Mekkái  z;
A hadzsi-пак mindé nek előtt vándoröltönybe 

kell burkolóznia. Ezen öltöny, melyet ihramnak 
neveztek el, két négyszögletes kelméből áll, mely 
legtöbbnyire fehér gyapjúszövet, olykor keskeny 
piros csikókkal, hasonlók a már-már európa-szerte

150 ft fizetést húztak évenként. A csendőri szol
gálatokat 4 városi poroszló végezte , ezek mind
egyike 48 ft fizetést húzott évenkint. Ezenkívül 
volt még 3 kerülő, 4 kutőrző, 4 kapuőr, 2 éjeli őr 
és 7 cseléd a marhák mellett, miután Pest városa 
maga űzte a gazdálkodást.

Egy különös kiadást találunk a többiek közt, s 
ez többször előfordul, nevezetesen: ajándékok 
Pest város pártfogói részére, s úgy látszik, hogy 
Pestnek akkoriban csakugyan több jóbarátja volt, 
mint mostanában. A városi kamarás említést tesz: 
„ 9 akó vörös bor a város egyik pártfogójának, 
196 ft.“ Azonkivül „kávé és cukor 49 ft 30 dénár/' 
Még zsírt és zabot is küldtek egyszer 30 ftnyi ér
tékben. Az 1733-ik év junius 8 -diESrfli kamarás 
75 ft áru tokaji.bort számol be, melyet bizonyos 
Nesselroth generálishoz küldtek Bécsbe, mint a 
város különös pártfogójához.

Ezeken kívül több lakomáról tétetik említés, a 
melyekben az egész tanács részt vett; igaz, hogy 
azon időben 1 font hús ára 8 dénár volt.

A biróválasztáson 1 1 1  ft és 57 V2 dénárt költöt
tek el, ezt szintén a közpénztárból fizették. A sört 
úgy látszik már akkor is szerették, mivel többször 
említés tétetik évenkint kikötött 1 0 — 1 2  akó sör
ről. Hivatalnokok még malacot vagy hízott sertést 
is szoktak kapni, egy ilyen ára 1 0  ft volt.

Említés tétetik még egy 450 ftoe tűzi fecsken
dőről, melyet Selmecen készítettek. Azonkivül a 
sok irka-firkálás sem igen dívott, mivel az 1733-ik 
esztendőben csak 7 rizma papirt fogyasztottak el, 
ez pedig nem került többe 11 ft 55 dénárnál.

Pest város nyilvános viszonyaihoz hasonló volt 
a polgároké is. Azóta két ember életénél több idő 
gördült a semmiségbe, s az egykor csekély, jelen
téktelen, nyárspolgároktól hemzsegő városka je 
lenleg már mint fényes főváros szerepel a világ 
színpadán , s a mely még fényesebb jövőnek néz 
eléje. Azon időt, melyről beszéltünk, nagyatyáink 
is a „régi jó idők“-nek, „arany kor“-nak nevez
ték. Váljon igazok volt-e, azt nem akarjuk vitatni, 
annyi azonban bizonyos, hogy ma már más szel
lem uralg, mint 140 évvel ezelőtt.

r  á  n  d  о к  о k .

ismeretes úgynevezett török törülközőkhöz. Ezen 
kendőknek mindenike 5 és fél lábnyi hosszú s ne
gyedfél láb széles. Ezekhez nem szabad tűvel 
férni, sem elöbbeni ruhadarabból nem szabad azt 
kiszabni, avagy ruhamódra ráncba szedni. Az

K Ü L F Ö L D
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egyik darab elül leplezi el a testet, mig a másik 
hátul palást gyanánt szolgál; amaz rendesen a tér
dig ér le, emez a balvállat és hátat födözvén, a 
jobb kart teljesen szabadon hagyja. Ezen öltözet
hez csakis íasarut lehet hordani, melyet azonban 
imádkozás alkalmával, templomba lépéskor és 
más ilyen szent helyeken le kell tenni. A vándor
öltözékhez még a főt sem szabad semmivel be
födni, sőt megfosztatik az magától annak termé
szetes födözetétöl, a hajfürtöktől is. Az arabok val
lási szokása csupán ritka előkelő avagy dúsgazdag 
egyéneknek engedi meg, hogy fejőket napernyők
kel oltalmazzák a napnak forró sugaraitól. A ván
dorruha felöltésekor felhangzik a zarándok-szózat: 
iabik í a mely annyit jeient: szolgád vagyok 
Allah!

Megérkezvén Mekkába, különféle könyörgések 
és hajlongások, nemkülönben a nagy fekete kőnek 
megcsókolása után hétszer körül kell járni a ván
dornak a kaabát, azaz a templom-udvar közepére 
épített istenházát, mely műtétéi tuafnak nevezte
tik. A három ekő körjárat alkalmával nem csak 
gyorsan kell mennie, hanem vállát is rángatnia 
kell a zarándoknak, jeléül, hogy életerejének tel
jének örvendezik. A különféle ereklyék előtt kü
lönböző könyörgéseket kell mondani a metuaf 
után, igy nevezik a lelkész szolgáját. (Maltzahn 
báró könyvében mintegy tízféle imádság van, me
lyek imakönyvek szerzői előtt nem kis érdekkel 
bírhatnának.) A tuafnak fárasztó szertartása Ma
homed szobájánál végződik. A legborzasztóbb e 
mellett, hogy a kérdéses körjárat tartama alatt 
semminemű vérszopó bogarat megölni, de még le
söpörni sem szabad, holott az izlamnak eme leg
szentebb helyiségében csak úgy nyüzsögnek azok. 
A fekete kő Maltzahn tudósítása szerint nemcsak 
a mahomedánok gyülhelye, hanem ott találkoznak 
a föld minden vérszopó rovarai is. A csuszó-mászó 
és ugrándozó férgek itt tartják az ő találkáikat. 
Teljes diadallal szívhatják itt a vándor vérét a 
nélkül, hogy visszatolástól tarthatnának. Egyéb 
enyhületet sem nyerhet itten a zarándok, mint egy 
ital vizet a Semsem kutból, a melyért valami cse
kélységet fizetnie is kell. A körmenet végeztével 
le szabad tenni az г’Агат-öltönyt, lemoshatja a 
vándor a szennyet és rovarokat, megborotváltat- 
hatja magát, megfürödhetik és felöltözhet.

Kötelessége továbbá a zarándoknak Safá-í(A 
Merná-щ futni; két halom ez a mekka-el-elmai or- 
szágutban. Természetes, hogy ezen alkalomra is
mét föl kell ölteni az ikrám-ot. Ezen sat-nak ne
vezett szertartás szemlélete sajátságos látványt 
nyújt; igaz hogy nem láthatni mást, mint hétszer

idestova futkosó, félig meztelen, eszeveszetteknek 
tetsző alakokat. Valamennyien saját árnyékaikat 
űzik avagy futják a metuaf-fal együtt,ki is a ván
doroknak elválhatatlan kísérője. A sai egyik cél
pontja az Es-Safa oszlop; alakja, melynek alap
ját három lépcső képezi, hasonlít az ó-keresztény
ség oltáraihoz. A lépcsőzet fölött nyugszik egy 
négyszögletes kődarab, melyet egy vízszintes kő- 
tábia fodöz be. A másik oszlop, El-merna} végén 
van a körülbelöl 1 2 0 0  lábnyi útnak, s szintén 
durva, müvészietlenül összerakott oltáralakkal 
bir. Ezen futás, a hagyomány szerint Hagár emlé
kezetére történik, a ki, mint mondják, hét Ízben 
tévelygett e tájon, mig a Semsem kútra akadt. 
Mohamed legalább ezen eredetröHlíalt e kegyeie- 
tes szokásnál.

A vándornak utolsó előtti kötelessége az Om- 
raba való búcsujárat, a mit kis kirándulásnak is 
szoktak nevezni. Az omrai ut mintegy fél magyar 
mértföld. Ómra egy kisszerű kupolás mecset.

Az egész zarándoklásnak koronája az Arafa* 
hegyre menetel, mely két magyar mértföldnyire 
fekszik Mekkától. Ezen helyet az „irgalom he
gyének“ is szokták nevezni, azon okból, mert a 
mint mondják, itt tőn Allah kijelentéseket Maho- 
mednek. Arafa nevét, a mi annyit jelent „fölisme
rés hegye“, onnan vette, mert Adám nejével 120 
éves elszakadás után itt találkozott volna viszont. 
— Nincs hely az egész világon, magát Mekkát 
és Medinát sem véve ki, mely a müzülman előtt 
szentebb lenne, mint ez a hegy. Reggel a fölkelő 
napnak fényárjában úgy tűnik föl ezen csaknem 
teljesen kopasz gránitkő-tömeg, mintha égő kemen
céből, vagy egy tüzokádó hegy mélyéből ujonan ke
rült volna elő. Fölhangzik a vándorkiáltás minden
felől : labik ! Iabik! mindenki ezt az egyetlen egy 
szót hajtja, mintha ezen kívül nem is ösmernének 
mást. A hegy magassága alig haladja meg a 250 
lábat. Az ut egészen a hegy tetejéig nagyobbára 
lépcsőzetes, a lépcsők magába a hegyszirt olda
lába vannak bevágva. Mintegy a 45*ik lépcsőhöz 
érvén, jutunk el az úgynevezett Adám ur helyéhez 
(moda-sidna). Körülbelöl 70 lépcsőnyire van a 
membar, a terem, hol egy khetibnek nevezett lel
kész teve-háton tartja szónoklatát. Ezen lapos hely
től fogvást, hová szelíden emelkedő lépcsőzet vezet, 
az ut mindinkább meredekké és szükebbé válto
zik át. A sziklacsucson egy kis kápolna jelöli ama 
helyet, hol Mohamed ifjait oktatgatá, a bucsujára
tok alkalmakor imádkozék és vallásos beszédeket 
szokott tartani. — A hegy lábánál van egy kis 
mecset, El-sakbara és a vándorjáratok alkalmával 
egész serege emelkedik ott a kávés és más efféle



bódéknak, honnan nemcsak az ulemák, de a tán- Eme völgyben állta ugyanis útját Ábrahámnak há- 
cosnök sem iányoznak. rom izben a sátán, kigyóalakban ; a hagyomány

Az arafa-hegyi szónoklatnál fődolog mind a szerint hét követ dobott rája Ábrahám, mire az 
szónok, mind a hallgatóság részéről a künyhulla- mindannyiszor fején találva visszavonult. — Me- 
tás. A fohászkodás, zokogás és jajveszéklés annál naa falu mintegy száz kőházból épült, hanem azért 
magasabb fokra emelkedik a hallgató közönség- vándorjáratok alkalmával a kávés bódék és bői
nél, minél tovább halad a szonok beszédében. A tok miatt csaknem város nagyságra növekeszik. 
szónoklat "végeztével szörnyű robajjal rohannak le Mekka város kormányzójának, valamint más gaz- 
a hegyről, hasonlóan a felhőszakadáshoz , újólag dag serifeknek házuk van Menaaban.
Mekka felé, vagyis inkább a Mekka es Arafa közt | Az egész vándorjáratnak átalában nagyon ke- 
fekvo Menaaba, mely a vandorjárat legutolsó ál- leties színezete van. A költőiség vegyítve van a 
lomáshelye. Három úgynevezett ördögoszlop mel- prozaisággal nagy mértékben, úgy hogy mindun- 
lett vezet el az ut odáig, mely oszlopok mindegyi- tálán eszünkbe jut, hogy a kórán korántsem a 
kéhez minden vándornak hét-hét követ kell dobni. Jserfcsztyének erkölcsösen szelíd vallása. H. D.

S z i b é r i a  b á n y a t e r m é n y e i .
A nagy orosz birodalom területén, különösen telepzetei az egész birodalom fegyvertárait ellát- 

azonban Szibériában számtalan kiaknázhatlan bá- ják felszerelésekkel. A magán birtokosok telepze- 
nyát találunk, melyek : arany, ezüst, platina, réz, tei szintén nem kevésbbé jelentékenyek és nagy
vas , ón, cink és higanyon kívül még más érceket szerüek. Ezekhez tartoznak falvak s gyakran 
is nagy mennyiségben szolgáltatnak. Mindezek az még 20,000 lakost számláló városok is. Készítenek 
Ural-hegység és a déli vagyis Altai-hegyekben ta- az európai és ázsiai Oroszországban használatos 
láltatnak. A mennyire ezen telepeket mostanáig mindennemű vasmunkát.
ismerik, kimondhatlan jelentőségüeknek mond- Az ólombányákat már hosszabb idő óta jelenté- 
ják , s csak mintegy mutatványául tekintik azon nyen elhanyagolták, az 1850-ik évben azonban is- 
teméntelen kincsnek , mely még az altai hegyek mét gondosabb kezelés alá kerültek. A kirgiz tar
gyomrában rejlik. Szibéria — mint többen beszé- tomány sivatagjain jelentékeny bányákra találtak; 
lik — ásványokban igen gazdag, s idővel még ta- ez által a jövedelem növekedett s jelenleg a bel- 
lán több aranyat és más ércet szolgáltatand mint használatra elegendő. Az érceken kívül nagymeny- 
Peru, California és Ausztrália. 1822-ben Szibériá- nyiségü nemes köveket is találnak, mint: jaspist, 
ból még csak 884 kilogramm arany és ezüst ke- porphirt, serpentint stb., azonkívül igen finom 
rült k i, a jelenlegi évi jövedelem azonban már márványokat.
30,000 kilogrammra rúg. Ezen mennyiség értéke A szén, mely a folyton fejlődő müipar oly ha- 
к. b. 41—42 millió oszt. értékű forintra is rá megy. talmas és nélküiözhetlen emeltyűje, Oroszország- 
Az ezüstaknák kevésbbé jelentékenyek, mivel az ban hosszú ideig hiányzott. Szorgos kutatások kö- 
utóbbi években átmetszetben csak 1,600,500 fo- vetkeztében mégis bebizonyult, hogy ez sem hiány- 
rintnyi hasznot hajtottak, vörös réz ellenben oly zik. A Donetz folyó -  a Don egyik mellékfolyója 
nagy mennyiségben ásatott, hogy nemcsak a biro- — medrében oly nagy kőszéntelepeket fedeztek 
dalom szükségleteit fedezte , hanem még jelenté- fel, hogy az ott nyitott bányákból jelenleg even- 
keny kivitelek is történtek belőle. Vasból mosta- kint 300 millió kilogramm kőszenet nyernek, 
nában 200—300 millió kilogramm került k i, mig Újabb kutatások nyomán az is bebizonyult, 
Nagy Péter idejében az egész ásatás nem jövedel- hogy az európai Oroszország semmivel sem áll
mezett többet 8 millió kilogrammnál. előbb Szibériánál, mivel az Ural és az altai hegy-

Ha a vastelepek azon arányban fognak ezután ség nemcsak hogy több kőszénnel bír az előbbi- 
is növekedni, mint eddig -  a mi a természeti kö- nél, hanem minőségre nézve jobb is amannál, 
rülményeknél fogva könnyen meglehet. — nem Jelenleg még mindig szorgosan foglalkoznak a 
lesz csodálatra méltó dolog, ha Szibéria az egész kőszéntelepek kutatásával, s annyi bizonyos, hogy
birodalom vasutait el fogja látni. azon hegyláncokban, melyek észak felöl a khinai

Az Ural mentében nagyszerű telepzetek van- birodalom határát érintik, siker fogja követni a fá- 
nak, a hol a vasat azonnal feldolgozzák. Ezek ré- radságot. 
szint császári, részint magán birtokok. A kormány

J, H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D  7B1
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E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
— Novemb. 22. —

„Éljen“ — e szó zajával van most teli minden- | 
felé a levegő. Ezt vörösük a falragaszok óriás be
tűi ; ezt lobogtatják — a mennyire csak agyon
ázott állapotakbantehetik — a háromszinü lobogók; 
ezt jelentik a kalapok mellöl messzire virító tol
lak különböző színei; ezt visszhangozzák estétől 
reggelig a két főváros valamennyi vendéglői és 
csapszékei; ezzel köszöntik egymást mindazok, a 
kik találkoznak, s még a gyerekek is e szó fölött 
viselik most utcai háborúikat—

Én azonban az éljenek ez átalános zajában, 
élőktől és éltetőktől nehány percre elfordulok egy 
derék emberhez, ki már több hó előtt meghalt.

Az „izraelita magyar egylet“ helyiségébe aka
rom vezetni olvasóimat, e szerény , igénytelen 
helyre, melynek azonban mégis igen vonzó fénye 
van ama törekvésekben, miket célul tűzött ki ma
gának. A név , melyet visel, magában foglalja e 
célt — t. i. a hazai izraeliták magyarítását. De van 
még más fénye is : nehány kitűnő tehetség, kik ez 
egylet működésének élén állanak, az iránt érde
keltséget ébresztenek , s a jó törekvések sikerét 
igen valószínűvé teszik.

Ezek egyike dr. Hirschler Ignác, az országos 
hirü szemorvos, ez egylet jeles alelnöke, ki f. hó 
18-án emlékbeszédet tartott Kern Jakab fölött.

Ki volt ez a Kern Jakab? — lógja kérdezni 
egyik-másik olvasó , ki tán azért olvas, hogy le
gyen mit felejtenie, s kinek valószínűleg eszébe 
sem fog jutni, hogy e derék emberről, a múlt év
ben, midőn meghalt, gyásziratokat, arcképeket és 
rövid életrajzokat közöltek a hazai lapok.

Kétségen kívül nem volt ő országos nevezetes
ség ; nevét — a miglen élt — nem emlegették 
annyit, mint a divatos poétákét és a nagy pátho- 
szu színészekét; a népszerűség nem vette ölébe, 
mint a cifra szavak embereit; polgári kitüntetések 
nem igen foglalgaták aranyos koszorúba nevét, — 
mindamellett igazi nagy ember volt, nem lángel
méje, dicsősége vagy szerencséje, hanem egyedül 
szivének jósága által. Ne rostéi jük ismételni aszót, 
hogy igazi nagy szív volt, dacára, hogy — a mint 
mondani szokták — csak egy „bevándorlóit zsi
dó“ vala.

Fajának sokszor szemére vetik, — mintha ez 
nem az egész emberiség átalános vonása volna — 
bogy egyedüli bálványa az önérdek, E szemrehá
nyásra alig 4lehet döntőbb cáfolatot találni, mint 
Kern Jakab életét. Mindig talpon találtuk őt, ke

zében az emberszeretet lámpájával, keresve a nél
külözőket, ügy efogy ottakat és betegeket, szóval 
mindazokat, kiknek segélyre volt szükségök. 
Egyik órában egy szegény özvegynek vagy egy 
szerencsétlenül tönkrejutott embernek szerez üz
lettökét, a miből az megélhet; a másikban a sze
gény iskolás gyermekek téli ruháira adakozik és 
gyűjtöget. S mindig oly kíméletesen segít, hogy 
senki meg nem szégyenülhet miatta. Egy órája 
sincs szabad , mindig másoknak és “ közügyeknek 
él. Puhatolja a köznevelés hiányait, s a mennyire 
csak lehet, segít azokon; gondolkozik, tervez, va
lósit, egymásután alapítja a leghasznosabb egyle
teket és vállalatokat, s nincs oly társulás, mely 
benne ne keresné egyik legtevékenyebb támaszát. 
— Nem kétkedik, hogy fajának felszabadulása 
idő kérdése csupán, s azon munkál, hogy a ma
gyarországi izraelita nyelvre és nemzetiségre néz
ve ne legyen más, mint magyar. De fokép a tudo
mányos elöhaladásban keresi a jogegyenlőség leg
hatalmasabb eszközét. Ennélfogva népiskolák eme
lésének szenteli magát; azon van, hogy a magyar 
nyelv meghonosuljon az izraelita iskolákban és 
közintézetekben; egyletet alkot, mely a nehéz 
mesterségeket és földművelést terjeszsze hitfelei 
között,*; megalapítja ama már virágzó Lloyd-társula
tot és kereskedelmi akadémiát, s aztán a „Pesther 
Lloyd“ cimü hírlapot, melynek jó irányára nézve 
ö maga van a legnagyobb befolyással.

Álljunk meg e pontnál, s vegyünk lélekzetet.
Volt idő, még nem oly régen, alig néhány lépés 

választ el tőle az idő folyamában, midőn a folyto
nos nyomás alatt szenvedő magyar ügy diadalá
ban csak a leghívebbek és legerősebbek bíztak 
már. A teher alatt roskadozó jó ügy egyik erős 
támasza éveken át kétségkívül a „Pesther Lloyd“ 
volt. Épen ezért akarták megingatni, ledönteni, 
nemcsak a hatalom akkori emberei, hanem azon 
kétes jellemű, önző és ingadozó lények is, kiknek 
kötelességük lett volna: valamint a társulatot, úgy 
annak közlönyét is becsületesen támogatni. Össze
esküvések, merényletek forrottak titokban, hogy 
a „Lloyd“ kezéből kicsavarják a magyar politika 
zászlóját, melyet lobogtatott, s alkusz-szellemmel 
töltsék teli. E silány merénylet Kern Jakab szi
lárd jellemén szenvedett hajótörést. Emlékszünk 
még az érdekes nagy-gyülésre, melyen e kitűnő 
ember kimondatá, hogy a társulat lapja csak ab
ban talál üdvöt, ha a nemzet kivánatát és akara
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tát tolmácsolja. Egyetlen ellenmondó nyilatkozat 
sem mert kitörni, csak néhol egy egy megnyúlt 
arc, hosszabbá vált orr s epétől sárguló szem je
lűié, hogy e lelkesen üdvözölt szavak nem épen
mindenkinek tetszenek; hanem — szerencsére_
ezúttal a roszakarat a gyávasággal szövetkezvén, 
nem mert szemébe nézni oly férfinak, ki a becsü
let és szilárdság embere volt.

Kell-e többet mondanunk ?
Dr. Hirschler meggyőző ékesszólással fejezte 

ki, hogy „polgár, e város polgára volt ő, habár 
sem választóképessége, sem a város tanácsában 
szava nem volt; de úgy hiszszük, nem a polgár
jogok gyakorlása, hanem a polgári kötelességek 
teljesítése az, mi ha nem is a polgári címet, de a'" 
polgári érdem koronáját adja!“

Méltó szavak egy kitűnő egyéniség emlékűimé* 
pén, s egy jeles tudós ajkain; e mellett igen alka- 
lomszerüleg hangzanak ép most, midőn tán annyi idő 
után meg fog nyílni a rés, melyen át egy félmillió 
embert — munkásság, ész és a szerencse jótétemé
nyeivel megáldottat — fogadhatunk be az alkot 
mányosság sáncaiba.

Másfél évtized előtt, fegyverzaj és ágyú dörej 
között, egyik fényes elméjű kormányférfiúnk egy 
képet leplezett le a nemzet előtt, egy képet, mely 
sötét színeiben ma sem változott. Az asztaltól, 
melyre fel van rakva a testvér népek minden kin
cse és boldogsága, ma is el van még zárva egy faj, 
— csupán hitvallása miatt, — noha az is törek
szik, hogy e kincseket munkássága által szaporítsa.

A nemzetek mindig magukat fosztják meg, mi
dőn egy eszes és munkás fajt kizárnak kebelükből, 
oly fajt, mely képességének sokféle tanúságát adá 
a legvakabb időkben is. Volt már alkalmam egy
szer említeni azon nevezetes és szembeötlő jelen
séget, hogy eme századokon át üldözött népfaj, 
mindenütt a hol megtüreték, legalább is egyes ki

tűnő férfiak által növelé uj hazája dicsőségét. Böl
csészek, gyógyászok, költők és fölfedezők egész 
serege támadt erőszakkal szétszakgatott soraikból- 
Ha Spanyolországból elűzik őket: elmennek Hol
landiát gazdaggá tenni; s ha nagy városokban el- 
különzött szűk Ghettókat épitnek számukra, egy- 
egy nemes szellem sugarai Lkitörnek onnan, mint 
Böinee a frankfurti „alte Juden Gasse“ szemetjé
ből, s növelik a kor világosságát ; ha vassal pusz
títják őket egy helyen, eszméiket,viszik máshová, 
s néha még máglyájuk fényéből is hajnalt áraszta
nak egy uj nép számára, mint Antonio Jósé da Sil
va, az auto da-fé által megégetett költő, az uj Bra
zíliának ; s ha egyebet nem tehetnek, az ódon elő
ítéletes népek között kezűkbe ragadják a“keres- 
kedést, s általa megszaporitják a világ kincseit.

Legfőbb bűnök, melyet oly szívesen osztanánk 
velők, kétségkívül az, hogy — gyarapodnak.

„Csalnak /“ — vetik közbe sokan, kik ész és 
számítás nélkül a fényűzésnek dobták oda minde
nüket, — s nem veszik észre, hogy még inkább 
dolgoznak.

Tulajdonképen csak akkor és ott ártalmasak, 
hol elnyomatás alatt nyögnek, s emelkedésökre 
nincs engedve egyéb út a — meggazdagodásnál. 
Ott valóban minden áron törekednek erre, mert 
törekedniük kell. Miért?

Egy történetiró azzal felel e kérdésre :
„Vájjon a vas ellen mi egyébbel védhetnék ma

gokat, mint az arany nyal!“
S a vas most is megvan még sokak balitéleté- 

ben, csakhogy mindig oszlik, gyérül, s maholnap 
teljesen eltűnik, mint egy más időkből átszállóit 
köd, mely nem maradhat meg együtt a mai nap 
derült világosságával, s legfölebb is rejtett zugok
ban tarthatja fönn magát belőle egy-egy darab, a hol 
nem árthat többé senkinek.

Vadriai K á ro ly .

Ú j d o n s á g o k .
— (Nagy színes nyomatú jutalomképünk) szét- ségeivel együtt elég tág a kiséret befogadására s

küldését már megkezdte kiadóhivatalunk. Mivel j azért még külön lakásokat is fogadnak fel. — A 
azonban a több ezer példány becsomagolása s a j Budán történő ünnepélyes fogadás tervéből кövet- 
póstán felvétele időt igényel, azért azon tisztelt ! kezöket tudathatunk: A lánchíd 16 nagy zász- 
előfizetöket némi várakozásra kérjük, kik mind- j lón kívül még 2 0 0  kisebb lobogóval leend di- 
járt meg nem kapnák. j szitve, melyek a hid hosszában a láncszemekhez

— (ö Felsége Pestre jövésének napja) alkalma- j lesznek erősítve. A hídfőnél О Felségét a városi 
sint dec. 12-dike s vele egyelőre csak az ugyneve- j küldöttség Paulovics polgármester vezérlete alatt 
zett szükebb udvari kiséret, mely 300 egyénből j hódolatteljesen fogadandja, mire a lovas bandérium 
áll, fog lejönni. A budai királyi palotában már j a váriakig kisérendi a királyi fogatot. Az Albert- 
egész udv. bizottmány működik a termek bérén- főherceg-uton, mely szintén zászlókkal leend di- 
dezésében, de e palota nehezen lesz mellékhelyi- | szitve, egész a várig a céhek, tanulók stb. sorfa-
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lat fognak képezni. A megérkezés napján Ő Fel
sége fáklyásmenettel és éjizenével fog megtisztel
tetni, másnap pedig szini előadás lesz, melyen a 
nemzeti színház több tagja is közre fog működni. 
A budai duna-part, a mennyire lehet, kiegyengelve 
szintén zászlókkal leend diszitve.

— (Szathmáry Károlyt, jeles munkatársunkat) 
igen szép kitüntetés érte. Ugyanis Fiume polgár
sága aranytollal és ezüst tintatartóval tisztelte 
meg öt következő levél kíséretében: — „Szat- 
máry Károly ur, a nemzetgazdászat ügyének ala
pos és kitűnő képviselője, az „alföld-fiumei“ vasút 
és az „Uj magyar gőzhajó-társulat“ titkára, Fiume 
érdekében tollal és tetteb-ferfejteU -tevékenysége 
folytán legmélyebb hálánkat érdemelte ki. Az al
föld'fiumei vasút tárgyában irt kimerítő jeles mun
kája, Fiume múltjára és jelenére — nem különben 
az itteni gyárakra, intézetekre és érdemes egyé
nekre vonatkozó dolgozatai teljes biztosítékot 
nyújtanak arra nézve : hogy ügyünket meleg párt
fogására méltatja, és hogy nemes feladatául tűzte 
ki anyagi érdekeink és ügyeink előmozditására 
közreműködni. Minek folytán aláirottak Szath
máry Károly urat páratlan működéséért, meggyő
ződésből származó teljes elismerés jeléül arany- 
toll és ezüst-tintatartóval tisztelik meg. Alólirottak 
nem kételkednek azon, miszerint ön, ki bár távol 
tőlünk, oly meleg részvét, ügyszeretet és eszély- 
lyel pártfogolja tengermelléki érdekeinket, a pol
gári elismerés e csekély jelét, mint hódolatunk zá
logát szivesen veendi. Fiume, nov, 13 án 18G5. 
Fiume polgársága.“ — A Szathmáry érdeméül 
említett cikkek közé tartozik azon lelkesült köz
lemény is, mely a „Hazánk“ 42-dik számában je
lent meg tőle „Fiume és Ciotta“ felirattal.

— (A jövő országgyűlési felső és alsó ház tagjai
nak) arcképeit Sehrecker fényképész nagy albu
mokban fogja kiadni, s ez albumok jövedelmének 
egy részét az írói segélyegylet részére ajánlja fel.

— (Pest és a vidék) Vízvezeték létesítésében 
Szeged az ország fővárosát évekkel megelőzte; 
most meg Szabadka akar minket megszégyeníteni 
állatkert felállításával, melyben talán hamarább 
fognak orditni, bőgni, bégetni, vijjogni, gágogni, 
krákogni és röfögni észak, nyugat, dél és kelet ál
latai, mint a pestiben.5

— (Az erdélyi országgyűlés múlt vasárnap nyilt 
meg.) Tagjainak száma 298, melyben mind a nép
képviselők, mind a regalisták (fejedelmi hivatalo

sak) benn foglaltatnak. Ezek közül nemzetiségre 
nézve: magyar 117, székely 75, szász 56, ro
mán 50.

— (Széchenyi Ödön gr. tűzoltó-társaság) alakit- 
hatására végre kapott engedélyt. Nálunk leggya
koribb a szalmatüz ; azonban reméljük, ezt nem 
lesz szükség oltani, miután az úgy is gyorsan szo
kott önmagatói elhamvadni.

— (Az akadémia ’palotája megnyitására) mind
azon derék urakat s hölgyeket külön levélben 
hívják meg, kik e középület létesítésére 100 ftot 
vagy annál többet ajándékoztak.

— (A pesti követválasztások csütörtökön) kö- 
v<£tkB2Ő~ eredménynyel mentek végbe: a Belváros
ban Deák Ferencet egyhangúlag kiáltották k i; a 
Lipótvárosban b. Kemény Zsigmond 105 szóval 
kapott többet mint Ráth Károly; a Józsefváros
ban 1394 szavazat közül Szentkirályi Mór Szilá
gyi Virgil ellenében 1052 szavazatot kapott; a 
Ferencvárosban Horvát Károly lett a képviselő 
Bottenbiller főpolgármester ellenében ; a Terézvá
rosban pedig Gorove István 1005 szavazatot ka
pott, mig Schwarcz Gyula csak 397-ben részesült.

— (A dalmaták rokonszenve.) Spalato kikötő
város újólag Bajamonti Antal tudort választá meg 
polgármesterül. Ez alkalommal — mi hozzánk ra
gaszkodásának örvendetes jele — magyar és olasz 
nyelven irt költeményben üdvözlé szeretett pol
gármesterét Spalato lakossága. A költeménynek 
jelszavául e sorok szoigálnak: „Hajszál tartja az 
életet, de vaslánc az emléket.“

K é p t a l á n y .

(M e n je jté se  a  5 0 -ü c  szá m b a n  te s z .)

— Л 47-dik számban közlött képtalány értelme ez : „Zsák- 
ban macskát nem árulok.u

2MF* A „Hazánk és Külföld“ metszvényei csak Emich Gusztáv kiadó úrtól szerezhetők meg s igy azok 
utánnyomatása vagy utánrajzolása ellen tiltakozik e lap tulajdonos-szerkesztője.

Pest, 1865. Nyomatott Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál*



V eg y es  k öz lem énye it .
— (A magyar hír. testőr ség története) A magyar 

királyi nemes testőrséget 1760-ban Mária Terézia 
alapitotta, az] ország rendei tartották azt fenn, s a 
sereg kapitánya az ország zászlósainak egyike. A 
testőrök ifjú nemesek valának Magyarországból, 
valamint a melléktartományokból, hadnagyi rang
ban álltak s nehány évi szolgálat után vagy a hadse
regnél, vagy Magyarország polgári hivatalainál al
kalmaztattak. Pompás nemzeti egyenruhájók ezüst
tel diszitett vörös dolmány és nadrágból állt, a ló 
cafrangja zöld volt, szintén ezüsttel hímezve és 
nagy ünnepélyek alkalmával tigrisbőrt viseltek 
vállaikon. A magyar testörség részére a királynő ál
tal csupán e célra megvett herceg Trauthson-féle 
palota a bécsi St. Ulrik-külvárosban jelöltetett ki 
lakhelyül. E fény és “test őrség" T3 ozs ony bárr i: 7*60. 
szept. 23-kán tette le az esküt, s a következő okt. 
1-jén Izabella parmai hercegnő, II. József császár 
mennyasszonyának megérkezésekor vonult ki 
ünnepélyesen először. A daliás ifjú alakok magas 
kócsagtollas kalpagjaikban, tüzes magyar szürkéi
ken ülve, roppant hatást idéztek elő Bécsben. A 
drága-kő és gyöngy-diszitmény, melyben herceg 
Eszterházi Miklós udvari ünnepélyek alkalmával a 
csapat élén lovagolt, Európaszerte eljön hiresedve. 
Csak magán a dolmányon több volt egy millió fo
rint értékű drágaságnál. A testőrségben több jeles 
tudományós férfi is szolgált, igy például Barcsai 
Abrahám, Bánóéi Sándor, Bessenyei György, Kis- 
faludi Sándor és mások. 1848. sept. 11-kén a ma
gyar testőrség beadá lemondását s az épületet 
előbb a cs. kir. csendörség, később a cs. kir. had- 
parancsnokság foglalta el.

— {Garibaldipénzügyei) Garibaldi egy Richard
son nevű londoni úrhoz intézett levelében alapta
lannak nyilvánítja azt a hirt, mintha ő lovait sze
génysége miatt kényszerült volna eladni. „Én 
úgymond — azért adtam el két lovat, — mert 
azok feleslegesak voltak csekély háztartásomban.“ 
— Itt azt is megemlíthetjük egy úttal, hogy egy 
olasz vegyész összeszedte Garibaldinak Aspro- 
monte mellett elhullatott vérét s abból jegecet 
(kristályt) készített E jegecet ajándékban Gari
baldinak küldte.

— (Az olasz király nyilatkozatai) Többször ke
ringett már azon hir, hogy Viktor Emanuel a trón
örökös, Umberto hg javára le akar köszönni. 
Hogy azonban úgy ezen hir, mint azon állítás, 
mintha Ausztria irányában már engesztelődnék, 
nem alapos, a legújabb tudósítások igazolni látsza
nak. Ezek szerint Victor Emanuelt, midőn nápolyi 
utjából visszatért Flórencbe, a legmelegebben fo
gadták, Nápolyban is zajosan nyilatkozott iránta a 
rokonszenv, a színházban nyolcszor kelle felkel
nie székéről, hogy az éljeneket megköszönje. A 
munkások társulata küldöttségéhez tartott beszéde 
még növelte népszerűségét. Miután kezet fogott 
minden munkással, a következő jelentékeny sza
vakat mondta: „Barátim, értesültem kivánságtok- 
ról. Mi a nemzeti müvet illeti, magam be fogom 
végezni, vagy elvesztem benne nevemet. Most az 
utón vagyunk Róma felé. Mi Velencét illeti, oda

pénz és vér kell; ti is mint én készek vagyunk 
adni mindkettőt.“

— (Miksa mexikói császár és örökbefogadott 
f ia )  Azon hir, mely szerint Miksa császár fiává 
fogadta volna a Szerencseden Iturbide Ágoston, 
első mexikói császár unokáját, most Mexikónak 
Párieban levő követe által is megcáfoltatik. E sze
rint a császár magára vette az ifjú herceg feletti 
gondnokságot, és annak nagynénjét gondnoktársul 
nevezte k i, mi örökösödési joggal összekapcsolt 
fiúsításnál teljesen fölösleges volna.

.“7 (Щу 'csodabogár.) Valaki az osztrák állam- 
miniszteriumhoz 80 ívre terjedő felyamodást nyúj
tott be, s abban egy másik régibb kérelmére hi
vatkozik, mely csak 105 ívet foglalt el. Bach mi- 

"iiiszíer idejében meg egy-lopott-malacért Erdély 
egyik törvényszékénél 40 ívet írtak össze.

— (Hosszú alvás) Vilnából azon különös ese
tet jelentik, hogy Krustowsky nevű lengyel forra
dalmi csapatvezér, korábbi orosz hadnagy, 16 hó 
napig aludt egy ütés következtében, melyet puska 
agyával ütöttek fején. Fogságba kerülvén, itt folyto
nos kábult álomban volt, s csak a szájába töltött 
hig tápszerekkel táplálták. Midőn fogságából ja 
kórházba szálliták, csak akkor jött eszméletre.

— (A sör és a kholera) Párisban, a mióta a 
kholera uralkodik, a sörfogyasztás egészen meg
szűnt, mert senki sem meri inni, miután a sör 
az ártalmas italok hírében áll. Ellenben bort két
szer annyit fogyasztanak, rum pedig négyszer 
annyi fogy el, mint azelőtt.

— (Néger lázadás Jamaikában) A legutolsó hí
rek szerint Jamaika szigetén a néger lázadás vég
kép elnyomatott, s a gyarmati hatóságok úgy lát
szik, a felkelés elfojtásában teljességgel nem 
hagyták magukat holmi philanthropiai gyengesé
gek által vezéreltetni. Az eljárás igen sommás 
volt, miről némi fogalmat adhat az, hogy alig ér
kezett meg Európába a felkelés és a négerek ál
tal elkövetetteknek állított kegyetlenségek hire, mi
dőn a mozgalom gyors elfojtásáról is értesülünk, 
még pedig azon hir kíséretében, hogy a felkelők 
iránt nem volt kegyelem, hogy 400 személy már 
kivégeztetett és Nordon, a lázadás főnöke, felakasz
tatott.

I r o d a l o m .
— (Wodianernél J. Kiss István) szerkesztése mellett dec. 

elejétől „Magyar Néplapu cimmel uj politikai hetilap indul 
meg1 vegyes tartalommal, melynek egész évi előfizetési ára 
4 forint.

— ( nA kereskedő ifjak társulatau) alapszabályzatának 
tervezete beküldetett szerkesztőségünkhöz, melyből látjuk, 
hogy a társulat célja a művelődés és társalkodás elömozdi- 
tása, szellemi ösztönzés, a hazai nyelv gyökeresitése és mű
velése, osztályköréhez tartozó tudományok és intézmények 
terjesztése, közbenjárás a helyeszközlóseknél és a szükség
ben levő pályatársak segélyzése, — mikhez részünkről si
kert óhajtunk.

Zenemű.
— ('Rózsavölgyi és társa mükereskedésében) csinos cim- 

képes eredeti csárdás jelent meg Kéler Bélától, zongorára



- Pim« * TTdvozlet hálámhoz“ s gr. Széchenyi Ödönnek dacára felismerni hiszünk — annyira gyakorlott, hogy attól
irv ‘ ' VJLTSL gQ kr lapunk irányához mért dolgozatokat különös örömmel közöl-
Van_^ (Rózsavölgyi és társa milker eskedés ében) majd minden nénk, kivált a szerző egész nevének kitétele mellett, hogy az
héten egész csomó zenemű jelenik meg s igy azon buja tér- másoknak buzdításul szolgáljon. A cikk megjelenik,
mékenység mely néhány év előtt versirodalmunkban mutat- — VA kuruzslók, csavargók és léleJcidézöku feliratú cikket
kozott úgy látszik, most már zeneirodalmunkba szivárgott közölni fogjuk.
át Közelebb következő müvek megjelenését tudathatjuk : 1. — Jerseybe: Köszönettel vettük. Az egyik könyv épen

Országgyűlési induló,“ nagyságos (miért?) Gorove István most jelent meg s azt Pfeiffer Nándor könyvkereskedése ut-
urnak ajánlva ; zongorára szerzé Kecskeméty Károly, ára 40 ján már megküldtük ; a másiknak nem bírtunk nyomábajutni.
kr   2 . I848.diki diadal-induló,“ tekintetes (minek ez?) — Orosházára: G. V.-nak. A kérdezett nem 6, hanem 2.
Schwarz Gyula tudor urnák, zongorára szerzé Herdy F., ára — A küldemény nagyon kedves ; Alláh bereket berszin !
4 0  kr _ 3 , „Követválasztási csárdás,“ zongorára szerzé ilyesek közlésére mindig súlyt fektetünk. Festészeti hajlam-
Mérty J., ára 60 kr. Ez utóbbi címlapja követválasztási kar- mai biró fiatal barátunk Ney F. igazgató és Szemlér tanár
rikaturákat is közöl, melyek közül különösen jó az, hol a je- urak szívességéből nyer oktatást, mig valamely jó külföldi
lölt két szék közt a földre esik. akadémiára mehetne ki. Ez alkalommal meggyőződtünk,

hogy bár 48-diki törvényeink művészeink szavazatát akadé
mikus lételüktől föltételezik, — nekünk nemcsak hogy mii- Nemzeti színház» vószeti akadémiánk, de egész Magyarországon még csak ma
gasabb irányú nyilvános rajzoskolánk sincs !

Ki vannak tűzve előadadásra : nov. 26. Szigetvári vérta- ~~ Tisza-Ttofra . T. I.-nak. Az ó-indus irodalmi emlék ér-
___-  „SÍ*. _  Jövő héti előkészületre kijeiSIfetnek: 27. Rang és deifSsT Közlése inkább szigorúbban tudományos lapba való.

szerelem. 28. Bánk bán. 29. Velencei kalmár. 30. Ernani. Ajánljuk számára az „Uj Korszak“-ot.
dec. 1. Cárnö. 2. Hugenották. ~  Londonba Magánlevelet irtunk. A küldemények —

mint értesültünk, — már csakugyan útban vannak.
— Verebélyre: M. K.-nak. Lapunk bezárása után érke

zett ; a mi azonban még nem múlta idejét, azt adjuk. Hát
Szerkesztői üzenetek. B ? _ w , fi— Pécsett: S. 0  Nyárfi.

— Nádasára : E. A.-nak. A hangjegyek innen már régen — Buda-Ujlakra : Nagy részüket fel fogjuk használni,
elindultak. Örvendünk, hogy Kemény Zs. indulója önöknél — Sz.-Fehér várra : U. V.-nek. Megkaptuk ; szép ; kö-
is fog zengedeztetni. szönjük.

— Pesten : N. J.-nak. Egy-kettővel ugyan már rendelkez- — Kolozsvárra : N. M.-nak. Az arcképek közlését legkö-
hetünk, önnek azonban előnyt adunk. zelebb megkezdjük, azonban ama terem fényképét most már

— Nyír-Baktára: Mindenek előtt köszönet a szives biza- nem kérjük ; elkésett. P. М.-nek megküldtük az óhajtottat.
lomért, melynek ha ezúttal mindjárt meg nem feleltünk, — Félegyházára: S. I.-nak. Több helye emlékeztet már
nem rajtunk múlt. Arcképeink közlésében első sorban azo- másutt olvasottakra.
kát kell szem előtt tartanunk, kiknek működése hazánkkal — Zolkiewbe : M. M.-nak. A lap borítékán van.
s zorosabb kapcsolatban van, s mert ilyeknek egész sora vár -------------
megjelenésre, a most küldöttnek háttérbe kell szorulnia. — Budán: M. B.-nak. A mennyiben a kiadóhivatalban
Egyébiránt a ezives közlőnek tolla — melyet a kezdő betűk 4 negyedre van beírva, — igen. (A kiadóhivatal.)

V  ü  §  П t  (1 к  k ö z l e k e d é s e *  E sztergám ból Pestreina-f  d  0  U I а  К  K O Z i e i t e u e s e .  ponkint a helyi gőzössel 6
A  d é l k e l e t i  v a s p á l y á n .  Csaba . . „ 12 „ 6 „ déle. órakor reggel, és a bécsi

Cegléd . Érk. 5 „ 32 „ délu. utazó gőzössel 4 óra felé
Bécs . . Ind. 7 ó. 45 p. r. 8 ó. — p. e. я délután.
Érsekújvár „ 1 „ 20 „ du. 1 „ 48 „ éj. P--Ladány 5 й?* \ ó* ^ p .  délu. V ácról Pestre: naponkint
Pest . . „ 5 „ 35 „ du. 6 n 25 „ r. Nagyvárad Erk. 4 „ 38 „ délu. a helyi gőzössel 7% órakor
Cegléd . „ 8 „ 27 „ du. 9 „ 4 „ r. Nagyvárad Ind. 10. ó. 6 p. déle. reggel, és 1 ór. délut. a bé-
Szeged . „ 12 „ 17 „  éj. 3 „ 50 „ du. p._Ladány Érk. 12 „ 48 „ déle. csi ntazógőzössel 5 óratáj-
Temesvár Erk. 6 „ 20 „ r. 10 „ 18 „ e. ban délután.
Temesvár Ind. 10 ó. 32 p. éj. 5 ó. 19 p. r. A  d é l i  V a s p á ly á n .  Pestről M ohácsra: hétfőn,

5 Й  ' •  l - l l - i  Ч - И - Г - В ^  • . bid- 6 8» p. ч .  1 5 р .. .  S E M S S -  ■
Peít : ;  9 ;  55 \т.  I  \  «  ;  С S*-Fehérvár „ 8 , « » r .  érk. 7 „ 20 ,  e. Pestről E székre és Zl-
Érsekujvár 1 ,  60 „ du. 1 ,  3 „ éj. Sz.-Fehérvár Ind. 5 6. 59 p. du, 7 é. 10 p. г. т о п УЬа: bétfdn, szerdán,
Bécs . . Erk. 6 ,  33 ,  e. 6 „ -  „ r. Buda . . Érk. 8 „ 2 „ este. 9 „ 14 „ e. szombaton 7 ór- reggel.

A  t i s z a v i d é k i  v a s p á l y á n .  Й & . -  f - n T I Ü Í V  napon-
Cegléd . Ind. 9 ó. 27 p. r. 8 ó. 24 p. e. „  v  . T a л i n л - , 0 _ kmt 6 órakor este.
Szolnok . .  10 я 27 „ r. 9 „ 42 ,  éj. ^ ‘,^anf 8a Ind- \  6- ^  P- <*“• 6 6. 36 p. r. Pestről V á c - , Eszter-
P.-Ladány „ 1 „ 26 „ du. 1 „ 20 „ éj. Febérvár • n5 в 59 dn- 7 este. go m b a : naponkint a helyi
Debrecen „ 3 „ — „ du. 3 „ 48 „ r. Fehérvár . Ind. 10 ó. — p. r. gőzössel 3s/4 ór. délután,
Tokaj . . „ ö „ 25 „ du. 8 „ 6 „ r. Uj-Szöny „ 2 „ 25 „ du. ás a bécsi utazógözössel 6
Miskolc . 7 „ 24 B e. 11 я 3 „ r. Győr . . „ 3 „ 11 я du. 5 6. 55 p. r. M6rakor e?‘a- ,
Kassa . . Érk. 9 „ 56 я e. 2 n 49 „ du. Bruck . . „ 5 „ 28 „ du. 7 „ 54 n r. M ohácsról Pestre : hétfő,
К*«« u z  « Bécs • * s n 26 я este- szerda, péntek, szombatonKassa . . Ind. 5 ó. 21 p. r. l l  ó. — p. du. я n 3  órakor délután.
Miskolc . „ 7 „ 52 я r. 3 „ 2 „ du. Bécs . . Ind. 7 ó. 46 p. r. 5 ó. 20 p. e. Z im onyból P estre : va-
Tokaj . . „ 9 „ 3ö „ r. 6 „ 35 n du. Br^ck * • » ? я ü  q n 54 ” 6* sámap, kedd, csötörtök 10
Debrecen „ 12 я 12 * dél. 10 „ 29 „ éj. Győr . . „ 11 „ 38 „ de. 9 „ 5 „ e. órakor délelőtt.
P.-Ladány n 1 „ 46 „ du. 12 n 66 я éj. Szőny . . „ 12 я 57 „ délb. Orsó várói Z lm onyba ,
Szolnok . a 4 „ 44 я du. 4 „ 43 e r. Fehérvár . Erk. 6 „ 46 я du. P ee tre . szombaton regg.

Cegléd . Ind. 9 ó. 47 p. regg. ü n n a i r A ü  l m  A Száván :
S ok * ” я 2? • d!?n‘ D a n a  g ő z  h a  j ó *  ás.  Sziezekról zímonybfk

n Vn ” Aa1. L e f e l é :  hétfőn reggel.
Ls ba . . Erk. 6 „ 27 „ délu. B éceból Pestre : napon-ként 6 ‘/2 órakor Zim onyból S ziszek re .
Arad . . Ind. 9 ó. 30 p. déle. reggel. ceötörtökön délben.
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