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A férfiú, kinek rövid életrajza mellett arcképét mert inig а нему vesztő izgatásoknak gátüt vetett, 
is bemutatjuk a közönségnek, az egyházi rend egyh ázm egyé je  szellemi érdekeit a legnagyobb 
egyik legkiválóbb alakja, kire úgy is mint píls- előszeretettel karolta íol. A nagy mértékben elha- 
pökre, úgy is mint hazafira, igen fontos feladatok nyagolt egyházi ügyek felvirágoztatására irányult 
vannak bízva, s ki hogy megfelel e föladatoknak, kiváló törekvése.
azért az őszinte elismerés mellett igen gyakran a Az egyházmegye papjai anyagi helyzetét tete- 
legkiméletlenobb megtámadásoknak is ki van téve, mesen javította. Erre nagy szükség is volt, mert a 
mert az ő püspöki széke az ország oly részébe kividről érkező csábos segélyeknek útját kellett 
esik, hol a nemzetiségi izgalmak átalánosak. állani. Az ungvári papnöveldét annyagilag is oly

Pankovich István munkácsi görög szertartásit állásba helyezte, hogy a tanulmányok lendülete 
katholikus püspök, a magyarországi 
ruthének fő lelkipásztora. E méltó
ságot sokan szeretnék »muszka p ü s p ö k s é g e k «  címezni, sa ki viseli, 
abban a pánszláv ábrándos törek
vések apostolát akarnák üdvözölni.
P a n k o v i c h  István azonb n sem 
muszka püspök, sem p á n s z l á v  
apostol.

A russophil lapok számtalanszor 
megtámadták már, gáncsolva min- • 
den igyekezetét. E támadások sok
szor egyesen Szent-Pétervárról és 
Moszkóból jöttek, nagyon is vilá
gosan elárulva, hogy létezik ten- 
dentia, melyet Pankovich sehogy 
sem akar megérteni. Az ngitáciok 
egész hadjárata indult meg ellene, 
mely méltósága viselésében akarta 
elkedvetleníteni, hazafias köteles
ségérzetében megingatni, s erényé
ben meggyüngiteni. Az ö személye, 
intézkedései a támadások céltáb
lája volt. Érzéketlen és szilárd 
maradt.

< >, mint Magyarország szülöttje, 
egy pillanatig sem ingadozott nagy 
fontosságú positióján ellene sze
gülni az ábrándos áramlatoknak, s 
a kezei közt. levő összes befolyással 
megbénítani azok féktelenségeit.
Xem ijedt vissza a támadásoktól, 
melyek igen esztelenül rögtön azon kezdtek, hogy 
Pankovich a nagy-orosz eszmék ellenségé, i »szin
tén kimondta, hogy az, s a magyar birodalom 
érdeke szent előtte. Most már esilapultak a táma
dások. de folytonos éberségre és nein fogyó erei у re 
van szükség, hogy az agitációk a vallás érve alatt 
veszedelmesekké ne fajuljanak.

Bátor föllépte népszerűvé tette nevét az ország
ban. Kóla el lehet, mondani, hogy igazolta a hozzá
kötött, reményeket, я m egfele lt a várakozásoknak« _________ _
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rozottan kijelölik, 8 Pankovichnak érdemeit impo
záns csoportba állítják.

Az izgatások nem tudták megakadályozni, 
hogy hívei szeretetéböl mindig többet és többet ne 
ragadjon, magához. Valóban érdemes is rá, vala
mint azon legfelsőbb elismerésekre is. melyek több
féle kitüntetésben nyilvánultak. így  többi közt a 

! sz. István-rend középkeresztjét, belső titkos taná
csosi méltóságot s a vaskorona-rend nagykeres/t- 

I jét nyerte el.
Pankovich 1821-ben Zemplén* 

megye Velejte községében szegény 
szülőktől született, s jelenlegi mél
tóságához kizárólag saját erejéből 
jutott. Csak egy protektora volt, 
de az hatalmas: tehetsége.

Korán árván maradva, jótékony 
emberbarátok pártfogása tette lehe
tővé, hogy iskoláit elvégezhesse. 
Sátor-Alja-Ujhelyen, majd Szat- 
máron tanult, ez utóbbi helyen már 
önmaga erejével küzdve a napi 
szükségek ellen, tanítva gyermeke
ket, noha még maga is alig hagyta 
el a gyermekkort.

Az egyházi pályára szánván ma
gát, az ungvári papnöveldébe lépett, 
hol tehetsége, szerénysége csakha
mar megkülönbözteték. Ennek foly
tán a báró Vécsey-családnál házi 
nevelő lett, majd 1850-ben a kas
sai jogakadémiánál mint az állam- 
tan és bányajog tanára működött.

A következő évben fölszenteltet
vén, a gr. Nákó-esalád hívta meg 
nevelőnek az eszes ifjút, s most tág 
tér nyílt előtte a fensőbb tanulmá
nyokra és tapasztalatokra. Mig 
egyrészt a legműveltebb társaság- 
gokban fordult meg, másrészt huza- 
mosb ideig tartózkodhatott külföl
dön tanítványával. Beutazta Európa 

müveit részeit, Egyiptomot és nyugati Ázsiát, meg
ismerkedve a nemzetek viszonyaival s megtanulva 
a müveit nyelveket. Széles látkör nyílt meg tehát 
előtte.

Visszatérve hazájába, az akkori helytartó
tanácshoz nevezték ki mint tanácsost, s az iskolai 
Ügyek előadója lett, egyszersmind elnyerve a 
körtvélyesi apátság cimzetességét is.

18t)li-ban nevezték ki püspöknek, s hogy mily 
lelkes hazafit, tevékeny 1‘ériiút és ügybuzgó 
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főpapot, bírunk bonne azt számtalanszor bebizo
nyította.

Adja az ég, hogy soká az ö kczoibon legyenek 
a munkácsi egyházmegye ügyei, я akkor valószí
nűleg ő lesz az utolsó munkácsi püspök, kinek 
oly kellemetlen ügyekkel kellett szemboszálInnia.

Magyar egyházi viszonyok a múlt 
században.

j i.

Herceg Batthyányi József 17 T0-iki egyházvizs
gája Hontmegyében, minden anya- es loánycgy- 
háznál .' 8 pontot tűz ki szigorú vizsga tárgyául; 
ezonfölül ogybchasonlitásokat tesz az egyházak 
jelen- es az előző 1Tő4-diki vizsgálata közti álla
potokban, mennyiben t. i az egyház jövedelme, 
fölszerelése azóta fogyott vagy gyarapodott. 1 7 1Г). 
évben a Nagy-Szombatban székelő hon ti főeapo- 
res kanonoknak TTontban csak egy alespereso 
volt, ki öt-hat plébánosra, megannyi licentiatus 
és fráterre ügyelt. 1733-ban a megye már két-, 
1779-ben három: alsó-, közép- és felső alespores- 
ségre osztatott 42 anyaegyházzal, melyek mind 
tudományosan képzett я annak rendje szerint föl- 
szentclt, lelkészekkel valónak ellátva. Jelenleg 
pedig a megye, illetőleg a honti főcsperesség, I 
Öt alespercsi kerületében hatvan anyaegyházat j 
számlál.

Az egyház vizsgának 38 pontjából a neveze
tesbek: a templom fekvése, belső- külső alkotmá
nya, fölszerelése. Érdekes tudni, hogy 170 >-dik 
év óta jelen egyházvizsgáig a régiek romjain s 
alapjain vagy egészen újból harminchét káth. 
templom épült föl. A pozsonyi magyar királyi 
helytartótanács 17 78-ban, közegészségi szempont
ból eltiltó a templomok körüli temetki zést, s meg
hagyta, hogy a halottak a falukon kívül egy 
körülárkolt temetőhelyen takarittassanak el.

Az egyházvizsga szerint e felsőbb rendeletnek 
mindenütt eleget tettek volna az emberek: de 
bizony nemcsak TTontban néhol, hanem másutt is 
látjuk, hogy a halottakat máig is a templomok 
mellé temetik. Az egyes falukban я ezek határában 
létező kápolnák, keresztek tüzetesen leiratnak. 
Nagy tért foglalnak el az isteni tisztelet s az egyes 
szentségek kiszolgáltatásáról szóló, majdnem min- 
denütti egyformaságukkal untató hosszadalmas 
értekezések, maradványi alkalmasint az azon 
korábbi időnek, melyben némely lelkészek egy- 
ben-másban saját szokással éltek.

A lelkész személyéről, hivatalos könyveiről, 
jövedelméről, cselédjeiről külön cikkek szólnak. 
Megiratik körülményesen: a papból született, 
tanult, hord-e parókát vagy saját haját viseli, 
pipázik c vagy sem ? van-e puskája, vagy nincs ? 
Néhol az is fölemlittctik, hogy a pap szükség esc 
tén kívül asszonyszcmélylyel cum sexu soqui- 
ori — egy kocsin nem ül, magánosán sem sétál
gat, nehogy szóbeszédre adjon alkalmat, vagy tán 
éppen valami botrány keletkezzék.

Meg kell vallani, hogy az egész vármegye pap
ságának, a mint fölsorol tátik, oly kevés könyve 
volt, hogy most akárhány falusi papnak egyma
gának van annyi könyve, mint a mennyi száz év 
előtt egész vármegye papjának volt. A pap csa
ládja s cselédségében hűségesen elmondatik, hogy 
a pap magánál tartja szülőit, vagy gazdasszonyul 
valamely nővérét, rokonát; de az is följegyezte
tik, hogy a szakácsnő 18 éves leány, csinos alak ; a 
szolgáló paraszt-képű esetlen : a kocsis sem marad 
ki a beírásból, hol t. i. ilyen van. A pap fizetése, a 
minden gyónó személytől járó lélckbuzán kívül 
140 —900 forint közt változó; ez utóbbi jövedelme 
egyedül a sebneci papnak volt, száz (ív előtt nagy 
összeg; mert Mária Teréziaegy-egy helytartósági 
tanácsosnak is azért rendelt 800 forint évi fize
tést, hogy nocsak családjával együtt rangjához 
illően élhessen, de kocsit lovat, is tarthasson. Az 
iskolamester, orgonv-ta, egyházfi, harangozó, mint 
a templom szolgái, egy füst alatt számíttatnak.

Azután a földesurak- я a kegyurakról, és magáról 
az egyház népéről is van emlékezet.

A három vastag kötet hatezer lapjának legtün- 
dök.'öbbek azon sorai, melyekben minden egyház
községnél azon tanúbizonyság foglaltatik, hogy 
cégéres bűnösök, vagy valamely gonoszsággal 
mogróvott. egyének nincsenek. Csupán Báthhan 
jegyeztetik föl két részoges ember я öt ledérhölgy, 
kiket oda másunnan a német katonák vittek.

Az ágostai és helvét hitvallásnak csak úgy oda- 
vetőleg röviden hozatnak föl. Egy 1732-diki fel
sőbb rendelet a két*protestáns felekezet papjait a 
megyei püspökük я érsekek felügyelete alá helyez
vén , ez alkalommal látjuk, hogy a pásztói és 
poröcsényi ref. papokat maga az érsek Börzsöny
ben, a maróthi evang. és bori ref. papot pedig a 
megyei föosperes Szántóra rendelte maga elé viza- 1 
gálatra, mennyiben képesek тои felelni a kereszt- 
ségi szentség kiszolgáltatásának.

Gr. Koháry uradalmaiban az evangélikus job-j 
bágyoknak saját felekezeti pap szolgálatával , 
élhetni meg nem engedtetvén, az uraság által oda i 
rendelt katholikus pap dicséri a tótokat, hogy bár 
lutheránusok, szorgalmasan eljárnak a vasárnapi 
misére, de a mockát - lélekbuzát. — nőm fizetik. 
A sipeki katli. pap, kinek a környékbeli hat — 
ma mind külön virágzó — ov. község volt aláren
delve, panaszkodik, hogy midőn ezen fiókközsé
gekbe hivatalból kijár: a nép által gúnyoltatik.

Az egyházvizsgálók névszerint összeírták min
denütt, a protestáns kézműveseknél munkában 
álló katholikus segédeket s tanulókat, valamint az 
ugyancsak prot. gazdáknál szolgáló katli. cselé
deket. kik az illető katli. papok különös felügye
lete alá ajánltatnak, nehogy az eretnekek által 
eltántorittassanak. A füzes-gyarmati katli. cselé
dek panaszkodnak, hogy inig böjti napokon ref. 
gazdáik szalonnát я zsiros ételt esznek, ők száraz 
kenyérrel beérni kénytelenek. Minden falunál ott 
van a kérdés : van-e remény, hogy a katli. anya- 
szentegyház a katholikusok áttérése által gya
rapodhassál;; s mindenütt ott. állt a stereotyp válasz; 
nincs. Oly mereven álltak i  hitfelekezotek egy
más ellenéber..

Maroson egy n<met birodalmi obsitos mégis 
áttért a katli. hitre. A megye börtönében szintén 
sikerült hat. evang. rabot áttériteni. Csalón egy 
cigány, ki az evang. vallásról áttért a katli hitre, 
megint visszatért evangélikusnak (Száz év előtt 

, ugyanitt Csalón, hasonló esetért az embert meg- 
I égé ték.) Egy nő. kinek a katli. vallásban kellett.

volna neveltetnie, a katli. papi szék által négy 
í évi fogságra ítéltetvén, a vármegy nem akarja ez 
Ítéletet végrehajtani.

Egyébiránt evang. egyházközség a megyében 
akkor 18 volt, most van 3f>, református, akkor is,

■ most. is 12. Zsidó csak Maroson lakott kilenc;
; egyebütt, az egész megyében Baka- és Selmecbá

nya városok miatt tartózkodniuk tilos lévén.
Í I ö k k  L a j o s .

Strassburgi levél.
(.1 гтип/ся váron i’H kiipnkithsok. A:: ».sírom rm lé .kd .

A k á ré  гя n i/l/fifii. A~ i i/i/i'lrm és or. iil.h ii »  m n i/ i/nr»k . i
»Oh! Strassburg, Strassburg, Du wunderschöne 

Stadt !« Szerencsétlen dalnok, ki igy énekelsz, 
nem mindenki osztozik érzelmeidben. Mindent 
el lehet mondani Strassburgról, csak azt nem, hogy 
»wunderschön.« Utcái szültek egv-kettöt kivéve, 
házai igen régiek és elég rondák, lépcsö/.ete fából 
készült; de Pest és Bécs goromba specieseit, kik 
tiz óra helyett 9-kor csukják a kaput — a ház
mestereket —  itt nem ismerik. Minden embernek 
kulcs van a zsebében, és akkor nyitja kaput, 
mikor tetszik. Különben itt nincs rá nagy szük
sége, mert Strassburgban szeret az ember már 
8 órakor otthon lenni. A város még mindig vegyes 
és ellentétes éleméből áll, s a kivándorlások da
cára még folyvást sok francia van, kik még min
dig megfojtanák egy kanál vizben a poroszt, ha 
b lietne, ámde ezek egész ezred katonaságot állí
tanak ki az őrségre, és igy minden tottloge^ség 
meg van akadályozva.

A hires név N/гяавАиг//, igen nagy várakozásra 
jogosítja föl az idegent, és igen meg lehet lepetvo, 
midőn egy diszes város helyett, minőről gondol
kozott, egy ily ódon várost talál barna házakkal, 
melyeknek majd mindegyike bir egy-két haza
járó lélekkel. A Münster-téren van a legrégibb 
ház, még a XIIT-dik századból; a többiek sem 
igen állnak ennél hátrább. Csak legújabban kez
denek újat épitni, t. i. azon házakat, melyeket a 
porosz bombák földig romboltak. Kettő, mindjárt 
a Broglie-téren, hamar szemboötlik, az egyik in) 
lépésre onnét, hol én most nyugalmasan szürcsö- 
lüm reggeli kávémat. E kávéházba szintén belá
togatott egy-két golyó egy tükör, golyóktól 
átfúrva,"* megtartatott emléknek, fölirat ván rá: 

24 Aout. 1*70.« A pompás Münster egyik 
oldalán szintén vannak ilyen történeti emlékek 
megrongált tornyocskák. Különben Strassburg 
hamar rendbeszedte magát, ma már alig láthat 
juk a borzasztó történtek nyomát.

Strassburg leghübb képe most a megtestesített 
kodélytolenségnek. Nincs itt semmi alkalom 
még a szórakozásra som. Л színházat összelőtték a 
poroszok, s most nincs színi előadás; az új színház 
csak február elsején nyílik meg. Az egyedüli 
összejövetel a » í  ' / i sinn «-h<ni  f m j  történni,mert ezt is 
csak a jövő hónap elejére szervezi össze a szóra
kozás utáni vágy, és igy akarva nem akarva rá 
van itt. utalva mindenki a munkásságra még este 
is, I i csak nincs barátságos családi kör, hol a 
napi fáradalmakat kedélyes beszélgetés felejteti el.

Pénzeinken még mindig büszkén uralkodik 
Napoleon, mert a poroszok ezt megtartók, <is nehéz 
is lesz majdan beléwzoktatni a népet a zavaros 
német pénzszámit.ásba. A pénzről eszembe jut. 
az itteni drágaság, mely vetekedik Parissal és 
Londonnal. A legolcsóbb szoba 30 frank magá
nosnak, kettőnek f»0, és ezen fölül; azonban e 
szobák alatt nem kell gondolni valami kényelme
sen bebutorzott termeket. Kényelemről itt gon
doskodva nincs. Annál drágább maga az élet, úgy 
hogy egv diáknak, ki münchenböl jön ide. borza
lom vonul keresztül hátán az első fizetésnél. Vala
mire való ebéd 2 — 2' - frank. A kávé olyan 
drága, mint. nálunk, de a pesti kávé ehhez képest 
nektár, ezzel pedig sokat mondok. A kávét, úgy 
hordják föl, mint más német városokban, t. i. egész 
laboratóriumot hordnak az ember után; a »gareon« 
egyik kezében egy fekete kávéval, másikban egy 
tejjel telt kannát visz, és úgy töltögeti be az új 
kor nektárját. Fekete kávét annyit adnak, mint 
nálunk vizet, sőt még nagyobbak a poharak is. 
Az igazi strassburgi ennek csak felét iszsza ki, 
másik felét teletölti vizzel és úgy élvezi a vizes 
kávét vagy kávés vizet, a mint neki tetszik.

Föltűnt nekem itt. azonnal nem csak a város 
nyomott, sötét kedélye, hanem a sok fekete 
öltöny is : a nők még mindig gyászruhákban 
járnak.

Hogy még a gyufákról is szóljak, ezek az 
újonnan épített pesti házak gerendáival bátran 
vetekedhetnek, s midőn e vastag gyufák szüksé
gességéről tudakozódtam, azt felelték, hogy itt 
szokás ebéd után kis pipákat szívni, azok meg 
gyújtásához pedig az ilyen gyufák elkerülhetet
lenek. Egy jó oldala van a kávésokra nézve, t. i. 
hogy nem lehet hazavinni, mert kiszakítanák a 
zsebeket. Különben, a mint látszik, itt mindenki 
»pipázik,« mert csakis ily gyufákat árulnak. Az 
is föltűnik mindenkinek, hogy itt, sehol sem esznek 

I tésztanemüt, annál több főzeléket és különösen 
a choucrout ot (káposztát). A cégek. íöliratok 

I mind franciák, és vannak igen szép üzletek.
De most nézzünk szét Strassburgban. A legelő

kelőbb tér, a Place Kleber« Kleber táborok szob
rával. (Kleber Strassburgban született, és az algiri 

I háborúban esett el.) A Place Kicheren« eg у hosz- 
h z ú  épületnek éppen csak külső fala maradt meg 

I az ostrom alkalmából. Füstös hetük hirdetik, hogy 
j itt volt a »Musée de peinturo et de sculpture«.

Innét egy utca vezet a »Place Guttenberg«-hoz, j kinek szobra épp ellentéte Klcbernck t. i. komoly 
' arc, hosszú szakái, szemeit kifejezéssel szegzi a 
, körülte letelepedett kofákra, kik mellesleg legyen 
mondva, kitűnő jósága gyümölcsöt árulnak. Innét 
a »Münstergassen' (mert az utcák már németek) 

j az egyetemhez jutunk, azaz a Chateau -hoz; 
j itt lakott I. Napoleon, később a strassburgi püs- 
pök, és ide fészkelte be magát a németség tor 
josztéséro. a nagy hűhóval megnyitott egyelem. 
Ez különben szálka az elzászi széniében és a szó 

Igény múzsafiak zsebei érzik meg legjobban német 
voltukat

Az egyetem igen szép. tágas, sőt igen is tágas 
termekkel bir, és a mi fő, tekintélyes tanerők
kel, kiket Berlinnek jól meg kell fizetni, hogy itt 
vezessék be az ifjakat a magasabb tudományokba
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н hirdessék a gormanizátió ínalasztjait. Jobbra, 
mid/in а корни belepünk, igen hosszú termet vehe
tünk észre, mely tömve von tudományos köny
vekkel. Ez о könyvtár, melynek az ostrom alatt 
történt vesztesegei nagy részben pótoltattok. 
Falra van az »olvasó terem,< mely szinten uni
kum. mert annyi újság es annyi nyelven von itt 
együtt, hogy párját alig találhatnék. Csupán köt 
nyelv hiányzik belőle, a ehinni ев a magyar. Ez 
utóbbin, úgy hiszem, rövid idő múltán segítve lesz. 
Óit, hol ön most a »Le  temps« ds » L g Sieele«-t 
olvasom, í’ogadá el Napoleon vendegeit; alvószo
bájában diákok fizetik le a tandijat. Tompora 
rnutnntur.« A kis márványszobrok, az aranyos 
falak os ajtók hirdetik csak a régi dicsőség rom
jait.

A mi legkevesebb, az a tHáh, habár Strassburg 
az a hely, hol sokat lehet tanulni, miután itt sem
miféle szórakozás nincs. Magyar tanuló öt van, és 
ezek úttörők, az első magyarok leven ez egyete
men.

Vasárnap Strassburg meg csöndesebb, mint 
máskor; ilyenkor szünetel a kereskedés, a legtöbb 
ki sem nyitja üzletét. Ha pedig ködös az idő, a 
közlekedés is megakad, mert oly sűrű ködöt Lon
donban sem lehet képzelni, mint itt uralkodik néha.

z időjárás igen változékony, és soha sem vagyunk 
biztosak, hogy a legszebb napra nem fog koron- 
kint félóráig esni.

Még azt is megemlítem, hogy a legtöbb itt a 
»friseur.« Minden utcában három Coup de Che- 
veux« is van. Egy tudós angol ebből már talán a 
város tisztaságára következtetne. Egy másik spe- 
< álitás az »Estamine« és a »Taverne.« hol '20 
centimcs-é.rt nagyokat isznak a porosz katonák a 
haza javáért. Stkkx M i k s a .

Л gyeriiH'kviltíg ünnepe és ipara 
Londonban.

— |{»jz a londoni kisiparosok db-télből. *)
Mire e sorok napvilágot látnak, világszerte 

karácsonyra készülnek, a boldog gyermekkor c 
csodás regevilágára, mely miatt már napokon át 
nem tudnak aludni a kicsinyek. Fejecskéjük tele 
van csodálatos képekkel és alakokkal, mert a kis 
.lézuska, az igénytelen jászol, a hajnali csillag, a 
bölcsek myrrhávnl és aloéval, szóval az egész 
szingazdag legendavilág kibontja előttük keleti 
pompáját. Ott lebegnek körültök az angyalok, 
kik korán megmutatják nekik az útat az ég, a 
szeretet felé. Már Márton napján kezdődnek a szá
mítások, először a hetek, azután a napok, és végre 
az órák. A piacok, merre csak nézünk, zöld szili
ben terülnek el, s a »városháztér« valóság »zöldfa- 
itea.« Az ajándékok egész halmaza kandikál 
felénk minden kirakatból, a diók és almák fel- 
öltik aranyos köntösüket, suttogás itt, titkolózás 
ott, mig egyszer csak kitárul az ajtó, és a ragyogó 
karácsonyfa gazdagon tenni a szeretet és nyájas
ság gyümölcseit.

Egy oly lapban, mely első sorban az iparosok 
érdekeit képviseli, a gyermekvilág ez ünnepén, 
miről szólhatnánk inkább, mint a gyermekvilág 
iparáról ? Foglaljanak tehát helyet szives olva
sóink, s a vigan pattogó láng lobogása mellett 
elmondunk egyet-mást a gyermekiparról, úgy, a i 
mint azt Londonban találtuk. Sötét lesz ugyan a 
kép, de érdekes.

A keleti vnspályaudvar nagyszerű épületein túl 
kezdődik a legszegényebb városnegyed, Spital- 
tields és Bctlmalgeeir. Ide visz ma utunk, keresz
tül a sötét, szennyes, idegenszeríi utcákon. A 
házak ablakai papirossal vannak beragasztva, itt- 
ott egy csoport sárga, sápadt, beteges gyermeket 
találunk, kiknek teste még soha sem volt vízzel 
megmosva, és fejüket fésű még nem érintette; más
utt kiaszott, szennyes rongyokba öltözött férfi 
vagy nőalakok mellett haladunk el. kik mint nyo
morít árnyak inognak tovább. Mindenütt az elha- 
gyotlság, nyomor, éhség és korhelység jelei.

Sötét kapun át egy még sötétebh diiíedezö lép
csőhöz érünk, melynek nehéz vasoszlopos korláta 
azé házból rég kiköltözött jobb napokra emlékez
tet. derünk tovább. A füst- és szennyfogta ház 
egész emelete két, aránylag elég nagy szobára van 
osztva, de ezek zsúfolásig tolvék munkásokkal, 
és pedig a munkások apró szentjeivel, kiknek 
kezei szorgalmatosait mozognak.

Htunkban .‘j keskeny lépcsözeten és folyosón 
mindenütt, a hol csak egy kis hely volt, hasított 
fa forgácsot láttunk lerakva, meiy a szűk bejárást

* Ív/ ulkuloinezimi cikket a Heti Fosta« tárén- 
jiiiiói kö/oljUk, и:int mutatványt az iparoK-szÜvetsésr 
г derék lapjának változatos gazdasagából.

még szíikebbé tette, m ig a lég el volt telve forgács, papiros, kénkőcsiriz és festékszaggal. T öbbnyire 8 — 1 0  éves fiúk és leányok dolgoznak mindenfelé szorgalmasan, fűrészelnek, ragasztanak, festenek, szóval, mindenféle munkát végeznek, hogy forgács- és papirosból csinos dobozokat készítsenek.Az első szoba bejáratánál egy nő fogad bennünket, kinek öltözete kissé tisztább lehetne, különben egész lénye föltűnően eltérő azon beesett szemű, rongyba öltözött árnyalakoktól, k ikk el imént az utcán találkoztunk. Látni rajta, hogy legalább a legszükségesebb mindennapit nem nélkülözi. ̂ nem fázik és nem éhezik.— Éppen jókor jön n ek, uraim, -kezdő a faja- boli nők szokásos bőbeszédűségével, — ha látni ak arjá k , hogy m egy nálunk a munka. Péntek m indig a legnehezebb nap, mert szombaton á ta d juk, mit az előtte való öt nap készítettünk. Ma a leánykáknak éjjel is itt kell maradni és dolgozni szakadatlanul egész reggelig, mialatt én a folyosón ülök s nem m egyek előbb feküdni, mig minden »dobozt« tucatszám ra össze nem kötöztem, s | be nem csomagoltam.Aztán kis szünet után folytatás— Ú g y  bizony, terhes élet ez a mi múltkor kiírták az újságba, hogy a szomszédnőm j  leán ykája naponkint harminchat »tucat« dobozt j képes készíteni, aztán nagy lármát csaptak ebből a dologból, mintha valami csoda volna. A n y ja  | azóta egészen elhízta m agát, hogy leányát kiírták az ú jságba, s mindennap beefsteaks-ct és bort kap ; ajándékba. H át igazság ez V Nézze ön azt a kis leán ykát! — ев itt ujjával egy öt éves halvány ! leánykára mutatott. — Ez fiatalabb, mint szomszédimul leánya, se apja, se anyja, és naponkint j hetvcn-nyolcvan tucat dobozt is elkészít, de azért erről senki sem beszéd, senki sem Írja ki az újságba, és nem is küld szegénykének se enni, se inni senki ember fia. J)e hát mi köze is ahhoz az újságírók- j пак, hogy mennyit csinálnak, mennyit nem ?A jó  asszony egész indulatba jött, s m ég i ; néhány, nem éppen szeretetreméltó szót szórva szomszédnöje fejére, a mellékterembe vezetett I bennünket.— Itt csupán csak fiúk dolgoznak ! — folytatá m agyarázatát. — R eggeli nyolctól este nyolcig dolgoznak, ebből leszám ítva az ebéd és thea ide- I jé t , naponkint m integy tiz óra hosszat kell dolgoz- niok. A  mint ön látja , e dobozokat festik. Ezen színezés nélkül nem volna cik k ü n k  kelendő, csak igy mutat valam it, s lehet többet kérni érte. Jo b b  dobozok, mint minőket ön itt lát, nem kerülnek a vásárra, és azon kereskedés, melynek részére mi jI dolgozunk, volt az első, mely az e fajta dobozo- ! kát divatba hozta. Mi három penect fizetünk a j gyerm ekeknek tizenkét tucatért, tehát nem éppen j : rósz üzlet.— M it ? Három penect száznegyven doboz elké- I szitásáért és hefestéseért? — kérdőm elszörnyii- k fid ve.— Igen, — viszonzá, - s még kevesebbet. Hét és fid pence a közönséges dobozok Ara, minőket szomszédaink gy ártan ak . He m inthogy nekünk nincsenek gyerm ekein k , úgy tekintjük e fiúkat és leányokat, mintha sajátjaink volnának, s gondoskodunk róluk, a mennyire lehet. D olgozniok sokat kell, az igaz, de aránylag a városnegyed többi gyerm ekeihez képest mégis jó dolguk van.Most a gyár tulajdonosa lépett be. Sován y, szikár, de azért elég erőben levő, m integy negyven éves vig kedélyű férfiú. A  gyerm ekeken kívül, kik házánál dolgoznak, m ásokkal is dolgoztat még a,házon kívül.— E h mennyit nyer ön körülbelül ez üzlet mellett ? — kérdőm.— Körülbelül két penect tizenkét tu c a tn á l,—  viszonzá, — de természetes, hogy kiadásaink levonása után.A  szoba közepén egy nagy katlan állott parázs- zsal, erős к(!nkő illatot terjesztett szét, minéha főj tóvá vált. úgy hogy én folytonosan köhé- eseltem.— E  katlant festékszáritásra haszn álju k ! — m ngynrázgatá a férj, a mint látta, hogy tüdőmre 11a.t. — Szaga bizony kellem etlen, hanem az ablakokat föl szoktuk nyitni, s akkor elég friss levegőt kapunk.Azonban a »friss lég« jó messziről ju t  el Beth- nalgrcinbe. Halbesózó helyeken, szennyes barlangokon, légszeszgyárakon és esatornavezetésekon át kell útját vennie, hogy gyufadoboz gyárosunkhoz jusson. Es ez emberek mégis tűrhetően néztek ki, és úgy látszott, szükséget sem szenvednek, mert n mint ők maguk is mondták, az éber házigazda naponkint ISO penect, tehát tizenöt shillinget nyer, a mi valóban irigylésrem éltó Állapot,

mikor Bchnnlgrein és Spitalfields ezrei éhen hal
nak és mngánadakozásra varrnak szorulva, mi 
csak nagyon kis részben enyhíti a nyomort.

Nem ily jól foly azoknak dolguk, kik az anyagot 
közbenjárók által lakásaikra kapják. Egy isme
rős kerületi főnök kíséretében, ki’a körülménye
ket igen jól ismerte, alkalmam volt sok ház bel
sejét. megtekinthetni. A jeleneteket, miket itt 
láttam, leírni nem lehet, és csakis az értheti meg 
igazán, ki hasonló londoni szegények lakásátlátta.

Legelőször egy szűk padlásszobába mentünk; 
hogy a sötét, korhadt lépcsőn nyakunkat nem 
szegtük, ma is talány előttem. Égy nyomoréit 
fekhelyen, mi az ágyat helyettesítő, összekuszált 
rongy halmaz között valami emberi alak fetron- 
gett. Oly mozdulatlan, kísérteties kinézése volt., 
hogy önkénytelen vissznhökkentünk; azt hittük, 
hogy holttest fekszik előttünk, mig meg nem szó- 
lalt egy tompa hang a rongyok közül, és föl nem 
kért, hogy lépjünk beljebb. A rozzant asztal körül 
három gyermek álldogált, szünet nélkül dolgozva. 
Ránk néztek ugyan, a mint kísérőmmel benyitot
tunk, de figyelmüket azonnal viszszaforditották 
az előttük fekvő papirosra és csirizre, melyből 
apró, sovány kezeik dobozokat idomítottak. Az 
ágyban fekvő beteg nő ckközben megismerte 
kísérőmet, mintegy megörülve, hálásan fölegye
nesedni törekedett ágyában, azután csöndesen 
zokogva elbeszélte élettörténetét.

--- A mellem kezdd elbeszélését —  ah ! úgy 
fáj, hogy a gyermekeknek nem segíthetek már, 
mint eddig, igy pedig nem sokra mennek. Egész
séges koromban száz tucat dobozt készítettünk 
és minden tizenkét tucatért két penect kaptunk, 
az igaz, bogy ebből a festéket és csirizt magunk
nak kellett venni. Egy font liszt egy és egy 
negyed penny, s az ebből kapott csiriz elég volt. 
nyolcvan tucathoz,' ha eléggé gazdálkodtunk. 
Most, hogy mindent a gyermekekre kell bíznom, 
igen sokat elvesztegetnek, noha az ollót és papi
rost nem adom ki kezemből s magam vágom ki; 
ha tagjaim fájnak, megpihenek egy-egy percre. 
A kész dobozokat aztán tizenkét tucatszámra 
összekötözzük, s a fonal« mit kötözésre haszná
lunk, jövedelmünk nagy részét fölemészti. Két
százötven tucathoz egy penny áru fonal nem elég, 
és aztán az áru elszállítása a munkaadóhoz sok 
időt igényel, miáltal jövedelmünk szintén csök
ken.

E történetet persze nem adta oly folyékonyan 
elő, mint itt leírtuk, hanem töredezve, mogszag- 
gatva beszélt, mert minden harmadik szónál kifo
gyott a lélekzcte és gyakran a fájdalom is hall
gatni kényszeritette. Ezalatt a szegény gyerme
kek folytonosan dolgoztak és gépies munkájukat 
sein a szokatlan látogatás, sem az anya fájdalmas 
panasza csak egy pillanatra sem szakitá félbe. Ha 
megszólítottam őket, oly röviden .és figyelmetle
nül válaszoltak, mintha minden pillanat meglizet- 
hetlen időmulasztás volna.

E dobozkák készítéséhez öt különböző anyag 
szükséges: két darabka vékony forgács, egy 
darabka cifra papiros, egy nyomtatott s a gyáros 
nevével ellátott cédula; végre egy négyszöge 
darab úgynevezett homok-papiros, a min a gyufá
kat meggyujtják. A  forgácsot apró gépecskék 
metélik, a papiros hosszú szeletekben hevert az 
anya ágyán, s a homok-papiros nagy ivekben volt 
kiterítve a szoba padozatán. Legkínosabb munka 
a homokpapirossal való eljárás; durva szemű fel
színe gyakran úgy kivérzi a gyermekek kezét, 
mintha valami reszelővei lenne kisebesitve, mert 
ezt a papirost kézzel kell föltapasztani, nyomkodni 
és simogatni.

— A szárítás— folytatá a beteg --- sok nehéz
séggel van egybekötve. Éjjelre ki kell tereget
nünk a padlóra, s a nyers csiriztől a lég nedves 
és nehéz lesz. De ha nem tökéletes szárazak a 
dobozok, nem fizetnek ki bennünket.

A szobát., ha ugyan e szűk tért szobának lehet 
mondani, képtelenség leírni. Képzeljünk magunk
nak egy szennyes, sötét lyukat, melynek kéthar
madát az ágy tölti be. Azután egy asztal, két szék 
8 a legszükségesebb házi eszközök képezték a 
bútorzatot. Az ágyon nehány elszakadozott ruha
darab fityegett.

A szobában alig lehetett lépni, mindenütt gyu
faskatulyák hevertek szerteszét a földön. A gyer
mekek legifjabbika négy, s a legidösb tiz éve.; 
lehetett; korukat persze nem határozhatom meg 
biztosan, mert mindnyájan sápadtak voltak, és 
egyformán éheseknek és nyomorultaknak lát
szottak.

A nyomor és nélkülözésnek több képével is 
találkoztunk ugyan htunkban, láttunk munkakép
telen beteg férfiakat és nőket kínlódni, aggódni a 
mindennapi kenyérért; láttunk beteges árva gyér-
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mekeket, kiknek gyönge kezecskéikkel egész I 
család számára kenyeret kelle keresni; láttunk 
olyakat, kiknek élete örökös küzködés volt az 
éhhalállal, de sehol sem volt a nyomor oly nagy, 
oly megrázó, mint azon házban, melyet az imént 
hagytunk el. A  szegény nő panaszában, hogy a 
fonal drága és betegsége miatt nem képes a papi
rost sem kivágni, olyan mélyen megható valami 
volt, mit elmodani nem lehet, s mit sokáig nem j  
tudtam feledni.

Azon szoba, melybe másodszor léptünk, vala
mivel tágasabb volt, mint az első, és nem egészen 
kényelmetlen, vagy legalább nem tetszett oly 
földhöz ragadt szegénynek.

— Hol van anyád? — lcérdezéa kerületi főnök 
a mintegy tizenkilenc éves leánykától, kinek fes- 
t,ékcs és csirizes arcát megnyerő mosoly világí
totta meg.

— Szaggatásai vannak, és a mellékkamarában 
fekszik. Nekem húgommal és kis testvéreimmel 
ügyedül kell a dolgot végeznem. Hál’ istennek, 
legalább munkánk vau, és ha szorgalmasan dől- í 
gozunk, hát naponta
csak mégis elkészítünk 
százhetven tucat do 
bozt. Persze, hogy ko
rán kell hozzáfognunk, 
és tiz-tizenegy óra előtt 
nem fekhetünk le. Ke
serves élet biz ez, főnök 
úr, de hányán Örülné
nek, ha csak munkát 
kapnának. Atyám, mint 
ön is tudja, favágó, de 
az ő mestersége is ré
szül megy, s a mostani 
rósz időben egyéb dolog 
sem igen kerül, és igy 
valóban szerencse, hogy 
mi a dobozcsinálással 
hetenkint mégis csak 
k e r e s ü n k  tizenkét- 
tizennégy shillinget.

Csak legalább szegény 
anyánk lenne megint 
jobban.

A  szobában minden 
tiszta és rendben volt.
A kis munkások meg

lehetősen j ó színben 
voltak és elégedettek
nek látszottak. Még a 
fali diszitraények sem 
hiányoztak.

A hires miss Menken 
műlovarnő arcképe füg
gött a falon, s egy kiáltó 
színre festett fametszetü 
kép, mely pulykát ábrá
zolt teljes pompájában.
Bizonyosan valami ol
csó zuglap mümellék- 
lete. A  főbutorzatot az 
elkészített dobozok és a 
hozzávaló a n у a g о к 
helyettesiték.

— Menjünk át most 
az utca másik felére ! — 
mopdá barátom.

Átmentünk a sáros 
utcán és lemásztunk 
valami p i nce  félé* be, 
mely a szó szoros értel
mében tömve volt, mint 1 ‘ - * *
valami méhköpü. A családfő nem volt hon, ki 
különben zöldséghulladékokat szokott árulni a 
legkevésbbé sem válogatós szomszédoknak. Egy 
gyönge, beteges gyermek aludt a szenyes ágyon, 
mig anyja leányával, ki már szintén anya volt, 1 
két leánykával, eg\ íiával és szomszédasszonyá
val erősen vagdalták a papirost és ragaszt- 
gatták a gyufaskatulyákat; ezek is azt beszél
ték, hogy szorgalmasan dolgoznak és körül-belül 
száz tucatot csinálnak, tizenkét tucatját két és 
fél pencért. Es egyél) különbséget nem is vettünk 
észre, mint hogy színezés tekintetében tértek el 
egymástól, mert ennek a munkát adó urnák a 
rózsaszín skatulyák tetszettek.

Aztán ismét a felvilágba mentünk, és három 
házzal odább ismét egy sötét és büzhödt kis szo
bácskába léptünk. A »gazda« utcaseprő és most 
éppen hivatásában jár el, az asszony naponkint 
várja a család szaporodását, és t.égy kis leány és 
három valamivel idősebb fiú ugyancsak csinálták 
a ;gy ufask a ti 11 у á kát.

Es igy volt ez minden ház-és minden szobában, 
a hová bementünk. Az utóbbi házak egyikében

csupán két munkást találtunk, egy liatal asszonyt 
leánykájával, ezek külföldre szállítandó dobozo
kat készítettek, melyek még gyengébbek és töré
kenyebbek voltak, mint az eddigiek, s azért még 
roszabbul fizették.

— Két poncet tizenkét tucattól! —  beszélő a 
fiatal asszony, mialatt leánykája nem hagyta 
magát zavarni munkájában. Ä legtöbb két pence, 
mit tizenkét tucattól kapunk, (is bármint rajta 
vagyunk is, legfolebb tizenkét tucatot tudunk 
csinálni ketten naponkint. Férjem nádfonó, szé
keket készít, de bizony az se megy sokra. Ez a 
kis leányka nem a miénk, hanem unokahugom; 
magunkhoz vettük, mert nincsenek szülői.

Ezek csak jelenetek és képek, melyeket Beth- 
nalgreinben járva egy nap lefolyása alatt lát
hatni. Az itt közlött leírást el lehetne nyújtani a í 
végtelenségig. Jobbra-balra, előre-hátra egész! 
Betlmalgrein és Spitalíieldsben szemeink elé tola
kodik minden lépten-nyomon az elpalástolhatlan 
nyomor. Ezer meg ezer nő és gyermek él e hitvány 
keresetből. Látogatásunk alatt a nélkülözések j

Ч A karácsonyi kirakatok elo lt.

ezen hazájában egyegy éves, tiz hónapos gyerme
ket is láttunk, ki az átalános munkában segített 
testvéreinek.

A Whitestreeten minden hétfőn és csütörtökön 
reggel ' — 10 óra közt valóságos vásárt tartanak 
a dolgozó fiúk- és leánykákra; itt fogadják meg 
a gyermekeket hét- és hónapszámra. Hanem a 
tulajdonképi házi munkához éppen semmi ked
vük e lánykáknak és asszonyoknak, inkább tűrik 
a legnagyobb nélkülözést és nyomort, csak Imgy 
megszokott foglalkozásaiknál maradhassanak. Ide
gen kenyéren élni nem kívánnak, és ha másutt 
még oly jó dolguk van is, nehány hét. múlva visz- 
szatérnek megszokott munkájukhoz, a nyomor, 
tengődén és nélkülözés közé. Már e foglalkozás, 
úgy látszik, vérükbe ment; át.

A napokban halt meg egy kis fiam! — panaszlá 
egy asszony a kerületi főnöknek. Még nem volt 
egészen harmadfél éves, « inár hat hónap óta dol
gozott velem.

— Hiszen az egész csak gyermekjáték! — 
mondá egy szép fiatal leányka, midőn nyomorát 
ecseteltem és megígértem neki, hogy egy ismerő

sömnél mint szobaleánynak helyet csinálok részére. 
Hiába volt minden rábeszélés. Talán egy világgal 
sem lehetett volna e nyomorúságos körből kicsalni.

A mi ez egészben csoda, az egyúttal vigasztaló 
is, t. i. hogy mindazon leánykák és fiúk, kiket itt 
láttam, a hosszú ideig tartó nélkülözések mellett, 
és annak dacára, hogy már oly korán az élet szük
ségeivel kell küzdeniük, friss egészségnek örven
denek, és keserves munkájuk mellett oly vígan 
dalolnak, mint a szabadban élő parasztgyerme
kek. Vannak köztük, kik soha sem láttak s lát
nak zöld mezőt tarka virágaival, kik soha sem 
tudják meg, mik a gyermekkor örömei. Ez szo
morú. fájdalmas ugyan, de az emberi természet 
oly szerencsésen van alkotva, hogy a kopár zord 
helyen is elégedett és vig tud lenni, és Bethnal- 
grein roszul táplálkozó, korán munkával terhelt, 
rongyokba öltözött lánykái között éj)]) úgy Ehet 
mosolygó, vig arcot, fényes, tüzes szemeket látni, 
mint azon boldog családi körökben, hol a nyomort 
és nélkülözést csak könyvekből ismerik.

Szilveszter-éj
1849-ben.

Végzetszerü esztendő 
volt sokakra 184!): fény 
és árny esztendeje az 
egész országnak, száz 
meg száz családnak és 
magánosa knak.

Szeptember 10-dike 
volt, mely csöndes haj
lékomban f о g о I у I у á 
tett, november 28-dika 
pedig azon balvégzetű 
nap, melyen a hadi tör
vényszék előtt állva 

Pesten, fölöttem és fo
golytársam К ö n y v o s  
Tóth Mihály fölött a 
kötél általi halál kimon
datott. Az ítéletet azon
ban a kegyelem szava 
20 évig vasban töltendő 
várfogságra változtat
ta. Müller Mihály audi
tor közié e kegyelmet. 
K i mondja meg nekem : 
nem súlyosabb, nem kö
nyörtelenebb-e a 20 évi 
bilincs testi és lelki 
szenvedések között, 

minta csak nehány per
cig tartó halál ?

A j)csti »újépület« 
nevű kaszárnya ötödik 
pavillonja legfelső eme
leti tornácán, melyen 
egy órai séta engedé
lyeztetett, a foglyoknak, 
láttam nem egyszer a 
nemeslelkü /infthytíny 
1 j<tjo8Í a szabad óra 
alatt kedélyesen sak
kozni fogolytársai bár
melyikével, kinek ked
ve i  volt a szabad órát 
vele megosztani. Innen 
látta in n a j) о n к i n t az 
alanUbbi tornácon fel- 
legborult homlokkal ja
jjá zni a hosszú őszsza
kái u 1 ‘̂i'i'ni/l Zsif/nwn- 

tlnl és más jeleseket, kiknek. (ís velük több rokon- 
lelkű hazafi vére a fa-tér porondját áztatta.

Az ó-év utolsó najija délelőttjén lakszobámba 
csörtet a börtünfölügyelö azon rideg jmranescsal : 
»szedjem össze holmicskámat, mert délután kiren
delt börtönömbe fogok elszállittatni.« Kérdőm 
tőle: »melyik lesz azon 20 évig tartó börtön?« 
»Megtudja — válaszoló — Budán.« Megkockáz- 
tatám még azt a kérdést is : magam fogok-e elszál
littatni ? »Megtudja, mondá nyersen, ha 
viszik. Ezzel rám csukta az ajtót, saját gondo
latimra hagyva. Holmimat csekélysége miatt nem 
volt nagy dolog összeszedi, s elekét) foglalkozás 
nélkül vártam az órát, mely régi börtönömből 
isten tudja melyik ország várába fog elvinni.

Kiválók hát A havi ujépülcti fogságom után 
ismert fogolytársaimtól, és vájjon kiket fogok 
találni, kikkel hoz össze balsorsom? Itt már a 
szabad percek alkalmával ismert arcok fogadtak 
s nyújtottak jobbot, itt már ismeretesek voltak 
előttem a fogdái viszonyok ; enyéimet is megölel
hettem olykor. К merengéseimet a börtönfel- 
figyelö zajos lőjite szakitá ketté, ki ilv szóval állt
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élőm be: »Kövessen !« G épileg követtem  a parancsszót, karom on emelvén ki batyum at. F egy ve res őrség kisért le a pavilion legalsó tornácára, hol egy tágas, hideg terembe vittek.Borzadályos látm ány rázkódtntta itt meg érzékeimet. Л terem oldalfalai hosszában szétszórva bevertek halm azban vasláncok, békák és bilincsek. A  pro fősz kezem et és lábam at kém lelve m egtap o g atja . 8 aztán szigorún végzett v izsgálat után eltűnik a bilincsek halm aza között, és nem kevés ideig tartó keresgélés és válogatás után hozzám visszatért, vasláncot, békót és lakatot csörtetve kezében. Nem  feledem soha e percet. M egfogták bal lábam at, vasbékóba szoriták, m elyen keresztül láncot húztak föl balkezem ökléig , m elynek végét a balkarom at szorító kerek vasba a lk a lm azták és egy lakattal bezárták. B ab lettem, bilincsbe vert rab, mint valamely gonosztevő.K eserves volt rám nézve 184!) utolsó napja.К  könyörtelen sors osztályrészcse volt régi ismerősöm, K önyves Tóth M ihály. Midőn öt is vasba verve láttam , eszembe ötlött am a régi mondat : »Solatium  est miseris socios habuisse m alom ra.« Elvégeztetvén rajtunk a kegyetlen vasm űiét, erős katonai őrizet az újépület kapujáig kisért, hol saját költségünkre bérkocsi várakozott, m ely velünk ős Buda várába robogott.Kom or volt az idő, átláthatlan hom ályos köd ült a D una jégtengerén, s bérkocsink kereke esi- korgott a hóban. Sem  a Duna festői képét, sem a hid nagyszerűségét nem nézhetünk, mert börtönkocsinkból kinézni tilos volt.V é gre  megszűnvén a kocsi zöreje, egy barátságtalan ó-épület előtt állapodott m eg. Szépen bútorozott szobába vezettek, m elyet kényelm es pihenő lakhelynek gondolák, de reményem csalóka volt, mert ide csak a börtönlajstrom ba való beiratás m iatt hurcoltak. N eveink a fekete könyvbe beiktathatván, fegyveres öröktől egy sötét kaszam atának még sötétebb üregébe kisértettünk, m ely éji szállásul rendeltetett szám unkra, s hol ekkor nagyszám ú foglyok at és fegyenceket tartottak. E nnek egy zugában betegen feküdt egy nyoszolyában M otcsiezky Istv án ; kegye lem ből ide 'izorittattunk, mert több nyoszolyának nem m aradt tér, hisz mozogni is a lig  lehetett benne. P od gy ásza ink valának fekvő ágybelieink. E  nyomorúságos szűk helyen töltöttük el Szilveszter estéjét és éjjelét, itt hallottuk elkongani a várharang ütését, mely az ó-év végét s az újnak beléptét hirdeti1. M it hoz ránk az ú jn ak regg ele ? V e lü n k  együtt sok százan nem tudták akkor.F ö lv ira d tu n k  18"O r e  álm atlanság, rósz élelem és mindenféle n yugtalanságok által m egtörve. Legelőször kínzó vasbilincseinket v izsgálták  meg, к aztán hárm unkat (M otcsiezkyvei) egy szánra ü ltettek. Tóth M ih ályt és engem Olm iitzbe, Mote- s iczk y t Kufsteinba hurcolták erős katonai fe d e zet. m ellett.Ú jé v  reggelén indultunk. ,
J bb  H ajd ú  L a jo s .

A new-yorki koldusok.
Ismerek egy színdarabot, a » l  ondoni koldu

sunkat, melyben a főváros koldusainak azon faja 
szerepel, mely nem nyomorból űzi mesterséget, 
hanem restség-, tunyaság és hajlamból a kóborlás
hoz, és mert az oly egyének, kik mitsem tanultak 
és nem akarnak tanulni, egykönnyen nem talál
hatnak könnyebb és jobb jövedelemforrást az 
emberek jósága kizsákmányolásánál. Л koldulás 
ámbár kissé túlságosan festetik ama darabban, de 
lényegében mégis igaz, és az angol rendőrség 
eléggé iparkodott e kodusfajt kiirtani. Л koldu
lás Angolországban csakis oly nyomorék egyé
neknek van megengedve, kik más dologra alkal
matlanok, de sehol sem töretik annyira meg, 
mint Hóma környékén. De minél szigorúbb a 
rendőrség, annyival raifinÍrtabbak lettek a kol
dusok, és úgy látszik, miszerint »a koldulás művé
szete« sehol sem érte el a tökély netovábbját 
annyira, mint a nagyobb angol városokban, hol 
a lakosság túlnyomó része angolok vagy Írekből 
vagy legalább angol és ir származásúnkból áll.

Ugyané bajban szenved az óceánon túli világ
város, New-York is Itt is már régóta iparkodik 
a rendőrség a koldulásnak elejét venni, de a nap- 
lopók ravaszsága csodálatos módon találékony, és 
minthogy lehetetlen minden a dologra képtelent a 
dologházokban elhelyezni, épp e miatt telnit van
nak olyanok, kik csak »látszanak« szegényeknek 
és a törvényt évekig is képesek megcsalni.

Egy new-yorki angol lapban igen érdekesen 
van leírva a világváros koldus-művészete. Ha el
olvassuk. úgy tetszik, hogy ily koldulások más
hol is meghonosuítnk.

A lap oleintén a legközönségesebb koldulási, 
móddal, a »jófúkonycúln /кеп</ееглеш/е/»7.у7« -foglal
kozik. Even át harmincnál több jótékony célú 
hangversenyt rendeznek, mely alkalommal a kö
zönség részvétére lehet számítani, gyakran senki
nek nincs is fogalma arról, hogy a hangversenyt 
csalók rendezték.

Ha nagy szerencsétlenség vagy.más valami ese
mény fordul elő, mely a közönség részvetet igényli, 
úgy azonnal előállnak a hangversenyrendezők; 
de egy évben előforduló harminc nehány hang
versenyben, melyeket a közönség tömegesen láto
gatott, alig egy-kettőnél födözi a jövedelem a 
kiadást és, csak egy-kettő birt egy kis (ölösleget 
is fölmutatni a hirdetett jótékony cél számára.

A  többi hangversenyek, dacára annak, hogy 
minden hely el volt foglalva, mégis deficitet 
mutattak, és a költséget sem bírták födöznije 
költséghez számittatik persze az is, hogy a rende
zők a jövedelemből egy negyed vagy félévig 
családjukat is eltartották. Ugyanez történik a 
jótékony célú bálok vagy pique-ni«|iie-ken is. A 
jótékony cél cége alatt a vállalkozók házról-házra 
járnak, és a jegyeket nolens-volcns nyakába sóz
zák az embernek, még azoknak is, kik soha sem 
járnak bál- vagy hangversenyekre.

De még szemtelenebb ama koldusok föllépése, 
kik e mesterség üzéséből semmi titkot nem csi
nálnak. New-York negyedik kerületében nagy 
ama koldusok száma, kik nagy összeg pénzt tar
togatnak a takarékpénztárakban. E negyed egyik 
koldusa saját házzal is bir. Más koldusok ismét 
szándékosan öltenek rongyokat magukra, omni- 
busra ülnek és menet alatt a benülöktől kérc- 
getnek, és köszönet az undorért, melyet föllépé
sükkel előidéznek, hamar kapnak alamizsnát, 
mivel tudják, hogy ennek megnyerése után azon
nal leszállnak az omnibuszból, hogy ugyané hadi 
cselt más omnibuszon folytassák.

Ismerünk egy koldust, — beszéli a new-yorki 
lap, — ki mindig csak azért, kéregét, hogy magá
nak »falábat készítessen,« persze van neki falába, 
»már több a felénél megvan a pénznek a falábra, 
— úgymond, — csak még másfél dollár hiányzik 
az összegből, hogy azután kenyeret, becsületesen 
megkereshesse« tehát minden csak a falábtól függ. 
Ez is tart már évek óta. Naponkint I — ti dollár 
jövedelme van, és úgy látszik, neki a faláb drá
gább az arany lábnál is.

A világváros egyik legundokabb helyen egy 
vak koldu él, a ki üzletét nagyban viszi. О nem
csak egymaga koldul, a mikor neje vagy lia ve
zeti, hanem egy Boarding-Honst (oly hely hol az 
ember lakást és teljes ellátást nyer) is tart vak 
koldusok számára. De ezeknek oda kell menni 
koldulni, a hova Őket küldi és ö a beszedett ala
mizsna egy részét kapja. Hcggeli alatt össze
gyűjti embereit, és ekkor a lia az újságot fölol
vassa. A föligyelem persze a »színházi és más 
mulatsági« hírekre irányul, és ekkor történik az
után a hadi terv elkészítése : az egyik a színház, 
kerti mulatság, pique nique, népgyiilés és más népes 
helyekre utasít tátik, és az éj egy bizonyos órá
jában mindannyian összejönnek, és most kezdő
dik a dinom-dánom.

Ugyanazon tájékon lakott egy Ipstein József 
nevű egyén, ki New-York gazdag koldusai közé. 
tartozik, és a »Uliatam Strceten« járó-kelő előtt 
igen ismerős. Nincsenek lábai, és kolduló helyére 
csak mászik. Az idegen, a ki nem ismeri, meg
szánja őt és jókora alamizsnát nyújt neki, de sok 
new-yorki igen jól tud ja, hogy József о mester
séget már tiz év óta űzi, hogy legalább is M)()() 
dollár és egy ház tulajdonosa a Hnxter-streeton. 
Napi jövedelme hét dollár, tehát 15 forint pénzünk 
szerint, a miből egy ember, a ki nem szalad mu
latság után, igen kényelmesen megélhet és vala
micskét felre is rakhat. Különben Ipstein is mula
tott. Kétszer nősült, de első neje ‘J‘ <M) dohárral, 
második nejepedig egy fiatal, lábbal biró koldus
sal elszökött.

New-York egy másik koldusa az orvosok szá
mára is mintegy csoda. Napíéljöttétöl naplemen
téig, különösen ha úri egyének közelednek, forgó 
táncra kap. Naplemente után pedig egy félre cső 
korcsmában a legcsendesebb egyén és nyugodtan 
szörpölgeti borát.

A koldusok legnagyobb száma mint gyufa- és 
más apróság-árus lép föl. Ez védi a rendőrség elől, 
mert a kiskoroddá szabad és adómentes, sőt némi 
előnyben is részesül, a mennyiben némelyek, a 
kik gyufával kezdték, milliókkal végezték.

Egy Wilson, alias Shark nevű nő, a ki külön
ben még vagy 50 más névvel bir, a legutóbbi 
időkig gyermekeket vett föl koldusinasokul, s 
estefelé mindig az Irwing-téren állt. különösen 
hangversenyek alkalmával. Növendékei közül az.

ki legnyomorultabb és legtolakodóbb volt, az 
» Irwinghallo« bejáratához állíttatott. A második 
egy utcasarkot kapott, mig egy harmadik a »Hip- 
pothcatron«-hoz vonult. Ez elrendezés sokat jöve
delmezett naponkint, és minthogy az egyik 
növendéket, ki a beszedett pénzzel meg akart 
szökni, jól megverte, a többi már nem merészelte 
ennek példáját követni. E nőt a sok sör élvezete 
vitte sírba.

A  koldulás különösen az opera elölt igen jö v e 
delmező. Utóbbi időben egy este,az »Ernánk elő
adása alkalmával, egy kis szeroGsen lányka foga
tott el koldulás miatt, ki a rendőrségnél azt. valló, 
hogy 1 i> éves és szülőiről kell gondoskodnia, kik 
egész nap részegek. Zsebeit kikutatva, í dollár é*
18 centet találtak nála, melyet két óra alatt kol
dult; össze.

Úgy másik 1(J éves lányka szintén elfogatott 
koldulás miatt. Ez azt va 1 Iá, hogy bizonyos össze
get kell mindig hazavinnie. A szegény lánykát 
egy becsületes család magához vette, a szülök 
pedig »Blackwells Maiidba« vándoroltak egy 
évi börtönre.

Vannak vén koldusunk, kik egész családjukat 
föntartják. Gyakran rongyokba burkolt gyerme
keket adnak kölcsön más koldusoknak. Egy cso
port évröl-évre állítja, miszerint gyermeküket 
vagy feleségüket el akarják temetni, de nincs költ
ségük hozzá Mások ismét gyertyáért koldulnak 
pedig már jókorát vehetnének a koldult pénzen. 
Vakság, némaság csak csalás, s a sánta este vígan 
táncol, a vak pedig lát.

A new-yorki elegáns, városrészekben azonban 
nem fordul elő koldus itt a rendőrség éberebb.

Végül még egy történetet írok ide, mely a 
múltkor a »The New-York Tribune »-ban jelent 
meg. A többi fogoly között egy rongyos tiz éves 
llougthon William nevű fiú is jelent meg Oox biró 
előtt. A gyermek egész télen át a Grand-Opcra- 
House« előtt ült egy kosár mogyoróval, melyre ily 
című tábla volt függesztve: »A  fiúnak egy sze
gény tehetetlen anyja van, ki egész vagyonát a 
háborúban veszté el.« A fiú nem volt rávehető 
arra, hogy megnevezze anyja lakását. Másnap a 
vizsgálat alatt egy sjlyeniruhás nő lépett a biró 
elé, s a rongyos fiút a magáénak vallotta, és visz- 
szakérte. Tagadó választ nyervén, a nő 10 loo 
dollárt Ígért a fiú kiadatásáért, Most sem ért célt, 
mert a fiút a nevelőintézetbe küldték.

Ilyen és ehhez hasonló a koldusvilág, még 
pedig nemcsak New orkban.

K ö z li: V — ez M.. А 1(Т>тецШЬ ékszer.
Az ó korban oly túlbecsült, sőt a görögök és 

rómaiak által fénye és átlátszósága miatt az arany
nyal egv szinvonalbaállitott borostyánkőnek értéke 
a jelenkorban tetemesen alászállott.

A borostyánkő a régieknek egyik föékszerét 
képez«’*, mig most csak gombok, szipkák, szelen
cék, stb. készítésére ford it tátik.

Újabb vizsgálatidé már a régieknek azon néze
tét, hogy a borostyánkő » vogetatabiclis« eredetű 
határozottan megnlapiták. A borostyánkő fagyanta 
mely régen te nagy mennyiségben a fák törzse 
és ágaiból, az úgynevezett »borostyánkő fák -hói 
ömlött ki. Az említett fák a mai keleti tengerben 
nagy erdőket képeztek, mig az északról jövő 
hatalmas áradás által eltemettottek. Gyakran 
találhatni a borostyánkőben a zöldes r«:szeken, 
apró kövecskéken, faszálkákon stb. kivid tömér
dek rovart, különösen bogarakat, legyeket, han
gyákat, ezerlábu férgeket <*s más állatokat, melyek 
csaknem egészen elütnek a mostani fajoktól, s 
melyek, arról tanúskodnak, hogy a borostyánkő 
elöállási ideje még azözönviz előtti korszakba <;sik.

A borostyánkő sziliére nézve igen különböző, 
s igy valószínű, hogy különféle fáknak kiömlésé
ből származott. Leggyakoribb a sárgaszinü, a 
mely vörös vagy barna színbe Ibly át.

A borostyánkő fölelhelyo I’Oroszországban а 
»keleti tenger« partja. Az említett tenger v«*ti 
ki a borostyánkövet a partra, melynek összegyűj
tésére kidőli e célra rendelt egyének ügyelnek. 
Sokkal nagyobb mennyiségben nyerik azonban a 
borostyánkövet a tengerből halá-zís által.

Ez következőleg történik : az erős «‘szaki és 
nyugati szelek által a tenger mélyéből elsza
kadt fű, melyben a borostyánkő létezik, föl apart 
felé ba jtatik. A mint a halászok a tengeri fii köze
ledtét észreveszik, bőrbe öltözve azonnal a t«*u- 

• gerbe mennek : s hálóikkal, melyek hosszú póz
nákra vannak erősítve,, az <:rkezett füvet kifogják 
s a parton kiürítik. Itt nagy számmal asszonyok 
<*M gyermekek várnak már, kik a tengeri fűből 
a borostyánt ki*»z«'«legetik.
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