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Vasárnap, jan. 20. „JS"«< pisztoly.1' Eredeti népszínmű 3 szakaszban 
Irta Szigligeti. Olyan ez a darab, mint egy aggszűz, a ki elhervadt szépsége 
iránt még érdeket kelteni képes. 

Hétfő, jan. 21. Először : „A vén székely vagy : utolsó tatárfutás.'1 

Eredeti történeti dráma 3 felv. Irta Benkö Kálmán. Benkő több gyenge 
szinmüvet irt már, ez a mostani a legerősebb a gyengék között. Hatását a 
eok látvány segítette elő, van benne erős ágyúzás, zenélés, éneklés, fújják 
dobolják a Rákóczy-indulót, sőt még három felkantározott ló is színpadra 
kerül — de azonkívül is a szerző igyekezetetét nem lehet eltagadni. Azért a 
szerzőt szokás szerint kihítták. A szereplők tettek a mit tehettek. Az előadás 
folytán ezen u. n. történeti, tatárfutásos drámában a Rákóczy-indulót is el-
játszák, hogy azok is hallják, a kik már akkor rég meghaltak, midőn a Rá¬ 
kóczy-indulót kigondolták. 

Kedd, jan. 22 „Dinorah." Víg opera 3 felv. Meyerbeertök 
Szerda, jan. 23. „Házassági három parancs." Eredeti vígjáték 3 felv 

Irta Szigligeti. 
Csütörtök, jan. 24. „A falusiak." Eredeti vígjáték 3 felv. Irta Sziget 

József. 

SAKKJÁTÉK. 
57-ik sz. feladvány. — Loyd Sámueltől (Amerikában) 

Megjelent a „The Kra"-ban. 
SOtét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s 8-ik lépésre matot mond. 

Az 52-ik sz. feladvány megfejtését, hosszaaága és térhiánya miatt a jövő számra 
kellett halasztannnk. 

Rövid értesítések. Veszprém : Fülöp József. Üdvözöljük önt nj hivatalában. Egy¬ 
szersmind reméljük, hogy ön, ki egy éven át volt primipilus a megfejtők sorában, a hiva¬ 
talos gondok mellett sem adja ki kezéből a zászlót, melyet mindig az első sorban lobogta¬ 
tott. — M.-Sziget : W. B. Az 51. sz. f. megfejtése helyes. A 49. sz. f. fölállítása hibátlan 

Szerkesztői mondanivaló. 
5488. Váce. I. A. Részvéttel olTastuk azt a kissé hosszú tudósítást, melyből kitű¬ 

nik, hogy ön a Váczon működő színtársulat mind férfi-, mind nötagjaival igen meg 
van elégedve, különösen azon t. ez. művésznővel, ,,ki mint csalogány tündé*ri honba ren¬ 
geti sziveinket." Csakhogy az eii'élét igen sokszor mondták már el másokról is. 

5489. Felsó-JVyárad. D. fi. A kérdezett lapot ugyan még nem láttuk, de ugy 
halljuk, hogy végre megindult. Ara félévenként 2 ft. 50 kr. A pénz a szerkesztő vagy a 
lap czime alatt kézhez jut. 

5490. Kuruc l'éter. Borvirágok. Rósz útra tévedt vad poétái enyelgések. Hol¬ 
mi kurtakorcsmákban talán akad közönsége az effélének : 

Egyébiránt nem vagyok én 
Az orromra olyan kényes, 
S én azt tartom — hogy a táj is 
Ha virágos, ugy regényes. 

„Én nem tudom, mostanában 
Mindég olyan szomjas vagyok, 
Pedig már az orrom hegyén 
A borvirág szintúgy ragyog. 

És ha lenne egész pofám 
Olyan vörös mint paprika, — 
Innám a bort mindég egyre : 
Mint vizet a bölömbika. 

(Bocsánat a közzétételért!) 
5491. Pnezinrz. Cz. R. Az ezer példány 10 ftért kiállítható. Ekkor meglesz 

benne a kivánt fordításon kívül az eredeti szöveg is. A megrendelést nyomdánk szívesen 
teljesiti. Kérjük a választ. 

5492. Borberek. Sz. I. Irodalmi rovatunk folyvást figyelemmel kiséri a hazai 
irodalmi mozzanatokat s ön kérdéseire sokszor adhat választ. Hogy hirdetési rovatunkat 
e lapok kiadóján kívül könyvárusaink csak ritkán veszik igénybe, az bizonyosan nem 
n»gy hasznukra történik sem nekik, sem az irodalompártoló közönségnek— de erről nem 
tehetünk. 

5493. N.-§zombat. M. F. Engedje el nekünk e levél közlését. L. G. lélektani 
következtetése talán meg van benne czáfolva, de mit nyerünk ezzel, ha tényekkel nem 
bizonyíthatjuk állításunkat? Kíméletet érdemlő, gyengéd magánviszonyokat érint a levél, 
pedig azoktól távol akarunk maradni. 

5494. Héreháza. K. S. Már minap kellett volna megírnunk, hogy a frakk megér¬ 
kezett s a nemzeti szinház titkárának átadatott. 

6495. Pankota. K J. A tudósítás meglepő, de azért, ha a viszonyokat combináljuk, 
most is lapunk előbbi állítása mellett kell maradnunk. 

5496. Az elátkozott vár. Tanácsadásra nem sok érkezésünk van. A tanulmány 
és folytonos gyakorlat lesz önnek legjobb tanácsadója, örömmel látjuk a szorgalmat és 
komoly akaratot. 

6497. Kisfalnd. N. M. Az idézett könyv, mely a rendőrség által betiltott könyvek 
közé tartozott,franczia nyelven irt életrajza Petőfinek s méltatása irodalmi működésének. 
A költő halálára nézve semmi uj adatot nem tartalmaz. 

5498. Madaras. II. S. A felszólítást még egyszer közlöttük az illetővel. Kilátásunk 
van, hogy jó sikere lesz Ellenkező esetben lapunk hirdetései közé kérjük a czikket 
intézni. 

5499. Gondolatok a Bilak hegyen. Nemes, hazafiui érzelmek, de oly divatból 
kiment s a mai versirás természetével meg nem egyező formában, mely a költemény ki-
nyomatását nem teszi kívánatossá. Mi annál nagyobb megelégedéssel olvastuk végig, 
mert tudtuk, hogy egy 70 éves agg irja e lelkes sorokat; ki ne örvendene, midőn látja, 
hogy öregeinkben is szent lánggal ég a honszerelem tüze? — Nagy örömünkre válik az 
is, hogy az általunk kiadott Szózat oly melegen fogadtatott, s hogy már a Székelyfölddel 
határos szászok is kezdik énekelni. Fogadja ön szíves üdvözletünket. 

5500. Egy csapással két legyen. Természethiven irt mulatságos történet. Kö¬ 
zölni fogjuk, mihelyt térljpyerünk. 

5501. Elkésett újévi köszöntő. Bizony elkésett. Lesz még ujesztendó! 

Nyílt tér. *) 
— Felhívás. 1859-ik évi martius hóban előfizettem 2 fttal Simonffy 

Kálmán ur „Tárogató" czimü zenevállalatára, mely ugyanaz évi május hó 
végére volt megjelenendő. — Ugyanezen évi május hóban előfizettem Eltér 
Antal ur „Dal és Zongora" czimü zeneművére, mely június hó végére igér-
tetett. — (Most jelent meg. Szerk.) 

Végre : november hóban küldöttem Bécsbe Kolonicz László urnák 3 
ft 30 krt, az általa kiadandó, s az év végére igért tánezzenemüvekre. Jólle¬ 
het egy, sőt illetőleg másfél év eltelt, mindeddig semmit sem kaptam, sőt 
nem jut eszembe, hogy a fenntisztelt urak e tárgyban nyilatkoztak volna 
ezen becses lapokban, az előfizetési hirdetést pedig ezekben közlék. 

Szeretem hinni, hogy a müvek meg nem jelenését nem a szerzők hi¬ 
bája, hanem egyéb okok akadályozák, de hogy ennyi idő óta késedelmöket 
nem igazolták, mindenesetre saját hibájuk részint előfizetőik, részint az iro¬ 
dalompártolók iránt átalában. — Nagy-Bajom, jan. 2. — Hirtling Boldizsár. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
ségét a Szerk. 
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TARTALOM. 
Gróf Barkóczy János (arczkép). — A kökereszt. Nyüasy Samu. — Életem legszo-

morubb napjai. Jókai Mór. — Pontok Magyarország múltjából (folyt.) —A főnyi malom¬ 
kőgyár (képpel). — Gaeta ostroma (képpel). — László Károly levelei Amerikából. XIV. 
(vége). — Egyveleg. — Tárház : Adatok Petőfi halálához XXVII. (vége). — Egyház 
és iskola. Irodalom és művészet. Vegyes hírek. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintéze¬ 
tek, egyletek. Mi újság? A magyar Akadémia palotája. Színházi napló. Sakkjáték. 
Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Heti naptár. 

Figyelmeztetés és kérelem. 
Midőn mindazon t. cz. előfizetőinket, kik alulirt kiadóhivatal¬ 

hoz más nyomdákban megjelenő lapokra is küldtek előfizetéseket, 
ezennel tisztelettel értesítjük, hogy a nevezett pénzek az illető 
lapok kiadóhivatalainak — daczára személyzetünk elfoglaltságának 
— annak idejében pontosan átszolgáltattak : kérnünk kell minden¬ 
kit, hogy ama lapok postai szétküldetése miatti panaszaikat ne 
hOZZánk, hanem az illeti) kiadóhivatalokhoz intézni szívesked¬ 
jenek. — Pest, jan. 24-én 1861. 

A Vasárnapi Újság kiadóhivatala. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadd-tulajdonos Heckcnast Gusztáv. — Nyomtatja Landerar és ileckenaet, egyetem-utoza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrrtben l'/2 íven jelenik meg. Elöfiaelési dij Buda-Pesten bázboz küldve vagy postai o<nu külön a Vjifc.iriij.ni 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. aj pénzben. A Vasárnapi Újság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 110 f" évneÍv«£ 
«_ft. aj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1 szám) 

Dl'. Rémer Flórfs. 
A politikai izgalmak közepeit sem szabad egy perezre is 

megfeledkeznünk a tudományról s azon tiszteletről, melylyel an¬ 
nak hivei iránt tartozunk. Tiszteljük azokat, kik a közélet zajos 
pályáján nemzeti jogainkért, észszel, erővel küzdenek; de egy 
perezre se feledkezzünk meg azokról, kik az irószoba magányába 
vonulva, a nemzet szellemi tökéjének gyarapításán fáradoznak; ne 
feledjük most se, a mit annyiszor ismételve hallottunk és a miről 
meg kell győződve lenni mindenikünknek, hogy a magyar csak 
szellemi fensöség által vívhatja ki a jelen időkben azon helyet, 
mely ős hazájában s az európai népek rokonszenvében megilleti, 
mert: „elvész azon nép, mely 
tudomány nélkül való . . . " 

Ne csak emlékben tisz¬ 
teljük, ne csak holtuk után 
ismertessük hazánk jelesbjeit; 
hanem már akkor is, midőn 
még közöttünk élnek és mű¬ 
ködnek, midőn még ujjal je¬ 
lelhetjük ki őket az ifjú nem¬ 
zedéknek követendő például; 
midőn még nem a rideg sir-
domb hantjaira kell ültet¬ 
nünk a kegyelet és méltány-
lat virágait, hanem oda, hol 
a közjóért fáradó kebel is 
szívhatja üditő illatukat. 

Akit ezúttal mutatunk be 
olvasóinknak, az régóta szen¬ 
vedélyes barátja a tudomány¬ 
nak s hazánkban nem min¬ 
dennapi érdemekkel biró ta¬ 
nár, régiség- és természetbú¬ 
vár. — E névvel több izben 
találkoztak olvasóink e lapok 
hasábjain is. 

Rómer Flóris született 
Pozsonyban 1815-ben, jómó 
du polgári szülőktől, kik mit 
sem kíméltek fiók czélszerü 
neveltetése körül. A magyar 
nyelvet Tatában, a tótot Tren-
esénben tanulta. — A gymna-
sialis főosztályokat járván, a 
latin remekírókból egész 
könyveket tanult és szavalt 
el s oly szerencsés verselövé Dr. HÓMER FLÓRIS. 

lőn, hogy dolgozatai rövid időn egész füzetekre szaporodtak s 
képes volt az egész osztályt külön-külön feladványokkal ellátni 
Eleinte világi pagságra törekedett; de később a tanári pálya oly 
varázszsal vonzotta, hogy 15 éves korában a sz Benedek-rendbe 
lépett. A remekírók mellett kedvvel űzte a mennyiségtant- még a 
történelem iránti szenvedély is kezde a tudománysovár kebelben 
felgyuladni, főleg midőn az oklevéltan tárgyalásánál eredeti régi 
okmányokhoz is férhetett. — Mint pannonhalmi hittanon cz kezde 
előbb többféle bécsi, később pesti s pozsonyi lapokba is dolgozni s 
azon örömben részesült, hogy több czikke a Rajna s Élbe partjain 

kiadott lapokba is átvétetett. 
Ekkor másolta Szeder Fábián 
álneve alatt a „Tud. Gyűjte¬ 
ményiben kiadott „Szt. Ist¬ 
ván alapító levelét", s készité 
Magyarország egyházi régi 
térképét, valamint több a 
Tud. Tárban megjelent ezik-
keit s elkülönözte az európai 
hirü pannonhalmi könyvtár¬ 
ban a régi kéziratok- s nyom¬ 
tatványokat a többi köny¬ 
vektől. 

Az éjeket az iskolate¬ 
remben tölté; ágya egyetlen¬ 
szőr derékaljból állott, mig 
ftpárnaul kedves Mabillonja 
— melyből sokszor hajnal 
hasadtig tanult — szolgált, 
melynek nevét csintalan tár¬ 
sai mintegy gunyolólag reá 
is ruházták. Eszményei ekkor 
a pannonhalmi könyvtárnok¬ 
ság s az oklevéltan tanszéke 
voltak; de a sors másként 
rendelkezett fölötte. Hogy a 
bölcsészettudori szigorlato¬ 
kat letehesse, atyai jóakaró¬ 
jához, Bresztyenszky Béla ti¬ 
hanyi apáthoz küldetett s ké¬ 
sőbb a győri főiskola alsóbb 
osztályú tanárának rendel¬ 
tetvén, felébredt lelkében a 
festészet iránti szenvedély s 
mind szabad idejét, mind 
szünnapjait Swoboda Rudolf 
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festő és Szálé János udvari fogalmazó s műkedvelő barátainak tár¬ 
saságában a Balaton és Bakony regényes apátságaiban tölté. — 
Három év múlva a szerzet növendékei mellett mint természettanár 
működött, s a silány kísérleti tár rendezése s bővítése valának első 
gondjai; szenvedélyesen űzte ekkor a vegytant és füvészetet. A 
Fertő, Bakony és Balaton valának újból, de már nem annyira fes¬ 
tészeti, mint természettudományi szempontból, gyalogolása czél-
pontjai s ugyanez években beutazta hazánk nyugati részét, Stá¬ 
jert, Ausztria nagy részét s a magyar bányavárosokat, mindenütt 
gazdagítván gyűjteményeit. 

Megürülvén a természettani tanszék Pozsonyban, szülőváro¬ 
sába küldetett tanárnak. Több gyűjteményből álló ásványkincsét 
dr. Attomyr barátja segélyével itt kezdé rendezni, juttatva abból 
más intézeteknek, sőt tanítványainak is, megvetvén ezáltal több 
magángyűjtemény alapját. Itt tanulta Tóth Ezekiel s később Pe¬ 
tényi Salamon természettudós barátaitól az állatok kitömését. 

E tanszéken tartott előadásai mindjárt kezdetben oly látoga¬ 
tottak lőnek, hogy valláskülönbség nélkül, akadémikus, lyceumi s 
a városból oda tóduló hallgatóitalig volt a terem befogadni képes; 
de e nyilvános előadásai letiltattak s csupán a vasárnapi mutatvá¬ 
nyokra kellé szorítkoznia. A dévényi csuc3ra ismételve tett kirán¬ 
dulásai gazdagiták gyűjteményét s felfedeztették vele a mint egyet¬ 
lent ismert Psephophrus polygonatus őslény maradványait. Ekkor 
tündöklének tanítványai között az AbafFyak, b. Mednyánszky Dé¬ 
nes, gr. Forgács József, b. Walterskirchen Ernő, Ottó és Roderik, 
Mayer Ernő a konstantinápolyi követség titoknoka, mint nyilvános, 
Pálífy, Pejacsevics, Szapáry grófok s az Ürrnényiek mint magán¬ 
hallgatói; ekkor alapitá a pozsonyi füvészkertet saját költségén. — 
Szünnapjaiban Beszterczét s a többi bányavárost, a Kárpátokat, je¬ 
lesen a lomniczi csúcsot kétszer utazta be, gyalog. 

A legutolsó pozsonyi országgyűlés alatt szerencsés volt, Jó¬ 
zsef főherczeg nádor fiát József föherczeget, a természettaniakban 
oktathatni. Még most is sokan örömmel emlékszenek ama kirándu¬ 
lásokra, melyeket a derék tanár Pozsony gyönyörű vidékén a fő-
herczeg s egész hallgatói testület kíséretében tőn, az Isten szabad, 
szép ege alatt tartván előadásait. 

Most egy korszak következik, melyben neki is kijutott osz¬ 
tályrésze az űröm keserű poharából. A tudós tanár az 1848—49-i 
magyar hadsereg utászkarában végzé honfiúi kötelességét, minek 
reá nézve is szomorú következései lőnek s csak 1854-ben leljük öt 
ismét meg a bakonybéli apátság csendes magányában. De a tudó-
mányszomj, a munkakedv és erő a viszonyok bonyodalmai között 
sem szűnt mege derék férfiúban, kinek szivébe eltörölhetlen betűk¬ 
kel vésvék nagy költőnk eme szavai : Hazádnak és az emberiség¬ 
nek élj! . . . Elkezdé a Bakonyt földtanilag kutatn s megveté a 
pápai gymnasiumi s a zirczi állafgyüjtemény alapját. Innét két 
évig majd Pozsonyban, hol föreáltanári állással kínálták meg — 
majd Horvátországban Erdödy Károlynál mint nevelő működvén, 
Radobajt látogatta, átkutatta Várasd vidékét és a remetineczi kö-
vült haltelepeket fedezte fel. 

Meghiúsulván, többféle ígéretek daczára, a világi papság ke¬ 
belébe áttérhetésének reményei s a magánnevelést szükkörünek 
találván, 1857-ik elején visszatért Győrbe a gyűjtemények rendé 
zésével foglalkozván — honnét másodosztályú tanárnak rendelte¬ 
tett Kőszegre. Itt alkalma volt átvizsgálni Sopron érdekes vidékét, 
s az iskolai év végével ismét visszahelyeztetek Győrbe. 

Most kezdé alapítani Győrött a nemcsak ország-, hanem mo-
narchiaszerte első rangúvá fejlődött vidéki Muzeumot s pedig egy 
Jillér segítség nélkül, minden utazásait magánórák adása által vé¬ 
res verejtéken szerzett filléreiből fedezve, mi egyik föbüszkesége 
lehet e tevékeny férfiúnak. így keletkezett a Sárkány Miklós ba¬ 
konybéli apát pártfogása alatt növekedő állatgyüjtemény, Eben-
böck Ferencz koronczói lelkész s Waxman bécsi technicus testvé¬ 
rek hozzájárultával. Biztatása s közremunkálására keletkezett a 
pannonhalmi, bakonybéli s győri légtani észlelde, s alakulóban 
volt a győri füvészliget terve. 

De nem maradt el az elismerés és eredmény sem. Többféle ter¬ 
mészettudományi intézet a birodalom s ennek határain kívül is 
tagsági oklevelekkel tisztelte meg a fáradhatlan tanárt. 

Az 1858-iki nyárban a Vértest, a Tiszántúli részt s Erdély 
nagy részét vizsgálta, mig az 1859-i nyarat kizárólag a Bakony-
nak szentelé. Ez utóbbit tárgyazza a múlt évben megjelent : „A 
Bakony" czimü terjedelmes munkája. Most ismét hirdetik a lapok 

egy ujabb munkáját, mely Győr város múltját és régészeti neve¬ 
zetességeit fogja tárgyazni. 

Tanítványai által meg van vetve az alap, mely a jövő nemze¬ 
dékre nézve megtermendi e téren gyümölcseit, mert azok majd 
mindegyikének van saját csinos gyűjteménye s Győr vidékén nem 
egykönnyen vesz el valami, a mi természettudornányilag érdekes, 
vagy a régészeti ritkaságok közé számitható. Kiemelendő még a 
nemes közönség részvéte, mely a buzgó tanár által felviilanyoztat-
ván, mindent elkövet, hogy a győri múzeum a vidékiek között 
első helyet foglaljon. 

ígéretét birjuk a tudós férfiúnak, hogy természeti és régészi 
ritkaságait e lap hasábjain mint eddig, ugy ezentúl is, a haza 
színe elé hozandja. Ki ne kívánna ez üdvös munkálkodáshoz ál¬ 
dást és erőt! V 

A nagy év. 
Oh milyen év volt, mit leéltünk ! 
Ismét nagyok — mert egy valánk! 
A régi fény elé-elétünt, 
Föl-fölcsapott a régi láng! 
A föld, mely puszta volt sokáig, 
Megint reményzölden virult. 
Láttuk az ősidők csodáit, 
Jelenné vált a régi múlt! 

Csörgött vala a láncz mirajtunk, 
Szivünkön feküvék lidércz. 
Könyeiddel, — váltig sóhajtunk — 
Szegény magyar, ugyan mit érsz? 
Mig észre nem vevők egyszerre, 
Hogy itt a köny mér nem elég. 
Szó kell — és a bilincs leverve, 
Tett kell — s villámot szór a lés! 

Először egy sirhoz sereglénk 
(Illett hozzánk a czinterem) 
Száz év emléke szállt le mellénk, 
S fény gyúlt az ősi czimeren. 
A géniusz fáklyája ége, 
Mit addig sürü köd nyomott, 
S az ősz vezérnek dicsősége 
Behinte fénynyel sirt, romot! 

S mit szétdobának súlyos évek, 
Most szabadon ölelkezett : 
Egy volt az érzés, egy az ének, 
Egy a remény s emlékezet. 
S egy rialom szólt haza-azerte, 
Hegyen s völgyön — ajkon s dalon; 
S eddig felejtés puszta kerté : 
Egy új Sirász lett Széphalom. 

S azóta nincs köztünk különbség. 
Nem illik ránk a régi vád. 
Nézd a magyar szivét, köntössel! 
Halld sóhaját, átkát, szavát! 
Milljom szív ver, egyet dobogva, 
Milljom ajk egyet énekel. 
S zúg, mint a tenger, háborogva, 
Hogy ,,jőni fog, mert jőni kell!" 

S eljött a nagy temetkezés is, 
Melynél egy ország vérben állt, 
Mindnyájunkat leeújta, — mégis 
E nemzet nem látott halált. 
Sőt a siron, mely őt nyélé el, 
A legnagyobb, leghűbb magyart : 
Megeeküvén Isten nevével, 
Hogy él e hon, mert összetart; 

Oh összetart, a tudománynak 
Ha kell emelni palotát, — 
S ha újra rakni, mit széthánjtak, 
A nemzetgyűlés csarnokát! 
Avagy ha nem: még Rákos ott áll, 
Egy milliót az befogad, 
Szent hazaföld lesz ott az oltár 
S az éar borit rá boltokat. 

Mi lesz tovább? Ne kérdje senki, 
Bízzuk magára a magyart. 
A nagy jövő helyén Jelendi 
A bölcs eszet — s a hősi kart. 
Mert hogyha kell : szivünk megérti 
A szót a bölcsek aJKirúl; 
S ha kell : kiáll mind, a ki férfi 
S vérünkkel új hajnal pirul! 

Szász Károly. 

Életem le gszomombb napjai. *) 
(Naplótöredékek JÓKAI MÓRTÓL.) 

(Folytatás.) 

Augusztus 10-én találkozott Ny** Görgeivel. Miért nem egy 
héttel elébbf Talán minden egészen más fordulatot veende akkor. 

Görgei el volt keserítve s a mi legjobban hatott ellenszen¬ 
veire : ez kormányférfiaink öszintetlensége volt. Ezért lett nagy 
hatással rá egy olyan férfival találkozása, ki mint ismerjük, egész 
a kiméletlenségig őszinte; ki életét nem félti, vagyon után nem vá¬ 
gyik; hatalomra nem féltékeny; dicsőségre nem hiu, és amellett 
minden izében becsületes hazafi, s a mi fődolog, neki semmi tekin¬ 
tetben nem vetélytársa, vagy elöljárója. 

*) E sorok irása közben jő kezembe a „Pesti Napló" egy száma, melyben 
Görgei Arthur tábornok megszólal, arról értekezvén, hogy az ezüst ágiót hogyan kell ér¬ 
telmezni? Azon kevesek közé tartozom, a kik ezen elszomorodnak : a nagyobb rész mo¬ 
solygott rajta. Azon kevesek közé tartozom, a kiknek fáj, egy nagy nevet összetörve látni 
s a kik legalább felderíteni törekesznek egy eseményt, a roi az eíhihetlenségig szomorú. 
És most e szomorú dráma hőse, a katastroph után tizenegy évvel azon kezdi beszédét, 
hogy az ágió kérdésében sajtóhibát talált. Ez valódi könnyüvérüség. Nem birna a tábor¬ 
nok annak az öntudatával, hogy az ő nevéní-k oly históriai nagysága van, mely egyik vé¬ 
gével Hunyady Jánosig, másikkal Cilley Ulrikig ér? Vagy azt akarta vele a tábornok be¬ 
mutatni, hogvrá nézve közönyös, akár szereti, akár gyűlöli hazája? De hisz ugyanott 
szereiéit hazájáról beszél, tehát mégis kell, hogy adjon valamit a kaut/iak véleményére ; 
hisz most olyan időket élünk, a mikor ez az egyedüli fizetés, a mivel a nemzet jutalmaz 
és büntet. — / . M. 
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— Legyen ön őszinte irántam, monda Ny** és mondja meg kor, ha Dembinszky az ellenséges Temesvár helyett Arad felé fő 
nyiltan, van-e még reménye, valamit kivihetni? s ott o három sereg találkozik, mig a negyedik (az orosz) három 

állomásnyira elmarad tőlük ?) 
Azonban ez illusióját a vezérnek hamar lerontá Ny**. 

Ámde a déli sereg ezalatt folyvást távozik és pusztul. 

A vezér komolyan helytállt a kérdezőnek és válaszolt : 
— Abból, a mit önnek mondani fogok, látni fogja, hogy 

őszintén beszélek. Reményem van, de az nem a magyar respublica 
fölállítása, nem is egy európai háború, hanem egy „becsületes bé¬ 
kekötés." Harczolok, de nem a győzelemért többé, hanem a békes¬ 
ségért. A nyomor az országban iszonyatos; a katonaság el van 
csigázva : ez így sokáig nem tarthat; mikor az oroszok a váczi[ 

csata után parlamentairt küldtek hozzám, mindenki azt kérdezte : 
tán békét ajánlanak? 

— Szegeden is ez a hir jár t ; — és mit ajánlottak? 
— Semmiségeket. Határozatlan alkudozásokba akartak velem 

elegyedni, s e végett 48 órai fegyverszünetet engedtek; de a mire 
én azt feleltem, hogy fegyverszünetet sem nem kérek, sem nem 
adok. Itt egyszerre azt a hírt kezdte valaki terjeszteni, hogy a 
tiszteknek az orosz seregbe való átállhatás volna megajánlva,raí^-
jok megtartása mellett. E hir kútfeje előttem ismeretlen : én siet¬ 
tem azt megezáfolni, mert az nem igaz, nem lehet és nem is fo¬ 
gadná el derék ember. 

— S miért utasította ön vissza a fegyverszünetet? 
— Mert azalatt idejűk lett volna, seregeiket körülem összevonni 

s ugyhiszem, az alkudozás is csak e czélból volt megajánlva. 
— S mi volna hát az annyit emlegetett orosz sympathia? 
— Az, a mit jó katona érez jó katona iránt. A huszárok és 

kozákok az előőrsökön egymást kulacsból itatják, a tisztek fráter 
nizálnak, a foglyok barátságot kötnek; hanem ebből senki se kö¬ 
vetkeztesse azt, hogy az orosz minisztertanács a mi kedvünkért 
európai háborút idézzen elő. 

— Önnek mindenesetre addig kellene lépéseket tenni, a mig 
tekintélyes hadserege van, háborút is csinálhatni. 

— Azt én nem tehetem. Kormány én nem vagyok. A mostani 
kormánynyal pedig ezek nem akarnak beszélni. Kénytelen voltam 
a magam részérói azt válaszolni, hogy én jelenleg még csak a kor¬ 
mány által kinevezett fővezér sem vagyok, csupán a többség által 
választott hadparancsnok. 

(Mint tudjuk : Szegeden az országgyűlés többsége nevezte ki 
Görgeit az összes magyar hadak fővezérének.) 

— S miből tudja ön azt, hogy a mostani kormánynyal nem 
akarnak beszélni ? 

— Az én intézkedéseim szerint közelednie kellene. Egyébiránt, 
ha én sietek, ismét nem érünk czélt. Mihelyt egy kis lélekzethez 
jövünk, megint elhízottak fogunk lenni. A mi uraink nincsenek 
még eléggé megijedve. 

— Az ön megérkezte határozó lenne. Miért időzött annyit 
Tokajnál? miért nem jött mindjárt Tisza-Fürednél keresztül ? 

— Azért kerültem Tokaj felé, hogy Kazinczy hadtestét vár¬ 
jam magamhoz. A mint az országgyűlés fővezérnek kinevezett, 
rögtön intézkedtem, hogy a szélylyelhányt hadseregek, a mik együtt 
110 ezer főre mennének még, siessenek velem csatlakozni, és még 
eddig egyetlen egy dandár sem jutott el hozzám; ugy látszik, 
mintha másfelől valaki az én parancsaimmal épen ellenkezőket 
osztogatna. Kazinczyra két napig vártam, ö tizenötezer emberrel 
elmaradt, s én vesztettem két napot; Dembinszky pedig 40 ezer 
emberrel oly irányt vett, melyből azt látom, hogy inkább tőlem 
siet, mint felém. 

V. 

— Meg volt próbálva. 
(Hogy miből állt e próba? arról legjobban adhatna felvilágo¬ 

sítást egy kormányférfiunk, a ki azonban azóta annyira kijózano-
dott, hogy most már a szláv elem ellenében a német nemzetteli 
szövetséget ajánlja a magyarnak. — Sapientis est, consilium mu-
tare in melius! Ezt tehát ne feszegessük.) 

— Mikor ezelőtt néhány nappal Szemerével beszéltem, azt 
monda, hogy a forradalom ügyét csak a diktátori hatalom mentheti 
meg. Szükség azonban, hogy két diktátor legyen : egy katonai és 
egy polgári. Ez utóbbi természetesen ő. Azt feleltem neki, hogy 
én két dictátort egyszerre nem tudok képzelni. A diktatúra esz¬ 
méje kizárja az osztakozást. Polgári diktátort pedig épen nem 
képzelek. 

— S ha ön maga lenne az, mit fogna tenni? 
— Azt nem ígérem, hogy fényes győzelmeket fogok aratni, 

hanem azt igen, hogy ha az összes magyar seregeket egyesithe¬ 
tem, azokkal oly tekintélyes positiót foglalhatok el, a hol a világ 
két első hatalmasságának sem váland szégyenére, velem alkuba 
bocsátkozni. 

— És ha még sem akarnák azt tenni? 
— Akkor megverekszem velük. Tud még az én katonám ve¬ 

rekedni, kivált ha a téli ellenséget látja majd maga előtt. Ha nem 
győzök is, de rendben visszavonulok, újra álláspontot foglalok, 
mindaddig, a mig békére nem hajolnak. Azt már csak láthatják, 
hogy el nem tudnak fogni. 

— Ha ez a szándéka önnek, miért nem siet a déli seregekkel 
egyesülni? 

— Ráérünk. Az orosz nem fog bennünket üldözni többé. 
(Ez igen nevezetes mondás; jó lesz, rajta hosszasan gondol¬ 

kozni, egy kicsit a térképet is kézbevenni. Görgei Szalontún volt 
mintegy 25 ezer emberrel; Dembinszky Temesvár alatt 40 ezerrel; 
vele szemközt Haynau nem sokkal többel. Váradon volt Paskevics 
Görgeitöl három katonai járatra; hogy mi történhetett volna ak-

Estebédnél együtt találtam Görgeit egész táborkarával. 
Sebesült fején keresztül fehér pontos kék selyem kendő volt 

kötve. Voltak, a kik később ezt is árulási jelenségül számiták be 
neki, mert e kendő & pétervári udvar színeit viselte. 

Ott ült az asztal egyik szegletén, a hol épen hely jutott szá¬ 
mára, környezete demokrat rangtalanságban ülte az asztalt körül. 

Ott volt Pillér, kit még Komáromból ismertein, mint Bako¬ 
nyi segédét, most alig ismertem rá, övig érő fekete szakálától; ott 
ült Leiningen, szép szőke, komoly ifjudad arcz. Izmos, életerős 
termetéből még félszázados élet reménye igérkezék. 

Görgei maga mellé ültetett s tréfálózva kérdezé, hogy mitől 
ijedtek meg az uraságok olyan igen Aradon ? 

— Ugy gondolom, hogy vagy az osztrák, vagy az orosz sere¬ 
gek közeledésétől. 

— Ha az oroszok volnának közel, régen elfogták volna őket, 
az orosz ravasz. 

— Megbocsát ön, ha kíváncsiságom indiskretté tesz. Azt hal¬ 
lottam, hogy ön a zsolezai csata után egy pár pisztolyt kapott em¬ 
lékül, melyek egyikére ez volna felirva : „Görgei Arthurnak, mi¬ 
dőn körülfogott seregeit csodás vitézséggel megmenté, emlékül, halá¬ 
los ellensége, Paskievics.u 

— A tárgy igaz; hanem már látszik, hogy sok poéta kezén 
ment keresztül. Pisztolyokat kaptam e napon, de semmi verseket 
hozzá; nem is Paskievics herczegtöl. 

S ezzel inte egyik segédének, hogy mutassa elő a hozott fegy¬ 
vereket. 

Három pisztoly volt, antikszerü ezüst vereses agygyal; egyik 
drótcsö, franczia mű, a másik kettő Lazzarino. 

— Azért, ha a csatában találkozunk, saját pisztolyainkkal is 
•meglőjük egymást, szólt Görgei, ismét félretétetve a halálos aján-
dékot. 

— Mennyi lehet a seregek létszáma, kérdezem, mik most köz¬ 
vetlen az ön vezénylete alatt vannak? 

— Nagyon megfogyott, válaszolt erre elkomorultan Görgei. 
Csaták és szökések igen leapaszták. 

— Szöknek is az ön táborából? Kérdem elbámulva. 
E csudálkozásornra Leiningen közbeszólt. 
— Mit gondol ön, mennyi maradozott el tőlünk, mióta Komá-

omot elhagytuk? 
Nagyot akartam mondani : „ezer?" 
— Nyolczezer . . . 
— Hallatlan! mi növelte ennyire e számot? 
— Sanyaruság, éhség, elkényszeredés. 
Egy ezredes vágott itt közbe : 
— Hallgasson ön meg egy esetet : — Miskolczon innen egy 

krumpliföldben két közvitézt látok meglapulva, mindkettő az előt¬ 
tünk menő hadtesttől maradt el. Ismertem a zászlóaljukat : derék 
verekedők voltak. — Egyik feküdt a földön, a másik guggolt és 
foghegyen rágta — a nyers burgonyát, mit akkor tépett fel a föld-
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bői. Éti rájuk kiálték, hogy csatlakozzanak a sereghez. A melyik 
íeküdt, annak nagy okai voltak, parancsomra nem ügyelni, a másik 
vad, elkényszeredett tekintettel néze fel rám s nyöszörögve monda : 
„hagyjon itt, ezredes ur, ugy sem messze mehetnék már." — Én 
nem hajtottam kértére, hanem újból ráriadtam, hogy költse fel a 
másikat is, és álljon a sorba! — „Költhetem már ezt; válaszolt 
erre keserűn a honvéd : — egy órája, hogy meghalt éhen, én is 
mingyárt mellé fekszem." Leszálltam hozzá. A földön fekvő már 
hulla volt : az élőnek odaadtam megmaradt profuntom darabját, s 
lovagoltam odább. — Ilyen ellenség is van ám a csatában. 

— Valót beszél. Mond rá a vezér. (Folyt, következik.) 

Pontok Magyarország múltjából. 
(Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek.) 

(folytam.) 

Ugyanez alkalomkor a nápolyi magyar had fővezére, a fen¬ 
tebb emiitett Miklós és Pál testvére, Laczk István volt, mellette 
volt fia, az ifjú Dienes is. — 
Gravina olasz iró szerint, mi- ____-
dön a magyarok Sumpnia .."'" ~ - ; 
vagy mint mások irják, Sum¬ 
ma városa alá kerültek, laj-
torjájok, melyen a város fa¬ 
laira felhághattak volna, nem 
lévén, Laczk Dienes egy He-
binger nevű derék német em- _=-_-.= 
bérnek vállára felállott, s on ' "'-^ 
nan a kőfal tetején kiálló __J_ 
gerendába kapaszkodott, ez 
utón akarván a városba be¬ 
jutni. A városbeliek ezt látva, 
sokan e helyre gyűltek, hogy 
Dienest letaszíthassák, néme¬ 
lyek lándsákkal szurkálták, 
mások fejszékkel, dorongok¬ 
kal verték a fején lévő sisa¬ 
kot, mások ismét rudakkal 
döfölték, de Dienes minde¬ 
mellett a megfogott gerendát 
el nem eresztette, sem a He 
binger vállárul le nem tánto 
rodott. Látván Dienes atyja 
István, fiának veszedelmét, 
neki biztatja katonáit, s a 
Dienes példájára ők is a fa¬ 
lakra másznak. Ámbár a sok 
ütés nagyon ellankasztotta 
Dienes erejét, mégis ö volt 
első a városban, s az őt körül¬ 
fogó ellenség közt oly erővel 
forgatta fegyverét, hogy őt 
sem el nem foghatták, sem 
halálosan meg nem sebesit-
hették. A várost a magyarok 
bevették, s felprédálták. Die 
nes később fölovászmester, horvát bán, erdélyi vajda, utoljára 
nádor volt. # * 

* 
Mátyás király táborával Jajcza alá szállván, ott volt vele az 

ifjú Geréb Mátyás is. Történt, hogy egy török bajnok a magyar 
tábor elé lovagolt, s bajvivó társat kért. Már a török hosszasabb 
ideig várakozott, de a magyarok közöl senki sem jelentette magát. 
Hunyady Mátyás már restelleni kezdé a dolgot, s vitézeit félénksé-
gök miatt feddeni is akará, midőn az ifjú Geréb a török elé nyar¬ 
gal, s vele viadalt kezd, a törököt levágja s fejét a király lábaihoz 
teszi. Mátyás király megörülvén e bátor tettnek, Gerébet megdi¬ 
cséri, s ott a helyszínén egy szép paripával, és aranysarkantyuval 
megajándékozza. # # 

* 
1547-ik évben az úgynevezett smalkáldi hadban résztvett a 

magyar táborban jelenvolt Luka József is, ki is a Mülberghez kö¬ 
zel, április 24. történt csatában Fridrik János szász herczeget nem 

ismervén, hogy ki legyen, űzőbe veszi, s erős ellentállás utáSmi azt 
élve elfogta. A spanyol katonák kiragadták ugyan a ht.rcseget 
Luka kezei közöl, s ők mutatták be Károly császárnak, de Liika a 
foglyot addig kezei közöl ki nem eresztette, mig tette bizonysá¬ 
gául annak aranyos ezüstös kardját el nem vette. Károly császá-r az 
illető dicséret mellett Lukat aranyos vitézzé tette, a egy ararasy 
lánczczal megajándékozta. 

Hunyady Mátyás király a személyes baj'vivásoknak maga is 
kedvelője volt. Fényes udvarát nemcsak a tudósok, hanem hírne¬ 
ves bajnokok is meglátogatták, a többek közt megjelent ott egy 
óriás termetű hírneves bajnok, Holubár is. Mátyásnak kedve jött, 
e hires bajnokkal személyesen megvivni, s észrevevén azt : hogy 
Holubár ő vele nem szándékozik igazán küzdeni, hanem neki ked¬ 
vezni akar, mindjárt királyi szavára megfogadta, hogy ha meg¬ 
tudja, hogy neki Holubár kedvezni fog, tüstént megöleti és meg¬ 
eskette, hogy ő vele csak ugy fog viaskodni, mint bárki mással. 

mintegy két mérfoldnyire eső Bárt nevű falunál, 90 lovas kísére¬ 
tével a bég elé áll, s a törököknek azt izeni: hogy ha magukat legé¬ 
nyeknek, vitézeknek tartják, vele ütközzenek meg, mert 8 ám azon 
Zoltai LÖrincz, a ki, ha valahol törökökre bukkant, soha el nem mu¬ 
lasztotta, azok vérével kardját befesteni. A törökök ezen kihívó 
üzenetre sem mutattak kedvet az ütközethez, s azt izenték vissza : 
hogy csak tartsa más alkalomra s időre magát az a jó katona, s most 
a maga fáradt szomszédjait ne háborgassa, máskor majd elég módja 
lesz benne, a mire most oly igen vágyik. Hogy annál inkább felin¬ 
gerelhesse őket Zoltai, szidni, mocskolni kezdi, s utoljára puha ba¬ 
nyáknak, csafatos ringyóknaíc nevezi a törököket. Ezt már szégye¬ 
nelvén a törökök, magukat hadirendbe állítják, s az ütközethez 
készülnek. Zoltai 24 embert a zászló őrzésére hagyván, 69 embe 
révei a törököket megtámadja. Zoltai hétszer vágta magát a török 
sorokon keresztül, maga kezével 28-at levág, 15 öt elfog, sokakat 
megsebesít, két zászlót nyer, s a törököket megszalasztja, a prédát 
és foglyokat tőlök mind visszafoglalja. Az ütközetben két aga el¬ 
esett, öt sebesülten szaladt el; mig a törökök Esztergomig szálad- felén sok 

SZOLNOK, 

Ilyen előzmények után sok ezer néző szemeláttára, dárdával ke-
zökben, összefut a két bajnok, s egy szempillantás alatt Holubár a 
homlokán sebet kap, lova farán lecsúszik s ájulva hanyatt terül, 
kardja kettétörik stb. Mátyás is mellén sebet kapván, lováról szin¬ 
tén leesett, de talpon maradt s lova kantárát el nem bocsátotta. 
Holubárt sebéből Mátyás gyógyittatta meg. 

A Zoltai nevet a törökök előtt István, az egri hős, János, ki 
Drégelyben Szondi György mellett esett el, és Lőrincz, az érsek-
ujvári kapitány vitézségök által félelmessé tették. — 1551. Ali 
budai basa az ország különböző részeire kiküldé az alatta álló ba¬ 
sákat, bégeket, hogy a Ferdinánd részén levő vidékeket foglalják 
el, vagy prédálják, dúlják fel. A hatvani bég, Véli a Mátyus föl¬ 
dére lévén kirendelve, midőn már zsákmánynyal s foglyokkal ter¬ 
helten 400 törökjével visszatérne, Zoltai Lörincz, Esztergomhoz 

Adolf). 

Szolnok. 
Szolnok városa, melynek tiszaparti képét a multévi árvízzel, mai 

rajzunk adja, már a magyarok beköltözésekor állott. Várától, me¬ 
lyet a Tisza s a Mátrából aláfolyó Zagyvának e folyamba ömlő két 
ága környezett, s melynek ma már nyomai sem látszanak, vette a 
sz. István király alapította Külső-Szolnokmegye, nevezetét. A vár-
melléki városrész, melyben a hajdani, a múlt század végéig némi 
kiváltsággal biró várörség lakozott, máig katonaváros nevet visel. 
Budának a török általi elfoglaltatása után I. Ferdinánd király, a 
várat, mint a Közép-Tisza kulcsát megerősittette. A szomorúan em¬ 
lékezetes 1552-dik évben azonban, midőn hazánk nagy része török 
igába került, e várost is, Temesvár s Lippa megvívása után, Amhát 
basa — az idegen hadak elébb hütlenül megszökvén a várból — a 
magukra maradt Nyáry s Pekri várnagyoktól könnyű ostrommal 
bevette. A török uralom alatt, Szolnok, egy bégtől függő török 
megye vagy szandsákság székhelye volt, melyhez a Tisza mindkét 

adófizető magyar község tartozott. — Budának, keresz¬ 
tyén fegyverreli visszafoglal-
tatása után, Szolnok várát 
önként odahagyá a török, de 
mint a Török, Hamza, Hamzi, 
Hagyi stb. jelenleg is élő csa¬ 
ládnevek mutatják, többen 
közölök helyben maradtak, s 

- - - --:-- keresztyénekké lettek. 
Időközben a török által, 

kivált 1697-ben falvaiból, la¬ 
kosaiból kipusztult Külső-
Szolnokmegye, Hevesmegyé¬ 
hez, az idegen uralom alól 
fölszabadult Szolnok város 
pedig az ó-budai koronauro-
dalomhoz csatoltatott, s az 
utóbbi, 1772-ben nyerte 164 
telekkel legelső úrbéri szer¬ 
vezetét, melyet azonban a 
legutóbbi időkig, a királyi ki¬ 
sebb haszonvételekkel együtt 
a kincstártól jutányos árban 
haszonbérül birt. 

Minthogy a külön tájak¬ 
ról jövő Duna és Tisza, mi¬ 
előtt összefolynának, Pest és 
Szolnok pontjain közelednek 
elsőben, s az utóbbi, mint a 
máramarosi só rakodája, már 
kezdet óta nevezetes hely 
vala, a két pont közt, az or¬ 
szág legnagyobb két folya¬ 
mát összekötő s 1847-ben 
megnyittatott vasút, nagy 
lendületet adott a két város 
közti kereskedelem- s közle¬ 
kedésnek. 

A múlt évtized kormá-
hattak, útközben seb miatt 57 török dűlt ki; magát Véli béget is nya, az akkori politikai rendszer behozatalával,Szolnokot, az imént 
elfogta egy fiatal katona, de ennek kezei közöl kiszabadulván, ö igénytelen népes nagy falut, bár czimre „koronái mezőváros," mint 
is elszaladt. Zoltai a futókat nem merte messze űzni, nehogy azok sokképen alkalmasnak kinézett pontot, több rendbeli közigazgatási 
összeszedve magukat, vagy Esztergomból is segítséget kapva, és katonai hatóságok székhelyévé emelte. 
visszaforduljanak. Zoltai ezen előre látása nem volt felesleges, Ez időben, Szolnok, székhelye volt a cs. k. megyehatóságnak, 
mert a törökök, a szégyentől boszut lehelve, visszafordultak. Zoltai, j törvényszéknek, közigazgatási és városilag kiküldött járásbiróság-
nehogy a keresztyén foglyok, csatázásában akadályul szolgálja-jnak,egy terjedelmes pénzügyigazgatósági kerületnek, egy csendőri 
nak, vagy újra fogságba jussanak, azokat mind megöleti. És alig szárny- s 61-dik gyalog-ezred hadujonczozási parancsnokságnak, 
távozott a csatahelytől 6000 lépésnyire, a mint egy tón vagy mo¬ 
csáron keresztülment, a törökök már a mocsár innenső partján 
állottak. Zoltai népét, melyet a törököktől csak a mocsár válasz¬ 
tott el, csatarendbe állítja, s a törökök támadását bátran bevárja; 
ámde a törökök ezen bátor szembeszálláson megijedvén, a mo¬ 
csáron keresztülgázolni nem mertek, hanem a magyarokkal egy 
ideig barátságosan beszélgettek s feleseltek. Mindkét rész min¬ 
den ujabb szerencsepróbálás nélkül elvonult, haza ment. 

(Folyt.lása következik.) 

mint szintén a tiszai IV. folyamszakon mérnöki hivatalnak, szék¬ 
helye továbbá a tiszai vasuttársulat egyik főmérnökségének, egy 
nagyszerű, 200 munkást foglalkoztató gyárteleppel, vasúti mozdo¬ 
nyok és szekerek javítására; egyik főszékhelye végre a márama¬ 
rosi sószállitásnak, mely itt évenkint 5 — 600,000 mázsa sót rak ki 
s honnan a só nagy részben Pestre és a felső dunai vidékekre szál-
littatik; a 80,000 fenyöszál pedig, melyen ama tömérdek só ide 
leusztatott, részint a sószállitó-társulat gözdeszkafürészelögyárá-
ban, deszkának, részint a helybeli ácsok által épületekre, részint 
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mint tűzifa fölhasználtatik. — 1853-ig, midőn a szegedi é3 1857-ig, 
midőn a debreczeni, nagyváradi, majd a tokaji és aradi vasutak 
megnyíltak, igen élénk volt az itteni szárazi s vizi közlekedés, 
azóta a forgalom igen csökkent. 

Mig a vasút itt végződött Szolnoknál, a fuvarosoknak, nap¬ 
számosoknak paradicsoma, pénzbányája volt e város. Egy napija 
rásra szolnoki fuvaros 30—40 pftnak alatta nem ment, „inkább-e 
volt szavajárása — agyonüti a lovát." Debreczenbe, N.-Váradra 
rósz útban 100, sőt lőOftot kértek. Sáros útban kiállott a szolnoki 
ember a Tisza hidjára; nézte, mint sülyedeznek az idegen fuvaro¬ 
sok, kereskedők a szandai töltésen, megakadva mint légy a lép 
vesszőn. Leste az alkalmat, meg ia kapta, midőn az agyig sárban 
fuladozók segélyt kértek, s a mint nyolcz ökrével a feneketlen sár¬ 
ból kivonszolta őket, 10 —12 pftig fizetteti magát. — Egy erős 
marku napszámos megkere-ett, hyjóteher kiürítése s vasútra szál 
litása által, naponként 5 pftot. Ezen aranykor 1852—1857 ig tar¬ 
tott; volt is ám akkor dáridó a korcsmákban. Több bor elfogyott 
akkor négy csapszéken, mint most 28 ban; s a napszámos leánya 
ugy vette a 10 pftos selyeinkendöt a boltban, hogy a szegény kéz-
mives és fertálygazda leánya, a karton ruhában, csakúgy irigyelte 
annak az állapotját. A városi iskolatanitó évi fizetése ekkor 180 
pft volt, tehát napjára nem egészen félforint! (most azonban, mint 
illik, ez föl van emelve 450 ftra.) 

Mióta a vasút Szolnoktól Debreczennek, Aradnak, Szegednek 
tovább ment, azóta, mint mondtuk, fuvar s napszám csökkent. A 
sóhordás még fizet a szekereseknek s napszámosoknak évenkint 
25,000 ftot, d-i nagy az aggodalom, hogy majd ha a nyiregyház — 
m.-szigeti vonal i.lkészül, a sót, nem mint eddig a Tiszán, hanem 
szintén vasúton fogják szállítani. Bízzunk az időben, hogy e lehető 
veszteség is más utón fog kárpótoltatni. 

A lakosok száma Szolnokon 15,000, kik 500 zsidó és néhány 
protestáns kivételével, mind r. katholikusok. H. 

A liaiiiJs barátról egy hindii nir'se. 
Szanszkritból imilyen amolyan magyarsággal közli BUDENZ JÓZSEF.*) 

, . ( ' sa l i i s t követ ni e l , nem m e r , ki észsze! ölt j a v a r a j á r . 
A ba rá t h e j ! m i m j á r á m e g , h o g y sztip ieái iyrü oly s ó v á r . k i *'•) 

A Ganga partján Bhímapura nevű város vagyon, és fölötte meg 
Szuvarnapura városa vagyon. Emebben néminemű Szulóesana nevű, és 
különösen a szent életű barátokat tisztelő, gazdag kereskedő lakik vala, 
Gadmini feleségével egyetemben. Ö nekik hét figyermeken kivül, nagy 
ohajtatjukra, végre egy leányuk is, a szép Kukmini született vala. 

Ez jobban jobban fölnövekedvén, minthogy csakhamar a hatvannégy 
némberi mesterségben jártas vala, és a szerencse minden jelei rajta mutat¬ 
koznak vala, — mind atyja, mind a többi városbeliek őt fölötte igen meg¬ 
szeretek. 

Szuvarnapurától meg lefelé, vagy két mérföldnyire, a folyó partján 
egy kalastrom vala. Abban sok tanítványával Damaka nevű barát lakik 
vala. Noha magában nagy gazember vala, de — hogy az embereknek min¬ 
denféle régi históriákat megmagyaráz vala, és kérdéseikre felel és tanácsokat 
ád vala, — mégis az egész vidéken nagy tekintetben és tiszteletben áll vala. 

Egyszer őt a mondott Szulóesana kereskedő magához ebédre hivá, 
és eljővén, ottan egy jól megrakott asztalhoz kellé leülnie. Hozzája — csil¬ 
logó gyöngyös karpereczekkel fölékesitve, a fiatalság bájaival fölötte való 
szépségben ragyogó kis Rukmini lépvén, — selyemszoknyába öltöztetve, 
drága gyöngyökkel átfuzött mellényben, és arcza tündöklését könnyű ár¬ 
nyékkal fedő pártával diszesitve — kezébe egy kékszinü drága legyezőt 
vevén, azzal kezde neki legyezni. — A hogy a barát ezen gyönyörű szép¬ 
ségű, szeretetreméltó leánykát meglátá, egyszerre heves szerelem foga el 
őt, és az ételről egészen megfeledkezvén, magában kezde gondolkodni : 

„Ha itt e földi világban ilyen tökéletes szépségű némberek vannak, 
aztán mi marad még a mennyországra? Hiszen csak ezekben lenne a szent 

*) Ezen „imilyen amolyan magyarságnak" az az értelme : hogy a fordító, Budenz 
ur, Németország kellő közepéből származó, tősgyökeres német tudós. Két évvel ezelőtt 
még egv szót sem tudott magyarul. Most Pesten telepedett meg; a magyar nyelvnek 
szenvedélyes kedvelője s bámul ója, de egyszersmind, a keleti nyelveket, illetőleg, egyike 
legszakavatottabb nyelvtudósainknak, ldvezeljuk az ily bevándorlókat! — Szerk. 

**) Ily mértékű kettős vers a szanszkritban szlóka-nak neveztetik. — Mindegyik 
vers négy négvtagu részből áll, a második rész után caesura. Az első meg harmadik rész¬ 
nek metruma, kevés kivétellel, nincsen meghatározva, a másodiknak végén, a caesura etótt 
kell spondaeus vagy trocluieus; a negyedik részt azonban rendesen két jambus teszi. — 
Kinek tetszik, olvashat ja a szerint e szlókát az eredetinek szavaival : 

Mája kviipi | na kartavju j| szudhija szva|hitaisiná | 
SzáníirthAja | kitíi kanja- ;[' rthiké bhara'také jathű | | 

Az utolsó vers már kivételes liezentiával van szerkesztve, a mennyiben a caesura egy 
összetett (nem csak eg.vbeirott) szót kettévág. Nincs igy az alantabb előforduló szlóka kettévág. 

Tvam prija csecs- |csakőr:íksi || szvargalöka-|szukhéna kim | 
Tvam prijá jíi | <li na szjű m.' . szvargalóka- | szukhéna kim | | . B.J. 

gyakorlatnak és testsanyargatásnak legfőbb haszna és gyümölcse. — 
bizony : 

„11a te szeretsz, kékszem lelkem! a mennyország minek nekem? 
Ha te nem szerethesz engem : hát mennyország se kell nekem." 

Bizony, a mint Hari-nak, Ilará-n&k, Csandr á-nak, Szúrjá-n&k *) s a 
többi isteneknek, noha nősök valamik, az ő istenségük, és a mint Vaszistá-
nak, Gantamá-nak s a többi risik-nek **), noha megházasodtanak, az ő risi-
ségbeli szentségük azért semmi kárt nem vallott, ugy bizony az, én szentsé¬ 
gem sem fogyhat e leány által semmit. 

„Azonban, ha egyenesen megkérem a leányt, a kereskedő őt semmiké¬ 
pen nem fogja adni. De ha másképen kézre keriteni, mégis csak valahogy 
elcsábítom. Azért jobb itt csellel tini. A nélkül mai világban ugy sem me¬ 
hetni semmire." — így tehát erre tökélé el mngát. 

Azonközben e titkos gondolatokba elmerülve — ételrül s minden 
egyébről egészen megfeledkezvén, mintegy lélektelen ott ült vala. Azért a 
kereskedő megkérdé : „Miért nem e^zik, tisztelendő ur? Ugy tetszik, mintha 
valami nagyon szomoritaná." Erre amaz csalfasággal mélyen fohászkodván : 
„Kedves kereskedő uram! — azt mondja — hogy is enném oly házban, hol 
családjának veszedelmére való, családját végképen elvesztendő egy leány 
van? Azért, hogy e szerencsétlen leáavt itt előttem kell látnom, minden 
ételem méreggé válik. Én jól tudom, hogy igy van; azért inkább el is me¬ 
gyek." A kereskedő monda : „Tisztelendő atyám! E leány születésekor az 
én házamnak mindenképen csak jó szerencsét jövendőlének : már most tisz¬ 
telendő ur, ki mindent jól tud, —honnét veszi e baljóslatú mondását?" 
Megint felele amaz : „Igaz, addig lesz szerencse házadnál, mig ő kezét nem 
adja férjnek. Aztán pedig mind tennen házadat, mind apósa házát el fogja 
veszteni." Ezt hallván a kereskedő, egészen mtgzavarodék, és minthogy a 
barátnak minden szavát tökéletesen el szokta hinni, — nagy félelemtől meg¬ 
háborodva : „Ugyan a tisztelendő urnák — monda — mindenről nagy 
tudománya van, és mindenkor a mi házunknak kegyes lelki atyja volt! 
Azért — könyörgöm — adjon valami jó tanácsot, hogy mit kell itt ten¬ 
nünk." A barát : „Nekem — úgymond — ascétának, ki csak a nagy Brah-
mával foglalkoztatom elmémet, ily világi dologhoz mi közöm?" Azonban 
mégis, hogy a kereskedő még lábaihoz is borulván, fölötte nagyon könyörge, 
a barát monda : „Tehát megmondom ennek a módját; de te azt ugy sem fo¬ 
god megtenni." A kereskedő : „Hogyan mondhatja ezt, tisztelendő ur? Mi¬ 
ért ne teljesíteném tisztelendő uramnak szavát, ki mindig csak üdvös taná¬ 
csot adott?" Végre, hogy ily szóval és könyörgéssel erősen neki álla a 
barát monda : „Kereskedő uram, hát halljad tanácsomat! Ugyanis leányo¬ 
dat egész diszkészülettel, — tagjait csandana- és karpurával megkenetvén, 
szép ruhába öltöztetvén, egy faládába kell tenned, és a Gangába vinned; 
s egyszersmind a sötét hófél 14-dik napján házadban egy áldozatot kell hoz¬ 
nod. Ha igy teendesz, ő csak férje házára fog veszedelmet hozni, nem a te 
házadra is." 

A kereskedő a megmondott napra az áldozatra minden készületet té-
tete; a barát meg kalastromába visszatérvén; tanítványainak igy szóla : „Oh, 
tanítványaim! A sötét hófél 14-dik napján nekem titkos bűvöstudományba 
avattatásom fog végbe menni. Ugyanis Gangá-tévt (Ganga vizének isten¬ 
nője) iránta való tisztelet- és hódolattételeimet méltatván, azért kedves aján¬ 
dékul szent szerekkel tele ládát fog nekem küldeni, korán reggel, nap¬ 
fölkeltekor. Aztán ti azt jól megvigyázván, mihelyt eljő, csak húzzátok 
ki a Ganga vizéből és meghagyván rajta a pecsétet, szépen tegyétek le 
szobámba. 

Hogy ily utasítást ada nekik, maga az nap éjjelén az áldozat megho¬ 
zatala végett a kereskedő házához mene. Tanítványai addig a folyó partján 
várakoznak vala. — A kereskedő hát fiával együtt, noha véghetetlen bánat¬ 
tól meg vala zavarodva, mégis erőt vevén magán, megtevé mindazt, a mit 
tisztelendő lelki atyja neki monda. Es a ládát is a kereskedő éjfél után a 
Ganga vizébe ereszté, - - és haza térvén, elvesztett leányát egész családjával 
keservesen kezdé megsiratni. — 

Annak utána a láda napfölkeltekor Bhirmapurához közeiedék. Ott a 
városbeli királynak szolgái, kik fürdeni a Gangába mentek vala, megláták 
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kinek a leánya, és ide hogy jöttél?" A leány szemérmesen lesütvén szemét, 
monda : „En Szulóesana kereskedőnek édes leánya vagyok. És ugyan ő, 
édes apám, miután lelki atyjával tanácskozott, e ládába fektete, s igy ide vi¬ 
tetem. Egyebet mit sem tudok." — A vezér elmés eszével a dolog miben-
voltát csakhamar kiismerő, s a felől való véleményét a királylyal tudata. A 
király iŝ  azonnal a leányt a ládából kiemelvén, belé egy nőstény majmot 
tétete, és azonképen megpecsételvén , a király szolgái a ládát megint a 
Gangába ereszték. Azonban azt szemük előtt tartván, rejtekezve utána indu-
lának. Es csakugyan a barátnak tanítványai ugy a mint amaz nekik megpa¬ 
rancsolta vala, a ládát kihuzák, és megpecsételve az ő szobájába betevék. 
Azután a barát virradatra Szuvarnaputáról megérkezvén, — minthogy a le¬ 
ánynyal való együtt létének kivánatában a gyönyörűség részegitő érzetével 
már is tele vala, — megfürdék, tiszta ruhát vőn magára, és tökéletesen ki-
czifrazván magát, összehivá tanítványait : „Most, hogy szobámban titkos 
avattatásra fogok állani, a gonosz lények többféle zavarást fognak megkísér¬ 
teni. Azért ti, félre állván, vesztegeljetek, ajtatos imádkozással. Szobám nj-
taját pedig semmiképen meg ne nyissátok." 

*) Hari mellékneve Vismi-nab, líara = Sziva, Csandra = Hold, Siúrja = Nap 
*) Tulajdonképen régi bölcsek és véda költők; aztán általában :'szent ember. B. J. 

Azután kéjes élvezet reményével — bemene. Mihelyt a láda | 
fedelét megnyitá, áronnal a majom, minthogy nagy éhség is 
gyötri vala, egészen fölbőszülve neki ugrik, és a szegény barátnak 
fülét, orrát és a mijét csak foghatja, rutúl kezdi összekarmolni. A 
barát nagy jajkiáltással segítségül hívja tanítványait : de ezek 
nagy szerénységükben és engedelmességükben az előbbi tilalom 
miatt, nem jövének el. Végre nagy bajjal maga kinyitván az 
ajtót, valahogy kiszabadula. 

Alig hogy kiére, a királyi szolgák őt elfogák, megkötözék, 
és a királyhoz vivék, ki is őt örök időkre országából számkiveté. 

A leány pedig, minthogy minden erénynyel ékeskedik vala, 
a királynak első felesége lőn és az ő jeles tulajdonságai áldást 
árasztanak az egész országra. Későbben, hogy atyja is e szeren¬ 
csés állapotban megtalálá, egész családjában a legnagyobb 
öröm lőn. 

A pesterei barlang. 
(Biharmegyében.) 

A Nagy-Váradtól Erdélynek vezető utat a legregényesebb 
változatokban, de soha meg nem szakadva, mint valamelly örök 
mozdulatlanul álló hadtest jobb és bal szárnyával — két hegy-
sor védi, ölelkezve egymással az Erdély és Magyarhon közti 
határvonalat képező tábornagyuk : a bozontos fejű Királyhágó 
hegynél. 

Dél-Biharmegve aligha mutathat föl gyönyörűbb, s festoibb szépség¬ 
gel biró tájat, mint Élesdtől Kolozsvárig. Az ős Királyhágó mintha fájlalná, 
hogy a mindenség ara őt rendelé válaszfalul az egymást szerető testvér-hon 
közé, örök könyüket sir, s folyammá áradt könyűit utánozhatlan tekervé-
nyességgel, néhol 2—3 ölnyi széles hegyszorosok között bujkáltatja, a Körös 
folyamot; mely kristálytiszta haboeskákat hömpölygetve mint kék szalag 
futja keresztül s disziti e vidéket, ha t. i. Királyhágó a nap ezüst sugaraival 
kaczérkodva, buját az őt testvérileg ölelő apróbb hegyek közt látszik feledni, 
mig ellenben, ha ősz fejét a téli zivataroknak kitartva, tavaszszal hóköpenyét 
lerázza : a kavicsain szökdécselő habokat zavaros szőke hullámokkal cseréli 
föl, s a vidék lakosainak nyugalmát, álmaikat magával ragadva rohan a 
Tiszába. 

E kies vidéken mintegy a Körös völgyében nyugvólag emelkedik a 
fentebb emiitettem hegysor nyugoti szárnya Élesdtől félmérföldnyire, s a 
Jókai által oly gyönyörűen leirt tündérvárról 2 óra távolságra : a pesterei 
hegy előtövében Pestere oláh helység, mely fölött alig 50 lábnyira van a 
barlang nyílása. 

A barlang fölfedeztetését az oláh nép ajkán élő monda szerint — s na¬ 
gyon hihetőleg azon 3 oláh Columbusnak köszönhetjük, kik 1839-ben, mint 
katonakötelezettek az élesdi hajdúk üldözései elől menekülendők, még ak¬ 
kor erdővel borított hegyek közt bujkálva, e nyilasnál találtak menhelyet, hon¬ 
nan kettő, az éhség vallató hatalmát nem sokáig tűrhetve feladta magát, egy 
pedig papirosból sem szándékozván a bakkancsot elnyűni, örökre bent ma¬ 
radt, kinek később keresésére indulva fedezték föl e természeti tüneményt. 
Azóta több természetbúvár s jeles honfi látogatói voltak, kiknek nevei a 
barlang oldalfalaiba bevésve állanak, s kiktől neveztetettek el a barlang 
üregei : Zichy, Horváth, Perényi, Gencsi, Tisza stb. csarnokainak. 

Az egész barlang 16. csarnokból áll. Hossza a nyilastól végéig 96, 
egyenes vonalban gedig 62. öl; szélessége mint a térkép mutatja — minden 
csarnoknak oly változó, hogy azoknak egyenként D ölekbeni kimutatását 
'atom szükségesnek. 

Pesterei harlann 
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Ezek e z e r m t a pesterei barlang 16 szobájának ürege mintegy 367 D 

bl. A 8 első csarnok csaknem egy szinben fekszik egymással, 8 — 12-ig, mely 
azonban már lefelé megy hasonlag. 

Ha a pesterei barlangot látogató, mineraloriai szempontból nem talál 
is valami rendkivülit, mennyiben fő alkotó része mész, mi kristallizálódni nem 
szokott, s csak az egyes, kiszedett mészkövek helyéni hasadékokon keresztül 
szivárgó viz alkot valami stalacryt formát a barlangi hideg levegőben, — de 
mindenesetre egy azon meglepő természeti tünemények közöl, melynek ha 
nyílásán belépve az előttünk fáklyát vivő s visszatérhetés biztosításául zöld 
gályákat szóró oláh kalauz imádkozását halljuk, s 15—20 lábnyira egyik 

üregből másikba hason csúszunk : a borzadálynak azon bizonyos reme járja 
át idegeinket, mely önkéntelenül is eszünkbejuttatja, vájjon tettünk-e oda¬ 
haza testamentumot? Ez történt S. mérnök útitársammal; nekem azonban, 
midőn az ntolsó csarnokba csakugyan haton csúszva lejutottam, és sá¬ 
ros tenyereimet megtörültem, hideg borzadás futotta at ereimet s a képze¬ 
let alphabeticus rendben ellenségeim lajstromát lebegteté előttem, mig 
végre kiábrándulva láttam, hogy egy boltozatos roppant magasságú templom 
formában vagyok, melyben még egy, természet által csudahűn utánzott 
szószék is van. Ez volt a ltí-ik csarnok, melyet az oláhok nagy templomnak 
neveznek. — Szathmári Ede. 

Gróf Széchenyi István müveiből. 
— Kiki saját gondolatát hiszi legmélyebb sarkalatkőnek, s legeslegelső 

lépésnek, melynél hazánk lehető előmenetét kezdeni kellene. 
— Keserves ugyan,hogy a szükség legjobb tanító,de igaz; keserű,hogy 

a szerencsétlenség iskolája emeli a halandót legdicsőbb s legszentebb gerje-
delmekre, de igaz; borzasztó, hogy kiontott embervérből ered halhatatlan 
név — s szabadság. 

— Nincs nagyobb kín a bizonytalanságnál s a bizonyos rósz kevésbbé 
koptatja belsőnket, mint a bizonytalan jó. 

— Nem öli azt unalom, kevés lesz annak a 24 óra, s nem untatja azt a 
kora nyári hajnal-támadat, ki hóna ügyében fáradoz. A legszentebb köteles¬ 
ség teljesítésének érzése tölti be az élet minden helyezetében édes* megelége¬ 
déssel a hű hazafit, legyen herczeg, legyen zsellér. 

— Minden változásra, legyen az legislegjózanabb, fog minden bizonynyal 
valami zavar-krisis következni, s ezt kiállani mindenki nem akarja, vagy nem 
tudja, s kétséget nem szenved, hogy az átváltozási időszakban minden ren-
detlenebbül forog mint azelőtt, s hogy igy azok, kik előre kombinálni nem 
tudnak, megijednek s minekelőtte a szebb rend helyreállott volna, már a 
kezdettel felhagynak, s magukat régi helyzetükben még jobban leszegezik. 
A régen sinlődő azon fordulásban, melyet megint az élet felé teszen, még 
roszabbul vagy legalább fájdalmasabbul érzi magát, mint azelőtt. 

— A becsületes cselekvő mód haszna legtávolabb időkre hat, egyes sze¬ 
mélyekre is jól sül ki, s hát még nemzetekre, melyek élete oly hosszú! 

— Minekelőtte valami ujat kezdenénk, ne felejtsük el soha, s vegyük elő¬ 
re számba mindazt,a mi hihetőleg magát ellenünk fogja szegezhetni. A nyilt 
tanácskozás s értekezésnek czélja pedig, vagy tökéletes felvilágosítás, hogy 
ez vagy amaz káros avagy lehetetlen, s igy annak elkerülése s abbanhagyása; 
vagy az egyetértés, s egy czél elérése végett összeszedett erő, ipar és munka, 
s igy a bizonyos siker. (Folytatok. 

Egyveleg. 
b.— (Uj vallásfelekezet Amerikában.) Uj-York-állam ez évben tör¬ 

vényt hozott, mely szerint tiltva, van vasárnap szinielőadásokat és hangver¬ 
senyeket tartani. E törvény kihirdetése utáni első vasárnap azonban, a na¬ 
gyobbrészt németek által lako't városrész egy sörházán olvasható volt: „Uj 
szabad német mulatóközség. Erkölcsi és vallási tárgyak előadása 3 és 8 óra¬ 
kor, 5 szakaszban." Bent a sörház egyik szobája szinházilag volt díszítve, s 
a színpadon elsőbb a sörös s aztán többen szónokoltak a mellett, hogy Isten 

kikeltek s mig az ügy el lesz igazítva, a mulató község folytatja összejöve¬ 
telét, a nevezett sörházban. 

b.— (Róma népessége) 188,817 lakosra megy s ezek közt 4446 zsidó, 
213 protestáns; továbbá 886 papnövendék, 2390 barát, 1417 világi pap, 34 
püspök, Ü. város lakosainak száma az utolsó tiz év alatt 12,247 fővel szapo¬ 
rodott. 
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Adatok Petőfi halálához. 

XXVIII. Lőrincz József volt honvédőrnagy levele. 
8.-Magyaros (Erdély), dec. 31. 1860. 

Miután a Petőfi halálára vonatkozó két (IV. és X. számú) levélben 
nevem felemlittetett, helyén találom én is nyilatkozni. 

A segesvári vagy Fehéregyház melletti ütközet kezdetén Petőfit szuro-
nyos fegyverrel láttam gyalog a gyalogsorok között — beosztás nélkül — 
működni. Hogy mivel foglalkozott az ütközet további hosszú folyama alatt, 
mint esett el, nem tudom. Bem körül ekkor nem tartózkodott, legalább dél¬ 
után 1 — 2 óráig nem, meddig t. i. én lovon ott lehettem. Az este felé, ián 
nem egészen a vezéri parancs vétele vagy megtartása szerint, a jobb szárny 
gyalogság és az erősen szorongatott középen álló huszárság által megkez¬ 
dett, s hirtelen átalánossá és rendetlenné vált retirade alatt — ha Lengyel 
ur levele szerint, Petőfi Fehéregyház tanorkapu lábjánál, tehát a közlekedő 
utón állt — ezen falunál hátrább a rohanó özön orosz lovasság miatt gyalog 
nem menekülhetett. Pap Lajos alezredes állítja, hogy Bem másnap különö¬ 
sen sajnálta Petőfi és Kurz elvesztét. Lehetetlen is, hogy Petőfi, a nagy 
hazafi, ha életben marad, a három hét múlva bekövetkezett fegyverleté¬ 
telig félrevonultan üljön, s fel ne keresse a még sokszor csatázó s vérző tábort, 
bajtársait s kivált Bemet, kivel egymást ölelésig, csókolásig szerették. 

Hogy netán Egressy Gábor urnák (X. számú) közzétett levele folytán 
valaki azt vélje, mintha a Petőfinek készitett katonaruhát én vettem volna, 
a fentirt ütközet után M.-Vásárhelyen át,s számolnom is lehetne róla : meg¬ 
jegyzem, hogy az ütközetből, a Bem kocsijáról, a lovas ellenség közöl, Héjas 
falvában, isteni ótalom mellett, szabadultam meg, s az éj beálltával szállin¬ 
gózó bajtársak segitettek tovább. Mig Parajdon betegen feküdtem, addig 
M.-Vásárhelyről a magyar had el- s az orosz bevonult. Én csak 10 napra 
érhettem a táborhoz Szászsebesre. 

A tisztiruha átvevője tehát más volt, nem én. Vissza fog talán Egressy 
ur emlékezni, ha megírom, hogy a Segesvár melletti ütközet után Szász¬ 
sebesen találkozott velem újra, a mikor a Kolozsvárról Bemnek küldött ko¬ 
csihoz előfogatul a fogságba esett intendánsunknak lovait adattam át. 

Lörincz József. 

XXIX. Kuthy Emil levele. 
(Halál a segesrári téren.) 

Nagy-Kanizsa, dec. 14.1860. 
1849-ik évi augusztus havában a dévai kapitulatio után én is — tisz¬ 

telettel legyen mondva — fogságra Nagy-Szebenbe vitettem, néhány hét 
múlva egy reggelen f'egyverzörej vert fel méla e-zméletemből, tehát az 
emeletből lementem az udvarra, s ott látok több sebesült, de már akkor a 
kórházakban felgyógyult honvédeket, kik a segesvári csatában küzdöttek s 
estek fogságba, tehát ekkor kisértettek ide. 

Lehetett köztök borzasztó sebhelyü arczokkal találkozni, különösen 
láttam egyet, kinek a szája négy vagy öt darabban volt összeragasztva, de 
volt ezeken kivül még több sebe is. 

Itt többektől, de különösen ez utolsótól, Petőfi után tudakozódám : 
„Hah! vége van annak!" lőn a válasz minden ajakról. 

Ezután a sebekben dús vitéz bajtárs igy kezdé el beszédét : 
„Meghalt az, láttam két szememmel; —hosszasb küzdéseink után azt 

veszem észre, hogy az oroszok által bekerítve vagyunk (hiszen ha lovas va¬ 
gyok, el nem fognak), itt tehát én, és többen foglyokká lettünk, mert lehet-
len volr, a túlnyomó orosz hadnak ellenszegülni. 

„Mig az ellensé? egy része hátrálóink után iramlott, más része pedig 
az erdő felé felmenekülőink után nyomult, addig mi őrök által őriztettünk. 
Itt láttam Petőfit, de többeket is, tőlem nem messze Jaz erdőfelé menekülni, 
mi lehetetlen volt, mert a vérszomjas kozáksereg iszonyú szúrásai teritették 
le őt, s számtalanokat. 

„De láttam őt halva is akkor, a midőn fólebb alább bennünket, kószálva 
hurczoltak, kire alig lehetett ismerni, mert leszuratása után arczában még a 
kardvagdalások borzasztó helyei látszottak. — De, én mégis megismertem 
őt — az Isten nyugosztalja meg!" 

Ezen állítását a honvédnek hiven irt naplóm máig hitelesiti. 
Elfásult kebellel hagytam oda a fiút, és soká nem tudtam senkivel 

beszélni. 
De máskülönben is igen valószínű dolog Petőfink halála, mert hiszen, 

akad-e csak egy ember, a ki 1849. jul.31-ke óta vele találkozott volna? *) — 
sőt bajtársaim, kik Erdélyben küzdöttek, igen hiven emlékezhetnek, hogy 
ezen csata után az egész sereg fel volt lármázva a hős halálával. 

Friss emiékezetökben lehet még bajtársaimnak, midőn Lesnyeken tör¬ 
tént táborozásunk alkalmával, szeretve tisztelt tátink összehivatott bennün¬ 
ket (akkor, a midőn az orosz parlamenter bekötött szemnul kÖ2tünk ál¬ 
lott), s kérdezte, ha vájjon akarunk e még tovább is csatázni? vájjon ki látta 

*) Végre olyan emberünk is akadt, a ki egyenesen kimondja, hogy 6 látta Petőfit 
6 beszélt vele 1851-ben. A levél a legmeglepőbb határozottsággal szól s a ki irja, tisztes 
állású, hiteles férfiú. Közleni fogjuk e valóban kápráztató levelet, annak bizonyságául 
hogy mennyire mehet az öncsalódás és csalatkoiás! Szerk. 

a költőt szeretett vitéz apánk oldalánál, ki máskor szüntelen ott volt, hogy a 
kérdésre velünk igennel feleljen?! 

Szomorú és gyászos idők . . . Béke lengjen vitéz hamvain! — Kuthy 
Emil, cs. kir. közcserepár. 

XXX. Czáfolat a csongrádi levélre (XVI. szám). 
Kemenesalja, jan. 10. 

E becses lapok múlt évi 52-ik számában közlött „Adatok Petőfi halá-
ához" czimü levelei egyikében, mely „K. S. K." aláírással Csongrádban kelt, 

többek közt ez áll : 
„Veszprémmegyéhez tartozó Marczaltő uradalom tulajdonosnéja, báró 

Üchtritz, született Amadé grófnő tudhatja, hogy Petőfi Sándor 1850-dik 
évben — midőn nála Jozipovich Antalné, turmezői grófnő tartózkodott — 
mily időben és kiknek társaságában volt?" 

E sorokat olvasva, visszaidézem emlékezetembe a multat, melyet neve¬ 
zett helyen — mint születésem, gyermekkorom s későbbi éveim tanyáján — 
töltöttem, de fájdalom! a hivatkozott tárgyra, mint megtörtént eseményre — 
nem valék képes visszaemlékezni. Marczaltő sokkal kisebb hely, semhogy 
az akkor is már közszeretet s elismerésben részesült költő ottléte titokban 
maradhatott volna; sőt a tisztelt grófnővel azon időben majdnem naponként 
érintkező, s még életben levő egyéneknek sincs tudomásuk arról: hogy Petőfi 
Sándor 1850-ben ott mily időben és kik társaságában volt legyen? 

Eszembe jutott az is, hogy a honleányi erényeiről ismeretes grófnőnél, 
épen 1850 —1851-dik évben többször tisztelegvén, az irodalomra vonatkozó 
társalgásunkban nem egyszer jött szóba Petőfi meseszerü eltűnése; de ő is 
csupán a felmerült s ajkról ajkra szállott hirek által — mint kijelenté — 
hitte, de bizonyosan nem tudá : hogy Petőfi Sándor él! 

Mint mondám, a fentebb idézett hivatkozás olvasása kétszeresen kelté 
fel érdekeltségemet, a az esemény valódiságáról meggyőző adatokat szer-
zendő, megkeresem a t. grófnőt, ki is kérdésemre azon válasz közzétételét 
ingedé meg : miszerint ő „Petőfi Sándort soha sem látta, annál kevésbbé tud 

valamit, 1850. évbeni hollétéről /" 
Ennyit az igazság érdekében elmulaszthatlan kötelességemnek tartot¬ 

tam kijelenteni. Concha Károly. 

Egyház és iskola. 
b.— (A pesti ev. esperesség) jan. 25-én tartott kia gyűlésén esperes-

ségi fölügyelőül b. Podmaniczky Ármint, alesperessé BlazyLajos urat válasz-
ták meg. 

— (.4 pestvárosi magyar förealtanoda) emlékkönyvecskéjének jöve¬ 
delméből alakítandó és szegény tanulók segélyezésére szánt alapítvány szép 
részvétnek örvend. Hálás köszönettel van szerencsém az eddig beérkezett 
nagylelkű adományokat megemlitni. Mltgos Simor János győri püspök 10, 
mltgos Peitler Antal váczi püspök 20, ngmlgu Ranolder János veszprémi 
püspök 15 o. é. frtot kegyeskedtek e czélra hozzám beküldeni. Tudomásom 
szerint nt. Szabóky Adolf tanár urnái, ki ez alapitványgyüjtést magára vál¬ 
lalni szíveskedett, már több száz példány kelt el 8 adományok is érkeztek 
hozzá. Hogy azonban ez alapítvány minélelőbb gyümölcsözhető tőkévé nö¬ 
vekedjék, bátorkodom a jótékony keblü hazafiakat ez ügy pártolására ujab¬ 
ban is és bizalomteljf s tisztelettel fölkérni. Ujabban : Kunszt József kalocsai 
érsek 50 ft., Szenczy Ferencz szombathelyi püspök 10 ft., Bartakovics Béla 
egri érsek ő exclja 10 ft., és Weisz B. Ferencz ur 10 o. é. ftot küldtek be 
hozzám, mely nagylelkű adományokért ezennel a legmelegebb hálaköszö¬ 
netet nyilvánítom. Az első közlemény 45 ft., most 80 ft., összesen 125 ft. o. é. 
Pest, január 30-án 1861. — Ney Ferencz, mint a pesti magyar förealtanoda 
id. igazgatója. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
+ (A magyar dohánynyal) még folyvást sok a baj. Közelebb Segesvá-

rott árult egy asszony magyar dohányt, mig végre a finánczok azt elkoboz¬ 
ták, az asszonyt pedig bezárták. Az elfogott, kezességre csakhamar szabadon 
bocsáttatott, s a polgármester buzgólkodása folytán önkéntes adakozás 
nyittatott a kárt szenvedett asszony javára, minek igen szép eredménye IŐD. 

b.— (JJj mesterséges világítás.) Bunsen szerint az eddigi feltalált vilá¬ 
gító szerek közt legerősebb fényt ad a kesereny-sodrony, melyet egy közön¬ 
séges szeszlámpa belébe dugva égetünk. Fényénél a napé csak 525-szörte 
világosabb, fényvegyierejénéí pedig a napé csak 36-szorta erősebb. — Ez 
tehát oly világító szer, mely mellett a fényképészek éjjel is dolgozhatnak. 
Egy gyapot czérna vastagságú keserenysodrony akkora fényt terjeszt, mint 74 
oly Milly-gyertya, melyből 5 darab megy egy fontra. Semmi külön készülék 
nem kívántatik hozzá, azon kivül, mely eszközli, hogy a sodrony motolájá-
ról lefejlődjék s lassankint a lámpabélbe benyomuljon. E világitó szer azon¬ 
ban közönséges használatra még felette drága lesz, mindaddig, mig a kese¬ 
reny (magnesium) olcsóbb termelését föl nem találják, fényképészek azon¬ 
ban már most is nagy előnynyel használhatják. 

b.— (Méhészeti egylet.) Dr. ifj. Farkas Mihály ur a hazai méhészet¬ 
kedvelőket fölhívja, hogy vagy alakitsanak egyletet, vagy ha ez nem volna 
lehetséges, legalább valamelyik gazdasági lapban közöljék tapasztalataikat. 
A „Falusi Gazda," szerkesztője, ki maga is kedvelője a méhészetnek, kész¬ 
nek nyilatkozott ez ügynek megnyitni lapját. 
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Ir®d al©m és művészet. 

+ (Szalay LássüóUll) 'közelebb ily czimü érdekes mwaka jelent meg : 
„A magyarországi sz srb telepek jogviszonya az államhoz." Ára 1 ft. 

+ (Érdekes irodcfimi vállalat.) Ráfcla Károly és Rómer F'ióris nagy-
szorgalmu történet búváraink Simor János győri püspök ő méltósága párt¬ 
fogása alatt „Győri történelmi és régészeti füzetek" czimü vállalatot inditnak 
meg. Minden évnegyed végén egy-egy füzet jelenik meg. Előfizetés nem 
nyittatik, hanem csrak «láirás, -e minden egyes füzet megjelenésekor annak 
árát (80 krt.) az aláiró az illetőipostahivatalnál teszi le. Az aláinisok mart. 
15-ig küldendők be Győrre a szerkesztőkhöz. Tájékozásai álljon itt néhány 
az első füzetek tartalmából : -Sebesi Ferencz követsége a budai basáho 
1658-ban Eédei Ferencz fejedelemsége alatt; Mosonymegye főispánjai 
asszonyfai okmánytár, Eáth Károly tói; Pécz helység történelmén ez, Matu 
sek Antaltól; Korvin-eodex a .győri levéltárban, nyéki Vörös Máté győr 
kanonok néhány éneke., adalék a boszorkány-perekhez, Klempa helység 
ájtatos alapitváayai, a győri káptalan ősnyomatai, 1453-iki naptár és ima 
könyv, magyar orvosi rendeletek Rómertól stb. 

+ (Borsi József) előfizetést vagy aláírást nyit a következő munkára 
„Az angol parii/áment és eljárása.1' Gyakorlati kézikönyv, irta May Erskiu. 
Tamás, az angol alsóház eegédjegyzője. A negyedik eredeti kiadás után át¬ 
dolgozta Barsi József. 20—25 nagy nyolezadrét ivre fog terjedni Előzetes 
ára 2 ft 50 kr. A munka két részben fog megjelenni; april végén már a má¬ 
sodik rész is szét fog küldetni. Az előfizetési pénzek Pestre Báth Mór 
könyvárushoz küldendők. 

4- (Zsoldos Ignácz „SmlgaMrói hivatal") ceimü munkájának első kö 
tete, mely a törvénykezési részt foglalja magában, Müller Gyulánál nemso¬ 
kára harmadik kiadásban jelenik meg. Előfizetési ár mindkét kötetre 6 ft 
külön az I. kötetre 3 ft, a II-íkra szintén 3 ft. Az előfizetési pénzek febr. 15 
Hüller Gyula könyvkereskedésébe küldendők. 

4. (Biró Imre „Korány"-) czimű vegyes tartalmú zsebkönyvre nyit 
előfizetést, példányookint 1 ft 50 kr.,.díszpéldányra 2 ft öOkrjával. A könyv, 
Ígéret szerint, jelesb íróink korszerű müveiből lesz összeállítva, s mintegy 
220—230 lapra fog terjedni. Az előfizetések feb. 29-ig a fennevezett szer¬ 
kesztőhöz (fŐut 2. sz.) küldendők. Megjelenési határidő april közepe. 

+ (N.-Ajtai Cser-ey Gábor és Khern Ede) ujolag előfizetést hirdetnek 
a m. évi novemberben megjelenésre hirdetett és meg nem jelenhetett „Er¬ 
dély fürdői és gyógyvizei" czimü könyvre, melynek egész tiszta jövedelme a 
kolozsvári nemzeti színház alaptőkéjéhez fog csatoltatni. Előfizetési ár 50 
kr., mely febr. végéig a kiadókhoz Brassóba küldendő. A könyv megjelenik 
marczius közepére. 

-f- (Kórnyey Jánostól) megjelent : „Tanügyi reformok Magyarország¬ 
ban, különösen gymnasiumokra vonatkozólag," Kiadja Lonkai Antal. Ára 
24 kr. 

+ (Haan Rezső) értesiti előfizetőit, hogy „Fátyolképek" czimü be-
szélyfüzére, bár a beküldött pénzekből az előleges költségek is alig fedezhe¬ 
tők, tavaszra okvetlenül meg fog jelenni. 

+ (A „Népújsága") megint átalakulni készül. Jelenti, hogy még e ho 
folytán „Trombita" czimet veend föl, Sárossy Gyula főmunkatársasága mel¬ 
lett. Az eddigi tapasztalat után valószínű, hogy az átváltozás ezzel még nem 
lesz bevégezve — a hajdani Kalauzban! 

— (Bánk bán opera.) A magyar zenészeti világ nem csekély érdekkel 
néz Erkel „Bánk-bánjá"-nak adatása elé, s ha a hir valóssággá válnék, 
ugy már február hóban csakugyan szinre kerülend. Az utolsó philharmoniai 
hangverseny alkalmával felmutatott végjelenet zenéje oly megnyerő hatást 
gyakorolt a fővárosi közönségre, hogy ezáltal az egésznek mielébbi hallha-
tása iránti érdek csak még inkább fel lőn fokozva. A nemzeti szinház igaz¬ 
gatósága, mint hirlik, semmi költséget sem akar kímélni, hogy ezen nemzeti 
dalmű a lehető legpompásabb s tökéletesebb alakban kerüljön a közön¬ 
ség elé. S ezt meg is várja a nemzet az igazgatóságtól, miután keserű emlé¬ 
kezetében élnek még azon idegen megbukott olasz dalmüvek, melyekre az 
intézet pénztára keserves ezereket költött anélkül, hogy a közönségnek, 
pénztárnak, s müizlésnek valami nagy hasznára lettek volna. (Zen. Lapok) 

b.— (A Katona-szobor), melyet Kecskemét város lakossága Dunaisz-
kynál megrendelt, már öntésre egészen készen áll. Tehát jeles drámaköl¬ 
tőnk szobra szülővárosában nemsokára föl leend állítva. 

+ (Libay Lajos jeles festesz hazánkfiát), ki szép keleti képeivel egész 
Európa figyelmét magára vonta, közelebb azon kitüntetés érte, hogy a dán 
király a Danebrog-rend harmadik osztálya jelvényével disjitette föl. 

Közintézetek, egyletek. 
b — (A magyar Akadémia) jan. 21-ki ülésében Wenczel Gusztáv föl-

olvBSta ifj. Kubinyi Ferencz értekezését a budai császárfürdő átellenében 
levő Margit-szigeten találtott műemlékekről. Az ottani romok közt legneve¬ 
zetesebb a Domonkos-szerzetbeli apáczakolostor maradványa, mely épület a 
13. század közepe táján épült, mindjárt a tatárjárás után. ÉpittetélV. Béla 
király a tatárjárás alatt tett fogadása folytán, hol saját Margit leánya is 
apácza lett 20 éves korában, de 29 éves korában 1271-ben már meghalt s a 
templom főoltára előtt tették sirba tetemeit. V-ik István király is itt van 
eltemetve. A mohácsi vész után a kolostort, 1541-ben elhagyták az apáczák, 
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\ s ugylátszik, hogy a törökök még azon évben föl is dúlták. Az apáczák 
i Nagyváradra, majd Nagyszombatba s végre Pozsonyba menekültek, hol 

1634-ben balt el a legutolsó margit-szigeti apácza. Kubinyi részletesen iria 
le e maradványokat, melyek rajzát is közölte. Különféle szerzetesek is bír 
tak kolostort e szigeten, de mely épületek már mind eltűntek. — Ezután 
Hanszelmann Imre a középkori szobrászatról és festészetről értekezett A 
szobrászat az épitészet szülöttje, erre mutat, hogy az egyiptomiaknál a ázo 
borművek, még akkor is, ha külön állnak, oly szerkezetűek, mintha vala¬ 
mely épülethez támaszkodnának. Az egyiptomiak igen kitűntek az arczképe-
zésben. — Görögországban idővel a szobrászat elvált az építészettől és füg¬ 
getlenné lett. — A középkorban a román épitészet nemzette ismét a szobrá-
szatot. — Valamint a szobrászat, ugy a festészet is az építészethez járult 
Az ó-világ népei, mint épületeiket kivül s belül, szobraikat is színezni 
szoktak; az egyszinüséget vagy szintelenséget a régiek épen nem kedvelték 
még a kőkoporsókat is befestek eleven szinekkel. Ez a középkorban is diva¬ 
tozott s még a templomok ablakait is szines üvegekből rakták össze. Legré¬ 
gibb festékek : fekete, sárga, téglaveres, barna; e színeket látjuk az egyip¬ 
tomiak legrégibb művein; későbbi a kék, czinoberveres és zöld szín. 

b.— (A természettudományi társulat) jan. 23-ki ülésében, Groszmann 
tanár folytatta mathematikai értekezését. — Chyzer ur befejezte értekezését 
a pestvidéki levéllábuakról. — Dr. Szabó József ur közölte egy franczia 
iparos vegyész találmányát, mely szerint az a fekete kőből igen jutányos 
salitromot állít elő. - Tehát, az emberiség nagy javára! a puskapor ára 
leebb szálland! 

b.— (A budapesti kir. orvosegylet) jan. 19-ki ülésében Pisztori F. ur 
egy fiút mutatott be, kit szöveményes czombkoncztörésből gyógyított ki — 
Batizfalvi S. ur folytatta előadását a hátpúpról és oldaJgörnyéről. 

b.— (Sz.-Imre társulat.) Ily czim alatt a papnövendékek közt Győ¬ 
rött társulat alakult ft. Simor János püspök pártfogása alatt, melynek ezélia 
hogy tagjai szellemi, irodalmi dolgozatokban gyakorolják magukat. ' 

+ (A pesti jótékony nöegylet) jan. 27-től febr. 23-ig 484 szee^nv 
számára 1911 ft. 33 krt utalványozott. S szegény 

_ + (A Nemzeti Kör válaszmánya) a jan. 29-iki közgyűlésen leköszönt 
miután az egylet tagjai annyira megszaporodtak, hogy a választmány nem 
tekintheti magát az összes tagok választottjának. 

+ (A budapesti népkör) a papnöveldével szemközt levő sarokházban 
fogadott ideiglenes szállást. 

+ (A pesti népkör) jan. 27-én gyűlést akart tartani a Beleznay-kert-
beh lovarkörben, de a főpolgármesteri hivatal által, felsőbb utasítás követ¬ 
keztében betiltatott, miután a nevezett egylet alapszabályai még nincsenek 
megerősítve. 

b.— (Az ausztriai műegylet Bécsben) a lefolyt év alatt 66,292 forint 
jövedelmet számított. 

üli njság ? 
^ + (Amnestia.) Ö Felsége, bécsi lapok szerint, a magyar menekültek 

részére amnestiát adott, mely néhány nap múlva ki fogna hirdettetni. 
_ + (Budán a tisztujitás) jan. 29-én vette kezdetét. Polgármester lett 

Felei Ede, főbiró Bajcsi Károly, városkapitány Aldásy György. 
-f (Pozsonyban) a ján. 28-iki tisztujitáson polgármesternek Németh 

Károly, főbírónak Hauszer Ernő, s főkapitánynak Schiller Adolf választa¬ 
tott meg. 

+ (Kecskeméten) is megtörtént a tisztujitás, következő eredménynyel: 
lolgármester Csányi János, biró Hajagos Illés, főjegyzők : Hornyik János 

és Sárközy Lajos; főügyész Tóbi János. 
+ (Joachim magyar hegedűművész) febr. közepére érkezik körünkbe, 

először is a zenede javára rendezend hangversenyt. 
+ (Lonovics József érsek), mint az uján megalakított hétszemélyes 

;abla közbirája, mint hirlik, már február közepe táján Pestre teendi át 
akását. 

+ (Görgei Arthurnak) egy, Klagenfurt mellett Viktringben kelt levele 
jelent meg a „Pesti Naplóban,'- melyben az egykori forradalmi fővezér egy, 
a, nevezett lap (Fk.) jegyű czikkében előfordult számítási hibát igazit helyre. 
v- levél sokakat meglepett. 

+ Régebben emiitettük, hogy a magyar kir. egyetemhez tartozó kör-
möczi papirgyárt az osztrák pénzügyminiszter végképi eladásra tűzte ki. 
Most halljuk, hogy a magyar kir. helytartótanács közbevetése folytán azon 
szándéklott eladásból semmi sem lesz. 

— '(Erkel Ferencz.) Ez idén 25 éve lesz, hogy Erkel Ferencz, mint 
nemzeti színházi karmester a nevezett intézet s a magyar zene érdekében 
működik. Szép lenne, ha 25 éves jubileuma emlékéül valamivel kitüntetné 
az igazgatóság a nemzet nevében. Hogy mivel? ezt indiseretio lenne indít¬ 
ványozni. Annyi bizonyos, hogy jelenlegi czime helyett valami mással kel¬ 
lene felruházni, mert ma már Hanke, Janke, Dubez, Srubez s Isten tudná, 
mi mindenféle vonóval handabandázó szomszédországi emissáriusok is 
karmestereknek nevezik magukat. Vannak, kik „concessionirter Kapell-
meister" czimmel is meg akarják tiszteltetni személyöket. Hogy mindezek¬ 
től Erkel megkülönböztetett czimmel birjon, indítványozzuk, hogy legyen a 
magyar nemzetnek választott karmestere, nem pedig concessionirter Kapell-
noeister. (Zen. Lapok.) 
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+ (4 lipótvárosi templom kápolnáját) 'febr. 10-én szentelendi föl 
herczeg-primás ő eminentiája, kit 5—6-kára várnak Pestre. 

-f- {Kecskeméten) f.hó 24-én egy honvédtiszt temetésekor ennek kopor¬ 
sóját 75 bajtársa állta körül, mind honvédtiszti egyenruhában. 

+ (JLauka Gusztáv) ismert irónk N-Váradról Pestre tette át állandó 
lakását. 

+ (Reményi Ede kitüntetései.) Mióta a művész hazánkba visszatért, 
hangversenyei jövedelméből 27000 ftot fordított jótékony és közczélokra. Vi¬ 
szont Reményi is számos kitüntetésben részesült, nevezetesen 29 várostól 
kapott díszpolgári oklevelet; 37 kaszinónak lön tiszteletbeli tagja; a pesti 
ferencziek konfráternek, a rimaszombati csizmadiaczéh czéhmesterévé s Nóg¬ 
rádmegye bizottmányi taggá választá meg; K.-K.-Halas városa pedig 60 
hold földdel ajándékozó meg, melynek jövedelmét a művész, mindaddig, 
míg a haza szükségben van, közczélra Ígérte fordítani. 

-f- {Tehát mégis lesz Pesten jogászhál.) Amint tudjuk, a jogászság két 
részre szakadt azon kérdés fölött : ha vájjon legyen-e jogászbál ez idén vagy 
eem? Végre is mindkét párt megmaradt nézete mellett : a kik ellenezték, 
nem báloznak; a kik tánczolni akartak, csak megtartják a jogászok táncz-
vigalmát feb. 6-án a Lloyd-teremben. 

+ (A bécsi magyar jogászok által) febr. 6-án adandó tánczvigalomra 
az Akadémia összes tagjai meghivattak. E tánczvigalom jövedelme, mint 
tudjuk, az Akadémia palotájára fog fordittatni. 

+ (A szűkölködő honvédek segélyezésére) a honban több helyt alakul¬ 
nak egyletek a pesti példájára. így közelebb Váczon és Győrött alakult 
hasonló egylet. Ez utóbbi helyen a győrvidéki volt honvédek febr. 2-án 
gyűlnek össze a mondott ügyben értekezni. 

+ (Az 184*/9-iki honvéd lovas tüzérkar pécsétjét) Czyntula Adolf köz¬ 
birtokos Kun-Szent-Miklósról beküldé a „Magyarország" szerkesztőségé¬ 
hez a nemzeti Múzeum számára. 

+ (A györvidSki volt honvédek is) a pestiek példájára elhatározták, 
munkaképtelenné vált bajtársaikat gyámolitani; mely czélból február 2-kán 
Győrött a honvédtanyán értekezletet tartottak. — Január 24-kén Győrött 
mintegy egy negyedóráig tartott szép északifényt láttak, mely este 73,4 óra¬ 
kor kezdődött. Ugyanaz nap 5% órakor pedig fényes meteor volt látható a 
délnyugati égbolton. 

•+• (Hogy mennyit összefirkáltak) a régi rendszer hivatalnokai, arra 
nézve csak egy példát hozunk fel. Sz.-Fehérvárra csupán a bicskei és sárbo¬ 
gárdi járásbíróságoktól harminczhárom szekér efféle iromány érkezett! Eb¬ 
ből sejthetjük, hogy hány ezer szekérre volna szükség, ha mindazon 
hivatalos irkafirkákat, melyek tizenegy év óta Magyarországban létrejöttek, 
tovább akarnák szállítani. 

•+• (A zólyommegyei alispán) a liptómegyei gyűléshez német levelet 
intézett, a mi közbotránkozást szült. A levelet visszautasították. 

b.— (A román egijefemet N.-Szebenben) a „Donau Z." olykép inditva-
nyozta fölállittatni, hogy abban vegyest német és román előadások tar¬ 
tassanak. 

b.— (Felszólítás.) Az aradi német újságban Urbán Gy. ur Arad és 
Aradmegye lakóit adakozásra szólitja fel Csintye község javára, hol az ár-
viz 33 házat s 11 melléképületet rombolt le, vagy tett lakhatlanná. 

— (Losonczi tisztujitás.) Innen jan. 27-ről irják : Nem látom felesle¬ 
gesnek megemlíteni, hogy városunk tisztujitása az 1848-ik törvények alap¬ 
ján f. hó 19-én megtörtént. — A város utczái kivilágittattak, a közbizalom 
utján megválasztott főbiró fáklyászenével tiszteltetett meg. A város íout-
czájában levő csendőr-laktanya ablakai, nemcsak hogy kivilágítva nem va-
lának, de annak udvarában a csendőrök s az itt állomásozó gyalogezred 
legénysége fegyverben s töltényekkel ellátva állott készen a tisztelgő fak-
lyásmenet megrohanására, ha ablakaik beveretnének. — A polgárság eleve 
értesülvén a dolgok állásáról, tartózkodott minden tüntetéstől; s csendben 
vonult el a laktanya előtt. — Mily könnyen lehetett volna borzasztó véreng¬ 
zés e dolog következménye! 

— (Hubai színtársulata Váczon.) Vácz, jan. 28. Pár hónapja, hogy 
Hubai derék szintársulatával körünkben mulat. A társulat lelke a rend és 
pontosság, a mi — fájdalom, több vidéki társulatnál hiányzik, pedig csak 
igy lehet elérni azon nemes czélt, mely a színészetnek rendeltetése. — Fér¬ 
fiak : Hubai, apa-szerepekben, a szigorúbb igényeknek is megfelel. Sztupa, 
alakja- és hangjánál fogva legalkalmasabb a hősi szakmára. Keleti, szép te¬ 
hetségű színész; különnemü alakok személyesitője. Völgyi, népszínmű-éne¬ 
kes; csinos alak s kellemes középhangja van. Kőmives, komikumban találja 
magát igazi helyén; különösen zsidó-szerepekben kitűnő. Továbbá : Czucz, 
Miklósi, Körösi megemlítésre méltó színészek. A nők közöl Hubainé nemes 
játéka méltánylatot érdemel; nemkülönben Keletiné természetes előadása — 
mely az életet oly hiven tünteti elénk — teljes elismerésben részesül; s mint 
népszinmü-énekesnő, szép hangjával már sok dicsőséget aratott. Nagyné, 
anyaszerepek jeles személyesitője; játékában tüz és lélek van. Továbbá 
Kömivesné, Lengyelné, Völgyiné, Lengyel Lilla hasznos segédszinésznők. 
Ennyiből áll e társulat java, — kik méltánylatunkat s becsülésünket kivív¬ 
ták mind erkölcsi, mind művészi tekintetben. — /. A—d. 

-f- (Tűzvész.) Pomázon jan. 27-én virradóra tűz ütött ki, melynek csak¬ 
hamar 64 ház lőn martaléka. Két gyermek is áldozatul esett a pusztító elem¬ 
nek. A leégett házak közöl 32 a trieszti, s 24 az első magyar biztosító-tár¬ 
saságnál biztosítva volt. 

+ (Balassa-Gyarmaton) febr. 10. és 11-én tánczvigalom lesz, melyek 
tiszta jövedelme az ottani nemzeti és losonczi egyesült protestáns iskolák 
javára fog fordittatni. 

— A Gusztáv-Adolf-egylet ujabb jótékonysága.) Losoncz, jan. 27. Ma 
ujabban tapasztaltuk a németországi Gusztáv-Adolf-egylet középponti bi¬ 
zottmányának, szegényebb sorsú prot. egyházaink irányában ismételve ta-
nusitott meleg részvétét. — A mai postával a losonczi ágostai ev. egyház-
lelkészi hivatala utján, egy 3267 ft 18 kr. osztir. ért. terhelt levél érkezett; 
— melynek tartalma a fentebbi öszletnek szegényebb sorsú egyházaink kö¬ 
zötti felosztását következőleg rendeli el : Losoncz kap : 1500 ftot, Buda-
Lehota 172 ft 72 krt. Újvidék 273 ft 88 krt. Selmecz 197 ft 73 kr. Temes¬ 
vár 276 ftot. Zavada 56 ft 82 krt. Ferdinándhegy 372 ft 60 krt. Makó 77 
ft 28 krt. Lúgos 276 ft 52 krt. Resicza 63 ft 63 kr. — Mennyire meg van 
czáfolva e nemesszivü tényekkel azon gyanú, mintha a pátenst el nem foga¬ 
dott egyházak, a vallási buzgalom s emberbaráti szeretet magasztos eszmé¬ 
jéből kifolyó ily kegyeletes segélyezésben többé nem részeltetnének. 

-f- (Szerencsétlenség a Dunán.) Jan. 25-én este két férfi és eo-y nő át 
akarván kelni a Duna jegén, midőn körülbelől a folyam közepére értek, a 
jég beszakadt alattok s a szerencsétlenek nyom nélkül eltűntek. Ily szomorú 
következménye van a két krajezáros gazdálkodásnak! •— Jan. 28-án reggel 
pedig egy tisztességesen, budába öltözött férfit húztak ki az aldunasoron a 
jég alól. Nem tudni, mint került oda; de minthogy tárczát nem leltek nála, 
azt gyanítják, hogy rablók vetették bele. E szerencsétlen a „Sürgöny' sze¬ 
rint nem más, mint Baumgartner József az alaguti részvénytársaság tit¬ 
kára, ki a nevezett lap szerint maga ölte volna magát a Dunába. 

b.— (Vasúti szerencsétlenség.) Jan. 18-án este a Pestről Bécsbe menő 
személyvonat, Érsekújvár és Tótmegyer közt, a lassan haladó tehervonatot 
utolérvén s a köd miatt azt észre nem vevén beleütközött. A mozdony s né¬ 
hány teherkocsi összetört; a gépvezetőnek lába szakadt el, de az utazóknak 
semmi baja sem történt, mert a kocsikból kiugráltak. 

b.— (Tüzesetek.) Oroszországban a lefolyt év alatt 3000 tűzeset for¬ 
dult elő, 2,200,000 rubelnél több összes kárral. 

+ (Vizár adások.) Spanyolországban roppant vizáradások vannak. A 
valladolidi kerületben Tudela városnak több mint 300 háza omlott össze; a 
roppant borkészlet, mely e város főkincsét tévé, tönkre ment. Laraora tájá¬ 
ról pedig azt irják, hogy ott oly nagy eső volt, hogy az alantabb fekvő he¬ 
lyek lakosai az aradások miatt a hegyekbe kénytelenek költözni. 

— (Rabló gyilkosság.) Nagy-Kanizsa vidékéről, jan. 24-ről irják : Múlt 
hó 14-én S. L. becsehelyi izraelita 7 óra tájban reggel B. J. becsehelyi 19 
éves gyerkőczczel mint fogadott fuvarosával s 4 lóval megindult a letenyei 
malmokhoz; Polán egy rokonánál betekintett, kitől egy mérőt kért; B. J. ki 
fuvarosa volt S. L.-nek, sürgette az utóbbit, s a mint ez a szekérre ült, B. J. 
lovait megvagdalta, és sebes nyargalással a falut elhagyta. — Mintegy fél 
óra múlva azonban B. J. Polára gyalog, kocsi és lovak nélkül, visszatért, s 
ott a vele találkozóknak meg a községbirónak is elbeszélte, hogy 4 ismeret¬ 
len egyén által a polai temetőnél megtámadtatván, szekere, lovai tőle elve¬ 
tettek, S. L. pedig agyonvágatott. — A polai községbiró többed magával 
azonnal a helyszínére kiment, a helységtől mintegy 5—6 száz lépés távol¬ 
ságra B. J. szekerét s lovait a postauton megtalálta, S. L. fején kapott két 
fejszevágással, mely közöl mindegyik halálos volt, a szekérben halva talál¬ 
tatott, Becsehelyre vitetett, hol S. L. testvére, s az ott megjelenő csendőrök 
B. J.-t mint gyanús egyént vallomástételre birván, ez eleinte négy polai 
egyént nevezett meg, kik közöl három odavaló birtokos, egy pedig kanász 
bojtár, sőt még állítólag ez utóbbi által S. L.-től elvett, s egy bokorban 
elrejtett pénztárczát is B. J. megmutatta, ebben 123 ft. o. é. pénz volt. — 
A B. J. által gyanúsított egyének befogattak, valamint B. J. is, ki eleinte 
ugyan hosszasan ragaszkodott azon állításához, hogy az általa megneveze 
négy polai lakos rabolta, s különösen a kanászbojtár vágta le S. L. izraelitát, 
de utóbb a börtönbeni ideje alatt megvallotta, hogy két vágással ő ölte meg 
S. L- t s társai nem voltak. — Folyó hó 3-án Becsehelyen a rögtönbiróság 
összeülvén : mert még a 20 évet be nem töltötte B. J., ügye rendes törvény 
útjára utasittatott. — Z. Z. 

h.— (Nagy öröm van Konstantinápolyban), mert a zultánnak kis fia 
született. 

— (Magyar divat Parisban.) Német lapok után irjuk e ránk nézve 
örvendetes hireket : Eddig mindig Parisból vártuk a divatra nézve a jelszót, 
melynek hódoltunk; annál érdekesebb, hogy most a francziák hallgatnak e 
részben másokra, még pedig a magyarokra. A párisi tánczvigalmakban igen 
szeretik most a magyar viseletet, sőt magánál a császári udvarnál is szivesen 
látják. Hanem bármennyire ügyesek is a franczia hölgyek az öltözködés 
mesterségében, a magyar ruha még sem ugy áll rajtok, a mint kellene; ugy 
látszik, e viselet épen csak a magyar nők sajátságos termetéhez illik, s ezek 
a magyar ruhát nem csak felölteni, hanem viselni is tudják. Különben a fran¬ 
cziák ugy bele vannak szerelmesedve ez öltözetbe,hogy minden hallétben, ha 
azt akarják, hogy tessék a közönségnek, mulhatlanul beleszőnek magyarokat 
és magyarnőket, — az azután mindegy, Hátsó-Indiában történik-e az ese¬ 
mény, vagy épen Chinában. 

b.— (Bécsben egy kártyavetönöt,) P. Józéfa asszonyt a törvényszék 
elé idézték, a mely előtt avval védte magát, miszerint ő nem tehet arról, 
hogy a közönség még mai nap is oly babonás. Seregesen ostromolták őt la¬ 
kában a fiatal s vén urak, ifjú és agg szüzek, mamák, ki gyalog, ki bérkocsin, 
ki saját fényes fogatán jőve hozzá. Hogy szabaduljon tőlük, hát kénytelen 
volt nekik kártyát vetni; arról pedig ő ismét nem tehet, ha némelyik erővel 
ott hagyott nála néhány krajezárt; ő sem nem kért senkitől, sem senkinek 
utána nem dobhatta. — E mentségben annyi való, miszerint szégyen ko¬ 
runkra, hogy ily kuruzsolónőknek még mai nap is akad keresete, — kivált 
ott ama felvilágosodott czivilizátorok között! 

b.— (Sárközy pesti zenebándájával) jelenleg Brüsselben működik s 
mint irják, igen rósz sikerrel. 

— (Halotti ünnepély Selmecz mellett.) Selmecz jan. 21. Bányaváro¬ 
sunkra nézve ma, január 21-én ünnepélyes és a múltra emlékezve, szomorú 
nap volt. A nagy hideg daczára nagy csoportokban gyülekezett össze 12 óra 
után délben, ünnepélyes ruhában, a nép a felső piaczon, fél kettőre indult 
meg egy nagyszámú népcsoport, köztök tanulók és akadémiai növendékek 
igen nagy számmal, nemzeti lobogókkal az említett helyről, ezt követte egy 
végetlen szánsor nőkkel és férfiakkal. Három óra tájban érkezett az emiitett 
tömeg a Hodrits völgyi erdőben az országút mellett fekvő honvédek sirhal-
mához, mely csinos és egyszerű vaskereszttel volt ellátva zöld gyeppel s a 
legszebb virágokkal befedve, a kereszten koszorúk és nemzeti szalagok függ¬ 
tek, a sirhalom körül fenyüágakból egy sorompó volt húzva. — Ünnepélyes 
csend uralkodott, mely csak a mintegy 2000 főnyi tömeg ajkain megzendült 
Szózat megható hangjai által szakasztatott félbe. Miután a Szózat első része 
födetlen fővel elénekeltetett, föllépett a selmeczi ágostai hitvallású lelkész 
ur, magyar nyelven, egy rövid de erőteljes beszédet tartván, melyben az el¬ 
múlt 12 éven áti szenvedés után a jobb jövőt emlité, továbbá az ünnepély 
czélját es a hely szentségét taglalá. Ezen beszéd után, az akadémiai magyar 
ifjúság egy szomorúan hangzó költeményt énekelt el. A második szónok, 
Kövessy ügyvéd ur, tót nyelven tartott beszédet a nép azon részének, mely 
a magyar nyelvet nem érté, az előbbi beszéd tartalmához tartván magát, azt 
emelé ki, hogy bár a jelenlevő népség nagy része a magyar nyelvet nem be¬ 
széli, mindazáltal legjobb magyar érzelmű. Miután a Szózat második részét 
a tömeg eléneklé s a hazára háromszoros éljent mondott, mely a jegenyefe-
nyüerdő rengetegében százszorosán hangzott vissza — a legnagyobb csen-
dességben visszaindult és fél hatra este ismét Selmeczre érkezett. — 0. E. 

— (A gyorsírás érdekében.) Vörösvár, jan. 22. Tisztelt szerkesztőség! 
A Vasárnapi Újság f. évi 3-ik számában Lukács J. felhívása által fölhivatva 
én is érzem magamat, ez ügyben szót emelni. T. i. a gyorsírásnak, kivált a 
magyarénak igen nagy kedvelője lévén, dicséretesen ismert t. Hajnik K. ur 
útmutatásával Taylor magyarra fordított rendszerének tankönyvét készítem 
elő, 1—2 hét múlva sajtó alá adandó. Ez talán becses lapja számos olvasóira 
nézve, kiknek egyike én is vagyok, érdekkel lehet. — Grünbaum Miksa, 
főtanitó. 

— (Nyilatkozat.) Ünnepélyesen tiltakozom Lengyel József urnák e 
lapok multheti számában megjelent, Petőfi haláláról szóló levelének azon 
engemet illető kifejezése ellen : hogy én „mint költő, képzeletemtől elragad¬ 
tatván, a fejéregyházi csatára vonatkozólag nem figyelve a történelmi igaz¬ 
ságra, csak azt jegyezem fel, mit saját képzetem teremtett." — En, ki a his¬ 
tória iránt teljes életemben előszeretettel viseltettem : nem elegyítem azt 
itt sem össze ábránddal, képzelgéssel, hisz czélom ezúttal nem költemény, 
de történelmi adat irása volt. A mit a V. U.-ban közölt levelemben a fejér-
egyházi csatáról irtam : mindazt szóról szóra haliam a hiteles szemtanú gr. 
Háller Ferencztöl. Egyébiránt csataleirásom valódiságát igazolja egy másik 
szemtanúnak, Bartha János urnák levele is, mely e lapok multévi utolsó 
számában közöltetett. Tessék elolvasni. — Hogy az egész csatatért nem 
látni be ama kerti pavillon emeletéről: abban igaza van L. urnák, de azon 
részt, melyet innét nem láthaték be — másnap magán a harezmezőn végig¬ 
haladva vizsgálám át. Hogy gr. Haller nem sereg- de segesvári térparancs¬ 
nok volt : arra magam is ugy emlékszem; azonban az ily mellékes körül¬ 
mények a dolgon nem sokat változtatnak. 

Kérem Lengyel urat, oszlassa el ama balvéleményét, hogy a költő nem 
lehet egyszersmind történész is. — Pest, jan. 28. 1861. — Teljes tisztelettel 
Thali Kálmán. 

+ (Halálozás.) óvári és szentmiklósi Pongrácz Gyula, Hontmegye 
egykori főszolgabírója, Felső-Turon jan. 22-én, életének 50-ik éviben, szél-
hűdésből eredt, 12 heti kinos betegség után jobb létre szenderült. A boldo¬ 
gult hideg tetemei jan. 24-én tétettek le a helybeli családi sírboltba. Béke és 
áldás hamvaira! 

-f- (Halálozás.) Edeskuti Szilárd, volt honvédszázados s Lőcse városá¬ 
nak főbírája múlt jan. hó 21-én, életének 36-ik évében, rövid betegség után 
elhunyt. Nyugodjanak békével hamvai! 

— (Adakozások.) A múlt héten következő adakozások küldettek be a 
Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez : 

Nemesovoszi ref. lelkész Bátki István javára : Zalaegerszegről Lengyel 
Károly ügyvéd 5 ftot. 

Nemesoroszi ref. tanító Kádár István javára : Zalaegerszegről Len¬ 
gyel Károly ügyvéd 2 ftot. (Mindkét összeget Ballagi Mór urnák adtuk át.) 

A Petőfi-szoborra : Miskolczon dr. Doleschall Gábor a jan. 20-án tar¬ 
tott szinházi tánczvigalom alkalmával gyűjtött 50 ftot e czélra, melyre a 
színházi igazgató által kitűzött jutalmak is, melyek a szünóra alatt kihúzat¬ 
tak, és pedig 1 arany, 1 tallér, 1 forintos, 1 húszas, 1 tizes, felajánltattak. 
(Az .arany- és ezüstpénzt papírpénzre váltva, miért 12 ttot kaptunk, az 
egész összeg 62 fttal a pesti takarékpénztárba tétetett.) 

A magyar Akadémia palotája. < 
— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a magyar 

Akadémia számára beküldött hazafiui adakozásoknak. 
XLV. közlés : Jászberényből Teszáry János postamester által az ottani 

szabóczéh és szabóifjuság 15 ftot. — Szarvasról Farkas Balás kisdedóvodai 
tanitó által óvonczai adakozása 18 ft 60 kr. — Kakasz községe Ugocsame-
gyében Hadzsega András tanitó által 30 ftot (ebből 20 ft a tőkére). — Ósz-
szesen 63 ft 60 kr. 

Az eddigi I—XLV. közlésekkel együtt: 14,117 ft 00 kr., 1 régi római 
arany, 1 huszfrankos arany, 110 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 
4 ujftos, 140 húszas, 18 negyedftos, 1 tizes, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos 
nemzeti államkölcsön-kötelezvény. 

— (Részletes kimutatás) a fentebbi adakozásokról, melyekhez többen 
járultak : 

Szarvason az ottani kisdedóvoda tanitója Farkas Balás, óvonczai uzson-
na-krajczáraiból 18 ft 60 krt gyűjtött az Akadémia számára, mely összeget 
kétharmadában a tökére és egyharmadában a házra kívánja fordittatni. Az 
ezen összeget bekísérő levélben a nevezett tanitó megemlíti, hogy a haza 
ezen kis polgárai és polgárnői, szives örömest önként hozták meg krajezár-
jaikat, s örömmel mondtak le uzsonnáikról. A derék kis adakozók nevei : 

Benczúr Lajos 40 kr, Farkas Emil 20 kr, Winterlich József 1 ft 13 kr, Winterlich 
Irénke 20 kr, Kollár Etelka 20 kr, Kollár Laj. 20 kr, Cserneczky Gyula 20 kr, Cserneczky 
Matild 10 kr, Rétliy Kár. 11 kr, Réthy Ján. 10 kr, Réthy Sánd. 10 kr, Réthy Ilka 10 kr," 
Placskó Pál 10 kr, Krebsz J. 20 kr, Baghy Ilka 40 kr, Kovácsik Judit 10 kr, Klinkhammer 
Mari 60 kr, Braun Ignáoz 20 kr, Lukesch Flóra 10 kr, Lukesch Ilka 10 kr, Baginyi Pál 
és Endre 13 kr, Kuczkay Ilka 4 kr, Fükszl Adolf 20 kr, Kuuis Gyula és Károly 20 kr, 
Medveczky József 4 ft, Zsoldos Pál 1 ft, Gólian Soma 10 kr, Brengartner Berta 20 kr, 
Krajcsovics Soma 10 kr, Laudisz György 2ő kr, Laviczky József 50kr, Laviczky Ferencz 
50 kr, Sülye István 10 kr, Braunner Mari 10 kr, Konthtír Gyula 20 kr, Konthúr Béla 
21 kr, Plavecz Jenő 20 kr, Jánovszky Emma 20 kr, Jánovszky Gyula 20 kr, Doleschall 
János 40 kr, Oertel Emília 1 kr, Kicska Karolin 10 kr, Benczúr Emma 20 kr, Golnboffer 
Luiz 10 kr, Kemény József 1 kr, Szlovák Jenó 10 kr, Szlovák Pál 10 kr, Bárány Miklós 
10 kr, Dlbányi Mari 10 kr, Slajfer Pál 10 kr, Slajfer József 10 kr, Slajfer János 10 kr, 
Lukesch István 10 kr, Krajner Gábor 10 kr, Ponyiczky Vilma 20 kr, Novak Irénke 10 kr' 
Knizner Zsigmond 10 kr, Nyácsik Samu 10 kr, Komlovszky János 10 kr, Hanák Betti 
20 kr, Lengyel Sándor 20 kr, Kocsis Izabella 10 kr, Kocsis Teréz 10 kr, Kövesdy Béla 
20 kr, Pokorny László 30 kr, Spét Feri és Anna 4 kr, Jancsovics Pál és József 1 ft, Cho-
van Berta 10 kr, Salatz Viktória 10 kr, Rohoska Ida 17 kr, Fodor Ilka 10 kr, RaiszRóza 
10 kr, Komlovszki Pál 10 kr, Neuman Lajos 10 kr, Humenyik Lajos 10 kr. 

Rákászról (Ugocsamegye) az ottani görög kath. ruthen nép rokon¬ 
szenvének jeléül, 30 ftot vettünk, mit a község elöljárói, az ottani birtokos 
urak és a helybeli lelkész buzdítására, ajánlottak fel, azon öszvegből, 
melyet a Veresmarton állomásozó csendőrökre fordított költségek kárpótlá¬ 
sául nyertek a múlt napokban. (Azonkívül ugyan e kárpótlási öszvegb'-l, 
még a helybeli iskolába járó szegény sorsú gyermekek számáratiskolai köny¬ 
vek megszerzésére 90 ftot szavaztak meg.) 

Szinházi napló. 
Péntek, jan. 25. „Gritti" Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Szigligeti. 

E darab szerzőnek nemcsak egyik leghatásosabb, de egyszersmind egyik leg¬ 
jobb darabja is, mely egy maga elegendő volna, Szigligetit mint határozott 
drámaírói tehetséget tüntetni föl. Azért, ha Grittit látjuk a szinlapon kiirva, 
némi türelmetlenséggel várjuk az estét, annál is inkább, mert előadatása is 
egyike a legkiválóbbaknak színpadunkon. Egressy művészi egyéniségének a 
czimszerep oly határozottan megfelel, hogy a midőn Grittit játszsza, a szí¬ 
nész az általa képviselt alakkal teljesen egygyé olvad, ugy hogy az illusió 
tökéletes, nem látjuk a színészt, mert benne Gritti áll előttünk a maga teljes 
valóságában. Jókainé méltó társa Egressynek; különösen elragadó volt azon 
jelenetben, midőn Czibak koporsójánál szónokolt. Ök ketten, nem mint el¬ 
lentétek, de mint egyenlő művészi erők, emelik egymás játékát. Szilágyi 
Sándor több szerepében teljes méltánylatot érdemel; de mint Czibak nem 
elégit ki, azért e szerepet mástól (péld. Szigetitől) óhajtanok látni. 

Szombat, jan. 26. „Troubadour/' Opera 4 felv. Zenéjét irta Verdi. 
Vasárnap, jan. 27. „A kisértet." Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta 

Szigeti József. A mint Szigeti páratlan csizmadiamester, ugy Szerdahelyi 
felülmulhatlan csizmadiainas, ezt már rég tudja a színházba járó közönség, 
valamint azt is, hogy Tóth József az álnok molnármestert, kivált az utolsó 
felvonásban, midőn a kisértet megjelenik, remekül adja. Szilágyi Béla még 

mindig nem vetkezé le feszes modorát. A földesúr szerepében oly közönyös¬ 
séget mutat, mintha erővel kapaczitálni akarná a közönséget, hogy nem igaz 
ám az, a mit a színpadon látunk, hanem az egész csak csupa komédia. Ha a 
színész színpadi csalódást akar előidézni, szükséges, hogy tökéletesen bele¬ 
teremtse magát szerepébe s minden izében át legyen hatva általa, szóval, 
kell, hogy a színész maga is illusióba essék. Közönség, kivéve a karzatot, 
igen igen mérsékelt számmal volt jelen. 

Hétfő, jan. 28. „Falura kell mennie." Franczia vígjáték 3 felv. Fran-
cziából németre, németből magyarra fordított vigjáték.^ Tanúsítják ezt 
a darab német nevű személyei: Zimmerné, Drang Ferdinánd stb. Miért 
nem tartják meg vagy az eredeti franczia neveket, vagy ha már forditani 
kell, miért nem találkozunk magyar nevekkel? —Az előadás összevágó volt. 

Kedd, jan. 29. Markovics Ilka javára : „Észak csillaga." Opera 3 felv. 
Zenéjét irta Meyerbeer. E dalműnek ma is nagy közönsége volt. A jutalma¬ 
zott Prascovia szerepét énekelte, elég csinosan; csak tartózkodnék a trillá¬ 
zástól, a miben, kivált Hollósy-L.-né mellett, nem igen arathat diadalt. Péter 
czárt ezúttal Bignio adta. 

Szerda, jan. 30. „Országgyűlési szállás.u Eredeti vígjáték 4 felvonás¬ 
ban. Vahot Imrétől. 

Csütörtök, jan. 31. „Eljegyzés lámpafénynél." Operetté 1 felv. Offen-
bachtól. Ezt követte : „Egy szinészné." Vígjáték 1 felv. 
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SAKKJÁTÉK. 
58-ik sz. feladvány. — B. Meszéna Istvántól (Lessen). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

1) 
2) 
3) 
4) 

Világos 
V f 2 - g 3 
V g 3 — bS 
H e 4 — c 8 
V b 3 — b 6 

Az 5 2. számú feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól.) 

Sötét. Világos. C) 
K c 4 — b 5 A) 1) 
K b 5 — a 5 a) 2) 

b 4 — c 3 : í 3) 

2) 
8) II e 4 — d 6 f 
4 ) B h l — a 1 £ 

2) 
3) V b 3 — d 3 f 
4 ) V d 3 — a 6 £ 

c) 
2) 
3) 
4) 

H e 4 —c 3 f 
V b 3 - a 4 : : 

A) 

1) 
2 ) V g 3 — e 5 f 
3) B h 1 — h 3 
4) H vagy V £ 

a 4 — b 3 : b) 
K b ö - a 4 

II c 7 — d 5 c) 
K b 5 — a 5 

e 6 — e 5 
K b ó — a 5 

K c 4 - d 5 B) 
K d 5 — c 4 
tetszés szerint. 

B) 

1) Ke 4 — (14 
K d 4 - e 4 
K e 4 — e 5 

C) 

H e 4 -
. V g S -

4) H d 6 — 

d 6 f 
d 3 f 

Sfttét. 
F d 8 — e 7 D) 
K c 4 — d 4 : d) 
tetszés szerint. 

2) 
3 ) V g 3 - d 3 f 
4) e 2 — e 4 ^ 

d) 
F 
K 

e7 — d 6 : 
c 4 - dö 

D) 
1) 
2) H e 4 — d 2 
3) V g 3 - d 3 
4) H d 2 - £ 

E) 
1) 
2) B h l - c l f 
3) B c 1 — c 5 f 

) V 3 j 
F) 

1) 
2) V g 3 - c 3 f 
3) V c 3 — c ö f 
4 ) V c 5 - e 5 = j = 

H e 7 — b 5 E) 
K c 4 — d 4 : 
tetszés szerint. 

e 6 - e 5 F) 
K c 4 — d 5 
tetszés szerint. 

b 4 - b 3 G) 
Ke 4 — dö 
K d 5 — e 5 : 

l) 
2) H e 4 — d 6 f 
3) B h 1 - d 1 f 
4 ) V g 3 — e 3 =]= 

B h 8 - h ö 
K e 4 — d 4 : 
K d 4 — c 5 2) B h l - d l f 

3) V g S - f 3f 
4)VfS — e3j|: 

(Apróbb változatait nem jegyeztük ide. De aligha csalódunk, midőn állítjuk, hogy 
minden eddig létező feladvány közt, ennek van legtöbb szép változata.) 

Helyesen fejtettek meg. Veszprémben : Fülöp József. — Kis-Kürtösön : Cse-
miczky Károly. — Lessen : báró Meszéna István. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Ma¬ 
ros- Vásárhelyit : Dósa Gábor. — Parabutyban : Rothfeld József. — Rozgonyban K. Gy. 
B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Sárospatakon : Sziros Mihály. — Gy-.Fejéreárotl : Hor¬ 
váth Lajos. 

Az 53. számú feladvány megfejtése. 
(Bayer Konrádtól.) 

Világos. Sötét. 
1) V d 7 — b 7 : B a 2 - a 6 (legjobb) 
2) V b 7 - g 2 B b l - e l : (legjobb) 
3) V g 2 — a 8 B e l — e 2 : A) B) 
4) II d 8 — c 6 + B a 6 - c 6 : 
5) V a 8 — a 1 

Világos. Á) 
3) 
) 

Sötét. 
d 6 — d 5 

B a 6 - d 6 

Világos. B) Sötét. 
3) tetszés szerint. 
4) H d 8 - f 7 f F g 8 - f 7 : 
5 ) V a l - h l ; j : 

Fülöp József. — Lessen : b. Meszéna 

3) 
4 ) V a 8 - b 8 | 
5) H d 8 — c 6 ^ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben p 
István. Uj-Becsén : Cselkó György. — Kis-Kürtusón : Csemiczky Károly. — B.- Új¬ 
városon : Kovács Lajos. — Parabutyban : Rothfüld József. — Sáros-Patakon : Szivos 
Mihály. 

Rövid értesítések. Sárospatak : Sz. M. A fölállítás hibátlan. — T.-Füred : N. 
Gy. A múltkori feladvány megfejtése helyes volt, de a mostaniak nem sikerültek. — T.-
Sí.-Miklós : F. Á. Ez egyszer nem sikerült. — Cs. : D. S. Nem ugy van az! — Gy.-Fe-
jérvár : H. L. Nálunk ön mindenkor szívesen látott vendég! 

Szerkesztői mondanivaló. 
5502. Bécs. K. M. Üdvözöljük a Schallinger kávéházat és derék közönségét, mely 

annyi magyar lapot járat; sőt azt is teljesen méltányoljuk, hogy e lapok előfizetési dijá¬ 
hoz nemcsak — mint itt-ott irták — az orvosnövendékek, hanem erejökhöz képest szá¬ 
mos iparos ifjú is járul, és szorgalmasan olvasgatja. Ne is feledkezzenek meg egy perezre 
is, hogy ,,a nagy világon e kivul . . . ." —Végre még azt is becsüljük, hogy a sz. István¬ 
téren levő café frangais kávésa egymaga 11 magyar lapot járat. Bécsi hazánkfiai nem 
fogják elmulasztani, e figyelmet viszonozni. „„» ,^ , 

Ő503. Letenye. N. Z. Zs. A czikk csak azért nem közöltetett, mert a dolog ter¬ 
mészete szerint e czáfolatnak is ugyan azon lapban van helye, hol a támadás történt. 
Vegye kérjük, tekintetbe a szükségképen közlendők halmazát, kivált egy hetilapnál s ki¬ 
vált most. 

5504. Pápa. W. A. A szép rajzokat köszönettel vettük. Az ajánlatra nézve min¬ 
den lépést meg fogunk tenni, a mit hatáskörünknél fogva lehet. 

5505. S.-Szombat. T. örömmel halljuk az ottani iíjuság szép előmenetét magyar 
színdarabok előadásában. 

5506. Makó. Barsy P. A P. U. „börzei árkelete" rendesen és hiven közli az ezüst 
áe arany árát s ebből a bankjegy értéke is kiszámítható. 

5507. Páka L. V. A volt honvédek iránt tett indítványa fölösleges volna, miután 
ez most ugy is kiváló figyelem tárgya a megyék gyűlésein. Átalános elvet itt kimondani 
lehetetlen; minden alkalmazásnál fődolog : a képesség és jellem. 

5508. Ket j ó tanács. Komoly dolgok ; mélyebb, tüzetesebb tárgyalásra volna 
szükség. 

5509. Selinecn. O. E. Köszönjük a rajzot. Később akarjuk felhasználni, midőn 
valamennyi ily sirok rajzát birandjuk. 

5510. Tiszi-Ujlak. K. A német kísérő levelet értjük, de a magyar czikket, nincs 
szerkesztői lángész, a ki emberi művé teremthesse. Nyelvtani gyakorlatok S7orgalmas 
forditását ajánljuk — átmeneti hidul a czikkiráshoz. 

5511. Jászapáti. V. S. Ha tért nyerünk, szivesen közöljük az egyes adakozók 
neveit is, — de mikor az annyi tért igényel, hogy sokszor kénytelenek vagyunk csupán 
az átalános összeg, a hely s a beküldő megemlitése mellett maradni. 

tér. *) 
Kérelem a m. Akadémia pénztáraokához. Romhány község f. é. 

febr. 26-án a magyar Akadémia palotájára 40 a. é. forinttal, romhányi 
plébános s esperes főt. Poroszkay Péter ur 5 ft., alulírott 5 ft., több rom¬ 
hányi fóldmives lakosok egy-egy forinttal járulván, tettek le nálam mintegy 
57 forintot a. é. — melyeket én t. Frideczky Lajos tereskei földbirtokos 
urnák — ki ezen összeget, mint ivtartó Tóth Lőrincz akadémiai pénztárnok 
úrhoz ígérte beküldeni, s állítólag be is küldötte, kézbesítettem. Miután 
ezen tehetségünkhezképesti adomány hirlapilag kimutatva, s illetőleg köz¬ 
zétéve mai napiglan nem lenne, holott Romhány községe az elsők sorában 
sietett hazafiui kötelességét — filléreinek a haza oltárára letéttelével leróni — 
és nehogy én is, kinek szerencsém vala ezen összeget gyűjteni, azon polgár¬ 
társaimtól, kik bizalomteljesen tették le nálam szent czélra szánt filléreiket 
— a gyanúval, mintha ezeket t. Frideczki Lajos ur kezeihez át nem szolgál¬ 
tattam volna — csak távolról is terheltessem — esedezem, miként méltóztat-
nék többek nevébeni abbeli felhívásomra válaszolni: ha beküldettek-e való¬ 
sággal filléreink, vagy sem? 

Mi hazafiságát és becsületét mindenkinek tiszteletben tartjuk, valakit 
sérteni, szándékunktól távol lévén, t. Tóth Lőrincz akadémiai pénztárnok 
urnák nyilatkozataért hirlapilag esedezünk. Tisztelettel maradván,Romhány-
ban decemberhó 15-én 1860, többek nevében Fityka Ferencz. 

— Kérelem. Magyarhoni, átalában európai levelezőimet kérem, 
hogy leveleiket hozzám ezután is az eddigi módon utasítsák. Minatítlan 
(Mexikó) dec. 5. 1860. — László Károly. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 
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TARTALOM. 
Dr. Rómer Flóris (arczkép). V. — A nagy év. Ssász Károly. — Életem legszomo-

rubb napjai. (Folytatás). Jókai Mór. — Pontok Magyarország múltjából. (Folytatás). — 
Szolnok (képpel). — A hamis barátról egy hindu mese. Budenz J. — A pesterei barlang 
(rajzzal). Gróf Széchenyi István műveiből. Egyveleg. — Tárház : Adatok Petőfi halálá¬ 
hoz. XXVIII.—XXX. — Egyház és iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. Irodalom e's 
művészet Közintézetek, egyletek. Mi újság? A magyar Akadémia palotája. Színházi 
napló. Sakkjátők. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Hetinaptár. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckeuast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

I 

Nyolczadik évi folyam. 

Pest, február 10-én 1861 

félév888^^*''' 'Jjságr hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnani Uisácra 
* ft l i ' a P o l i 4 i k a i Újdonságokkal együtt 5 ft. nj pénzben. A Vasárnapi Újság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 10 ft e'vneírvedre 
____lJUJ>enzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1 szám ) 

Gróf Apponyi György. 
^*z országbírói méltóság, ősi alkotmányunk egyik legrégibb 
menye. A Judex curiae latin elnevezés mutatja, hogy az or-

'zagbiró a király székhelyén a legfelsőbb fölebbviteli hatóságot 
&fpezé, s a midőn idők folytán, egyes személyek helyett a kolle-
fi+aiíf kú*óságok hozattak be, az országbíró, a nádor jelen nem 
etében, a hétszemélyes tábla elnöke lett. Országgyűlések alkal-

Val, a nádor jelen nem létében a főrendeknél elnökölt, valamint 
a Karok és rendek tábláján is az elnöki széket, egy más törvényke-

'iztviselő, a királyi tábla elnöke, a személynök, foglalá el. — 
után igazságügyi miniszter neveztetvén ki, az országbírói 
pusztán a hétszemélyes tábla elnökségévé változott. A mi-p y g 

p a „méltóságos főrendek táblájáéból egyszerűen a „felsőház" 
ett> az országbíró is megszűnt e magas gyülekezet rendes elnöke 
enni, habár az azon évben Pesten tartott országgyűlés alkalmával 
elsöhái M i l á h G ö 

ggy 
elsöházi elnöknek épen Mailáth György neveztetvén ki, azért a 
orniány ezen választása, egye¬ 

p 
y ezen választása, egye 

nes összeköttetésben nem volt a kin ^nevezettnek országbírói tisz¬ 

és viszonyok ha-
g y h o z t a magaval> hogy 

ben a több mint 10 évig 
országbírói méltóság 
reállittatott. Az okt. 

egfelsöbb kéziratok ugyan 

az g r o különösen az ujon-
t n

 n . tervezett m. kir. helytartó 
janács vezérletével leend meg-
kö 1^'j8 a fötáraokmester elnö-
, • Kodése csak az országbíró íZtetéseÍ f t t ] 
róva 

k o r a b l : ) a n 

akar V 
l 

országbi-
a t a l t elvállalni nem 

' & m i d ö n e ^ m a s á1 ' 
s á „ r a neveztetett ki e méltó-

zési ü k ö z b e n ' a törvényke-
jöttek létthlU ° l y ™ZOn{ok 

L ll 
a gbL , T í 

P Iró> minden idejét a 
riil K y é s i "gyekben felme-
l a „ .b°nyodalmak veszik kizáró-i ag igénybe. 

Azon hazánkfia, a kire e 
n agy feladat megoldása vár, GRÓF APPONYI GYÖRGY. 

Apponyi György gróf, a ki született 1808-ban, s már kora ifjúsá¬ 
gában a m. kir. udv. kanczelláriánál fokonként fogalmazói s titok 
noki hivatalt viselt, később a kir. tábla bárója lett, végre pedig az 
udvari kanczellária másodelnöke, mely hivatalát az 1848-ki po 
zsonyi országgyűlésnek csaknem végéig nagy erélylyel folytatá 

Nincs most annak ideje, hogy elmondjuk, mennyire népsze¬ 
rűtlen ember volt egykor Apponyi György az országban. Most 
már más idők, más viszonyok vannak, s hiában akarnánk a régi 
dolgokról a jelen szempontjából ítélni. Akkor pártérdekből és 
szenvedélyből mondtunk mindenkiről Ítéletet : most pedig kizáró¬ 
lag azt veszszük tekintetbe,hogy ki bizonyitotta be magát igazi hű 
magyar hazafinak, a megpróbáltatás nehéz éveiben ? 

Ezóta egyszersmind a legnagyobb s legnehezebb politikai 
kérdéseket megoldák az idők, eldönték az események A történész 
ugyan fel fogja jegyezni, hogy például a kir. városok rendezése 

tárgyában mily szűk körre szőri-
tott választási törvényjavaslat 
volt az, mely az udv. kanczellá-
riától, királyi előterjesztések 
alakjában, az országgyűlés elé 
terjesztetett? De nem kell fe¬ 
ledni, hogy mily világ volt még 
akkor, s mily nézetek uralkod¬ 
tak, nemcsak hazánkban, hanem 
egész Európában is. A világhírű 
tudós, Guizot, a ki Lajos Fülöp 
francziák királya alatt 8 évig 
volt miniszter, mindenkép el¬ 
leneszegült a franczia választási 
törvények megmásitásának, pe¬ 
dig azon időben a dúsgazdag és 
annyi forradalmat átélt Fran-
cziaországban is, csak az bírt 
követválasztási joggal, a ki leg¬ 
alább 200 franknyi egyenes adót 
fizetett. Ilyen egyén pedig még 
az óriás Francziaországban is 
legfölebb csak 200,000 találko¬ 
zott! Ma már másként van min¬ 
denütt. Francziaországban az 
átalános szavazati jog uralko¬ 
dik, Magyarországban pedig az 
1848-ki dicső törvényekben a 
választási jog oly bőkezüleg 
van osztogatva, hogy e rend¬ 
szabály által nálunk, mindej 
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