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"Wajda Mihály által 9 ft. 1 kr. (ebből a tökére 3 ft. 50 kr.). — Összesen 
25 ft. 1 kr. 

Az eddi fii I—LU. közlésekkel együtt : 14,001 ft. l l kr., 1 régi róm. 
arany, 1 huszf'rankos arany, 112 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 
4 ujftos, 140 huszas, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos nem¬ 
zeti államkölcsönkötelezvény. 

(Részletes kimutatás) a fentebbi adakozásokról, melyekhez többen já¬ 
rultak : Tisza-Sealókról Csurilla Ján.ur és családja tagjai 6 fiot tettek össze 
a 
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tudományok házára. A hazafiui adakozás egyes tételei : Csurilla János j 
ft.; — neje szül- Simkovits Mária 1 ft., leányai: Szidónia 1 ft., Gizella' 

1 ft.; szolgacselédei : Juhász István 25 kr., Pomaházi Gábor 25 kr., Szabó 
Margit 25 kr., Pomaházi örzsi 25 kr. Örvendetes látmány, midőn a család 
összes tagjai át vannak hatva az áldozatkészség nemes érzelmétől. 

Erdélyben, Udvarhelyszék egy ősi székely helyén, Bordos községben 
ifj. Wajda Mihály bocsátott szét egy lelkes felszólítást, hogy a tudomány 
Pesten épitendő országos házára nyújtsák be áldozatfilléreiket, e felszólitásra 
9 ft. 1 kr. gyült be. a következő adakozóktól : 

ifj. Wajda Mihály a házra 1 ft, a tökéhez 25 kr; Szőke Endre a házra 1 ft, a töké¬ 
hez 1 ft; Lendvay Imre a házra 1 ft, a tőkéhez 1 ft; Pálffy Eiek a házra 50 kr, a tőkéhez 
50 kr; — továbbá a házra: Molnár Károly 20 kr, Vajda József 60 kr, Dávid György 
20 kr, Vajda György 40 kr, Markos Pál 20 kr: a község több szegény tagja 1 ft 16 kr. 

SAKKJÁTÉK. 
67-ik sz. feladvány. — Weisz A. J. tanártól (Budán). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

A 62. számu feladvány megfejtése. 
(Parabutyi gyárból.) 

Sölet. 
K e 6 — f 5 
K f 5 — e 4 : A) 

Világos. 
2) 
3) H e 8 — g 7 

A) Sötét. 
K f 5 - e « 

Világos. 
1) H g 8 - f6 
2) H f 6 — e 4 : 
8) H e 8• — d 6 £ 

Helyesen fV.jtették meg. Veszprémben : Fülöp József. —• Lessen : báró Meszéna 
Pesten "• Cselkó György. — Simongálhon : ifj. Tóth János. — Mottókon : Skvór Antal. — 
Kit-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Tordán : Wo'f G. és Sztankay F. — Bécsben : Gold 
Samu. — Debreczenben : Reisinger Imre. — Porostlón : Nyilas Alajos. — B.-Újvároson : 
Kovács Lajos — Gyula-Fehérvárott: Horváth Lajos. — Győrött : Rózsa Elek. — Hatvan¬ 
ban : Kovács Zsiga. 

Rövid értesítések. B.-KeresUvr : Olcsváry I. ön a 61. sz. feladványt helyesen 
fejtette meg. A 60-ra vonatkozólag nézze ön a 9-ik számbeli rövid érteMtéieket. — Eben-
thal. Sz. J. Két mozdulatlan gyalog miatt d 1-en világos Futár nem állhat. 

Szinházi napló. 
Hétfő, ápril 1. „A vén bakancsos és fia a huszár." Eredeti népszínmű 

3 szakaszban. Irta Szigeti József. Ma kezdetett meg az uj szinházi év, régi, 
de jó eredeti darabbal. Sajnáljuk, hogy a „Friczit" ezuttal is Szigeti helyett 
Tóth Soma adta, ki ugyan sok furcsasággal játszik, de azért Szigetit nem 
pótolhatja teljes n. A kettő „Friczije'- ugy áll egymáshoz, mint a forditott 
darab eredetijéhez. Ilont is inkább óhajtottuk volna Lendvainétól látni, mint 
Szilágyi Bélánétó'l. 

Kedd. ápril 2. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé Erkel 
Ferencz. E szép dalmiivet ma adták először a rendes helyárakkal. Sietett is 
a közönség tömegesen az előadásra, ugy hogy a kik idején be nem iparkod¬ 
tak, kénytelenek voltak az előadás nyujtandotta élvezetekért másutt keresni 
kárpótlást, mert a szinházban már nem volt számukra hely. Mi is ezen bol¬ 
dogtalanok közé tartoztunk. 

Szerda, ápril 3. „A szigetvári vértanuk." Eredeti szomorujáték 4 felv. 
Irta Jókai Mór. 

Csütörtök, ápril 4. „Toll hatalma." Vigjáték 1 felv. „Férjaz ajtó elött." 
Operette 1 felv. „Varázs-hegedű."' Operette 1 felv. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5595. LAcse. B. T. A beküldött rajzok — kettő kivételével, melyeket már birunk 

— munkában vannak s meg fognak jelenni. 
5596. A si . Uir«!yl domb. Figyelmet gerjesztőleg indul. Legközelebb elolvassuk. 
5597. Mngyar, indulj! Már harmadik fordítása a marseil'aisenek, ez utóbbi kü¬ 

lönösen magyar viszonyokra alkalmazva. A próbák nem sikerülnek. De ez nem csoda. 
Ama dal franciáknak, franczia szellemben van irva; nálunk a le«jobb fordítás sem tenné 
meg az ottani hatíst; nekünk más természetü költemények kellenek s — vannak is. 

5598. Das SpeditionaBureau. Olvassuk, hogy ,,egy itteni gazdanönek kecskéje 
négy gidát ellett s hogy ezek a legjobb egészségnek örvendnek stb.", de az nincs oda 
irva, hogy e természetcsodája hol történt. Hol lakik az az „itteni gazdanö", is hol van 
az a Speditions-Bureau? 

5600. Toma. H. J. A régi adománylevélet utasitása szerint annak idejében átszol¬ 
gáltattuk a nemzeti Muzeum igazgatóságának. Az előfizetési megbízásokat teljesitettük. 

5601. Vihar elött, alatt s után. Megérkezett s adatni fog. 
5602. Protrepticon. Az eddig vett forditások kozott ezek a legjobbak. A többi 

gyűjteményhez teszszük s kiadásán fogunk munkálódni. 
5603. JOSSVH. Porubszky S. urnak. Szabó Ábris urnak Jolsvára, egyszeri előfize¬ 

tése folytán a P. U.-nak csak egy példányához levén joga, két példányra nem tarthat 
igényt. Ennélfogva a tévedésből eddig az ő neve alatt küldött második példányt megszün¬ 
tetjük , s a mint az igazság hozza magával, ezentul Porubszky Samu ur nevére fog 
küldetni. {Kiadó-hivatal.) 

5604. Zs.-Gyarmat. H. Gy. Vettük azt a csodaszülött politikai programmot; 
elteszszük raritásaink közé, de a nyomdai festéket ujra nem vesztegetjük vele. Becsüle¬ 
tökre válik az illető választóknak, hogy ezen szörnyeteg-kiáltvány által lépen nem 
ragadtak. 

5605. Vázlatok a természet köréből. Nagy köszönettel tartozunk. Igy szeretjük 
mi az efféle czikkeket. A besorozás napját várjuk. 

5C06. Rafajna-Ujfalu. Parre P.lelkész urnak. Kérdésére sajnálattal kell önt érte¬ 
sítenünk, hogy azon, a lapokban emlitett s Pestről eltávozott Werfer Károly ugyanazon 
egyén, ki a mult évben a „Széchenyi-Album" kiadását hirdette, melyre ön is előfizetett. 
Fog-e ezen album megjelenni? s átalában mikép áll ezen vállalat ügye? arról legközelebb 
felvilágositást vár a közönség vagy az album megnevezve volt szerkesztőjétől, vagy 
Werfer csődtömegének gondnokától. A közönség megnyugtatása nagyon megkívánná 
ezt; addig e szomoru ügyről mi sem adhatunk bővebb felvilágo^tást. 

5607. Szemére Bertalan urtól, Magyarország volt miniszterétől, Londonból kö¬ 
zelebb egy czikk küldetett be e lapok szerkesztőségéhez, mely Jókai Mórnak minap köz¬ 
lött ,,Életem legszomorubb napjai" czimü visszaemlékezései némely pontjára helyreigazi-
tásul kívánna szolgálni. A beküldő ur állását teljesen méltányolva, szivesen nyitnók meg 
czáfolatának hasábjainkat, ha az csupáa csak tisztelt munkatársunk előadását, vagy szemé¬ 
lyét bármi modorban illetné; miután azonban a nevezett czikk az 1848—49-iki évek ótai 
számos szent emlékeinket, s akkor szereplett egyéniségeket oly modorban érint, melyet 
az igazság kideritésére s a kedélyek megnyugtatására a mai időben egyátalában nem tar¬ 
tunk czélravezetónek, söt károsnak hiszünk: kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy 
au emlitett czikket jelen alakjában s a jelen körülmények között ki nem adhatjuk. Ennyit 
a magunk igazolására Szemére B. ur irányában, ki, reméljük, komoly megfontolás után 
méltányolni fogja helyzetünket. 

Nyilt tér. *) 
— Nyilatkozat. Thror Lajos és társai, a főnyi franczia malomkő-

bánya tulajdonosai, megengedik nekem, hogy az általam emlitett vádra (lásd 
Vasárnapi Ujság 1861. 8-ik szám), mintha ők az én czégem alatt árulták 
volna köveiket, bizonyos eset szolgáltatott alkalmat és okot. Miután az igen 
tisztelt urak kinyilatkoztatják, hogy ilyen eszökben sem volt : részemről a 
vádat elenyészettnek vallom, feltartván a szerencsét, hogy loyalitásért loya-
litással, kölcsönös becsülésnél ne tartozzunk egymásnak kevesebbel. — Láczay 
Szabó Károly. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 

HETI 
Hó-

és betinap 
Kathülik, és Protest. 

naptár 

Április 
7 Vasár. '• F 1 Szaniszló 
8 Hétfő j Dénes püsp. 

Dömötör v. 
Ezechiel pr. 

9' Kedd 
10 Szerda , 
l l ; Csütört j Leo pápa 
12 Péntek 
13 Szomb. 

Jézus dzsid. 
Justin v. 

F1 Herm 
Walter 
Dömötör 
Ezechiel 
Izaiás 
Gyula 
Hermen. 

Gör.-orosz 
naptár 

Márt. (ó) 
26 ASböjtb. 
27 Matrona 
28 Hilarion 
29 Márk 
30Klimachus 
31 Hypatius 
1 Április 

©Nap¬ 
kelet il nyüg. 

ó. P-
5 30 
5 29 
5 27 
5 25 
5 23 
5 21 
5 19 

Ó . | P . 

6 35 
6 36 
6 37 
6 38 
6 40 
6 41 
6 42 

Izraelit, 
naptár 

Nisan 
27 Bt Józ. 
28 [hal. 
29 
30 
1 Igar 
2 Nabah 
3 30. S. 

Hold¬ 
kelet || nyüg, 

ó. 
4 4 
5 10 

13 
18 
23 

9 29 
14i!l0i32 

Holdnegyed : • Ujhold 10-én 8 óra 12 perczkor reggel. 

TARTALOM. 
Az országgyülési követekhez. — A magyar szent korona. — Petőfi bölcsője s sírja-

Szász, Károly. — Az elsö olasz parlament megnyitása (képpel). — A magyar korona 
gyöngyei. - Vándorlások Erdély felé (folytatás, képpel). — Tarlisz : Magyar szintár¬ 
sulat Budán. — Irodalom és müvészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, 
egyletek. — Mi ujság? — A magyar Akadémia palotája. Sakkjáték.— Szinházi napló. — 
Szerkesztői mond«nivaló. — Nyilt tér. — Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos ill i:Uen,i>l (>us7.tav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Nyolczadik évi folyam, 

Bezerédj István, 

Most, midőn a honatyák oly hosszu, kényszeritett szünetelés 
után végre ismét összegyülekezének, tanácskozandók a haza jelene, 
jövője felett : illőnek tartjuk, megemlékezni azon jeleseinkről, kik 
szintén e téren vivtak ki a nemzet osztatlan tiszteletét, de kiknek 
jelenlétét az ország tanácsteremének zöld asztalánál fájdalmasan 
kell nélkülöznünk. 

1830. óta 1848-ig csaknem minden országgyülésen jelen volt 
Bezerédj István, a tántorithatlan hazafiságu, elragadó szónok, a, 
tudományosan müvelt és bölcs törvényhozó. — S valóban a mai \ 
idösb nemzedék, mely korábbi 
országgyűléseink képére még 
emlékezik, vagy azt hagyomá¬ 
nyok után ismeri, Bezerédj 
István üresen hagyott követi 
székét megilletődés nélkül 
nem nézheti, s a nagy veszte¬ 
ség felujuló érzete itt is a jövő 
reményeiben keresi a vigasz¬ 
talást. —• 

Voltak, kik Bezerédjt, mi¬ 
után látszólag nem mindig a 
fontolgató ész hideg tanácsai 
után járt el, nem tartották 
mély statusférfiunak. Mi az 
efeletti vitát meddőnek s ezé-
lunktól távol esőnek tartjuk. 
Annyit föl kell jegyeznünk 
mindenkorra, hogy Bezerédj 
István, bár benne kiválólag az 
érzés emberét tiszteltük, min¬ 
dig azok sorában állott leg¬ 
elöl, kik a szabadság és mü¬ 
veltség szent zászlóit lobog¬ 
tatták, s hogy nemes szive a 
haza és emberiség boldogsá¬ 
gaért oly melegen dobogott, 
mint senki másé e hazában, ö 
róla irta régebben egy elmés 
jellemrajziró, hogy ha egyszer 
magyar miniszterium alakul, 
Bezerédj számára egy külön 
wmb er szer eteti tárczát kellend 
alapitani. Bezerédj egész lénye 
csupa szeretet és boldogitási 
vágy volt; sajnálta a gyarló-

( szüle te t t 1796., meghalt 1856.) 

BEZERÉDJ ISTVÁN. 

ságot, megsiratta a bünt, s hibája épen csak az volt, hogy 
gyülölni nem tudott. — De épen e hibából fakadtak legszebb 
erényei is. 

Most őt is az örök sir fedi el szemünk elől; a haza szerencsét¬ 
lensége törte meg e nemes szivet is; mint annyi ezeren a lefolyt 
évtized gyásznapjaiban, tán ő is a hon jövője felett kétségbeesve 
szállott sirjába. — Bár itt volna most közöttünk és halla¬ 
nók ismét lelkesitő szavait, melyek a derülő hajnal láttára keb¬ 
léből fakadnának, s melyek egyenesen a szívhez szólanának, mert 

melegen érző szivből törné¬ 
nek elő! 

Bezerédj István 1796-ik 
nov. 28-án született Sopron¬ 
megyében Szerdahelyen, elő¬ 
kelő birtokos családból. — 
Tanulmányait Sopronban és 
Pozsonyban végezvén, áttette 
lakását Tolnamegyében levö 
birtokába. Az ott élt lelkes 
öreg Csapó Dániellel szövet¬ 
kezve, e megyének a szellemi 
s anyagi téren valódi refor¬ 
mátora lett s mai napig is 
büszkesége s áldott jóltevője. 
A nyilvános életben korán 
lépett fel. Már 1823. körül, 
midőn az alkotmányt veszély 
fenyegette, a bátor küzdők 
között látjuk Bezerédjt, ki lel¬ 
kes szavakat irt s hangoztatott 
a megtámadott nemzeti jogok 
védelmére. | 

Az 1830-iki országgyülé¬ 
sen már mint követvolt jelen, 
a 3 évig tartott 1832/6-iki or¬ 
szággyülésen pedig, midőn a 
jobbágyság sorsát enyhitő ur¬ 
béri törvények hozattak, külö¬ 
nösen kitünt azon embersze¬ 
rető s népbaráti nemes heve, 
mely Bezerédj egyéniségét kü¬ 
lönösen jellemezte. Az 1839— 
40-ki országgyülésnek csak 
egy részén lehetett jelen, mert 
a megyéjében dühöngött poli;, 
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tikai pártoskodás következtében követi állomásáról visszahivat¬ 
ván, helye más követ által töltetett be. Valóban nem lehet sajnál¬ 
nunk oly rendszer megszűnését, mely ily szeplőtlen tisztaságú 
férfiu ellen is éreztetheté hatalmát. Az 1847-i pozsonyi országgyü¬ 
lés megnyitásakor épen a Bezerédj-ellenes conservativ párt levén 
a megyében többségben, ez alkalommal meg nem választathatott 
— a mit átalános sajnálattal s roszalással fogadott az egész ország. 
Azalatt Bezerédj szorgalmasan látogatta azon megyék (Sopron, 
Tolna) gyűléseit, hol befolyása volt s szónoklata lelkesitő erejével 
legalább közvetve hatott az országgyűlésre is. 

Munkás részt vett Bezerédj különösen az egyesületi téren is, s 
nem volt egylet e hazában, akár Széchenyinek, akár Kossuthnak 
köszönte az lételét, melynek Bezerédj áldozatra, munkárakész tagja 
ne lett volna. Egyik legmaradandóbb emléke a tolnainegyei birtokán, 
Hidján, lelkes neje, a gyermekirodalrni téren nagyérdemű Bezerédj 
Amália közremunkálásával alapitott kisdedóvoda, mely inai napig is 
virágzik, s áldást mond nagylelkü alapitóira. Ugyanott nagy költ¬ 
séggel és áldozatokkal a selyemtenyésztéshez szükséges intézke¬ 
déseket megtéteté, s e hasznos és szép iparágat meghonositá. Mert, 
a mit első helyen kellene említenünk, Bezerédj legnagyobb elösze¬ 
retettel s buzgalommal működött a szegény adózó nép érdekeinek 
emelésén, boldogitásán. Jobbágyai valódi atyjokat tisztelték ö 
benne; mert az ernberszeretet és szabadság azon nemes eszméit, 
melyeket az ország és megyék termeiben oly fenhangon harsog-
tatott, otthonn a gyakorlatban tényleg sikeresité is. Ö volt a leg¬ 
első magyar nemes, ki az 1844-iki országgyülés után, midőn a köz¬ 
teherviselés életbsléptetése ismét boldogabb időkre halasztatott, 
az önkéntes adózás eszméjét kimondá, s magára azonnal alkalmazá 
is. Es ismét ő volt a legelső, ki tolnamegyei kokasdi jobbágyaival, 
kedvező föltételek mellett, Örökváltsági szerződést kötvén, bebizo-
nyitá, hogy a jobbágyok felszabadítása nála nemcsak pengő szó, 
hanem komoly meggyőződéses érett szándék. A mit Bezerédj ekkor 
szive sugallatából önként tett, azt nehány év mulva az események 
hatalma, az 1847—48-iki országgyülésen kötelező törvény alakjá¬ 
ban mondotta ki. 

Bezerédj István a becsületesség és emberszeretet, a szivjóság 
és szolgálatra kész nyájasság példányképe volt; s az emberiségért, 
az örök jogért s igazságért lángoló lelkesedése olykor tulságokra is 
ragadta, söt a hideg számitó politikusok gúnyainak is kitette ma¬ 
gát. De ez őt nem tántoritá, lelkesedését soha meg nem hüté. Az ő 
szentirása a változhatlan igazság, a természeti jog volt, melyből, 
mintegy Ősi szent forrásból merité nem annyira védokait, mint in¬ 
kább nemes, megragadó érzelmeit. Atüzpróbáttöbb évtizeden át szi¬ 
lárdul kiállottaselveiben tántoríthatatlan maradt. Polémiákban, fen¬ 
tebb előadott emberszerető tulajdonainál fogva nem volt igen erős; 
ajkairól sértő, gunyos szavakat soha sem lehete hallani, mert ő el¬ 
lenségeivel is gyöngéd kimélettel bánt. Beszéde mindenkor jóté¬ 
kony s megnyugtató hatásu volt, de hibája épen az vala, hogy 
villámait nem rettegték. Bezerédj külseje, kopasz nagy homloka s 
egész fejalkata a régi görög bölcsekre emlékeztetett s a klassziku¬ 
sokat ismerő, aesthetikai müveltségü szónok beszédében valódi an¬ 
tik zamat vala, mely neki nem ok nélkül szerezte meg a magyar 
Demosthenes nevét. 

Bezerédj az 1848. előtti szabadelvü párt egyik legbefolyáso¬ 
sabb s legtiszteltebb tagja volt, de midőn ezen párt 1848-ban kor¬ 
mányra jutott, ő hivatalt nem vállalt, hanem a pesti nemzet¬ 
gyűlésre Tolnamegyében megválasztatta magát népképviselőnek 
s az maradt mindvégiglen egészen a világosvári szerencsétlensé¬ 
gig, folyvást bizva Istenben s a szabadság győzelmében. Osztozott 
a forradalmi országgyülés és kormány minden sorsában, Debre 
czenben és Szegeden és ugy tovább. Ezután ő is megizlelé a boszuló 
önkény hatalmát; ö is elfogatott, az ő javai is elkoboztattak, s ő is 
kénytelen volt érezni Haynau szeszélyének kegyelmét. Reményei 
meghiúsultak, a kino3 csalódás széttépte lényének alapját, legszen¬ 
tebb hitét, s dult kebellel tért vissza a magánéletbe, reményeinek 
romjai közé. A haza gyászát az érző sziv soká tul nem élheté. Meg¬ 
halt tolnamegyei birtokán, Hidján, 1856. mártius 6 an. Saját ren¬ 
deleténél fogva ott porladnak hamvai a közös sírkertben, hajdani 
jobbágyai sorában. Sirját egy faragatlan fakeresztnél egyéb nem 
jelöli; de a hálásan emlékező nemzedék naponkint hint fris virá¬ 
gokat az áldott hamvak fölé. — Ha ismét békés idők munkás 
napjai állanak be, hazánknak egy uj Bezerédj Istvánra lesz szük¬ 
sége! Az Ő nemes szelleme ne veszszen ki közölünk soha! 

Vihar eiőtt, vihar alatt és vihar után. 
— Allegória. — 

Eget a nap vakmelegével 
S tikkad a föld szörnyü hevében; 
A hegyi források apadnak, 
Dús erei főidbe szakadnak, 
Mint a könyár benn a kebelben — 
S megreped a föld a teherben. 

Égeti a szomj a mezőket, 
Fáradt arczán a verítéket 
Törli a munkás : szakad egyre 
S nézi határát epedezve 
Asszu kalász leng a határon 
S fattyu gerezd fenn a borágon. 

A ligetek lombkoronája 
Sárgul a nap hévsugarára 
S a madarak bújva, lihegve 
Szállnak alább az üde helyre; 
Csak a zenér ül meg a fészkén, 
Zengő ajkát búnak eresztvén. 

A levegő némamerőn áll, 
Hallgat a lomb, hallgat a fűszál, 
Még a fehér nyárfa se reszket, — 
Csak hatnidőn nagy, leeresztett 
Szárnyaival elcsap előtte 
A keselyű zúgva, siivöltve . . . 

Minden porszem egy hamu, szikra, 
Eget a bérez, éget a szikla 
S a folyamok lanyha folyása 
Büzhödt, hogy állat se ihassa. 
Egy pokol a fold, mely eléget 
Mindent, a mi lét avagy élet . . . 

Hirtelen, egy perczre, azonban, 
Mekkorig a szivére dobban, 
Barna, sötét fellegek árnya 
Száll a nap égő sugarára. 
Tornyosul a déli borulat 
S gömbölyegen felkavarognak 
Véle a zord, tengeri felhők — 
S zivatarrá válnak a szellők. 
Dördül az ég hosszu morajjal 
S mint a szilaj paripa, nyargal 
Rajta a felhő — s robogáaa 
A levegőnek ropogása. 
A napok is — összeütődve — 
Tűzköveket szórjak a földre. 

Reng, nyög a fold, dúlja a villám, 
Zúg a vihar, kábul a hullám 
A vizeken s ördögi tánezba' 
Nagy tetemét ugy veti, hányja! . . . 
Szétszakadoznak a vitorlák 
És a habok mélyre sodorják 
A lebegő, gyönge hajókat — 
S őrli az örvény a futókat, 
Rettenetes „jaj" kel e közben 
Mindenfelé a levegőben. 
Reng, nyög a föld . . . hull az özönlő 
Záporeső, omlik a felhő 
S hömpölyög a lezuhanó ár 
Tengere a sik, deli rónán. 
Bőgve futnak szélyel a barmok 
S szarvukon a jég göme csattog; 
Csattog ijesztőn, azok aztán 
Bódultabban futnak a pusztán. 

Reng, nyög az ős, ezredes erdő 
S a deli tölgy rengetegen dől 
Agaival messze a völgybe 
S mélyre nyomul a puha földbe. 
Vihog, eseng, si a madárhad, 
Fészke körül szállja az ágat ; 

Fészke körül, melyet a villám 
Összezuzott már a faágán. 
Csattognak az ormon a sziklák, 
Omlik a bérez, hányja a szikrát 
S a vadakat kergeti, zúzza : 
Betör a barlangba, odúba . . . 
Szörnyü zsivaly és vadüvöltés 
S fuldokoló állati Hörgés 
Zúg az idomnélküli zajba, 
Mig a pokol dől a kaczaj ba . . . 

Dőlnek a tornyok nagy eséssel 
S a paloták tört recsegéssel 
Rogynak alá, dul az özön 
S nem marad meg a kö a kövön. 
Megrendül az emberi lélek 
S támad e szó : „itt az itélet"! 
Rejtek alá búnak a gyávák 
S reszketegen, sápadva várják, 
Sorsaikat. . . Mig a szilaj nép 
Mámorosan, daczczal előlép 
S mert szemein fekszik az éjjel : 
Átokkal száll szembe az éggel. 
De az igazak s az erősek 
Térdre omolván könyörögnek 
S énekelik, bizva, remélve : 
„Ha az egész föld megrendülne". . . 

Es a nagy ég a vihar árját 
Csendesíti, majd a szivárványt 
Tünteti fel tarka szinével — 
S kél a derű a borus égen. 
Csend leszen a földi határon 
S uj derület mind e világon. 

Nő, zsizseg a zsenge fü szála, 
Megtelik a buza kalásza — 
Es a borág gyors eredést vesz : 
Uj kötelék kell a gerezdhez. 
A viruló réti virágon 
Ott rezeg a hajnali álom : 
Az ég harmatgyöngye, szeliden, 
Mint az örömköny szemeinkben . . . 

Egybe megifjadnak a halmok 
S bokrain a zöldzinü lombok 
Üaszeborulnak szeretettel; 
Ott foly el a csörgedi csermely 
A bokor alján s be-bekapja 
Ágait és csókkal itatja. 
Fenn a tetőn játszi verőfény 
Képe lebeg . . . s lágy, susogó szél 
Lengeti a fák koronáját 
S meghűsiti a liget árnyát. 

A madarak vig csevegése 
És a zengők zengedezése 
Hangzatosán száll fel e közbe 
A rezgő fényű levegőbe. 

Csendben evez sajka, hajó már. 
A délibáb szélt vesz a rónán — 
S mint & jövö fénye, reménye, 
Káprázattal száll le szemére 
A hivő népnek, mely imázva 
Néz a derült nap sugarába . . . 

Drága hazám! sorsodat értsd meg : 
Nyitva a természet előtted! 
Itt az igazság, hol az Isten 
Dolga előtted rejtve nincsenl 

Fejes István. 
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A magyar szent korona. 
(Folytatás.) 

Albert királyunk halálával, sz. koronánknak egy uj, felettébb 
gyászos időszaka kezdődött. Az 1439 iki királyválasztásnál a hon 

nagyjai két pártra szakadtak. Az egyik Erzsébet özvegy királynőt tátott királynak. De hallva ezt Fridrik, gyámfiát a magyaroknak 
akarta trónra emelni, a másik Ulászlót, Lengyelország ifju derék csak több terhes, s a hon szabadságát veszélyesztető föltét mellet, 
fejedelmét választotta királylyá. De Erzsébet nem akart lemondani akara kiadni, miért is a rendek 1446-ban ujolag Pesten összegyü 
a trónról, hogy tehát versenytársának ügyét nehezítse, főtörekvé-,' tek, s a király nagykorúságáig a nagyérdemű Hunyady Jánost ne-
sét a sz. korona megszerzésére forditá. Emiatt Pálóczy György jvezék ki kormányzóul. 
esztergomi érsek s koronaőr halála után, e sz. ereklye őrzését Er-1 Hunyady kormánya elején főtörekvését, a király kiszabaditá-
zsébet először György bazini grófra, késöbb pedig Gara László! sara irányzá, azonban evvel csakhamar föl kellé hagynia, s keletfelé 
anyja után rokonára bizta. 1G) 

A rendek, hogy a hont a belháborutól megmentsék, a budai 
országgyülésen azt inditványozák : hogy az özvegy királynő lép¬ 
jen házasságra Ulászlóval. Tetszett e tanács Erzsébetnek, miért is 
azonnal követeket küldött a kijelelt királyhoz, kik a királynőveli 
házasság ajánlása mellett őt a trónra meghivják. Már Krakóban az 
alkudozás megkezdetett, midőn a királynő érezve, hogy figyerme-
ket szülend, megváltoztatta szándékát, s kijelenté, miszerint Ulász¬ 
lót férjének el nem ismeri.Hogy tehát a nemsokára bejövendő len¬ 
gyel király ügyét hátráltassa, 1440. febr. 20-án a gondatlanul őrzött 
koronát Cilley Ulrik által Kottanner Ilona segélyével, ki dajkája 
volt Erzsébet hasonnevü leányának, Visegrádról eloroztatta. Cil-
leynek sikerült másnap a koronát bársonyvánkosba varrva a ki¬ 
rálynőnek Komáromba megküldeni, ki a sz. ereklye megérkezése 
után pár órával később megszülte méhben hagyott gyermekét. 

Visszatérvén a követek, az országnagyok és nemesek, pártokra 
szakadoztak, egy része Ulászlóhoz, más része a királynőhöz, és a 
csak pár napos Lászlóhoz szított. Azok a krakói egyezkedést he¬ 
lyeselték, s kérték Ulászlót, hogy mennél elöbb jöjön a trón elfog¬ 
lalására. Eközben a királynő Albert herczegre bizván Osztrákor¬ 
szág kormányát 17) a Lengyelhonból megjött követeket tömlöczbe 
záratá, okleveleikről, melyekben az Ulászlótól elfogadott föltétek 
foglaltattak, a pecséteket letépte, hogy erejöktől megfoszsza, párt¬ 
ját pedig : Szécsy Dénes, bibornok-érseket, Gara Lászlót, Újlaky 
Miklóst, Kanizsay Imrét, Cilley Ulrikot és másokat Székesfehér¬ 
várra gyüjtvén, három hónapos csecsemőjét megkoronáztatta má¬ 
jus 15-én 1440. Cilley Ulrik mondván helyette, a kiváltságok meg¬ 
tartásáról biztositó esküt. 18) 

Ezalatt Ulászló Magyarországba érkezvén, Buda várát elfog¬ 
lalta s junius 29 ére országgyűlést hirdetett, s erre a királynő 
pártja is meghivatott. Gara László, a koronaőr a gyülésen szintén 
jelen volt, s őt a király mindaddig el nem bocsátá, valameddig Vi¬ 
segrád kulcsaival egyetemben a királyi diszjeleket is át nem adta 
kiküldött biztosainak. 

Ezután Ulászló, a főrendekkel Székesfehérvárra ment, magát 
megkoronáztatni. De mily nagy volt meglepetésük, midőn a korona 
helyett a szekrényben más hason sulyu tárgyat leltek, s Gara csak 
a fejedelem közbevetésére menekedhetett a fölboszült rendek ha¬ 
ragjától. A koronázás mindamellett végrehajtatott sz. István ko 
ponyáját fedő diademával 1440. julius 17-én, s ezen koronázás 
ünnepélyes végzemény által érvényesnek, Lászlóé pedig érvényte¬ 
lennek nyilváníttatott. 19) 

Erzsébet, hogy Ulászló ellen a hadat folytathassa, augusztus 
3-án házi koronáját 2500 aranyért két évre zálogba adta Fridrik-
nek, akkori római császárnak. 20) Augusztus 23 an Erzsébet 5000 
aranyat kért a császártól, a magyar királyi koronára, s Albert he¬ 
lyett őt nevezé ki fiának gyámjául. 

Eközben Ulászló Amurat török zultánnal Szegeden 1444. ju¬ 
nius 13-án, 10 évre békét kötött, s ennek csalárdságnélküli meg¬ 
tartására Ulászló és a törökök esküvel kötelezek le magukat, de a 
sokat ígérő szomszéd fejedelmek, különösen pedig Julián bibornok 
tüzelésére, ki a vallás részérőli akadályt is elhárította, mondván : 
hogy a király, a pápa és a szövetséges fejedelmek akarata nélkül 
a keresztyénség legdühösebb ellenségével nem is köthetett frigyet, 
daczára Hunyady János intéseinek — a béke fölbontatott, s meg-
semmisittetett. Azonban az esküszegés csakhamar meghozta gyászos 
gyümölcsét, s elkövetkezett az iszonyu csapás, a várnai veszteség, 
ugyanazon évnek november 10-én, mely több ezer magyar, s egy 
vitéz király életébe került. E szerencsétlen eset egy csapással vé¬ 
getvetett a korona miatt támadt vitának. A pesti országgyülésen 
ugyanis, a már megkoronáztatott László, közakarattal megválasz¬ 

tó) Szalay L. III. Kál. 13. könyv 17. 1. 
" ) Kollár Annál. Bibi. Vien. T. I I . p. 834. 
18) Thuróczi P. IV. C. 29. 
19) Katona T. XI I I . p. 87 
20) Több történésznek azon állítását, hogy aug. 3-án a magyar kir. korona vettetett 

zálogba, megczáfolja : Birk „Quellén und Forschungen" 216. s. k. k I I . 

fordítni hadi erejét, mert a törökök ujólag berontottak az országba, 
s a határszéleket kezdek pusztitani. Azonban a Rigómezőn 1448. 
oktober 18-án történt szerencsétlen csata után, több ellensége ke¬ 
letkezett e nagy s halhatatlan érdemü hazafinak, hogy tehát az elle¬ 
nei által szőtt ármányoktól megszabadulhasson, eltökélé trónra 
ültetni Lászlót, s aztán kormányzói méltóságát letenni. Hogy pe¬ 
dig ezen tervét kivigye, az osztrákokkal, csehekkel s morvákkal 
szövetkezett, s haderővel kényszerité Fridriket, Bécsben tartandó 
birodalmi gyülés hirdetésére, hol is november 11-én 1452. Frid¬ 
rik, Lászlót szabadon bocsátá, azonban a szent korona kiadását, a 
király kiskorúságát emiitvén okul, a magyaroknak még most is 
megtagadá. E gyülésen továbbá vita támadt az osztrákok, s ma¬ 
gyarok közt, a király lakása fölött, e pert a 12 éves László maga 
döntötte el mondván, hogy ő magyar, s mint ilyen Magyarország¬ 
ban fog lakni. 21) 

László alatt kísérletek sem tétettek, a korona visszaszerzésére, 
mert az elpuhult, s gyenge elméjű király kormánya alatt, az or¬ 
szág folyvást belviszályok szinterévé lőn, s az isteni gondviselés 
Hunyady Mátyásnak hagyta e dicsőséget. következik.) 

Vándorlások Erdély felé. 
(Vége.) 

V. 
(Müvelt magyarok az oláh vadonban. — Czukros forrás s Pap-kútja. — Amazonunk s el¬ 
tévedés a rengetegben. — Az izbuki csoda-forrás. — Sziv lyrája. — Egy oláh ház belseje. 
— Poézis és próza. — Rézbánya. — Az ezüst-olvasztő. — Kretinek. — Busuluj-barlang.) 

A pünkösdi napokat Vaskohon töltök, mohó vágygyal olvas¬ 
gatva az ekkor épen a magentai eseményekkel töltett hírlapokat. 
— Az oláhság s viszonyairól szerzett csekély ismereteimet legin¬ 
kább azon derék müvelt magyar uraknak köszönöm, kikkel ez idő 
alatt huzamosb eszmecsere által volt szerencsém érintkezni. 

Afölötti édes örömöm valóban sohasem fog megszűnni, hogy 
várakozásom ellenére, e rengetegek és moczkók közé temetett he¬ 
lyeken töröl vágott magyar embereket, alapos müveltségü férfiakat 
s édes nyelvünket irodalmi tisztasággal beszélő kedves hölgyeket 
találtam. De most nem is csodálkozom már ezen, mert azon aszta¬ 
lokon s állványokon, hol csak vadonba való fegyvereket véltem 
láthatni, mindenütt szaktudományi s szépirodalmi magyar könyve¬ 
ket s lapokat pillantottam meg. Élénk emlékezetemben fognak ma¬ 
radni a hazánk történetéből hallott elmélkedések s azon kedves 
hölgyecske, ki családja mellett oly hiven szereti hazája irodalmát. 

Nem hagyhatom itt emlitetlenül a derék, hatvan éven felüli 
agg lelkész, Salamon Ádám. urnak természetes menetű, de megra¬ 
gadó egyházi szónoklatát, melyet ezuttal a Belényes és Rézbányá¬ 
ról is iderándult müveltebb hallgatóság értelméhez alkalmazott. 
Hazánk hajdan a remek szónokok hazája volt, most azonban már 
kiveszésnek indultak a szavukkal álmukból lelket felriasztó férfiak, 
— annál édesebben esett hát szivemnek, e Demosztheneseinknek 
egy példányát viszonthallhatnom. 

Azt sem mellőzhetem megjegyezni, mikép S. F. és Sz. uri há¬ 
zainál a leghatártalanabb vendégszeretettel találkozva, ebédek alatt 
nem tapasztaltam, ama — az idegenek által annyiszor megrótt — 
ugynevezett magyarmiskás kirúgást, mely mindig csak finomsá¬ 
gunk rovására történik, mert bárha a társaság mindig a legderül-
tebb volt, a beszélgetés szőnyegére folyton oly tárgyak kerültek, 
mikhez a férfi ugy, mint a gyöngéd izlésü nő hozzászólhatott. 

Magán Vaskohon is van egy pár megtekintésre méltó hely. 
Ezek közt először is némi fáradtsággal azon szirtek s vad bokrok 
által hozzáférhetlenné vált ponthoz rándultunk, a hol a szokodoli zu¬ 
hatagos patak nagy robajjal löki ki a sziklák közöl megtört, taj¬ 
tékzó hullámait, hogy távolabb az eléje mosolygó hegyivirágoknak 
tündérmeséket susogjon a most elhagyott alvilági országról, hová 
emberi szem még nem hathatott. 

•- i l 

segg. 

21) Aeneas Svlv. inreb. 
Hist. Boh. C.'60. 

Frid. III. T. IL Annál. Bibi. Wien. Cl. Kollarii p. 182. et 
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E hegyoldalról leereszkedve, egerfáktól árnyazott, pisztráng 
lakta csermelyek közt a Czukros forráshoz jutunk. B Wen felbu-
gyogó, jéghideg, kristály tisztaságú viz ez, melynek királyi értékét 
csak az képes felfogni, kinek gyomrában — mint nekem is — ne¬ 
hány font salitrom ülepedett meg a pesti czukorizü vizből. 

Barresten is van egy kerek kőmedenczéből felfakadó forrás, 
az ezt rendesen használó lelkész tiszteletére Pap kútjának nevezett, 
hatása olvasztó, az emésztést hatalmasan elősegiti, s inni valódi él¬ 
vezet. Fajára nézve a könnyebb édes vizekhez tartozik. 

Vaskoh számos forrását megismerve, egyátalán nem csodálom, 
hogy e helyütt nincsenek korhelyek. 

Vaskohról kora hajnalban felkerekedve, szép számu hölgyek 
és férfiak társaságában indultunk az izbuki, Erdély szélén levö 
csoda-forráshoz. 

A hölgyek, s pár testesebb ur a biztosabb, de kevésbbé ké¬ 
nyelmes ökrös szekereket választották, mig mi egy kedves ama¬ 
zonnal lóháton mentünk. Kerpenyet, Szokodol és Kalugyer hegyi 
falvakon keresztül, legtöbbször patakok mentében felfelé gázolva, 
s folytonosan a legregényesb vadonban kalandozva. 

A lassan ballagó szekereket megelőzve, a forráshoz már több¬ 
ször elzarándokolt kis amazon kalauzolása mellett, s a legvidorabb 
enyelgések közt gondtalanul ügettek lovaink. Egyszerre csak azt 
veszszük észre, hogy hangtalan, végnélküli rengeteg belsejébe 
jutottunk. Hol vagyunk? ki tudja azt! Már most mit tegyünk? 
Senki sem bir rá felelni! 

A z i z b u k i e.-> o d a f o r r á s . 

Ha visszamegyünk, ujolag ehéveiy>-dhetünk, s ián csak más 
nap bukkanunk elő valahol Aradmegyében. Ha előre hatolunk, le¬ 
hetséges, hogy étien szomján, megbarangolva Erdély összes hava¬ 
sait, valami egy hét mulva Nagy-Oláhorszagba jutunk. 

Az élelmiszerek legnagyobb szerencsétlenségünkre az utolsó 
pinczetokig a szekereken voltak, s az éhség és szomj elkezdé sür¬ 
getni a maga adóját, s mivel a fák alján szerte mosolygó szamó-
cza most nem birt ránk nézve eléggé ingerlő erövel, tehát az elté-
velyedettek szokott útjához : „hahó! hahó!" kiáltáshoz folyamod¬ 
tunk. 

Csak a csalfa viszhang felelgetett gunyolódva. 
Pisztolyból durrogattunk, — sükertelenül. Csak .a nyugal¬ 

mukból felvert baglyok ijedt huhogása válaszolt. 
Hosszas és feszült várakozás után végre megpillantok a felke¬ 

resésünkre sietett F. urat egy summár kiséretében, s most a jött 
uton visszaindultunk, mignem egy helyütt jobbra hajolva leeresz¬ 
kedtünk a mély izbuki völgykatlanba, melyből patak által mosott 
sötét hegynyilás vezet be Erdélybe. 

Megérkeztünket a már letelepedett társaság zajosan üdvözölte, 
de az eddig mosolygó ég késedelmünkért megbüntetendő bennün¬ 
ket, haragosan vonta össze hirtelen komor felhö-szemöldeit, s zá¬ 
porával amugy atyailag megmosott. 

A zápor után megtisztulva érzők magunkat, s ünnepélyes áhi¬ 
tattal tekintettünk körül e szent helyen. Szent helynek nevezem, 
mert a természet azért alkotta e fönséges helyet, hogy benne te-
remtöjét imádjuk! Őseink bizonyára ily helyütt áldoztak a hadak 
urának, a magyarok Istenének! ott van a csodaforrás, mellette az 
óriási sziklaoltárok, melyek mellől jósigéit hangoztatáaz áldozatát 
elégető táltos, a forrás alatt a gyepes völgyfenék, egy-egy ezred¬ 
éves csonka fatörzszsel, melyeken tán a nép vénei ültek, mellükre 
függesztett ősz fövel, elmerengve hazájuk jövőjén. Még lejebb a 
sziklamedrü patak által mintegy elkülönítve, e természet templo¬ 
mának előcsarnoka terült el, honnan fegyvereikre támaszkodó le¬ 
venték feszülten tekintenek az áldozat fantasztikus füstalakjaiba, 
titkos vágyaikat óhajtva abból kiolvasni, — még a körben emel¬ 
kedő hegyoldalak lombsátorai alatt — mintegy karzaton — fehér 
patyolatba öltözött szüzek, kezükben lobogó fáklyákkal, szent éne¬ 
keket zengedeznek. . . . 

Sikamlós szirtlépcsőkön felmentünk a csodaforráshoz, mely a 
hegy belsejéből jókora nyilason morogva ömlik ki időszakonként 
az előtte levő sziklatnedenczébe. 

Oda érkeztünkor a medencze épen szinig volt, s egyszerre, zu-
hatagokat képezve, utolsó cseppig az alatti mederbe ömlött. Rövid 
vártatva ismét egy adag vizet lökött ki magából a hegy szája, 
mely az előbbihez hasonló tüneményen ment keresztül, s ez minden 
nyolcz perczben ismétlődött, ugy, hogy egy óra folyása alatt 
nyolezszor telt meg a medencze, s nyolezszor ürült ki. 

A néphit azt tartja a forrásról, hogy az a roszlelkiismeretü 
embernek késik elöbugyogni, mig a tiszta szivüeknek minél gyak¬ 
rabban tünik elö, s hogy zuhataga alatt bármily beteg testrész 
meggyógyul. A kegyelet perselyt is tett egy köre, mibe az ide|za-
rándoklók egy-egy darab pénzt dobnak. 

A fonászai vagy Busuluj-barlang. 

Épen oly kedélyes, mint üditő lakmározás után a társaság egy 
része megfürdott a csodaforrás vizében, mások pisztolyokból dur-
rogattak, tréfálóztak, mig a többiek a mohszőnyeggel beterített szir¬ 
tekre heveredve, költöi merengésbe bocsátkoztak. 

Ez alkalommal valóban meghatólag illették lelkemet ama sza¬ 
vak, miket az izbuki patak partján álló, székely származásu ösz lel¬ 
kész önkéntelen ejtett ki ajkain : 

— Istenem! — igy sóhajtott fel, — én látom ezen szikláról 
sziklára szökelő habokat, tudom, hogy azok vágyó vágygyal siet¬ 
nek hazámba, s e tudatnál szivem ezer érzéssel telik el; de hogy 
ezen érzésekre szavakat találjak, mint a poéták, — arra 'nincs 
eszem! 

Jó öregem! hidd meg, ha nem is írsz verseket, e szavaid után 
becsülöm igazán költöi kedélyedet! 

Egy pár feledhetlen órát töltve az izbuki völgyben, mi lovag¬ 
lók ismét megelőzve a társaság másik részét, kedves amazonunk s 
a derék lelkész kedveért, a mennyire a hely körülményei enged¬ 
ték, előrevágtattunk, s ujolag megtekintve aszokodoli barlang szép¬ 
ségeit, feleúton visszacsatlakoztunk az elhagyottakhoz, s tarka ka¬ 
ravánunk a nap élvezeteivel teljesen megelégedve vonult be Vas-
kohra. 

Másnap hajnalban, mikor felébredtünk, felnyergeitjlovaink VIKTOR EMANUEL Olaszország Mráha. 
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már várakoztak ránk s bár a borult ég nem a legkedvezőbb idővel Az igaz, hogy a munkások közt nem is igen láttam életrevaló 
kecsegtetett, mi mégis elindulánk ismét F. ur kiséretében Rézbá- egészséges arczot. Az ólom gőzétől veszélyes gyomorgörcsökbe, 
nya felé. Alig értünk azonban a határba, midőn az ég zuhanya ugynevezett ólom kólikába szoktak esni az e körül foglalkozók, a 
megeredt s minket nem a legkellemesb hideg fürdőben részelte- minek megelőzésére reggeli gyanánt szalonnát oszt ki a bányahi-
tett. Mire Felső-Ver zárra értünk, már nem volt testünkön egy vatal a munkások közt, kik jobbadán oláhok levén, s gyakori bőj-
gombostüfoknyi száraz folt, s ezért, meg mivel a sürü esőn keresz- töt tartván, ritkán hajlandók e reggeli elköltésére. 
tul az előttünk elterülő veszélyes utakat sem láthattuk, kénytele- Az érczolvasztóktól remek, sziklába vágott ut vezet a Fekete-'' 
nek valánk a helység oláh birájához befordulni, hol alkalmam volt Korös-nek több ölnyire leszakadó meredek partján a városba. A ro-
egy jobbmódu oláh lakásának belsejével is megismerkedni. 

Gazdánk, ugy mint az egész falu lakosságakovácsmesterséget 
üz, primitív állapotú mühelye azonban a lakóháztól el van külö¬ 
nítve. A ház két osztályból áll : az egyik a fehérnép, a gyermekek 
s a fiatalabb család szobája, a másik a biró lakó osztálya s a hely 
ség tanácsterme. Itt ez utóbbit szándékozom kissé körülményeseb¬ 
ben leirni. 

Az ajtóval szemben egy, s a két oldalfalon szintén egy-egy pi¬ 
czinyke ablak szolgál a hely megvilágítására, melyek azonban elég¬ 
séges fris léget sem képesek beereszteni. 

Az ajtó mögötti sarokban vaslábakon álló nagy kandalló emel¬ 
kedik, mely a konyhát, kovács-tűzhelyet s a fütőkályhát személye¬ 
siti. Tüzelőjén most néhány kormos üszők hever. 

Az ajtóval szemközt, hímzett abroszszal leteritett asztal, emel¬ 
lett padok, ezek végén a helység pénztára; az oldalfalak mellett 
tarkán himzett párnák és dunyháktól duzzadó ágyak, s ezek mel¬ 
lett telt zsákok mutatkoznak. — A mestergerendára kés, villa, ka¬ 
nál vannak szúrva, s a falakon furcsán rajzolt szent képek, tálak, 
fantasztikus alaku korsók, fürtös-gubák s üres tarisznyák függenek 
barátságos egyetértésben. 

Az esö szünni kezdvén, mi tovább készültünk, távozásunk 
elött házigazdánk azonban elébb megkínált egy szüknyaku üveg 
gabnapálinkával, ö azonban nem ivott velünk. E körülményt azért 
említem meg, mert ha az oláh valakivel iszik, azt társának egész¬ 
ségére köszönti, azután összekoczczintván palaczkjaikat, kisujjaik 
hegyeit összeérintik, a mi azt jelenti, hogy azon nap „egymásért él¬ 
nek halnak." Biró uram tehát — ugylátszik — nem akart „ Waf-
fenbruder"-unkká szegődni. 

Alig másztunk fel a verzári hágón, midőn az esö ismét utol¬ 
ért s Rézbányáig folyton üldözött. A sürü erdőn oly keskeny csa¬ 
pásokon kellett keresztülhatolnunk, hogy az utra hajló zöldleveles 
ágak hol kalapjainkat csapták le, hol a ló nyakára .hajlás, daczára 
szemeinkbe vastag vizcseppeket szórtak, min prókátor barátom 
nem birt eléggé boszankodni, annálinkább, mert én mint afféle fé-
ligmeddig literátor,nem fogytam ki a kirándulás eme romantioiz-
musának dicséretéből, mit hogy oktalanul tevék, késöbb láttam át. 

Midőn a végső magaslatra értünk, épen csípőig valánk sárosak 
s üstökig vizesek. A nap most áttört a fellegeken s a köröttünk 
mosolygó havasi virágokat, a fák zöld leveleit megzománczozá. A 
nedves föld sürü köd-alakban lehelé ki magából az előbb hullott 
esőt s az egyes völgymélyedésekböl füst alakban szállott az föl, — 
mintha körülöttünk száz meg száz szénégető tanyája lenne. 

Roppant magas és sikamlós lejtőn leereszkedve, Rézbánya 
festői városkába jutottunk, melyet a hegyekről alárohanó Fekete-
Körös csattogó hullámai vágnak keresztül. 

Rézbánya hasonnevü püspökségi faluból s a bányavároskából 
áll. Epületei csinosak, s köztük egy pár emeletes ház is látható. 
Müveltebb lakosai kivétel nélkül magyarok, hová a bányanagytól 
kezdve a kincstári tisztek egytől egyig tartoznak. A munkás nép¬ 
osztály ide települt németek- és oláhokból áll. 

Az eső, szerencsétlenségünkre, ujra megeredt s estig meg sem 
szűnvén, a bányák belsejét s az ugynevezett szikla-portát ez úttal 
meg nem tekinthettük, s igy a napot is oly müvelt mint kellemes 
társaságban töltvén el, másnap szives házigazdánk, Széles Farkas 
bányatiszt ur kiséretében s értelmes magyarázgatása mellett meg¬ 
látogattuk a félórányira fekvő ezüst- és réztörő-, olvasztó- és tisz-
titó-intézeteket, miknek bonyolódott s hosszas kezelését e helyütt 
nem találom alkalmasnak leirni. A rézaljai bányákból az ezüst, réz 
éi kén mellett nagy mennyiségü ólom is ásatik ki, mi azonban itt 
csupán olvasztó-segédül használtatik, s pedig ugy, hogy minden 
mázsa ezüst előállításánál 95 mázsa ólom égettetik el. 

Ideérkeztünkkor javában müködtek az óriási olvasztó-kemen-
czék, honnan tüzes lávafolyamként folyt ki a higgá vált érez az 
erre rendelt tégelyekbe. Legjobban azon embereken csodálkoztam, 
kik ezen öldöklő gőzök közt dolgozva, több évig képesek elélni. 

hanó hegyi folyam itt a köris fák közt száz rneg száz zuhatagot 
képez, s fehér tajtékában biztos menedéket nyujt a pisztrángoknak. 

A part legmagasabb pontján, mintegy husz ölnyire a viz és 
egyes sziklacsucsok fölött egyszerü fakereszt jelöli azon helyet, 
honnan évek elött egész család zuhant le kocsijával együtt a mély 
ségbe, és Istennek különös csodájából épen maradt. 

Rézalja vidéke páratlan szépségü, de lakosai a borzasztó nagy ; 

golyvák miatt annál csúnyábbak. Láttam egynehány törpe, zsugo¬ 
rodott testalkatu kretint, bután vigyorgó, a majoménál utálato-
sabb arczczal, s önkénytelenül fel kellé sóhajtanom, mikép az em¬ 
ber lehet Istennek legszebb, de egyuttal legcsunyább teremtménye 
is! — E kretinek nemcsak testükre nézve szörnyek, de szellemük 
sem sokkal magasabb képességű az állaténál. 

Rézbánya közelében van ama, Jókai által egy helyütt szépen 
leirt hely, hol az oláhok évenkint messze vidékről összegyülekezve, 
a leányvásárt szokták megtartani. A vásár napja, — hajó emléke¬ 
zem, — julius 11-ike. A szülék még most is elhozzák ide eladó le¬ 
ányaikat, hol aztán a legények ezeken s kirakott ládáikon, fehérne¬ 
műiken szemlét tartva, a kiszemelt leányt megkérik s ha megnye¬ 
rik, a hely színén el is jegyzik maguknak. Azelőtt kézfogó után 
a jelenvolt pópák rögtön megeskették a párt; az ujabb törvények 
behozatala óta azonban a szokásos kihirdetések előtt ez meg nem 
történhetik. 

Elbúcsúzva kedves ismerőinktől, a Réz és a Verzári hegyek 
által képzett völgyön végig ügetve, ujabb hegycsoportozat belse¬ 
jébe hatoltunk, megtekintendök az országszerte ismert fonászai, 
vagy oláhosan Busuluj csepegökő- és csonttorlaszos barlangot. (L. 
a képet 172. oldalon.) 

A barlang szája nehány ölnyire emelkedik a hegy lába fölött, 
sürü bozót által elrejtve a szem elől, melyen keresztül keskeny 
gyalogösvény vezet. Nyilasánál mindjárt egy előtermet képez, 
melyből a főágba lépve, több nagyszerü terembe jutunk. 

A fáklyák lobogó világánál tündéri látomány tárul szemeink 
elé, milyenről csak az ezeregyéjszakai regékben hallottunk. Köze¬ 
lünkben gyémántként villogó oszlopok; csillámló, fantasztikus ala¬ 
kok; fölöttünk a sötétségbe messze, belátlatlan boltozat, melyről 
egy-egy csepegökö-csap, mint a templom karcsu lámpája, majdnem 
fejünkig ér le. Lélekzetünk elszorul, s néma szobrokkint bámulunk. 
A szakadatlanul aláhulló csöppek tompa locscsanása harmonikus, 
de kísérteties zenét képez, s a fáklyák lángjai fölött időnként egy-
gy szárnyas valami, — talán Mephisto apró ördögei röppennek el. 

Tovább megyünk s lábunk valami idomtalan tömegben botlik meg. 
Micsoda az? kiváncsian veszszük kezünkbe, — s borzadva látunk 
gy szikár karcsontot, egy zúzott koponyát, melynek szemüregeí 

szemrehányólag látszanak ránkmeredni. Megborzadunk, s érezzük, 
hogy valami hideg fluidum fut végig testünkön, — ez a láthatlan 
szellemek jégkezének fagyos érintése. 

Lassankint azonban hozzászokunk az eddig érzékeinknek ide¬ 
gen tárgyakhoz, s kaczagunk rajta, hogy ama sivitó denevéreket 
ördögkéknek nézhettük. Ama csontok, koponyák most nem má& 
előttünk, mint özönvíz előtti lények tetemei, s ama jeges kéz érin¬ 
tése alkalmasint egy nyakszirtünkre hullott hideg csöpp volt. Most 
már nem borzadunk semmitől, söt a talaj iszapjában, a kőtorlaszok 
közt kutatni kezdünk !Ah! itt egy ős medve hatalmas zápfoga, — s 
emez mily ritka példány! kökéreggel bevont lábszár, — aBusuluj-
barlang kandlirozott gesztenyéje! Lám, még tréfálózni is tudunk. 

Hatalmas kötorlaszon átmászva, uj kép tünik elö. Ott van 
balra a pópa a, minisztránssal, távolabb a szószék csipkés mennyeze¬ 
tével, s a háttérben a karzat néma orgonájával. Minél tovább ha¬ 
tolunk, annál csodásabb csoportozatokat pillantunk meg, miket a 
felizgatott képzelet százféle alakba öltöztet. 

Visszamenet vettük csak észre ama számos gödröt, miket az 
itt járt természetvizsgálók kutatások végett ástak, s miknek fene¬ 
kén a nép hite szerint kincs rejlik. 

A barlang előteremének sima lapjai száz meg száz látogató-

nak rájuk irt neveiket viselik magukon, a természet : bucsujáró 
helynek albumát képezve. Távol a nagy világtól, véghetlenül jó" 
esett lelkemnek e helyütt, nehány ismert egyén nevét is olvashat¬ 
nom, mint : ,,Török Géza öt társával (kik közt Jókai) 1858. szept 
17-én." Kovács Gyula, Petényi Salamon, Horváth Mihály s Kuthy 
Alajos-ét. 

A Busuluj megtekintése után elváltunk kedves gazdáinktól, s 
itt válok meg az olvasótól is, azon vágygyal, vajha gyönge szine 
zetü közlésem azon szellemi élvnek csak egy parányát leendett ké 
pes előidézni, melyet a leirni szándéklott részletek természet 
nagyszerűségükkel ébresztenek! Szokoly Viktor 

Zászló-szentelés 1849-ben. 
Napló-töredék. — Közli Ss. 

Halvány leány! szende csillagképe boldog álmaimnak, lebegj 
el még egyszer tévedező lelkem előtt . . . ha szenvedő szelid ar-
czod emlékezetem tükör-tavában visszasugárzik és szellem ajkad 
érinti forró homlokomat : feledvén a legközelebbi multat, ismét 
nyugodt leszek . . . mert lehajtani fáradt fejemet elaludni, s nem 
reményleni, hogy te megjelenendsz nekem hosszu álmaimban, ez 
borzasztó! — engedd halvány arczodra függesztenem szemeimet, 
hogy emlékezzem majd reád, midőn magánosan leendek sirom éje-
lében . . . 

# * « 
1849. jún 

Másnap hajnalban szándékozván visszaindulni Aradra. 
még este jelentem magamat Vécsey tábornoknál. 

A körülbelől 8000 főnyi ostromló sereg főhadi szállása, a Te¬ 
mesvárra vezető országuttól balra fekvő, ugynevezett vadászerdö 
közepén telepíttetett meg. 

A tábornok sátora deszkapalánkokból tartósan készült, ké¬ 
nyelmes elosztással két külön szakaszra, minthogy neje is vele 
lakott. 

Akis kéjlak külseje, veres függöny os üvegablakaival, széles 
zöldgalyas ereszével, melynek árnyékában kényelmes pamlag é 
karszékek kínálkoztak, kellemes hatásu volt; belseje valóban 
pazar fényűzéssel diszesittetett. A padlatot puha virágos szőnyeg 
boritá, a deszkaíalak szines kárpitok alatt tüntek el, köröskörül 
ruganyos pamlagok, causeusök, karszékek állottak.Aranyos rámáju 
nagy tükrök, egy kikeresett csinosságu öltöző-asztal, azon ezer 
drága apróságokkal, melyek egy nagy ur pipere-asztalán nem hiá 
uyozhatnak, egészítek ki a szoba bútorzatát. 

Nagybecsü fegyver- és pipa-gyüjtemény, távcsövek, kisebb-
nagyobb térképek emlékeztették a belépőt, miként nem valamely 
városi uracs salonjában, hanem egy vezérparancsnok tábori sáto¬ 
rában teszi látogatását. 

A sátor előtti, mindig igen tisztán tartott szabad téren, egy 
roppant nagy sas, hosszu vékony lánczon terjegette öles szárnyait, 
a szoba küszöbén borjunagyságu tigrisszörü angol dogge — a 
tábor kedvencze — hüsölt; szóval, első tekintetre meg lehetett 
ismerni a nagy urat, — a született aristokratát, ki az ostromi zaj 
között sem akarta nélkülözni megszokott kényelmeit. 

A tábornok lakásától jobbra, több, szintén deszkából épült 
sátor állott, ezek között nevezetesebb a helyparancsnoki hivata¬ 
los szoba, a főörhely, magános vendéglő stb.; balra Szabó, Tóth, 
Nagy alezredesek szintén kényelmes lakásaik. Ezekután egy hosz-
szukás négyszög fenekét képezve, keresztben nyult el egy hosszu 
félfedelü sálon, az ebédlő s a tábori vendéglő konyhája, mellette 
Dembinszky százados csinos laka, kivel fiatal neje osztá a tábori 
élet unalmait. *) 

A hosszas négyszög harmadik oldalát a tábornokkal szemközt 
hosszu, zöld gályákból erősen s díszesen font istállók képezék; 
folytatólag némely magános vállalkozó mesterek, szíjgyártók, sza¬ 
bók stb. karók- és gályákból font sátraik állottak. — Ezektől aztán 
^szak-keletre, egyenes szeglet alatt nyult a sátorok egy szárnya, 
Valamint az átelleni oldalon is, törzs- s alsóbbrendű tisztek, több¬ 
nyire csinos, gyakran szeszélyes alaku kunyhóival. 

*) Dembinszkyné, ki később az emigratio történttében ismeretes, egy aljas rágalom 
Wrgya Tolt; temesvári születés, ovál-halvány arcza, szőke, csaknem verhenyegesbe játszó 
bajával ritkán elöforduló ellentétben ragyogó fekete szeme, bájos termete, mindig vá¬ 
lasztékos öltözete igen érdekessé tevék; kár, hogy hiu gőgje, gunyos büszkesége s elta-
fzitó modora által csakhamar eltörölte a benyomást, melyet vonzó külseje mindenkire tett, 
*i először megpillantotta A közlő. 

A negyedik oldal, szemközt az ebédlő-salonnal, merről a fő-
bejárás volt, egészen nyiltan állott. — Egy óriás állvány, 25—30 
ölnyi magas, emelkedik itt a tábort környező fák fölibe, gyönyörü 
kilátással a várra, s az egész vidékre — lábainál lomha nyugalom¬ 
ban nyujtózott 16 darab 18 és 24 fontos ágyu, phlegmaticus egy-
kedvüséggel várván a sürgő munka ala't gyorsan haladó paralelák 
elkészülését. 

A tábornok lakása előtti főtér gondosan szinelve, homokos 
kavicscsal elegyengetve, fellocsolva, folyvást igen tisztán tartatott, 
közepén, nyilt rondella adott eayhet a tábori zenekarnak, mely 
ebéd s vacsora közben válogatott zenedarabokkal mulattatott. 

Délutáni 1 óra tájban háromszori csengetés adott jelt az ebéd¬ 
hez. A tábornokné, többnyire Szabó alezredes karján, utána a tá¬ 
bornok Dembinszkynével megjelent, megharsant a zene, és két 
három hosszu asztalnál folyt az élénk társalgással fűszerezett ét¬ 
kezés 

E gyönyörü ifjak életvidor csoportja, a szellemdus arczokkal 
— a fel-fel harsanó vidám kaczaj, lelkes toasztok, melyekhez több¬ 
nyire Rukavina 24 fontosai bömböltek nagyszerü tust a vár sán-
czairól, távolabb, füstölgő bográcsok körül telepedett honvéd- és 
huszárcsoportozatok — a széllábu paripákon időnként száguldva 
érkező s távozó segédek ragyogó öltönyeikkel, s utánok uszó ve¬ 
res tollaikkal, e szüntelen változó elevenséggel, sürgő mozgalom¬ 
mal ellentétben a bejárásnál komoly méltósággal nyugvó nehéz 
ütegek, — s képzeld még ezekhez az eleven zöld lombozatu erdő-
koszorut, mely e gyönyörü képet mintegy rámába foglalja— mely 
lélekemelő látvány! mely dicső tájkép, mely tündér-kaleidoscop! 
hol a walterscotti regényes toll, s Rembrandt szeszélyes ecsete, 
mely azt élethű szépségében, nagyszerüségében rajzolni képes le¬ 
gyen 

Elnémult a tábori zaj. . . vidám kaczajt, pohárcsengést, dörgö 
toasztokat, tüzvérü mének tombolását siri csend váltotta fel. Megjő 
az elriasztott erdei vad, lassanként nekibátorodva közeledik régi 
tanyáihoz. . . félénken tekintget ki a szélső bokrok közöl. . . csen¬ 
des, néma az elhagyott táj . . . itt-ott kiégett tűzhelyek füstös göd¬ 
rei, elszórt száraz galyak, rombolt, félig elégett gerendák üszkei, 
sarjadó fü s csemeték által már-már eltakarva, ez minden . . . még 
egy rövid év, s a tenyésző természet harmatos pázsitszőnyeggel, 
s árnyékos bokrokkal végkép elfedi e nagyszerü színpadát annyi 
merész terveknek s fellengező reményeknek 

És ti harezszomjas ifjak! nagyra, dicsőre hevülő lelketek ne¬ 
mes lángjaival, daliás, edzett alakok az ősök klasszikus korából, 
pályám hü bajtársai! hol vagytok? hol keressen borongó lelkem 
titeket! . . Szabó, badar kedélyed pattogó szikráival, Tóth, te sze¬ 
lid, kedves Mészölyi férfias szép arezod ábrándos kinyomásával, 
Nagy, Asztalos, romlatlan ép nyers őserő, törhetlen jellemű Dézsi 

ti többen, ti annyian! hol vagytok? hol keressen borongó lelkem 
titeket? 

Neveiteket talán nem fogja csillogó meteorokként bámulni 
a késő utókor — bár becsülettel betöltétek a helyet, melyre jó 
vagy balsorsotok állitott, s ha pályátok erőszakosan középen félbe 
nem szakad, nem egyről mondhatandá el közöletek, Róma koszo¬ 
rus költője 

Si fata aspera rumpas, 
Tu Marcellus eris . . . 

i végzet nem rendelé számotokra a történeti név vészteljes di-
:sőségét. 

De nekem kimondhatlanul jól esik, emlékeznem reátok, nem 
lyujthatom nektek egyenként jobbomat az ismeretlen távolba; föl-
egyzem tehát kedves neveiteket naplóm szerény lapjain — igy 
veletek, társaságtokban érzem magamat! s ha talán a véletlen ke¬ 
zeitekbe juttatja igénytelen jegyzetimet : tinektek is jól fog esni 
ismerősökre, bajtársakra találni, kikhez közös örömök, közös re¬ 
mények, s haj! közös csalódások fájdalmai kapcsolnak, vannak 
barátaitok, rokonaitok, kiknek szemei talán búsongó elmélyedések¬ 
ben fognak nyugodni távol kedveseik nevein. 

. . . Az emlékezet, ez egyetlen borongó genius maradt mel-
ettünk a nagyszerü csillogó álom képei közöl 

Es te, délczeg pajkos huszár, a bágyadozó kék szemekkel s 
örökzöld jó kedveddel, Desewffy Lajos, kedves hü barátom! mely 
hazában, mely idegen éghajlat alatt emésztek fel önmagukat forró 
ebied lángjai? 
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Kettő volt szerelme keblednek, — a dicsős.% és egy leány; 
mindkettőt forró szivvel és epedve, lángolón szeretted. 

Mindkettő hütlen lön hozzád! 
A dicsőség ámitó csilláma elpattant, mint a játszadozó gyer¬ 

mek szappanbuborékja. 
A leány, kebled magas ideálja, a leány, kiért szeretted az éle 

tet, a dicsőséget, sőt az erényt : áruba bocsátá keblének lángjait. . . 
Ki méri meg a te fájdalmadat? 

(Fotytatist következik.) 

Viktor Emánuel Olaszország királya. 
(Lásd arczképet 173. oldalon.) 

Még nincs itt ideje, hogy századunk ezen egyik legnevezetesebb egyé 
niségéről a pártszenvedélytől tisztán tartott itéletet lehetne hallani. Az egyik 
rész a koronás főt egyszerüen csak országok és tartományok rablójának 
nevezi, mig az olasz nemzet ő benne azon századok óta várt Messiást látja, 
a kit az ég, a nemzet ezredéves szenvedései után a földre leküldött. 

Viktor Emánuel született 1820-ban, márt. 14-én. Atyja Károly Albert, 
ezen időben, mint trónörökös, belevegyült az akkori forradalmi mozgalmakba. 
A pártvezető azonban vérpadra kerülvén, a herczeg, mint számüzött, Fló-
renczbe költözött. 1831-ben trónra jutván, népei nem nagy bizalmat éreztek 
iránta. Szótlan, elzárkózott és barátságtalan természetü volt, s csak annyi¬ 
ban árulá el, hogy nem feledkezett meg hazájáról, hogy ő volt az első olasz 
fejedeleír, a ki a piemonti hadsereg kiképezésére komoly gondot forditott. 

Legidősb fia, Viktor Emánuel, még a középhoni spanyol udvari szoká¬ 
sokjárma alatt nevekedett, azonban e divat feszességét a franczia szellem¬ 
ben vezetett tábori élettel tudta párosítani. 

Ápr. 13-án, 1842-ben, mint koronaherczeg egybekelt Mária Adelhaid 
ausztriai főherczegnővel. A nép nem vett részt az udvar örömeiben; mert az 
olaszok, a királynak szövetségét az ausztriaiakkal ugy tekintek, mint ha 
a Savoyai ház örökre le akart volna mondani, Olaszország egyesítését illető¬ 
leg, régi terveiről. 

Azonban a történet bebizonyitotta, hogy ezen alkalommal az ausztriai 
egyenruhák legutoljára fénylettek a turini udvar ünnepélyein. Károly Albert 
iemét az olasz nemzetiség eszméivel kezdett foglalkozni; visszautasitá a 
Bécsből érkező, ugynevezett jó tanácsokat, s megengedte, hogy fia a Fló-
renczból és Velenczéből kivándorlott előkelő számüzöttekkel társalogjon. 
1847-ben IX. Pius pápa trónra lépvén, eleinte ugylátszott, hogy az olasz 
nemzeti párt az egyház uj fejedelmében a legbuzgóbb pártfogóra talált. A 
nápolyiak legelőször ébredtek fel fagyos álmaikból; Turinban a nép alkot¬ 
mányt kivánt, s az udvar rövid tanácskozás után, márt. 4-én, 1848-ban egy 
igen szabadelvü alkotmányt hirdetett ki, mely mai napig érvényben van, s 
a nemzet politikai nevelésének iskolájául szolgál. 

Erre nehány nap mulva kitört a forradalom Lombardiában, s a milanói 
nép öt napi utczai harcz után győzelmet vitt ki, s az ausztriai őrizetet a vá¬ 
ros elhagyására kényszerűé. Márt. 25-én Károly Albert, éjjel fáklyavilág 
mellett jelent meg a palota erkélyén, kezében zászlót tartott, s kijelenté, 
hogy egész hadseregével a lombardi testvérek segitségére sietend. A harcz a 
következő évig tartott, s a novarai szerencsétlen ütközettel végződött. 

Viktor Emánuel aszó legszorosabb értelmében résztvett atyja harczai-

ban. Félelmet nem ismerve, mindenütt a legveszedelmesebb helyeket*kereste 
fel: ha megszólalt közelében a harczi trombita, egész lelkesedetteéggel igy 
kiáltá fel : „ez az egyetlenegy hangszer, melyhez értek!" 

Goito mellett az ausztriaiak, a többi között lesből rohantak a piemon-
tiakra, a kik megfutmamodván, szerencséjükre, az ifju herczegre találnak, s 
ennek lelkesitő példájára megfordultak, s becsülettel megálltak a harczot. 

A novarai véres nap után Károly Albert igy szóla hiveihez : „Meg¬ 
szűntem uralkodni; királytok e naptól fogva Viktor Emánuel." Ezzel meg-
ölelé fiát; elhagyá országát, s nem sokára meghalt. 

A békealkudozások Eadetzky gróf s az uj király között Vignale város¬ 
kában kezdettek meg. Beszélték, hogy az osztrákok nagyon is kedvező fel¬ 
tételekkel kinálák a piemontiakat, s csak azt kivánták, hogy a Károly Al¬ 
berttől adott alkotmány eltöröltefsék. Viktor Emánuel nem fogadá el az 
ajánlatot; inkább lemondott Lombardiáról, 75 millió frank hadikárpótlást 
fizetett, s jogot adott Ausztriának, a piemonti erős helyek megszállására. 

A helyzet már nehezebb nem is lehetett. Európában a reactio teljes 
győzelemre jutott; Kómában a francziák verek le a forradalmat, Magyaror¬ 
szág rónáit az orosz hadak boriták el. Viktor Emánuel lelkét azonban a sze¬ 
rencsétlenség meg nem tőré, sőt inkább nagylelkűen udvarába fogadá a kü¬ 
lönböző tartományokból nagy tömegben érkező menekvőket, kik közöl töb¬ 
ben Piemontban megtelepedvén, az ország legelső hivatalaira is eljutottak. 

1853-ban a piemontiak résztvettek a keleti háboruban, az orosz czár a 
legmélyebben sértve érzé magát ezen eljárás miatt, de később változván a 
viszonyok, az orosz és turini udvarok között a legbensőbb barátság keletke¬ 
zett. — 1855-ben a király anyja és neje meghaltak, s a nép az udvarral 
együtt ölte gyászt. Ezen időben az orosz követ igy szólott: „A piemontiak 
nagyot kerültek, a midőn Lombardiába akarván menni, elébb Krim félszige¬ 
tében kötöttek ki." 

A párisi kongreesusban Cavour gróf, aug. 8-kán, hivatalosan felhozá 
Olaszország szenvedéseit, de a többség nem akart e tárgyba bocsátkozni. 
Mindamellett ezen időtől fogva Európa sejteni kezdé, hogy az olasz kérdés 
elébb-utóbb ujra, a legnagyobb mértékben napirendre jövend. 

1859-ben, a midőn az ügyek teljesen megértek, a világ egyszerre azon 
hirrel lepetett meg, hogy Viktor Emánuel 15 éves leánya Klotildé herczegnő, 
férjhez megy Napoleon herczeghez : a házasság végbemenvén, mindenki 
tudta, hogy a harcz órája elközelgett. 

Tudva van, hogy Viktor Emánuel király az egész olasz hadjáratban 
mindig ott volt, a hol a golyók legsűrűbben fütyöltek. Egyszer egy ezreddel 
a franczia zuávok segitségére sietett, s igy kiáltá : ,,Azt hiszitek, hogy mun¬ 
kátokba akarok avatkozni ? Van itt tér elég mindnyájunkra, mert e mezőn 
azon virág terem, melyet dicsőségnek neveznek !" 

A solferinoi ütközetben a király San Martino falu mellett csatázott, S 
mondá : „Fiuk! e falu neve San Martino! kényszeritsük a németet, hogy 
ülje meg szent Márton napját." (Czélzás azon napra, melyben Olaszország¬ 
ban költözni szoktak.) 

A villafrankai béke után bekövetkezett események mindnyájunknak 
friss emlékezetében vannak. Velencze és Róma városán kivül egész Olasz¬ 
ország, Viktor Emánuel király kormánya alá adá magát. Legujabban a par¬ 
lament a hősi fejedelemnek ,,Olaszország királya" czimét adá, s kijelenté, 
hogy az uj állam fővárosa mindenesetre Róma leend. Ha az megtörténik, a 
sor Velenczére kerülend; ez utolsó, de egyszersmind legnehezebb fölvonása 
lesz, a szemünk előtt lefolyó olasz drámának. 
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T Á R H Á Z . 
Országgyülési levelek Kakas Mártontól. 

Tisztelt szerkesztő ur! Paulo majora canamus! A mottóból sejtheti 
ön, hogy nem a szokott szinielőadásokról van szó, a hol az ember csak „tré¬ 
fából" szaval hazafias verseket, melyekért aztán ,,jó pajtás'-zsarnokok pa¬ 
pirosra festett tömlöczbe csukatják az embert; vagy pedig hóhérnak öltözött 
Dul Elemér kezeibe adják. 

A társaság már megalakult; vannak igen sokan kegyes-atyák szere¬ 
peire, még többen a hérosi fakkra; lesz egy pár mulatságos komikvsunk, egy 
nehány intrikust is látok már szerződtetve, vannak statistdk és kardalnokok 
elegen, csak király és primo amoroso hiányzik még közülünk. 

Hogy jutottam én a jobb oldalra, azt majd mindjárt megmagyarázom. 
Hát én csak háromnegyeddel jöttem a terembe hamarább, mint a kirendelt 
óra, s akkor már tele volt ülve a baloldal, minden ember csak oda törekedett; 
a később jövőknek nolle velle a jobb oldalra kellé fanyalogni; de még jól 
jártam, a hogy jártam, mert ha két paddal előbbre visz a nagyravágyás, 
annak a két végét két „aranykulcsos" őrzi, onnan ugyan soha „felsőbb en¬ 
gedelem" nélkül ki nem tudnék jőni: egyébiránt akárhol ülők is, „kakasülő" 
lesz annak a neve, az pedig, tudjuk, hogy mindig liberális hely volt. 

Nagyobb baj az annál, hogy olyan keskenyek az asztalaink, hogy azo¬ 
kon nem hogy egy süveg, de meg ceak egy Bécsből várandó conccessió sem 
fér el, annak pedig mar csak keskeny a talpa. 

Node semmi, most van tervben egy ideiglenes országház épitése a fü¬ 
vészkertben, a hol majd jobban elférünk, s mely, azt mondják, sokáig eltart¬ 
hat, „ha valami nagy szél nem jön." 

Hansm megjárja velünk az érdemes publikum, a ki tőlünk most valami 
érdekes előadásokat vár; a legfényesebb szónoklatok most mind a zárt érte¬ 

kezletekben mondatnak el, s a gyülés elé csak az egyezményes határozat 
kerül; épen mintha az operaszomjas közönségnek a rendező a dalműszöveget 
olvasná fel, s azt mondaná, hogy már most hazamehet. Ez pedig nagyon 
czélszerü intézmény propter istos certos infames criticos oda fenn. 

Most még semmi sincsen; egymásban keressük a hibát ex offo, a ki 
bort vagy ütleget osztogatott, az hazamehet. Ezen az egy helyen nem ismer¬ 
tetik el a pénz és az erőszak hatalma. 

(Csak egy napig voltam előadó, s már annyi „tattatik" és „tettetik" 
ragadt a tollamhoz, hogy nem birok tovább irni; majd holnapután többet.) 

Kakas Márton. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
b.— (A zsizsik ellen) a „F. Gr." ajánlja, hogy az e kártékony bogártól 

megóvandó borsót, kisebb részletekben, forró vizzel leöntjük s a vizben azt 
jól megkavarjuk. Igaz, hogy ezáltal több szem.el veszti csiraképességét, de 
nem tapasztalták, hogy az ilyen maggal bevetett térek feltünően hézagosak 
lettek volna. 

b,— (Chinai növények Francziaországban.) Chinából a francziák, az 
utolsó hadjárat alkalmával több könnyen meghonosítható növényt is hoztak 
magukkal. Ezek közt legnevezetesebb egy busafaj, chinai neve go-es-lan. E 
növénynyel épen ugy bánnak, mint a mi búzánkkal 8 ez utóbbitól abban kü¬ 
lönbözik, hogy többfélekép lehet használni. Leveleit főzelékül eszik s szára 
a marhának felette kedves takarmány. Hasonlag nevezetes a pé-toni növény, 
egy salátafaj, csakhogy ize jobb s magasabbra női. Chinában époly átaláno-
san használják, mint nálunk a káposztát, sőt ennél még jobban el van ter¬ 
jedve s nemcsak magánosan, hanem majd minden étel mellé is eszik. 

Irodalom és művészet. 
-f- (Huszth Jenö „Ábránd és való") czim alatt két kötet beszélygyüj-

teményt ad ki aláirás utján, utólagos fizetéssel. Szerző már ezelőtt két évvel 
előfizetést nyitott egy kötetnyi beszélygyüjteményre, de ez akkor az előfize¬ 
tők csekély száma miatt meg nem jelenhetett; a kik tehát már egy kötetre 1 
ftjával előfizettek, azok, ha a másodikat is birni óhajtják, még 50 krt kell 
hogy utánpótoljanak a mű átvételekor. Ellenben uj aláírók az első kötetet 1 
ft, mind a kettőt pedig 1 ft 70 krért szerezhetik meg. Az ivek ápril végeig 
szerzőhöz Rimaszombatba küldendők. A mű május közepén jelenik meg. 

-j- (A „Györi történelmi és régészeti füzetek") elaő füzete, érdekes 
tartalommal megjelent. Simor János györi püspök ő méltósága pártfogása 
mellett kiadják Ráth Károly és tdr. Rómer Flóris, magyar akadémiai tagok. 
Egy-egy füzet bolti ára 1 ft. Ajánljuk a közönség figyelmébe. 

+ Megjelent : „Kis-Kun-Halas története." Irta Tooth János. Jegyzé 
tekkel s oklevéltárraí ellátva, kiadta Szilágyi Sándor. A 124 lapra terjed 
könyv ára 1 ft. 

+ Lauffer ea Stolp könyvkereskedésében legujabban következő érdé 
kes munkák jelentek meg : „Magyarország alaptörvényei, közjogi fejtege 
tésekkel és felvilágosításokkal. Irta egy jurieta." Továbbá : „Dichtungei 
von Johann Arany," mely magában foglalja koszorus költőnk „Katalin" 
„Keveháza" czimü költői beszélyeit, az avatott tollú Dux Adolf álta 
fordítva. 

-|- (Elöfizetési fölhívás.) Az érdem tagadhatlanul sokféle s becse 
körülményekhez képest változó. Napjainkban például, ha valaki könyvet 
akar kiadni, előfizetési fölhívásából a világért sem feledné ki azon érdem 
megemlítését, hogy már egy vagy más munkája annak idejében meg nem je¬ 
lenhetett. Körülbelől ilyen nótából kezdi Vachot Imre is előfizetési fölhívása 
az általa szerkesztendő és kiadandó„1861-dikiországgyülési emlékkönyv"-re, 
melynek ára 2 ft., diszkötésben 3 ft., s ápril végeig hozzá beküldendő, 
könyvön kivül az 1861-diki országgyülés tagjainak könyomatu arczképeit is 
ki fogja adni két nagy műlapon, melyek ára együtt 5 ft. azok részére, a kik 
a könyvre is előfizetnek, különben 6 ft. 

-)- Ráth Mórnál megjelent : „Az angol parliament és eljárása" czimü 
May Erskine Tamás után Barsi József által átdolgozott érdekes műnek ] 
füzete, melynek tárgyát képezik : a parliament összeállítása, jogai és kivált¬ 
ságai. Ára a nemsokára megjelenendő 2-ik füzettel együtt 3 ft. 

+ Megjelent : „Statistikai közlemények." A hazai állapotok ismereté¬ 
nek előmozdítására kiadja a magyar tudós Akadémia statistikai bizottmánya 
Első kötet. I. füzet. 158 lap. Ára 1 ft. 

-f- (//. Rákóczy Ferencz levelezéseinek) teljes gyüjteménye szintén rö¬ 
vid idő alatt napvilágot látand. P. Szathmáry Károly fáradozik annak ösz-
szeállitásával. 

+ (Draxler János Balassa-Oyarmaton) ily czimü munkára nyit elő¬ 
fizetést : „Szent Péter apostol két levele." Értelmezte Draxler János, ba¬ 
lassa-gyarmati káplán. A pesti egyetem hittan! kara által, Lonovics-dijjal 
megjutalmazott pályamű."Előfizetési árai ft.30 kr., mely összeg máj. 15-ig 
szerzőhöz Balassa-Gyarmatra küldendő. 

+ (Vadnai Károlytól) nemsokára ismét egy uj regény jelenik meg. 
Czime : „Eltévesztett életutak." 

— (Qörög n. e. imakönyv magyar nyelven.) Popovics János, karczagi 
görög n. e. lelkész előfizetést hirdet „Orthodox hitvallók imakönyve" czimü 
munkájára, mely azon görög „Synopsis" magyarját tartalmazza, melyben 
minden alkalmi ima és könyörgés, gyónásróli szertartás, úrvacsora előtt- és 
utáni lelkifoglalkozás, Akathist, Paraklis, hotár a keleti egyház rendszerén 
(Minolog), 100 évre szóló husvéti táblázat, és függelékül : keresztyéni | út¬ 
mutatás benn foglaltatnak. A munka 13 — 14 tizenhatodrétü iven jelenik meg 
augusztus havában, finom papiron, imakönyv alakjában. Egy példány elő¬ 
fizetési ára 2 ft. o. é. A pénzösszeg bérmented levelekben küldendő máj. 15-ig 
Popovics János görög n. e. lelkészhez Karczagra. *) 

+ (Urvári Lajos „Babérlevelek") czimü beszélyfüzéréből megjelent 
az első kötet, mely Garibaldi harczait és kalandjait tartalmazza. Ára 75 kr. 

-\- (A „Pesti Napló" munkatársainak) Maszák Hugó által rajzolt, kő-
nyomatu arczképcsoportozata, második javított kiadásban jelent meg. A si¬ 
került arczképeken meglátszik, hogy Maszák a legelső magyar arczképfes-
tőnek, Barabás Miklósnak volt tanítványa. A csoportozatot következő 7 iró 
képezi : Kemény Zsigmond báro, Danielik János, Falk Miksa, Pompéry Já¬ 
nos, Királyi Pál, Greguss Ágost és Salamon Ferencz. A kép ára, a papir 
minősége szerint 1 ft 50 kr. és 2 ft. 

•+- (A „Csatár") czimü politikai és ismeretterjesztő néplap Vajda Já¬ 
nos által szerkesztve megindult. Az eddig megjelent számokból itélve, az uj 
lap, mint előre sejtettük, komoly akarattal lát hozzá feladatához. 

+ (Kipfelhauser „összes költeményeire") nyit előfizetést, melyeket ea-
ját „hiteles arczképével" fog kiadni. Előfizetési ár 50 kr., mely ápril végeig 
küldendő be. Egyes előfizetők 10 kr. ,,zuschlag"-ot is tartoznak beküldeni, a 
postai szétküldésért. Az igen ügyesen irt előfizetési fölhivás is megéri azt a 
potom két fertálybankót. Ha sok előfizető lesz, akkor a szerző az egész jöve¬ 
delmet egy hazafias és jótékony czélra „opferolja," t. i. a Reichsrath azon 
85 diszszékének kitapaczirozására, a mibe a magyar követek fognak ülni. 

•) E sorok fölvételére más lapok szerkesztői is fölkéretnek. 
Vas. Vis. 15. 62. —1861. 

-+- (Bus Vitéz „Fekete leves'1) czimü uj szatirikus lapjának első két száma 
megjelent. Szerkesztőjét élczes dolgozatairól kedvezőleg ismeri a közönség, 
azért remélhető, hogy konyhájába számosan fognak összeseregleni egy-egy 
tál „fekete levesre." Elöfizetési ára negyedévre 1 ft 50 kr., félévre 3 ft, dec 
végeig, azaz : 9 hónapra 4 ft 50 kr. 

+ (Uj vidéki magyar lapok.) Debreczenben Sárváry Elek szerkesz¬ 
tése mellett „Debreczeni tárogató" czimü uj lap fog rövid idő alatt megin¬ 
dulni. Ugyanott egy másik lap keletkezéséről is beszélnek, mely „Alföldi 
hírlap" czimet fogna viselni. Szerkesztőjéül Csatáry Ottót emlegetik. 

4- (Rózsa Lajos), mint a Werfer Károly csődtömegének ideiglenes} 
gondnoka, a Szakoly Viktor által szerkesztett „Garabonczás diák" előfizetőit 
fölszólítja, hogy a mennyiben a Werferhez beküldött előfizetési pénzekért 
kártéritést igényelnek, ebbeli követelésöket a tömeg ellen, a pesti kereske¬ 
delmi törvényszéknél, április 20-ig rendes kereset alakjában jelentsék be. 

b.— (Fátum ez, és nem is lehet másnak mondani.) A Krakkóban meg¬ 
jelenő „Czas" négy nap alatt három megintést kapott s kétszer lefoglalták. 

-f- („Hunnid.") Ez lesz czime azon magyar szellemben irandó nagy¬ 
szerü zeneműnek, melyen Willmers Rudolf világhirü zongoraművész és) 
zeneszerző épen most dolgozik, s mely egész zenekar számára lesz irva. A 
mű három részre lesz osztva. Áz első rész a „Hős-zene," Árpád korát tün¬ 
teti elő; a második „Vallásos hangok'- czim alatt a sz. István korabeli val¬ 
lásos küzdelmeket adja elő; a harmadik rész a „Szabadság hangjai," Rákó¬ 
czy harczait tükrözik vissza. A mű, mint a „P. N." irja, nemsokára elő fog 
adatni. 

+ (Erkel „Bánk bán" dalmüve), mint halljuk, zongorára alkalmazva 
is nemsokára meg fog jelenni. E hirt kétségkivül örömmel veendik a zon¬ 
gorajátszók. 

+ (A pesti müegylet által) megvásárlott képek kisorsolása f. hó 27-én 
d. e. 10 órakor menend véghez az egylet helyiségeiben, hol a nyeremények 
naponkint reggel 6 órától este 6-ig megszemlélhetők. 

Egyház és Iskola. 
b.— (A kathekismus kiadása) a közelebbi rendszer alatt bécsi egyed¬ 

árusság volt. A Sz. István-társulat megkérte a bibornok-primást, hogy a 
kathekismust ismét nyomathassa, mint azelőtt. — Továbbá engedélyt kért 
egy „Sz. László-egylet" alakítására,melynek tagjai havonkint 6 krt fizetnek 
be, s az így támadt jövedelem harmadát a keleti keresztyének polgárosodá¬ 
sának előmozditására, egy harmadát a legfontosabb hazai czélok előmozdí¬ 
tására, végre egy harmadát a kath. egyház szükségei fedezésére forditandják. 
Az egylet elnökei Lonovics érsek és gr. Károlyi István lesznek. Ó eminen-
tiája mindkét kérelemre kedvező választ adott. 

— (Vácz 1861. évi egyházi névtára.) A püspöki megye a legrégiebbek 
közé tartozik. Jelenlegi püspöke a 84-ik. Kiterjed Nógrád-, Pest-, Cson¬ 
grádvármegyék több részeire és a Kunságra. Számlál összesen 618,298 lelket. 
Ezek közöl r. katholikus 366,273, görög n. egyesült 1761, ág. vallásu 41,082, 
helv. vallásu 201,717, zsidó 16,170, kath. tanuló-gyerek 18,425, főlszentelt 
papja 195, szerzetesháza 7126 egyénnel, plébániája 117, káplánsága 62, ág. 
vallásu temploma 46, helv. hitv. temploma 57, synagogája 27, fó'esperes-
sége 3, alesperessége 17, magyar nyelvü kath. községe 67, német községe 2, 
magyar-német l l , magyar-tót 22, magyar-tót-német 14, egyház adomény-
zója 26, prépostsága 4, czimzetes prépostsága 6, czimzetes apátsága 5. 

— (Az 1860. évi szepesi egyházi névtárból) következő adatok érdeke¬ 
iek : A püspöki megye, mely 1776. óta az esztergomi főmegyéből kihasitta-
tott, Szepes-, Liptó- s Turóczvármegyékre terjed, azaz 145 négyszögmér¬ 
földre s összesen 282,056 lelket számlál, kik közöl 195,787 r. katholikus, 
8707 görög egyesült, 68,209 ág. vallásu, 9353 zsidó, 18,425 tanuló-gyerek. 
Van 162 plébániája, 457 filialisa, 57 káplánsága, 229 fölszentelt papja, egy-
ázadományzója (Patronus) 22, szerzetesháza 7, filiális temploma 100, ág. 

vall. imaháza 66, synagogája 8, jelenlegi püspöke 6-ik volt eddig, 48 kano-
oka (jelenleg 8 valóságos és 3 tiszteletbeli prépostsága 3, czimzetes pré-

>ostsága l l , apátsága 1, czimzetes apátsága 5, ;főesperessége 3, alesperes-
lége 13). 

b.— (Angol szertartása, istenitisztelet.) Pesten a reformáltak vadász-
ítczai iskolatermében már több izben angol szertartásu istenitiszteletet tar-
ottak. 

b.— (A papok száma.) Francziaországban 81, Németországban 45 a 
Olaszországban 262 kath. püspök van. A világi papság összes száma Euró¬ 
pában 260,000, ebből 115,000 Olaszországban él. 

Kozintézetek. egyletek. 
+ (Az ujonan alakult művész-egylet) elnökéül gróf Keglevich Bélát, 

édnöknőjeül pedig gróf Batthyány Arthurnét választotta meg. 
+ (Az elsö magyar átalános biztositó-társaság) ez évi rendes közgyül¬ 

ését május 2-án, d. e. 10 órakor tartandja a társaság ujtéren levő 3. sz. a. 
aját háza második emeleti termében. Tárgyai leendnek : 1) Az igazgató¬ 
ágnak az intézet állásáról, s az 1860. évi üzlet menetéről szóló jelentése és 
i vizsgáló bizottmány által átnézett zárszámadás előterjesztése. 2) Uj vá-
asztások, az alapszabályok illető szakaszainak rendelkezése szerint. 3) A. 
választmány által indítványba hozandó tárgyak feletti tanácskozás. 
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b,— (A magyar Akadémia) ápril 2-ki ülése. A Karácsonyi 100 aranyj 
dijra négy vigjáték pályázott, s a dijat a,,Vigjáték-tárgy" czimü darab nyerte ' 
el, melynek szerzője Dobsa Lajos. — A Marczibányi-dijra, melynek pályá¬ 
zati határideje márcz, végén járt le, ismét egy pályamü sem érkezett be; 
Icét munka jött be a Gorove László által alapitott dijra : Az iskolák és tudo¬ 
mányok állapota az Árpádok korában s hazai s a külföldi iskoláztatás 
ugyanazon korban, végre egy mü érkezett be Ujváry 20 arany pályázatára: 
Széchenyi Pál életrajza. Valaki 100 aranyat tett le Lucanus Pharsalia czimü 
munkája fordítására, az Akadémia a pályázati határidőt 1864 ik évre tüzte, 
de már is 6 pályamü érkezett be, azért határoztatott, hogy mindazok, kik 
még e műre pályázni akarnak, azt félév mulva jelentsék a titkárnál, ha azon- i 
fcan ez idő alatt senki sem jelentkezik, a fönebbi 6 pályamü kiadatik a bírá¬ 
lóknak. — Az elnökség felszólítása folytán a dunagőzhajózási társulat 3 
ingyenjegyet küldött be oly akadémiai tagok számára, kik természettudo¬ 
mányi kirándulásokat szándékoznak tenni. — A k. helytartótanács egy le-
Velében a hazai épitészeti és egyéb műemlékek fentartásával megbízandó 
bizottmány fölállitását s ennek az archeológiái bizottsággal egybekapcsolta-
tását indokolta. A levél az archaeologiai bizottságnak adatott ki vélemény¬ 
adás végett. 

b.— (Az orvosi egylet) ápr. 6-ki ülésében dr. Hirschler, egy veszélyes 
fezembeteget mutatott be. Dr. Pisztory egy 61 éves öregei hozott be, kit ve¬ 
szélyes csonttörésből gyógyított ki. 

+ (A budapesti hangászegyleti zenede) f. ápril hó 20-án d. u. a német 
fezinházépület teremében, az igazgatóság és igazg. választmány választása, 
és a mult évi számadások előterjesztése végett közgyülést tart. 

-\- (A pesti izraelita magyaritó-egylet) f. hó 7-én gyülést tartott, mely 
alkalommal Horn Edét tiszteletbeli, dr. Rózsay Józsefet pedig rendes elnö¬ 
kévé választotta. 

-f- (A zalamegyei gazdasági egyesület) ápril 29-én Keszthelyen köz¬ 
gyülést tartand, az ezen évi jún. 1. és 3-án Z.-Egerszegen rendezendő állat-
tenyé-ztési és borászati kiállitás szervezetének és programmjának végleges 
megállapitása végett. 

-j- (Ugocsamegyében is) alakult honvédsegélyző-egylet, melynek párt-
fogónőjeül a hazáért vértanúhalállal kimúlt báró Perényi Zsigmond lelkes 
özvegye kéretett föl. 

Mi ujság ? 
•+• (Vachott Sándor), nemzetünknek egykor mólyérzelmü költője, nincs 

tibbé. A boldogult egyike volt azon számosaknak, kik a gyászosemlékü 
Kaynau-rémuraloimiak áldozatul estek, hazafiságukért. A szerencsétlen 
kúltő a forradalom alatt Kossuth titkára volt, s a szabadságharcz bukása 
után, mivel Sárosy Gyulának menhelyet adott, elfogatván az újépületbe zá¬ 
ratott, s itt megőrült. Temetése f. hó 11-én d. u. 4 órakor történt, a budai 
Schwarzer-féle elmebetegek intézetéből. Az egyetemi ifjuság fáklyákkal a 
lánczhid pesti oldalán várta a gyászmenetet s innen kisérte ki a kerepesi ut 
melletti temetőbe örök nyugalomra. Áldás és béke hamvaira! 

b.— (Széchenyi-gyászünnepély.) Április 8-án mult egy éve, hogy a 
legnagyobb magyar szive megszünt dobogni hazájáért. E napot Pest mél¬ 
tóan gyáazolá meg. A városjfőutczáibaa, de a többiekben is átalán a boltok 
félig be voltak zárva, az ablakokból, házakról fekete, vagy fátyollal bevont 
zászlók lengettek, az ablakokból fekete leplek csüggtek alá. A belvárosi 
templom környéke az istenitisztelet előtt már pár órával tömve volt ünnepi 
ruhába öltözött néppel. — Az istenitiszteletet; herczegprimás ő eminentiája 
íartá. A Széchenyi család czimerével diszitett, a templom közepén fölállított 
ravatalt, a kettős sorfalat képező egyetemi ifjuság közt, a képviselők, a felső¬ 
ház, a Kisfaludy-társaság, a Gazdasági egyesület, az Akadémia stb. tagjai 
vették körül. Az ajtónál volt honvédek kivont karddal álltak őrt. A szertar¬ 
tás után a templomban a „Szózatot", a kinn levö nép pedig a ,.Hymnuszt" 
énskelte. — Gyásziinnepély volt e napon a szerb ajku g. n. e. s az izraelita 
egyházakban is. 

+ (Budavárosa) f. hó 9-én ülte meg gr. Széchenyi-gyászemlékét, az 
-Ősvároshoz méltó ünnepélyességgel. A fényes gyászistenitiszteletet Danielik 
János cz. püspök ur végzé, tengernyi nép jelenlétében. Istenitisztelet után, 
mely a Szózat zengésével fejeztetett be, a nép a városházhoz vonult, hol 
Széchenyi arczképe ünnepélyesen lelepleztetett, mely alkalommal a polgár 
mester rövid megnyitó beszédet mondott, utána a város főjegyzője szóno¬ 
kolt, zajos éljenzés közt mondván el a legnagyobb magyar érdemeit. Végül 
ismét a polgármester beszélt, igy végezvén lelkes szavait: „Széchenyi meg¬ 
halt : éljen Széchenyi!" 

-f- (B. Vay kanczellár) f. hó 9-én érkezett fővárosunkba; gr. Apponyi 
pedig e hó 10-én Bécsbe utazott. 

b.— (Herczeg Eszterházy Pálnál), ki legközelebb az országgyülés 
alkalmával Pestre tette át lakását, a nemzeti Muzeum és műegylet küldött¬ 
ségileg fog tisztelegni, kifejezendő köszönetét azon hazafias tetteért, hogy 
jeles képtárát Bécsből Pestre áthelyezni rendelé. 

b.— (Az erdélyi királyi fó'kormányszék) Kolozsvártt levő tagjai április 
6-án gyültek össze az első ülésre gróf Mikó Imre ő méltóságánál, mint 
elnöknél. 

-J- (Haas Mihály szatmári püspök), ki az országgyűlésre fővárosunkba 
érkezett, mult vasárnap ápril 7-én macskazenét kapott. Ennes következté¬ 
ben a püspök elhagyta a fővárost. 

b.— (A cs. kir. törvényszékek feloszlatása kimondatott.) A föloszlatott 
törvényszékek egyénei egy évi kegyelemdijt kapnak, s ha ez idő alatt alkal¬ 
mazást nem nyernek, nyugdijaztatni fognak. 
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-j- (A Széchenyi-gyászünnepet) Pozsonyban és Aradon is megünne¬ 
pelték. Mindenütt a legnagyobb rend uralkodott. 

-+- (Nyitrában is) a megye bizottmánya tömegesen vett részt a kegyes-
rendüek egyházában gr. Széchenyi István halála évnapján tartott gyász-is¬ 
tenitiszteletben. Nagy-Körös is megünnepelte e napot. Az eddigi tudósitá¬ 
sok után itélve, hazánk minden vidékén ugyanez történt. 

-f- (Pestmegye bizottmányának) ápril 8-iki havi közgyülésében a fize¬ 
téses aljegyzők száma kettővel megszaporittatván, első helyre Dalmady 
Gyözö, tehetséges fiatal költőnk, második helyre Simonffy Kálmán válasz¬ 
tattak meg. , 

+ (Pestváros uj képviselőtestülete) megalakult. Érdekesnek tartjuk 
megemliteni, hogy e szavazás alkalmával külföldi nevezetes férfiak és kül¬ 
földön élő hazánkfiai közöl is többen tisztelet-szavazatokat nyertek, név¬ 
szerint : Napoleon császár 213, Viktor Emánuel 183, Garibaldi 437, Napo¬ 
leon herczeg 92,Vincke porosz parlamenti tag 38, Cialdini 48, Dunlop angol 
követségi titkár 25, Kossuth Lajos 976, Klapka 933, Türr 835, Kmetty 
423, Vetter tábornok 456, Asbóth Lajos 257, gr. Bethlen Gergely 85, Cser¬ 
nátoni Lajos 88, Cavour 98, Figyelmessy ezredes 450, Horváth Mihály 326, 
Irányi Dániel 200, Mogyoródy 134, Pulszky Ferencz 597, Perczel Mór 723, 
Somogyi Antal 137. Vukovics Sebő 97, é3 Xantus János 247 szavazatot. 

+ (Egy vállalkozó) a „Sürgöny" szerint ajánlkozott, hogy a képvi¬ 
selők számára az uj-téren levő ideiglenes német szinházhoz hasonló kalitkát 
hét hét alatt összeüt a rági füvészkert helyén, 70,000ftért. Ezzel ugyan nem 
sokat nyernénk, de kisegítőül megjárná. Ergo videant consules! Alkalmilag 
megemlítjük, hogy a magyar képzőművészetek társulatának f. hó 5 én tar¬ 
tott gyűlésében szóba jött az országházra 1845-ben beadott tervek hollétének 
kinyomozása és a jelen országgyülés alatti kiállítása is. A képviselők jelen¬ 
legi tanácskozó helyiségének nagyon is szük volta kívánatossá teszi, hogy az 
országház ügye ne halasztassék ad kalendas graecas. 

+ (A pesti jogászság) az alsóház korelnökéhez kérvényt nyujtott be 
aziránt, hogy a képviselőházban bizonyos hely jelöltessék ki a jogászok szá¬ 
mára. Á kérvény Pálóczy ígérete szerint, közelebb a ház elé fog terjesztetni. 
A kérelem teljesülése a jogászságnak kétségkivül érdekében van, de mig a 
gyűlésnek tágasabb helyisége nem lesz, nem hiszszük, hogy kivihető legyen. 

-J- (A bécsi franczia követség is), az angol példájára elhatározta, ágenst 
küldeni fővárosunkba. 

4- (Hangverseny.) Beale Vilmos angol zongora-mávész, Eeményinek 
magyarországi kőrútjában útitársa, nehány nap mulva visszaindul hazájába 
Angolországba. Mielőtt azonban hazánkat elhagyná, egy hangversenyben 
vesz tőlünk bucsut, melyet ma vasárnap rendezend az „Európa" teremében, 
Hollóay-L né, Vrábély Szerafina, Reményi Ede, Szerdahelyi és Almásy Ti¬ 
hamér közremüködése mellett. 

-f (A jó öreg Udvarhelyi Miklóst), mint a „Hölgyf." irja, nyugdíjba 
léptették. 

•4- (Markó Károly képeire) ujabban Eszterházy herczeg 100, az érseki 
kalocsai káptalan 50, s Dessewffy Emil gr. 26 ftot adott. 

+ (Varsó delnöi) a munkásosztály számára, hazafisága és eszélyes ma¬ 
gaviselete elismeréseül husvét ünnepére lakomát rendeztek. Az előkelő há¬ 
zak mindegyikében 25 munkás számára fényes lakoma és nemes vendégsze¬ 
retet várt. A vendégek száma 4000-nél többre ment. 

+ (Farkas Miska jeles györi zenetársasága) jelenleg fővárosunkban 
van, s gyönyörü zenéjével sok élvezetet nyujt a közönségnek. 

+ (Garibaldi életrajzát) a szentek életei közt árulják fővárosunkban 
a templomajtók előtt, — irja egy bécsi lap pesti levelezője. Az érdemes só¬ 
gor bizonyára pápaszemet visel, hogy már ezt is meglátta. 

b.— (Garibaldi futaima.) Azon javaslatot terjesztették az olasz parla¬ 
ment elé, hogy Garibaldinak érdemeiért jutalmazáskép a nemzet egy 
150,000 lirát jövedelmező államjószágot rendeljen. 

-f- A magyar ember csak nem tud ellenni czigányzene nélkül, a világ 
bármely zugába vesse is a sors. Az olaszországi magyar légió hős fiai is 
sokat epekedtek utána, mig végre sikerült nekik valahonnan egy czigány-
bandát előkeriteni. 

-f- (A cs. kir. rendőrségtől) valahára talán mégis megszabadulunk. A 
„P. Ll." legalább mint hiteles hirt közli, hogy a helybeli cs. kir. rendőrigaz¬ 
gatóság a helytartótanácstól utasittatott, a pesti rendőrbiztosságoknak — az 
egy vasuti kivételével — mielőbbi megszüntetésére és a belvárosi rendőrbiz¬ 
tosság által használt redouti lakásnak a városkapitányság részére leendő át¬ 
engedésére. Csakhogy, a mint tudjuk, nagyon fontolgatva szoktak ám bizo¬ 
nyos helyeken az efféle rendeleteknek engedelmeskedni. 

b.— (A lembergi cs. kir. helytartóság) a lengyel nemzeti viselethez 
tartozó karabela kard viselését eltiltotta. 

+ (Varsóból) ápril 9-ről következö távsürgöny érkezett : „Tegnap a 
vár előtt nagy népcsoportosulás volt. A szétoszlásra történt ismételt felszó¬ 
litások eredménytelenek voltak. A lovasságnak a nép szétzavarására irány¬ 
zott kísérletei sikeretlenek maradtak. A gyalogságnak kellé magát közbe¬ 
vetni, minek folytán 60 halott és sebesült lőn az áldozat. Erre a csend 
helyreállittatott." Meghiszszük azt. 

b.— (Egy kis mulatság a városerdőben.) Mult vasárnap esti 7 órakor 
a város-ligetben városi rendőröktől vezetve, egy csapat katona jelent meg. 
Elképzelhetni, hogy a sok sörtől ázott fő mennyire megrémült, s futott za¬ 
varodottan haza felé. Pedig azok a megjelentek nem tettek egyebet, mint a 
keringéket körülvették, s ott több zsebmetszésben gyanus egyént elfogtak. 

b.— (Az erdélyi Reichsrath Maager tiszteletére rendezett gyűjtés) Er¬ 
délyben 5 ftot, Magyarországban pedig semmitsem eredményezett. 

— (Keresztelési felhívás.) E lapok szerkesztője egy felföldi német vá¬ 
rosból (melyet később meg is fogunk nevezhetni) a következő, szabad elha¬ 
tározásból folyó felhivást kapta, mely bizonyosan nagy sensatiót s valószi¬ 
nüleg megfelelő félretnagyarázatot fog szülni a czivilizatorok hazájában, kik 
az efféle nyilatkozatokból rendesen kényszerítést s terrorismust szagiáinak 
ki. A felhívás igy hangzik : „Tisztelt polgártárs! Ön, ugyhidzem, N. N. 
városát legalább hazafiui szelleméről ismerendi. Ezen városkának derék 
magyar érzelmü polgárai, uj tanuságot akarnak adni a nemzet szine előtt, 
hazájukhoz való rendületlen ragaszkodásukról; — s engem fölkértek, hogy 
eddigi német neveiknek magyarra való átváltoztatását eszközöljem. Az ez-
iránti teendőkről gondolkodván, azt találtam, hogy a nevek czélszerü vá¬ 
lasztása nem csekély föladat; — miután különös tekintet kivántatik arra, 
hogy a választandó magyar nevek, az itteni német és tót ajku lakosok által 
is könnyen kiejtheíők, és a mennyire lehet rövidek, két három tagból állók 
legyenek; mert különben az elferditések mulhatatlanok. Miután pedig köz¬ 
tudomásu dolog, hogy önnek, tisztelt polgártárs, mint nemzeti irodalmunk 
egyik különösen kedvelt szerkesztőjének igen jó ötletei szoktak lenni *); 
annálfogva barátságosan fölkérni bátorkodom, miszerint egy oly czélszerü 
magyar nevekből álló jegyzéket késziteni, s nekem, ha lehetséges, mielébb 
átküldeni méltóztatnak, meg levén győződve arról, hogy kérésemet a nem¬ 
zetiség terjesztése tekintetébői szivesen teljesitendi. — Végre azt kívántam 
megjegyzem, hogy az illetők eddigi neveiknek németből magyarra való for¬ 
dítását nem akarják, hanem szabad választást ohajtnak, — s igen nagy há¬ 
lával tartozandunk, hogyha legalább 30 névből álló jegyzéket kapni szeren¬ 
csések leszünk stb." (Megpróbáljuk e vállalatot. A beküldő urnak szolgáljon 
tudomásul, hogy kivánságát mielőbb teljesiteni fogjuk. Azt mi is beismer¬ 
jük első pillanatra, hogy a feladat nem a legkönnyebb. Szerk.) 

b.— (A budai császárfürdö) nevezetes ujitásokon megy át, melyeket 
e nyáron alig fognak mind befejezhetni. A pompás tükörfürdő két oldalt 
csinos öltözőkkel és egy nagy zuhany-teremmel van ellátva s nagy márvány-
medenczéje, tágas boltivei méltán lepik meg a belépőt. — A fürdői sétákért 
egész a Dunapartra fog kinyulni s igy a hajóról kiszállók azonnal árnyas 
kertben találják magukat. Á kert közepére ásatott az uszó-medencze, mely 
téglával van kirakva, ennek mögötte áll az uj fürdőház már fedél alatt s 
még csak fölszerelését várja. Ez újítások által a császárfürdő nemcsak Ma¬ 
gyarország legelső fürdőintézetévé válik, de azontul is messüeföldön nem 
találja párját. 

— (Egy elhagyott község, mely figyelmet érdemel.) Azon falu neve, 
melyről szólani akarunk, Mátra-Novák. Majdnem járhatlan mellékút vezet 
Hevesmegyéből, Nógrádmegye szélére; e két megyét a M.-Novákhoz tarto¬ 
zó nagy kiterjedésü erdő választja el. E falunak parton épült szép temploma, 
mellette levő kényelmes pap- és tanitólaka, ugy szintén csinos iskolája a 
szemlélőt élénken lepik meg, elhitetve, hogy e kedves külsejü, szent czélra 
emelt falak anyagi magasabb, s hogy ugy mondjam, szellemi magasztosabb 
állásuknál fogva, malasztaikat a helység lakóira dusan árasztják! — De 
mikép kell csalódnunk, midőn a faluba jutva, benne a rendetienül lerakott 
ronda füstös házakat, elhanyagolt rest és iszákos népével látjuk, mely előtt 
még a szomszéd zárt vagyona sem biztos, mely az erdőt orozva pusztitja, 
rétjét, zöldvetését egymás ellenében marháival eteti, s az igazság kiszol¬ 
gáltatásnál gyakran gyujtogatással fenyegetődzik, sőt a legközelebbi év 
végefelé történt, hogy egy izraelita korcsmárost egy helységbeli csak azon 
okból ölt meg, mert amaz a kivánt pálinkát kiszolgáltatni nem eléggé sie¬ 
tett! s ugylátszik, hogy ez árva községben a csinos külsejü templom, pap-
s tanitói lak csak azért állanak, hogy e község mély sülyedését annál na¬ 
gyobb ellentétbe helyezve mutassák. — A mi pedig magát, a mintegy 3000 
hold nagyságu határt illeti, ennek aránylag csekély kiterjedésü szántóföldein 
különös szép rozs és egyéb termény is jól diszlik, de miután lakossága az 
iparral és nemesítéssel mitsem gondol, termesztményei elsilányulnak, mar¬ 
hái elkorcsosulnak, s oly kicsinyek maradnak, m5«;erint az idegen hinni 
hajlandó, hogy a szénásszekeret esztendős borjuk huzzák; hogy gazdasági 
eszközeik ily arányban roszak, emliteni szükségtelen. — Azonban mind e 
szellemi, mind anyagi elmaradása ellenére is van M.-Nováknak egy kincse, 
mely okszerű használat mellett nemcsak az ipar tényezője lenne, hanem 
magának a vidéknek is biztos jövedelmi forrást nyitna; értem itt a roppant 
gazdagságu kőszéntelepeket, melyek Hevesmegye felőli partos részében ta¬ 
láltatnak, és szakértő allitásakint több millió mázsa kőszénnel bővelkednek. 
— E körülmény folytán M.-Novák az iparos közönség figyelmét annál is 
inkább megérdemli, mert a már megnyitott köszénbánya munkálatai egy 
hegyoldalban mintegy 40 öl messzeségre, tetején pedig körülbelül 16 öl 
mélységre kedvező sikerrel kezdettek meg, és remélhető, hogy a csak négy 
órányi távolságra fekvő Eger városa, hol egy nagyszerü gőzmalom temérdek 
tüzeléket szükségei, a naponkint érezhetőbb fahiányát valószinüleg a kő¬ 
szénnel fogja fedezni, feltéve, hogy találkozik számitó vállalkozó, ki a meg¬ 
inditott munkát erélyesen folytatni képes. E helység szegényebb lakói a 
bányászat körüli munkálatokhoz, igen nagy hajiamat és szenvedélyt tanusi¬ 
tottak. — A kőszéntelepeken kivül találtatik e határban nagyon alkalmas 
föld téglaégetéshez, sőt cserép-zsindely is igen jól sikerül belőle, és igy 
minden oldalról nagyon ajánlható a közönség figyelmébe, mit ha e vidék 
megnyerhet, szunyadozó, tespedéséből fel fogja ébreszteni. — Találtatik e 
községben két vízimalom is, melyeket egy kiapadhatlan forrás a legnagyobb 
szárazságban is eltart vizzel. — Z. K. 

b.— (Párisban nagyszerü képkiállitás leend), melyre a határnapig 
5000-nél több mü volt bejelentve. 

*) Bocsánat, hogy ide csillagot nem teszünk; tegyék azt mások. — Szerk. 

+ (Kossuth Lajos fiait illetőleg) Rónay Jáczinttól a „M.S." következő 
érdekes adatokat közöl : Kossuth fiai Ferencz és Lajos (1853.) Párisba ér¬ 
keztek, Karády Ignáczczal, hogy a tiszta hazafi vezénylete alatt a tudomá¬ 
nyok pályáján haladjanak, A gyermekek haladtak kitünő szorgalommal, fé¬ 
nyes sikerrel. Mindenütt, hol a kis magyarok felléptek, a babér őket illeté, a 
az idegenek jeleseik élére tisztelettel jegyzék fel a hontalan gyermekek ne¬ 
veit.— Karády jeles növendékeivel (1857.) visszatért Londonba. A gyerme¬ 
kek ifjakka lőnek, s a londoni egyetemben folytatták a pályát, hasonló fényes 
eredménynyel. A magasabb mathematikában, a gyakorlati mértanban, a phi-
losophiában — mindenütt együtt ragyogtak mint Castor és Pollux, s hol 
egyik első volt, ott a másik elfoglalá a második helyet. Midőn a politikai 
tudományokból az egyetemi ifjuság jelesei köztiszteletben részesültek, lord 
Palmerston igy szólt Kossuth fiaihoz : „önök kivívták a diadalt, s megval¬ 
lom, szinte féltékenynyé tesznek bennünket saját gyermekeinkért." — Ka¬ 
rády évekig tartott szívbetegség után, épsn midőn utban volt Amerika felé, 
1858. szept. 6-án meghalt. Hamvai a tenger hullámaiban nyugosznak. 

+ (Kövárvidéke mártius 23-iki közgyülésében) tiszteletbeli választ¬ 
mányi tagokul megválasztattak : Deák, b. Eötvös, b. Vay, Majláth, gr. Ap¬ 
ponyi; továbbá a következő publicisták és irók : Falk, Pompéry, Urházy, 
Hajnik Károly, Pákh Albert, Pálffy Albert, Tóth Kálmán, Vas Gereben stb. 

+ (A cseh országgyülés tagjai) állásuk szerint: 2 miniszter (Schmer¬ 
ling és Plener), 1 érsek, 4 püspök, 4 apát, 9 herczeg, 27 gróf, 7 báró, 9 
lovag, 21 földbirtokos, 47 jogtudor, 14 orvostudor, 13 tanár, 6 lelkész, 21 
hivatalnok, 1 jegyző, 27 gyárnok, 8 kisebb földbirtokos, 8 kereskedő és 19 
polgár. Szép és tarka névsor. 

— (A pesti zsidógyülés.) Váczon f. hó 8-án, délután, a gr. Széchenyi¬ 
gyászünnepély után, az izr. vallásközség követ választást rendezett a f. hó 
15-én Pesten megtartandó tanácskozmányi izr. országgyűlésre, mely alka¬ 
lommal Reiser Lázár, helybeli műmolnár s izr. főiskolai felügyelő és Grün 
vald Jakab, az első egyhangulag, a második szavazattöbbséggel választa¬ 
tott meg. 

— (Helyreigazító nyilatkozat.) Pápa, ápril 5. Ezen lapok folyó évi, 
martius 31-ről kelt, 13-ik számában, a 155-ik lapon, városunkból, egy vidéki 
levél közöltetett, melyben „műkedvelő szini előadásról" is volt említés téve. 
— Minthogy azon közlésben, az előadott darabok iránya és szellemére vo¬ 
natkozó rövid észrevételünk is volt foglalva; mely észrevételünk pedig a 
közremüködött tisztelt hölgyek által lovagiasan megbántásnak tekintetett: 
ezért alólirott kötelesnek érzi magát, az érintett levélben kitett nyilatkoza¬ 
tot, mint csupán egyéni véleményét, visszavonni, s a t . olvasó közönséggel 
ugy tekintetni, mintha azon néhány sor levelünkben nem is állott volna. — 
Szentkirályi. 

— (Adakozás a m. Akadémiára.) A m. Akadémia pénztárnoka által 
értesülünk, hogy gyulai volt urbéri birtokos és haszonbérlő nemes Kozics 
család, u. m. Kozics András és neje, s gyermekeik ifj. Kozics András, István, 
Pál, Alajos, Jánog, Johanna, Terézia és Mária a m. Akadémiára 47 ftot (a 
tőke szaporítására 20, a ház építésre 27 fcot), küldött be Szakáll Lajos ur 
által. Követésre méltó szép példa hazánk földmives családainak! 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a lefolyt héten 
beküldetett : 

Az irói segélypénztárba : Kalocsáról Mészáros-Szabadhegyi Polexina 
10 forint. 

A Petőfi-szoborra : Pocsajról Beér József, Beér Kálmán és Nina, No¬ 
vák Károly, Szabó Sándor, Ábrahám Antal, H. L. együtt 6 ft. 

A nemzeti szinházi nyugdíjintézetre : Debreczenből többen Reisinger 
Imre által 9 ft 50 kr. (Az adakozók : cs. k. ezredorvos, Reisinger, Vost, 
Kronevetter, Hennings, Gross, Schneider, Szombathy, Jakly vasuti hivatal¬ 
nokok.) 

Táncsics Mihály családja számára : Hantosról Fiáth István 10 ft. Pau-
lisról Glacz József 3 ft. 

Farkas Ignácz elmebeteg számára : Kunhegyesről N. N. 5 ft. — Ta¬ 
másiból többen Farkasy József által 19 ft 30 kr. ») — B. Füredről többen 
Dugovich Pál által 19 ft 10 kr. 2) — Esztergomból Miklósőy András 2 ft 
10 kr. — Sz.-Fehérvárról névtelen 1 ft. — Zilahról többen Inzom Gizella 
által 12 ft. 3) — Kassáról Bakay Sándor 6 ft. — Hantosról Fiáth István 
10 ft. — H.-Szoboszlóról Kenessy Zsigmondné 5 ft. — I. Szécsénkéról 
névtelen 5 ft. 

') Az adakozók : Tót Sándor 1 ft, Hets Károly 2 ft, Puha József 1 ft, Kolosváry 
János 1 ft, Pap Endre 50 kr, egy valaki 2 ft, Zsigmond Imre 20 kr, Schleining Gusztáv 
20 kr, egy valaki 50 kr, egy valaki 50 kr, Virág József 10 kr, Horvát Ant. 50 kr, Enekly 
József 20 kr, Zsebeházy 30 kr, Guics István 20 kr, Geisz János 20 kr, N. N, 50 kr, Sánta 
János 30 kr, Buzsánszky János 20 kr, Reinprecht Antal 50 kr, Potyondy Ferencz 20 kr, 
N. N. 30 kr, Ágoston József 50 kr, Endrédi 30 kr, ifj. Szilák József 20 kr, egy valaki 
50 kr, Gunics Mihály 1 ft, Gallina János 40 kr, Kovács János 1 ft, Pesti Ignácz 1 ft, 
Gyüszü Imre 1 ft, Trombitás Mihály 50 kr, Benczeries József 50 kr. 

*) Az adakozók : Écsy László felügyelő adott 2 ftot, Mayer Antal 5 ft, Kober Já¬ 
nos 2 ft, Lengyel Károly zalamegyei alügyész 2 ft, Varga Lajosné ő nagysága 40 kr, 
Kecskeméthi Luiza k. a. 40 kr, Boron Dávid 30 kr, Kugler János 2 ft, Mayer Sándor 1 ft, 
Rozenthal Ede 1 ft, Alfonsó Ferencz 1 ft, Dugovieh Pál 2 ft. 

3) Az adakozók : Inzam Gizella 1 ft, Bárán Lajos 1 ft, ifj. Ábrahám Gábor 60 kr, 
Korbuly József 50 kr, Bárán Károly 40 kr. Éltető György 10 kr, Lugosi Mihály 20 kr, 
id. Moldován József 50 kr, Kiss Menyhért 50 kr. Takács Károly 20 kr, Pakulár Pé-er 
20 kr, Besenyei Miklós 30 kr, László Kristóf 50 kr, Orbán Sándor 6 kr, Láng 10 kr, V. 
J. 10 kr, Südy 5 kr, Papp Mihály 5 kr, főtiszt. Zakkai János 1 ft, Varga József 20 kr, 
Szangott Mihály 50 kr, Pigay Lajos 30 kr, Ábrahám Antal 15 kr, Püspöki József 6 kr, 
Balogh József 80 kr, Szentpéteri K. 10 kr, P. M. 1 ft, Zelinszki Gyula 30 kr, Viski Lajos 
10 kr, Bálint György 20 kr, Bogdánfi Gergely 80 kr, B. Ida 30 kr, özvegy Kiss Lászlóné 
50 kr, Sz. T. 23 kr. 
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Egyveleg. 
— (Petőfiről az 1849-ki hivatalos lap.) A Szegeden pénteken júl. 13. 

1849. megjelent 148. számu „Közlöny" czimü hivatalos lapban ez olvasható: 
„A. 13,019. — Petőfi Sándor, honvédőrnagy, saját kívánatéra a ma¬ 

gyar hadseregből kilépvén, minden további szolgálat alól ezennel fölmen¬ 
tetik. — Budapest,, jan. 28-án. 1849. — Hadügyminiszter helyett az álla-
dalmi titkár, Szabó Imre, ezredes. 

b.— (A hirlapi hirdetések Amerikában.) Nekünk alig van fogalmunk 
azon összegekről, melyeket Amerikában az üzérek a hirlapi hirdetésekre 
költenek. Egy uj-yorki napilap 1860-ki dec. 15-ki számában jelenti, misze 
rint bizonyos Spalding H. C. 32,000 dollárt fizetett kiadó-hivatalában, a 
végett, hogy készitett enyvének egy hasábra menő hirdetését, jövő évre a 
lap minden számában s minden kiadásban kinyomassák. Megjegyzendő, 
hogy Spalding ur még több más lapban is hirdeti enyvét; tehát Ameriká¬ 
ban csak ez egy ember mennyit költ a hirlapi hirdetésekre! Pedig nemcsak 
6 ám ott az egyedüli, ki a hirlapokat üzlete érdekében igénybeveszi. Tanul¬ 
hatnánk tőlük egy kis üzérszellemet. 

b.— (A Nilus forrásait), melyek keresésében oly sok természetbúvár 
fáradozott, sőt életét is vesztette már, végre fölfedezte Gabumban Abissiniá-
ban az amerikai konsul fia. E források az egyenlítő közelében roppant ren¬ 
geteg által koszoruzott hegység tövében vannak, honnét Afrika négy folyó¬ 
jának a Nílusnak, Nigernek, Zanbesinek és Zairének forrásai fakadnak. A 
fölfedező neve Chaillon, ki utjában idáig kilencz majomfajjal találkozott s 
köztük a rettentő Gomilias-sal és vázakat, koponyákat, továbbá 60 uj madár 
és 25 emlős válfajt hozott magával. 

b.— {Anglia rettentő szomja.) Anglia lakosai 1801-től egész 1846 vé¬ 
géig, pontos statistikai számitás szerint, 8000 millió ftnyi szeszféléket, 1764 
millió ftnyi bort és 5949 millió ftnyi sört, tehát mindössze 15,000 millió 
ftnyi szeszes italt fogyasztottak. Ez összeg kétszer akkora, mint Anglia ál¬ 
lamadóssága. Az állam a fönt elősorolt italok után 6449 millió ftnyi fogyasz¬ 
tási adót vett be. 

b.— (London területe) 128 négyszög angol mérföld. Lakosainak száma 
születés és bevándorlás által, hetenkint ezer lélekkel szaporodik. A meghol¬ 
tak hatodrésze közintézetekben végzi életét, milyenek : a kórházak, szegény¬ 
házak s tömloczök stb. 

SAKKJÁTÉK. 
68-ik sz. feladvány. — Loyd Sámueltől (Uj Yorkban). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul 8 3-ik lépésre matot mond. 

A 63. számu feladvány megfejtése. 
(Novotny Antaltól.) 

Világos. 
1) e 3 — e 4 
2) H d 4 — b 5 : 
8 ) V d 7 — d 3 
4) P h 8 - e 6 

Sötét. 
F h 1 - e 4 : A) 
H a 7 - b 5 : B) 
F e 4 — d 3 : C) 

B) 

Világos. A) 
1) 
2) F h 8 - e 6 f 
3) V d 7 — d 5 : + 
4 ) F e 6 - d 5 : ; j : 

C) 

Sötét. 
V h 8 — h ö 
V h 5 — d ö 

c 6 — d ö : 

K c 4 — d S : 2) K c 4 - b 5 : 8) 
3) V d 7 - b 7 f K lép. 4) F h 3 — f 1 ± 
4) V b 7 — b 3 £ í 

Helyesen fejtették meg. Vestprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — Mon okon : Skvór Antal. — Kis-Kürtösön : Cse-
miczky Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. — 
Győrött: Rózsa Elek. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Oy.-Fehérvárott: Horváth Lajos. 

Rövid értesítések. S.-Patak : Sz. M. A másodikat már ezelőtt láttuk. A harma¬ 
dik, ugy a mint be van küldve, megfejthetlen. Az öt lépésest még nem vizsgáltuk. Az 
elsőt okvetetlen közöljük. — N.- Várad . R. B. Köszönettel vettük. Önnek mintául fölmu¬ 
tatjuk Loyd fönebbi régi szép feladványát. — Parabuly : R. J. önt ezentul is szivesen 
szemléljük harczosaink sorában. 

Szinházi napló. 
Péntek, ápril 5. „Fenn az ernyő nincsen kas." Eredeti vigjáték 3 felv. 

Irta Szigligeti. 
Szombat, ápril 6. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé 

Erkel Ferencz. 
Vasárnap, ápril 7. „Mátyás király lesz." Eredeti történeti szinmű 5 

felv. Irta Szigligeti. Ezuttal két uj szerződött tag lépett föl, u. m. Szerda¬ 
helyiné „Garáné" szerepében, Szigligeti Anna pedig, mint „Gara Anna." 
Az elsőnek csekély szerepében nem igen volt alkalma, magát kitüntetni. Az 
Utóbbi melegen játszott,de beszédében helylyel-közzel még mindig siet. Kö¬ 
zönség nagy számmal volt jelen. 

Hétfő, ápril 8. Gr. Széchenyi István halála évnapján : „Hymnusz. Irta 
Kölcsey Ferencz, zenéjét szerzé Erkel Ferencz. Ezt követte : „Áldozat." 
Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Vörösmarty. Az énekkar, az ünnepélyhez 

illŐleg, gyászba öltözve jelent meg a szinpadon. A közönségen is komoly 
meghatottság volt észrevehető. — Feltünő, hogy egyidő óta az eredeti da¬ 
rabok sokkal sűrűbben adatnak, mint régebben. Igy e héten is négy egymásra 
következö napon eredeti művekkel találkoztunk. 

Kedd, ápril 9. „Eljegyzés lámpafénynél." Operette 1 felv. Ezt meg¬ 
előzte : ,,Legjobb az egyenes ut." Vigjáték 1 felv. Szerdahelyi ismét ügyes 
rögtönzésekkel deritette föl a nagyszámu közönséget. Többek közt e verset 
is hallottuk : I g y u n k a z o n fér f iakér t ) 

A kik védik szent ügyünk, 
Különösen pedig azért, 
Kit Drezda fogott nekünk! 

A rögtönzés roppant lelkesedést idézett elő, a közönség viharos tapsokkal 
üdvözölte gr. Telekit, ki az erkélyről nézte az előadást. A kis vigjáték is jól 
adatott elő, Egressy „Krum" szerepében remekelt. 

Szerda, ápril 10. „Egy szegény ifju története." Színmü 5 felv. Irta 
Feuillet Oktáv; forditotta Feleki Miklós. 

Csütörtök, ápril l l . Fektér ujon szerződött tenorista első föllépteül: 
„A szevillai borbély." Vig opera 2 felv. Rossinitól. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5608. Pápa. H. A. A czáfolat lényeges része a P. U. közelebbi számában közzétett 

pápai tudósításban már megjelent. Gazdálkodnunk kell a térrel és idővel. 
5609. Vácz. J E. Vettük a rajzot; még nem tudjuk, rajzolóink hasznát fogják-e 

vehetni? Más felől tudósíthatjuk önt, hogy e napokban, tárgyunkhoz tartozó több igen 
becses rajz birtokába jutottunk, melyek készülőben vannak. 

6610. J. R. Az „Appellatio" a Szózatnak már valami nyolczadik latin fordítása, 
mely kezünkhöz érkezett. Összehasonlítjuk a többivel ŝ válogatunk. Ön fordításában 
különösen a rímelési ügyességet csodáljuk, s teljesen méltányoljuk a fölmerült nehézségek 
legyőzését. 

5611. Komárom. Egy több évi előfizető. Kérdéseire csak magunkra vonatkozólag 
felelhetünk, de ugy hiszszük, hogy más kollegáknál is hasonló eljárás van szokásban. A 
kiadandó műre nézve lehet előleges szerződés, különben a fennálló, megalapított kathe-
goriák szerint történik a kinyomatás után a díjazás. A jelentkezés szükséges. 

6612. Mocsolad. M. S. A Werfer által kiadatni szándékozott „Széchenyi-album" 
ügyére nézve lapunk mult számának „szerk, mondanivalói" között mondtuk el nézetün¬ 
ket. Azóta a Werfer-féle csődtömeg gondnoka is nyilatkozott, utasítván a megcsalt elő¬ 
fizetőket igényeik követelés alakbani bejelentésére. Azonban ugy hirlik, hogy ez ügynek 
talán mégis lesz egy kedvezőbb megoldása, s azt tartják némelyek, hogy ez album csak¬ 
ugyan napvilágot fog látni s akkor az előfizetők igényei is ki fognak elégittetni. 
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TARTALOM. 
Bezerédj István (arczkép). — Vihar előtt, vihar alatt és vihar után. Fejes István 

— A magyar szent korona (folyt.) — Vándorlások Erdély felé (képpel, vége). Szokoly 
Viktor. — Zászló-szentelés 1849-ben. — Viktor Emánuel Olaszország királya (arczkép). 
— Tárház : Országgyülési levelek Kakas Mártontól. — Ipar, gazdaság, kereskedés. 
Irodalom és müvészet. Egyház és iskola. Közintézetek, egyletek. Mi ujság? Egyveleg. 
Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1861. 

10-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, április 21-én 1861. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben ÍVi iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda Pesten házhoz kfildve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. aj pénzben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 12 ft., évnegyedre 
ft ft. aj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-utcza 1. szám.) 

llilcl József, épitész. 
A magyarnak szemefénye : büszkén emelkedő fővárosa. Ez 

volt a nagy Széchenyi István gondjainak egyik kedvencz és főtár¬ 
gya; ennek virágzását, jólétét óhajtja mindenki, a ki e szép és 
nagy hazának fia. Mi volt Pest még ezelőtt 30—40 évvel? sokan 
vannak, kik elmondhatják saját tapasztalásaikból. Vannak, kik 
még viztmadarakat vadásztak a Dunapart azon helyein, hol most 
pompás paloták sorai gyönyörködtetik a szemet. Csak Amerika 
uj világának tündéri kézzel épülő városai között találunk hasonló 
gyors emelkedésre példákat, minőt az 1825 — 1848 i ujabb alkot¬ 
mányos korszakban Pest városában láttunk, 
fölébredtével, a tudomány, 
ipar és kereskedés áldásaival 
együtt járó értelmiség és va¬ 
gyonosság terjedtével, az el¬ 
hanyagolt Pest mindinkább 
elérte azon közös czélunkat, 
hogy a polgárisult világnak 
méltó pontjává, valóságos eu¬ 
rópai várossá legyen. A köze¬ 
lebb lefolyt szomoru évtized 
alatt a magyar fővárosban, a 
nemzeti lét megszüntével, pan¬ 
gásnak indult minden vállal¬ 
kozási szellem, s Pest külső 
emelkedésében is vigasztalan 
megállapodást tapasztaltunk, 
— most, a dolgok derültebb 
ujra fejlődésében, itt is a régi 
munkásság és erélyes vállal¬ 
kozás folytatását látjuk. Adja $ 
az ég, hogy e jó kedv meg ne 
zavartassák ismét; hogy ál¬ 
landó és sikerdus legyen! 

Azonban illő, hogy ko¬ 
ronként megemlékezzünk 
azokról, kiknek tudománya és 
szakképzettsége teremte fővá¬ 
rosunk diszes voltát. - Elég 
soká nem volt hazánkban tere 
az építészetnek; most Isten-
öek hála! napról napra szapo¬ 
rodnak jeles építészeink. Er¬ 
demeit tekintve, ezek első so¬ 
rában áll, építészeink Nestora, 
kinek arczképét mutatjuk be, 
az agg Hild József. Egy inun-

A nemzeti szellem 

kás hosszu életpálya fekszik mögötte, melyre megérdemlett nyu¬ 
galmából örömmel nézhet vissza — a pesti szép házsorok meg¬ 
annyi maradandó emlékmüvei! 

Hild József atyja szintén épitész volt, 8 ily minőségben küldte 
mintegy 75 évvel ezelött a bécsi cs. épitészeti igazgatóság Pestre 
hogy az akkor munkába vett roppant tüzér-kaszárnya, az u. n. Uj¬ 
épület épitési munkálatait vezesse. E nagyszerü épületből legelőbb 
a III ik pavillon készülvén el, ebben lakott az építőmester is, s 
ebben látott először napvilágot a mi Hild Józsefünk 1789. dec. 

HILD 

8-án. — Atyja őt is az építészetre szánta. A rajzolás elemeit már 
otthonn megtanulván, a tehet¬ 
séges gyermek a bécsi sz. An¬ 
nái „képzőművészetek akadé¬ 
miájába" küldetett. Meg kell 
említenünk, hogy itt ekkor, 
söt a legujabb időkig, legin¬ 
kább csak a görög, s az abból 
eredett, egyszerűsített római 
épitészeti styl volt a tanulás 
főtárgya, — innen magyaráz¬ 
ható Hildnek késöbbi korában 
következetesen s nagy elősze¬ 
retettel kezelt épitészeti irá¬ 
nya. — A bécsi akadémiában 
a fiatal Hild oly kitünő előme¬ 
netellel tanult, hogy egy mü-
utazási stipendiumra érdemes¬ 
nek találtatott. Mig ezt a már 
akkor ismeretes lassu hivata¬ 
los eljárásnál fogva elérhette 
volna, gyakorlati alkalmazást 
keresett Eszterházy herczeg¬ 
nek akkor nagyhirü bécsi épí¬ 
tészénél Moronál. Ez időben, 
1811-ben, vette Pesten kimúlt 
atyja halálának hirét. Hild Jó¬ 
zsef, nem várhatta be a neki 
szánt utazási segélypénz ki¬ 
adatását, hanem saját költsé¬ 
gén utazott Olaszországba. — 
Meglátogatta Milanói, Floren-
czet, Nápolyt, s munka és ta¬ 
nulmány között töltött három 
évet, az örök városban, Rómá¬ 
ban. A régi római vilá,g_na.gy-

JÓZSEP. szerű építészeti ^ ^ l É ^ i 


