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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 
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nagy befolyással voltak müsovár lelkére. Akkor még nem sereg¬ 
lettek oly nagyszámmal a kiváncsi műbarátok a régi világváros 
épitészeti remekműveinek,s nagyszerü romjainak bámulására, mint 
napjainkban; akkor csak kevés választottak, magasabb irányu és 
mélyebb érzelmü müvészeti tehetségek vállalkoztak a nagy és 
költséges utra, a régi világ két fővárosába: Athénbe vagy Rómába. 
— Nem lehet tagadni, hogy legelső bécsi tanulmányainak és Ró¬ 
mában gyüjtött gyakorlati tapasztalatainak volt eredménye ama 
római styl, amaz a klasszikus és antik izlést követő modor, melyet 
Hild késöbb a gyakorlati téren s leginkább Pesten létrehozott 
épületeiben folyvást tanusitott. 

Nézzük közelebbről Hild munkásságának eredményeit. 
Midőn Hild mintegy négy évtizeddel ezelött visszatért szülő¬ 

városába, Pestre, akkor a mi kedves fővárosunk még nem volt 
egyéb, izlés és terv nélkül összeállitott háztömegnél, mely a lakás 
egyszerü szükségein tul nem ment. Görbe utczai ugyan eszünkbe 
juttatták, hogy jó régen áll már fenn, de azért a jó régi városok 
kedélyes házait, s jellernzetes házsorait hiában kerestük volna 
benne. Az utczák csatornázása, egyenlő felszinelése (nivellirozása) 
sétányok és parkok, s jóravaló kövezet akkor még oly fényüzési 
czikkeknek tartattak, miket legfölebb nagyra termett világváro¬ 
soktól lehetne követelni. A ki Pestváros külső történetét, hiven 
fogja megirni, annak az igazság érdekében, el kellend ugyan is¬ 
mernie, hogy egy széptani és stylistikai tekintetben uj épitészeti 
iránynak első úttörői már Hild elött különösen Koch és Pollák 
nevü építészek voltak; azonban valódi teremtő lélekkel Hild lépett 
ezek nyomába. Jó idök jártak akkor; Pest polgárai pénzes embe¬ 
rek voltak, s az átalánosjóhangulat igen előmozditá az épitési ked¬ 
vet. Különféle magánházak után a pesti kereskedelmi testület szép 
háza (azelött a nemzeti Casinó, most a Lloyd szállása, homlokza¬ 
tával a mostani lánczhidtérre) volt Hűdnek Pesten elsö nagyobb-
szerü épülete. Ezután egymást érték különféle nagyobb vállalatai, 
igy a többi között csaknem egészen az ő müve Pest leggyönyö¬ 
rűbb része, a feldunasor, s ebben a palotaszerü Nákóház, UU-
mannház stb. Gornbamódra termettek ekkor egymásután Pestnek 
legszebb 8 kényelem tekintetében remek házai, mint a felduuasori 
Döringház, a tömör Marczibányiház (bálványutcza), melyek mind 
Hild épitészeti korszakának maradandó müvei. 

Bekövetkezett a szerencsétlen 1838-i év; Pest városának nagy 
részét a Duna árvize elsodorta. Ezután kezdett Pest igazán nagy 
város lenni; amaz elemi csapás fővárosunknak valódi épitészeti 
jóltevöje lett. Ekkor emelkedtek Pesten azon pompás magánházak, 
melyeknél Hild teremtő szelleme a kényelmes fedett folyosókat 
hozta be, az alkalmatlan nyilt udvari menetek (gangok) helyébe; 
ekkor hozá be a külföldiek által nálunk annyira csodált széles és 
világos márványlépcsőket, a magas szárnyajtókat, s épen oly térés 
ablakokat, belsö fatábláikkal (spalett) stb. Igen természetes, hogy 
ezen élénk épitészeti reformok, az addig szunyadt kőfaragókat és 
szobrászokat is uj életre serkentették, foglalkozást és munkát 
nyujtva nekik is. Ök szolgáltatták az ékitményeket, oszlopokat és 
szobrokat, márványlépcsőket, párkányzatok, erkélyek és kutak di-
szitményeit. Pest város épületei a czélszeriiségen kivül szépészeti 
tekintetben is nyertek s ezek adták meg legélőbb Pestnek a fővárosi 
rangot. Egy dolgot rónak fel Hild épitészeti modorának hibául : s 
ez az egyformaság, egyhangúság az ö müveiben. E vád alól azon¬ 
ban annyiban fel kell őt mentenünk, a mennyiben a pesti épületek 
mai egyhangúsága nem annyira neki rovandó fel, mint inkább 
azon, az ö nyomába lépett és az ő sikere által elkábitott, szellem¬ 
telen építőmestereknek, kik ígéreteket tőnek az épittető háziurak¬ 
nak, hogy házaikat egészen Hild modorában építtetik fel, még pe¬ 
dig 10 — 20 százalékkal olcsóbban, — a mit azután szolgailag 
utánoztak is, persze kevésbbé tartós és olcsóbb anyagokból. íly 
utáncsinált házak száma tömérdek, ezektől kapják Pest épületei 
azt a bizonyos egyhangu kaszárnyaszerüséget — de azért az Hild 
érdemeiből, a ki az épitészeti téren feltalálta nálunk a,,Kolumbus-
tojást", legkisebbet sem von le. — Ezek elvitázhatlanok s mara¬ 
dandók. 

Végül hagytuk Hildnek legnagyszerűbb három műremekét, 
melyeket — ámbár leginkább Pest város körüli érdemeiről akar¬ 
tunk itt szólani — röviden szintén meg kell érintenünk. Ö épitette 
az egri pompás székesegyházat, az ő terve szerint készül a pesti 
lipótvárosi nagyszerü templom, s az ö javított terve után épült az 
esztergomi országos nagyszerüségü basilika. Az utóbbiról tudjuk, 

hogy eredetileg sokkal egyszerűbben terveztetett, s alapjában fel 
is épittetett Pákh János esztergomi épitész által. Ez utóbbinak 
orgyilkosság általi szerencsétlen halála után Hild kezére jutott ez 
óriás mü folytatása s bevégzése. A kik az eredeti terv után készült 
mintát a mostani királyi épülettel összehasonlították, tudják, meny¬ 
nyit köszönhet ez díszre, nagyszerűségre nézve Hild alkotó szelle¬ 
mének. 

Kétségtelen, hogy Hild munkásságának megszüntével Pest 
városának a megkezdett uton megállapodnia nem szabad, s öröm¬ 
mel is tapasztaljuk, hogy egy, a külföld műremekei között neveke-
dett, s hasznos tapasztalásokkal hazatért ifjabb épitészeti nemzedék, 
uj meg uj sikerrel lép az ö nyomdokaiba, uj eszmékkel, uj irány¬ 
nyal és modorral, mely a főváros megpanaszlott egyhangúságába 
is kellemes változatokat hoz be lassanként. De azért Hild József 
korszaka egyike marada a legérdekesebbnek hazai építészetünk 
történetében, s ő azon megérdemlett nyugalomban, melybe immár 
önként visszavonult, bizvást számolhat az elismerésre, honfitársai¬ 
nak tiszteletére. Szorgalma, komoly iránya és becsületessége ma¬ 
radandó helyet vivtak ki számára érdemes férfiaink diszes sorá¬ 
ban. Kivánjuk, hogy a jó öreg ur még sokáig gyönyörködjék müvei 
szemlélésében! *) 

Sordaliás. 
Mit húzódtok ugyan, ej no a k\ adta! 
Elkezdem hát majd én, szól a házigazda. 
S példaadó hanggal 
Kél ajkáról a dal : 
„Mikor én még legény voltam, 
A kapuba kiállottam . . ." 

A borral tölt pohárt miután kiitta, 
Fölállt az öreg Gál, bajszán sodoritva. 
S békételen hanggal 
Kél ajkáról a dal : 
„Nem ugy van most, mint volt régen, 
Nem az a nap süt az égen . . ." 
Jó Gerő is felkelt, s nejére kacsintva, 
Szomszédjának lábán lent egyet nyominta. 
Incselkedő hanggal 
Kél ajkáról a dal : 
„Ha bort iszom, jó kedvem van töle, 
Szid az asszony, nem gondolok véle . . ." 

Neki bátorodván az ifjak is most már, 
Nagy hangos torkával reábőgött Kolmár. 
S kópékodó zajjal 
Zug torkából a dal : 
„Ki az urát nem szereti, 
Sárga répát főzzön neki . . ." 

A magyar zamatú bor szivét átjárva, 
Pál sem maradhatott már továbbá hátra. 
És érzelgő hanggal 
Kél ajkáról a dal : 
„Cserebogár, sárga cserebogár, 
Nem kérdem én tőled, mikor lesz nyár . . ." 

Elérzékenyülve a dal- és a bortul 
Gyurka két szeméből a könyü kicsordul. 
És fájdalmas hanggal 
Kél ajkáról a dal : 
„Az ég alatt, a föld szinen, 
Nincsen olyan árva mint én . . ." 

Most Tordai állt fel, s szólt : a lónak feje 
Elég nagy, rá is ér, hát búsuljon vele. 
Es könnyelmű hanggal 
Kél ajkáról a dal : 
„Volt nékem szeretöm, 
Sári volt a neve . . . " 

Mond Kovács: a kinek bánkódni kedve van, 
Hallgasson rám, mert sok szép leszen e dalban. 
S rikácsoló hanggal 
Zug torkából a dal : 
„Csicseri borsó, vadpaszuly, 
Fekete szemü ugorka . . ." 

Soós az asztalra üt és hangosan kiált, 
Nótám dallom, minden ide hallgasson hát. 
S hányiveti hanggal 
Kél ajkáról a dal : 
„Czifra szűröm Veszperémbe vettem, 
Érte harmincz forintot fizettem . . . " 

A költők közt, mond Túr, legjobb költő nekem 
Csokonai, mert ő irta meg énekem. 
És jó kedvü hanggal 
Kél ajkáról a dal : 
„Drága kincsem, galambocskám , 
Csikóbőrös kulacsocskám . . ." 

Egyet se szólt Érdi, de hogy a dalhoz ért, 
Megmutatta ugyan, kitevén magáért. 
Mert szép csengő hanggal 
Kelt ajkáról a dal : 
„Fiuk, az Isten áldjon meg, 
En is iszom, igyatok • • •" 
Most már a lányokra jővén a dallássor, 
Fellépni közülök ceak Lenke volt bátor. 
S elragadó hanggal 
Kelt ajkáról a dal : 
„Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar . . . " 

S a szelid leányka hangja mint megcsendült, 
Mindenki szeméből egy örömköny perdült 
S egyező ajakkal 
Harsogott a szent dal : 
„Hazádnak rendületlenül 
Légy hive, oh magyar 

A. magyar szent korona. 

Varasdy Lajos. 

(Folytatás.) 

*) Ki kell jelentenünk, hogy ez életrajzi vázlat egyes adatait a hágai műitészet kö¬ 
rében sok érdemmel biró Kempf ur szívességének köszönhetjük. Szerk. 

Lászlónak Prágában 1457. történt hirtelen halála után a ren¬ 
dek 1458. január 24-én Szilágyi Mihály erélyes föllépte következ¬ 
tében, a nemzet közakaratát követve Hunyady Mátyást választák 
meg királyul. Csehországba, azonnal követek küldettek őt haza-
hozandók. Podjebrád, Mátyást hatvanezer arany lefizetése után 23) 
szabadon bocsátá, ki is február közepén a nép nagy örömrival-
gása közt Budára megérkezett. A hazafiak soha sem érezték fáj¬ 
dalmasabban, mint ez nap, hogy a sz. korona Fridrik kezében van. 

Haladék nélkül küldöttség ment a császárhoz, mely a 18 év 
óta jogtalanul letartóztatott sz. ereklyét visszakövetelje, e kíván¬ 
ságot a martius 2-án cseh királylyá választott Podiebrad is támo¬ 
gatta. A császár most is, mint már annyi izben tagadó választ adott, 
s a követség, melynek szónoka Vitéz János volt, háborúfenyege¬ 
téssel tért vissza. 23) 

Késöbb Mátyás meg is támadta Fridriket hadsereggel, s az 
utóbbinak dolga már igen roszul kezdé menni; de ekkor IL Pius 
pápa lépett föl a két fejedelem közé békebiróul, s alkudozni kezd¬ 
tek. Fridrik a koronáért eleinte 100 ezer aranyat, s ezen kivül a 
magyar kir. czim megtartását, s az országban Mátyás halála után 
öröködéái jogot követelt, mikre Mátyás rá nem állhatott. 1461. 
Vitéz János váradi püspök meglátogatván Gratzben a császárt, 
vele, leginkább Jeromos krétai érsek, s szentszéki követ sürgeté¬ 
seire, hat pontban megállapodott. Ezeknek negyedike szerint, ő 
Mátyás iránti atyai hajlamának tanúsítására a sz. koronát hatvan¬ 
ezer aranyért visszadja. 24) Megérkezvén a béke-föltételekkel Vitéz 
püspök, a király azoknak elfogadása végett 1462. tavaszra ország¬ 
gyűlést hirdetett. A rendek terheseknek találták ugyan a föltétele¬ 
ket, de mivel a korona birtoka forgott szóban, azokat mégis elfő-
gadák, s a sz. ereklye váltságbérének megszerzésére önkéntes 
ajánlatokat tettek. 25) Miután a korona váltságaért igért összeg 
Összeszedetett, az 1463. évi országgyülés által követeknek Fridrik-
hez : Várday István, kalocsai érsek, Vitéz János nagyváradi püs¬ 
pök, Újlaky Miklós horvát bán, Pálóczy László országbíró, Zápo¬ 
lya Imre fötárnok, és az ország felső részeinek kapitánya válasz¬ 
tattak; kik háromezer magyar lovas kiséretében junius közepe felé 
Németujhely alá érkeztek, a korona átvételére. Fridik vonakodott 
annyi fegyverest, a mindig hü erősségbe bocsátani, s igy csak Vi-

») Kaprinay P. I. p. 454. 
*3) Szalay László ,.MagyarorszáK Története" I I I köt. 14 könyv. 180. 1. 24) Tubero és Bonfini szerint 80000 aranyért. 
2i) Horváth Mihály „A Magyarok Története11 (Bécs 1847.) 189 1. 

téz János, és vele 200 lovas ment be a városba, a többiek a szom¬ 
széd Sopronyban szállottak meg. 26) 

Még most is vonakodott eleinte Fridrik, a koronát kiadni, s 
csak Domokos torcellói püspök, s Rudolf freisingeni prépost köz¬ 
benjárása^ sürgetéseire cseréltettek ki julius 19-én elvégre a szer¬ 
ződési oklevelek. Öt nappal késöbb lefizetvén a hatvanezer aranyat, 
a 24 évig zálogban heverő sz. ereklye átadatott a magyar biztosok¬ 
nak, s miután három napig Sopronyban, az ország minden részéröl 
összesereglett hazafiak kegyeletes tisz'eletének tárgyául szolgált 
1463-iki julius hó vége felé, a népnek leirhatatlan örömére Budára 
megérkezett. Mátyás király ugyan jelen nem lehetett a nagy öröm-
ünnepélyen, mert Bosniát fenyegető veszedelem kiszólitá őt a harcz-
sikra, s csak a törökön nyert győzelem után, a Vöveíkező év ele¬ 
jén térhetett vissza Budára. Később martius 29-ére Székesfehér¬ 
várra összehiva a rendeket, s ott Szécsy Dénes, Esztergom agg 
érseke által kormánya hatodik évében, népének örömrivalgásai 
közt megkoronáztatott. 27) 

A koronának visszaszerzése körül nagy érdemei voltak 
Paumkicher Endre, pozsonyi grófnak, kit is emiatt a király Csá¬ 
szárvárral, Varasdmegyébcn, jutalmazott meg. 28) 

Mátyás királynak 1490. történt halála után, az ország, ismét 
véres belharczoknak lön szinhelyévé, s több korona-követelő lé¬ 
pett föl. A nagy király, derék s erélyes — de törvénytelen — fiá¬ 
nak szintén nyilt eleinte kis remény a trónra, de késöbb Pruisz 
János működései következtében ügye hanyatlani kezdett, e rosz 
fordulatra János, atyjának hátrahagyott kincseit, a sz. koronával 
együtt Budáról magával levivé a Dráva partjaira. Utközben azon¬ 
ban Báthory István és Kinisy Pál által — kik az országnagyok 
meghagyásából siettek utána — Csonthegynél utóléretett, s meg¬ 
veretett, ő maga csak nagy bajjal tudott megmenekülni a sz. koro¬ 
nával Pécsre. 29) 1490. julius 15-én a magyar rendek ünnepélyes 
gyülésén Dóczy Orbán, a külhatalhasságok képviselőinek jelenlé¬ 
tében Ulászlót Magyarország törvényesen választott királyának 
nyilvánitotta. E hir hallatára János, megakarván kímélni hőn sze¬ 
retett hazáját a belharcztól, a rendekkel megbékült, s személyesen 
hozta el a koronát Visegrádra szerencsésb vetélytársa számára. 30) 

Az 1492 iki országgyülésen törvény hozatott : melynélfogva 
ezentul e sz. ereklye gondját egy püspök, s egy országbíró fogja 
viselni, hogy valamikép ismét idegen kezekbe ne kerüljön. 1498. 
pedig elhatároztatott : hogy a koronát ezentul, csak világi urak 
őrizzék. 

Azonban nem sokáig maradhatott, e békességben sz. erek¬ 
lyénk, mert a következő király alatt csakhamar elkövetkezett a 
szerencsétlen idő, melyben a törököktőli félelem miatt, ide s tova 
vitetvén, régi helyére, Visegrádra többé vissza nem térhetett. 

« * # 
A várnai szerencsétlenség után még egy század sem mult el, 

midőn egy uj, következményeire nézve leggyászosabb — mert ez 
játsza a töröknek kezébe a befolyást hazánk viszonyaiba — érte a 
nemzetet. A mohácsi vész gyászos napja vala ez, melynek egy szép 
reményű király, 7 főpap, 15 országnagy, 500 hatalmas nemes, 10 
ezer lovas, s 12 ezer gyalog harezfi lőn részünkről áldozata. E 
szerencsétlen ütközet után, melyre a magyar csak vérző szivvel 
gondol, országunk kies, s áldásdús vidékei tüzzel s vassal pusztit-
tattak, s Buda, Magyarhon védtelen fővárosa, az ellenségnek mar¬ 
talékul esett. 

Hazánk mostani balsorsán nem osztozott sz. koronánk, mert 
azt Perényi Péter koronaőí hiven megőrizte. Az Isten azonban 
ismét megkönyörüle a földig sujtott magyar népen. Parancsola a 
török pusztitó hadaknak, s ezek, noha ellenállástól mitsem tartha-
tának, elhagyák hazánknak sivataggá tett téreit, s tűzhelyeikre 
visszatértek. De most az elárult hon főbbjei a helyett, hogy a test-
vérvértöl párolgó haza sorsán segítsenek, és sebeire irt nyujtsa¬ 
nak, a királyválasztáson meghasonlottak^ akissé gyógyulni kezdő 
sebhelyeket ujra fölszaggatták, a pártoskodás vérlobogóját tűzvén 
ki. A nemzetiesb párt Zápolya János erdélyi vajdát választá, s ko-
ronázá meg királynak, a másik párt pedig Ferdinánd osztrák her¬ 
czeget ismeré el jogos utódnak, s miután Perényi Pétert, sárospa-

S8) Bonfini, d. I I I . 1. 10. 
'•") Ugyanaz, d. IV. 1. 1. 
s s) Majláth „Gesch. der Magyarén" I I I . k. 202. 1. 
29) Bonfini, d. V. 1. 9. 
30) Szalay. IU . köt. 362. 1. 
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taki vár, és erdélyi vajdaság igéretével kecsegtetve részükre meg¬ 
nyerek, Ferdinánd Székesfehérvárott 1527. november 3 an meg is 
koronáztatott. 

Zápolya János ügye napról napra hanyatlani kezdett, s több 
vesztett csata után kénytelen volt Lengyelhonba menekülni. Magas 
állásának veszteségét, daczára az itteni szives fogadtatásnak, felej¬ 
teni képes nem volt, hogy tehát hazánkat ujolag hatalmába keritse, 
Laszky Jeromost, szírádi vajdát, II. Szolimánhoz küldötte, Virgil¬ 
nek eme szavait mondogatván: „Flectere si nequeo superos, Ache-
ronta movebo."E szavak, melyek eléggé igazolják, hogy egy ügye¬ 
ért kétségbeesett ember mire nem képes vetemedni, csakugyan a 
szó teljes értelmében teljesedésbe menének, mert Laszkynak sike¬ 
rült a velenczei származásu Gritti Lajos segitségével II. Szolimánt 
Zápolya részére birni, s azon jó hirrel tért vissza urához, hogy a 
zultán nemsokára bejő segédsereggel Magyarországba. 1529. év 
tavaszán a zultán be 
is rohant egy roppant 
hadsereg élén az or¬ 
szágba, 8 auguszt 18-án 
már Mohácsnál ütötte 
föl sátorát. A nagyve-
zir fényes kísérettel Já¬ 
nos király elé lovagalt, 
ki Szolimán tiszteletére 
Lippáról ide jött. Más¬ 
nap tizenegyed magá¬ 
val Szolimán üdvözle¬ 
tére sietett, s a zultán 
trónjáról felkelve ba¬ 
rátságos arczczal foga-
dá őt, s a vérmezőn, 
melyet nem rég husz 
ezer magyar hös baj¬ 
noknak halála felszen¬ 
telt, Zápolya kezét csó-
kolá Szolimánnak. ör¬ 
vendett e történeten a 
kevély zultán, látván, 
hqgy egy oly nemzet¬ 
nekfejedelme, melynek 
hatalma nem rég Kár¬ 
pátoktól Adriáig ter¬ 
jedt, magát előtte meg-
alázá. Ez öröme még 
jobban fokoztatott az¬ 
által, hogy pár nap 
mulva a sz. korona is 
kezébe került. 

Ugyanis Perényi 
Péter Siklósról e nagy 
nemzeti kincset bizto¬ 
sabb helyre akara vinni, 
de utközben Kajdacson. 
Szeretsen János a pécsi 
püspökség törvénytelen 
birtokosa által elfogat-
tatott, s Szolimánnak 

volna, könyben uszó szemekkel jövendőié : hogy soha többé ma¬ 
gyar fejére nem fog tétetni 1 — A sz. ereklye most Tokajba Sere-
dyhez, s innen Pozsonyba hozatott, hol az összegyűlt országnagyok 
törvény által elhatárzák : hogy a magyar királyi korona ezentul a 
pozsonyi várban fog őriztetni. (Vége kSvelkejik.) 

Képek a haial népéletből. 
II. A fiát haza váró anya. 

Sterio Károly hazai festészünk természethü felfogása után 
lapunk mai száma egy rajzot közöl, mely a kompositió egyszerű¬ 
sége mellett is jótékony hatással bir a szemlélőre. Az öreg anyóka, 
ki agg napjaira is két keze munkája után keresi kenyerét, élete 
Örömére, büszkeségére, távol levő fiára gondol, kit elvittek töle 
katonának, de kinek hazaérkeztét mára várja. Künn az ajtóban már 

látszik is egy deli hu¬ 
szár alakja — vagy ta¬ 
lán még csak árnyképe, 
a mint azt magának a 
szerető anyai sziv áb¬ 
rándja óhajtja s kép¬ 
zeli! S ki irhatna le a 
bekövetkező percz, a 
viszontlátás örömét, 
boldogságát — ha majd 
az anyai sziv valóság¬ 
gal keblére ölelendi 
férfiúvá lett, deli mag¬ 
zatát! 

Az 1861-iki ország¬ 
gyülés megnyitása. 

(Ápril 6-án.) 
Testvérlapunk, a Po¬ 

litikai Újdonságok, körül¬ 
ményes leirását hozta an¬ 
nak idejében e korszakot 
alkotó országos ünnepély¬ 
nek, s megmagyarázá an¬ 
nak politikai jellemét s fon¬ 
tosságát. Midőn ez alka¬ 
lommal e nap fő momen¬ 
tumát rajzművészünk ónja 
által is maradandóvá tenni 
kivánjuk, nincs egyéb-fel¬ 
adatunk , mint az ünnepély 
külső jellemvonásait följe¬ 
gyezni. 

A nagy nap, mely 
után a nemzet 12 év óta 
sóvárgott, végre megér¬ 
kezett. Az ápril 2-ára ösz-
szehivott országgyülés ápril 
6-kán szerencsesén meg¬ 
nyittatott. Előtte való nap 
még senki sem tudta e 
szertartás bekövetkezését, 
s csak este 7 órakor jelent 
meg a hivatalos értesités, 
a másnapi megnyitás órá-Képek a hazai népéletből : II. A fiát haza váró anya. 

kézbesittetett.31) Késöbb Szolimán, miután Bécs ostromával felha¬ 
gyott, Budán ujolag találkozott Zápolyával, s ott őt a magyar ki¬ 
rályság birtokába ünnepélyesen behelyezte, a sz. koronát is átad¬ 
ván neki 

Zápolya Jánosnak, Szászsebesen történt halála után, a törö¬ 
kök ujolag bejöttek hazánkba, s miután Buda várát kezükbe keri-
ték, Szolimán, az özvegy királynőt fiával s a koronával együtt Er¬ 
délybe küldé. János Zsigmond nagykorúságáig Erdélyt s tiszántuli 
Magyarországot jelelvén ki neki birtokul. Izabella könyezve, s tit¬ 
kon panaszkodva a török hitszegés fölött, engedett a kemény szük¬ 
ségnek. A korona most Károlyfehérvárott tartatott, mig végre 
hosszu alkudozások után 1551. julius 19-én Ferdinánd birtokába 
jutott. Sokan mondják, hogy midőn az özvegy királynő a koronát 
Castaldo, Nádasdy, és Báthory, Ferdinánd képviselőinek átadta 

*») Istváifi. L. X. 

járói. Olvasóink ismerik az ellenszegülést, melyet az országgyülés tagjainak 
legnagyobb része az országgyülésnek Budán leendő tartása iránt nyilvá¬ 
nitott — mert a törvény világosan Pestet jelöli ki az országgyülés helyéül. 
A kérdés megoldása ugy történt, hogy különbség tétetett az országgyülés 
megtartása és megnyitása között. Az utóbbi nem lényeges szertartásnak 
nyilváníttatván, mindenkinek szabadságára bízatott a megjelenés vagy el¬ 
maradás. Igy történt, hogy a képviselőház testületileg nem vett részt a 
megnyitási szertartásban. Egyes képviselők megjelentek; a felsőház tagjai 
csaknem teljesen voltak képviselve. 

A szertartás két részből állott. Először a sz. Lélek segítségül hivása 
történt meg a budai várkápolnában, hol az ország népszerü prímása végzé 
az isteniszolgálatot; ezután következett a megnyitó beszéd elmondása a bu¬ 
dai királyi vár trónteremében. 

Már reggeli 9 tájban nagy tömegekben zarándokolt Budapest lakos¬ 
sága a vár felé vivő utakon; a várhegy minden utvonala, különösen a pesti 
oldalon, el volt lepve népségtől és kocsiktól. A lánczhidon csak bajjal lehete 
áthatolni; megszámitották, hogy e napon délig 80,000 ember ment át a hi¬ 
don. A várban az utczák már 10 óra tájban annyira meg voltak telve, hogy 
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csak legnagyobb erőködésekkel lehetett nyitva tartani egy szűk utat a köz¬ 
lelkesedésnek. 

Az istenitisztelet bevégezte után, mintegy 12 óra tájban az összegyűlt 
mágnások, képviselők és meghivott vendégek a királyi palotába vonultak. A 
palota tróntereme, mely az 1849-i rombolás után ujra épült és diszittetett, 
még soha sem látott ily fényes gyülekezetet. Mindenütt ragyogó nemzeti 
öltözeteket látott a szem, a kath. papság is ünnepi ornatusban jelent meg. 
Csak itt ott lehetett idegen nemzetek képviselőin egyszerü öltözeteket látni, 
kik mind szives vendégszeretetre találtak. Hölgyek, az itteni karzat szűk 
volta miatt, csak csekély számmal jelentek meg. 

A budai királyi palota tróntereme hosszukás négyszöget képez, s a 
hosszabb oldalfal közepén van a veres bársonynyal s aranynyal gazdagon 
diszitett trónmennyezet. Ennek körébe gyültek az országgyülés tagjai, első 

Zászló-szentelés 1849-ben. 
(Naplótöredék. Közli St. D.) 

(Folytatás és vége.) 

A tábornoktól bucsut vevén, magamat ajánlám, midőn: „Apro-
pos — ugy mond ő — ha egy napot késhetik, maradjon, holnap az 
59. zászlóalj, a veres pántlikások zászlószentelési ünnepe lesz a 
mehalai táborban, mely igen érdekes leend azon körülménynél 
fogva is, miszerint az ünnep királynéja, a zászlóanya — vagy he¬ 
lyesebben — zászló arája egy — mint mondják, elragadó szépségü 
— hajadon, ez eset tudtomra még nem fordult elő a hadseregben." 

Az országgyülés megnyitása Budán (1861. ápril 6-án). 
8orban az ország zászlósai s főpapjai, mögöttök a többiek tetszés szerinti 
csoportozatokban. Miután a primás is megérkezett, belépett az országgyülés 
megnyitására felhatalmazott királyi biztos, gr. Apponyi György országbíró, 
Mailáth György tárnok kiséretében. Az utóbbi mindenekelőtt felolvasá a 
királyi meghatalmazó levelet, mely által gr. Apponyi ez alkalomra kir. biz¬ 
tossá neveztetik. A csend helyreállván, a királyi biztos a trón legalsó lép¬ 
csőjére lépve felolvasá az országgyülési megnyitó beszédet, melyet politi¬ 
kai lapjaink egész terjedelmében közöltek. 

A megnyitási szertartásnak vége levén, a felsőház tagjai Pestre siettek, 
«ol tüstént, déli 1 órakor tartották az első ülést, a képviselőház tagjai pedig 
**• u. 4 órakor gyülekeztek össze az első ülésre. 

S azóta mindkét ház rendesen folytatja üléseit nem Budán, hanem 
Pesten, a mint a törvény parancsolja. 

A hir meglepő volt — annálinkább, midőn értésemre esett 
hogy a hölgy nem is a magas aristocratia üvegházi növénye, ha 
nem egy közrendü nemesi család sarjadéka. 

Küldetésem nem levén sürgetös, elhatároztam maradni, mely 
határozatomra, miután többször voltam már tanuja hasonló szer¬ 
tartásoknak, megvallom, nagy hatással volt a kiváncsiság, megis¬ 
merni a hölgyet, ki e páratlan kitüntetésben részesült. 

A mehalai tábor, az országúiról jobbra nehány ezer lépésnyi 
távolságban feküdt Mehala külvárosától. 

E tábor volt tagadhatlanul a temesvári, — nem hibázok, ha 
mondom — az összes magyar hadsereg legdemokratikusabb, sőt 
valóságos republikánus hangulatú testülete, mely szellemet a pa-. 
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rancsnokezredes pavillonján magasan s kihivólag lubogó vérveres 
zászló, már messziről hirdeté az érkrzöntk, s azzal tökéletes össze-
hangzásban volt, a tábor külső s belsö physionomiája. A vadászerdei 
telep fényének, s kényelmi intézetének itt semmi nyoma. Egyforma 
galysátrak, meglehetös rendetlen sorokban állítva szolgáltak véd-
s nyughelyül fő-, altiszteknek s legénységnek egyiránt, kik kö¬ 
zött szolgálaton kivül, fájdalom, gyakran a fegyelem rovására is, 
szoros egyetértés, bizalmas társalgás uralkodott. 

A vadászerdei táborral, melynek a vezértábornok polgári ál¬ 
lása, kedvtelései, többnyire volt császári tisztekből alkotott kör 
nyezete némi aristokratiai szint kölcsönöztek, folytonos feszültse'g-
ben állottak. 

Április napjait széles Magyarhon határán sehol oly riadó ltl-
kesedés nem üdvözlé, mint a mehalai táborban — egy kifogásuk 
volt ellene : hogy egyszersmind a köztársaság ki nem kiáltatott. 

Ezen hangulat és szellem kifolyása volt a telep legkitünőbb 
zászlóaljának — 59. — választása, miszerint zászlóanyául, nem az 
uralkodó szokás szerint valamely katonai vagy mágnási notabili-
tást, hanem egy lelkes polgárhölgyet hivott, fel. 

Az 59. zászlóalj magvát képezék az aradi vár körül, nem kü¬ 
lönben a lippai, angyalkuti csatákban vakmerő vitézségükkel ma¬ 
gukat annyira kitüntetett békési és debreczeni önkéntesek, kik 
veres pántlikások neve alatt voltak ismeretesek és félelmesek a vi 
déken. Késöbb rendes zászlóaljjá alakíttatván, a hadügyi miniszte¬ 
riumtól, méltánylatul s buzdításul azon kitüntetést nyerek, hog 
pörge kalapjukat, és széles veres szalagukat, melyre mint a 9. zász 
lóalj veres sipkájára, és épen oly méltán, büszkék voltak — meg 
tarthassák. 

Erőteljesebb s törhetlenebb csapata nem|volt a hadseregnek 
Temesvár czernirozása — az öreg Bem remeke — páratlar 

manoeuvre a hadviselés történetében. 
Egy roppant kiterjedésü vár, három külvárosával, 8—9000 

gyakorlott sorkatonából álló őrséggel védelmezve, rokonérzelmi 
polgárság által gyámolitva, igen tapasztalt erélyes parancsnokok 
alatt, 200 ágyúval, kimerithetlen hadiszerekkel, tanult, ügyes tüze 
rekkel ellátva : 1849. év elején 2000-et alig haladó ujonezseregge 
s nehány kisebbszerü ágyukkal tökéletesen czerniroztatott. 

Naponkint történtek a várból kitörések — többnyire tekinté 
lyes erővel, egyetlen egyszer sem sikerült áttörni a vonalt, sőt egy 
ily támadás alkalmával Mehala felé Vécsey tábornok, tárczájából 
egy levelet kiszakitván, irónnal következö rövid utasitást küldött 
Asztalosnak, a 29. zászlóalj őrnagyának : Az őrség Mehala felé ki¬ 
tört, Asztalos örnagy támadja meg azonnal Gyár várost, s vegye be. 

Egy óra mulva a mehalai positió megvédve, s Gyár-város el¬ 
foglalva volt. 

íly óriási munkához nagyszerü lelkesedés, törhetlen erő s ki¬ 
tartás kivántatott. 

A veres szalagosok mindezen előnyökkel birtak. 
Gyakran, kivált 1849. év elején, 2, 3 hétig le nem vetkőzött 

a legénység — Rendesen 48 órát állott előőrsökön egy-egy rész 
felváltva, szünet nélkül ágyu, gránát, bomba, kartácstüz, s kitöré¬ 
sek által nyugtalanítva, s ha végre felváltatván fáradtan visszatért, 
s egész fölszerelési terhével a gyepre heveredett: alig pár percznyi 
szunnyadás után riadó fuvatott : s a törhetlen vasalakok, mintha 
rugó emelte volna őket, fekvéseikből felpattanva vig kedvvel, da-
nolva rohantak a csatatüz elébe — s mindezek után is, kik a csete¬ 
patéból épen visszatértek, ha történetből akkor szólott a zene — 
mi nem ritka eset volt — feledve a kiállott fáradalmat, feledve a 
kinálkozó nyugalmat, tánczra kerekedtek, és a tüzes csárdás s há¬ 
rom a táncz közben aczélinaik legkisebb lankadtságot sem árul 
tak el. — Ilyen volt a veres pántlikás. 

Meg vagyok gyözödve : egy megcsonkított, haldokló veres 
pántlikás mellett zendült meg a zászlóalj kedvencz dallama : 

Ugy-e jól teszem, 
Ugy-e jól teszem. 
Hogy magyar nemzetem, 
Igazán szeretem. 

uíolsó hörgése is egy lelkesült : „Éljen!'' vagy „Rajta!" leendeít. 
Egyébiránt:tökéletes fölszerelés.naponkint hus,szalonna,bor, 

főzelék, s a magyar hadviselésben oly emlékezetes „dupla lénung" 
sem hiányzottak. 

Midőn öreg Bem apó szeretett fiaival, a véres ütközetek, erö-
tetett marsok; emberi eröt meghaladó fáradalmak, lehetetlen nél¬ 

külözések, s végre még a csaknem kiállhatlan hideg által meg¬ 
viselt seregével Erdélyből megérkezett, s a temesvári kis tábor 
lelett szemlét tartott, s az 59 ik zászlóalj előtte elvonult; alig hitt 
érzékeinek, szemei könybe lábbadtak a| harczedzett bajnoknak 
örömében, hogy a magyarnak ilyen katonái is vannak. 

De — hogy mellékesen említsem — nem is lehetett sajátsá¬ 
gosabb s komikusabb látványt képzelni, mint a melyet, az érintett 
időben Bem apó serege mutatott. 

Ha reá tekintettél, nem tudád meghatározni : jó izütkaczagj-e 
e torzalaku csoportozaton, vagy inkább tiszteletre gerjedve kala¬ 
pot emelj e sereg elött, melynek harczi tettei, külsejével oly hihe¬ 
tetlen ellentétben állottak. — Ime egy felállított század. 

Azt hinnéd, hogy az összes császári s magyar hadsereg min¬ 
den ezredeiből egy-egy mutatvány van kiállítva; láthatsz abban 
nemkülönben orosz, kozák, mócz csapatok felszerelési példányait. 

Kék, veres, zöld, sárga, hajtókás frakkal, oláh szur, kankó, 
ködmön, gombos szász mente, honvédattila, — továbbá bő, szük 
posztónadrág, fehér, sárga, fekete, veres sinorokkal, — aztán csizma, 
bocskor, bakkancs,—végre csákó, sapka, magastetejü s pofonütött 
szélhasitó kalap, báránybőr hegyes mócz süveg, orosz sisakok a 
legbarátságosabb szomszédságban állottak egymás mellett. 

E különnemü ruházatokat azonban gyakran még tréfásabb 
csoportoyatokban állitotta össze a véletlen szeszélye. 

Ime egy öles martialis alak, fejéig röfnyi magas szőrös mócz 
süveggel, fehér frakkban, barna szine hagyott veres huszárnad¬ 
rágban és bocskorban; mellette jobbról áll egy alacsony vállas 
székely, pofonütött léghasitó kalappal, rövid női bundában, dere¬ 
kán oláh katrinczából szelt övvel szoritva, két vállán a karok szá¬ 
mára kivágott hasitékokkal, feszes kék magyar nadrágban, és 
sarkantyus csizmában, bal felől egy izmos, négy tagba szakadt le¬ 
gény, villámháritós orosz sisakkal, oláh szürkankóban, kék pan-
tallonban és bakancscsal stb. 

E rongyok alatt ki keresné Erdély hóditóit, a n.-Szebeni, piski 
hősöket? 

De szorosabb vizsgálat után a férfias komoly tekintet, sze¬ 
meikből kivillámló tüz, dacz és bátorság, a könnyüség a otthonos¬ 
ság, melylyel megszokott jó fegyvereiket kezelik, azonDal elárul¬ 
ják a harczok edzett fiait. 

Nézd például amott azon sajátságos alakot. 
Fején singnyi magos, — műnyelven köcsögkalap, vagy kürtő-

dugó ágaskodik — izmos vállait s egész testét szinte bokáig érő 
fekete posztó japonika fedi, lábai bizonyos igen problematicus 
szinü és anyagú tokban rejtvék. 

Nemde szeme közé nevetnél annak, ki állitani merné, hogy az 
magyar huszár! 

Igen ám! de ha figyelemre veszed a kihivólag fél fülre csa¬ 
pott köcscgkalapon, a tányérnagyságu virágbokrétát, az agyarra 
szoritott s három uj nyi hosszu szárával fölfelé álló makrapipán a 
„kisuvikszolt", amugy magyar miskásan kiteremtett fekete bajuszt, 
aztán a szemekből kilövellő gyilkos sugarakat, teste kihivó 
hetyke mozdulatait; ha lovára paitant, testének azon csudás össze-
hangzásátlova minden mozdulatival, mintha azzal össze volna nőve, 

azonnal megismered az ujkor centaurját, a világ első katonáját, 
magyar huszárt. 

A kalap, és tisztes japonika hihetőleg Szebenben valamely igen 
érdemes és tudós professor ur ruhatárából requiráltatott. 

Azon rögtönzés, melylyel Bem apó seregeket teremtett, s mint-
gy a földből előtoppantott, majd ismét elvesztett, s ujra kipótolt, 

a soha meg nem szünő ütközetek, hihetetlen marsok, gyakori pénz¬ 
hiány, közlekedések megszakadása nem engedték a sereg rendsze¬ 
res fölszerelését; minden falu, város, melyet elfoglalt, valamint 
élelmezésre, ugy felszerelésre igénybe vétetett, de kiválólag a csa¬ 
tatér volt az erdélyi rögtönzött seregek ruha liferánsa, kiki fog¬ 
lalta, vette, mire épen legsürgetősb szüksége volt, válogatás, egy¬ 
formasági s csinossági tekintet nélkül, és csak később, midőn bár 
kevés időig szabadabban lélekzett, fordíthatta gondját arra, hogy 
seregét külsö alakjára nézve is rendes hadilábra állithassa. 

Wmmmm^m^^s^ Wm&mmmm 

187 

Már elkezdődött az ünnepély, midőn én a mehalai telephez 
rkeztem. 

Az istenitiszteltt tartására egyszerü lombsátor volt felállítva. 
Előtte az egész tábor díszruhában, zöld galyas kalapokkal di-

zelgett. 

A tábori lelkész által énekelt misét a Lehel huszárok szabatos 
zenekara kíséré. 

Éti épen a vérnélküli áldozat felmutatásának megragadó jele¬ 
nete alatt érkeztem, melyhez a zenekar Vörösmarty nemzeti hym-
nuszát hangoztatá. 

A temesvári őrség legtöbbet tett az ünnepély nagyszerü eme¬ 
lésére. 

A vár sánczai köröokörül füstfellegbe borultak. 
A vár maga egy roppant tűzkráterhez hasonlított, mely 70 — 

80 lángsorokkal nem szünő sortüzelésként szórta 24 fontos golyóit, 
sziszegő gránátjait, s menydörgő bombáit. 

Mehala külváros három oldalról felgyújtva egyre égett. 
Rémitő szép látvány. 
Amott iszonyu robaj, bömbölés, lángropogás, összeomló há¬ 

zak dörgése : átok és jaj. 
Itt áhitatos csendben álló diszes sereg nyugalma, lélekemelő 

búskomoly zene, az Isten szolgájának buzgó éneke; áldás és ima. 
Minő nagyszerü ellentét 
S mindkét szinpad fektt nyájasan mosolygott a felhőtlen ég. 
A nap forró sugarai egyforma szinvegyületben törtek meg az 

Öldöklő ágyuk sötét füstrétegein, s a sz. áldozat tömjéngőzének 
ezüstgyürüzetein! . . . 

Egy futó pillanattal átrepültem e tarka jeleneteken, s szemeim 
azonnal az ünnep királynéját, a zászlóanyát keresek. 

Nem volt nehéí feltalálnom. 
Nehány köznapi női alak körében ült egy gyermekded 

szende hölgy; fejét, e pillanatban ájtatosan keblére hajtván, csak 
szűzies tiszta homloka, a legszebb vágású szempárt elfedő hosszu 
selyempillák, s a vakitó fehér nyak s vállak szeplötlen tajtéka 
voltak kivehetők. 

Imádkozott! 
Majd fehér, szinte halvány kis kezeit összetéve, az égre emelte 

nagy kék szemeit, melyek ábrándos magasztaltság delejes fényé¬ 
ben usztak. 

Egy pár tiszta köny öntudatlanul gördült le halvány arczain. 
Hona boldogságaért imádkozott! 
Mi szép volt ö e jelenetben! midőn szűz keblének imáiban, él¬ 

tének árratlan örömeit, vágyait, fájdalmait ajánlván fel Istennek 
hona boldogságáért : valami szent, valami angyali nyugodott sze¬ 
lid arczának átszellemült vonásain! 

Szép, annyira szép volt, hogy midőn bájainak csodálatában 
tekintetem elmerült : lelkemet neme a homályos, kimagyarázhat-
lan fájdalomnak ragadta meg. 

A tökéletes szépség — azt mondják a költők — mint a hatal¬ 
mas lángész, szerencsétlenség jós jele földünkön; ugylátszik, 
mintha mindkettő csak ide tévedt volna e tökéletlen világba, mely 
nekik nem hazájuk, — büszkén, magukba zárkózva járnak közöt 
tünk, keblökbe zárva szent titkát fájdalmaiknak — esdik a halált, 
mint mások reménylik a boldogságot . . . 

Az istenitiszteletnek végével következett a zászló-beszentelés, 
s a szokott szegverés. 

A társaság felkelt, s az ünnepély királynéja a zászlóhoz lépett. 
Közép magasságú alak, a legtökéletesebb női formákkal, az 

élet azon bájos átmeneti korában, midőn a gyermek hölgygyé lesz, 
keble megmozdul s arczán, mint szivében kinyilnak az érzemény, 
kellem s szépség örökillatu virágai. 

Magas tiszta homlokán az önbecsérzés nemes büszkesége sze¬ 
rény nőiség kellemével párosult, a finom sugárszemöldök alatt, 
andalgó nagy kék szemei harmatos fénynyel ragyogtak, a tiszta ne-
mesvágásu orr, s koraiajkak, márványsima nyak és vállak, hul¬ 
lámzó hattyukebel, gondos szeméremmel őrzött kövér piczin lá¬ 
ba, de különösen azon szűzies ártatlanság harmatos hamva, melyet 
angyalarczárói még le nem törölt az indulatok forró lehelete, azon 
gyermekded könnyüség, s női méltóság csodás vegyülete, mely 
minden mozdulatán elömlött, nem tagadom, ellenállhatlan varázs-
zsal ragadták meg lelkemet. 

Öltözete magyar szabásu fehér atlaszruha, dús redőkben 
folyt alá karcsu derekáról, melyet ezüstprémezetü fehér bársony 
váll szoritott, fejét, s fénylő sima hajzatát, minden egyéb czifraság 
nélkül, széles piros szalag körité, balfelől hosszan alálengő kettős 
végekkel, kisded lábait szintén fehér atlaszczipőcskék ápolák. 

Egyszerü piros szalagfejéke szerencsés czélzás ul a zászlóalj 
büszkén hordozott diszjelére, ügyes tapintattal volt választva, s 

hogy az megtette hatását, a legénység riadó éljenüdvczlcte ta-
nusitá. 

A zászlóról két, 3 rőf hosszu, s hat hüvelyk széles nehéz ha¬ 
bos atlaszszalag, egy piros és egy zöld — a zászló-ara ajándéka — 
lengett alá — az egyiken : Gyözni vagy halni, a másikon : Függet¬ 
len szabud honérti jelmondat volt nagy aranybetükkel kivarrva. 

Egyiknek szegletén még szerény kisded be ükkel a bájos zászló¬ 
ara neve : Baranouics Róza. 1849. Jún. 12. — volt olvasható. 

A beszentelés után csinos puszpán-fakalapács s ezüstfejü szegek 
hozattak, melyeket a zászló-ara kezébe vevén, midőn ősi szokás 
szerint az első szeget beveré, múlékony pír, a lelkesedés villanyzó 
lángja futa el halvány arczait, s tiszta csengő hangon mondá : Az 
imádott magyar hon szabadságáért és felvirágzásaérti A második 
szegnél : A gyb'zhetlen magyar hadseregérti A harmadiknál : A vi¬ 
téz 59. zászlóalj dicsőségéért! 

Mind három jelmondatnál a sereg méltányló lelkesedése, az 
ágyukat elnémitó éljenekben nyilatkozott. 

A tábornok, főbb tisztek s jelen volt vendégek után min¬ 
den századból nehány altiszt s tiz honvéd szólittatott ki, kikuek 
a szegverés alkalmával mondott jelesnél jelesebb, nemcsak ép, 
józan felfogást, hanem valódi müveltséget tanúsító jelmondataik 
a magyar hadsereg hangulatát, sajátságos szerkezetét s egyszers¬ 
mind műveltségi fokát félreismerhetlenül jellemzék. 

Az ekképen feldíszített s beszentelt zászló a sorok közepén 
feltüzetvén, a legénység lelkesült hangon s villogó szemekkel es-
küvék ahhoz tántorithatlan hüséget. 

Következett &z ünnepély egyik legmagasztosabb jelenete. 
A zászlóalj parancsnok, Szentiványi Kázmér, leszállván lová¬ 

ról, a szép arát karjára fiizé, s mintegy 10 lépésnyi távolságra a 
a vendégkoszoruból előrelépvén, a gyönyörü zászlóalj tisztelgve, 
léptetett el elöltök. 

A hölgy alakján e pillanatban valami kimondhatlan báj s föl¬ 
döntúli fény áradt el. 

Arcza halványabb, de szép, szebb volt, mint valaha; ugylát¬ 
szik, mintha mindazt, mi benne földi volt, fölemésztené magasztalt 
lelkesülése s honaért lángoló szerelme; egész alakja oly légi, oly 
könnyü, s csaknem átlátszó, hogy egy más szebb, ismeretlen világ 
boldog lakójának mondanád, ki minden perczben vissza készül re¬ 
pülni éghonába! 

Nagy kék szemei delejes fénynyel égtek. 
Kis kezecskéit magasan emelkedő keblére szoritá, hogy ki ne 

pattanjon az, a boldogság tuláradó hullámai miatt. 
Mert boldog volt! 
Hiszen, hacsak bár egy parányi homokszemet vihetni a hon 

nagysága s dicsősége templomához ; ez volt lelkének legforróbb 
óhajtása, ez volt a köznapi világtól elszigetelt magános óráinak 
legbuzgóbb imája. 

De magasra törő lelkének szárnyait szegé a világ balitélete, 
mely a nöiség körét oly szük korlátok közé szoritá. — Nagyért, 
nemesért hevülő keblének lángjai csak önmagukat emésztek fel — 
sokat, sokat szenvedett. 

És most! 
A szerény hölgy szelleme nemcsak ismerve, hanem méltá¬ 

nyolva, neve nem csak emlitve lön, hanem ime magasan , büszkén 
leng egy honaért gyözni vagy halni kész hős sereg fölött, hogy le¬ 
gyen annak vezére a dicsőség vérpályáján, tanuja föláldozó hős 
tetteinek, s legyen ha kell, az elhullott hősök szemfedele. 

E gondolatok s érzések viszfénye sugárzék e pillanatban a 
hölgy nemes arezvonásain. 

Lehet-e kételkedni, hogy boldog volt?! 
Lehet-e kárhoztatni, hogy nemes büszkeség dágasztá ke¬ 

belét?! -
Az ünnepélyt egyszerü, de gazdag étkezés fejezé be, melynek 

savát, borsát nem ingerlő külföldi fűszerek, problematikus szinü, 
izü, szagú ételek, hanem magyar szives vendégszeretet, vidám, 
fesztelen, de illedelmes társalgás, lelkes áldomások, s közben-köz¬ 
ben a zenét önkénytelenül kisérö kardalok ad sik meg. 

A vár nagyszerü táblazenéről gondoskodott. 
A társaság késő estig együtt maradt. 
Hogy a társalgás középpontja, a bájló zászló-ara volt : ugy hi¬ 

szem, mondanom sem kell. 
Lelkes, deli ifjak gyönyörü koszoruja tiszteletteljes hódolat-
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tal övezé körül, 9 ha volt kit az elragadó külső szépség talán ér¬ 
zéketlenül hagyott, azt szerény, de nyilt, s nyájas társalgása, mi¬ 
velt szelleme, s mindenek felett minden szavából kitünő honszere-
tete okvetlenül meghóditá. — 

Függelékül még egy episodot az ebéd lefolyása alatt, 
Egy zömök, barna, villogó szemü honvéd-káplár, hirtelen az 

asztalfőn ülő zászló-ara mellett terem, s bal kezében vörösszalagos 
pörge kalapját lobogtatva, jobb kezében tölt pohárral következö 
áldomást szavala : 
, Pörge kalap, pörge I piros szalagjával, 

Ugy-e! szépen összeillenek egymással, 
Mint a sötét felhő szines szivárványnyal, 
S barna leány feje pillangós pártával? 

: Szalagunk a magyar hirnév szüz pártája, 
Mert nem szállt még soha szenny s gyalázat rája, 
Tisztán ragyog mint az égnek szivárványa , 
Nem fedi árulás s gyávaság homálya. 

Szép hölgy! kit Isten jó kedvében teremtett, 
Neved, lobogónkon leng fejeink felett, 
Ne féltsd annak díszét, mert ha vezérünk lett, 
Követi mindenütt hirnév és becsület. 

Esküszünk imádott hazánk szent nevére! 
E honért lángoló kebled szűz hevére : 
Elébb omlik szivünk utolsó csepp vére, 
Mint jusson e zászló ellenség kezére! 

A mint reá áldást szüz ajkad lehelé, 
Le nem dönti többé a harczi vész szele, 
Fent fog az lobogni, mint diadal jele, 
Vagy — lesz az elhullott hősök szemfedele! 

Egyveleg. 
b.— (A népesség mozgalma Pest városban.) A városhatár területe 1 

egész és nyolcztized mérföldet foglal magában, s ebből 977 hold be van há¬ 
zakkal épitve. Van Pesten 4934 ház, 215 utcza és 25 szabad tér. Az 1859-ki 
év végével jelenlevő népesség összege 134,340 egyénből állt. Ez évben 
967 házasság köttetett — sokkal kevesebb, mint más években, ugy a szü¬ 
löttek száma is; született ugyanis élve 6423, halva 248. Meghalt összesen 
5427 s ezek közt 2559 gyermek volt, miből kitetszk, hogy Pesten a gyer¬ 
mekhalandóság, más városokhoz aránylag, igen nagy. 

— (Egy adoma a mult évtizedből.) Egy iskolatanitó útlevélért ment 
egy akkori hivatalnokhoz, hallja, hogy ez csupa német, ő pedig tiszta ma¬ 
gyar ; igy hát gondolja magában, nem nagy értekezlet fejlődhetik ki köztök. 
Összehordva tehát minden deáki talentumát, igy szólitja meg a hivatalnokot: 
„Spectabilis domine! reddat mihi istam schedam," — mire amaz, visszabá¬ 
mulva : „neznám horvácki!" 

b.— (Az indiai éhség), mely jelenleg az angol tartományokban ural¬ 
kodik, kivált a szegényebb osztályoknál, borzasztó jelenetekben nyilatkozik. 
Százan meg százan foglalkoznak az országutakon az ut porának rostálásá¬ 
val, hogy a netán oda hullott gabonaszemeket fölkeressék. Hasonló szorga¬ 
lommal keresik fel a gabonavermeket, melyekben bőség idején a gabona el¬ 
rothadt, hogy a romlott magot ételnek készitsék meg. Az éhhalál és kiván¬ 
dorlás egész falvakat, városokat néptelenit meg. A nyomor még magasabb 
fokra fog hágni, ha az eső még sokáig kimarad, mert a völgyeket s a csa¬ 
tornával ellátott földeket kivéve, a nagy sikságokon sehol egy zöld fűszálat 
sem látni és igy, ha az idei termés is szűk lesz, az inség még csak akkor fog 
feltűnni egész rémképével. 

b. — (A pompejii ásatások Olaszországban) az uj kormány alatt ismét 
folyamatban vannak; rendesen 200 munkás dolgozik ott naponkint. Mint 
tudva van, a városnak még csak egyharmada van kiásva. 

189 

T A R H Á Z. 
Jablonitzky Ignácz. 

(Meghalt 1861. ápril 10-én Egerben.) 
A nemzetek egyik legnagyobb hibája s talán szerencsétlensége az, hogy 

nagyjaik érdemeit többnyire csak azok halála után szokták méltányolni. Ha 
a férfiu, kinek hült tetemeit a folyó év ápril 10-én adtuk át a földnek ; egy¬ 
szerűsége, s tulzott szerénysége miatt talán nem tartozott azok közé, kiket 
a világ a ,,nagy" névvel tisztel meg : ő mindenesetre jeleseink közé soroz¬ 
ható, s elhunytával ismét gyérült azok száma, kiknek egyetlen czéljuk s esz-
méjök volt a haza boldogsága, s kik ez eszmeért annyit szenvedtek!— Van¬ 
nak, kik e névre tisztelettel fognak emlékezni, kik halála hirére fájdalommal 
telnek el, mint mi, kik őt csak utóbbi éveiben tanultuk ismerni : életében 
bámultuk, halálában szivünk mélyéből meggyászoltuk! Azok számára peaig, 
kiknek e férfiu megismerését saját tulszerénysége gátolta, egyszerü, de ke¬ 
gyeletteljes emlékül álljon itt e pár sor. 

Jablonitzky (néhol Jablanszky) Ignácz született Egerben 1808-ik évi 
julius 15-én. Tanulmányai végeztével a nagyváradi-megyében papnöven¬ 
dékké lőn, honnét a 2-ik évi theologiára a pesti középponti papnöveldébe 
küldetett. Itt társai közszeretetében részesült, azonban csak hamar belátta, 
hogy hivatása lelkületével nem egyez. Már az intézetben nagy előszeretettel 
viseltetett a nyelvek iránt, s a franczia, angol, olasz, német nyelveket foly¬ 
tonos tanulmányi tárgyává tette, minek következménye, theol, tanulmányai¬ 
nak elhanyagolása volt. Hogy azonban e hanyagoltság kellemetlenségeit el-
álczázza : cselhez folyamodott. Tapintatosan számította ki ugyanis a reá es¬ 
hető irásbeli tételek néhányát, s azokat pontosan leirva, rendszeresen rakta 
el csizmái száraiba. Számítása nem csalt. Csakugyan a leirt thesisekből ka¬ 
pott, s ezt az illető rejtekből annak idején ügyesen varázsolta tanára ke¬ 
zeibe. A papi pályáról lelépvén, mint nevelő a gróf Zichy családnál mükö¬ 
dött pár évig, hol a keleti nyelvekkel foglalkozott, s alkalma volt Európa 
egy részét beutazni. Innét az országgyülés megnyíltával Pestre ment, s az 
irodalomban müködött. Itt ösmerkedett meg Kossuthtal s elvbarátival; itt a 
hallhatatlan emlékü Dessewffy Auréllel, ki titkárává, később a „Világ" 
munkatársává tévé, mely lapot utóbb egészen maga szerkeszté. E lapból is¬ 
meretesek elvei, s szigoru következetessége. Ez időben szerette meg a ho-
möopathiát, mely gyógymódot végtelen szenvedélylyel tanulmányozott, ab¬ 
ban folytonosan búvárkodott, s mint maga is bevallá, e tan az, miben legerő¬ 
sebben áll. Sajátszerü volt élete, sajátszerük eszméi. Egyidőben folytonosan 
azon eszmével volt elfoglalva, hogy ő Teheránba megy homöopathának! El 
is ment Konstantinápolyig, hol több ideig tartózkodott az emlitett minő¬ 
ségben. 

A magyar szabadságharcz kitörvén, Jablonitzky a küzdők soraiba állt 
mint közhonvéd, s nemsokára századosi rangot vivott ki magának. A külhoni 
követségek szervezésekor J. szintén követül küldetett a török portához, s e 
megbízatásának mily sikerrel felelt meg; tanusitotta a következés. De erről 
csak távollevő hazánkfiai szólhatnának legjobban! csak ők mondhatnák meg : 
mennyit tett, működött és vivott ki e férfiu a török portánál, hogy a szabad¬ 
ságharcz menekvő hősei rövid időre e birodalomban sanyaru menhelyet ta¬ 
lálhattak! 

Jablonitzky Kossuthtal a határszélen találkozott, s beszélt. Innét ha¬ 

zánkba bujdosott, hogy az ügyek fejleményéről biztos tudósitást vihessen. 
Az ismert események gyászos bekövetkezte minden további reményt meg¬ 
semmisítvén, J. visszatért Törökországba. A porta magasabb rangu egyé-
neiveli korábbi összeköttetésénél fogva ez utjában bizalmas uton értesült, a 
menekültek szegény sorsáról, s kétea helyzetéről. Kögtön értesité szerencsét¬ 
len hazafiait, hogy itt foglyokul tekintetnek, azonban menekülésük nem aka-
dályoztatik. Igy mentett meg számosakat a gyalázatos rabságtól, s talán a 
még gyalázatosabb haláltól. 

Innét a honvágy ismét haza szólitá. Egy ideig Gyöngyös tájékán buj¬ 
dokolt, hol egyszer üldözőivel, a rémuralom bérenczeivel is találkozott, kik 
Jablonszkyt keresték, de ő kimutatta, hogy Jablonitzky. Ekkor Egerbe szö¬ 
kött, s egy szegény pórnál tartózkodott, irogatással, másolgatással keresvén 
keserü falatjait, s jó emberei által segitetvén. De a bérszolgák értesültek a 
két név ugyanazonságáról, — s Jablonitzkyt egy hajnalban 8 vitéz zsandár-
ral fogatta el egy zsandárkapitány. Hadbiróság elé állíttatott Bécsben. „Tu¬ 
dom, mit akarnak az urak — mond a legőszintébb egyenességgel. Ne fá-
raszszák magokat a kérdezősködéssel." S ezzel minden személyére vonat¬ 
kozó adatot a leghitelesebb részletességgel adott elé. Midőn társai felől 
kérdeztetett nyiltan, megmondá : „azokról egy szot sem fogok felelni." 

Nyolcz évi sulyos börtönre itéltetett. Négy évig szenvedett Josefstadt 
falai között. Börtönélete sok érdekes eseménynyel van összekötve, melyeket 
itt tér hiányában mellőznünk kell. Ez idő elteltével haza eresztetvén, ismét 
Egerbe jött. Ekkor tartatta itt Haas iskolatanácsos a néptanitó-jelöltek vizs¬ 
gálatát. Jablonitzky némely barátainak tanácsára — miután saját óhajtása 
szerint is néptanítóságra vágyott, — szintén megjelent a vizsgán. A próba¬ 
tét — mondanom se kell — a legfényesebb eredményt, sőt az ismert szigoru 
isk. tanácsos ur bámulatát szülte, — mely után egy épen üresedésben levő 
külvárosi tanitóságra saját kérelme, sőt egyedüli óhajtása folytán az egri 
érsek által kineveztetett. | 

Itt végzé be nyugalomban élte hátralevő csendes napjait. Mig ifjusá- I 
gában sokat áldozott a világ hiúságának; élte utóbbi szakát sajátszerü val¬ 
lásos buzgóság jellemzé. Egykor egy eltévedt társa felől kérdeztetvén, egy¬ 
szerre fölkiált: ..imádkozzunk szegénynek lelkeért !"s a legnagyobb áhitattal 
kezdé rá az Ur imáját. Hátrahagyott iratai között tömérdek imát találtak 
idegen nyelvekből fordítva. Bizalmas társaskörökben gyakorta megfordult, 
hol alkalmunk volt roppant tehetségét s képességét bámulni, főként vitatko¬ 
zásaiban, melyeket a legnagyobb szerénység, következetesség, kazafiság a 
becsületesség jellemzett. Szerencsétlen kor fia volt, s tudományossága majd 
nem nyom nélkül enyészett el. Ápril hó 10-ik napján alkonyatkor lakásához 
közel hirtelen szélhüdés vetett véget hányatott életének. 

Fényes szertartással végbement temetésén mondhatni az egész város 
jelen volt. Honvédtársai vittük a sirkertbe számos fáklya kiséretében. Meg¬ 
ható volt nézni az egri vallásos „olvasó-egylet" nőtagjait a néposztályából 
égőviaszgyertyákkal kezeikben, imádkozva a boldogultért, ki társulatuk 
buzgó tagja volt. 

Vasárnapi Ujság 16-ik számához 1861. 

A sirnál H. J. röviden eléadta az üdvezült életpályáját; mi a „Szóza-
t" zengtük el fölötte s betakartuk hült tetemeit. Áldás és béke lengjen po-
, {•«!„*• i Szabó Ignácz. 

tot 
rai fölött! 

Irodalom és müvészet. 
-f- (A Vachott Sándorné által szerkesztett „Anyák hetilapja") meg¬ 

kezdte pályafutását. Elsö száma a következő olvasmányokat tartalraazza : 
A nőkhez. Vachott Sándornétól. — Egy anya emlékezete. Vachott Sándor-
nétól. Nevelési aranymondatok. — Mese a rózsafa leányáról. — öregsé¬ 
gem (költemény). Szendrey Julidtól. — Házi mulatságok s foglalkozások. 
Női ismerettár (Deák Ferencz életrajza). A vállalat, ugy látszik, jó kezekbe 
jutott, higgadt, nemes szellem lengi azt át. Remélhető annálfogva, hogy a 
magyar nővilág melegen fel fogja karolni. 

+ Bécsy Emil „Magyarország közjoga, a mint 1848-ig és 1848-ban 
fennállott" czimü munkájának II. füzete a napokban megjelent. A még 
hátralevő rész sem fog soká késni. A mint tudjuk, Pfeifer Ferdinánd adja 
kî  a hol 3 ftjával még mindig elő lehet fizetni. 

+ (Marki József, volt képezdei tanár) ily czimü munkára nyit előfi¬ 
zetést : „A magyar költészet rövid ismertetése. Reáliskolák, gymnasiumok. 
képezdék, nevelő-intézetek felsőbb osztályai s átalában mindkét nembeli 
fiatalság számára." A munka három részben, verstant, költeményfajok is¬ 
mertetését és legalább 376, 1472-ik évtől napjainkig feltünt magyar költő 
neve, polgári állása, születési éve s helye, történt haláluk ideje, s költészeti 
müveiknek jegyzékét hozva, f. évi junius 2-ra fog megjelenni. Bé/mentes 
előfizetéseket 50 krjával szerző szállásán (Pest, Sebestyéntér, 2. sz.) május 
10-ig fogad el. 

-j- (Egy kis röpirat) jelent meg e czim alatt : „Egy izraelita szózat. 
A magyar képviselők üdvözletéül az 1861-dik országgyülés megnyitása al¬ 
kalmával. Irta Krausz Zsigmond, kőrös-ladányi lakos." 

+ Szabadkáról is egy érdekes könyvet vettünk. Ez a „Párisi emlé¬ 
kek" első kötete. Irta (Hiador) Jámbor Pál. Szerző köztudomás szerint mint 
politikai menekült élt 10 évig külföldön. E munkában párisi élményeit irja 
le. A megjelent első kötet 1854—1855. éveket foglalja magában. Ki ne 
volna kiváncsi, e munkát olvasni? 

+ (Párisban „Szabad Francziaország") czimü uj politikai lap fog 
megindulni, Guizot, Vilemain, Dumas és Thiers szerkesztése mellett. Sokan 
vannak azok a szerkesztők, pedig „sok szakács elsózza az ételt," szokták 
mondani. 

+ Rózsavölgyinél következö érdekes magyar zeneművek jelentek meg: 
„Két 1848-iki népszerü magyar (Kossuth- és Klapka-) induló" Egressy B. 
és Muttertől, né^y kézre zongorára alkalmazta Ábrányi Kornél. Ara 80 kr. 
—- „Garibaldi-induló és nótája," zongorára. Ára 50 kr. — „Pesti nóta," 
eredeti csárdás, zongorára szerzé Rupp Zsiga. Ára 54 kr. — „Szózat" négy 
kézre alkalmazta s b. Eötvös Józsefné szül. Rosti Ágnesnek ajánlá Huber 
József. Ára 1 ft. — „Magyar zenevázlat" zongorára négy kézre alkalmazva 
s Fuchs Henrikának ajánlva Volkmann Róberttől. Ára 1 ft. 20 kr. 

+ (Garibaldinak) ismét egy arczképe jelent meg, még pedig élet¬ 
nagyságban. Rajzolta Grimm. Ára 2 ft. 

-f (A Múzeumkertet) nemsokára egy harmadik szobor fogja disziteni. 
Ez Széchenyi mellszobra, melyet hazafias buzgalomból Schlick Ignácz budai 
érczöntő készitett, s melynek talapzatát, szintén dij nélkül, Meyer József 
épitész szolgáltatja. 

-f- (Vajda Péter gránit-sir emléke) Gerenday pesti műhelyében már 
elkészülvén, közelebb Szarvasra fog szállittatni, az elhunyt iró sírjára felál¬ 
lítás végett. Az ünnepélyes leleplezés május 8-ra van kitüzve. 

Ipar, gaidaság, kereskedés. 
— (Figyelmeztetés.) A Békésmegyei gazdasági egyesület, mindamellett 

hogy az édes hazánk alkotmányos, szabad és független fennállása, s jövője 
felett döntendő országgyülés minden érdeket, és figyelmet leköt, müködését 
ily válságos napokban sem óhajtja megszüntetni, sőt inkább kitüzött irá¬ 
nyában most is buzditólag, s ébresztőleg hatni a mezei gazdaság minden 
ágazataira, erkölcsi kötelmének ismeri. 

Ugyanazért a mártius 18-án Gyulán tartott gazdasági egyesületi köz¬ 
gyülés még e tavasz folyama alatt B.-Csabán juh- és szarvasmarha-kiállitást, 
lóverseny, és szántás-versenynyel összekötve rendezni, az igazgató-választ¬ 
mányt határozatilag megbízta. 

Az igazg.-választmány, s a kiállitási programm-készitő bizottság meg 
állapodása folytán — a nyomandó programmot szétküldését be nem várva 
— előlegesen figyelmeztetik Békésmegye gazda-közönsége, s különösen a 
gazdasági egyesület tagjai, hogy a tervezett kiállitás és verseny B.-Csabára 
f. év május 13 és 14-ik napjaira tűzetik ki, és pedig : 

1. A juh-kiállitásnál három csportozat különböztetik meg, nevezetesen: 
a) finom merinó-juhok, hol a gyapjúfinomság a viszonyos mennyiséggel jő 
tekintetbe; b) középfinomak, tekintve a gyapjú mennyiségét a viszonyos 
minőséggel; c) a hústermeié t képviselő, vagy közönséges egy és kétnyiretü 
juhok, tekintettel a gyapjutermelés, és tejhasználatra. — A kiállítás május 
13. 14, a bírálat május lS-án d. u. fog történni. 

2. A szarvasmarha-kiállitás megyénkben tenyésztett minden faju fejős 
tehenek, tenyészbikák, egy és két éves üsző-, és bikaborjukra. A kiállitás és 
bírálat ideje ugyanaz, mint a juhoknál. 

3. A lóverseny; ennek czélja leginkább a megyénkben elhanyagolt 
gazdasági, vagy ugynevezett parasztlovak nemesítésére ösztönözni, s némely 

Tag. UJ«. l t . *•• — 1881. 

községek jobb ló fajait a megye többi községi lakóival megismertetni. 
Ugyanazért a versenynél csak megyénk gazdasági lovaira tűzetnek ki jutal¬ 
mak; egyéb lovak is versenyezhetnek tulajdonosaik magán-fogadásaira, de 
ezek a.z egylet részéről jutalmat nem igényelheti)ek. 

A lóverseny május 14-én délután 3 órakor leend. 
4. A szántásverseny május 14-én délelőtt 8 órakor veszi kezdetét; a 

szántás bármily ekével és vonójószággal megengedtetik. A bírálat a szántás¬ 
versenyeknél divatozó rovatos bírálati tényezők szerint eszközöltetik. 

A jutalmak pénz, érmek, és dicsérő-oklevelekből állandnak; ezekmeny-
nyieégét az igazg.-és biráló választmány határozandja meg a kiállitás terje¬ 
delme s körülményei szerint. 

A kiállításra küldeni óhajtók, és a versenyzők átalában május 5-ig 
mulhatlanul jelentkezzenek B.-Csabán slólirottnál, mint a gazdasági egye¬ 
sület titkáránál. 

A kiállitás ideje alatt a kiállitott állatok ellátása az egyesületet illeti. 
A községek elöljárói, különösen a jegyzők kéretnek ezen figyelmezte¬ 

tést a községek lakosaival lehetőleg kimagyarázva tudatni, s mint a verseny 
ugy a kiállításra buzditólag hatni. 

Kelt Csabán, ápril 8. 1861. Kemény Mihály, gazd. egyes, titkár. 
b.— (A zalamegyei gazdasági egyesillet) e hó 29-én Keszthelyen köz¬ 

gyülést fog tartani az ez évi junius 2- és 3-án Egerszegen rendezendő állat, 
s borászati kiállitás programmjának végleges megállapitása végett. 

b.— (Anglia gazdasági egyesületei.) Anglia 5749 f. r. mérfóld terü¬ 
lettel bir, lakosainak száma 28 millió; tehát kétszer, annyi mint a magyar 
királyságnak, holott, mint fönnebb láttuk, nem bir akkora területtel. — Az 
angol, skót és irlandi három nagy vezér-gazdasági egyesületen kivül 282 
földmivelési egylet, vagyis gazdasági kör létezik. 

b.— (A jövö évben tartandó londoni világiparmükiállitás programmja 
szerint), minden kiállitandó tárgynak 1850. óta készültnek kell lenni. — 
Külföldi kiállítók csak az illető állam részére kinevezendő biztos vagy bizott¬ 
mány engedélyével vehetnek részt a tárlatban. Az emberi munkásság min¬ 
den műve, ugy nyers anyagok is küldhetők be. Ki vannak zárva : 1) Elő 
állatok s növények. 2) Romlatag állati s növényi anyagok. 3) Föllobbanható 
s egyéb veszélyes tárgyak. Beadási határidő 1862. febr. 12-től 31-ig. Ki 
tudná megmondaDÍ, hogy a politikai viszonyok meg fogják-e engedni, hogy 
e második kiállitás oly látogatott lehessen, mint az első volt. 

b.— (Uj emberölő esz&öz.) Franczialapok egy oly karabély feltalálásáról 
beszélnek, melylyel egy percz alatt tizet lehet lőni. Az egymásutáni töltés 
oly könnyü módon eszközölhető, hogy azalatt a vállon czélban álló fegyvert 
le sem kell venni a vállról. 

-f- (A Ut. ő virginiai szivarok ára) minden korcnaországban, a lom-
bard-velenczei kiráiyság kivételével fölebb emeltetett. Ezentul tehát száza 
3 ft helyett 3 ft 65 kron, s darabja 3 % kr. helyett 4 kron teez kapható. 

Kösintézetek, egyletek. 
b.— (A magyar Akadémia) ápril 8-ki ülésében Ráth Károly értekezett 

polgárfalvai Sebesi Ferenczről s különösen ennek budai követeégéről, ki 
Konstantinápolyban, Lengyel- sőt Svédországban is járt és utazásait leirta; 
de csak a budai követségére vonatkozó irata s levelei találtattak még eddig 
meg. — Wenczel Gusz táv a Frangepánok-&t folytatá. Fogarassi János s ma¬ 
gyarországi e laptörvényekről tartott fölolvasást. — Jelentetett, hogy a 
Széchenyi-szoborra eddigelé 13,000 ft gyült be. 

+ (A magyar tud. Akadémia) mathematikai és természettudományi 
osztályainak ápril 15-iki ülésében dr. Balassa János foglalá el székét, a 
képzőműtételeket (operationes plasticae) tárgyaló jeles értekezéssel, mely a 
bemutatott rajzokkal együtt az Akadémia évkönyvében fog mint külön fü¬ 
zet megjelenni. Az elnöklő gr. Dessewffy Emil azon jelentést tévé, hogy a 
felsőház a közelebb elhunyt grót Majláth György országbíró s az Akadémia 
igazgató-tanácsának volttagjatiszteletére gyászünnepélyt rendezend, melyre 
az Akadémia is meg fog hivatni. A titkár ur az Akadémiára ujabban begyült 
adakozásokon kivül egy 10,000 ftnyi alapitványt jelentett be, melyet Szitá¬ 
nyi Ulman Móricz örökösei tettek, s melynek kezelését az Akadémiára biz¬ 
zák oly módon, hogy 1870. nov. l-ig a kamatok nehány megnevezett pesti 
jótékony intézetnek szolgáltassanak ki, azután pedig a kamatok fele az Aka¬ 
démiát, másik fele pedig a pesti egyetemet illesse. 

b.— (A magyar természettudományi társulat) ápril 10-ki ülésében 
Groszmann tanár folytatá elméletét a tökéletlen négyszögekről. Értekezése a 
közlönyben fog megjelenni. — Molnár József a veszprémpalotai keserüviz-
ről értekezett, mely szerinte az erősebb budai s alapi vizek mellé állítható. 
Hazánkban 1851-ben még csak az esztergomi keserüviz_ volt ismeretes és 
használatban, jelenleg pedig már 13 megvizsgált keserüvizet ismerünk. 

b.-~ {A nemzet gazdasszonyai) ápril 3-án tárták közgyűlésüket a m. 
kertészeti társulat helyiségeiben. Mintegy harmincz hölgy jelent meg és 
Damjanics tábornok özvegye szólalt föl először. Inditványára állandó bi¬ 
zottmányt neveztek ki. E bizottmány tagjai: Damjanich Jánosné mint el¬ 
nök, Vörös Eszter jegyző, Benedikty Györgyné, Zierer-Hody Julia, Fenczel 
Jozefa, Kandó Teréz, Károlyi Istvánné, Konkoly Ferenczné, Kövér Ida, 
Simics Istvánné, Stankó Lilla, Vezerle Jánosné. 

b (Egy román tanitó-képezde létrehozására) Mán József marmarosi 
főispán 1000, Purka János 1000 és Szőllősy Balázs 200 pftot adtak. 
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Közlekedés. 
b.— (Uj táviróvonal.) Konstantinápolyban a keresztyének által lakott 

városrészből Perából a napokban nyilt meg először a közvetlen távírói köz¬ 
lekedés Londonnal. A perai táviró legelső működését e kérdéssel kezdő • 
„Hány óra Londonban? < Félhét, volt a felelet. Konstantinápolyban akkor 
épen félkilenczet mutatott az óra! Tehát ez utóbbi városban két órával előbb 
lemegy a nap, mint Londonban. 

.Ili njság ? 
+ (Id. Majláth Győrffy), v. b. t. tanácsos saz 1848-iki országgyülésen 

a felsőház elnöke, a hasonnevü főtárnokraester atyja, korelgyengyülés kö¬ 
vetkeztében f. hó 12-én meghalt s Nyitramegyében Zavaron eltemettetet 
(Arczképét s érdemeinek méltánylatát közölte a V. ü . 1860 évi 28. száma 
A jók áldása szálljon a 75 évet élt érdemdús aggastyán poraira! 

+ (Báro Stna Simon) mint Párisból irják, parancsot küldött Pestre 
hogy istállóit Balabine orosz és Moustier marquis franczia követ fo 
számára készitsék el. 

^ + (A birodu'mi tanács felsőházára nézve) a kinevezések a „Sürgöny' 
szerint már megtörténtek s legközelebb közzé is fognak tétetni. A két ma 
gyár hazából főurak nem hivatalosak, kivéve két egyént u. m. Benedek éí 
Haller tábornokokat, kik azonban szintén csak katonai rangjuk tekintetéből 
s nem mint magyar hazafiak hivattak meg. 

+ (Az alsóház) f. hó 17-én tartott ülésében a ház elnökévé 247 sza 
vázat közöl 240-nel Ghyczy Kálmán, első-alelnökké 131 szavazattal Tiszt 
Kálmán, másod- alelnökké 133 szavazattal b. Podmaniczky Frigyes válasz 
tattak meg. Másnap a 6 jegyzői állomásra megválasztattak : Tanárky Ge 
deon, Révész Imre, Jura György, gr. Keglevich Béla, Igr.atovics Jakab 
Csengery Imre képviselők. Ennélfogva harmadnapra megfakultnak nyil 
vánitá magát. 

+ (Zalamegye letenyei kerülete) a leköszönt Jókai helyett, Király 
Pált választotta meg országgyülési képviselőjének. 

+ (Urházy György és Vezerle Zsigmond) Pestvárosa tiszteletbeli fő-
Ebner Ede, Bsniczky Emil, Tahy Antal és Farkas Mihály pedic tiszteletbei 
aljegyzőivé lettek. 

+ (Payne János, londoni ügyvéd) Pestre érkezett, s az országgyülés 
folyama al itt több angol lapnak levelezője leend. 

+ (Zágrábból) távirják ápr. 15-ről : Az országgyülés megnyitása 
előtt jegyzőkönyvbe vették, hogy jövőre a bánt az országgyülés hármas föl¬ 
terjesztése után kell, hogy a király kinevezze. Ezután megesküdt a bán az 
alkotmányra. Beszédét lelkesedéssel fogadták. Reményét fejezte ki az or¬ 
szág épségének visszaállítása iránt. A Szerémi, fiumei éá dalmát követek 
nem érkeztek meg. 

+ (Zágrábban a bán ünnepélyes bevonulását) egy jelentékeny párt 
tüntetésekre akarta felhasználni. Több helyt fekete gyászlobogókat akartak 
kitüzni. Egy zágrábi sürgöny azonban jelenté, hogy az ünnepély csendesen 
folyt le. 

+ (Katona Józsefnek) a kecskeméti temetőben felállítandó szobrát 
Dunaiszky pesti szobrász már elkészité, s a mult hét folytán volt Kecske¬ 
métre szállitandó. 

+ (Nagy Pálnak), egykori hires eopronmegyei követnek Sopronmegye 
emléket akar emelni. 

+ (Molnár színtársulata) a pe3ti városi-szinházban f. hó 15-én tar¬ 
totta meg a „Széchenyi-gyászünnepélyt," mely alkalomra Kisfaludy Kár. 
„Kemény Simon" czimü szomorujátéka adatott elő, a szinház teljes kivilá 
gitása mellett. Az előadás igen érdekes volt. A közönség a „Hymnuszt" és 
„Szózatot" állva hallgatta végig. A Széchenyit bengáli tüzban előtüntető 
allegória jól sikerült. Jókai „Széchenyi feltámadása" czimü szép költemé¬ 
nyét Molnár hatásosan szavalta. Az előadás végén a német szinházi igazgató 
is kihivatott, annak elismeréseül, hogy a szinházat Molnár társulatának ez 
alkalomra átengedte. 

+ (Miskolczon) az ápril 8-iki Széchenyi-gyászünnep alkalmából a 
közép- és alsó piacz-utczák Széchenyi-utczának neveztettek el, s a felira¬ 
tok ez értelemben inásnap reggel föl iá rakattak. 

-f (Az összes magyar törvénykezés) bécsi hirek szerint május 1-én fo<* 
átadatni a magyar orgánumoknak. e 

^ + (A bécsi igazságügyi miniszteriumban) most folynak a tárgyalások 
az uj sajtótörvény felett, mely a Reichsrath elé fog terjesztetni. A terv, 
mint mondják, szabadelvü, az engedélyeket módosítja, s a megintéseket 
kiküszöböli. 

•+- (Bécsben is macskazenéznek.) Közelebb dr. Berger ügyvéd és or¬ 
szággyülési képviselő tiszteletére rendeztek egy ily műkedvelői előadást, 
mely alkalommal ilyen felkiáltások is voltak hallhatók : „Vivat Schuselka] 
pereat Berger!" A demonstratio oka abban rejlik, hogy dr. Berger Schuselka 
képviselő társát 203 ft fedezetlen adóssága miatt beperelte,mely esetet egyik 
ottani lap nyilvánosságra hozván, Schuselka erkölcsileg kényszerítve érezte 
magát, képviselői állásáról leköszönni. Bergernek ezen embertelensége a sza¬ 
badelvü bécsi polgárok közt rosz vért csinált. Schuselka számára most gyűj¬ 
tések eszközöltetnek, még pedig oly szép eredménynyel, hogy f. hó 16-ig 
már több mint 20,000 ft. gyült be. A pesti „Nemzeti körben" is vannak 
folyamatban e czélra aláirások. 

+ (Agyuszállitmány.) A mult héten Tirolból 78 ágyút s 6 mozsarat 
szállitottak az ujpesti kikötőbe, hol azok partra rakattak. Utközben egy 10 
ágyúval terhelt dereglye elsülyedt. 

v'tt i 7 t — í^ 1 aI ) r- ,2r r ó 1 i r J á k : Márczius 30-kán, a reggeli vonat 
vitte ki korunkból városunk két országgyülési képviselőjét : az érdemekben 
és e megye és haza szolgálatában őszült Pálóczy Lászlói és Vadnay Lajost. 
A nép, mely az alkotmányos életben minden legkisebb mozzanatot szeret fi¬ 
gyelemmel k1Sérm : nemcsak tudta, de várta is e napot, hogy „ősz atyia" 
iránt anyiszor kimutatott tiszteletét ismét ujabbal növelje, megkoronázza 
bzamos kocsi; de sőt nem kevesebben gyalog kisérék, a félórai "távolra eső 
indóházig — hol már nagyszámu sokaság várakozott az érkezendőkre — 
végtelenül szeretett képviselőinket. A bucsuzás egyszerü volt; de nagysze¬ 
rűvé tette a csendes némaság.Hol az ajk néma: ott a sziv beszél. Mindenkinek 
arczán lehetett olvasni lelkét, gondaiataival s érzelmeivel együtt. „Isten se¬ 
gítsd, Isten védd meg őket!" ezen imát sugározta minden szem; ezen sohai 
emelkedett minden szivből ég felé. Hova kell ennél mélyebb és önzetle¬ 
nebb kifejezése a szeretet-ragaszkodás- és bizadalomnak ?! Bizonyára nem 
kis érdem, mely enyit érdemel! - Ugyanezen nap délutánján kísérők örök 
nyugalomra, hazunk egyik legavatottabb, legzseniálisabb tánezmüvészét • 
1 hury Jánost. Alig merem gondolni, hogy lenne valaki e hazában, ki e ne¬ 
vet nem hallotta, vagy ne ismerné? Régi név ez - 8 mint úttörőt, mint a 
müvészetnek egyik első „magyar' apostolát tanultuk ismerni Temetése 
egyszerü volt, mint ő maga; a helybeli jeles ref. polgárdalárdának jutott 
azon szomoru szerencse, hogy ravatala fölött az utolsó gyászdalt elénekelje 
Nagyszámu nép : tisztelők, barátok, tanítványok kisérék sirjába a müvész 
portetemeit - és nem egy könyes szemet lehetett látni. E vesz tese t le»-
kozvetlensbbül Arad és Miskolcz érzi; e két város volt neki az°alfa és 
ómega, amott őszszel, itt tavaszszal foglalkozván tanítással. Béke és mind¬ 
nyájunk emlésezete lengjen a müvész porai fólött! Szováti Lajos. 

r - (Hangverseny Győrött.) Győr, ápril 6. Városunk, mely már hajdan 
is szép hölgyeiről és kereskedésérői nevezetes volt, jelenleg pedig, minden 
hazai közügy pártolásában első sorban áll, virágvasárnapját (márt 24 ) mél 
tón ünnepeié meg. Ugyanis a győrvidéki honvédsegélyzö-egylet bizottmánya 
pénzalapjának gyarapitására ez napon nagyszerü hangversenyt rendezett, 
mely hogy a kitüzött czélnak mennyire felelt meg, tanúsítja a bejött tiszta 
jövedelem : kerekszámmal 700 ft. o. é. Ennek megfelelő volt az élvezet is 
melyet az előadott műsorozat minden hallgatónak nyujta; mert Reményi 
Edén kivül, ki a szent czél és városunk iránti különös vonzalmánál fogva ez 
alkalommal, mint főszereplő vett részt a hangversenyben, s kit a o.yőriek 
jelenleg is oly nagy lelkesedéssel és kitüntetéssel fogadtak, mint mult év 
nyarán; — a dilettáns közreműködők is nem kevésbbé kedves és minden te¬ 
kintetben elismerést igénylő hatást idéztek elő. S itt nem hagyhatom em¬ 
lítés nélkül dr. Kovács Pált hozzá méltó kedves leányaival: GizeJa és Líviá¬ 
val; Zwia Józsefné asszonyságot, Meyer Mari, Schandl Fáni és Zittritsch 
Kiza kisasszonyokat, a helybeli dalárdát, Fischer és Perlaky urakat - S 
bar levelemben igen rövid óhajtok lenni, meg kell még említenem, miszerint 
Krisztinkovich Ede helybeli ügyvéd ur édes atyjával együtt a honvédse-
gelyzo-egylet bizottmánya nevében, szintén az egylet alaptőkéje javára leg¬ 
melegebb reszvét es hozaájárulás folytán, meglepő sikerrel sorsjátékot is ren¬ 
dezett- — Végül : hogy a dunagőzhajózási-társulat igazgatósága Reményi 
Edét kíséretével együtt a jótékony czél tekintetéből dijtalanul s a legna¬ 
gyobb kényelem felajánlásával vitte hajóján Győrbe, mely hazafiui Izép 
tettéért méltán dicséretet érdemel. — . . . . i . . . . y. 

t —Munkácsról irják mártius 16-ról : Van jól rendezett és szép könyv¬ 
árral ellátott kaszinónk, mely Munkács kicsiségéhez képest 163 ta^ot szám¬ 
lál; gróf Sztáray Viktor köztiszteletben álló főispáni helyettesünket is ka-
szsno tagul megnyertük. Fáradhatatlan kaszinó-elnökünk Toborfy ur mit¬ 
sem mulaszt el a rend fentartása, a könyvtár és tagok szaporitása körül. 
Ugyancsak emlitett T. ur igazgatása alatt egy műkedvelő-színtársulat a 
bzechenyi-szobor, honvéd-egylet, Petőfi-szobor s a kórház javára tart szin-
előadasokat. — B hó 14-én a „Vén bakancsos és fia a huszár" czimü nép¬ 
színművel kezdte meg működését, és játékuk a közönség várakozását felül 
haladta, a szinház zsufolásig tele volt. Még több színi-előadás is fog tartatni 
füszerezve hangversenyekkel és'szavalatokkal; a pártolásért a munkácsi ha¬ 
zafías érzelmü közönség, a jó hatásért pedig műkedvelő ifjaink ügyessége ke¬ 
zeskednek. Nem hallgathatom itt el, Mezey Józs. jeles festőhazánkfia fárado-
:aaat is, melyet a szinpad diszkesénél csupa szívességből elkövetett; fogadja 
ezennel buzgóságaért köszönetünket. — 15-én Eötvös Tamást az 1848-iki 
vívmányok egyik kitünő bajnokát, s később sokat szenvedett martirját, a 
munkácsi kerület egyhangulag követté választotta; - a munkácsiak ezen 
érdemteljes férfiu iránti elismerésöket nyilvánitandók, nagyszerü fáklyás¬ 
menettel üdvözölték a választás előestéjén. — Sz. T. 

+ (Fináncz-vitézkedés.) Tisza-Füreden is ' vitézkedtek a finánezok 
iég pedig hogy annál biztosabban arathassanak diadalt, a katonaság segélyét 
evek igénybe. Ugyanis két hős fináncz egy mellé rendelt 12 főből álló disz-
Tség kiséretében egy ártatlan pálinkafőzőbe ment s az ott talált fegyverte-
en rézustöket, a szétoszlásra minden előleges felszólítás nélkül, megrohanta 
sa ízzé porrá törte. A katonaság közül csupán egy esett el — de az is hamar 
elugrott. A rend helyreállittatott. 

+ (Kossuth-bankó.) A „Sz. H." szerint Orosházán e<*y vendéglői ha 
zonbérletet 1000 Kossuth-ftért árvereztek, s a bérlő kötelezte magát a bér¬ 

lői dijt akár régi, akár uj Kossuth-bankóval kifizetni. — Valeat, quantum 
valere potest. 

}^TASBizanti arany-lemezképek.) Nyitra-Ivándán Huszár János ur 
szántóföldjén bizanti arany-lemezképeket találtak, melyeket a Muzeum olcsó 
áron meg is szerzett, mivel a birtokos csupán az arany értékét kivánta meg¬ 
téríttetni. A nevezett helyen ujabban ismét találtak hasonló lemezképeket. 
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+ (Az alagut-társulat) a budai szinkörben működő magyar szinészek¬ 
nek szabad átjárást engedett az alaguton. 
, + [KaP6\ ujságlap.) Valaki az 1848-49 ki magyar kormány hivata¬ 
los Közlöny"-ének egy teljes példányát keresi 100 pgő ftért. Bővebb uta¬ 
sitást kaphatni a „Magyarország" szerkesztőségénél. 

• i^b>~ ̂ Kir,álVi eredetü fogoly.) Az utolsó választott lengyel király Sta-
mszláv egy utóda tesped a kufsteini börtönben, a hová 20 évi börtönre van 
kárhoztatva a bécsi októberi lázongásokban részvétele miatt. 

b.— (Testvérillés.) A brassói német ujság irja, hogy Feketehalmon 
ápril 2 an az ott adott jótékony czélu tánczvigalomban a magyar szász és 
román nemzetbeli vendégek közt, a legforróbb testvérülési nyilatkozatok 
történtek. A terem magyar és erdélyi szinnel volt ékitve,a falon egy korona 
alatt a magyar ea erdélyi czimer volt látható. Felköszöntések történtek 
mindhárom nyelven, elénekelték a Szózatot magyarul, és a deutsche Volk-ot 
németül. 

f" iA »DeIeJtü") egy i k közelebbi számát a temesvári cs. kir. rendőr¬ 
ség lefoglalta. Tehát az a cs. k. még mindig friss egészségnek örvend. 

,. h'~ {Bécsben a Péterfillérek gyüjtésére) a templomokban ismét kitet¬ 
tek a porsolyoket; a székesegyházban kiállitott fölött ily fölirás olvasható : 
„Jámbor adakozások a jelenleg igen szorongatott szent atya számára." 

_ -f Bécsben a Károly-szinházban nemsokára Bir eh-Pfeiffer „Tücsök'' 
czimü darabjának folytatása kerül szinre, melyben Fanchon gyermekével 
ismerkedünk meg. Ezt azonban nem Birch-Pfeiffer irta. Még megérjük, 
hogy a „Tucsok" nek egész genealógiáját szinpadra állitják. Csak minket 
mentsen meg töle — Garibaldi. 

• t \ ~ {A szegény utód.) Az 1671-ben a Zrinyi és Frangepánféle vádja 
miatt lefejezett gr. Tattenbach Kristóf unokája, Guido, márt 20-án halt 
meg Bécsben a legnagyobb nyomorban. Kevéssel halála előtt a bástya le¬ 
rontásánál volt felügyelő. 

+ (Bécsben a szürke nénék ellen) még mult novemberben pert inditot¬ 
takaz on visszaélések miatt, melyeket a bécs-wiedeni kórház kezelése körül 
elkövettek A. per a napokban dőlt el oly értelemben, hogy a kórház a leg¬ 
közelebbi félév lefolytával ki fog vétetni a rend kezéből. A bácsi érsek nem 
ismeri el érvényesnek ezen itéletet, és azt kivánja, hogy az ügy a tartomá¬ 
nyi gyülés elé terjesztessék, mintha bizony a biráskodás e testület köréhez 
tartoznék. 

b.— (Elvégre is minden napvilágra kerül.) Francziaországban a Loire 
mellett a Bsllegarde-kastély kertjében, ásás közben, három láb mélységre 
egy földalatti hamis pénzverdére találtak. E mesterséghez kivántató minden 
télé eszköz volt ott, sőt nehány hamisitott pénzdarab is. 4 Henrik és 13 La-

i kétkedni, hogy a várkastély egykori urai üzték e 

— (Két urnak szolgálni bajos.) Rábavölgyi határszél, mártius 28-án 
tu napokban nemet ajku nagy községünk utczáján sétálva, több 9 - 1 1 éves 
gyermeket láttam az utczán, könyvekkel kezükben, épen midőn az iskolai 
oktatások szoktak tartatni, bámészkodva őgyelegni; feltünt nekem ez, mint 
tel szokott tünni naponkint, a gondatlan tanítás miatt neveletlenségben ten-
godo ifjak nagy serege, s azért nem állhattam meg, csavargásuk okát meg¬ 
tudakolni. Mire ők nagy nehezen kihebegték, hogy : mióta tanitójok egy¬ 
szersmind notárius is, azóta több szünnapjuk van; ma is eljöttek hazulról 
pedig jó messziről, mert itt 4 - 5 falunak van csak egy iskolája, de megér¬ 
kezve^ azzal küldettek vissza, hogy ma a tanitó mint notárius egy becslés 
miatt iskolát nem tart, holnap pedig csütörtök levén, szintén neuTlesz tani-
tás. — íly szomoruan állván a nevelés ügye, nem méltán csudálkozhatni-e, 
hogy a lelkész urak tanitójok által a tanítás hátrányára elfogadott jegyzői 
állomás miatt fel nem szólaltak, és állitólag felsőbb utasitás folytán szenve-
aolegesen visehk magukat (többek dicséretére legyen mondva, kivételek 
vannak). A tanitó feladata nem oly igénytelen, hogy a tanítás és gazdálko¬ 
dás mellett még más ágba vágó foglalkozást is lehessen űznie; van itt elég 
teendő, ha annak lelkiismeretesen akarunk mea,felelni; megélt a tanitó eddig 
>s a jegyzőség nélkül, és megél ezután is, annál könnyebben pedig akkor, ha 
a gyermekök előmenetele által felbuzditott szülők forgalmasabban küldvén 
gyermekeiket iskolába, a tanitó fáradalmait megjutalmazni alkalmokés okuk 
leend Valóban kivánatos, hogy az érdekeltek belátva a népnevelésnek ezen 
előrehaladott korszakban nagy fontosságát, a czélszerütlennek bizonyodott 
két urnak szolgalás ügyét mielőbb meg fogják szüntetni. - Körtvélyesi. 
A* —„ Husztr,él irJák ; Máramarosmegye, Csományfalva helységében, 
M . . . éknál több napon at tartott lakadalombau mintegy tizenegy helyse" 
bőh lakosokból vevén többen részt, a mint az esketésrei menetet a 12 év óta 
divaton kivüli Rákóczy-indulója s lövöldözéssel megkezdték volna többek¬ 
nek szemeiből könyek gördültek alá,s felhangzott e magyar érzelmü oroszok 
ajkairól : „Itt élned halnod kell " - Ebéd alatt a haza után az átalános 
szeretetben álló t. Szilágyi köveshgeti birtokos és az asszonyságért Tomka 
Mariáért emeltek poharat; e nőért, ki a m. Akadémia elnökének, gróf Des¬ 
sewffy Emilnek, a szépnemhezi tanácsát, hogy : „Legyenek izgatók a ne¬ 
mesnek, a szépnek, a jó Ízlésnek terjesztésében, bájaikkal, szivök szelidsé-
gével" csakugyan teljesiti; ki „izgató azon czélból, hogy fölébredjen a hol 
szunyád, öregbedjék, a hol mutatkozik az irodalom komolyabb ágai iránti 
sedv!" E nő felkoszontését szünni nem akaró éljenzéssel üdvözlék — Ebéd 
végeztével horracsei Feri zenész működése mellett megkezdődött a táncz, 
n»ég pedig; eddig az itteni orosz köznép közt használatban nem volt csárdással, 
« folytatták is csodálatra ragadó kitartással. Ebbeli buzgóságá t tett által 
^ginkább előmozditák az ezen lakadalmon megjelent J . M J J asz¬ 
szony ságok. •» • • 

t (%eak ler
7

e.nczhezl Vasmegye közönsége bizalmi iratot intézett. 
+ (Szegedi hirek.) bzegeden f. hó 8-án éjjel több fegyveres rabló 

megrohant egy házat melyből a férj távol volt. Elraboltak 80 ft ezüstöt, 60 t 
o. e. és 309 ft másféle bankjegyet. Ezenkivül inni és enni valót követéhek a 
egész reggelig ott tivornyáztak. Egy gyanus egyént már befogtak. Másnap 
effbgaZtogtt?y n y e r g 6 S 8 Z ° b á J á t r a b ° k á k k L N e h á n y S 7 a n U 8 ^Jén szintén 

— (Olyan emberek, kik a hóhérhoz folyamodnak, de ez nem 
meg öket.) Gómörmegyóből Nagy-Szlabosrólf veszszük e furcsa ZdZh 
Hogy mennyire babonás még a köznép itt környékünkön, erre felhozok e^v 
e napokban történt esetet, a szomszéd Fekete-Leholt helységéből. Itt uaranis 
február hó 26-án reggel öt órakor tűz ütvén ki, az idő Lemlessége, s az o ! 
táshoz erélylyel hozzálátok ügyessége folytán, csak két üres csűr égett meg 
kor mír°wí \ e ' ° vasár,naP.«ggf1» «f, af mart. 3-án ismét tűz támadván, ek¬ 
kor már két haz, az udvari épületekkel együtt, a lángok martalékává lett, 
meíiPWg 6Z T V ^ l . e l ^ h a n - e m marV U - é n reSgeli 5 órakor atűz ismét 
megjelent, s a tavak kisbiró csűrét, mely is szerencsére távol a falutól ma-
ganosan állott, megemisztette. - S minthogy a két utóbbi szerencsétlenség 
épen ? tayah volt birákat érte, mindenesetre csak gyujtogatásnak lehet tu 
Ujdomtan, már csak azért is, mert mindég a reggeli órákban történt. De 

'SL Tl\%hflS% tavali elöljárói, hogy a gyujtogatót kitudhae 
í -L ??, fckete-lehotai lakosból álló deputatiót, kiküldnek Kassára az 

ottani hóhérhoz, egy gyöngy megvásárlására, hogy azt itthon tűzbe vetvén 
a gyöngy elpattanása által a gyujtogatót megismerhessék, miután a babona 
azt tartja, hogy a gyöngy elpattanása által, a tettesnek szeme kifut. — S 
mímim? ^^úeputaúó? -A kassai hóhér egyenesen elutasitotta őket, 
mondván, hogy ő, ha kell, akármelyiknek leveszi válláról a fejét, de ilyen 
őrdöngős mesterségekkel nem foglalkozik s tanácsolta nekik, menjenek a lő¬ 
csei hóhérhoz, ők azonban innen is gyöngy nélkül tértek haza s a gyujtoga¬ 
tót, egy gyongyocske által elővarázsolni akaró fekete-lehotai lakosok, a szó-
19 ik Zl * ^ ^ g J á , r i á k ? ?prÍlt< H ° g y m é» 'ú^smi i s történhetik, a iy-ik század második felében, különösen ekörnyéken,soha sem hittem volna azonban ez tény s megczáfolhatlan igazság. — R. R. 

,, !?- ~ (Honvédügy.) Kolozsvárott már régtől szándékoztak honvédse 
gélyso egyletet aiakitni, de ezt a korlátnok nem ajánlá s igy egylet usvan 
nmes hanem azért magán uton segélyzik a szükölködő honvédeket 
hol J í ' w (Villanyos tengeri aknákat) fedezlek fel, melyekben puskapor 
helyett lőgyapotot tesznek. Az ausztriai kikötők bejáratait jelenleg ily aknák 
készitése által fogják védelmi állapotba helyezni. g 7 

1 . r , b - 7 ^ d a ^ z « s - ) N y i t r a y á ™ e g y e elhatározta, hogy az Akadémia pa¬ 
lotájára 1000, a Széchenyi emlékére 200 ftot nyitrai honvédsegélyző egylet¬ 
nek pedig 1000 ftot fog adni. B J ^J1^ 

+ (A Széchenyi-szoborra) eddigelé mintegy 13,000 ft gyült össze. •) 
TTT ~(Ki™utatá*a) a Petőfi-szoborra alólirottnál begyült össze°-eknek 
111. közlés. Sipos Gábor ur ivén Szarvasról 14 ft. _ Izsákról a febr° 10 én 
e czélra rendezett bál jövedelméből 5 ft. 30 kr. - A somogy-szőlős-györki 
tisztség beküldött 12 ft. 60 kr. - Degré Adolf ur ivén Gyuláról 13 f l f o kr 
ío"? f 60n'Zr U T - Í U Brajár,01 U f - S ~ T Í r t S c h R e z s ő u r i v é n Selmeczrőí 
í i V k i l ,? ? r y l 8 t v á n U r i v é a Gyuláról 9 ft. - A „Pesti Napló" 

által Jámbor Lá.z óne'részéröl (Pestről) 5 f t . - Reményi Jozsef iven l l ft. 
8Ukr. — Jeszenszky Danóné ivén B.-Gyarmatról 27 ft. és 3 arany. _ J e . 
í S T f t ™ í í d o r i v í n , ( B ; - G y ^ ^ t r ó l ) a m a g a s gyermektáraai zsebpénzé¬ 
ből y ft, b0 kr. - Low Lipót főrabbi ur ivén (Szeged és Kanizsáról) 76 ft. 
r í í - ^8S.Zesen á 0 5 ft- 9 5 kr- ̂  3 arany. - Ehhez adván az első és máso¬ 
dik kozles összegét 5215 ft. 30 krt, alólirottnál eddig begyült 5521 ft 25 kr 
o. ért. és 5 arany, 1 tallér, 3 db. ftos, 6 huszas és 1 tizes, mely összegek a 
pesti takarékpénztárba letétettek. **) Kelt Pesten, 1861. április 16-kán -
Reményi Ede s. k. (Régi posta-utcza, 2-ik sz.) 

^Setí ü j s á g s ze rke82 tő^géhez a mult hét 
Farkas Ignácz elmebeteg számára, : Kovásznáról Szörtsey Gyerő 2 ft 

— Az orosz határszélről egy magát meg nem nevezhető hazánkfia 5 ft. — 
Szegedről többen Maucks Zsigmond által 13 ft 70 kr. 
mann lLlt^Ttk «e.vei = M a u c k s Zsigmond 2 ft. 50 kr, Kereszturi János 20 kr, Pul-
K n, » If ° k r ' KlSS D ' es t á r s a 2 ft' G á l és V°gel 50 k ifj P l A l 0 k 
S e n l f t pyanr

T
2tfti m''«°*Pa 1 ft' ^ 

Lengyel Lőrincz 60 fa " % 

Táncsis Mihály családja számára : Az orosz határszélről egy ma<»át 
meg nem nevezhető hazánkfia 5 ft, 

A honvédsegélyzési alaphoz : Az orosz határszélről egy magát mp«i 
nem nevezhető hazánkfia 5 ft. ***) - S 

, János 20 kr, Pul 
g 50 kr, ifj. Pelmayer A.ntal 60 kr 

2§ kr, Mosgo'i Károl/öS kr egy n ér-' 
& D é t e l b e t e g 2 0 k r ' N t N 50 kr> 

*) Ehhez járul a V. U. szerk, által a pesti takarékpénztárba letett 1436 ft, %i kr. 
**) Ide tartoznak a V. U. szerkesztőségéhez időnként a fentebbi czélra beküldött s 

szinten a pesti takarékpénztárba külön betett összegek, eddig összesen 367 ft. 20 kr. — 

*«*) Ezen a mai adakozási rovatban három helyen emlitett hazánkfia iev iria mamit 
levele alá: „Egy volt Miklós huszárezredből önkéntes honvéd"; állása nem e n i e d S e 
nyüvámtását, de ezért buzgó lélekkel jelenik meg a távolból a hazafiui X k o X k per! 
selyenél Leveléből értesülünk, hogy ez évi február végétől kezdve, a kápolnai csata em 
lekeu havonként 3 ftot, azaz egy közvitéz havifizetesét, küldendi a pefti honvédegyki 
rendelkezése alá. Hasonlóul Táncsics családja számára újévtől kezdveVavonkénTőgft al 

& beküff vz:^^™^ r :? í r i^íitatfh^^ »*» -* ^h. 
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Sf -f- (Vivat iSoroKsar:) A ,,m. uaj^uo^ ..j OJ 
szabad királyi város akar lenni! Folyó hó 2-án ugyanis két helybeli ur sür¬ 
getésére népgyülés tartatván, ezen urak inditTányba hozták, mikép Sorok¬ 
sár látná el magátrendezett tanácscsal; indítványuk támogatására azt hozván 
fel, hogy ha a város rendezett tanácscsal birand, a megyei hatóságtól füg-

-ii— v^^A o írrrr a mporvfiházi Dénztár kiadásai fedezéséhez járulni nem 

• TT̂ v látszik Soroksár I könnyü volna, szabad kir. várossá lenni. Ugy látszik, hogy a Boroksáriak jól 
értenek — a kenyérsütéshez, un «D j ^ . . 

+ (A vasmegyei szombathelyi gazdasági-egyesület) május 6-án az alap¬ 
szabályok életbeléptetése s az egyesület; megalakítása végettközgyülest 

(Selmeczen veszett kutyák) barangolnak, melyek már hat egyént se-tartand. 
fel, hogy ha a város rendezett tanuususai vuuuu, <» ^v6-,— D ^ 
getlen leend, s igy a megyeházi pénztár kiadásai fedezéséhez járulni nem! + (Setmecíen cs«*c« /n í^^y ^»*„i.fe„ , _, __ ^ 
tartozik, önállólag ujonczoz sat. Csakhogy ezen előnyök megszerzésére egy' besitettek meg. Két leány a megmartak közül már meg is halt. Eddilgelé 3 
kicsit több kell ám, mint mezővárosi rendezett tanács, különben nagyon veszett kutyát lőttek agyon. 

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

Szerda, április ll. „Hamlet." Szomorujáték 5 felv.Irta Shakespeare. 
Csütörtök, április 18. „Sevillai borbély." Opera 2 felvonásban. Zenéje 

Hossinitól. 
Sötét. 

a b c d e f g 
Világos. 

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond. 

A 64. számu feladvány megfejtése. 
(Radváner Vilmostól.) 

Világos. 
1) V c 4 - o 1 
2 ) H a 2 — b 4 f 
3 ) V c l - b 6 : £ 

A) 

1) 
2) V c 1 — c 8 t 
8 ) V c 8 - c 4 £ 

Sfttét. 
K e 6 - d 6 : A) 
Kd 5 —e6 

F c 5 - b 6 B) 
Ke 6 — d 5: 

Világos. 
1) 
2 ) H d 5 - c 7 f 
3) V c 1 - h 6 : 

B) 

C) 
1) 
2) Ve 1 — f 4 

Sötét. 
g 2 - g 1 V C 

K e 6 - f6 

eö — e4 
K e 6 — d ö 

Szerkesztői mondanivaló. 
5613. Eger. SÍ . I. Sajnáljuk, hogy nem találkozhattunk. ,,Frangepán" elkésett, 

mert régóta egy hasontárgyu czikket birunk, mely nem sokára — az évfordulati napra — 
meg fog jelenni. 

5614. Tisztek levelezőinket kérjük,hogy tudósításaikat minél rövidebbre szabni 
iziveskedjenek. Az elmult követválasztásokra vonatkozólag, oly tömérdek levelezés fek-
izik elöttünk, hogy ijedve gondolunk lapjaink mérsékelt terére. Nem szükséges minden 
airlapi érintésre hosszu fcljajdaláasal felelni. A kisebb karczolások magoktól ia meg¬ 
gyógyulnak. 

8615. Lór. József. Jókai „emlékezéieinek" folytatása következni fog — mihelyt 
lehet. 

5616. B.-K.-Váralja. A Petőfire vonatkozó történet, mendemondán alapulván, 
;emmi hitelességre nem tarthat igényt. Egyébiránt köszönjük; eltettük gyűjtemé¬ 
nyünkbe. 

5617. Népdalok. (Kassa.) Az ,,elsö zsengék" nem használhatók. 
5618. Vajh feljön-e még a dicsőség napja? Nagy kérdés. Annyi bizonyos, 

hogy e vers nem siettetné a dolgot. 
5619. Kívánat a hazához. Iszonyu hexameterek! de a pentameterek még pogá-

nyabbak. 
5620. Bíyir-Csaholy. B. D. A kiadóhivatal ki fogja igazitani a czimet. Minden¬ 

kinek ugy irják oda, a mint beküldik és kivánják. Kivánatára ott lesz ezentul : N. N. 
urnak. 

Nyolczadik évi folyam. ^4 17-ík szám. 

Pest, április 28-án 

Nyilt tér. *) 
— Értesítés. Azon t. cz. előfizetők értesítése végett, kik nálam alulirt-

nál mult évi junius és julius havában a Paur Iván és Török János urak 
által hirdetett „Széchenyi-albumra" előfizettek, kénytelenitve érzem maga¬ 
mat, egyrészről magam igazolása végett is, hírlap utján nyilvánítani, misze¬ 
rint én a nálam befolyt előfizetési összeget, összesen 135 ft. o. é., a mult év 
nyarán a kezeim közt levő postavevény tanúsítása szerint, Werfer Károly 
nyomdásznak beküldöttem. S mivel később a nevezett nyomdász nyom nél¬ 
kül eltünt, s vagyona csőd alá vétetett, én azon körülménytől indíttatva, 
hogy az illető szerkesztő urak, bár e végből Török János urnak irtam, 
semmi felvilágosító nyilatkozatot a közönséghez nem intéztek, az előfizetők 
kártalanítása végett, mihez ugyan kevés kilátás van, a beküldött 135 ft. iránti 
követelést az irt csődtömeg ellenében a pesti kereskedelmi törvényszékhez, 
mint csődbírósághoz bejelentettem. —• Sopron, ápr. 14. — Bognár Géza, 
árvaszéki ülnök. 

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

várjuk. 

Szinházi napló. 
•. .,. i a v r r „„•„<> << Dráma 5 felv. Irta Delavigne Kázmér. 

Péntek apnl. 12. f / ^ i g ^ l ^ a van, alakitl tehetségét 
k i t ü n t " t n i kissé e r t t Szinei sohasem válik müvészietlenné̂ O 
„em keresi a hatást túlzásban. Feleki Nemours szerepét szmtén jól adta. 
Rónai ha szép hangját néha mérsékelné, saját magának használna vele. A 
S n é znek nem ezafad azt észrevétetni, hogy azért be«él hangosabban, 
hogy a k t ö ' é g annál jobban megértse. Szilágyiné a Dauphin szerepét cs , 

] £ £ « ÍZ!S?£ft S t ^ 
A nemzeti szinház közönsége már sok jeles énekesnőt hallott, s 

Irta Szigeti szerz5dött tag elsö föllép-

• « • 

vonásban. Zenéjét szerzé Meyerbeer. 

Kiadó-tulajdouos Heckenast Gusztav. 

211 Vasár. 
22Hétfó 
231 Kedd 
24'Szerda 
25! Csütört 
26', Péntek 
27JSzomb. 

Április 
F 3 Sz. Józs. 
Kajus. Sőtér 
Adalbert p. 
György v. 
Márk ev. 
Kiüt pápa 
Peregrin hv. 

F 3 Jubil 
Leonidas 
Béla 
György 
Márk. Er 
Marczel. 
Zita sz. 

Ápril (ó) 
9 A 5 böjib. 

10 Herod. 
11 Antipas 
12 Terentius 
13 Artem. 
14 Martius 
15 Aristarch. 

Uoldnegyed : © Holdtölte 24-én l l óra 89 perczkor éjjel. 

Izraelit. 
naptár 

Igar R. 
l l Bt. IU. 
12 
13 
Hk.Husv 
15 
16 Óhoz. 
17 32. 8. 

<£ Hold¬ 

kelet 

ó. 
2 
4 
5 
7 
8 
9 

10 

! 
p-
48 
10 
35 

2 
28 
48 
58 

nyüg. 

ó. 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
6 

P-
54 
16 
38 

3 
83 
12 
0 

- Nyomtatja Landerer é. Heckenast, egyetem-utcza 4. 8zam alatt Pesten 1861. 

TARTALOM. 
Hild József (arczkép). — Sordallá?. Varasdíj Lajos. — A magyar sz°,nt korona 

(folyt.) — Képek a hazai népéletból. II . A fiit haza váró anya (képpel). — Zászlószen-
telés 1819-ben (folytatás és vége). — Egyveleg. — Tárhál . : Jablonitzky Ignác?. Szabó 
Ignáa. — Irodalom és müvészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. 
Közlekedés. Mi ujság? Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. 
Heti naptár. 

g^g* SltllckUt : Elöfizetési fölhívás az „Üstökös" 1861. évi 
május—augusztusi folyamára. 

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

A v aarn«ni Vinaa hetenkint eírvszer naev neeyedretben 1> 2 iven ielenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten háEboE küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
téZrl% P a PoHtlkâ ^̂  Sdons^oUkal egvMm I ff. u. pénríben. A Vasárnapi Ujsa* a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai üjdon8ágok nélkül) félévre 12 ft., évnegyedre 

T fiéi dij Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) l% a P o H t ^ g 
aj pénzben — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság 

kiss Miklós. 

Emlékezzünk távol levö honfitársainkról, kiket még mindig 
fájdalmasan nélkülözünk soraink között, s kiknek hazatértét 
epedve várjuk. 

A kinek emlékét ezuttal megújítjuk, az Kiss Miklós, honvéd¬ 
ezredes s a külföldön élő magyaroknak egyik legkitünőbb tagja, a 
nemeskéri Kiss-család egyik sarjadéka. Született 1820-ban, So-
mogymegyében. Nevelését atyjának, Kiss Ferencznek elhunyta után 
a ritka női jellemmel biró anyjától, szül. Tallián Jozefinától, nyerte. 
E szelid, vallásos a hazafias lelkületü nö a legnagyobb gonddal 
vezette legkisebb fiának, Miklósnak nevelését mindaddig, mig a 
halál öt is elragadta; korán arra nézve, hogy a fiának sokat igérő 
fejlődése, s az annyi gonddal 
Vezetett nevelésének sikere 
feletti örömét, az anyai sziv e 
legméltóbb jutalmát, élvez¬ 
hette volna, de nem későn ar¬ 
ra, hogy a hazának egy jeles 
fiat hagyjon hátra, kiben a 
gyermeki hála s az anya iránti 
kegyelet legszentebb érzelmei 
kiolthatlanul maradtak be¬ 
vésve szivébe Kik Kiss Mik¬ 
lóst közelebbről ismerik, keb 
lének egyik legmeghatóbb sa¬ 
játjául tudják azon szent ke¬ 
gyeletet, azon mély érzelmet, 
tnely benne édesanyja iránt 
folyvást él. 

Kiss Miklós Pécsett és 
Pesten végezte be tanulmá¬ 
nyait. Az elhagyott ifjut nagy¬ 
bátyja, az íikkori fiumei kor¬ 
mányzó, Kiss Pál karolta fel s 
oeines készséggel részesité ro¬ 
koni érzelmeiben őszinte szere¬ 
tetben, s az árván maradt ifju 
Vezetésének áldozatteljes mü¬ 
vét ö vállalá magára. 

Kiss Miklós ifjusági pá¬ 
lyája azonos volt a magyar 
ifjuságnak akkorszerü pályá¬ 
jával. Egyetemi tanulmányait 
befejezvén, törvénygyakornok, 
juratus lett, s megnyerte az 
Ügyvédi oklevelet. Ezután na-
gyobbszerü európai utazást 

tett, bejárta Német- és Olaszhont. Utazási éleményeinek legérdekesb-
jei közé tartozik azon kitüntetés, melyben 1841-ben Szicziliában, Pa¬ 
lermóban, az ottani olasz hazafi-párt részéről, mint magyar utazó ré¬ 
szesült, s mely világosságra hozza, hogy nem uj azon rokonszenv, me¬ 
lyet az olasz nép a mag} ar iránt érez. Ez utjában érte azon véletlen 
is, mely őt egy kirándulásában a Vezuv-hegy egyik ormán, az egé¬ 
szen magánosan sétáló s előtte ismeretlen bajor királylyal, Lajos¬ 
sal, összevezette. E találkozás alkalmat adott a bajor királynak, 
egy ismeretlen magyar utazó részéről is éles igazságokat hallani. 
Lajos király ez igazságokat egyszerü utazó minőségében akarta 
kiforgatni, de a magyar utazót nem birta ellenkező véleményre té-

riteni. Pár napra reá utazónk 
egy ünnepélyes fogadtatásnál 
bemutattatott Lajos bajor ki¬ 
rálynak ; mindaketten egy¬ 
másra ismerének. A király 
nem tagadhatta többé minősé¬ 
gét; a vitatkozás folytatására 
a pillanat nem volt kedvezö; 
de azért a találkozás tárgyára 
mégis visszatért, s utazó ha¬ 
zánkfiát azzal bocsátá el, hogy 
látogatná meg őt Münchenben 
s meg fogja öt győzni arról, 
„hogy a kormánya ellen emelt 
vádakban, nem volt igaza." 

Kiss Miklós 1844-ben a 
hwlytartóságnál alkalmazta¬ 
tott mint fogalmazó; 1846-ban 
titkárságra emeltetett. E hely¬ 
zetben találták öt az 1848 ki 
események. Itt látjuk öt a 
rnártiusi s áprilisi napokban a 
fővárosi mozgalmakban legte¬ 
vékenyebb résztvenni. Külde¬ 
tésben részesült István nádor¬ 
hoz Pozsonyba. Ez alkalom¬ 
mal lényeges résztvett abban, 
hogy a főváros hangulatáról 
Pozsonyban és Bécsben hü tu¬ 
domást nyerjenek. Később bu¬ 
dai nemzetőrségi őrnagygyá 
választatott. — A megalakult 
magyar miniszterium több ki¬ 
küldetésében s megbízatása. 
ban sikeresen müködött. KISS MIKLÓS. 

* / 
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