
cas 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/s ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 W. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadd-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 3. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-utcza 1. szám.) 

K o 

Zápolya János király. 
i r t a KŐVÁRI MIHÁLY. 

I. 
r r a j z 

Zápolya a mohácsi csata alatt s következtében. A nemzet szemében. Szolimán Magyar¬ 
országból kivonul. Ferdinánd trónigényt jelent ki. Zápolyát királylyá választják s koro¬ 

názzák. Uralkodáshoz fog. Ferdinánd szintén király lesz. 

A szerencsétlen mohácsi csata megtörtént. . . Már magában 
nagyszerű vesztés : még nagyobb következményeiben. Addig is 
veszténk csatákat; de csak 
csatát veszténk; azelőtt is 
tiprák hazánkat ellenséges 
mének körmei, de a dúló 
hadak elvonultak — s a 
nemzet kiépülé vesztesé¬ 
geit. A mohácsi seb azon¬ 
ban ma is sajog, nem azért, 
hogy a török százezreket 
áldozott fel boszujának, 
hanem mert Mohácsnál 
nemzetünk keblébe tört a 
gyilok, s a vérvesztést nem¬ 
zetiségünk három század 
óta ma is érzi . . . 

A gyászos emlékű vér¬ 
nap után Magyarhon kül-
és belföldről föléje tornyo¬ 
suló vészeknek lön színhe¬ 
lye. A török és Ausztria 
mindketten sajátuknak te¬ 
kintek Magyarországot, a 
török kivívott győzelmére, 
Ausztria öröködési alapra 
fektetvén igényét. Benn a 
hazában vallásreform-za-
varok szaggaták a nem¬ 
zetet. 

Ily válságos körülmé¬ 
nyek között, midőn kelet-
s nyugatról egyaránt özön¬ 
lött a baj a szerencsétlen 
hazára, midőn a mohácsi 
vesztés által a nemzet tett¬ 
ereje meg vala törve — ily 
viharos időben lépett fel 
Zápolya (helyesebben Sza-
polvai) János, akkor Erdély 
vajdája . • • ZÁPOLYA JÁNOS KIRÁLY. 

Pártérdekek a mohácsi vesztést egyrészt az ö késedelmének 
tulajdoniták. E bélyegző vád azonban nem illetheti a hazafias ér¬ 
zelmű férfit, mert 40,000-nyi seregével Erdélyben már 1526. aug. 
10-én utkészen állt, de nem tudta merre fogjon, mert a királytól 
csaknem egyszerre két leiratot kapott, melyek egyikében Oláhor¬ 
szág felé, a másikban a királyi seregekkel csatlakozni Tolna felé 
rendelik. Ily határozatlanság közepette futárt indít, megkérdeni, 
mi tevő legyen . . . Ezalatt az idö telt, a török közelgett . . . Zápo¬ 
lya a királyhoz Tolna felé indult seregével. S bár arról, hogy a 

Mohácsnál már csataké¬ 
szen álló magyar tábor öt 
választá egyik fővezérévé, 
semmit sem tud, a király¬ 
nak izén, hogy várják be, 
addig ne álljanak csatát, 
mig útban levő táborával 
meg nem érkezik. Szeged¬ 
nél járt már seregével, mi¬ 
dőn vezérré lett választa¬ 
tása értésére esett. A hirt 
véve, rögtön könnyű ko¬ 
csiba tilt, s táborát ott 
hagyva, sietve hajtatott, 
hogy a fövezérséget átve¬ 
gye s az ütközetben leg¬ 
alább maga jelenlegyen. 
Késő vala. Az erejét túl¬ 
becsült nemzet az egyenet¬ 
len csatát már meghar-
czolta volt, s a sereg, mely¬ 
ben egy egykorú jellemzé¬ 
sekint mindenki kapitány 
vala, elveszett.. . Zápolya 
a szerencsétlen csatahirt 
útjában vévé; azonnal meg¬ 
fordult s haladék nélkül 
visszatért táborához, s an¬ 
nak egyrészével Budának 
indult, ha tán a magyar 
királyok székvárosát az 
ellen dühétől megmenthet¬ 
né. Sept. 3.—4-én már a 
fővárosban van s azt vé¬ 
delmi állásba kisérti he¬ 
lyezni . . . De hallva, hogy 
Szolimán Mohácstól -
erejével Budának taij 
lenállásra magát 
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nek érezvén, nehogy a kezében levő sereget is czél nélkül felál¬ 
dozza, Budát seregével együtt odahagyá. 

A szultán sept. 12-én csakugyan Budára ment, s a várost há¬ 
rom nap égetteté győzelmi jelül — csupán a magyar királyi lakot 
kímélte meg. Azzal haza indult. Útja irányát égő helységek lángja 
s legyilkoltak patakzó vére jelölé. 

Le volt tarolva a haza, összezúzva a nemzet. Férfi kellett a 
trónra, ki arra a nehéz napokban alkalmas legyen . . . Zápolya Já¬ 
nos felé fordultak a szemek, a hatalmas Zápolya István nádor s 
Hedvig tescheni herczegnö fiára, ki anyja után herczegi, nővére 
után királyi rokonokkal dicsekedhetett . . . nevelték a nemzet ra¬ 
gaszkodását azon körülmények is, hogy Zápolya volt a honban 
leggazdagabb, leghatalmasabb olygarcha, a mellett erdélyi vajda, 
oly erélylyel, hogy mig a király és nádor a mohácsi csatára széles 
Magyarországról csak 25,000 harczost tudott összeszedni, addig a 
Magyarországnál négyszerié kisebb Erdélyből egy maga 40,u00 
válogatott fegyverest árltott ki. Ilyen volt a férfi, kit a nemzet ki¬ 
rálynak jelölt. 

Zápolya hatalma s hivatottsága érzetében a koronáért nyiltan 
lépett fel. Hogy annál könnyebben czélt érjen, Mária, II. Lajos ki¬ 
rály özvegye kezét is megkéreté magának. Azonban feledni látszott, 
hogy az özvegy királyné V Károly császár és spanyol király s a 
szintén koronára számító Ferdinánd ausztriai uralkodó főherczeg 
testvére, kinek a családi érdekek előtt meg kell hajolnia. 

Ugy is lön. Ferdinánd a magyar korona elnyerése érdekében 
megkezdé fellépését. Megbizonyosodván Lajos , király haláláról, egyhangúlag Magyarország királyának kiálták ki, és a rákövetkező 
egy sept. 9-én II. Lajos özvegyéhez küldött levelében trónkövete- nap, 11-én meg is koronázták, 
lesi igényét kijelenté a királynénak; trónigényét azzal indokolván, 
hogy Lajos király elhunyta után, az igazság, józan ész és szerző¬ 
déseknél fogva, s minthogy Károly császár trónigényéröl részére 

rg l lemondott, s végre mivel neje Anna a Lajos király testvére : Ma¬ 
gyarhon és Csehországnak Ausztriára kell tzállniok. S nemsokára 
sept. 20-án trónigényét Nádasdy Tamás által a nemzettel is nyiltan 
tudata. Körlevelet bocsátván ki, kikhez azt szerteküldjék, Nádasdy 
csak huszonkilencz főurat tudott ajánlani, szerinte a többi mind 
elveszett Mohácsnál. Ferdinánd e levelében czélját azon kecsegtető 
ígérettel kísérteié, hogy az alkotmány megtartása mellett határo¬ 
zott szándéka lenne, Budát s illetőleg a hont megmenteni. 

Számításában nem is csalódott. Mert a mohácsi vesztést mé¬ 
lyen fájlaló s a török uralomtól félő nemzet egy része benne erő¬ 
sebb támaszt látott mint Zápolyában. Kezdenek felé hajlani, főleg 
miután segítek azon balhitet terjedni, hogy Zápolya volt a mo¬ 
hácsi vesztés oka, s hogy most is a törökkel tart. 

Azonban Szolimán, a mohácsi tragoedia hőse, kit inkább bo-
szu, mint hódítás indított e hadjáratra, miután Budavár kincseit, 
könyvtárát előre Konstantinápolyba szállította, sept. 25-én kezdő-
dőleg seregeit kivonta Magyarhonból. S a töröktől üresen maradt 
hazában a közügyek egészen más irányt vőnek. 

A haza állapota szomorú volt. A török számtalan feldúlt hely¬ 
ségben, kétszázezernyi legyilkoltban hagyta ittjártának véres nyo¬ 
mát; s rablánczra fűzve több ezer szerencsétlent szakasztott el 
örökre övéitől . . . S a nemzet, mely most is visszavonását vezeklé, 
még mind nem okult. Alig vette ki lábát Szolimán, a Budán üre¬ 
sen álló királyi szék betöltése felett pártok alakultak. Egyfelől 
Zápolya már erélyesen munkált a trón elnyerésén, másrészről ecsedi 
Báthori István, a Zápolyaház irányában ellenséges érzelmű nádor 
is fellépett. Nov. 25-re, Komáromba, az özvegy királyné nevében 
hongyülést hirdet. S hogy Zápolyát eltávolítsák s elfoglalják, ír¬ 
nak neki, hogy Erdélyben ö is tartományi gyűlést tartson. 

Azonban Zápolya átlátott a Báthoriék tervén; engedelmesség 
helyett kettőzött hévvel munkált ügyében. Hogy a Báthori intéz¬ 
kedését megelőzze, Szolnok körül táborozó seregét elhagyva, Ver¬ 
böczi István, Petrovics Péter rokona, Ártándi Pál és Balázs, Báthori 
Endre, Perényi Péter, Homonnai Ferencz, Kállai János, Drágfi 
Gáspár, Bebek Ferencz, Czibak Imre, Csáki Mihály és László, Jaksi 
Mihály, Kún Kocsárd, Gerendi János, Dóczi János, Dóczi Gergely, 
Apafi Lénárt s más főurak kíséretében magát ősi várába Tokajba 
vette, s ott okt. 14-én gyűlést tartott, melyben Erdély három nem¬ 
zetén kivül, Kassa, Bártfa s több közel városok is képviselve vol¬ 
tak. A gyűlés föeredménye az lön, hogy a nemzetetSzékesfejérvártt 
tartandó országgyűlésre szóliták fel, hogy királyt válaszszanak. 

A bekövetkezendő hongyülést megelőzőleg, Zápolya, Kún Ko-
csárdot Budára, Bakics Pált Székesfejérvárra néhány száz lovassal 

nap, ii-én meg 
János király azzal mindjárt uralkodáshoz fog. 
Első dolga lön, a küludvarokhoz követeket küldeni. A lengyel 

királyhoz, sógorához, nov. 13-án, Homonnai István zempléni főis¬ 
pánt inditá, ki által öt szövetségre kérte fel. Velenczébe Józefics 
Ferencz zenghi püspök lőn követül megbizva, oly utasítással, hogy 
onnan a pápához, azután Francziaországba menjen. Mint cseh ki¬ 
rályhoz, Ferdinándhoz is követeket menesztett. A portára utójára 
került a sor, azonban idebocsátott küldöttei egyikét útközben 
megölvén, másikát Ferdinánd emberei elfogták. 

Ezután udvarát rendezte s a föhivatalokat betölté. Mellőzve a 
részletes előadást, legyen elég csak néhányat kiemelnünk azon fér¬ 
fiak közöl, kiket János főtisztségekre emelt. S ezek : Perényi Péter, 
koronaőr és temesi bán, ki erdélyi vajda — s székelyek ispánjává; 
Verböczi István, ki királyi titkos kanczellárrá; Homonnai Ferencz, 
ki királyi főtárnokmerterré; Czibak Imre, ki Perényi helyett temesi 
ispánná s a váradi püspökség helytartójává; Somlyai Báthori Ist¬ 
ván, ki szabolcsi, Bánfi János, ki verőczei, Báthori Endre, ki szat¬ 
mári főispánná; Bodó Ferencz,ki szerémi kapitánynyá, és Dóczi Já¬ 
nos, ki királyi udvarmesterré lön. 

Zápolyát november folytán még azon szerencse is érte, hogy 
Frangepán Kristóf gróf és Erdödi Simon zágrábi püspök részére 
álltak, kik népszerüségök által János ügyét nagyon elovitték a 
horvátok között, és miért Frangepánt horvátországi bán és királyi 
főkapitánynyá, Erdödit egri püspökké tette. 

Eközben a komáromi gyűlésre a Ferdinándiak részéről foly¬ 
tak az előkészületek. 

Hogy János király akadályul legyen, Frangepán tanácsára 
Ráskai Gáspár által Tatát és Komáromot elfoglaltatá, minek kö¬ 
vetkeztében kénytelenek lőnek a gyűlés helyiségét Pozsonyba, 
napját nov. 25-ről dec. l-re áttenni. Oly körülmény, mely többe¬ 
ket János részire téritett. Mire Ferdinánd annyira meghökkent, 
hogy nov. 30-ról két levelet bocsát ki, melyekben a nemzet jogai¬ 
nak megtartására kötelezi magát és hiveit biztosítja, ha vagyonu¬ 
kat kár éri, két év alatt helyrepótolja, s azon hivatalokat, melyek 
betöltése tőle függ, rajok ruházza . . . ígéretek, de a könnyenhivő 
nemzetnél nem tévesztek hatásukat 

Végre a Báthori által hirdetett országgyűlés, melynek a bi¬ 
zonytalan eredményű hamburgi értekezlet képezte előzményét, 
hosszas vajúdás után decemberben Pozsonyban megnyílt. A rendek 
még akkor is mind csak gyéren szállingóztak. Ferdinánd Verböczije 
ecsedi Báthori István leve. Beszédjében kiemelte, hogy Ferdinánd 
nem öröködési jogon — mint kezdetben akart volt — hanem sza¬ 
bad választás utján kíván magyar király lenni. Felhordá s meg-
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előre küldvén, okt. 28-án hat ezer emberrel maga is Budára veszi 
útját. Beérvén, a szelid Zápolya szive elszorult, s felzokogott a tö¬ 
rök által letarolt város látásán. Azt kezére véve, s örséggel meg¬ 
rakva, nov. 8-án Székesfejérvárra indult, hol a város a kapukulcsot 
elébe hozva fogadta. 

Zápolya dolgai mind szerencsésebben folynak, annyira, hogy 
az özvegy királyné, kinek Zápolya több ízben siker néikül kérte 
meg kezét, körleveleket bocsátott ki, melyek egyikében mig egy- | 
felöl a nemzetet inti, hogy ne engedje magát elcsábittatniZápolyá-
tól, ki a közszabadság ürügye alatt önhasznát vadászsza, másrész¬ 
ről az általuk hirdetett országgyűlésre ismét felhíja a rendeket. 
Egy 9-én kelt más levelében jogtalansággal vádolja Zápolyát, s 
tiltakozik az általa tartandó hongyülés ellen. 

Mind hasztalan. Mert a nevezetes hongyülés mégis megnyílt, 
s folyamának Ferdinánd oda küldött követei is tanúi valának. 

Mindenekelőtt a szerencsétlen Lajos király meglelt holttestét 
temették el, ünnepélyes szertartások között, nov. 9-én. Erre a tulaj-
donképeni czélhoz, a királyválasztáshoz fogtak. 

A Mátyás királylyá választatása alkalmávali jelenet e gyűlés¬ 
ben csaknem ismétlődött. Szilágyi Mihály szerepét ezúttal Verböczi 
vivé : nem vala ugyan fenyegető fegyveres serege, de csapatokat 
pótolt Zápolya érdekében tartott kedélyrázó szónoklata, az idegen 
királyválasztást tiltó 150o-i országgyűlési határozat felemlitésével 
Brennus-kardot lökött a fiatal Ferdinánd és érdemdús Zápolya 
közt ingadozó mérlegbe : s nov. 10-én a rendek Zápolya Jánost 

leneknek nyilvánitá, mivel e gyűlést nem törvényszerüleg a nádor 
hítta össze. 

S a pozsonyi gyűlés folytán, bár abban sem a megyék, sem 
Pozsony és Sopron kivételével a királyi városok képviselve nem 
voltak, Báthori kivitte, hogy Ferdinándot, a II. Lajos lánytestvé¬ 
rét nőül biró osztrák föherczeget dec. IG-án magyar királynak vá-
laszták 

magyar királynak 
(Folytatása következik.) 

Aratáskor. 
Forróan süt a nap a földnek színére, 
Lábam alatt a föld pora csakúgy éget; 
Itt már az aratás, megért a gabona, — 
Ropognak a sarlók, rakják a kepéket; 
Tenyérnyi felhő sincs sehol az égkörig, — 
Talán kigyúl a föld, ha meg nem öntözik. 
Körültem szókdelő bogarak zöngése, 
Azon kivül a táj oly méla hallgatag, 
S mint a ki elmereng, búsul, vagy elmélyed ; 
A fáknak lombjai nem is bólintanak ; 
Oda van a vihar, megverni a tengert, . . . 
A szellő, sóhajnak valahova elment. 
Kiszáradt a patak, van már csak a medre, 
Öreg földünk képén mint egy gondbarázda, 
Mely a lefolyt időt, az eltűnt ifjúkort 
Oly meghatóan, oly búsan magyarázza! 
Azt gondola a nap : a fold könye csordul 
Azért száritá le redős vén arczárul. 
A csendben, loborként, kavarogva támad 
Bűvös alakban egy óriás poroszlop, 
Miként ha megjelent szellemek alkotnák — 
Szint' oly félelmetes . . . de ni már eloszlott! 
„Hálafüst" volt ez a földnek oltáráról, 
Talán a rég elhunyt jók szive porából . . . 
Delet harangoznak; amoda egy asszony 
Az aratók után mén ki az ebéddel, 
Az egyik kezében korsó-vizet emel, 
A másik oldalon fiacskája lépdel; 
Árnyékában meg a kuvasz-kutya leheg, — 
Ámbár nem mondja, de nagy melege lehet. 
Leültek mindenütt a hozott ebédhez; 
A bojtár a kúthoz tereli a nyájat, 
Oda megy a lányzó korsójával épen, 
,Sz' tele volt . . . . no de hát mindent kitaláljak? 
— Titokban ezt tüzek, az estve, ki helyül, — 
Elcsattanik a csók, mig a korsó merül. 

Felhők gyülekszenek, képeket alkotván : 
Ott mintha az anya kisdedét ölelné, 
Egy kis vártatra már, akárki megnézi — 
íme egy kis fiu térdelt oda mellé; — 
Krokodil húzódik feléjök feketén, 
De im elváltozik . . . ni, már fejős-tehén! 
Amott meg egy erős férfi-alak látszik, 
Mind a két karjai ölelésre tárvák; 
Ki volna más mint az elköltözött apa . . . 
Szemlélvén, hogy alant aratnak az árvák — — 
Majd alakot váltván apróbb és öregebb : 
Itt báránykák, amott kolduló öregek. 
Lefelé jár a nap, csillapul a hőség, 
A kutágas hosszú árnyékot eresztett; 
Tündéries szint vet a napfény a tájra, 
Végig aranyozván a buza-keresztet; 
Majd mintha felgyújtott fellegvár égne fenn : 
Vörös lángszinre fest egy felhőt keleten. 

Leszállt immár az est; — a haza-térő nyáj 
Nyomában elterül a támadó porköd; 
Buzakoszorusan dalt zengnek a lányok; 
Az éji denevér körül-körül röpköd; 
S az estharangra im, zaj, minden elhalad . . . . 
Maga marad csak, a merengő gondolat. 

Maradj az éjben, ha ábránd barátja vagy : " " - 1 

Mindent, mi földi nyűg — a lélek itt lehány, 
. holdvilágnál oly varázs-báj a mező, 

Mint lámpafénynél a szendergő szép leány ! 
Pasztortüz . . . nyájkolomp kongva-kong — int, maradj ! 
S halld a mező nyelvét . „pittypalatty"! pittypalatty!« . . . 

Börzöli Gábor. 

Egyes • : 
kiszakasztott lapok a történet könyvéből. *) 

VI. Kemény Simon. 
Midőn történetünk kezdetét veszi, a török már ur volt Euró¬ 

pában, birodalma sebes léptekkel közeledett a magyar határok 
felé. Az oláh és szerb fejedelmek egyenként hódoltak meg neki né¬ 
melyek védurakul fogadák az ozmán császárt, és boldognak érez¬ 
ték, vagy nevezték magukat az idegen nagy ur hatalmas védszár-
nyai alatt. — Nem igy tett a magyar, ez midőn jogát sértve látta, 
fegyvert fogott, és a hatalmas szomszéd rövid időn kénytelen volt 
belátni, hogy amagyar aző hóditásai ellenében erős bástya, melyet 
szétrombolni nem egy könnyen lehetséges. — Ezért kellett a ma¬ 
gyarnak ennyit szenvedni, és a hazának egy örökké vérző, egy 
örökké füstölgő csatatérré lenni. 

1442-ben II. Murát ült az ozmán császári székben, harezvágyó 
dicsőség után kapkodó volt, mint előde. — Már ekkor nagyon jól 
ismerték egymást a magyar, és török, a Nazza és Nikápoly közti 
ütközetben borzasztóan fizeté vissza a m/.gyar az ozmánnak a ko¬ 
rábbi években szenvedett vereségeket. — E csatában tűnt fel leg¬ 
először Hunyady János, kinek nevéhez oly sok ragyogó tett van 
csatolva, kinek fellépése korszakot alkotott a magyar nemzet tör¬ 
ténetében. Midőn ő megjelent a csatatéren, nem beszéltek azután 
többé senkiről, csak ő róla, csak az ő hőstetteiről, senki sem mér¬ 
kőzhetett vele, elhomályosult mellette mindenki. 

Az ö feltűnésével a török vitézség is hanyatlani kezdett, ott 
ahol ö volt, merészség lett volna az ellennek, diadalról álmodozni, 
soha sem láttak senkit ugy harczolni, mint a derék bajnok, egyik 
pillanatban itt, másikban amott; és ahol megjelent, futott az ellen 
vagy halva maradt. Mintha a hadakistene szállott volna le a ma¬ 
gyarokhoz küzdeni, olyan volt e hős a csatában, lángoló lelkese¬ 
dés fogta el vitézeit az ö jelenlétében. És kevés időre feltűnése 
után neve örök ijedelme lett a töröknek, fénye, dicsősége a ma¬ 
gyarnak !! 

Ez időben Hunyady nagyon el volt foglalva a törökkel Er¬ 
délyben, alig űzte ki az ország egyik részéből őket, már a másik 
részen ütöttek be, kétakkora sereggel mint előbb, — most épen 
Mezét bég ellen indult, ki rakonczátlan seregével pusztította a vá¬ 
rosokat, rabolta a bányák kincseit. — Hunyadynak mint mindég, 
ugy most is felényi serege volt, mint a töröknek, de azok kitartá¬ 
sáról, hazaszeretetéről, vitézségéről meg volt győződve ott 
voltak az erdélyi nemesség bandériumaikkal, harczedzett bajnokok 
valamennyien, Hunyadynak hü bajtársai, — köztök Kemény Simon, 
ki feltűnően hasonlított arezra, termetre Hunyadyhoz és halált 
nem rettegő harczi merészségeért hozzá méltó hős volt. 

Mezét bég meghallva a magyar sereg zaját, összegyüjté sere¬ 
gét, legbátrabb, legvitézebb harezosait válogatá ki, s azokkal in¬ 
dult előre, kevés távolságra amagyar seregtől Tótfalunál megálla¬ 
podott. — Hunyady harezosai a hegyeken tanyáztak. 

Mezét bég a csata előtti napon parancsot adott ki vitézeinek, 
melye néhány szóból állott : mindenütt Hunyadyt keresni, megölni, 
vagy^Ifogni! Könnyen ráismerhettek a csatában, nem harezoí ugy 
senki mint ő, — erre a harezrendben élénk lárma keletkezett, a 
jancsárok magasra emelték kardjaikat, fenyegető kiáltozással es¬ 
küdtek Allah nevére, hogy a hollós czimerü bajnoknak meg kell 
halnia!! . .azután kiki sátorába oszlott szét, alig várva avirradtat; 
— a jancsárok egytől egyig Hunyadyról álmodtak, hogy vivtak 
egymagával a hollós vitézzel százan is egyszerre kemény tusát, 
nehéz halálharczot, még sem birták leküzdeni, s ők vesztekel mind¬ 
nyájan . . . . s több efféle . . . . az imámok egész éjen át jajgattak, 
zakállukat tépték, könyörögtek Allahhoz, hogy adjon az igazhitü 
vitézek karjaiba erőt, koronázza meg szerencsével szent fogadá¬ 
sukat !! 

A magyarok el nem tudták képzelni, mi lelhette most ezeket a 
>ohó törököket ? — És valóban a táborban senki sem tudta azok 
zándokát, egyedül Kemény Simon értesült arról jól fizetett kémei 
Ital, és elborzadt tőle. — E nemes férfiú átlátta a veszélyt a mely 

: Hunyadyt megmente 
•) Lásd V. U. 1860. évi 11., 12., 13., 14 , 38. számát. 
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kész életét feláldoznije nagy férfiúért, mert a haza java így ki-
vánja! — gyönyörű magasztos jellem ama régi jó időkből, mely 
előtt tisztelettel hajiunk meg, és szent előttünk mindenha! 

Kemény haladéktalan sietett a vezérhez, vidám arczczal, fél-
tréfásan kére a semmit sem gyanitó Hunyadyt, hogy a holnapi üt¬ 
közetre kölcsönözze neki oda szokott fegyverzetét, pánczélját, si¬ 
sakját és paizsát, egy kis játékot akar űzni a kontyos szomszéddal, 
a jó bohók azt fogják hinni, hogy ö Hunyady, — lesz gondja rá, 
hogy maga ellen zudithassa az egész török tábort, igy öbelé kap-
czáskodnak, — eddig más utón Hunyady véletlen rajtok üthet, a 
török ezáltal zavarba jő, s igy hova hamarább végeznek velők; — 
igy __ t. i. Kemény — a győzelmet bizonyosnak tartja. — Milyen 
pompás tréfa lesz ez!! — igy beszélt Kemény, s midőn Hunyady 
sok kérés, és rábeszélés után végre engedett, s átadá Keménynek 
a kivánt fegyverzetet, e pillanatban Kemény arcza ugy ragyogott 
az örömtől, ugy örült, mint egy gyermek. S midőn Hunyady bu-
csura nyujtá kezét a hős férfiúnak, sokat jelentő arczkifejezéssel 
szoritá ez meg 
a nagy hazafi 
jobbját, mintha 
mondaná: dicső 
bajnok t mentve 
vagy!! Áld assék 
Isten szent neve 
érette!! 

Más nap kora 
reggel a magyar 
had tá rogató 
hangjainál, do¬ 
bok viharos pör-
gésénél lépdelt 
a hegyről lefelé, 
elöl jöt tek a 
székely dandá¬ 
rok apró, zömök 
lovakon, mind¬ 
nyájan izmos, 
harczias kiné-
zésü vitézek, kö-
zepett a vezér 
tűnik fel, az ál 
Hunyady, pom¬ 
pás fehér pari¬ 
pán ül, fej é t 
ezüst sisak fedi, 
hosszú kócsag-
tollal ékítve, 
arany sujtással 
gazdagon kivárt 
mentéje fél vál¬ 
lán nyugszik, 
baljában holló 
czimerü paizst 
tart, jobbjában 
széles nehéz pal-

az ellen csapását, súlyos kardja egyszerij lecsapásától kettő, három 
esik el. — Néhány perez alatt meg van tisztitva a tér körülte, a hős 
Jancsárok végvonaglások közt fetrengnek harczi méné lábai alatt. 
De alig néhány pillanat, s ime ismét száz meg száz gyilok emelke¬ 
dik ellene, a ezéllövészek sietve jőnek elő, Ötven, hatvan halált 
osztó cső van szegezve a hős mellének . . .most mindjárt kioltják a 
drága életet . . . nem, nem a székelyek dühös rohama megakadá¬ 
lyozza őket gyilkos szándékukban, kik behunyt szemekkel rontanak 
a bizonyos halál elébe, és felfogják a vezéröknek szánt halálos go¬ 
lyókat, inkább ők essenek el százan, kétszázan, vagy mind egy 
lábig, mintsem szivböl szeretett vezérök. 

A török had balszárnya ez alatt keresztül töretett, s a még 
félemlett kontyos vitézek vad futásban igyekeztek menekülni a 
csatatérről, késő volt, a székely gyors paripák utolérték őket, s a 
győzelem által fellelkesült leventék kardjai megsemmisítek a nyo¬ 
morultakat. Végezve ezekkel ismét visszatértek a daliák Kemény¬ 
hez, ki épen e pillanatban teritett le lováról egy óriás szarácsit, s 

mint oroszlán, 
.._... vértől párolgó 

karddal kezében 
uj rohamra ve-
zeté kis csapat-
ját, dicsőséggel, 
diadallal biztat¬ 
va vitézeit. — 
Azok lángoló 
lelkesedésselkö¬ 
vetik a hollós 
bajnokát, s egy 
erős rohamot 
intéznek a tö¬ 
rök sereg köze¬ 
pére . . . e vak¬ 
merő rohamra 
az egész török 
tábor Kemény 
ellen fordul, 
most már nincs 
menekvés, nem 
kerülhetik ki a 
bizonyos halált; 
e teménytelen 
had azt a ma¬ 
roknyi népet 
egy perez alatt 
semmivé teszi, 
mint sebes ára¬ 
dat a rét virá-
nyáit; mindenki 
a hollós czimerü 
bajnokra tör, a 
többivel nem 
gondol senki, 
csak a vezért, 
ez erő ijedel-
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los villog, szép arcza nemes vonásai rendületlen nyugalmat, és 
lelkes elszánást mutatnak, utánok jön a nemesség bandériuma-] 
nak egy része, gyönyörű válogatott vitézek, tigrisbör-kaczagány 
fedi vállaikat, ragyogó aranyos öltöny karcsú termetöket, balj ok¬ 
ban szeges buzogányt, jobbjokban szép müvü szablyát tartanak, 
ütésre emelve, szemökben lángoló harag, arezukon ama hév vágy 
kinyomata : mily nehezen várják az élet-halálharczot. 

Most értek le a hegyekről, — e pillanatban az egész hadtö¬ 
meg sarkantyút adva lovának Jézus! Jézus kiáltással az ellen bal¬ 
szárnyának ront, elöl a hollós vitéz tűnik fel, hófehér paripáján, 
arcza lángol, öldöklő vasa magasan feltartva fénylik, készen a sú¬ 
lyos csapásra, jaj annak, kire rászáll! 

A török had nyugodtan várja be a rohamot, s midőn már elég¬ 
közei jöttek csatarendjeikhez, egyszerre mint adott jelre a jancsá¬ 
rok fanaticus orditással vetik magukat rajok. — A hollós vitézt 
egy perez alatt körülfogják, s igyekeznek elvágni társaitól. Nem 
olyan könnyű az! a nemes dalia nem szokta elveszteni lélekjelenle-
tét a legirtoztatóbb harezokban sem, ügyes mozdulatával kikerüli 

mét a jó muzulmán vitézeknek kell elfogni, vagy megölni. — Vete¬ 
kedve tolongnak körüle handzsáros gyalogok, jancsárok; — spahik, 
tatárok társukat porba gázoltatva harczi méneikkel igyekeznek el¬ 
érni a hőst, ki rendületlen nyugalommal, érczkarokkal ví nagyszámú 
ellenével; körülte néhány bajnok van még, azok is minden perezben 
kevesbülnek, egyenkint hullnak el, sebektől rakottan Csak 
egy ősz bajnok van még hátra, a vezéren kivül, a székely dandár¬ 
had legvénebb hadnagya, alig birja már kardját emelni, arcza 
sáppadt mint a halotté, ezüstszin szakála alutt vértől mocskos, 
ruhája rútul össze van tépve, tiz sebből vérzik már; most kapja az 
utolsó döfést, egy tatár lándzsa szivébe furódik; erre lováról le-
hanyatlik; a vérengzö ellen, mint éhes vadállat dühösen kap az 
élettelen test után, izenként szaggatja szét holttestét az öreg baj¬ 
noknak; elborzad a lélek az ily tett látásán, látja ezt a vezér, a 
höslelkü Kemény és megrendül bele. Nemsokára ez a sors vár ő 
reá is, óh mily undorító ez a pogány harcza, szivet lelket rázó!!... 
csak mielőbb vége lenne e hareznak, ez az óhajtása . . . s ezzel har-
czol tovább . . . A legvitézebb ozmánok feküsznek a hős Kemény 

körül, de ujabb, ujabb csapatok küldetnek helyökben. Közelebb/ 
közelebb nyomulnak a hős leventéhez, perczenként lassúdnak csa¬ 
pásai . . . aczélkarjaiból fogyni kezd az erő . . . a nagy tömeggel 
nem bir kellő erélylyel harczolni többé. . számos sebéből csurog a 
vér alá e perezben paripája összerogy alatta, elsápad a 
hős, kardja kihull kezéből . . . . s a győzelmet orditó had árja ösz-
szecsap holtteste felett . . . . 

Hunyady meghalt! Hunyady elesett!! kiáltja ezer meg ezer 
•ozmán torok, — a mint a hőst paripájával elbukni látta. — Allahé 
legyen a dicsőség! 

E perezben trombitaharsogás reszketteti meg a levegőt, újból 
felhangzik a Jézus! Jézus! csatakiáltás, s az Otnpoly vize felől de¬ 
rék seregével megjelen Hunyady, a valódi Hunyady, a rettegett 

II. Lajos király holttestének feltalálása 
a mohácsi csatatéren. 

Adámosi Sickely Bertalan feiímén e 

A pesti mütárlat termeiben néhány hónap óta egy megható 
nagy történeti festmény vonja magára a müértők és közönség 
figyelmét. A kép érdekét neveli azon körülmény, hogy a mü te¬ 
remtője egy fiatal hazánkfia, ki jelenleg Münchenben él művészeti 
tanulmányainak, azon vágytól epesztve, bár körülményei mielőbb 
megengednék, hogy a müveit világ távolabb műkincseit is 
mielébb meglátogathassa. Részint e czélból küldé hazájába 
emiitett nagy müvét, hogy láthassuk eddigi haladását s nyerjünk 
okot további reményekhez. Szóval, a műnek vevőre van szüksége 
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I. LAJOS KIRÁLY HOLTTESTÉNEK FKLTALÁLjÁSA. (Sze'kely Bertalan feslmánye után.) 

harezfi. Keményt megmenteni — fájdalom! — későn jött, de meg-
boszulni jókor. 

A törököknek torkukon akadt a győzelmi rivalgás, végze¬ 
tes esemény volt rajok nézve az, hogy csapatjaik szélyel voítak 
szórva; — a megsemmisülés percze bekövetkezett reájok 
A megöltnek vélt Hunyady mint a villám csapott le közéj ök 

s rövid, de véres harcz után vad futás közt hagyták oda 
a csatatért, 20,000 halottat hagyva maguk után; — nevelte e 
nagy veszteséget maga a vezér Mezét bég, és fia, kik maguk is 
a halottak között voltak, engesztelő áldozatul a hős Kemény 
Simonért . . . . 

Papp Zsigmond. 

s a tiszteletdíj egy magasra törekvő fiatal kebel legforróbb vágyait 
elégítené ki. 

Hogy távolabb körökben is ismertessék e mii, fény rajz után 
készült fametszvényben mutatjuk azt be olvasóinknak, azon re¬ 
ményben, hogy a mű szépségeit, ha egyebet nem, a compositio 
megható eredetiségét, legalább sejtetnünk sikerülend. Székely Ber¬ 
talan „H. Lajos király"-a mindjárt az első felállítás alkalmával kel¬ 
lemes meglepetést idézett elő a főváros művészi köreiben, mi csak¬ 
hamar azon átalános nézetben nyilvánult, hogy oly tehetség, mely 
egyszerre ily erővel lép fel, a legmelegebb pártolásra érdemes. 

A „képzőművészetek társulatának" választmánya, melynek 
egyik föczélja, hogy buzdítsa a tehetségeket, szintén felhasználá az 
alkalmat, hogy e műről illetékes véleményt mondjon. A megbirá-
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lásra kiküldött szakértő tagbk oda nyilatkoztak, hogy ,,ha van is 
a műben, mit a szigorú kritika óhajtásként följegyezhetne, de kol-
tÖi szépségei, technikai tökélyét e miinek oly maya* érdemet biztosit-
nak, hogy annak a nemzet birtokába jutását őszintén óhajtják. S ezt 
annál inkább szükségesnek vélik, mert nálunk a képzőművészetek 
miveletlen terén leginkább kell a valódi érdemet megóvni az elke¬ 
seredéstől, s figyelemosztás által ernyedetlen munkásságra buz-
ditani." 

A mi a mű compositióját illeti, meg kell jegyeznünk, hogy 
Székely Bertalan a mohácsi csatában elesett királyra nézve az ed¬ 
dig fennálló köznézettöl eltért. Mint a kép mutatja, Lajos király 
holttestét itt nem a Gsele patakból húzzák ki, hanem a földből 
ássák ki, hova a szerencsétlenül járt királyt hivei valószínűleg 
mindjárt a csata végével sietve eltemették. Hetekig tartott azután 
a keresés, melyet Zápolya János rendelt el, inig végre az ideiglenes 
sirra és a tetemre ráakadtak. E megtalálási jelenetet ábrázolja 
Székely Bertalan képe, egész nagyszerűségében s megható voltá¬ 
ban. A működő alakok a komoly részvét, fájdalom s a felkent ki¬ 
rály hamvai iránti tisztelet mesteri kifejezését mutatják. 

Óhajtásunk az, bár e szép kép mielőbb a nemzet tulajdona le¬ 
gyen, s jóllehet a közfigyelem napjainkban más életbevágó tárgyak 
felá van irányozva, bár e nagyreményű fiatal tehetségnek most is 
akadnának felkaroló maecenásai! 

A kalocsai fogyiunasluiii. 
Midőn a mostani kalocsai érsek Kunszt József ur ö nmgának 

a nevelés terén tett isméti nagyszerű áldozatát akarjuk ismertetni, 
a kalocsai gyinnasium — és ezzel kapcsolatban levő — Szent Ist¬ 
ván első apostoli királyunkról czimzett — táp- és nevelőintézetnek 
rajzát adva, vissza kell kissé a múltba pillantanunk, miután e tan¬ 
intézet, mint ilyen, már elébb is létezett. 

Kalocsán először az 1763. évi június 12-én kelt alapitó levelé¬ 
vel, gróf Batthyány József akkori érsek alapított gymnasiumot, 
melynek helyiségéül, az általa Zettényi gróf Klobusiczky Ferencz 
s keresztszegi gróf Csáky Imre érsekek kezdeményezése után szebb 
s nagyobbal pótolt — elébbeni papnöveldét rendelvén, az úgyne¬ 
vezett „humaniórák —• s a philosophiának tanítására, Tapolcsányi 
Gergely akkori provinciális által, a kegyesrendi szerzetet —- pia¬ 
ristákat — hívta meg, melynek nyolcz tagja, az egyemeletre föl¬ 
épített régi papnöveldéi épületben, 17G5. novemberben a nyilvános 
oktatást meg is kezdette, s az alapítványi 15,000 rhénes ftnak évi 
kamatait élvezte, sőt ugyanazon évben a bőkezű érsek által, az ér¬ 
seki gyógyszertárral is megajándékoztatott. A következett 1766-ik 
évben Batthyány érsek harmincz nemes ifjú részére, — évi 5310 
fttal — convictust létesített s az ekint nagyon megnépesedett inté¬ 
zetnek helyiségeit egész a kényelmességig kiépíttetvén, miután 
1768-ik évben két kegyesrendi tanár egyszersmind a növendékpa 
pokat is tanítani kezdé, ennek elismerő jutalmazásául, az elébb 
Royer-íele, 6000 fton megvásárolt nyomdát — melyet tulajdona 
Egerből gróf Barkóczy Ferencz primás parancsára Esztergomba, 
ennek elhunytával pedig a Kalocsán keletkezett tudományos inté¬ 
zetek tekintetéből ide tett át, — a kegyesrendiek kalocsai házának 
ajándékozta. *) A papnövelde szervezése után a két tanárnak the-
ologiai működése, később pedig a tanodák átalános szervezésével a 
philosophiui tanulmányok is megszűnvén ezen intézetben, lön belőle 
a régi rendszer szerinti hat osztályú gyinnasium, mely e minőségé¬ 
ben egész 1850-ig fönmaradt, ekkor azonban a behozott uj tan¬ 
rendszer által négyosztályu — úgynevezett algymnasiummá degra¬ 
dál tatott, scsak 1860-ban lön nagygymnasiummá átalakítva,akként, 
hogy ezen évben négyosztályu legyen, de évről évre egy-egy osz-
tálylyal szaporittatván, 1864-ben nyolcz osztályra váljék, s egy¬ 
szersmind táp- és nevelő-intézettel, — convictussal — legyen kap¬ 
csolatban. 

•) Innen eredhet Girókuti „Nagy naptárában," a magyarországi nyomdákról adott 
értesítésben ama tévedés, mintha a Kalocsán „Malatin és Holmeyer" czég alatt jelenleg 
fönnálló nyomda azelőtt érseki lett volna. Az érsekségnek — mint érintők — Batthyány 
idejében volt nyomdája, melyet a piaristáknak ajándékozott az érsek s mely különféle vi¬ 
szontagságok után ismét magánkézre került, s 181-t körül megszűnt. Ezen nyomdában je¬ 
lent meg Katona nagyszerű történelmi munkájának nagvresze, Verböczy Trijiartituma ma¬ 
gyar n vei ven stb. — A mostani kalocsai nyomda Malatin és Ilolmeyer uraknak lK50-dik 
évben, gyorssajtóval, egészen újonnan állított magántulajdonuk, mely. vállalat egyébiránt 
szilárdsága s az általa tett munkának olcsósága s jelességénéi fogva egyaránt kö/.becsü-
lésbcn részesül s a pártolást minden tekintetben megérdemli." Közlő. 

A nagyszerű épület — melynél a régibbnek csak igen csekély 
Tésze használtatott föl, — valamint a díszes egyháznak is, építte¬ 
tésén kivül, ezen tanintézet s convictusra, Kunszt József érsek ur 
200,000 ftnyi alapítványt tön, és csakis e nagyszerű alapítvány te¬ 
szi lehetővé azt, hogy a más nyilvános tanodákban eddig divato¬ 
zott tandíj, ezen intézetben a legkisebb mértékre, évi 5 ftra van 
szabva, a convictusban pedig egy-egy tanuló —• mindennemű ellát¬ 
tatása s a kulin oktatás és newilte'és fejéb-m évinkint nem több, 
mint 150 ftat fizet; mi — ugylátszik —-hasonnernü intézeteknél, az 
olcsóság non plus ultrája. Részint ezen olcsóságnak, de még inkább 
ama körülménynek, miszerint a tan- és -nevelő intézet egyaránt ki-
árólag ina iyar, tulajdonítjuk azt, hogy ámbár a convictus egy¬ 

előre csak 20 tanulóra szereltetett föl, mégis, az ország minden 
vidékeiről, közel ötven tanuló kérte fölvétetését a növeldébe, mi¬ 
nélfogva a bevételt egyelőre főleg a kalocsai érseki megyéből je¬ 
lentkezettekre kellett szorítani, s még ezek közöl is többen — a 
kitűzött szám csakhamar betelvén, — föl nem vétethettek. Ez ok¬ 
ból, mint halljuk, a neveidének nagyobbitása czéloztatik. 

A gymnasialis épület a templommal s udvarterével együtt 
1342 négyszeg ölet foglal el, sa volt egyemeletes gymnasialis épü¬ 
let igen csekély részeinek fölhasználásával lön épitve, a templom 
egészen újból emeltetvén. Tervét készité s a kivitelt is vezényelte 
Zofahl Gusztáv pesti születésű építész, ki ezzel magának szép nevet 
érdemelt kis fiatal korát tekintve, jövője iránt örvendetes reményre 
jogosít. Az épület magában foglal 8 tan- és 7 más nagy termet, 
37 szobát, a szükséges mellékhelyiségekkel, s az egész átalakítás 
és újraépítés, az 1860-ikév tavaszától októberig, akként lön befejezve, 
hogy az 1859/60-ik évi tanítás ugyanazon épületben pillanatnyira 
sem lön megszüntetve. A templom a legegyszerűbb góth stylben 
van épitve s a benne levő öt oltár fafaragványainak terve, Lippert 
István aradi születésű építész hazánkfiának remekmüve. 

Az 1839
 60. tanév kezdetén 106, végével 96 tanuló volt a kalo¬ 

csai gymnasium négy osztályában, az 1860/fi1 tanévben pedig 140 
van, mely szám a convictorok levonása után sem egyenlíthető az 
elébbivel, s csak azt jegyezzük meg, hogy az, ki a közjónak ily 
nagyszerű áldozatot hoz, a közhálát megérdemli. Gerlai. 

Hogyan támadt és miből áll a mi földünk? 
Mielőtt e kérdésekre megfelelnénk, helyezzük magunkat gon¬ 

dolatban egy szép csillagos estébe s tekintsük a fölénk boruló nagy 
égboltozatot. —Hogy mi földünkkel együtt a megmérhetlen világ¬ 
űrben úszunk, s hogy földünk szintén egyike azon kis csillagoknak, 
melyeket végnélküli számban fejeink felett látunk, olvasóim előtt 
bizonyára tudva van. Az általunk szemlélhető csillagok közt azon¬ 
ban csak kevés van, melynek, mint a mi földünknek, önálló fénye 
ne volna; az ily csillagokat, melyek fenyőket a naptól nyerik, boly¬ 
góknak (planétáknak) nevezzük. Minden többi égitestek a mi na¬ 
punkhoz hasonló, szint oly nagyságú, vagy még sokkal nagyobb 
napok, s ezek körül hihető szintúgy mint a mi napunk körül, többé 
vagy kevesbbé nagy számú bolygók forognak, csakhogy mi ezeket 
kicsinységüknél fogva nem láthatjuk, valamint a mi földünket sem 
láthatják az állócsillagok vagy napok netaláni lakosai, ha csak tö¬ 
kéletesebb erők és eszközökkel nincsenek felruházva, mint mi em¬ 
berek. E számtalan napok mindegyike roppant hosszúságú útra 
van utalva, melyet a véghetlen világűrben be kell futnia. Ami na¬ 
punknak is van egy ily pályája s épen nem áll egy helyen s csak 
az idöröli fogalmunk mondatja velünk : hogy a nap áll, miután 
évezredek kellenének ahoz, hogy a nap mozgásán valamit észlelni 
képesek volnánk; a mi életünk pedig, 70 — 80 év . . . A mily ke¬ 
véssé birunk magunknak fogalmat alkotni az időről, ép oly kevéssé 
tehetjük ezt a világűrre nézve; de még egyes égitestek nagyságá¬ 
ról is csak megközelítőleg szerezhetünk magunknak fogalmat. Mily 
roppant távolságra van tőlünk csak a legközelebbi állócsill ag, a 
s-omszéd nap, elképzelhetjük, ha amaz időt vesszük tekintetbe, 
mely igényeltetik arra, hogy tőle a fény földünkig érhessen. A 
fény ugyanis egy másodperezben 42,000 mérföldet halad, azaz, 
mig egy egytagú szót kimondunk, az egész földkerekségét mintegy 
nyolezszor futná körül. Siriusból. a hozzánk legkö.elebbi napból hat 
év múlva érkezik meg a fény földünkre! . . . Ezen szomszéd napot 
mint fényesen ragyogó csillagot szemlélhetjük esténként a délnyu¬ 
gati égboltozaton. Hogy csak a mi napunk nagyságáról is fogalmat 
szerezhessünk magunknak, képzeljük azt egy nagy, belől üres 
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gömbnek; ezen üres gömb középpontjában álljon a föld; holdunk¬ 
nak, mely kerekszámban 50,000 mérföldnyire van tőlünk, kényel¬ 
mes helye lenne ezen gömb-ürben földünk körüli útját folytathatn 
s még mindig maradna fenn egy kéreg, melynek átmérője egy -, 
mi holdunkkal ugyanazon nagyságú égitestével volna egyenlő. 

A világűrnek azon részét, melyet napunk a körülötte forgó 
bolygók és mellékbolygókkal elfoglal, vaprendsiernk nevez 
zük. Fennebb emlitém, hogy minden állócsillag egy a mienkéhez 
hasonló nap, mely szintúgy középpontja egy naprendszernek, mint 
a mi napunk. 

Ha a világűrnek általunk észlelhető részét jó távcsővel néz¬ 
zük, egyes gyengén világító ködfoltokra bukkanunk s ha e ködfol¬ 
tokat közelebbi vizsgálatnak vetjük alá, azt vesszük észre, hogy e 
villanyszerüleg fénylő foltok a felfegyverzett szem előtt egyes csil¬ 
lagokra oszlanak fel, bár még mindig marad e ködfoltokból rész, 
melyben a legerősebb távcső sem képes csillagot felfedezni. Csil¬ 
lagászok és természettudósok azt vélik, hogy e ködfoltok nem 
egyebek tökéletesen még ki nem képzett naprendszereknél, — s 
igazuk lehet. E kö'dnlc vem mások azon anyagok összegénél, meíyek-
bol a világ-tettek képződnek. 

Ha földünk felületén körültekintünk, mit tapasztalunk? Nem 
de örök haladást, örök támadást és enyészést, örök levest és eltű¬ 
nést? s ezen örök változás törvénye bizonyára nemcsak földünk 
szűk határai, hanem az egész mindenségre nézve is áll. Feltehetjük 
tehát, hogy léteznek égitestek, melyek a kiképzettség magasabb 
fokán állnak földünknél s viszont olyanok, melyek e tekintetben föl¬ 
dünket még nem érték utói. Messzire vezetne s e czikk körén kivül 
esnék, ha csak a hozzánk legközelebb eső bolygók részletesb vizs¬ 
gálatába ereszkednénk; igy például már a holdon is, a mi legkö¬ 
zelebbi szomszédunkon, oly természet- s élettörvények uralkod¬ 
nak, melyek lakókul egészen más lényeket feltételeznek, mint mi-
emberek vagyunk. Így már csak azért sem élhetnének meg a hol¬ 
don oly emberek és állatok mint földünkön, mert hiányzik ott a 
földi élet első s legnélkülözhetlenebb feltétele, a levegő; ugyszinte 
hasztalan keresnénk össze az egész hold fölületét egy csepp vizért 
. . . Emlitém, hogy az időről nem birunk magunknak fogalmat al¬ 
kotni s mégis már életünknek rövid időszaka alatt is mily sok do¬ 
lognak kezdetét és végét van alkalmunk észlelni! Mindennek volt 
kezdete s ha e czikk homlokára irt kérdésnek egyikét fölveti ük ma¬ 
gunknak : hogy támadt a mi földünk f — szükségképen valamely 
kezdetet kell fölvennünk. A világűrben ma is látható ködfoltok 
képe legközelebb azon gondolatra vezet bennünket, hogy a mi 
naprendszerünk is valaha ily ködtengerböl állhatott, melynek 
központjában a mar létező anyagok összehuzódván, a nagy nap¬ 
testet képzék. A mozgás törvényei, melyek mintegy életfeltétel 
gyanánt előálltak, a napot saját tengelye körüli forgásra inditák. 

Mielőtt tovább haladnánk, vessünk egy pillantást a testek 
kölcsönös vonzása és eltaszitásának törvényeire, melyeknek az 
égitestek is alaja vetvék. Az égitestek mindegyike vonzást gyako 
rol egymásra, mely gyengébb vagy erősebb, a szerint a mint a 
testek tömege csekélyebb vagy nagyobb; igy vonzza napunk is a 
hozzája tartozó bolygókat. A bolygók azonban, sebes forgásban 
leven a nap körül, oly erőt nyernek, mely őket a naptól mint 
közös központtól eltávolítani törekszik, mit a természettanban 
központtól* erőnek (vis centrifugaiig) nevezünk. Ezen erő léteiéről 
nagyon könnyen meggyőződhetnek olvasóim, ha zsineg végére va¬ 
lamely nehéz testet kötnek s azt, mint parittyát, sebes forgásba 
hozzák; nemde a test távozni nkar a központtól, a kéztől, és pedig 
annál nagyobb erővel, minél sebesebben forgatjuk kezünket, vagy 
minél nehezebb, tömöttebb a test. E középtőli erő s a nap folyto¬ 
nos vonzereje eredményezi az égitestek, illetőleg a bolygók s igy 
földünk mozgását, ez irja elé és szabályozza minden égitest pálya¬ 
futását a nagy világűrben. E törvénynek volt alávetve azon zilált 
anyagokból álló ködtenger is, melyből a mi naprendszerünk 

tilt, hol összesürüdve, a nap-testet képezé g beállván ennek for¬ 
gása, a központtóli erőnél fogva ismét tömegek váltak el tőle, hogy 
magukra hagyatva, önálló testekké képezzék magukat függetlenül 
egymástól s mégis egy nagy egészé összetartva a központon levő 
nagy napnak vonzerejénél fogva. Igy állt elö nnpren dózerünk, igy 
támadt földünk ama különféle anyagok keverékéből. De miután ez 
anyagok öszvege, mint már emlitém, légnemű állapotban volt, kö¬ 
vetkezik, hogy földünk támadása idejében sokkal nagyobb terjede¬ 
lemmel birt a jelenleginél. Mert a testek különböző halmazállapot¬ 
ban különféle térfogattal, azaz nagysággal is birnak. Hogy a sok 
példa közül csak egyet is említsek : egy köbláb viz, légnemű álla¬ 
potra változtatva, azaz mint gőz, 1700 köblábat foglal el! 

Minden, a mi csak most földünkön létezik, legyen az élő vagy 
holt, bizonyos anyagokból állt, melyek már eredetileg ama 
ködtengerben feloldva léteztek s melyeket elemeknek nevezünk. 
Elem tehát minden oly eredetileg létező anyag, mely magában 
véve egyszerű és semmi egyébb anyagból összetéve nincs s melyet 
nem is lehet semminemű külön alkatrészekre felbontani, - na¬ 
gyon eltérőleg á régiek nézetétől, kik a tüzet, vizet, földet és leve¬ 
gőt nevezek elemeknek, holott épen nem azok. Eddigelé 63 ily ele¬ 
met ismerünk, melyeket egyenkint itt el nem számlálva, csak azt 
említem még meg, hogy ide tartozik minden fém, tehát például a 
vas, réz, ezüst, arany stb. 

( V í g e 

állt elö. 
A természettan általában három főalakját különbözteti meg a 

testeknek, miket halmazailapótnak nevezünk, u. m. a szilárd, csepp¬ 
folyó és légnemű halmazállapotot. Fel kell tennünk, hogy eredeti¬ 
leg e három halmazállapota a testeknek nem létezett s hogy mind¬ 
az, a mi most szilárd és cseppfolyó, ama ködtengerben a légnemű 
halmazállapotra vala visszavive, Legnagyobb része eme légnemű 
állapotba feloldott anyagoknak a ködtenger központja felé gravi- j 

A csornai honvéftamlék. 
(Felállittatott jun. 13. 1861.) 

Emiitettük lapjainkban, hogy jun. 13-án nemzeti ünnep volt 
Csornán (Sopronmegyében). Ekkor ál ütött a lelkes Rábaköz az 
1849 évi jun. 13-ai csornai csatában elvérzett honvédeknek emlék 
szobrot. Ez emlékkő rajzát hozzuk lapunk mai számában Eo-vszerü 
az de nagyszerűvé teszi a kegyelet, a honszeretet, mely elöteremté. 
All labmagas obeliszk gránitból készült,s tömör, szirtszerü talap¬ 
zaton nyugczik. Csúcsát ágyuérczböl öntött golyó s a golyót ke¬ 
reszt díszíti; az előoldal felső részén érczből készült cserkoszoru 
látható, közepén e felirat olvasható : 

A csornai csatában 
1849-ik év 

június 13-án elesett 
honvédek emlékére 

emelte Itábaköz. ; 

Az emlék azon temetőben áll, mely 1849-ben esatamezöül szol¬ 
gált s a csatában a támadás és védelem főpontját képezvén, itt dü¬ 
höngött legiszonyubban a harcz. Nem messze tőle áll Wyss cs. k. 
tábornok emléke is, ki szintén a csornai csatában esett el. 

F é. jun. 13-án d. e. 10 órakor vette kezdetét az ünnepély, 
-6000-re menő minden rangú és rendű népség, a megyei tiszti¬ 

kar egy honvéd diszszázad, az egyház igen számos tagjai3 a vidék 
un hölgyeinek jelenlétében. Legnagyobb érdem illeti ez emlék in¬ 
dítványozása s felállítása körül 'Nosj»p>/ Antal rábaközi főszolga¬ 
bíró urat. ' _-

Az ünnep fénypontja volt azon beszéd, melyet a sirkerti ká¬ 
polnában Lakv Demeter ur, premontrei kanonok tartott s melyet 
itt egész terjedelmében közlünk : 

,,IIol legtöbb honíivér fcpé 
A hareri' síkokat : 
A nrpszabfxMg olt tenyészt 
Legszebb virágokat." Bajza. 

„hzt mondja a költő; s valóban fényesen látjuk igazolva — minden 
rendű és rangú tisztelt honfiak és honleányok\ — halhatatlan költőnknek e 
vigasztaló jóslatát, ha emlékezetünket visszavezetjük az 1849-dik évi június 
13-ik napjára, azon napra, melynek tizenegyszer gyászoltuk már, de csak el¬ 
titkolt fájdalommal, évfordulatos emlékezetét; azon napra, melyen tizenkét 
évvel ezelőtt, tán épen e perezhen hangzottak el Csornaváros megrendült 
falai közt a gyilkoló ágyuk borzasztó dördületei; tán épen e perezben 
némult el utolsó halálhörgése im itt pihenő dicső vértanúinknak, azon hon¬ 
védeknek, kiknek sirja fölé annyi néma bánat, oly hosszú szenvedés után 
most először sirhatjuk le a testvéri kegyelet forró könyeit; kiknek sirja fölé 
ma állitunk gránit-szobrot, hogy a távoli honfiak, vagy jólelkii ideo-cn ván¬ 
dorok e szentelt sirhalmok közé tévedve tudhassák : kik és mik voltak azok,, 
kiknek elvérzett szivei e nehéz szirt alatt hamvadoznak. 

Oh vajha neveiket is tudhatnók és e gránittáblára véshetnők, hocry az 
anya, ki tizenkét év óta kesergi elveszett fia halálát, vagy a gyászoló öz¬ 
vegy, ki annyit zokogott s annyiszor hasztalan terjeszté ki epedő karjait 
'smeretlen csatában elgázolt, elvérzett hős férje után,' megtudván e tábláról, 
ol pihennek a kedves hamvak, engesztelő áldozatként elhozhatná a hűség 
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és szeretet könyeit a csendes sirhalomra, s róla egy göröngyöt, vagy néhány 
fűszálat vihetne gyászos magányába vigasztaló talizmánnak! 

De minek ezt kutatnunk. Mind hős volt ez, és hősi dicsőségöket min¬ 
den más névnél jobban növeli az, hogy igazi honvédek voltak, honvédek, kik 
a templomok szentélyétől le a gunyhók ócska bútoráig, s az öregség terhe 
alatt meggörbült aggastyánoktól az édes anyai emlőn csüggő ártatlan kis¬ 
dedekig mindent és mindenkit védelmeztek a megtámadott haza gyászos 
kebelén ; s hogy a honnmaradott édes testvéreket baj ne érje, hős kebleikkel 
képeztek oltalmi bástyákat azok védelmére! 

Ők panasz-szó nélkül tűrték a tél dermesztő hidegét, úgyszólván fö-
detlen tagjaikkal; s inig a csikorgó fagy kívülről befelé, keblök szentélyéből 
a haza lángoló szeretete kifelé hatott, s az ádáz elemek sem birtak velők : 
mert ők honvédek voltak! 

Addig, mig a haza szenvedéseit látták, legfőbb gyönyörük volt, meg-
oszhatni a haza szenvedéseit, és mert ők valának a haza legfőbb támaszai, 
addig, mig annak szent érdekeit ingadozni látták, őket sem hideg, sem me¬ 
leg, sem éhség, sem szomjuság,de még azágyuk irtózatos menydörgései sem 
ingathatták meg : mert ők honvédek voltak! 

Ha védelemre harsogtak a csata-kürtök éji órákban, vagy a pihenés 
ritka perczeiben, ezt Isten intő szózatának tekintették, s elszántan, mint 
nyugalmában háborgatott oroszlán, rohantak elleneikre, nem látva a golyó¬ 
záport, nem a romboló halál százféle rémképeit : csupán egyet láttak, t. i. 
a védelemért siránkozó gyászos haza édesanyai képét, mely fiúi oltalomért 

esedezett; és ők vidá¬ 
man küzdöttek az édes 
anyahonért, és a csata¬ 
téren örömmel haltak 
meg : hisz ők honvédek 
valának! — 

Oh be édes lehe¬ 
tett halála azoknak, kik¬ 
nek homlokára e dicső 
édes anya, a hálás haza, 
csókolta a végbucsu ál¬ 
dott csókjait! Poraik 
csendesen nyugodtak a 
szent haza sajgó kebe¬ 
lén, és ők nem látták 
és nem érezték a halá¬ 
lukra következett 12 év 
óriási szenvedéseit, a 
szenvedéseket, miket 
Jeremiás siralmai he¬ 
lyettünk elzokognak! 

Azok, kik anélkül, 
hogy egymást gyűlöl¬ 
ték volna, egymás szi¬ 
vében forgatták meg az 
öldöklő gyilkot, ime, 
mily csendesen nyugosz-
nak egymás mellett!... 
íme, kiket az élet össze-
veszesztett, a halál mily 
nyájasan összebékité! 
— Itt honfi és ellenség 
csontjai békében porla-
doznak, miután egymás 
vérében mintegy ismét 
megkér esz telkedtek, 
hogy az agyarkodó élet 
minden bünfol t já tól 

megtisztulva várják be a föltámadás üdvözítő hajnalát; főleg pedig, hogy 
példát adjanak az élő népek és nemzeteknek, azt cselekedni a kölcsönös 
szeretet és testvéri egyetértés malasztjaival az életben, mit ők verőkkel 
cselekvének halálukban! 

Hajh! mert mig a haza népei közt a kölcsönös bizalom és e bizalom 
közt érő testvéri szeretet biztos gyökereket nem ver, addig, ha békét vetünk 
is, csak háborút aratunk ! És, mig jobbra tekintgetünk, hogy az események 
rohama meg ne lepjen, ime balról zúdul az reánk, és porba tiporja számítá¬ 
sunkat. 

Különösen e jelen korszakban, midőn a világ — és ez megfoghatatlan 
— az események csudálatos alakulásainál fogva oly állapotban van, mely se 
nem béke, se nem háború; se nem dicsőség, se nem gyalázat; se nem szeren¬ 
cse, se nem szerencsétlenség; se nem szabadság, se nem rabszolgaság; s 
mintegy egyenlő távolban áll egyfelül minden jó-, másfelül minden roszhoz; 
s mig a multak delejesen vonják, s & jelen bizonytalanságai aggasztják, ret¬ 
teg érinteni a, jövőt, melynek sorsa végtelenül finom selyem-szálon függ egy 
iszonyú örvény felett, hova minden perczben lezuhanhat. 

Ily helyzetében a világeseményeknek, oh Isten! hová forduljunk, ha 
nem a te végtelen irgalmasságodhoz! Hisz a múlt idők szenvedései közt, 
miktől ijedve döbben vissza a honfikebel, midőn atya és fiu, testvér és test¬ 
vér, barát és jóbarát gyanakodva rejtegeté egymás előtt keble titokszent 
fájdalmát, nemde hozzád folyamodtunk, irgalom Istene, kínszenvedésünk éjféli 

Csornai honvéd-emlék. 

óráiban, és te meghallgattad e nemzet fájdalmas zokogását, s m ár is éledezni 
kezd a sokat szenvedett haza és nemzet a te irgalmas kezed áldásától! 

Ime itt, a magyar nemzet eme vértanúinak sírjára borulva kiáltunk 
hozzád, oh népek Istene! mindenható karjaiddal emeld valahára rendes ke¬ 
rékvágásba e magyar haza minden népei és nemzetiségeinek összezavart 
jogigényeit, hogy egymást értve és boldogítva élvezhessék a közös szabad¬ 
ság alkotmányos áldásait! Légy te magad vezér és czél egyszersmind ama 
nagyszerű mozgalmakban, melyek a nemzetek közt mutatkoznak : mert 
minden mozgalom, mely nélküled történik, csak vészterhes rázkódás, mely 
ínséget terem! Légy te elválaszthatlan kapcsa ama nyájas testvériségnek, 
mely e haza társnépeit örökre egyesítse : mert nélküled minden kapocs, mely 
után a népek szive áhítozik, mint törékeny üveg, szétporlik, mielőtt meg¬ 
szilárdulna! 

Szabadítsd meg sziveinket a silány önérdek és kártékony szenvedélyek 
szolgabilincseitől, hogy a külszabadság, mely után korunk népei oly esengve 
vágynak, ne legyen egyéb, mint áldott viszsugára azon belszabadságnak, 
mely nélkül amaz rendetlenség-, féktelenség- és örökös zűrzavarrá fajul. Oh 
pedig könnyebb tűrni a börtönök rabbilincseit, mintsem a féktelen szabad¬ 
ság rettenetes 'bizonytalanságait! 

Szeretet Istene, te légy élete a népeknek, hogy azok szeretetben élje¬ 
nek, és az önzés undokságaitól irtózzanak. Te tűzd a józan szabadság szent 
zászlóját a világ közepére, hogy oltalmad alatt a fold népei és nemzetei a 
körül gyülekezvén az emberi tökély és boldogság legfőbb fokáig fejlődhes¬ 
senek ! Ebreszsz a kormányzókban szabadság iránti őszinte szeretetet, a kor¬ 
mányzottakban pedig kegyeletet a fegyelem és jó rend iránt! Add, hogy a 
fejedelmek tiszteletben tartsák a népek ősi szent jogait, a népek pedig kész¬ 
séggel teljesítsék polgári kötelmeiket! 

Oh ekkor nem lesznek többé bujdosó fejedelmek, sem tönkre jutott 
nemzetek, nem lesz többé harez, nem lesznek a népeknek oly vértanúi, mint 
im ezek is, kiknek jelenleg kesergünk sirjok fölött. 

De legyen elég a keserítő képekből. — Mondjunk áldást elvérzett hő¬ 
seink szendergő poraira; és a csendes sir fölött, melyben a haza szentjei nyu-
gosznak, kérjük a népek nagy Istenét, hogy imádott magyar hazánkat e ne¬ 
héz időviszonyok között vezérelje szerencsésen az alkotmányos szabadság 
és valódi jólét biztos kikötőjébe. Legyen áldás e haza minden népein! Éljen 
a magyar haza! Éljen a magyar nemzet!" 

Egyveleg. 
— (Nagy Sándor és a brahminok.) — Kr. e. 327-ben. — Midőn Nagy 

Sándor a görög miveltség zászlaját a Ganges partjain lengeté, sajátlag vi¬ 
láguralmát megalapítani akará : útközben nem egyszer találkozott a brah-
minokkal (indiai papokkal), kik élczeikről és álbölcsészetökről már akkor 
híresek valának. 

Egyszer foglyává lőn tíz ily brahmin, miután több másokat kivégezte¬ 
tett. — N. Sándor, élczeikről meggyőződni akarván, így szólt hozzájuk: Hall¬ 
játok, mindegyikhez egy kérdést intézek, s a ki legroszabbul felel, annak 
először kell meghalnia, a többinek utána. A legöregebbik közületek lesz 
a biró!, 

„Elő létezik-e több vagy holt?" 
I. br. : Élő; mert a holtak nem léteznek. 
,,A föld táplál-e több állatot, vagy a tenger?" 
II. br. : A föld, mert a tenger a föld része. 
„Melyik a legravaszabb állat?" 
III. br. : Az, melyet az emberek még nem ismernek. 
„Miért izgattátok föl ellenem klrálytokat ?" 
IV. br. : Mert óhajtottuk, hogy inkább haljon meg, mintsem becsület 

nélkül éljen. 
„Mi volt előbb, nap-e vagy éj ?" 
V. br. : Nap, mert az egy nappal megelőzé az éjt. 
„Nemde e felelet álbölcsészi?" 
V. br. : A milyen a kérdés, olyan a felelet. 
„Mikép szerezheti meg valaki másnak valódi szeretetét?" 
VI. br. : Ha ő a leghatalmasb, és még sem rettentő. 
„Mint lehet ember Istenné?" 
VII. Ha olyant tesz, mit ember nem képes tenni. 
,,Az élet nagyobb erővel bir-e, vagy a halál?" 
VIII. Az élet, mert oly sok viszontagságot tűrni képes. 
„Meddig jó az embernek élni ?" 
IX. br. : Mig a halált jobbnak találja, mint az életet. 
„Bíró! melyik felelt legroszabbul?" J. 
X. br, : Egyik roszabbul mint a másik. 
„Te először fogsz meghalni ezen igazságtalan ítéletedért. 
Bíró : Ha szótartó király vagy : akkor annak kell meghalnia, ki leg-

roszabb feleletet adott. 
N. Sándor elneveté magát, s mind szabadon bocsátá és gazdagon meg-

ajándékozá őket; — mert nagylelkűségben mindenkor fölülmulhatlan akart 
maradni. — J. E. B. 

+ (London népessége) a legújabb számítás szerint jelenleg 2,803,034 
lakóból áll, tehát a legutóbbi 10 év alatt 440,798-al növekedett. A főváros 
lakóinak száma hasonló a 20 legnagyobb vidéki város lakóinak összegéhez, 
mely városok mindegyike 70 ezernél több lakost számlál. E városok: Boston, 
Birmingham, Bradford, Brighton, Bristol, Hull, Leeds, Liverpool. Man¬ 
chester, Norvich, Newkastle, Shaffield, Stock-upon-Trent, Sunderland és 
Wolverhanpton, melyek összesen 2,963,954 lakóval birnak. 

Vasárnap! Újság 27-ik számához 1861. 

T A R H Á Z . 
Vitéz hazánkfia megtiszteltetése. *) 

Vácz városának levele Földváry Károlyhoz. 
Tisztelt Honpolgár! p p y p újába, 

Az 1849. év vala ama gyászos idő, melyben az Urnák haragja, véres h o g y a z o u hflv> m i t k e b I e m b e n a csaták véres emlékezete megszentcsitett,' 
csatákban, városunk egére nehezedett. ° ' 'most, a polgári cselekvésnek nem kevésbbé küzdelmes, adná Isten, bár süke-

Az öldöklő vész közepette láttuk Önt, tisztelt Honpolo-ár, a legbátrab- r e s b ~ korszakában, legbuzgóbb óhajtásaimnak czélpontja legyen. A hon¬ 
bak élén mint hőst küzdeni. ° n a k v e ( l e l vagyunk, Uraim, mindig, mindannyian, kik ezt hiszszük, hogy 

De épen ezért sokszorosan érzik a megtisztelés teljes értékét, s e<>y-
szersmmd^n kötelességet mit ezáltal a haza reájok róv. & 

Uraim, melyen tisztelt Polgártársak! A hala legbensóbb érzetével 
lépek, Önök parancsa folytán, Vácz város képviselőinek díszes koszorújába, 
h h l i t k b I b ták é l é k t i ' 

gyei 

momra helyt adni kegyeskedtek. Eletem egyik feladása lesz, azt nem fog¬ 
lalni el érdemetlenül. — Hazafias hű tisztelettel maradván 

Pest, jun. 20-án 18(51. alázatos szolgájuk, hű polgártársuk, 
Földváry Károly. 

Irodalom ée művészet. 
+ (Uj honvédalbum) van keletkezőben, melyet Haan Rezső hontmc-

aljegyző Ipolyságon fog szerkeszteni, az 1848—49-iki hadjáratból me¬ 
rített tartalommal. E czélból fölkéri a honti volt honvédeket, hogy a tudo¬ 
másukra levő csaták és egyéb események tüzetes leírását hozzá július végéig 
beküldeni szíveskedjenek. Az album tiszta jövedelme a hontmegyei honvédé 

, . -. .. ^„ o., segélyző egylet javára lesz fordítva. 
varos, de az egész haza tűzhet csak illő jutaimi koszorút, hanem fogadja ezt + Kassán megjelent : „Szabad királyi Kassa városának Történelmi 
az On hősies lelke es kosz.lard lelkülete u-ánt híven megőrzött tisztelet zsehh;hiyve. I r t a é s ktadja Tutkó József, okmánytárral, hat képpel és a város 
szerény kifejezésének valamint vegye azon óhajtásnak miáltal városunk alaprajzával." A munka tiszta jövedelmének fele a m A k a d S a mlotáíra 
hazánk hősei irányában táplált kötelességének nemi részét azáltal telje- fele pedig alaptőkéjére fordittatik. Bolti ára 2 f n ^ k r ^ 
S l t e t t e - + Kolozsvárott megjelent : „Korány." Zsebkönyv. A ref. iskolai ífju-

sag dolgozataiból szerkesztik s kiadják b. Bánffi Dezső és Eéthi Lajos. 180 
lap. Bolti ára 1 ft 30 kr. A csinosan kiállított könyvnek mindenesetre érde-

szünkről 
nak kötelme, annyival is inkább, minthogy hazánk hőseirőli hű megemléke¬ 
zés a polgári erények egyik legszebbike. 

Ily elismerést kíván Vácz város közönsége tanúsítani azáltal, hogy 
a *.'. alatt ide mellékelve tisztelettel közlött határozata szerint a f. évi april 
hó 16-án tartott városi közgyűlés tiszteletbeli községi képviselőjének meg¬ 
választotta önt, tisztelt Honpolgár. 

Midőn tehát városunk által nyilvánult eme elismerés szíves elfogadására 
nők egyúttal arra kérjük miszerint ne tekintse e t j ta lom ki felkérnők, 

tüntetésnek 
y g 

egyúttal arra kérjük, miszerint ne tekintse ezt jutalom vagy ki¬ 
, mert jól tudjuk, hogy a haza hőseinek homlokára nem egy kicsi 

é h t ű h k illő j i i k h f d j 

Kik egyébiránt mély tisztelettel vagyunk. 
Kelt Váczon, 1861. april hó 30-dikán tartott városi közgyűlésünkbe 

Tisztelt Honpolgár tisztelő polgártársai Mukay Imre, 
Vácz városa birája, tanácsa és képviselete. 

—- (Az '.'. alatt idézett melléklet) 1861. évi april hó 16-áh folytatv. 
tartott közgyűlés 89. sz. határozata : 

A gyászos 1848
 9. évi önvédelmi harcz zajában Vácznál april hó 11-ér 

magát hősiesen kitüntetett III. honvédzászlóalj, úgynevezett vörös-sapkásol 
dicső parancsnoka Földcáry Károly, és szintén volt honvédezredes s kitüm 
hazafiasságáról ismeretes lakostársunk Zambelly Lajos urak köz örömnyíl-
vánitással városunk tiszteletbeli képviselőiül elválasztatnak. 

Miről is most nevezettek egy külön szerkesztendő okmánynyal értesi 
tendők. — Jegyzetté s kiadta Veszelovszky, Vácz város aljegyzője. 

Földváry Károly válasza. 
Tekintetes közgyűlés, igen tisztelt Polgártársaim! 

Utazásaim miatt későn jutott kezemhez a tek. Városi Hatóság f. év 
april 30-án kelt nagybecsü levele, mely tiszteleti képviselővé lett választá¬ 
somról oly pirító kegyességgel értesít. 

Uraim! jól tudom én, hogy azt nem csekély személyemnek, nem pará¬ 
nyi törekvéseimnek számithatom be; hanem veszem azon magasztos hazafiul 
érzület kifolyásául, mely e lelkes város polgárainak történelmi sajáta, s mit 
e 12 évi nyomorgatás gyötrelmei nemcsak kiirtani, vagy bar megrendíteni, 
nem birtak, hanem még ihlettebb emelkedésre magasztositottak. 

Igaz, Uraim, hogy nemzetünk jogos önvédelmi harczából osztályrészül 
számunkra nem a diadal koszorúja, hanem a legyőzetés rabláncza jutott: de 

lárditá, a j'jvőbeni hitét csak megszentesité. 
Es ha az uj élet kezdeményezésének ezernyi küzdelmei közt is marad 

» nemzet kebelében egy parányi emlékezet azok számára, kik a részökre ki¬ 
jelölt téren tartozásaiknak kitelhetőleg megfelelni törekedtek : nem eo-y 
rideg kötelesség teljesítése az — mint Önök, Uraim, kegyesen nyilatkozni 
meltoztatnak — hanem egy mérhetlen becsü jutalom azoknak, kiknek hon¬ 
fitársaik eme jóságára számítani sem bátorságuk nem vala, sem joguk. 

*) Nem szükség, bővebben magyaráznunk, hogy a katonai erények tiszteletét örö¬ 
mest látjuk; valamintazt sem, hogy mit. tett Földváry Károly, a kiről itt szó van. Tudja 
azt mindenki, hogymidön egyszer Kossuth egy bábolnai jeles paripával ajándékozta meg 
Pöldváryt, Damjamcs oly szavakra fakadt, hogy „kár azt neki odaadni, ngy is csak agyon¬ 
löveti a szegény állatot. ' (Vácznál is két lovat lőttek el alatta). Azt is olvasták sokan, 
hogy Görgei az "sszes magyar hadsereg legvitézebb katonájának nevezi Földváryt (Em¬ 
lékiratában.) 

y k mndenesetre érde 
mül rovandó fel, hogy aránylag nem sok benne a vers. A tartalom átalában 
komoly törekvésre mutat. 

+ (-4 „Tanulók Naplója1') cziinü folyóirat mellett igen hasznos mel¬ 
léklet jelenik meg. „Az egyetemes vegytan tankönyve" dr. Hirzel Henrik 
után fordítva ivenkint fog mellette szétküldetni. Az első ív a legközelebbi 

á l á j l számmal már megjelent. 

Az első füzet augusztus hóban jelenik meg. A munka jövedelme a fönnebb 
nevezett honvédsegélyző egylet javára fog fordittatni. 

+ (Politikai röpirat.) Pesten Lauffer és Stolpnál megjelent : „Ausz¬ 
tria hivatása és egy magyar birodalom lehetősége. B-től." A füzet 71 
lapra terjed. 

+ Müller Gyula bizoinányában megjelent : „Gróf Széchenyi István 
ovid életrajza",. Öt képpel. Második bővített kiadás. Kiadja Kotsányi 

László. 54 lap. Ara 1 ft. 
+ Ugyancsak Müller Gyula bizományában jelent meg : „Garibaldi 

rövid életrajza és katonás viszonyai." A 68 lapnyi könyvecskét Garibaldi 
kőnyomatu arczképe díszíti. 

4- (Rózsaági Antal) tudatja a közönséggel, hogy „A fertály-mágná-
ok" czirnű regénye előfizetési határidejét, a csekély számmal jelentkezett 
ilőfizetők miatt, szept. végéig meghosszabbítja. 

+ Kecskeméten Szilády Károlynál jelent meg : „Emléklap Katona Jó-
srf emlékszobrának Kecskeméten 1861-dik évi május 20-án történt leleple-. 
ési ünnepélyéről," 32 lap. Ára 20 kr. 

+ (Börkey Imre Szatmáron tudakozó-intézetet) nyitott meg s ezzel 
:apcsolatban „A Szatmári Értesítő" czimü lapra nyit előfizetést, mely f. évi 
ug. 1-től kezdve minden szombaton nagy féliven fog megjelenni. Előfizetési 
ra 4 ft, félévre 2 ft 50 kr, negyedévre 1 ft 25 kr. A pénzek a „szatmári tu-
akozó-intézethez" czimezve, f. hó 20-ig küldendők be. 

• (A „Sárospataki Füzetek") czimü protestáns tudományos folyóirat 

Szerk. 

Jidók. 
+ Debreczenben jelent meg; „Nőruhaszabási mütan." Kiadta Gusz-

inyi Sándor, első fűzet. 8 lap. Ára 50 kr. Kevésbbé borsos ár mellett bi¬ 
zonyára nagyobb kelendőségre számithatna. 

_ + (Emich Gusztávnál) hirszerint „Ungarische Post" czimü uj német 
lap fog megjelenni, mely a szélső baloldal szellemében lenne szerkesztve. 

Vas. üjs. 27. sz. — 1801. 
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+ j röpiratok.) Az egyiknek czime ez : „Eine Frage des letztenl + (Lisznyai Kálmán),.ismert költőnk veszélyesen beteg. Kívánjuk, 
' " - — '-"•• • " • •• • " x •" ••- • .A. — J - ^ : I — ' h o ^ y ismét szerencsésen kiállja a tűzprobát . 

4- (Morcari Rocca olasz énekes) nemzeti színpadunkon legközelebb 
vendégszerepelni fog. Még nem tudjuk, hogy mit tud, de jó sikert remélünk. 
Még élénk emlékezetben él nálunk Morcari azon szép tette, hogy a Perában 
tartott Széchenyi-requiemen,amagyarok iránti rokonszenvből, mint énekeső 

Wenblickes" 1861 von R . '. . (Rőnyi Sándortól). E röpirat eredetiben 
ma«yar nyelven az országgyűlési vitatkozások előtt Íratott, s maga a szerző 
által fordittatott németre. A másodiknak czime: ,.An Franz Schuselka, eine 

B h ü A F D á k F S h s e l k a " von 
által fordittatott németre. A másodiknak czime: ,An , 
Antwort auf die Broschüre : „An Franz Deák von Franz Schuselka, 
KolomanGrafMajláth.Mitglicd dcs ungarischen Oberhauses. 

med Resid basa, a török birodalom nagyvezire, mint az 1849-ben kibujdo¬ 
sott magyarok nagylelkű pártfogója azellemének ajánlá. 

András), az érdemekben megőszült hazafi, a „P. Naplóban 
i é l k é f t á e é t endí 

is közreműködött. maii u iat niujiH.Mt j ' " . ö — — —p, -

J- (Ui német hetilap) indul meg Lúgoson, „Krassoer Ztg" czim alatt. » m u i c m u ^ . . . , „ . . . . 
í ÍVaZéry Ármin a Szózatot) török nvelvrc forditá, s néhaiMehem- + (A bodajki hangverseny)a,bz.-Fehérvarott felállítandó Vörösmarty-v J • • • ,<.mi.... i.a..:.i. szobor javára 122 ft 19 krt jövedelmezett. 

egy korszerű, s hazai történelmünkre nézve nagyfontosságu eszmét pendi-
tett me<'. Azt indítványozza ugyanis, hogy az épitendő pesti országházban 
egy országos történelmi' levéltár allitassék fel, hova minden fontosabb okirat 
összegyüjtendő lenne. Hiszszük, hogy a képviselőház figyelemre méltatja e 
tervet, ha lesz rá ideje. . 

4- (Lovassy Sándor) előfizetést hirdet „Teleki-keserv" czimu eredeti 
busongó magyarra. Ára 1 ft. Az összeg július végéig szerzőhöz Abonyba 
küldendők. , 

4- (Egy külföldi Ítélete a „Bánk bán" operáról.) Plee Leo, a tranezia 
,Siécle" szerkesztőtársa közelebb Keletre utazván, fővárosunkban is töltött 
egy pár napot, mialatt megnézte a „Bánk bán" operát is, melyről a „Siécle" 
szerkesztőségéhez intézett levelében következőleg nyilatkozik : „A „Bank 
bán" magyar opera zenéje, melyet jun. 11-én hallottam, a legsajátságosabb 
és leo-büvölőbb egyszersmind. Megvan benne a melódia és öszhang, s minden 
tökély; galvanizál és magnetizál egyszerre. Sohasem láttam még ily bámu¬ 
lattal hallgatni remekművet, s az idegenek nagyobb furoréval tapsolták meg, 
mint a magyarok. Erkel ur, a szerző, kivel szerencsém volt kezet szorítani, 
ép oly gemalis, mint szerény férfiú." A levél többi része is rólunk szól, s 
minden sorából kitűnik, hogy nemcsak helyesen és igazságosan itél, de ro¬ 
konszenvez is a magyarral. Isten tartsa meg sokáig a derék francziat! 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
4- (Az országos központi bizottmány a londoni világkiállítás ügyében) 

jul. 2-án <n. Barkóezy János elnöksége alatt megalakulván, titkárokul Jankó 
Vincze és°Egan Jakab választattak. A kiállítóknak irányadóul szolgáló pro-
gramm-javaslat elkészítésével Korizmics László elnöksége alatt Rózsa La¬ 
jos, Kochmeister Frigyes, Érkövy Adolf, Morócz István, és Jankó Vincze 
bizattak meg. 

4- (Dohány irtás.) Ny Uráról irják, hogy ott egy fmancz négy katona 
kiséretében kertről kertre jár s mind kiirtja a dohányplántát. Ezt másutt is 
megteszik. ., 

4- (Próbaszántás gőzekével.) Köpcsényben közelebb Fowler-felc goz-
ekével tettek szántási kísérletet. Ezen ekével egy hold földet, melyre 4 ökör¬ 
rel egy napi munka kell, 40 -50 perez alatt lehet felszántani. Ezen ekét 
Schulhoff hozatta Dettára, egy a banknak elzálogitott államjószágra, mely¬ 
nek ő bérlője. A gép ára 20,000 ft. Sok pénz ez, és ugylatszik, a gép 
még nem a mi viszonyaink közé való. 

Közintézetek, egyletek. 
4- (Htrczeg prímás ö eminentiája) a Szent-István-társulatnak egy 

sajátház szerzése czéljához 2000 fttal járult, 
4. (Gr. Pálffy János a pesti honvedsegelyzo-egyletnek) 10UU ftot ado¬ 

mányozó . ̂  ^ Akadémia) jun. 24-iki ülésében Csengery Antal felolvasá 
az első részt Erdélyi János munkájából, melyben Verulami Baco élete, 
munkái s ezeknek hatása a tudományok s különösen a bölcsészet átalakulá¬ 
sára nagy alapossággal és részletességgel adatnak elő. Azután Vámbery 
e'vy a n Múzeumban találtató török kéziratot ismertetett meg, melyben 
ífoVrádmegye statisztikai leirása foglaltatik. Végre Rómer Flóris a régé¬ 
szeti bizottmány tagjául választatott, a statisztikai bizottmány múlt ülésé¬ 
nek jegyzőkönyve olvastatott fel,s az uj adakozások jelentettek be. Összesen 
a múlt hót alatt az Akadémia számára 337 ft, a Széchenyi-emlékre 767 ft. 

+ (A bodaj g y ) 
szobor javára 122 ft 19 krt jövedelmezett. 

+ (Dr. Arányi L'ijos), a pesti egyetemnél a kórboncztan rendkívüli 
tanára, ugyané tanszék rendes tanárává neveztetett ki. — Wertheim Tódor 
a vegytan tanára a pesti egyetemnél, hasonló minőségben a grátzi egyetem-
hez tétetett át. 

-f (Az illető pénzű gyigazgatóságok), bécsi hirek szerint azon paran¬ 
csot kapták, hogy mindazon iparosok üzletét rögtön szüntessék meg, kik az 
adóhátralékot mindeddig nem fizették be. 

4- (Dr. Lancelot franczia festesz) a napokban Parisból fővárosunkba 
érkezett, hogy a!„Tour de monde" czimü képes vállalatot a Duna tájainak és 
különféle népviseleteinek rajzaival gazdagítsa. 

4- (Markó Karolt/) hires festesz hazánkfiának a florenczi olasz műba-
rátok sírboltot emelnek, mely czélra az aláírási iveket gr. Gheraldesca bo¬ 
csátotta szét, kinek nyárilakában Antellában sokáig lakott a művész. E sír¬ 
bolt is itt fog emeltetni Markó hamvai fülé. 

4- (Minorelli mülovartársasága) Odessából fővárosunkba érkezett. 
4- (A pesti Dunapartot) szabályozni készülnek. E czélból Thaisz fő-
á l ö k é l t t b i t t á l k l t ely mnkálatait mielőbb 

— (Hangverseny Abonyban, jul. 1.) Abony, hol a rege szerint, 1846- ! érkezett körünkbe Bács színtársulata, s azonnal 20-án a város alatti erdő-
foan a czivilizátio áldásai, értsd német nyelv, minden házban fogékony keb- j ben rögtönzött színkörben előadák a „Huszár csinyt." Az éjien ott mulató 
lekre találtak az utóbbi időkben nagyon kezd hátramaradni, a mennyiben vendégek siettek e nemzet napszámosainak munkabérét jó gazdához illőleg 
magyaros érzülete, mindent fölkaroló lelkesedése visszavezették azon barbár megadni, s mint tudom, ugy a néző, mint játszó személyzet e rögtönzéssel 
állapotba, midőn a magyar ember csak magyarul beszél, halványának csak meg volt elégedve. — S talán ez índitá színészeinket, hogy ma ismét elő-
liazáját tekinti, s idegen istenek előtt nem akar meghajolni. E tulajdonságok | adást rendeztek, s eléggé sikerültén adták a „Falusiak"-at. Mindnyájan jól 
Abonynak eddig is messzeterjedő 
költött , volt alkalmam arról 

hírnevet szereztek, mi hogy nem vala 
d i Mi i i l hi 

gy 
, meggyőződni. Mig igen tisztelt házi¬ 

gazdámnál Márton Lajos urnái a jeles regényíró Abonyi Lajos atyjánál a 
magyar nyiltság s vendégszeretet örömeit igazi, meg Árpád idejéből való 
zamatosságukban élvezhetem : addig a művészet oltára körül összeseregelve, 
jól esett azon tiszta ihletet is látnom, mely a művészetek szeretetéből ered, 
s a nemesen érző lelkeket titokban itt is megszállja. A követválasztás be-
•végződése után, melyben Máriásy Béla ismert megyei szónok maradt a 
győztes, mindenki, kit csak a választás megtörténte után az uj képviselő 
tiszteletérc rendezett nagy ebéd hatalmas csábja vissza nem tartott, a ka¬ 
szinó felé sietett, hol a szellemi élvezetek lelket tisztító s nemesítő, mind¬ 
annyiszor egyszersmind jótékonyságot is gyakorló égi eredetű istennője vá¬ 
rakozott. A lelkes Kecskeméthy István, ki az abonyi hangversenyeket ren-. 
élezni szokta, hol tettekkel, hol szavalatokkal (egyszer Petőfitől, egyszer 
pedig Tarkanyitól szavalt) ezúttal is fáradhatlan volt annak élvezetessé té¬ 
telében. Neki köszönhetni, hogy a jeles Nyisnyai Gusztáv zeneszerzőt, s a 
kitűnő érczhangokkal rendelkező nagykörösi dalárdát hallhattuk. Azon da¬ 
rabok közül, miket részint maga Nyisnyai, részint a dalárda énekelt, egy 
sem találkozott, mely a közönség zajos tetszésében nem részesült volna, mit 4- (A pesti Dunapartot) szabályozni készülnek. E czélból Thais fő ^ . _ . 

kapitány elnöksége alatt bizottmány alakult, mely munkálatait mielőbb Lovasy Sándor is „1eleki keserve" czimü, meginditoan szép, önmaga által 
megkezdi. l > y halljuk, hogy a Dunaparton levő faraktárakat is el akarják zongorán előadott zeneművével méltán megérdemelt. E műre előfizetés van 

8 , T . • nvitva. s ón őszintén mondhatom, hoo-y habár a kottákhoz iif>rn Ártok. Icész-onnan hordatni. nyitva, s ón őszintén mondhatom, hogy habár a kottákhoz nem értek, kész-

ban sokat 1858-ben, midőn az a hatalmas ü t ű t . 
4- S.-A.-Ujhelyen bizonyos Balázs nevű volt honvéd (!) működött 

mint cs. adóbiztos. így irják legalább a „P. N.-nak." 
4- (A pesti orvos sebészi dekanátus pénztára) a „P. H." szerint f. hó 

1-én kiraboltatott. A pénztárban 16,000 ft államkötelezvényekben és 3O0O 
ft késznénz volt. A szoba kettős ajtaja, hol a pénztár állt, feltöretett s a 

fél k é k W t h f l k l l t t t t t k 

p 
itisérve. Az 

Kipfelhausertől, Molnár Pál által, mindkettő a tetszés élénk jeleivel 
A i l l i azonban a szeretetreinéltó Gaal Vilma és Kozicz est csillagai 

4- (Reguiy Antal hamvai fölé) a kerepesi-ut melletti temetőben tisz- tetve érzem magamat, előfizetni rá. Volt két humorisztikus szavalat, egyik 
telői 270 ftnyi gyűjtött összegből szobrot emeltek. Az egyszerű sirkő Du- » „Pro és contra" Kakas Mártontól, Abonyi Lajos által; másik : „A mi szó-
naiszky müve, Szürke márványból készült s tört görög oszlopot ábrázol. _ ™ / w « irm&H,o„a«*Al \f«ln^ Pál i l«l ™WiL,űt+x „ •„*„«£• /u„i, ;„lo;^i 

4- (Üstökös.) A múlt hét elején egy fényes üstökös tűnt fel a nyugati 
láthatáron, a nagy medve csillagzat alatt jobbra. Népünket sokkal felvilágo-
sodottabbnak tartjuk, mint sem szükségesnek látnók bővebben bizonyitgatni, 
hosíy ez égi tünemény sem háborút, sem valami Isten csapását nem jelent. 
Az üstökösöknek nem az a rendeltetésöka nagy mindenségben, hogy nekünk 
parányi porszemeknek a jövendő titkait előre jósolgassák. Irtunk e tárgyról 
e lapokban sokat 1858-ben, midőn az a hatalmas üstökös feltűnt. 

.Judit kisasszonyok valának, kik erejök öntudatában is, igénytelenségök át¬ 
látszó fátyolába burkolózva igazi ihlettséggel szavalták Petőfi s Tóth Kál-
anán költeményeit. Rám e nemes hév, mely csak tiszta lelkek tulajdona lehet, 
igen kellemesen hatott, s csak érzésimnek adok hangot, midőn e lelkes höl¬ 
gyeknek, kik nem törődve a még itt-ott fenlevő előítéletekkel, műkedvelői 
hajlamaiknak minden jótékonysági kérdésnél tért szerezni buzgólkodnak 
* föllépéseik által nőinknek nemcsak a divat, pipere, de a lelkiek utáni élénk 
vágyáról is meggyőznek, — ha mondom, nekik hazafiui üdvözletemet még 
^egyszer kifejezem. Annál jobban esett ez utóbbiról meggyőződnöm, mert 
több, különben igen szellemdús és szeretetreméltó hölgy, azon tévhitben ta-
Ján, hogy a szavalók, éneklők és zongorázók csak azért járnak az emelvény 

tt k f i sznenz v o n . &. s z u u a u t a i u s a i i a i a , uui a. u c i u t n i a.im, i t i i u i c i i i n o •» , , „."-,,.,, , , „ ,. . ° , , „ , . , . / , , jtt ±JÍ -í i 11 »-"-o'-F1-"'' *"* + 1 -lír AV. f'i 1 1 1 •« i ti 1 • lépcsőm fol le, hogy az o fesztelen, s a lehető legvidámabb beszélgetéseikhez Wprtlioiin-fclp syekrénv ugyancsak Wertheim-fele kulcscsal nyittatott ki. f l • oj, , .. n i - »i „ •• 1 -n 1 • 
\v trtniim in t " ^ " - " J ucJ am-o*** j .aecompagneirozzanak, könnyen az ellenkezőről győzött volna meg. E tekin-

A t e t t e s e k e t n y o m o z z a k . . 1 ' • . _ A Í _ Í ^ I . I . Í t — i — 1_!._ i . " u ^ . » r - . i . . . / . m 11 t i •>• 

4- A „M. O." londoni levelezője irja : Kmetty György nem rég hiva¬ 
talos volt Argyll herczeghez, hol nem kis örömére, az angol főnemességnek 
csillaga, a fiatal és szellemdús Sutherland herczegné, magyarul szólt a tábor¬ 
nokhoz, s nao-y meglepetésére elmondá a magyar nemzet imáját a Szózatot, 
oly tiszta nyelven, mely becsületére válnék bármely magyar hölgynek. A 
herczegné már két év óta Rónai Jáczint hazánkfiának tanítványa. 

4- (Debreczen egyik választókerülete) nem bir képviselőhöz jutni. A 
lemondott Révész Imre helyébe először gr. Degenfeld Imrét akarták megvá¬ 
lasztani, de ez nem fogadta el a megtisztelést. Ezután uj választáshoz fog¬ 
tak , még pedig, Oláh Károly ellenében Rácz György tímár mester, 
ajánltatott szavazás utján. Azonban a választók szétmentek, s Oláhra csak 
39-en szavaztak, ki ily csekély szavazattal nem akarta a követséget elvál¬ 
lalni. I ° r háromszori választással sem bírtak követet fogni. 

S ) U ' 

lalni, így háromszori választással sem bírtak követet g 
+'(Uj vallásfelekezet.) A temesvári német lap egy uj vallásfelekezet 

keletkezéséről tudósít, melynek eddig Temesvárott már 160 tagja van. E 
vallásfelekezet „uj katholicismus" czim alatt, a társadalomra nézve veszé¬ 

l lyes volna. 

+'(A Sz.-László-társulat) f. hó 4-én d. u. 5 órakor Pesten, a papnö¬ 
veldében közgyűlést tartott. _ . 

4- („A budapesti hajós-egylet alap- es rendszabályai1') megjelentek. 
Az egylet igazgatósága áll : gr. Waldstein János elnök, gr. Széchenyi Béla 
igazgató, Rosti Pál pénztárnok és titkár s 12 választmányi tagból. 

Ml njság? 
4- (Hg. Lichtenstein Ferenc*), Magyarország katonai főparancsnoka 

Budáról Bécsbe költözött, hol lovassági fővezérré Ion; helyette gr. Coronini 
Cronberg táborszernagy jött főparancsnoki minőségben Budára. — E kine¬ 
vezésen kivül a hivatalos bécsi újság még a következő várparancsnoki vál¬ 
tozásokat jelenti : Bersina Ede báró komáromi, s Blomberg Frigyes báró 
péterváradi várparancsnokok nyugdijaztatván, helyettök várparancsnoki mi¬ 
nőségben Komáromba Ruckstuhl Antal altábornagy, s Péter váradra Jung-

"Ferencz vezérőrnagy neveztettek ki. 
4- (Pauler Tivadart), a jogikar közszeretetben álló dekánját, 

— Honiból irják jun. 27-ről : E hó 23-án vasárnap a honti honvédse-
gélyző egylet javára hirdetett hangverseny és tánczvigalom megtartattak, 6 
mondhatjuk, hogy ezek oly fényesen sikerültek, mint eddig még sohasem. 
Hangversenyző művész vendégeink, mint Szűk Róza kisasszony, Stéger, ( 
Székely Imre azután a többi szíves közreműködők, mint Liptay Victorin keretlenül összevissza kutatták; a csataterén maradt kalapját es botját dia¬ 
kisasszony, Zsembery István, Szentkirályi Ödön és Kovarcz Emil, előadá- j -dallal hurczolák keresztül az utczákon. Mint gyanítják, a támadás előre ki 

tétben a szintén itt lakó érzelemdús költőnő, Kalmár Rózáé az érdem, ki az 
ubonyi nők jelenlegi nemes vetélkedéséhez, s közreműködői készségéhez a 
legelső úttörő volt. — Hangverseny után, melynek fele jövedelme az abonyi 
református iskolára fog fordittatni, lakoma és táncz következett. Az elsőben 
a nagykörösi banda gyönyörködteté szabatos játékával a vigadókat, mit 
•csak a szebbnél szebb toasztok szakasztottak néha félbe. Ki kell emelnem 
Németh Albert országgyűlési követ toasztjait, melyek ép oly erős festésüek, 
mint hires beszédje. Vele töltött óráimat a legemlékezetesebbek közé soro¬ 
zom. — Általában újra meggyőződtem arról, hogy ámbár Pestről azért me¬ 
gyek ki, hogy feledjem kis időre hivatalos foglalkozásimat, mégis mindig 
azon veszem észre magam, hogy a megyeházán kivül is jegyző maradtam, a 
mint hogy ezen utamban is, melybe jól esik Beöthy Lajos másodalispán úr¬ 
hoz Törteire tett kirándulásomat is foglalnom, — egyebet sem tettem, mint 
azon szép órák emlékezetét jegyezgettem, melyeket mind itt, mind ott át-
«élve, máig is szivemben hordozok. — Dalmady Gyözö. 

4- (Adat napjaink történetéhez.) Győrött az ottani lap szerkesztőjét, 
Szilvásy Mártont m. hó 27-én estefelé 7—8 óra közt, midőn az utczán egye-
ilül ment, mintegy 20 — 25 gyalogkatona megtámadta, s bár botjával védte 
magát, lábáról lerántották s szuronynyal és ököllel vérig sebezték. A dur¬ 
ván bántalmazottnak végre sikerült egy közeli ház udvarán át megmene¬ 
külni. Miután a katonák a házat, hova a bántalmazottat befutni látták," si-

ggé összevágó volt, de különösen jól töltötték be helyeiket: maga 
ató (Óváry), az alig két hónapos színésznő Júlia (Irma) és Váradi 

könyökre fakadva igy kiálta fel : „Mit? 
íVllah! Elátkozott ebek, nem halhatok 

működtek, a darab nemű kis megbocsájtható ik e/igék elleni hibák kivéte¬ 
lével, elé 
az igazgató 
(gr. Erdei). — Azonban dicséretére legyen mondva művelt közönségünk¬ 
nek?? a fiatalságot, s két nőt kivéve egy sem jelent meg, bár|igéretök után 
3 4^-ig várattak magok után, nem tudom, minek tulajdonitható?! 
Annyival inkább elismerést érdemel a szomszéd Szelevényről bejött két lel¬ 
kes hölgy és az úgynevezett kisvárosi középosztály, kik meglehetős számmal 
voltak képviselve. — X. 

4- (Abdul Medsid sirja.) Stambul egyik legnagyobb magaslatán, Sze-
lim zultán mecsete mellett, épittetett ezelőtt két évvel Abdul Medsid fehér 
márványból sírboltot. Az építész, hogy a zultán kegyét annálinkább meg¬ 
nyerje, egy év alatt bevégzé munkáját Bejelenték ezt a zultánnak, de ez 

sirom készen van már? Allah! 
íeg nektek elég korán? Mennyi 

ideig kellett várnom, mig színházam, palotáim elkészültek, és sírommal oly 
nagyon siettetek? De bebizonyítom nektek, hogy élek még! Romboljátok le 
rögtön sirboltomat!" Es a parancs teljesítve lőn. Egyes kődarabok jelölik a 
helyet, hol Abdul Medsid hamvainak kell vala nyugodniuk. 

4- (Gyilkosság.) Nagy-Kőrösről irják, hogy ott e hó 1-én este egy 
fiatal ember édesanyját meggyilkolta. A tettest, bár késsel védte magát, a 
megyei biztos azonnal elfogta. 

4- (Tolvajbanda.) Komárommegye gesztesi járásából irják, hogy a ha¬ 
tóságok már tavasz óta egy kiterjedt tol vaj bandának vannak nyomában, 
melynek e tájon majd minden faluból van egy pár tagja; ugylatszik, hogy 
Sopron és Nyitrától egész Szeged, H.-M.-Vásárhely és Szolnokig van össze¬ 
köttetése. Eddig több megyéből mintegy 60 egyén van befogva. 

4- (Rozsnyón az adóexequáló katonák)a, premontreiek vezetésére bízott 
főgymnasiumot is megszállták s a 6-ik osztályt cs. k. kaszárnyává alakítot¬ 
ták át. 

— (Halálozás ) A magyar lapirodalom egy szorgalmas és tehetséges 
munkását veszté el. Jcnevai László, ki a lefolyt évtizedben komoly tanul¬ 
mányt tanúsító, számos, többnyire nemzetgazdászati czikket irt a magyar 
lapokba s a közelebbi 5 év alatt a Vasárnapi Újságnak volt állandó és rendes 
munkatársa, június 27-én életének 34-ik évében, hosszabb ideig tartó szenve¬ 
dés után körünkből örökre elköltözött. Hogy bajának enyhülést találjon, 
néhány héttel ezelőtt a falusi üdítő lég után epedve, somogyi 
Eddébe költözött ápoló gondos neje társaságában, de alig eî  
tartózkodása után be kclle végeznie rövid életpályáját, hagyván maga után 
gyászoló özvegyét és két kis árváját. Megilletődve áldozzuk e né¬ 
hány sort elhunyt barátunk emlékezetének, ki szerény munkakörében is, 
folytonos tanulmányoknak szentelve idejét, becsületes jelleme, kitartó szor¬ 
galma és pontossága által minden ismerősei tiszteletét birta. Közelebbi 
években a m. biztosító társulatnál is viselt hivatalt s az 1848/9 szabadság-
harezban, hol főhadnagyi rangot nyert, a csatamezőn is bebizonyitá hazája 
iránti lángoló szerelmét, mely csak élete utolsó perczével hamvadt ki keblé¬ 
ből. Áldás poraira! 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten 
beküldetett : 

A budai népszínház alapjához : Irsáról többen Suhajda József mérnök 
által 11 ft. 96 kr. 

(Az egyes adakozók : Zombory László 20 kr., Suhajda József 1 ft. 00 kr., Mayer 
Nándor 20 kr., Szabó János 1 f»., Blond Imre 1 ft. 1 kr.| Gaylhoffer János í ft. 60 kr., 
izabó Kálmán 1 ft. Tassy Kálmán 1 ft. 25 kr., Irsay György 1 ft., Pertich Simon 20 kr., 

egy magyar 1 ft., Liebner Jak. 50 kr., Tassy Ign. 50 kr., Vághelyi János plébános 1 ft.) 

rokonaihoz, 
xy heti ott 

baur múlt 
hétfőn este, mint születésnapján, az egyetemi dalárda igen szép szerenad-

saikkal minden várakozásainknak teljesen megfeleltek; de különösen Szűk 
Róza kisasszony remekül kezelt gordonkajátékával, midőn a .,("serebogár," 
„Télen nyáron" és a „Szózatot" előadá, úgyszintén Stéger hires dalmüvész 
hazánkfia is, midőn a „Sötét az éj a pusztán" czimű népdalt éneklé, s végre 
Székely zongorán remekül játszotta „Ha látom a forgeteg elejét" meg a 
Rákóczy indulót. A bevétel tetemes lehet, s gyanitás képen 5 —600 ftramond¬ 
hatjuk. — A honti közönség ezúttal kitett magaért, mi miatt megilleti a 
dicséret. •— L. K. 

4- (Kraléban az izraelitanöknek) az izr. község részéről meg van 
tiltva a krinolinviselés, s ki van hirdetve, hogy a mely nő a tilalmat átlépi, 
nem bocsáttatik be a zsinagógába. 

4- (Fontos újság.) A ,,K. K."-nek irják Bukarestből jun. 15-ről : „A 
mai postán Kostantinápolyból bizalmas levelet vettem, melyben szóról szóra 
ez áll : „A konstantinápolyi szard konzul Cerutti parancsot kapott, több 

tiszteié 

volt csinálva, boszuból azért, mert a „Gy. Közlönyben" egy lovaskatona 
rovatott meg, ki egy úrhölgyekkel utazó kocsira lőtt pisztolyával, mert az 
ki nem tért előle. Ily lábon áll a közbátorság Magyarországon. Reméljük, 
iiogy a tettesek érdemök szerint lakolni fognak. 

— (Kaszinó és színészet Kun-Szt.-Mártonban ) Kun-Szt.-Márton, jun. 
22-én. Haladunk mi is! alig alakult meg városunkban a dalárda-társulat 
lelkes ifjainkből, már is életre valóságának szép jelét adja, — Ugyanis e hó 
20-án egy barátságos összejövetel alkalmával, hol a szabadság, egyenlőség, 
testvériségért, s jelen sanyarú helyzetünkben annyira szükséges egyetértés¬ 
ért ürítettek poharak, lelkes dalárda-társulatunk a poharak között sem fe¬ 
ledkezett meg a czélról, melyet magaelé tűzött; mert egy oly índitványnyal 
lépett fel, melyért oly rég sohajtozunk, t. i. kaszinó alakítása; s alig repült 
el az ige, már is testté vált, mert a jelenlevők (26-an) magokat aláirák, azon 

M „„ . „ _ „„„„.„ t , „ v . ~~ r L . kijelentéssel : hogy nem rettenve vissza a még létező akadályoktól, ezt, ha 
magyart nem seo-iteni Olaszország felé. Jó volna ezért a magyar ifjúságot a tagok száma többre nem menne is, a legnagyobb áldozattal feltartandják. 
hiríapilatf e felőAudósitani." Engedje az ég, hogy e nemes törekvést siker koszoruzza! — E hó 19-én 

Segedelem-kérés. 
A mostoha sorsnak gyászvégzete ugy hozta magával, hogy Gyöngyös 

városa f. évi június 24-ke éjjelén iszonyú csapással sujtassék, — a megkon-
dult vészharang 8 óra hosszáig mintegy végitéleti tárogatóként hirdette a 
pusztító veszélyt, mely városunkat végenyészettel fenyegette, — a felriasz¬ 
tott lakosok rettegve futottak ki a hajlékuk küszöbén, s néhány perez múlva 
kétségbeesve tekintettek vissza annak romjaira, a dühöngő szél által is 
élesztett tűz 97 házat hamvasztott el, az ingóságok legnagyobb része is tűz¬ 
vész martaléka lett, és igy 140 családnak nem maradt egyebük hátra mint a 
koldusbot, és azon megdöbbentő tudomás, hogy már nincs többé mit vesz-
teniök, sőt még négy emberélet is áldozatul esett! s többen még most is 
fájdalmas sebeikben kínlódnak! — valóbaneroppant szerencsétlenséget egész 
nagyságában felfogni is alig lehet! 

Ily szomorú körülmények közepette támaszkodva a tisztelt közönség-
emes lelkületére, és emberbaráti szeretetére, melynek védszárnyai alatt nek 

már annyi sok inség enyhült meg, s annyi sok könyü száradt fel, egész bi-
zodalommal megkérem a tisztelt közönséget, hogy a könyörületesség fillé¬ 
reivel városunk szerencsétlen lakosainak sanyarú sorsát enyhiteni szíves--
kedjék. — Kelt Gyöngyösön, június 26-án 1861. 

Fökö'vy Antal, Gyöngyös város polgármestere*. 
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SAKKJÁTÉK. 
őO-ik sz. feladvány. — Cselkó Györgytől (Pesten). 

Sötét. 

i b c (1 e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépesre matot mond. 

14-ik sz. játszma. — Olasz megnyitás. 
CSERESNYÉS I. és ZÁIIY Zs. között. — Pesten, 1861. május 5-kén. 

Világos (Cseresnyés). 
1) e 2 — e 4 
2) II g 1 — f 3 
3) F f 1 — c 4 
4) 0 — 0 
5) d 2 — d 4 

e 4 — e ö 
e ő — f 6 : 
f 1 - e 1 f 

6) 

8) B 

Sötét (Záry). 
e 7 — e 5 

II b 8 - c 6 
F f 8 - c 5 
H g 8 — f 6 

e 5 — d 4 : 
d 7 — d 5 
il 5 — e 4 : 

K e 8 - f 8 
Ha Sötét Fc8—e(> s a rákövetkező 0) 

JJ/3 — g5 húzásra VdS — d5-tel felel: 10) 
Hbl — cH sikerrel következik. 

Világos (Cseresnyés). 
13) K g 1 — f 2 : 
14) V d 1 — f 3 
15) K f 2 — g 1 
16) V í ó — b 7 : 
17) V b 7 — a 7 : 

Sötét (Záry). 
F c 8 — f 5 
F f 5 — g 6 
H e 6 — e 5 
B a 8 - b 8 
15 b 8 — b 2 : 

A következő lépések mindkét részről kü¬ 
lönösen figyelemre méltók. 

9) F c 1 — g 5 
10) F g 5 — h 6 + 
11) II f 3 — d 4 : 
12) c 2 - c 3 

g 7 - f 6 : 
K f 8 — g 8 
F c 5 — d 4 : 
F d 4 — f 2 : f 

18) 
19) 15 
20) " 
21) 
22) 
23) 

II b 1 — a 3 
e 1 — e 2 

V a 7 — d 4 
B e2 — b 2 : 

c 3 — d 4 : 
B b2 — b 8 

V d 8 - d 5 
V d 5 - b 7 
V b 7 — b 6 
V b 6 — d 4 : 
H eő — c 6 
H c 6 — b 8 : 

s Világos 3 lépésre matot mond. 

A 75-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Oláh Miklóstól.) 

Világos. 
1) H e 2 — c 3 
2) II d 3 — c 5 
3) B b 7 - a 7 t 
4) F b 1 e 4 : 

Sötét. 
F f 2 — e 3 
F e 3 — c 5 
F c 5 — a 7 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Pesten : báró Balassa 
István, Cselkó György. — Lessen : báró Meszéna István. — Szent-Mihályon : Szalay 
Sándor. — Bécsben : Gold Samu. — B.-Keresztárón : Olcsváry Imre.— Gy.-Fehérvárott: 
Horváth Lajos. — Poroszlón : N% ilas Alajos. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Jánosiban : 
Keszler István. — S.-Patakon .- Szívós Mihály. — KU-Kürtösön ; Csemiezky Károly. — 
Parabutyban : Rothfeld József. 

Rövid értesítések. Jánosi : Keszler I. A 74. sz. feladv. ön által beküldött meg¬ 
fejtése hibátlan. — Pest : b. B. I. A helyes megfejtést kaptuk. 

Helyre igazítás. A mult számunkban megjelent 79. sz. feladványba zavart okozó 
sajtóhiba csúszott be. Sietünk a kijavitással. 

A dö koczkán álló helyébe cS állítandó. 

Színházi napló. 
Péntek, jun. 28. „Tartuffe." Vígjáték 5 felv. Irta Moliére. A mily jeles 

a jelen vígjáték, épen oly jeles személyesitője van színházunknál a czimsze-
repnek ; Tóth József ugy adja azt, mintha Moliére egyenesen őt választotta 
volna mintaképül, midőn a képmutatók nagymesterét megírta. Csak egy 
észrevételünk van ismét : ne markirozzon oly erősen a esábitási jelenetnél. 

Szombat, jun. 29. Willmers Rudolf hangversenye. Ezt megelőzte : „Ma 
anyámnál ebédelek." Vígjáték 1 felv. A hangversenyző művészről ezúttal 
két szempontból kell szoknunk : először ugy, mint zongoravirtuozról, és e 
tekintetben csak a legnagyobb elismerésünket nyilvánitliatjuk; másodszor 
mint zeneszerzőről, még pedig részben mint magyar zeneszerzőről, és e te¬ 
kintetben is sok dicséretest mondhatunk róla, bár mint ilyen, tagadhatlanul 
alantabb áll. Willmers több darabot adott elő, nevezetesen egy dallamteljes 
gvmphoniai hangversenyműt, egy magyar ábrándot, ,,Silphíde" czimü tanul¬ 

mányát és „Csalogány" czimü orosz dal saját szerzeményü átiratát; de leg--
több érdekeltséggel vártuk „Hunnia" czimü nagy zeneszerzeményét, melyet 
a lapok többször emlegettek, s melyet most az egész zenekar Willmers igaz¬ 
gatása mellett adott elő. A „Hunnia" magyar zenemű volna, legalább szerzeí 
olyannak akarta írni, de megvalljuk, sok idegent találtunk benne ; nem is-
csekély feladat az, valamely nemzet zenéjét annyira sajátunkká tennünk, 
hogy azon ama nemzet sajátságait, jellemét, gondolkozásmódját s egész lel¬ 
kületét híven kifejezhessük. Egyébiránt, ha a „Hunnia" nem is egészen ma¬ 
gyaros, de mindenesetre erőteljes, változatos és sok költői részlettel bir. A 
zenemű végébe a Kákóczy-induló és a Szózat elég szerencsésen van beszőve. 
Willmers számos tapsban és kihívásban részesült; meg is érdemiette. Kívüle 
még közreműködtek : Jókainé, ki Jókai „Petőfi-keresők" czimü költeményét 
szavalta, Voggenhuber Vilma a „Klapka-indulót" ésMarkovics Ilka Kovács 
Endre egy uj magyar szerzeményét énekelte. Az elismerő tapsokból mind¬ 
nyájuknak kijutott. A hangverseny tiszta jövedelme a Petőfi-szoborra szen¬ 
teltetik. 

Vasárnap, jun. 30. Másodszor: „Peleskei nótárius.1' Vígjáték 4 felv. 
Hétfő, jul. 1. ,,Londoni arszlánok". Vígjáték 5 felv. A közönség e rég-

nem látott, jó kedvű angol bohósággal igen jól mulatott. Priell Cornelia, 
Lendvai és Tóth József voltak az est hősei. 

Kedd, jul. 2. Stéger Ferencz első föllépteül : „Lammermoori Lucia." 
Opera 3 felv. Irta Donizetti. Stéger még mindig a régi kitűnő énekes; ez¬ 
úttal is, kivált a második felvonásban nagy hatással énekelt. Közönség szép 
számmal. 

Szerda, jul. 3. „Országgyűlési szállás.'* Eredeti vigjáték, 4 felv. Va-
hot Imrétől. 

Csütörtök, jul. 4. „Gizella-" Ballet. „A tiszaháti libácska." Vigjáték 

28-ik szám. 

1 felv. 

Szerkesztői mondanivaló. 
569o. Belényes. P. J . Tiszteljük a 8 évi hűséget és kitartást s reméljük, hogy ez¬ 

után is rá fog ön néha pillantani régi kedvenezére, habár csak titkon is. — A czikket kö¬ 
zölni szándékozunk. Hanem egyre kérjük, ne nehezítse ön a betűfalók mesterségét, azaz: 
ne irjon vörös tintával — a szerkesztő és szedők szemkápráztatása érdekében. 

5694. Beresszász. D. E. A kívánt számokkal, fájdalom, nem szolgálhatunk. 
5695. Olálll'alu. D. L Üdvözöljük a „régi verbunkost" s fáradni nem tudó buzgal¬ 

maért fogadja szives köszönetünket. A megbízásokat kiadóhivatalunk pontosan telje-

A Vasárnapi Ujsáfc hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/s ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-utcza 1. szám.) 

R i c a s o l i . 

sitette. 

Báró Ricasoli az, kit Viktor Emánuel azon kitünö megtisz¬ 
teltetésben részesített, hogy tanácsában Cavour gróf helyét foglalja 
el, mint olyan, ki jeles elmetehetségei és elismert képességeinél 
foo-va a közvélemény által már régebben jelöltetett ki arra, hogy 
a dicsöült nagy államférfiuval Olaszország függetlensége és egy¬ 
sége nagy munkájában közreműködjék. 

Rendkívüli tehetségei a toskánai ügyek vezetése alkalmával 
5696. Kiesd Lugosi..Az ön által is kedveit tárgyban az egészétet illetőleg igeik „ v i l v á n u l t a k először nemzete előtt . Az ujabb p a r l a m e n t i v i t ákban 

?ikk érkezik hozzánk. Örömmel latjuk az érdekeltséget e részben s ez is tanúsítaná a uyi lVdliuiwiv C Í U S Í U I u c m ^ u v viui;u. ^ j r ^ 
özlöny szükségét. Csupán annyit kell ön szives figyelmébe ajánlanunk, hogy lapunk- felsöbbsége mindenkinek fel tűnt , l eg inkább ped ig a Kabinet IOnO-

sok czikk 
szakközlöny szükségét. Csupán annyit kell ön szives figyelmébe ajánlanunk, hogy lapunk¬ 
nak különféle közlemények által igénybe vett tere különféle tárgyak között oszlik meg. 
Sok jeles czikk csak a tér korlátai miatt vonul háttérbe. Azért az ügyről nem feledkezünk 
meg s a mint lehet, toljuk előre, mig erőteljesen a maga lábára állhat. „Magyar erdészeti 
szaklap!" ez kell önöknek. S miért is ne támadhatna már ez is? 

5697. Besztercze. Egy többek nevében. Megtörtént eddig is, a P. U.-ban, a meny¬ 
nyire a tér engedte. Reméljük, jövőre még többet fog lehetni tennünk e tekintetben. 

5698. B. Gy.-nak Kecskeméten. A kérdéses tárgy iránt még nem adhatunk ha¬ 
tározott választ, de reméljük, hogy Pesten kapható lesz. Egyébiránt ráérünk vele akkor 
is, ha majd találkozunk. 

5699. Sz. János. Seh. Gy. A hrussói fenyves erdőben Tropper József körvadász 
által talált régi sarkantyút vettük, s óhajtása szerint átszolgáltatjuk a nemz. Múzeumnak. 

5700. Verseez. K. M. Az ajánlatot szívesen fogadjuk. A példány meg van ren¬ 
delve. 

5701. Debrcczen. B. K. A tihanyi sóstó rajzát munkába adtuk. 
5702. Darórz. K. J. A megbízások teljesítve. A folytatást köszönjük. 

HETI NAPTAR.: 
Hó- Katliolik.es INotest. 

is hetiuap naptár 

1 
8 
9.K 

10 
11 
12 
13 

Vasár. 
Hétfő 

ild 
Szerda 
Csütör. 
Péntek 
Szomb. 

Július 
F 7 Vilibald 
Kilián püsp. 
Lukreczia sz. 
Amália szűz 
Pius pápa 
Henrik cs. 
Margit szűz 

F 6 Pul. 
Kil. Deli 
Anatolia 
Fel. 7 fl 
Eleonor. 
Nábor 
Marg. J. 

Gőr.-orosz 
naptár 

Június (ó) 
25 A 2 Feb. 
•26 Dávid 
27 Pét. böjt 
28 Ozyrill 
29 Pét. Pál 
30 Iá Apóst. 
1 Július 

©Nap¬ 
kelet nyűg. 

P-
12 
13 
15 
16 
16 
17 

4 18 

Izraelit, 
naptár 

Tham. 
29 

1 AbBjt 
2 (hal.m. 
3 
4 
5 Eszter 
0 43. S. 

Hold¬ 
kelet nyűg.. 

ó. 
3 
4 
5 

P-
16 
22 
36 

6 51 
8 
9 

10 

7 
24 
41 

ó. 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 

p-
38 

42 
7 

29 
50 
10 

Holdnegyed : # Ujliold 8-án 3 óra 28 perezkor reggel. 

T A l i T A L O M. 
Zápolya János király (arczkép). Köváry Mihály. — Aratáskor. Börzöli Gábor. — 

gyes kiszakasztott lapok a történet könyvéből. VI. Papp Zsigmond. — II. Lajos király 
holttestének feltalálása a mohácsi csatatéren (képpel). — A kalocsai fögymnasium (kép¬ 
pel). Gerlai. — Hogyan támadt és miből áll a mi földünk? — A csornai honvédemlék 
rajzzal). — Egyveleg. — Tárház : Egy vitéz hazánkfia megtiszteltetése. — Irodalom 

is művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi újság? Adakozás. 
Segedelem-kérés. Sakkjáték. Színházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast (iiisztuv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyeíem-uU-za 4. szá.m alatt IV,-:ten 1861. 

o 
kének, ki azonnal átlátta, 
hogy ily embernek második 
helyet nem ajánlhat. 

önkéntelenül támad 
bennünk a vágy, e két állam-
férfiu összehasonlítására. Da¬ 
czára több nevezetes eltérés¬ 
nek, a közöttök létező számos 
analógiák folytán, a lényeges 
pontokban megegyeztek. — 
Származásuk, neveltetésük, 
körülményeik, czéljok, buz-
góságuk és kitartásuk nagy¬ 
szerű feladataiknak folytatá¬ 
sában egyenlő vala. És még 
azon különös sorsban is osz¬ 
toztak, hogy mindketten nép¬ 
szerűtlenségből emelkedtek a 
közbecsülés legmagasabb fo¬ 
kára. 

Köztudomás szerint Bet-
tino Ricasoli, Toskana egyik 
legrégibb és legnemesebb 
családjainak ivadéka. 

Javításai a mezei-gazdá-
szat terén, mint szintén iromá¬ 
nyai a szőlő, olaj- és eperfák 
helyes tenyésztési módjáról, 
mégPirenzében alapiták meg 
a báró hirét. A párisi világ¬ 
kiállításon Chianti boraiért 
érdempénzt és a becsületlegio 
keresztjét nyeré el. — Ö is 
azonban, mint Cavour, midőn 
nagyszerű vállalatok által 
öregbité saját örökölt birto¬ 
kai értékét, és vagyonositá a BÁRÓ RICASOLI. 

földjein élő bérlő gazdákat, gondolataiban e reformokat az átalá-
nos elöhaladással kapcsolá egybe. — Összeköttetései hónának mind 
belföldön, mind száműzetésben élő férfiai legjobbjaival, nem ke¬ 
véssé buzditák őt ernyedetlen munkálkodásra és a politikai tudo¬ 
mányok különböző ágainak tanulmányozására. 

Szabadelvű, de egyszersmind konservativ. — 1847-ben, mint 
Cavourt Károly Albertnél, ugy látjuk öt a toskánai nagyherczeg-
nél egy emlékiratot benyújtani, melyben administrativ és munici-
palis intézményeket és a honi papságot illető reform-javaslatokat 

terjeszt elő; merész szavak¬ 
kal irván le az utóbbiaknak 
tudatlanságát és retrograd 
hajlamait. 

Emlékiratának nyilvá¬ 
nosságra tétele után rögtön 
kineveztetett mint gonfalo-
niere, Firenzében. Ez idő¬ 
pontban még bízott Olaszor¬ 
szág akkori reformatori feje¬ 
delmeiben : Leopold és IX. 
Piusban; de szintén akkor 
Piemont kezdé figyelmét ma¬ 
gára vonni, hova diplomati¬ 
kai missioban küldetett Ká¬ 
roly Albert személyéhez. — 
Innen azon meggyőződéssel 
tért vissza, hogy legnagyobb 
fontosságú dolog, fejedelmét 
az olasz nemzeti mozgalomba 
belesodorni. Hiedelme any-
nyira ment, miszerint a köz¬ 
társasági kormánynak meg-
buktával, melytől ö közre-
munkálását határozottan 
megtagadta volt, a végre¬ 
hajtó bizottmányban teljes 
erejével oda dolgozott, hogy 
a nagyherczeg székébe vissza¬ 
helyeztessék, de ezen vissza¬ 
helyezését alkotmányadástól 
föltételezé. Hogy ezt Leopold 
nem tette, tudjuk. — Bánat¬ 
tal, haraggal szivében vonult 
vissza ekkor báró Ricasoli 
jószágaira és tiz év lefolyta 
alatt teljesen 


