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A magyar földet vastag 
hótakaró borítja. A hó 
karácsonyi ajándékként hul
lott le : A pesti hajóhidat 
már december közepén be
húzták, a révészek bö kere
sethez jutnak, ladikjaik sű
rűn fordulnak meg a pest
budai partok között. Január 
hatodikén megindul a jég 
zajlása és négy nap múlva 
már összeáll a Duna jégpán
célja. A városi mérnökök 
♦kitapogatják* a jeget, az 
őrök kiállanak a kijelölt 
utak végére és megindul az 
emberáradat a két testvér- 
város között. »A beállott 
Duna érdekes látványt nyújt 
a parton sétálóknak s úgy 
tetszik, mintha az ikervárost 
csak egy hóval boritott nagy 
árok választaná el, mellynek 
tetején apró fekete bogarak
ként látszanak az át járó
kelők, míg a Lánchíd építésé
hez felállított cölöpök ma- 

asra emelt fővel hirdetik, 
ogy nemsokára kész alkot

mány fogja megtömi a két 
város közti közlekedést any- 
nyira gátló jeget.* (Pesti 
Divatlap). A jégén való át
kelés sok veszéllyel jár, éven
ként több szerencsétlenség 
történik. Ezért Varsányi Já- 
nosmérnök és múzeumi segéd
őr ez év január közepén érde
kes tervet terjeszt a városi ta
nács e lé : létesítsenek jég- 
utat. A  legalkalmasabb 
vonalon öt ölnyl szélességben 
hintsenek szalmát, erre ujjnyi 
vastagságú kőtélhálót terít
senek, ennek végeit függesz- 
szék az út szélén a jégbe vert 
cölöpökre s a szalma és háló 
fölé fektessenek deszkákat.

Pesten az élet kissé meg- 
szintelenedett, az ország- 
gyűlés a főrendieket és a 
máskor Pesten mulató tábla- 
bírákat a koronázó város
hoz köti. De azért a farsang 
vidáman indul meg, a leg
látogatottabbak Privorszky- 
nak a Redutban (a régi Viga
dóban) rendezett álarcos bál

jai. Pozsonyban kényelmes 
táblabírótempóban tárgyal
nak a reformokról. »Politikai 
csillagzatunk a Vízöntő je-
fyében áll, —  írja az egy- 

ori tudósító. — Tengerün
kön szélcsend uralkodik, 
vitorláink összehúzva, ha
lónk horgonyon, de nem a 
kikötőben. S mi mégis azt 
véljük, hogy haladunk, pedig 
csak a habok táncolnak körü
löttünk.*

A lapok jelentése szerint 
elkészült a Béos és Pozsony 
közötti villanytelegráf I 

És halad az orvostudo
mány. A pesti kórházakban 
már érzéktelenftéssel végzik 
a műtéteket. 1847 február
jában Balassa professzor 
végez először »égény«-nek 
(éther) alkalmazásával mű
tétet, de most már azt jelen
tik a lapok, hogy »az égé- 
nyités ideje lejárt, helyt 
adva egy célszerűbb fájda
lomcsillapító szernek, a chlo- 
roformnak. Flór doktor, a 
Rókus-igazgatója 1847 de
cember 20-án nagy közönség 
előtt három műtétet hajtott 
végre chloroform érzéktele- 
nítéssel.* (Orvosi Tár.) Sok

előnyét sorolják fel az új 
eljárásnak az égényítés fölött, 
nem utolsó az, hogy »estve, 
gyertyavilág mellett is lehet 
műteni*, nem fenyeget a 
robbanás veszélye 1 

*
Január 24-én nyitották 

meg először a Nemzeti Mú
zeumot a nagyközönség ré
szére. Hétfőn és csütörtö
kön lehet megtekinteni a 
kincstárt, a pénz- és érem- 
gyűjteményt, kedden és pén- , 
teken a természeti osztályt 
és kémiai gyűjteményt, szer
dán és szombaton a képtárt. 
Kilenc órakor a közszemlé
let idejének kezdetét a belső 
udvaron elhelyezett harang 
meghúzásával adták tudtuk 
(Ez a szokás máig meg
maradt.) Egyig tartott a 
látogatás. Tilalmazták a bo
tok, ernyők és kardok, 
valamint másféle fegyverek, 
mint pl. »fokos« bevitelét. 
Tíz éven aluliakat szülői 
vagy nevelői felügyelet nél
kül nem engedtek be, úgy
szintén »az iskolai tanköny
veket macikkal hozó tanulók 
nem bocsáthatók be.«

A  Nemzeti Múzeum természettudományi tárát először nyitották meg a nagy
közönség előtt

A  kisvárosias Kálvtn-téri piac jölött trónol komoly méltósággal a Nemzeti Múzeum, hirdetve P est fővárossá fejlődését. 
Z848 januárjában nyitotta meg termeit a nagyközönség részére
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A magyar irodalom két 

vezető alakja: Petőfi és
Vörösmarty, közös vállalko
zásra készül. Shakespeare 
fordítására egyesültek. Vörös
marty már készíti is Julius 
Caesar fordítását.

Pest közönségét izgalom
ban tartja »az emlékezés egy 
kiváló bajnoka.« sLiohten- 
stein nevű hazánkfia időzik 
közöttünk és mnemotechni- 
kai művészetével mindenkit 
elbűvöl.« Mindenre emléke
zik, sok számjegyű számokat 
szoroz és oszt. Márciusban 
tanfolyamot nyit az Ellen
zéki körben és iparegyesület
ben és megtanítja a pestie
ket, hogy 1596 május 5 
szerda volt-e vagy szombat 7 
(Az Élet és Tudomány olvasói 
ezt a művészetet ismerik 1) 
— Egy másik messziről jött 
vendége is van a fővárosnak. 
♦Ludwigh úr, amerikai ma
gyar, aki az Egyesült Álla
mokban német lapot szer
keszt, az Ellenzéki körben 
tájékoztatta a pestieket, hogy 
milyen csodálatos gyorsan 
fejlődik az új világ.

*

A városi tanács új techni
kai terveket forral. Az evan
gélikus templomtól a pálya
udvarig és a Városligetig 
vasutat szándékoznak épf 
teni.

A város rendeletet ad k i : 
A kutyáknak szájkosarat kell 
viselniük, különben béfogat- 
nak. •

»Hejh, mostan puszta ám 
igazán a puszta t« Petőfinek 
gyönyörű költeménye az Élet- 
képek-ben jelenik meg s a re
formokra vágyók még »nem 
éreznek semmi fuvallatot#, 
amely a magyar pusztaságot 
friss tavaszi szellővel töltené 
meg. Pedig Párizs már for
rong és egy magyar szem
tanú éppen a forradalom ki
törésének előestéjén érkezik 
a világ fővárosába. Február 
2l-én aztán megmozdult az 
utca. »A tanulók és a betű
szedők viszik a forradalom

zászlaját. Többen honfitár
saink közül is bévetik ma
gukat az események sód-' 
rába.c

Mintha a csillagos ég is 
jelezné, hogy nagy, véres 
események következnek. A 
Pesti Hírlap február 10. szá
mában angol lapokból arról 
értesül, hogy naz idén egy 
nevezetes üstökös látogatja 
meg földünket. Halley 292 
évre számítá ki útját. Rec- 
card tankönyvében olvas
suk, hogy ez az üstökös 1214- 
ben, midőn megjelent, sugá- 
rait csaknem egünk egész 
felére átterjeszté. A Daily 
News szerint ez azon csillag, 
mely 1556-ban V. Károlyt 
megijeszté: His ergo indi- 
ciis me mea fata vocant 1 
(Ezzel a jellel szólít el engem 
a végzet!) Vájjon nem a vég
zet hírnöke lészen most is ?«

A hideg még dermesztő. 
A szegénység szenvedése, nél
külözése shatárt nem esmér. 
S mégis a. kegyetlen koldús- 
bíró egy kórházból kikerült 
szegényt dögönyöz a Felső- 
dunasoron a Városliget felé. 
Két ember megfagyott az 
utcán.«

Húszadika táján enyhülés 
következik be. A Duna jege 
egyszerre nagy zajlással el
takarodott.

*

Egy derék magyar iparos
ról is megemlékezik a sajtó. 
»Wanko gépész hazánkfia, 
ki magát több jeles külföldi 
gyárban kiképezé, legújab
ban nyomdák számára több 
gyorssajtót készített, mellyek 
a leghíresebb külföldiekkel 
is kiállják a versenyt.«

A  Lánchíd munkálatai is 
előhaladnak. nRövid. időn 
már a mázsás láncszemeket 
is beaggatják s ez évben már 
a gyalogok hídja okvetlen 
elkészül. Clark úr fogadást 
ajánl, hogy ez évben már át
kelhetünk a Dunán.«

*

Pozsonyban, az ország po
litikai fővárosában a rendek

tanácskoznak. Közben fé
nyes mulatságok, vigassá
gok, bár az egyik lap szemre
hányóan írja, hogy »a költ
ségek máris 4v2 millióra 
rúgnak és ezt mind a szegény 
jobbágyság viseli. És mfg 
a karok és rendek mulatoz
nak, a szükség és nyomor 
egyre bővül. Az alsóbb nép
osztály, amellyhez a gazda
gok asztaláról lehullott mor
zsák alig juthatnak el, sápad
tan, rongyfödten állja körül 
az itteni zárdákat, hogy dél
tájban ingyen étel osztassák 
ki közöttük.« A rendek a 
tanácskozásokon »fegyver- 
szünetben élnek, de ese- 
ménydúsabb napoknak néz
hetünk elébe«. A Pesti Divat
lap tudósítója Sz. titokzatos 
hallgatásáról pletykázik. (Mi 
tudjuk, kit fed ez az Sz. 
betű. Széchenyi a titokzatos 
hallgató 1) »JÓ is, hogy hall
gat, mondják sokan. Nem 
szeretjük, ha hallgat, — 
mondják ellenfelei — valami 
nagyban törheti a fe jét!«

*

Igen, nagyban törte a 
fejét, amely szakadatlan sor
ban öntötte a magyar hala
dás ügyét szolgáló esz
méket 1 Végül megtörte a 
csöndet. Beterjesztette az 
országgyűlésnek korszakot 
alkotó javaslatát a közleke
désügy rendezéséről. Még 
ellenfelei is tisztelettel hajol
tak meg a nagyszerű ország
építő terv előtt, amely négy 
fővasútvonallal kívánta be
hálózni az országot, Pestet 
a forgalom központjává 
kívánta fejleszteni, ezer és 
ezer embert kívánt munká
hoz és kenyérhez juttatni. 
Az első évekre előirányzott, 
az egész magyar gazdasági 
életet átfogó terv volt ez, 
száz év előtti elődje három
éves tervünknek, amely az 
ő szellemének is áldoz, amikor 
újjá akarja építeni legdédel- 
getettebb alkotását, a Lánc
hidat 1

A  magyar vasútépítés első korszaka, a hőskor, 1848-cal lezárult. A  Budapest— Vác, Budapest— Szolnok, Sopron—  
Katzelsdorf vonalak után 1848 aug■ 20-án a Pozsony— Marchegg közti vasút is  megnyílt, összesen 18 1 km hosszúságban 
szelték a vaspályák a magyar földet
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31 Sz Guido ap. Árpád
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A februári forradalom híre 

a hónap elejére már szétter
jedt az országban s a Po
zsonyban ülésező rendek érte
sültek a forradalmi mozgal
maknak Németországban és 
Ausztriában való terjedé
séről is. Hirtelen radikaliz
mus támadt a táblán, de 
nem ám a reformok iránt 
érzett ösztönös lelkesedés 
ragadta el a táblabírákat, 
hanem a forradalomtól való 
való félelem forrasztotta hir
telen a rendi tábla viszály- 
kodó pártjait »áldozatkész« 
egységbe. A parasztforra
dalomtól való rettegés kísér
tett és ugyanazok a rendek, 
amelyek február 12 óta nem 
értek rá a jobbágyfelszaba
dítás kérdésének fölvetésére, 
most a forradalmi hullám 
félelmetes hatására készek 
átgázolni az alkotmány meg
szentelt formáit.

Pest fiatalsága tette meg 
a forradalmi lépést, ünnepé
lyesen kihirdette a 12 pontot, 
a sajtót tényleg felszabadí
totta, a politikai foglyokat 
kiszabadította, megalakí
totta a *Közcsendi Választ
mányt*, amely a kormány 
megalakulásáig a legfőbb 
kormányhatóság szerepét töl
tötte be. Az utca forradalmi 
beavatkozása adja meg már
ciusnak igazi jelentőségét.

Hadd számoljanak be erről 
a dicső márciusról külön 
lapok. Itt csak arról emlé
kezzünk meg, milyen volt 
az élet külső képe és hogyan 
reagáltak az írók, tudósok, 
egyszerű munkások és a 
tudomány legfőbb fóruma, 
az Akadémia, ezekre a szívet 
dobbantó nagy eseményekre? 

*
A nyomdászmunkásság 

szíwel-lélekkel állott a pesti 
ifjúság mellé. Soha olyan 
gyorsan, olyan szívvel-lélek
kel nyomdászkezek nem dol
goztak, mint amikor a sza
bad sajtó első termékeit 
szedték ki és rakták a gépbe. 
A nagy március 16-i fáklyás

menetben pedig a közönség 
tüntető tapsvihara között 
vonultak fel a történelmi 
emlékű nyomda munkásai, 
kék zubbonyban, fejükön 
papírcsákóval, kezükben fák
lyát és nemzeti zászlót tartva.

*
Csak az Akadémia nem 

ünnepelt. A Magyar Tudós 
Társaság helyiségének abla
kait ezen az örömünnepen 
senki sem világította ki. 
Keserűen rója fel ezt a 
mulasztását az Életképek.

•
Pedig a betűnek, a szel

lemnek felszabadulását jelen
tette március 15 1 Két nap 
múlva már kihozták a rak
tárakból a betiltott és elkob
zott könyveket és visszajut
tatták a könyvkereskedők
höz. Régóta volt ilyen for
galom a pesti könyvesbol
tokban, mint ezeken a napo
kon. *

Ki hitte volna csak két 
héttel.előbb is, hogy mindez 
megtörténik ? —  kérdezi a 
felszabadulás örömében vala- 
laki. —  Az Életképek meg
felel rá. A költő érezte meg, 
a költő, ki *mint megtestesült 
népszenvedés, mint végítélet 
halálangyala* állott ezrek elé, 
hogy lángragyujtsa a lelke
ket. Ó már régen érezte, 
tudta, hogy ez a tavasz a 
szent tavasz lesz. »Varrd 
meg azt a zászlót feleségem !« 
így versel az új év küszöbén. 
Es a magyar írók feleségei 
március napjaiban megvarr
ják és kihímezik a magyar 
forradalom zászlaját.

*
Pestmegye választmánya 

elhatározta, hogy asSzabad- 
ság-téren* szobrot állíttat 
március 15 emlékének. »Ez 
lesz az első emléke a szabad
ságnak, hol századok óta 
oly sok volt, mi a szolga
ságra emlékeztetett* — szól 
a határozat.

Csodálatos összetalálkozása 
a magyar érzéseknek. A 
Párizsban élő magyarság is 
március 15-én tett hitvallást 
a szabadságeszmék mellett. 
300 magyar Hugó Károly 
író vezetésével magyar és 
francia trikolorokkal, a nép 
lelkes tüntetése között vonult 
Lamartina köztársasági el
nök elé s ünnepelte a forra
dalom győzelmét. eAhány 
ember lakik Frankhonban, a 
magyarok ugyanannyi baráti 
résztvevőre számíthatnak* 
— mondotta válaszbeszédé
ben a nagy államférfi és 
ragyogó szónok.

*

♦Ebből a lapból ki van 
küszöbölve az »y« betű. Ezen
túl senki nevét nem fogjuk 
ez arisztokratikus végbetűvel 
írni« — határozta el a Jókay 
szerkesztésében megjelent 
Életképek. Jókai élete 
végéig állotta ezt az elhatá
rozását.

•

A tudományos testületek 
közül elsőnek az orvoskar 
mondja ki a szabadság és 
egyenlőség eszméjét. Már
cius 23-i ülésén elhatározta, 
hogy minden okleveles orvos, 
vagy sebésztudor az eddigi 
tagokhoz hasonló jogokkal 
és kötelezettségekkel belép
het a pesti orvoskörbe. sA 
függetlenség és nyilvánosság 
jelszava ezen kínai falak 
közé is behatoltak* — írja a 
Pesti Divatlap.

*

Bugát Pál, az orvostársa
dalom vezető alakja, az Or
vosi Tár szerkesztője fölveti 
egy népszerűsítő, népképző 
tudományos lap megalapítá
sának ötletét, amely *az 
orvosi és természettudományi 
ismereteket a tiszta morál 
jegyében közölné.« Pest
megye választmányának ülé
sén pedig fölveti a követe
lést, hogy az új kormányban 
a közegészségügy számára 
külön osztályt létesítsenek.

A  bécsi forradalom hírére március i  y  ér délelőtt Petőfi és Jókai vezetésével tüntetőkörmeneivonult a Hatvani (ma Kossuth) 
utcában levő Landerer és Heckenasf könyvnyomda elé. Sűrű esőben megállva egy sajtón kinyomtatták >Mit kíván 
a magyar nemzet?< cím alatt zz  pontba szedett kívánságaikat
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Az utolsó rendi országgyű

lés végnapjait éli. A sürgős 
törvényjavaslatokat ' gyors 
egymásutánban tárgyalják le. 
Április 2-án leérkezik a ki
rályi leirat, amely az ország- 
gyűlés berekesztésének határ
napjául április 10-ét tűzi ki, 
Az »Életképek« gúnyosan 
számol be a pozsonyi han
gulatról. Úgy hírlik, hogy sok 
honatya nem mer visszatérni 
pátriájába. Csodálatos, hogy 
amikor a jobbágyság ter
heinek súlyosbításáról alko
tott törvényekkel tértek 
vissza tarsolyukban, nem 
féltek emelt fővel hazatérni 
és most félnének, amikor a 
népnek a szabadságot viszik?

•
Az ellenforradalom is han

got talál a karok és rendek 
utolsó tanácskozásain. Be- 
rényi János gróf a főrendi 
táblán sűrűn felszólal és 
minden újítást hevesen elle
nez. »Én nem bánom, bármi 
újítás történik, —  mondja 
egyik beszédében. — Ámbár 
magyarországi nemes többé 
nem vagyok, leszek szabad 
amerikai polgár.« A disszi- 
denseknek is voltak előd
jeik 1 *

A király április 10-én érke
zik Pozsonyba, hogy szemé
lyesen rekessze be az ország- 
gyűlést. Másnap ünnepélyes 
külsőségek között hirdetik 
ki a törvények szentesítését. 
Széchenyit is magával ra
gadja a nagy pillanat és ő, 
aki annyira aggodalmasko
dott *a forradalom szekeré
nek gyors vágtatása miatt*, 
most elérzékenyülve fordult 
Battyhányhoz: *Én azt
hirdettem, hogy Magyaror
szág lesz. Ti megvalósítot
tátok, hogy Magyarország 
van H *

A kormány tagjai most 
már elhagyják Pozsonyt és 
Pestre mennek, hogy meg
szervezzék minisztériumukat,

lefektessék a népképviseleti 
kormányzat alapjait. A régi 
intézmények felszámolnak. 
Az új kormánynak nagy 
nehézségekkel kell megküz
denie, nincsenek kiképzett 
emberei, akiket bizalommal 
fogadna 32 ország közvé
leményé, a régi bürokra
ták iránt, kik hűségesen 
szolgálták ki Bécset, nagy a 
bizalmatlanság. A miniszte
rek utolsó csoportja : Kos
suth, Battyhány, Széchenyi 
április 14-én érkezik a po
zsonyi gőzhajón. Pest ünne
pélyesen fogadja őket. A 
közcsendi bizottmány tag
jai, akik eddig Pesten a kor
mány feladatait töltötték be, 
ott állanak fáklyával kezük
ben a parton. Az üdvözlő- 
beszédetVasváry Pál mondja. 
Április 16-án a kormány 
proklamációban közli, hogy 
a haza kormányzatát átvette. 
Megszületett az új Magyar- 
ország.

Pesten a forradalmi láz 
magasan lobogott az ápri
lisi napokban is. Április 
9-én stöbben, kivált vidé
kiek, vörösszínü jelvényt tűz
tek fövegük mellé és ruhá
jukra, kik ellen néhány pol
gártárs vérengző kihágással 
vétett, abbeli tévhitben, 
mintha a vörös jelvényesek 
veszedelmet, vérontást és 
lángokat terveznének.* Ápri
lis 15-én a mesterlegények 
tartottak nagy tüntetést, 
ezrével vonultak a városháza 
felé, követelték a céhek el
törlését, a céhláda megsem
misítését s hogy mindnyá
juknak munkaalkalom nyuj- 
tassék. Széchenyi a Lánchíd 
munkálatainak siettetéséért 
buzgólkodik, hogy a munka- 
nélkülieknek kenyeret adjon. 
Április 19-én újabb népzavar
gás volt, a közelgő lakbér
negyedre tekintettel a lak
bérek leengedését követelte. 
A zavargások lecsillapítá
sára nemzetőröket és gráná
tosokat kellett kivezényelni. 
Április 23-án Pozsonyban

van véres tüntetés, a felizga
tott tömeg a zsidókra támad. 
•Pozsony gyalázatot tett ne
vén* — bélyegzi meg a ki
lengéseket Jókai. A kor
mány felszólítja Esterházy 
Pált, az ausztriai kapcsola
tok miniszterét, hogy sür
gesse a hadügyminisztérium
tól a magyar katonák kül
földről való visszahozatalát. 
A rend fenntartására szük
ség van a magyar katonákra, 
a szerbek és románok is 
lázongani, nyugtalankodni 
kezdenek. *

•Pest városa reklamálja a 
disszidenseket. Egyre töb
ben menekülnek el, —  írja az 
Életképek. —  Ugyan hova 
mennek ? Mindenütt utol
éri őket a forradalom*. (Élet
képek.) *

Szemere belügyminiszter 
Fényes Eleket, a nagy ma
gyar statisztikust megbízza, 
hogy készítse el egy orszá
gos statisztikai hivatal ter
vezetét.

Április 10-én a budapesti 
mérnökök és technikusok az 
egyetem nagytermében egy
begyűltek és 10 pontban fog
lalták össze kívánságaikat. 
A mérnökök tíz pontja olyan 
programmot nyújtott, hogy 
egyik-másik követelésük még 
ma is időszerű. Az ország 
technikai újjáépítésének 
nagyszerű vázlatát adja ez a 
programm, amelynek tenge
lyében a korszerű mérnök- 
kérdés, a külfölddel való 
állandó és intézményes kap
csolat és egy mérnök-szaklap 
megindítása áll.

*
A külföldi tudományos élet 

egyik kiváló képviselője idő
zött áprilisban Pesten, a 
francia Desjardins, aki már 
1841-ben a francia földrajzi 
társaságban ismertette Ma
gyarországot és most az új 
Magyarországot jött tanul
mányozni.

A  pesti vármegyeháza a reformkorban az ország irányító központja, ahol a tnagy nemzedéki vívta meg csatáit i s  vetette 
fel a reformeszmik tömegét. A z  égisz ország az itt elhangzott szavakra figyelmezett. A  forradalmi napokban itt ülé
sezett a •közcsendbizottmányz, amely nemzeti konventtí alakulhatott volna, ha le nem fékezik forradalmi lendületét.
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19 Sz Cölesztin Ivó
20 Cs Bernardln Bernát
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22 Sz Júlia sz.vt. Júlia
38 V Cl Sztháromiág C. Sztbároma.
24 H Kér. segítsége Eszter
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27 Cs Űrnapja Béda
28 P Ágoston pk. Emil
29 Sz Pazzi Magd. Maxim
80 V C2. Árki Janka Cl. Sándor
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A reakció sötét erői egyre 

szemérmetlenebből akarják 
elgáncsolni a forradalom vív
mányait. Haladéktalanul 
szükségessé vált a magyar 
hadsereg felállítása. Való
ban, a viharfelhők egyre tor
nyosulnak. A délvidéki za
vargások egyre fokozódnak. 
Rajasics érsek nyíltan az 
ellenforradalom élére állott s a 
karlócai népgyűlésen május 
13-án papjaival feltüzelte 
a népét: nElérkezett a szerb 
nemzet megváltásának a 
napja*, — ilyen nacionalista 
jelszavakkal hódították el a 
papok a hiszékeny tömeget. 
Horvátországban a kamarilla 
szolgálatában álló Jellasics 
szintén a horvátok nemzeti 
büszkeségének feltüzelésével 
s a magyarság elleni féktelen 
izgatásával egyre inkább ki
mutatta szándékát. Nemcsak 
az alkotmány elfogadását 
tagadta meg, de fegyveres 
ellenforradalmat szervezett. 
A karlócai gyűléssel szinte 
egyidejűleg folyt le a Balázs- 
falvára hirdetett román gyű
lés. Követeléseiket 16 pont
ban foglalták össze. Egyet
len olyan követelésük nem 
volt, amely meghaladta vol
na a nemzeti önkormány
zat kereteit, de a magyar 
forradalom nagy tragédiája, 
hogy a Bécsben ellene dolgozó 
reakció fel tudta izgatni a 
nemzetiségeket, mielőtt a ma
gyar népképviseleti törvény- 
hozás összeült volna és a 
magyar kormány korszerű 
nemzetiségi programot alkot
hatott volna. *

Az izgalom Így a magyar
ság körében is egyre foko
zódott, a támadás nem a 
magyarság részéről indult 
ki és a nép fegyvertelen volt. 
Fegyvert követelt mindenki, 
de Lederer Ignác báró budai 
katonai parancsnok hatvan
éves tiszti múltjának becsü
letszavával jelentette ki, hogy 
fegyvere nincsen. Raktárai
ban pedig 14.000 fegyvert 
őrzött. A pesti ifjúság május 
10-én este felvonult Budá

ra, a Szent György-térre 
és Lederernek macskazenét 
rendezett. A parancsnokot 
figyelmeztethették,, mert a 
rejtekhelyen tartott és meg
itatott katonák tisztjeik pa
rancsára előretörtek és min
den figyelmeztetés nélkül rá
rontottak a tömegre. Húsz 
súlyos sebesültje és három 
halálos áldozata volt a hős
tettnek, az amúgy is fel
izgatott főváros népe meg
húzta a ferenciek harangjait, 
a polgárok és nemzetőrök 
rohamra készültek a vár 
ellen. Nyáry Pál közbeveti 
magát, nagynehezen lecsilla
pítja a szenvedélyeket, de 
most már egyhangú lesz a 
követelés, hogy a Magyaror
szágon állomásozó haderők
kel le kell tétetni az esküt 
az alkotmányra.

*

Május 16-án Batthyány 
miniszterelnök és Baldacci 
ezredes, a nemzetőrségé hadi
tanács elnöke felhívja a 
hazafiakat, hogy a törvény

nemzetőrséget állítson fel ha
ladéktalanul. Megszületett a 
honvédség, bár az új sereg 
honvéd nevét később fo
gadták el Kiss Károly aka
démikus javaslatára.

*
A magyar gazdasági élet

nek két érdekes eseménye 
zajlott le ebben a hónapban. 
A pesti nyomdászok bér
emelési követeléssel léptek 
fel, a napidíjnak 1000 betű 
után 2 krajcárral való föl
emelését követelték; mit ha 
május 15-ig nem teljesítenek, 
abbahagyják a munkát. Kö
vetelésükben a 10 órai mun
kaidő is szerepei. Ez volt az 
első magyar bérmozgalom 
és sikerrel is járt. A másik 
hír arról számol be, hogy a 
gyáriparosok is tömörültek 
és megalkották egyesületüket 
a magyar ipari élet fejlesz
tése érdekében.

*

Az uralkodó a forradalmi

Bécsben nem érzi biztonság
ban magát és gyengülő egész
ségére hivatkozva az udvar
ral Innsbruckba költözik. 
A hivatalos Magyarország 
és a sajtó hívja a királyt, 
jöjjön le a hűséges magyarok 
közé. Erre csak ígéretet 
kap, amit soha nem telje
sítettek. A királyi leirat 
az új országgyűlés össze- 
ülésének határnapját július 
2-ra tűzte ki.•

Kossuth az önálló magyar 
nemzeti bank alapját veti 
meg. Tudtul adja a közvéle
ménynek, hogy 12% millió 
pírt értékéig egy- és kétpen- 
gős magyar pénzjegyeket bo
csát ki. A kormány 5 millió 
forint értékű arany- és ezüst
fedezet előteremtéséhez a 
nemzet áldozatkészségére 
apellál. És valóban a magyar 
társadalom legnagyobb része 
megmozdult, bizonyságául 
annak, hogy a közvélemény 
egységesen áll a kivívott sza
badságjogai mellett. Hazafias 
mágnások mázsaszámra szol
gáltatják be ezüstjükét, de 
a hetekig tartó megajánlá
sokban leginkább megragadó 
a kisemberek erejükön való 
adakozása: egy szoboszlói 
özvegy asszony egyetlen te
henét adja a #haza oltárára*, 
szegény földművesek, akik 
csak a minap szabadultak fel 
a jobbágyterhek alól, termé
sük javarészét kínálják fel, 
az ózdi vasgyár munkásai 
sszerény krajcárjaikat* kül
dik fel, de felajánlják a hazá
nak »erős, edzett karjaikat«, 
az iparosok egy-egy honvéd 
»kiadjusztálását« vállalják.

*

Május végén a keletgallclai 
Miampolban állomásozó 
Würtemberg-huszárok 131 
embere hazatér szülőföldjére.

*

A hónapot az egész ma
gyarság örömünnepe zárja 
be. Május 30-án a kolozsvári 
tartománygyűlés a három 
nemzet egyhangú votumá- 
val kimondja az Uniót.

/Íz Hiúság m ájus xo-én este a Várba vonult, hogy •macskazenévelt tüntessen L éierer Ignác báró katonai parancsnok 
ellen. A  császári katonák fegyverrel rontottak a védtelen tömegre. H úszán megsebesültek, hárman életveszélyesen
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1 K Pannii Pamfil
2 Sz Erazmus vt. Anna
3 Cs Klotild Klotild
4 P Jézus Sz. Szive Kerény
5 Sz Bonifác pk.vt. Bonifác
e V C3. Norbertpk C2. Norbert
7 H Bobért, hv. Búbért
8 K Medárd Medárd
9 Sz Primusz é3 Fel. Félix

10 Cs Margir kir.-né Margit
11 p Barnabás apa. Barnabás
12 9z Fakundói J. KJaudiusz
18 V Cé.l’áduai Ant. C3. Tóbiás
14 H Nagy Sz. Vazul Vazul
15 K Jolán Vid
16 Sz Régisz Ferenc Jusztin
17 Cs Itainer hv. Töhötöm
18 P Eírém ea. Amold
19 Sz Gy4rí. és Prot. Gyárfás
20 V Szilvér p. CÍ. Báláéi
21 H Gonz. Alajos Alajos
22 K Patilin pk. Paulina
28 Sz Ediltrud Zoltán
24 Cs Kér. Ján. szül. Iván
25 P Vilmos hv. Vilmos
20 Sz János és Pál János és Pál
27 V C6. László kir. C5. László
28 H Ireneus Arszlán
29 K Sí. Péter é« Pil Péter és Pál
30 Sz Pál emlékezete Pál

L
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A nyár örvendetes nappal 

köszönt a főváros közön
ségére. A délelőtti órákban 
á Pest-Budán állomásozó 
katonaság a Vérmezőn föl
esküdött az alkotmányra. 
Az esti órákban érkezett meg 
az Unió híre. A Nemzeti 
Szfnház előadása megszakadt 
és a színpadról fölolvasták 
az Uniót kimondó kolozsvári 
határozatot. Lelkes tünte
tések zajlanak le a főváros 
utcáin. Petőfi a pillanat 
hatása alatt megfrja *Két 
ország ölelkezései című költe
ményét. f,

A magyar forradalom Ven- 
déeje, Horvátország felől 
egyre nyugtalanítóbb hírek 
érkeznek. A horvátok, szer- 
bek nemzetiségi öntudatát 
a reakció a forradalom vívmá
nyai ellen uszítja fel s az 
úszftók bőséges biztatást, 
ígéreteket kapnak az inns
brucki kamarillától. Jellasics 
5-én a törvénytelenül meg
nyitott horvát országgyűlé
sen —  a király s a minisz
térium tilalmával dacolva — 
letette esküjét Rajasics »pat- 
riarcha* kezébe. Batthyány 
Innsbruckban tárgyal és ki- 
eszközli, hogy a király a bán 
megfenyítésére rendeletet ad
jon ki. Amikor azonban Jella
sics megjelenikaz udvarnál, az 
innsbruckiak fáklyászenével 
fogadják. Ferenc Károly fő
herceg estélyt ad tiszteletére, 
így végződött Jellasics Ka- 
nossza-járása. A szerb odbor 
állandósította magát, fegy
verkezésre szólította fel a 
népet, megszakította a tár
gyalásokat Hrabovszkyval, 
amire a királyi biztos türelme 
is elfogyott és 12-én egy 
zászlóalj Dom-Miguel-gyalo-
fos megtámadta Karlócát.

. forradalom első fegyveres 
összeütközése volt a pünkösd 
hétfő. Ugyanezen a napon 
győzött a reakció Prágában, 
Windisohgrátz véres kézzel 
verte le a forradalmat.

•
Ezen a napon jelent meg 

Petőfinek az Életképekben 
a márciusi ifjúság védelmé

ben írt cikke, az első bátor 
hitvallás a republika mellett. 
*Ha valamely eszme világ
szerűvé lesz, előbb lehet a 
világot magát megsemmisí
teni, mint belőle azon eszmét 
kiírtani« —  hangoztatja.

•
A zajos napokban a pesti 

iparosok tanúságot tesznek 
arról, hogy önművelésükről 
nem feledkeznek meg. Az 
ipari társalgóban szakszerű 
előadásokat hallgatnak, a 
földrajz, a történelem, az 
ipar és művészet történelme 
s az építészet köréből, — • 
írás, olvasás és számtan 
tanfolyamot rendeznek.

*
Érdekes terv születik meg 

a nyomdászok körében. Kö
zös vállalkozásban egy rész
vényes nyomdát akarnak 
felállítani. A terv nem való
sulhatott meg.

*

Az ország figyelme a Dél
vidék felé fordul és így 
sem a sajtó, sem a közvéle
mény nem törődik különö
sebben az első népképviseleti 
országgyűlés választási elő
készületeivel és a választások 
lefolyásával. A hónap má
sodik felében zajlanak le 
a választások, amelyeknek 
eredményeképpen 415 kép
viselő került az országházba. 
A magyar népnek demokra
tikus érzületét mutatja, hogy 
négy kerület négy egyszerű 
földműves embert küldött 
az országgyűlésre. Az alkot
mányos jog első gyakorlásá
nak nagy szépséghibája volt, 
hogy Petőfit a szabadszállási 
kerületben féktelen izgatás 
után megbuktatták. A kerü
letbe leutazott költőt meg
akadályozták, hogy választói
val érintkezzen, szökve kel
lett Szabadszállást elhagynia 
és híveivel szemben erő
szakot alkalmaztak. így ellen- 
jelöltje, a református pap fia, 
Nagy Károly, a régi rendszer 
hírhedt korifeusának, Szluha 
főbírónak kreatúrája, nagy 
többséggel lett a kunsági 
kerület képviselője. Ugyan,

ki emlékszik ma Nagy Ká
rolyra, míg »dioső neve a 
költőnek bizony Örökre él«. 

*
Két érdekes katonai hír : 

A hadügyminiszter Görgey 
Arthúrt az 5., Klapka Györ
gyöt a 6. honvédzászlóalj 
századosának nevezte ki.

*
Balassa János, a kiváló 

orvosprofesszor a sajtóban 
ismertette javaslatát az or
vosi reform ügyében. Az 
orvoskar álljon Szerves kap
csolatban az országos köz
egészségügyi bizottmánnyal, 
az orvosi szigorlatokon bírás
kodjon, az egyetemi pályá
zatokban a döntés joga őt 
illesse és kapcsolódjon mun
kája össze az Összes magyar 
orvosi testületekkel, ez a 
reformjavaslat lényege, amely 
ezenfelül korszerű, modern 
orvosképzést kíván. —  Az 
orvosi kar június 12-én tar
totta országos közgyűlését, 
amelyen elfogadták az alap
szabályokat és e2zel egy 
országos magyar orvosszö
vetség alapját megvetették. 

•
A kormány dicséretes buz

galommal foglalkozott szo
ciális és közegészségügyi kér
désekkel. Minthogy az ország 
szomszédságában, Havas
alföldén kolerajárvány 
ütötte fel a fejét. Tormay, 
Plész és Eokstein orvostudo
rokat tanulmányútra kül
dötte. A kiküldöttek útjuk 
eredményét nyilvánosságra 
hozták. Az orvostudomány 
akkori állásán ugyan ez a 
jelentés nem tapinthat a 
dolog lényegére, hiszen bak- 
terológiáról akkoriban az or
vostudománynak még sejtel
me sem volt és a kolera mi- 
króbáját 1884-ben fedezte fel 
Koeh, de azért több érdekes 
megfigyelés van a magyar 
orvosok munkájában. így 
megállapították, hogy a ko
lera-járvány hevessége min
dig a déli szél erősödésé
vel fokozódott. A jelentés 
érdekes képet nyújt a kolera 
akkori gyógymódjairól.

A  Vaskapu szikláit »puskázzák k it  Széchenyi mérnökei és munkásai



JÚLIUS
Napok Bern. kát. Protestáns
1 Cá Jézus az. vére i ’ibold
2 P Sarlós B. A. Ottokár
3 8z Bealino Bern. Kornél
4 V C7. Dirik pk. C8, Ulrik
5 H Zakkárl Antal Euese
6 K ízalás pr. Ézajás
7 Sz Cirill én"Metód Cirill
8 Cs Erzsébet Teréz
9 P Veronika sz. Lukrécia

10 Sz Amália Amália
i i V C8. I. Fiús p. C7« Lili
12 H Gualbert János Izabella
13 K Anaklét p. Jenő
14 Sz Bonaventura Köre
15 Cs Henrik cs. Henrik,
16 P Kármclh. B. A. Valter
17 Sz Elek hv. Klek
18 V C9. Kamill hv. CB. Frigyes
19 H Páll Sz. Vince Emília
20 K Jeromos hv. Illés
21 Sz Praxedes Dániel
22 Cs M. Magdolna M. Magdolna
23 P Appollnár pk. Lenke
24 Sz B. Kinga Krisztina
25 V CIO. Jakab aps. C9. Jakab
26 H Anna assz. Anna
27 K. Fant.aleon Olga
28 Sz Ince p. Ince
29 Cs Márta sz. Márta
30 P Judit vt. Judit
31 Sz Loy. Sz. Ignác Oszkár

17
A Vigadónak ülésteremmé 

átalakított dísztermében jú
lius 5-én nyitják meg ünne
pélyesen az első magyar 
népképviseleti országgyűlést, 
amelyre történelmi feladat 
vár : a modern, alkotmányos 
Magyarország kiépítése és 
a nemzet önvédelmének meg
szervezése. A király ígérete 
ellenére nem jött le és így 
a trénbeszédet a nádor ol
vassa fel. A parlamentben 
három párt különült el, az 
egyik Kossuth feltétlen híve 
volt, bár nem viselte a párt
vezér nevét. A közép párt
jának mondhatjuk. A bal
oldalt a radikális párt kép
viselte, vezéregyéniségei: 
Nyáry Pál, Teleki László és 
Perozel Mór. A jobboldal 
a mérsékeltek pártja volt, 
akik a forradalmi lendülettel 
szemben a fék szerepét kíván
ták játszani. A modem par- 
lamentárizmus hívei nagyban 
hiányolták a parlamentá- 
rlzmus valódi kritériumát : 
a határozott pártprogramm 
alapján kikristályosodó kor
mánypártot és a komoly, 
céltudatos ellenzéket, amely 
olyan programmot tudna for
málni, amelynek alapján bár
mikor átvehetné az ügyek 
vitelét. »A parlamenti élet 
formáiból van ugyan némi 
töredék, de a szellemből 
semmi«, — írja Kemény 
Zsigmond bíráló megálla
pításaiban. *

A forradalom vívmányai
nak és a nemzetnek válságos 
óráiban a nemzeti önvé
delem kérdése kerül előtérbe. 
Július 11-én zajlik le az a 
történelmi jelentőségű ülés, 
amelyen a betegágyából föl
kelt Kossuth leghatalmasabb 
beszédét mondja el, 200.000 
fegyveres megajánlását kéri 
s 40.000 katona azonnali fel
állítását sürgeti. Igézetes sza
vainak hatására a radiká
lisok sorából emelkedik fel 
Nyáry Pál és beleharsogja 
a terembe : sMegadjuk !«
Egy szívvel zúgják nyomá
ban: sMegadjuk 1 Megadjuk!« 
Kossuth látható megindult-

sággal küszködik: »Annyi
energiát a kivitelben, mint 
amennyi hazafiságot tapasz
taltam a megajánlásban és 
Magyarországot a poklok 
kapui sem dönthetik meg.*

*
Júliusl8-a magyar technika 

nagy napjának készült. A 
Lánchíd építése elérte azt a 
stádiumot, hogy a hídosz- 
lopok a láncnyugvás magas
ságáig emelkedtek és a hidat 
hordó láncokat kellett már 
felrakni. A pesti és budai 

art között két oszlop emel- 
edik a Dunából, mindenik 

oldalon két-két láncon csüng 
a híd és mindegyik lánc 
három ívet, a négy lánc 
összesen 12 ívet képez. Július 
elejéig már 11 ív emelkedett 
a két oszlop között , és csak 
az utolsó hiányzott. Július 
18-ra tűzték ki az utolsó ív 
felvonását. Nagy tömeg gyűlt 
össze az esemény szemlé
lésére. A láncszemeket egy 
úszó daru emelte helyükre a 
pillérek közé és fölé. A pesti 
oldalon már minden befe
jezést nyert, midőn hirte
len elszakadt kettő azon 
erős láncokból, amelyekkel 
a daru a láncszemeket a 
hídig emelte. Az egész függő 
rész óriási erővel zuhant a 
vízbe, két részre szelt több 
mint 30 vfzijárművet, ame
lyek az építésnél segédkez
tek. Sokan vízbeugrással 
menekültek, néhány halottja 
is volt a szerencsétlenségnek. 
Széchenyi is az egyik hajón 
állott, messzire elrepült és 
a Dunába esett. Jó úszó 
lévén, a budai part alsót 
részén parthoz ért. Kedély
állapotára lesújtó hatással 
volt a láncszakadás: *Igy 
fog ez velünk menni, —  mon
dotta. —  Tizenegy óráig 
fényesen fog sikerülni min
den, s midőn elbizakodásunk 
nagyra nőtt, a tizenkettedik 
órában törik össze minden.*

*

A lapok gúnyolódva írnak 
egy Kecskés nevű pesti ügy
védről, aki a Széchenyi-

llgetben egybegyűlt híveinek 
izgató beszédet mondott, őket 
elvtársainak hívta és az 
alsó nép bajait emlegetve, 
őket a gazdag polgárok ellen 
uszította. Ez a kis epizód 
azt mutatja, hogy a szo- 
oializmus eszméje, amely a 
párizsi forradalomban oly 
nagy szerepet játszott, a ma
gyar forradalomban ténye
zővé ugyan nem válhatott, de 
már voltak olyanok, akik 
ismerték és híveket akartak 
toborozni számára.

*

A magyar iparnak egy 
kitűnő mesteréről emlékez
nek meg még ezekben az 
izgalmas napokban is a pesti 
lapok. Elevenítsük fel mi is 
a centenárium alkalmából 
ennek a derék iparosnak az 
emlékét. Szűcs János laka
tos és toronyórakészítő mes
ter ráoutcai műhelyében 
most is kincstári megrende
lésre három remekmívű to
ronyórán dolgozik. A pesti 
református templom, a te
rézvárosi és józsefvárosi 
templom remekbe készült 
órája az 6 műhelyéből 
került ki és Torontáli ól 
Nógrádig nagyon sok vi
déki templomot szerelt fel 
kitűnő óráival.

•

Az udvari és bécsi reakció 
eddig defenzívában volt és 
csak a háttérből rángattta 
dróton bábjait. Radeczky 
július 25-i oustozzai győzelme 
után azonban most már 
levethette álarcát. A magyar 
forradalom a nyílt ellenfor
radalommal került szembe. 
Károly Albert szárd király- 
lyal fegyverszünetet kötöttek, 
hogy az Olaszországban fel
szabaduló erőket a magyar 
forradalom gúzsbakötésére 
használhassák fel. Ütött a 
döntő pillanat.

A z  első népképviseleti orssiggyülés megnyitása 

Klet és Tudomány K vki&nvv,.



A U G U S Z T U S
' Kapok Hóm. kát. Protestáns

1 V 011. Van, p. CIO. Vas. e .  I
2 H Lig. Alfonz Lehel
8 K István ev. Hermina
4 Sz Domonkos Domonkos
5 Cs Havas B. A. Oszvald
6 P Cr színváltós Berta
7 Sz Kajetán hv. Ibolya
8 V C12. Oirjék vt. Cll. László
0 tí Vlanney János JsmOd

10 K Lőrinc Lőrinc
11 Sz Zsuzsanna Tibor
12 Cs Klára sz. Klára
18
14

P
Sz

Ipoly és £aaz 
özséb vt.

Ipoly
özséb

15 V C18. N.-bold. A. 012. Mária
16 H Joakim Ábrahám
17 K Jácint hv. Anasztáz
18 Sz Ilona cs. Ilona
19 Ca Lajos pk. Huba
20 P *St. István U r. István klr.
21 Sz Sántái Francia. Sámuel
22 V Cl4. Sz.M.éz.sz. 018. Menyh.
28 H Bent cl FUlöp Farkas
24 K Bertalan apa. Bertalan
25 Sz Lajos klr. Lajoe
20 Cs Zeílrln p. Izsó
27 1* Kalaz. Jőzsel Gcbhárd
28 Sz Ágoston pk. Ágoston
29 V C16. K.Ján. fej. Cl4. Erneszt
80 H Limai Róza Róza
31 £ Raj mund Erika

19
A délvidéki polgárháború 

teljes erővel dühöngött, szen
vedélyes hangon tárgyalta a 
képviselőház a katonai erő 
kiállításáról szóló törvényt, 
amelyet augusztus végén 
mind a két ház elfogadott. 
Letárgyalta és elfogadta 
mindkét ház a költségvetést, 
az adózási törvényt, újabb 
61 millió forintnyi hitelt nyúj
tott. Deák és Szemere ki
dolgozták a törvényjavas
latot, amely a legmessze
menőbb autonómiát bizto
sította volna a horvátoknak, 
sőt az augusztus 27-i minisz
tertanács kimondotta, hogy 
ha ez sem elég, beleegyezik 
Horvátország elválásába, a 
puszta szövetségi viszonyba, 
egyedül a magyar tengerpart 
birtokát tartja fenn. Bécs- 
nek azonban az volt az ér
deke, hogy a magyar és 
horvát meg ne béküljön és 
a Deák-féle javaslatnak nem 
adták meg az előzetes szank
ciót. Ország-világ előtt nyil
vánvalóvá lett a feneketlen 
képmütatás, egyrészt sür
gették Batthyánytól, hogy 
Jellasicsosal egyezzék meg, 
másrészt a becsületes kéz
fogást egyenesen megaka
dályozták. A szeptember 
döntő fordulatot ígért.

. *
Dicséretére válik az első 

magyar népképviseleti or
szággyűlésnek, hogy a nem
zet fenyegetettségének vész
teljes óráiban is napokon 
át komoly vitában foglal
kozott az elemi iskolai 
törvényjavaslattal. A nép
oktatási törvény a forrada
lom legnagyszerűbb alkotásai 
közé tartozik. Amiről a 12 
pont közt a márciusi ifjak 
megfeledkeztek, most meg
tette a nemzet. Minden ol
dalról lázadóktól, külső tá
madástól fenyegetve, a kép
viselők egy egész hetet ál
doztak 19 rövid paragrafus 
megvitatására. Nem, hiába 
mondták egyesek : »Úgy lát
szik, hogy a hős honvédek

ezt a mostani hadjáratot 
megnyerhetik, minden kö
vetkező hadjáratot a nép
tanítókkal akarnak megnye- 
retni.* •

Az orvosi kar felterjesz
tette a kormányhoz az orvos
sebészi tanulmányi reform 
javaslatát, amellyel a modern 
orvosképzés alapjait kívánta 
megvetni. A tanszékek rend
szeresítését, egyetemi kór
házak szervezését javasolta 
ez a reformtervezet, amely 
szintén bizonyítéka a komoly 
építőakaratnak.

•

A hónap derekán forga
lomba kerültek az első ma
gyarkétforintos bankjegyek. 
Az ezüstalap rosszakaratú 
csökkentését a pénzügymi
niszter azzal kívánta meg
akadályozni, hogy egy sze
mély egyszerre csak egy 
bankjegyet válthatott be 
ezüstpénzre.

Augusztus 15-én nyitotta 
meg az első magyar festő
akadémia növendékeinek tár
latát. A fiatal magyar festő
nemzedék komoly tehet
ségének és haladni vágyá
sának tanúbizonyságát adta 
a kiállított képekkel, álla
pítja meg a kritika.

A lapok hírt adtak arról, 
hogy augusztus végén vízre- 
bocsátják az első magyar 
hadihajót. A hajót 12 fon
tos 12 carronad ágyúval 
és két egyfontos Paixhans- 
ágyúval szerelték fel. Ren
deltetése az lesz, hogy vé
gezze a magyar tengerpart 
pénzügyi ellenőrzését. A je
lentés szerint a kormány 
intézkedett, hogy az első 
magyar hadihajót csakhamar 
újak kövessék. A hajót 
»Kérlelhetetlen* ( Implacibile) 
nevezték el. A magyar ten
gerparton épült.

A hajó vízrebocsátása azon
ban meghiúsult. Jellasics meg
bízásából Bunyovác zágrábi 
alispán a hónap utolsó nap
ján megszállta Fiúmét és 
Horvátországhoz csatolta.

A  Kammermayer-féle 'N em zeti Uszoda• xk4o-től az arisztokratáknak i s  a jómódú polgároknak legkedveltebb nyári 
szórakozó helye volt. zS^S-ban a »szabadság, egyenlőség, testvériség* eszméje először nyitotta meg a fürdőt a mester
legényeknek i s  tanoncoknak is ,



S Z E P T E M B E R
Napok Róm. kát. Protestáns
1
2
3
4
5

8z
Cs
P
Sz
V

iügyed 
István klr. 
Manszvét pk. 
VItérből Róza 
016.Juszt.L6r.

Egyed 
Rebeka 
Hilda 
Rozália 
C18. Viktor

0 H Ida Zakariás
7 K Kassal vt. Regina
8 Sz •Kistold. Assz. Mária
9 Cs Kláver Péter Ádára

10 1* Tolent. Miklós Erik
11 Sz Prot. és Jácint Teodóra
12 V C17.Márianeve C18. Guldó
13 H Notburga Ludovika
14 K Sz. t felmaszt. Szerénke
15 Sz Fájdalmas Sz. Nlkodém
ie Cs Kornél p. Edit
17 P Sz. Per. sebh. Ludmilla
18 Sz Kúp. József Titusz
19 V Ct8. Január vt.. C17. Vihelm.
20 II Eusz Uik Friderika
21 K Máté apa. Máté
22 Sz Móric vt. Móric
23 Cs Tekla sz. vt. Tekla
24 P Fog.-klv.M. Gcllért
25 Sz Génért, vt. Kleofás
28 V C19.Cipr.ésJuszt C18. Juszt.
27 H Kozma és D. Adalbert
28 K Vencel klr. Vencel
29 Sz Mihály íőa. Mihály
30 Cs Jeromos ea. Jeromos

21
A forradalom második sza

kasza, amely májustól, a 
kormány Pestre költözésétől 
a szeptemberi napokig tar
tott, az egyensúly állapotot 
fejezte ki a pesti nép és 
a Batthyány-kormány által 
képviselt osztály között, 
Batthyány naivul hitt Bécs- 
nek és abban bízott, hogy 
az udvar adott szavát meg
tartja. Amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy a reakció a már
ciusi vívmányokat erőszak
kal kicsikartnak tartja és 
nem hajlandó a szentesített 
alkotmányt tiszteletben tar
tani, az egyensúlyi helyzet
nek meg kellett bomlania. 
Az országgyűlés radikálisai, 
*a törpe minoritás* — ahogy 
lekicsinyelni szokták— szám
arányát messze meghaladó 
jelentőséget és befolyást 
nyert. Batthyány opportu
nista politikájának csődje 
nyilvánvalóvá vált. A pesti 
nép forradalmi dühkitörések
kel reagált Jellasics lépésére, 
aki most már haderejével 
betört az országba és célja 
az ország szívének elérése 
volt. A snagy emberek 
kormánya*, amely soha 
sem volt egységes, hiszen 
Jóformán minden tagja más 
politikai irányzatot képvi
selt, tovább nem vihette az 
ügyeket. A forradalomnak 
vagy kapitulálnia kellett, 
vagy pedig le kellett vonnia 
a helyzet minden következ
ményét.

És akkor, amidőn Európa- 
szerte mindenütt előrehala- 
dóban volt az ellenforra
dalmi hullám, sőt győzött a 
reakció, a pesti nép a forra
dalmi utat választja. Az 
udvar csíny] éré, amellyel 
a magyar országgyűlés fel
oszlatását tűzte ki, a pesti 
utca tömegmozgalommal fe
lel. Kossuth rögtön balra for
dul és most Kossuthtal az 
élén a radikálisokból meg
alakul a honvédelmi bi
zottmány, amely a forra
dalom vívmányainak meg
mentésére vállalkozik. Bat

thyány Lamberg vállal
kozásának útját egyengeti, 
de a radikálisok Lamberg 
megbízatását, mint törvény
telent visszautasítják szep
tember 28-án a forradalmi 
dühtől hajtott tömeg Lam- 
berget a hajóhídon felis
mervén, felkoncolta.

*

A magyar tudományos élet 
képviselői ezekben a forrongó 
napokban bensőséges, szinte 
családias meghittséggel ünne
pelt egy érdemes magyar 
tudóst, idősb Bene Ferencet, 
aki szeptember 8-án érte el 
orvosi működésének 50 éves 
jubileumát. 1798-ban avat
ták a bécsi egyetemen dok
torrá és négy év múlva a 
pesti egyetemen a boncolás
tan helyettes tanárává, a 
következő évben a különös 
kór- és gyógytan rendes 
tanárává nevezték ki. 1806- 
ban kórházigazgató és városi 
főorvos, 1810-ben a tudo
mányegyetem rektora lett. 
Négy évtizeden át nevelte 
a magyar orvosnemzedéket, 
míg a katedrától 1841-ben 
visszavonulva az orvosi kar 
igazgatójává nevezték ki. 
Á méltató cikkek működésé
nek korszakos jelentőségét 
abban látják, hogy»a védhim- 
lőt ő plántálta és terjesztette

el és ő szervezte meg a ma
gyar orvosok és természet- 
tudósok vándor nagygyűlé
seit, a magyar természet
tudománynak legnagyobb 
szabású megnyilatkozásait.

Szeptember 22-én, a lázas 
izgalom napjaiban érkezett 
Pestre Pasoal-Dupret francia 
népképviselő, a Kevue Indé- 
pendante volt főszerkesztője, 
akit a francia kormány, 
mint különleges megbizottat 
küldött ki a magyar kor
mányhoz. A lapok hálásan 
emlékeznek meg a nagy fran
cia nemzetről, amely elsőnek 
küldött Magyarországba'-kö
vetet. *

A hengermalomból fegyver
gyárrá alakított Ganz-válla- 
lat állítólag már júniusban 
elkezdette a fegyverek gyár
tását, de nem sok eredmény 
mutatkozott, A lapok el
keseredetten s gúnyosan em
legették, hogy akkor fog 
majd fegyvereket gyártani, 
amikor már késő lesz. Szer
ződése szerint november 15-ig 
kellett volna első szállítmá
nyát beszolgáltatnia. Szep
tember 24-én a Pesti Hírlap 
azt írja, hogy már derekasan 
foglalkozik az új fegyverek 
gyártásával. Az ócska fegy
verekből már 3000-nél többet 
tett használhatóvá.

Veszélyben a haza !  A pesti hengermalmot fegyvergyirri' alakítják át

A  forradalom szeptember 4-in raiikalizilódott. Szeptember 28-án a felizgatott tömeg Lamberg Ferenc altábornagy, 
királyi biztost a Lánchídon felismerte, megtámadta i s  felkoncolta
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Napok Bőm. kát. Protestáns
1
2
3

1?
Sz
V

Kernig pk. 
Őrangyalok 
C20. Llzlöi Tér.

Malvin
Petra
C19. Helga

4 H Assisi Sz. Fér. Ferenci
5' K Piacid vt. Aurél
6 Sz Brúnó hv. Brúnó
7 Cs ftóMttfteér klr. Amália
8 P Magy.N.«assz. Etelka
© Sz Dénes pk. Dénes

10 V C21. Borg. Fér. C20. Gedeon
11 H Placidta Brigitta
12 K Miksa Miksa
13 Sz Ede kir. Kálmán
14 Cs Balliszt p. Helén
15 P Teréz sz. Teréz
1Ö Sz Gál ap. Gál
17 V C23.Alac.Murg. C21. Hedvig
18 H Lukács ev. Lukács
10 K Alk. Péter Ludasz
20 Sz Vendel Iréné
21 Cs Orsolya vt. Orsolya
22 P Kordula sz. Előd
23 Sz Ignác pátr. Gyöngyike
24 V C23. Ráfael föa. C22. Salam.
25 H Mór pécsi pk. Blanka
26 K Dömötör Dömötör.
27 Sz Szabina vt. Szabina
28 Cs Simon. ésJudás Simon
29 P Nárcisz pk. Zenó
30 Sz Rodr, Alfonz Kolos
81 V Ckt.Kruzt.K, C23. Rel.eml.

23
Míg Kossuth az Alföldet 

járta és gyújtó szavára ezrek 
és tízezrek sereglettek a 
nemzeti önvédelem zászlaja 
alá, Bécsben mindenki azt 
hitte, hogy Jellasics legké
sőbb október 2-án bevonul 
Pestre. Ebben bízva a király 
3-án az országgyűléshez kéz
iratot intézett, amelyet mint 
kinevezett kormányelnök, 
báró Récsey Ádám tábornok 
testőrhadnagy ellenjegyzett. 
A kézirat a közbiztonság és 
a rend fenntartása érdekében 
azonnal feloszlatta az ország- 
gyűlést, annak nem szente
sített határozatait érvény
teleneknek nyilvánította.

A számítás azonban el
hibázott volt. Jellasics nem 
Budapestre vonult be, hanem 
a bekerítés veszélyétől tartva’ 
híres nFlankenbewegungjá- 
val« Bécs alatt kötött ki,cser
benhagyott seregét a tolna
megyei Ozora mellett Perczel 
és Görgey tönkreverték. A 
Dunántúl és a főváros egy. 
csapásra megszabadult a 
nyomasztó veszedelemtől. Ha 
most a magyar seregnek igazi 
forradalmi hadvezére lett 
volna, talán minden máskép 
alakul. Nem kellett volna 
egyéb, mint előnyomulni 
Laibachig és az ausztriai 
haderőt elvágni az olasz 
földön állomásozó katona
ságtól.

Az alkalom elmulasztása 
annál súlyosabb volt, mert 
Bécs újból torlaszokat emelt 
s kiverte a városból a katona
ságot. Az udvar Olmützbe 
menekült.

Az országgyűlés pedig meg
tette a forradalmi lépést. 
Kimondotta, hogy nem en
gedelmeskedik a király fel
oszlató rendeletének, együtt
marad. Minisztérium nem 
lévén,a ház ideiglenesen min
den hatalmat a honvédelmi 
bizottmányra ruházott. A 
szeptember 21-én szerény 
hatáskörrel választott bizott
mány október 8-án átvette és 
1849 május 2-ig vezette az 
ország ügyeit.

Az udvar felelete 18-án 
hangzott el. A magyar indi- 
géna Windischgrátz Alfréd 
herceget, a prágai forra
dalom véreskezű leverőjét 
nevezte ki összes hadai fő
vezérének. A békés kiegyen
lítés minden reménye meg
szűnt. Windischgrátz ostrom 
alá vette Bécset, Moga tá
bornok pedig október 30-án 
Schwechátnál osztrák földön 
megvívta azt az ütközetet, 
mellyel *Magyarország terü
lete megőrzésének* tartozott. 
A tűzkeresztség azonban ku
darccal végződött. Kezdeti 
sikerek után az újonc magyar 
sereg magyar földre vissza
húzódott. Bécs másnap meg
nyitotta kapuit Windisch
grátz bosszújának.

•

A forradalmi francia nép 
rokonszenvének számos meg
nyilvánulása között említsük 
meg, hogy ezekben az októ
beri napokban Lafitte volt 
tengerész Pesten élő honfi
társait a magyar szabadság 
védelmére önkéntes csapatba 
szervezte. A 80 főnyi csapat 
ünnepélyes esküt tett a ma
gyar alkotmány és szabadság 
védelmére. (Je jure de com- 
battre pour la Constitution 
et llberté de la Hongrie . .  .)

•

Képzett katonákra, főleg 
vezénylő tisztekre van szük
sége a magyar önvédelmi 
harcnak. A pesti egyetem 
egész hadi akadémiává ké
szül átalakulni. Október 
18-án jelenik meg a közokta
tásügyi minisztériumnak ren
deleté, amely bejelenti, hogy 
az egyetem és a József- 
ipartanoda megnyitását bi
zonytalan időre elhalasztják. 
November elsejétől a sebészi 
kórházban nyilvános sebész
műtéti előadások lesznek ki
sebb tanfolyamon, az állat- 
gyógyászaton tábori ková
csokat képeznek ki, a böl
csészeti karon hadi kikép
zésre alkalmas stúdiumokat

tartanak tanfolyamokon. A 
tiszta matematikát, géptant 
és fizikát, a vegyészetet, 
a tüzérséget, tábori erődök 
készítését, árkászatot, hidá- 
szatot, elemi taktikát, vívást 
és idegen nyelveket fognak 
tanítani a megbízott előadók.

*

Nagy riadalmat okoz, hogy 
Pesten október 9-én és Budán 
12-én felüti a fejét a keleti 
kolera és az ország déli 
megyéiből is több kolera
esetet jelentenek. A kolera 
terjedésének az is az oka, 
hogy nagyon sok újoncot 
zsúfoltak össze a fővárosban, 
a lapok panaszkodnak, hogy 
kellő ruházat nélkül eresz
tették őket útnak, például 
a gömöriek szinte ágrólsza- 
kadtan érkeztek. Kolera
bizottságot alakítanak és az 
orvosok derekasan felve
szik a küzdelmet a vesze
delmes ragállyal, de hát az 
akkori viszonyok között, az 
orvostudományi ismeretek ki 
nem elégítő volta miatt, 
csaknem 60%-os a halá
lozási arány.

•

Lelkes mérnökök, tanárok 
a vidéken is hadi tudomá
nyokra oktatják az ifjakat. 
Kiss Gábor mérnök Eszter
gomban tart elődásokat a 
diákoknak a tüzértanról, a 
műszerek használatáról és az 
erődítésekről.

*

Az oktató munka nem is 
volt hiábavaló. Már az első 
ütközetek után is az xellenség 
csodálkozva ismeri el a ma
gyar tüzérek kitűnő mun
káját*.

*

A postahivatalok szigorú 
utasításokat kapnak, hogy 
magánosok részére semmi 
szín alatt sürgönyöket ne 
fogadjanak el.

A  magyar forradalmi sereg, 30.000 f i ,  36 ágyú, a Windischgr'itz által szorongatott Bécs fölmentisire indul. 
A  schu/echati ütközetben állotta k i  ez a  sereg a tüzpróbdt
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Napok | Róm. kát. Protestáns
1 H j Mindenszent. Marianna
2 K Halottak n. Achill
8 Sz 1 Habért pk. Győző
4 Cs Boroméi Kár. Károly
5 P Imre h. Imre
6 Sz Lénára hv. Lénárd
7 V |C26.Engc}bert C24. Rezső
8 H iGotttried Got tír ed
9 K Tivadar vt. Tivadar

10 Sz Avell.András Luther
11 Cs Márton pk. Márton
12 P Márton p. Jónás
13 Sz Koszt. Szán. Szaniszló
14 V |C26. Jozaiát C25. Klem.
15 H (NagyAlb. et. Lipót
10 K Ödön pk. Ottmár
17 Sz |Csőd.Gergely Hortense
18 Cs Pét.ésPá baz. Ödön
19 P (Erzsébetassz. Erzsébet
20 Sz iValois Félix Jolán
21 V |C27. Sz.M.bem. C26. Olivér
22 H jOeeilia vt. Cecília
23 K Kelemen p. Kelemen
24 Sz (Kereszt. Ján. Emma
25 Cg Katalin vt. Katalin
26 P Bercii. Sz. J. Mllos
27 Sz Érmes Mária Virgil
28 V iCt.Ádv.I.íaJ. M. Stefánia
29 H ISzaturnin • Noé
30 K 1 András aps. András

25
Az ország minden erejét 

a hadsereg felszerelésének 
szolgálatába kell állítani. A 
magyar ipar, amely az osz
trák gyarmatosító politika 
következtében a forradalom 
küszöbén bizony igen kezdet
legesállapotban volt és aligha 
lehetett volna elvárni na
gyobb teljesítményeket tőle, 
most emberfeletti erőfeszí
téseket tesz, hogy a had
sereg felszerelését biztosítsa. 
A hősi munkának legszebb 
példáit mutatják a magyar 
munkáslegények, akik éjt- 
napot eggyétéve dolgoznak, 
csekély bér mellett szinte 
pihenés nélkül állanak a 
gépek mellett. A nógrád- 
megyei Gáos posztógyárának 
kell szünet nélkül öntenie a 
posztót, hogy a sereget fel
ruházni lehessen. A gáosi 
posztógyár munkásait föl
mentették a hadiszolgálat 
alól.

*

A puskaporhoz salétrom 
kell, a salétromföld ásásához, 
szállításához munkáskezekre 
van szükség. Rendelet jele
nik meg, hogy elegendő 
munkáskezet kell biztosítani 
a salétromkitermeléshez.

De a meglevő salétrom 
kevés. Megbízzák Szabó Jó
zsefet, a fiatal magyar geoló
gust, hogy sürgősen tanul
mányozza a szikeseket és 
igyekezzékezekből minél több 
salétromot kitermelni. Ké
sőbb aztán salétrom-főfel
ügyelőnek nevezték ki.

•

Pest városa nincs kellő
képpen védelmezve, elren
delik tehát a város megfelelő 
erődítését. Kitűnő mérnö
kök éjt-nappá tevő munká
ban dolgozzák ki hamarosan 
az erődítés terveit. Az erőd
mű a várost teljesen körül 
fogja venni, két vége széle
sen a Dunához támaszkodik, ; 
felső vége a vámsorompótól 
100 ölnyi távolságban indul 
ki. Hogy munkáskezet biz
tosítsanak, közmunkát ren
delnek el. A kijelölteknek a

meghatározott időben és rend
ben kell kivonulniok a köz
munkához. Naponta 3000 
ember hányja a földet, ipa
rosok, kereskedők, diákok, 
hivatalnokok, kétkezi mun
kások. Fáradhatatlanul dol-
fozik a kemény földben az 

só és a kapa. Az erőd- 
rendszer harminchat körívből 
áll. Minden fontos stratégiai 
pontot ágyúkkal fognak meg
erősíteni. November végére 
már elkészül Újpest körül az 
első három körív.

*

A hadügyminisztérium ren
deletet ad ki, amely szerint 
valamennyi csizmadia- és ci
pésziparos naponként leg
alább egy pár cipőt, vagy csiz
mát köteles elkészíteni és 
beszolgáltatni.

* ■
November 15-én lejár a 

pesti fegyvergyárral kötött 
szállítási szerződés, a gyár a 
megállapított kontingenst 
nem tudta beszolgáltatni. A 
honvédelmi bizottmány meg
állapítja a baj okát. Magá
nosok kezén van a vállalat, 
akik nem is annyira az or
szág érdekeit tartják első
sorban szemük előtt. Gyors 
beavatkozás szükséges, a gyá
rat »álladalmosítják«. Élére 
katonai parancsnokot állíta
nak, Léhner ezredest, aki 
nyomban nagy eréllyel lát 
hozzá a termelés fokozásához. 
Kossuth felhívást intéz az 
országhoz, hogy mindenki, 
aki alkalmas fegyverkészítési 
munka végzésére, haladék
talanul jelentkezzék a gyár
ban szolgálatra. »Minden új 
fegyver annyi, mint egy 
honvédzászlóalj«, mondja a 
felhívás. Puskaműveseket, 
kovácsokat, lakatosokat, 
kerékgyártókat, asztalosokat 
keresnek.

•

A Lánchíd munkálatai a 
befejezéshez közelednek, de 
ebben az évben a meg
nyitásról már szó sem lehet,

be kell várni az új esztendőt. 
Talán márciusban, vagy má
jusban, bizakodnak a pes
tiek. A tanács elhatározza, 
hogy a hídfőnél a talajt 28 
láb magasságra emelteti. De 
panaszolják, hogy a hídépítő 
társaság a hídfőnek elfoglalt 
térért még semmit sem fize
tett. A tanács elhatározza, 
hogy addig egy lélek sem 
megy át a hídon, míg a kial
kudott bért a társaság meg 
nem fizeti.

*

Ha nem is élt volna az 
ország a forradalmi válság 
szakában, az akkori primitív 
közlekedési és hírszolgálati 
viszonyok között hogyan is 
szerezhettek volna tudomást 
arról, ' hogy egy kalandos 
életű magyar felfedező, Ma
gyar László, a legsötétebb 
Afrikában ezekben a napok
ban járta első fölfedező út
ját? Magyar László akkor 
a kalahári néger király flo- 
tillájának parancsnoka volt. 
Ebben az évben felhajózott 
a Kongo-folyamon a Yellala 
(Fáro-Szongo) vízesésekig és 
ezzel megkezdi úttörő afrikai 
vállalkozásait, amelyek során 
olyan helyekre jut el, ahol 
utána évtizedekig nem for
dul meg fehér kutató.

•

Budán már november 25- 
én, hatheti pusztítás után 
megszűnt a kolera, amely 
748 megbetegedéssel járt, 
közülük 443 halállal végző
dött. December végére a 
pesti járvány is enyhült. 
»Tudós orvosaink minden 
igyekezettel szálltak szembe 
a pusztító keleti betegséggel.«

•

Az egyetem rögtönzött 
hadi akadémiáját 365 ifjú 
látogatja. A hallgatók kö
zött van egy nyugalmazott 
katolikus lelkész is, példát 
adva arra, hogy a amikor a 
haza veszélyben van, nincs 
helye a puszta szemlélődő 
életnek.*

r84S novemberére temették a Lánchíd megnyílását. A  forradalmi események miatt egy év múlva avatták fel



Kapok I Bőm. kát. ] Protestáns
1 Sz Elegy pk. Elza
2 C3 Biblanna vt. Auréllá
8 P Xavér Fér. Olivla
4 Sz Borbála Borbála
5 V C2.Szabbasz ap C2. Vilma
6 H Miklós pk. Miklós
7 K Ambrus pk. Ambrus
8 Sz Siepl. fogant. Máriaft Cs Füriér Péter Natália

10 P Melkiád. p. Judit
11 Sz Dam&z pk. Árpád
12 V C3. Otília C8. Gabriella
IS H Luca Luca
14 K Nikii pk. Szlárdka
15 Sz Valér Kin Johanna
16 Cs Etelka cs. Albina
17 P Lázár Lázár
18 Sz Grácián Auguszta
19 V C*. Peligla C*. Viola
20 II Timót vt. Teolil
21 K Tamás aps. Tamás
22 Sz Zénó Zénó
23 Cs Viktória Viktória
24 P ÁdAm Éva Ádám Éva
25 Sí Nagy katica. Karácsony
26 V C. Sí. Istv. 1> vt. C.Istv.1. vt.
27 H János aps. János
28 K Aprószentek Kamilla
20 Sz Tamás pk. Dávid
30 Cs Dávid Zoárd
31 P Szilveszter p. Szilveszter

27
Az olmützi kamarilla pa

lotaforradalma a trónról való 
visszalépésre kényszerítette 
Ferdinándot, aki nem min
den ellenkezés nélkül letette 
bíborát és december 2-án 
lemondott egy nap előtt 
nagykorúnak nyilvánított 
unokaöccse, Ferenc József 
javára. A fiatal uralkodó 
még aznap sMagyarország és 
Erdély jóérzésu népeihez* 
fordul (tehát semmisnek te
kinti az uniót) és pártütő 
lázadásnak minősíti a magyar 
nemzet önvédelmi harcát, 
-annak »megzabolázására« 
Windischgrátzet teljhatalom
mal ruházza fel.

A magyar országgyűlés 
december 4-én nyilatkozatot 
intézett Európa népeihez. 
Figyelmeztette a népeket, 
hogy a Magyarország ellen 
kezdett harc az abszolutizmus 
harca a népszabadság ellen, 
a reakció harca- az 1848-as 
európai eszmék ellen. De 
hát mi haszna lehetett egy 
ilyen nyílt lelkiismeret-hí
vásnak, amikor Európában 
szerteszét a polgárság már 
rég megtagadta a forradal
mat és a reakcióval kompro
misszumot kötve igyekezett 
hatalmi pozíciót kiépíteni? 
•Sokkal jobb volna, ha mani- 
fesztumok helyett battériák
ra és szuronyokra gondol
nánk*, — állapítja meg egyik 
kiváló közíró. Az ország- 
gyűlés december 7-én foglal
kozott az olmützi proklamá- 
cióval. A békére hajlók a 
megegyezést javasoltak, de 
Kossuth közbevetette magát. 
»Ha vesznie kell a nemzet
nek, — mondotta — jobb, ha 
fegyverrel kezében, magát 
törvényesen védve hal.« — 
»Ki bírja legyőzni egy nem
zet millióit, ha az vállhoz 
vállat vetve, nem akarja 
magát légy űzetni,« —  ezekkel 
a szavakkal szólítja guerilla- 
harora nemzetét Kossuth. 
Felhangzik a költők riasz
tója : »Sikolt a harci síp : 
riadj magyar, riadj 1* A nép 
tódult a zászlók alá. Apa, 
fiú, néha az unoka is együtt 
álltak sorba." Az iskolapadok

kiürültek, a tudomány műhe
lyeiben megszűnt a munka.

December 13-án Windisch- 
grátz herceg, »az ellenforra
dalom legöntudatosabb em
bere* tudatta a magyarok
kal a cs. kir. sereg benyomu
lását az ország területére. A 
demokráciának ez a meg
csontosodott ellensége abban 
a tévhitben volt, hogy csu
pán a »pártütők« kis csoport
jával áll szemben és könnyű 
katonai felvonulása lesz a 
lázadás főfészkéig. A gyakor
latlan magyar sereg hősiesen, 
de kevés szerencsével szállt 
szembe az előnyomuló had
dal. A hónap végére az osz
trák derékhad Buda közelébe 
ért. A honvédelmi bizottmány 
arra utasította Görgeyt, hogy 
a főváros alatt, de a főváros 
kímélésével vegye fel a har
cot. Szilveszter napján Gör
gey Promontoron választotta 
meg főhadiszálását. A fő
város népe kétség és remény 
között várta az új esztendőt. 
Megkezdődött Pest hivatalos 
kiürítése.

•
Most már csak a fegyve

reké volt a szó és Kossuth 
a nemzet teljes erejét-a had
viselés szolgálatába állította. 
Megható, hogy a lét és nem
lét e döntő pillanataiban is 
megvan a kormányzatban 
a kultúra és tudomány „érté
keinek ápolására a hajlam 
és törekvés. »A tudományt 
harcok között sem szabad 
felejteni, sőt azt ápolni min
denkor kötelességünk, minél 
fogva Pest-Buda hatóságá
nak, úgy a sáncolási munkák 
körül felállított ügyelőknek 
meghagyatik, mikép szigorú 
vigyázattal legyenek a mun
ka közben itt-ott találandó 
régiségekre és tárgyakra, le -. 
gyenek azok egyes nagyobb, 
kisebb réz, vas, kő, agyag 
stb. eszközök^ vagy gyűrűk, 
pénzek, fegyverek, edények 
stb., azokat a lelhely és 
mélység pontos megjelölésé
vel foglalják le a muzeum 
részére«, —  így szól Kossuth 
rendelete.

A Tiszahajózási társaság 
közli az érdekeltekkel, hogy 
hírt kapott arról, hogy az 
Angliában Marc és társa 
cégtől rendelt első nagy 
gőzöse már Orsóvá alá jutott. 
A vételár 4., utolsó részletét 
a társulat megfizette 2.200 
font-sterling értékben (24.200 
pengőforint).

*
A Lánchfd jóformánkészen 

van, — írják a lapok, — 
olyan, mint egy leleplezésre 
váró szobor, amelyet kibon
tottak állványaiból. •Pom
pás alkotmány*, sörök dísze 
fővárosunknak «*. »Szorgos
munkáskezek már a járdát 
építik és kora tavaszra vígan 
járhatunk rajta.* — Az 
események úgy hozták, hogy 
a híd megnyitására már csak 
a szabadságharc bukása után 
kerülhetett sor.

Amióta. »ál!odalmi« keze
lésbe került a fegyvergyár,, 
lázas ütemben folyik a munka. 
A pestiek érdeklődése olyan 
nagy, hogy se szeri, se száma 
a látogatóknak. Ezért a 
gyárigazgatóság szigorú ren
delkezést bocsát ki, amely 
betiltja a gyár hétköznapo
kon való meglátogatását, 
mert ezzel a munkát a 
kíváncsiak hátráltatják. Csu
pán szombat délután 2—4 
között engedélyezett a gyár- 
látogatás, de mindössze 50 
belépőjegyet adnak ki, ami- 
két *a Radical Kör kultsárá- 
nál« kell átvenni.

*
Fegyverre,minél több fegy

verre van szükség és a hon
védelmi bizottmány elhatá
rozza, hogy minél több fegy
vergyártó telepet létesít, 
amelyekben főleg »álgyukat« 
állítanak elő. Felszólítják a 
magyar népet, hogy akinek 
fémek, különösen ón (cinn), 
réz feleslegük van, szolgál
tassák be a nemzetvédelem 
céljaira. Pest város decem
beri tanácsülése a város 
harangjait ajánlja fel ágyú
nak.
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