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A „Vasárnapi IJság" 1861. évi folyamának tartalma. 
A) Képek és rajzok jegyzéke. 

I. Arczképek. 
A) H a z a i a k . 

Szám 
Nyáry Pál 1 
Hajnik Pál 2 
Klauzál Gábor 3 
Barkóczy János, gróf 4 
Dr. Rómer Flóris 5 
Apponyi György, gróf 6 
Hnubner Máté 7 
Jósika Miklós, báró 8 
Jósika Júlia, bárónő 8 
Teleki László, gróf 11 
SomssiohPál 13 
Bezerédy István 15 
Hild József 16 
Kiss Miklós 17 
Czuczor Gergely 20 
Máday Károly 21 
Erichsen Péter 23 
Deák Fercncz 24 
Bodola Sámuel, erdélyi ref. püspök . 26 
Zápolya János, király 27 
Gömöry János, vasgyár-igazgató . . 30 
Horváth Mihály 32 
Székács József 35 
Gozsdu Manó 36 
Tisza Kálmán 37 
Dr. Argenti Döme 38 
Peitler Antal, váczi püspök . . . . 41 
Máté István, néptanító 42 
Luczenbacher Pál és János . . . . 44 
András sy Gyula, gróf 45 
Kászon-Ujfalvi Szabó János . . . . 46 
Sárosy Gyula 47 
Ghyczy Kálmán 48 
Kállay Ferencz 49 
Királyi Pál 51 
Benkő József. Vast J. 52 

B) Külföldiek. 
Hien Fu. chinai császár 1 
Gérard Gyula 2 
Persigny Viktor, gróf 9 
Cialdini Henrik 12 
Viktor Emánuel 15 
Ricasoli, báró 28 
Abdul Aziz, török zultán 33 
Sziámi király és neje 36 
Czartoryski Ádám, György herczeg . 89 
Smolka Ferencz 40 í 

il. Történelmi képek. 
A) Hazai a k. 

Magyar nöi viseletekaXVTII. századból: 
1. Diszviselet 8 
2. Teli öltözék 9 

Szám 
3. Nyári öltözék 10 
4. Nyári öltözék 11 

Dévai várrom 9 
Eötvös József báró hazatérése a budai 

választógyülésröl 13 
Országgyűlés megnyitása Budán . . 16 
Zríni és Frangepán utolsó találkozása . 20 
Teleki László gróf gyászravatala . . 22 
II. Lajos király holttestének feltalálása 27 
A magyar viselet történetéből : 

1 Mátyás király gyalog lándsásai . 29 
2. Mátyás király gyalog lövészei . . 29 
3. Gyalogkatonák 1606 és 1703-ból . 31 
4. Végvidéki és rendes gyalogkatona 

1730-ból 32 
5. Gyalogsági tiszt 1748-ból, és gya¬ 

logközvitéz 17ő6-ból 33 
6. Gyalogkatona 1800 —1806-ból, és 

gránátos 1790-ból 34 
„Királyi eskü"jelenctc„Hunyady Lász- j 

lóból 35 
Végjelenet a „Bánk bán" operából . 37 
Tiszai jelenet a „Bánk bán operából 51 
Hunyady László vérpadra kisértetése . 40 ; 

B) Külföldiek. 
Mészáros Lázár sírja Angliában . . 1 
Gaeta ostroma 4 
Garibaldi mint földmivelő 6 
Az elsó olasz parlament megnyitása . 14 

III. Táj- és utiképek. 
A) Hazaiak. 

Szolnok 51 
Tokaj 10] 
Gr. Batthyány Lajosné kastélya Dákán 11 
Fiume ." 12 • 
Vándorlások Erdély felé : 

1. Oláh faház Bihar megyében . . 12 
2. Béla vára . . . . . . . . . 13 
3. Szokodoli barlang 14 : 

4. Izbuki csodaforrás 15 
5. Fonászai vagy Busuluj-barlang . 15 ; 

Leleszi konvent 13 ; 
Diósgyőri tó 17 i 
Felső-Borsodi képek : 

1. Sajó-Szent-Péteri ref. templom . 17 
2. Edelcnyi czukorgyár 18 I 
3. Edelényi kastély . . . . . . 18 j 
4. Szendröi kastély 19 j 
5. Kurityáni zárdaromok . . . . 20 j 
6. Kurityáni kastély 20 
7. Dubicsányi kastély 21 
8. Putnok 22 

Schwarzenbergi hidegvíz-gyógyintézet 
Szepes megyében 24 

Priesznitz-forrás a schwarzenbergi hi¬ 
degvíz-gyógyintézetben . . . . 24 

Szám 
Revistye vároinladéka 26 
Gönröri garanvölgyi vasgyárak : 

1. Ágoston-huta 28 
2. Ferdinánd-huta 29 
3. Svábolkai frisstüz és pléhhenger-

gyár 29 
4. Zlatnói rudvas-hengergyár . . 30 

Homonnai kastély 35 
Pestről a középponti Kárpátok felé és 

vissza : 
1. Tátra hegység 
2. „Lapis refugü" romjai a Szepes-

ségen 
3. Tátra-Füred 
4. Csütörtökhelyi templom . . . 
5. Lomniczi csúcs 
6. Lőcsei főtemplom 42 
7. Szepesi káptalan 42 
8. Selmeczi kálvária 43 
9. Zuhatag a kis-kopárpataki beme¬ 

netnél 43 
10. Selmecz régi vára 44 
11. Sz.-Antali kastély Selmecz mellett 44 

Darányi uj népiskola 45 
Konyár-tihanyi sóstó-fördö . . . . 46 
Migazzi kastély 47 
Mária-Besnyő 47 
Hollókő vára 48 
Gács vár és város 49 
Gácsi posztógyár 49 
Debreczen város föpiacza 50 
Buják vára 50 
Veszprém 616 
Sólvomkő romjai 620 

! Debreczeni nemzeti színház 
i Pápai ev. egyház terve 

Szám 
. 4S 
. 51 

B) Külföldiek. 
A királyi tudóstársaság épülete Lon-

j donban 19 
| Világkiállítási palota Londonban . . 21 
j Vatikán Rómában 28 
! Berlini uj városház 30 
i Kölni uj muzeum 34 

V. Természettudomány, ipar, 
művészet, gazdaság, népisme. 

Főnyi malomkőgyár 4 
Havasi kecskepásztor 7 
Hógép 8 
Üstökös-alakok (1—9 alak) . . . . 29 
Popokatepetl , mexikói tűzhányó . . 28 

„ „ a tölcsér feneke . . . 23 
Pesterei barlang térképe 5 
Paraszt-lófuttatás a pesti gyepen . . 32 
Kérész-pondró 35 
Kérész, kifejlett 35 
Csomagszállitás légnyomás által : 

1. A cső 43 
2. A légszivatyu készlet egy része . 48 
3. A cső belseje 43 

Lovasposta Kaliforniában . . . . 617 

B) Külföldiek. 
Garibaldi lakháza Caprerán . 
Washington város 

6 
34 

IV. Építészet, emlékművek, 
régiségek. 

A) Hazaiak. 
Posti megyeház 2 
Kalocsai uj nőnövelde 7 
Budai indóház 18 
Debreczeni honvéd-síremlék terve . . 25 
Kalocsai főgymnasium 27 
Csornai honvédemlék 27 
Országos tébolyda Budán 31 
Váczi emlékkapu 36 
Magyar akadémia palotája, Henszlmann 

J. terve szerint 37 
Budai magyar népszínház 38 
Magyar régiségek 39 
Pusztaszeri romok 48 
Angol kisasszonyok intézete Veszprém¬ 

ben 48 

VI. Népviseletek. 
I Rusznyák csordás g 
I Somogyi gulyás 22 
j Indiáu dervish 28 
| Tiszadobi juhász 25 
| Baranyavidéki nöi viselet 45 
; Tolnamegyei csősz a csárdában . . . 45 
• Gyöngyös-patai népviselet . . . . 46 
J Bényei népviselet 46 
• Debreczeni népviselet 50 

VII. Vegyes képek. 
E m l é k l a p a z 1 8 6 0 - i k é v b ő l . . . . 1 
C z i g á n y - g a z d a s á g 1 2 
A fiát h a z a v á r ó a n y a 1 6 
P e s t m e g y e t a n á c s k o z ó t e r m e . . . . 3 
Pestvárosi kerülő 10 
Hódolat a magyar koronának . . . H 
A képviselőház ülésterme a nemzeti mú¬ 

zeumban 25 
A főrendek tanácskozási terme a keres¬ 

kedelmi testület házában . . . . 26 
A pesti békeintézők buzogánya . . . 2 
Vasúti ágyuüteg Amerikában . . . 3S 
Agarászat után 36 

B) S z ö 

1. Elmélkedések, értekezések, 
fejtegetések. 

L a p 
A „ r u s z n y á k " e l n e v e z é s r ő l . . . . 1 1 5 
Gyorsírás Szontagh Pál 122 
A naptár készitése Kálmán Ferencz . 139 
A bölcsek köve . . . . 197,209,218 
Teleki László meghalt! Jókai Mór . 217 
A fiumei hajózati és kereskedelmi nö-

velde. Kenessey Albert 224 
Miként szoktassuk gyermekeinket ? 

Dr. Batizfalvi . . . . 246, 259, 271 
Az állatok mint jelképek S. I. . . . 291 
A nemzeti színház ügyében Szigligeti 333 
A fényűzés 474, 485 
Az evés és ivás különböző népeknél . .r»70 
Régi váraink ügyében Márton Ferencz 597 

2. Elbeszélések. 
Életem legszomorubb napjai Jókai 

Mór 27, 37, 50, 62, 75 
A hamis barátról egy hindu mese. Közli 

Budenz József 54 
Kilinkó. Merényi 99, 111 
Mikcp Ítéltek a régiek? BocskaiPapp 

Lajos 242 
A végzet utjai. Kiss Elek . . . . 258 
Higyj, de megnézd, kinek! Bocskai 

Papp Lajos 267 
Hármas párviadal. Bartók Gábor . . 289 
Mikép jutott Szabó Ferencz 1621-ben 

nyolcz ökörhöz és egy szekérhez. 
L e h o c s k i T i v a d a r . " . . . . . 3 0 2 

Smaragdok és zafírok. Jókai Mór 375, 
397, 435, 446 

Zoltai Lőrincz, Bocskai Papp Lajos . 423 
A maga keze verte meg. Bocskai Papp 

Lajos 435 
Vágjad nekem is. Bocskai Papp Lajos 458 
A debreczeni kastély. Jókai Mór 470, 

482, 494, 510, 519, 630, 242, 566, 
578, 590, 602, 615 

Van, a ki ránk gondot visel. Győry V. 609 

Lap | 
Pájer Antal. Az országgyűlési köve¬ 

tekhez 157 
— — A temetőcsősz . . . 206 
— — Két pisztoly . . . . 230 

Pap Gábor. Temetőben 566 
Petőfi Sándor. (Schiller után) Ifjn a 

pataknál 530 
Soós Miklós Régen volt oly közel • 98 
— — Megbukott hir . . . 302 
— — Láttalak már . . . . 350 
— — Karácsony napján . . 602 

Szász Gerö. Hogy is volt csak? . . 14 
Szász Károly. A nagy év . . . . 50 

— — Petőfi bölcsője s sírja . 159 
— •— Katona József emléke¬ 

zete 249 
Szalóczi Bertalan. Lakziban . . . 194 

— — Téli kép . . . 194 
Szél Farkas Bessenyei György emlé¬ 

kezete 338 
Szolga Miklós. Az a hajdan . . . 230 
Szűcs Márton. 1848-1861 . . . . 218 
Tamásfi Gyula. A piszehalász . . . 590 
Thaly Kálmán. Az ó harang . . . 26 

— — A szent-imrei templom 146 j 
— — JeszczePolskaniezgi-

niela (magyar fordí¬ 
tásban) 206 

— - Nyári kép . . . . 362 
Tompa Mihály. A p—i várban . . . 410 
Tóth Endre. Fehér Anna 74 
Varasdy Lajos. Sordallás 182 
Várady Gusztáv. Élünk, él még Árpád 

népe 242 
—. — Sötét nagy volt . . 618 
— — Mutatvány az „Utolsó 

Árpád" drámából . 578 
Varga Gyula. J u t k a asszony . . . 387 
Vida József. A magyar nő . . . . 258 
Vörös István. Kelő hajnal . . . . 446 
Zajzoni. Az édes anya 86 

— Két jogász 422 
— Zsombár 482 

4. Élet- s jellemrajzok. 

Lap 
Székács József (arczkép) . . . . 409 
Tisza Kálmán (arczkép) 433 
Gozsdu Manó (arczkép) 421 
Dr. Argenti Döme (arezkép) . . . 445 
Czartoryski Ádám György herczeg 

(arczkép) 457 
Smolka Ferencz (arczkép) . . . . 469 
Peitler Antal, váczi püspök (arczkép) 481 
Máté István, néptanitó (arczkép) . . 493 
Luczenbacher testvérek (arczkép) . 521 
Gr. Andrássy Gyula (arczkép) . . . 529 
Kászon-Ujfalvi Szabó János (arczkép) 

Vass József. 541 
Sárosy Gyula (arczkép) 553 
Ghyczy Kálmán (arczkép) . . . . 565 
Kállay Furencz (arczkép) . . . . 577 
Királyi Pál (arczkép) 601 
Benkő József (arczkép). Vass J. . • 613 

5. Történeti czikkek, régiségek 
* rokon. 

3. Költemények. 

A. Zajgva bácsi 
Bihari Péter. Csokonai Vitéz Mihály 

emlékezete 
Bórzöli Gábor Aratáskor . . . . 

— — Erdős hegyes hely 
Dalmady Gyb'zö. A magyar korona 

gyöngyei . . . 
— — Gr. Teleki László 

halálára . . . . 
— — A történet olvasása¬ 

kor 
•— — Borcsa húgom me-

nyegzőjére - . . 
Eötvös Károly. A feltámadott költő . 
Farkas László. Visszaszállott madarak 
Fejen István. Boldog uj esztendőt ! 

(képpel) 
— — Vihar előtt, vihar alatt 

és vihar utáu 
— — Hunyady László . . 
— — Nap leáldozásakor . 

Gyilry^ Vilmos. Forgách Balázs . . 
Jánosi Gusztáv. Széchi Mária . . 

— Egy várrom . . . 
Kóródy B. Sándor. Jer tek vissza 
Kuliffay Ede. Pásztortüznél . . . 
Lévai József. Forr a hullám . . . . 
Medgyes Lajos. Fenmaradt jobbjaink¬ 

hoz 
— — Ottó, Apor várában . 

Mindszenti Gedeon. Pogány magyarok 
napvttrása ." 

— — Madiissa . . . . 
JVj'iírts Samu. A kőkcreszt . . . . 

Nyári Pál (arczkép) 
Hajnik Pál (arczkép) 

326 ! Gerard Gyula, a híres oroszlán-vadász 
| (arczkép) O 

278 | Klauzál Gábor (arczkép) Szathmáry 
315 j Károly 
554 ! Gróf Barkóczi János (arczkép) • • 

j Dr. Rómer Flóris (arczkép) . . • 
161 Gróf Apponyi György (arczkép) . • 

i Haubner Máté, superintendens (arcz-
225 j kép) 

' Báró Jósika Miklós (arczkép) . . • 
494 j B. Jósika Júlia (arczkép) . . . . 

I Gróf Pereigny Viktor (arczkép) . . 
630 ! Gróf Teleki László (arczkép) . . . 
374 i Cialdini Henrik, tábornok (arczkép) 
134 ! Somssich Pál (arczkép) 

i Bezerédy István (arczkép) . . . . 
9 Viktor Emánuel (arczkép) . . . . 

• Hild József, épitész (arczkép) . . . 
170 ! Jablonitzky Ignácz. Szabó Ignácz. 
470 j Kiss Miklós (arczkép) 
506 i Czuczor Gergely (arczkép) Zilahy K. 
434 Máday Károly (arczkép) . . . . 
266 Erichsen Péter (arczkép) Kenessey Al-
542 
615 

bért 
Deák Ferencz (arczkép) 

458 j Bodola Sámuel, erdélyi refor. püspök 
2 j (arczkép) 

| Ricasoli (arczkép) 
110 Gömöry- János, vasgyár-igazgató 
291 ' (arcz'kép) . ' . 

Horváth Mihály (arczkép) . . . . 
62 Néhány vonás Abdul Aziz életrajzából 

122 (arczkép) Vámbéri Ármin. 
38 Egy igazi népbarát 

16 

25 
37 j 
49 
61 

73 
88 
89 
97 

121 
134 
145 
169 
176 
181 
188 
193 
229 
242 

i 

265! 
277 j 
301 
326 

349 
373 

387! 
392 ! 

PontokMagyarország múltjából. Már-
tonffy Károly. 2, 14, 28, 39, 52, 

63, 78, 86, 101, 114 
Mészáros Lázár sírja (képpel) B. . • 3 
Adatok Petőfi halálához 32, 43,56,67, 

105, 115, 126 
Gaeta ostroma (képpel) 41 
Magyar női viseletek a XVII. század¬ 

ból (4 képpel) Vizkelety Béla. 85,100, 
112, 124 

A pozsonyi országgyűlés 1687/8-ban . 151 
A magyar szent korona. Kávon Lajos. 

158, 170, 183, 194 
Zrini Péter és Frangepán Ferencz ha¬ 

lála (képpel). Pauler Gyula. 206, 
218, 231 

XVII. századbóli magyar nyelvtöredé¬ 
kek 294 

Bocskai István fejedelem által Kis-
Marja részére kibocsátott szabada¬ 
lomlevél 305 

Zápolya János király (képpel) Kővári 
Mihály. . . . 313, 327, 338, 350, 363 

Egyes kiszakasztott lapok a történet 
könyvéből. Papp Zsigmond. . . - 317 

I I Lajos király holttestének feltalá¬ 
lása (képpel) 317 

Vázlatok a magyar viselet történeté¬ 
ből (0 képpel) Vizkelety Béla. 337, 

361, 377, 385, 397 
A nők polgári helyzete. Dr S. 385, 

399, 410, 426 
Magyar régiségek (kép) 461 
Erdélyi magyar levelek a XV11. szá- , 

vadból 500, 511, 536, 5491 - - , 
Pusztaszer. Hornyik János. . . 554, 567 i *" * e P " » 
A magyarok régi vallásos szertartásai. 

Kondory József. . . . 589,603,618 
llégi római polgárok jellemvonásaiul. 

Kiss Elek 591, 605 
Történelmi kalászatok. Lehoczki Tiva¬ 

dar 595, 

Lap 
Képek a hazai népéletből : 

1. Czigánygazdaság (kép) . . . 136 
2. A fiát hazaváró anya (képpel) . 184 
3. Somogyi gulyás (kép) . . . 256 
4. Indián dervish Budapesten 

(képpel 268 
5. Tiszadobi juhász (kép) . . . 292 
6. Agarászat után (kép) . . . . 425 
7. Baranyavidéki nőiviselet (kép¬ 

pel) " 532 
8. Tolnamegyei csősz a csárdában 

(képpel) . . . . . . . . 538 
9. Gröngyöspatai népviselet (kép¬ 

pel) 544 
10. Bényei népviselet (képpel) . . 545 
11. Debreczeni népviselet (képpel) l>',)2 

Fiume (képpel) 136 
Lelesz (képpel) I. E. B 147 
Felső-borsodi képek (8 képpel). Luppa 

Péter. . . 195, 208, 222, 233, 243, 257 
Diósgyőr vidéke (képpel) . . . . 197 
A királyi tudóstársaság Londonban 

(képpel) 221 
Az 1862-re tervezett világ-ipar- és 

mükiállitás Londonban (képpel) . 244 
A schwarzenbergi hidegvíz-gyógyin¬ 

tézet (2 képpel) . . . . . . . 279 
Revistye váromladéka (képpel) Zom-

bory" G . . . . . . . . . . 3 0 3 
A vatikán Rómában (képpel) . . . 328 
A berlini uj városház (képpel) . . . 358 
Az országos tébolyda Budán (képpel) 365 
A kölni uj muzeum és alapitója (képpel) 400 
A homonnai kastély (képpel) Matolay 

Viktor 412 
Pestről a középponti Kárpátok felé és 

vissza (képpel). Jancsik Ede. 425, 
438, 447, 460, 471, 483, 495 

A magyar akadémia palotája (képpel, 
Henszlmann terve) 436 

Néhány szó a m. akadémia építkezési 
kísérletei fölött. Berg és Henz. . . 462 

Darányi uj népiskola (képpel) . . . 536 
A Migazzi kastély (képpel). Árvay 

József. 555 
Mária-Besnyő (képpel). Luppa Péter. 557 
Az angol kisasszonyok intézete Vesz¬ 

prémben (képpel). Cz 569 
Hollókő vára (képpel). C*. L. . . . 572 
A gácsi vár és posztógyár (2 képpel). 

Pokorny G 579 
Debreczeni magyar nemzeti színház 

(képpel) 
Buják vára (képpel) C». L. . . . 
Ev. templom terve Pápán (képpel) 
Veszprém város (képpel) . . . 
Sőlyomkő romjai (képpel) . . . 

581 
596 
604 
617 
618 

607 

6, Hazai tájleirások, intésetek, 
népviseletek, építészeti művek. 

Hazai népviseletek 28 
Szolnok (képpel) II 58 
A kalocsai uj nőnövelde (képpel) . . 77 
Hazai építészetünk ügyében. Henc.z és 

Berg 91 
A dévai vár (képpel). C«. Gyula . . 101 
Tokaj és régi vára (képpel). Zombori 

Gusztáv 109 
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gazdaság. 

A d a t o k a k á v é t ö r t é n e t é h e z . . . 4 
A f ó n y i m a l o m k ő g y á r ( k é p p e l ) . . 4 0 
A p e s t e r e i b a r l a n g ( k é p p e l ) . . . . 5 5 



i 1 X—i L i- „ .LI^U1' !' 

fi 

Lap 
A masulagos nadragulya. Szabó Ignácz. 65 
Állandó-u vagy szüntelen változás alatt 

áll még most is a fold kérge ? Ónodi 
Weres* Károly 90 

Utazási progrtimm borászatank érde¬ 
kében. Pélerffy József. 91 

A hógép (képpel) 91 
Az Ipoly-Sajóvölgyi vasút. Pokornyi 

Gusztáv 104 
Eszmecsere az erdészet érdekében. 

Neuszidler János. 
A föld beljébeni tűzről. Ónodi Weres* 

Károly 
ADzirdzon-méhészetröl. Hoitsy Miksa. 
A buda-kanizsai vasút indóháza Budán 

(képpel). Zombory Gusztáv. . . . 
A magyar erdöszet érdekében. DivoXd 

Adolf. 
A Popokatepetl tűzhányóhegy Mexi¬ 

kóban (2 képpel) 
Kertészkedjünk. Menyhért János. . 
A növények illata. Halmáyyi Sándor. 
Hogyan támadt és miből áll a mi föl¬ 

dünk? Berky Gusztáv. . . . 318, 330 
A vasipar hazánkban. Szontagh Pál. 

329, 342, 354 
A gömörmegyei garanvölgyi vasgyá¬ 

rak (4 képpel) . . . . 331, 340, 349 
Az üstökösökről (9 képpel). Dr. Bar-
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Keszthelyen 587 
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játék. Nemzeti színházi napló. Budai nép¬ 
szinház. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt-
tér. Heti naptár. 

Pest. január 6-án 1861. 

életnek valóságos politikai iskolát képező részleteit, csak hallomás¬ 
ból, vagy a könyvekből ismeri, alig birhat kellő fogalommal, hogy 
mily becses kincset birunk mi helyhatósági jogaink ezen főténye-
zőjében. Ennek kellő méltánylására majdan a tapasztalás tani-
tandja meg őket. Az idegent pedig csaknem hiában igyekeznénk 
megismertetni ősi alkotmányos rendszerünk ezen legsajátszerübb 
alapzatával. Ezért hiában is keresnénk a!magyar megyéhez valami 

h l ó t külőországi 

A Vasárnapi Ujsáf? hetenkint egyszer nagy 'negyedrrtben V/t íven jelenik meg. Elöftaetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. uj pénzben. A Vasárnapi Újság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül)félévre 10 ft., évnegyedre 
S ft. aj pénzben. Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

N y á r y P á l . 
Most, a midőn az 1861-ik év jan. 5-én a 10 év óta szünetelő 

magyar nyilvános élet, ujabb elemekkel megerősödve, s az összes 
népség érdekére fektetve, Pestmegyében is dicső feltámadási ünne¬ 
pét üli, ezen nevezetes időszakot, hatáskörünkhöz képest, alig 
avathatjuk fel méltóbban, mint ha a megyei élet egyik legnagyobb 
legnépszerűbb nevezetességének, Nyáry Pálnak hiven rajzolt arcz-
képét hozzuk (azon kis különbséggel, hogy Nyáry Pál most teljes 
szakált visel). —Nyáry 
Pál, kora ifjúságától 
kezdve a megyének 
szentelte életét. Elegen 
vagyunk, a kik ismer¬ 
tük őt, mint Pestmegye 
főjegyzőjét, mely állá¬ 
sában a középponti me¬ 
gye irányadó politikai 
nézeteit, tollával, a leg-
hivebben tolmácsolá. 
1845-ben, egy igen za¬ 
jos tisztujitás alkalmá¬ 
val, a midőn Szentki¬ 
rályi Mór közös meg¬ 
egyezéssel ült az első 
alispáni székbe, Nyáry 
Pált a zöld ágat viselő 
középponti értelmiség 
s a határozottan sza¬ 
badelvű párt juttatá a 
másod-alispánságra. — 
Megválasztatása ránéz¬ 
ve annál dicsőségesebb, 
mert ellenfele, a fehér¬ 
tollas párt jelöltje, Fáy 
György minden tekin¬ 
tetben olyan férfiúnak 
ismertetik, a ki mint 
pestmegyei másod-al¬ 
ispán, helyét, szintén 
méltólag betöltötte 
volna. 

Nyáry Pál nevével 
megyei ̂  intézményünk 
fejlődési története szo¬ 
rosan egybe van forr¬ 
va. Az ifjabb nemze¬ 
dék, mely a megyei NYÁRY PÁL. 

gy gy 
hasonlót a külsőországi 
alkotmányokban, mert 
a sveiezi souverain kan¬ 
ton, törvényhozási jo¬ 
gainál fogva, elméleti¬ 
leg több a mi megyénk¬ 
nél, az angol grófságok 
helyhatóságai azonban, 
gyakorlatilag véve sok¬ 
kal jelentéktelenebbek. 

Különösen pedig 
van a magyar megyé¬ 
nek oly egy pár lénye¬ 
ges és sarkalatos joga, 
hogy addig, mig a nem¬ 
zet ezeknek birtokában 
van, nem félhet, hogy 
vérrel szerzett szabad¬ 
sága, a végrehajtó ha¬ 
talom önkényének áldo¬ 
zatául eshetik. Ugyanis 
a megye nemcsak szé¬ 
les alapokon nyugvó 
független önálló hely¬ 
hatósági testület, ha¬ 
nem egyszersmind azon 
egyedüli törvényes ha¬ 
tóság is, mely által, a 
közigazgatás terén, a 
törvények végrehajtása 
eszközölhető. Ugyan¬ 
ezért a megyei rendszer¬ 
ben azon hathatós el-
lenőrségi testületet bir-
juk, melynek már csak 
pusztán szenvedöleges 
magatartása által is, a 
hatalom M2Sá 
saitbiztosí 



netaláni önkénykedéseit pedig, szükség esetében, meg is akadályozni 
lehet. A magyar megyének még soha senki sem vonta kétségbe 
azon jogát, hogy a felsőbb hatóságnak rendelményeit visszauta-
sitsa, ha azoknak tartalmát, vagy irányát az országgyűlésen hozott 
törvényekkel összehangoztatni nem tudja. Ily roppant erővel fel¬ 
ruházott munieipiumot, mely a kormánytól érkező rendeleteket, 
mint jegyzőkönyvileg kifejezni szokták : „tisztelettel félreteheti", 
hasztalan keresünk Európában. Nem mondja a magyar, hogy e 
rendszernél másutt jobb és a czélt tekintve, hatályosabb eszköz 
nem létezik, hanem csak azt tartjuk, hogy mindaddig, mig a fel¬ 
sőbb hatóságokat a felelősségre nem vonható testületi kormány¬ 
székek képezik, addig minden igaz hazafinak mellőzhetlen köteles¬ 
sége, ily értelemben vett municipalis jogainkhoz körömszakadtig 
ragaszkodni. 

Nyáry Pál, mint a határozottan szabadelvű, és gyorsan ha¬ 
ladni kivánó Pestmegye egyik alispánja, minél többször jött azon 
helyzetbe, hogy hivataloskodása idejében a megye ilyetén jogának 
alkalmazásba vételét inditványózza. Mint szónok kevésbbé ragadja 
el hallgatóit, hanem fejtegetései közben, midőn a közönség talán 
alig várná, oly bátran, erélyesen és félelmet nem ismerve, egy¬ 
szerre csak saját nevén nevezi meg a vita alatt levő kérdés lénye¬ 
ges részét, hogy annak hallatára az átalános tetszés és tapsvihar 
soha el nem maradhat. 

A megye, azon alakban, amint az 1848-ban ideiglenesen ren¬ 
dezve lett, már régtől fogva képezi Nyáry Pálnak kedvencz esz¬ 
méjét. Azon időkben, a midőn még alig lehetett rá remény, hogy 
a megye ősi hűbéri eredetének maradványaitól megszabadulhasson, 
Nyáry Pált, mindig az első sorban láttuk azok között, a kik a me¬ 
gyei választásokban és tanácskozásokban való részvétet, a haza 
nem nemes polgáraival is megosztani akarták. 1847 tájban, e rész¬ 
ben még gyökeres változások behozatalát kevesen hitték remél¬ 
hetni. Pestmegye ugyan, helyhatósági jogainál fogva már koráb¬ 
ban elhatározta, hogy a honoratiorok, vagy is ügyvédek, orvostu¬ 
dorok, lelkészek stb. választási jogokkal felruháztassanak; és a 
midőn egyizben az országgyűlési követeknek adandó utasítás meg¬ 
vitatásánál e tárgy ismét tüzetesen szóba hozatott, akkor monda 
Nyáry Pál akkori másodalispán ezen némileg népies modorban 
összerakott szavakat: „Régóta résztveszek már a megyegyiilések-
ben, ezóta mindig azt tapasztalom, hogy bármit tegyünk, bármit 
mondjunk, vagy határozzunk, annak végső értelme mindenkor 
csak oda megy ki : hogy mi a tekintetes karok és rendek vagyunk! 
Engedjék meg, hogy őszintén kimondjam véleményemet : én ezt a 
folyvásti egyhangúságot már rettenetesen meguntam; ereszszünk 
tehát valahára ide be más embereket is, hadd halljunk egyszer már 
valami ujat is." — E sorok irója a szavakra világosan nem emlé¬ 
kezhetik, hanem hogy körülbelöl ez volt értelme, mai napig is 
eszében tartotta. 

A midőn Nyáry Pál ajkairól e kívánság elröpült, ki tudta 
volna eltalálni, hogy a hasonló kivánatok, még sokkal gyökere¬ 
sebb modorban, a legközelebb jövőben teljesedésbe fognak menni. 
Az 1848-ki nyár első részében már újra volt szervezve a megye, s 
a képviseleti bizottmány, Nyáry Pált egyhangúlag első alispánnak 
választotta. E hivatalában példásan tudta a szabadság elvét a rend 
fentartásának kötelességével párosítani. Gyakran fordult elő az 
eset, hogy a midőn a nép valami igazságost kivánt, Nyáry Pál 
azzal vévé elejét a támadható rendzavarásnak, hogy maga állott a 
mozgalom élére, s ezáltal mindent szerencsésen a törvény által 
szabott mederbe vezérlett vissza. 

Mint képviselő, az 1848-ki országgyűlésen a legfontosabb 
ügyekben is, p. o. az olaszok ellen adandó segély kérdésében, a 
kisebbséggel, vagy is a rendszabály ellenzőivel szavazott. Ellenben 
azon eljárásában mégis némi ellenmondás tűnik elő, hogy a midőn 
igy az akkori magyar minisztérium politikája ellen szavazott, más¬ 
részről mindannyiszor kinyilatkoztatta, hogy a minisztériumnak 
lelépését a legtávolabbról sem óhajtja. A kik jelenvoltak ezen ese¬ 
ménydús országgyűlésen, emlékezni fognak, hogy üdvezült gróf 
Széchenyi István, ezen nem eléggé indokolt eljárás miatt, Nyáry 
Pállal gyakori vitát folytatott. 

A későbbi eseményekről, valamint Nyáry Pálnak az osztrák 
haditörvényszék által lett elitéltetéséröl, ezúttal nem teszünk em-
litést. Elég legyen örömünkre megjegyezni azt, hogy azon férfiú, a 
ki ugy ez ország, mint különösen Pestmegye közönségének feltét¬ 
len bizodalmát birja, épen most, a midőn lapjaink a sajtó alól ki¬ 

kerülnek, a megyét képviselő bizottmány által, a legnagyobb 
öröm és megelégedés között, 10 évi elvonulva folytatott csendes 
élete után, uj választás következtében, az első alispáni székbe visz-
szahelyeztetik. — Nyáry Pál most 54 éves. 

Forr a hulláin. 
Forr a hullám, partja szakad, 
Zúgva rohan, útja szabad; 
Remeg a föld félelmében 
Vészt várván, — 
De az égen, tündér-szépen 
Fölragyog a szivárvány. 

S im! simul a hab dagálya, 
Béke száll a puszta tájra, 
Es hol a sötét enyészet 
Gyászszal járt, 
Uj virulat, szebb tenyészet 
Koszoruzza a határt. — 

Lebbenjen meg szárnyad újra, 
Csalfa remény lobogója! 
Hadd öleljen, hadd kínáljon 
A szellő; 
A mi reád még homályt von 
Gyönge pára, nem felhő. — 

Röpke öröm! felénk madár, 
Száműzött rab, néez haza már, 
Szálljon veled régi párod, 
Bátorság I 
Nem egy sziv lesz itt lakásod, 
De az egész hív ország! 

Lévay József. 

Pontok Magyarország múltjából. 
(Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek.) 

Napjainkban nemcsak a költészet és regényirodalom, hanem 
az ezekkel rokon festészet is hazai eseményekkel foglalkozik, és 
igen helyesen, mert egy nemzet történetét nemcsak az átalánosság-
ban feljegyzett nagyobb történeti események képezik, hanem a bár 
csak hagyományilag, vagy krónikák által korunkig fentartott egye¬ 
sek vagy családok által elkövetett derék tettek szintén figyelmet 
érdemelvén, ujabb megéneklés vagy festészet által örökitendök, 
mert a nemzet belső életének, szokásainak, jellemének ismeretéhez 
csakis ezek vezethetnek. Hogy az ily tettek versekben megénekel¬ 
tetnek, regények alapjául vétetnek vagy festészet tárgyául válasz¬ 
tatnak, igen helyeslendő, még azért is, mert a nemzet múltjának 
tudása, egyes jeleseknek ismerése, emléke, átalános tudomásra a 
szoros értelemben vett történet buvárlása nélkül csak is ez utón 
juthat, és egy ily költőileg felruházott és habár költött viszonyok 
közé beillesztett, lefestett esemény, sokkal jobban emlékében ma¬ 
rad az ezt olvasónak vagy látónak, mint a száraz történetnek egy¬ 
szerű olvasása után, sőt mint tudjuk, a köznépnél a nemzet jelesb-
jeinek emléke valamint a régi, ugy a jelenkorban is énekekben, 
versezetekben tartatott és tartatik fenn. 

Nemzeti történetünk eseményekben gazdag, hiszem, hogy köl¬ 
tőink, iróink, festészeink ezt tanulmányozzák is, mindemellett re¬ 
ményiem, hogy nem teszek rósz szolgálatot, ha egynémely jelesebb 
eseményre figyelműket felhívom, mert volt életkoromban oly idő¬ 
szak, midőn hazám története volt legkedvesebb olvasmányom. A 
mikre tehát még emlékezem — mert szemeim gyengesége az újra 
átolvasást gátolja, — azokat itt röviden felemlitendem. 

Gazdag ami történetünk országos eseményekben, melyek a köl¬ 
tészet, s festészet tárgyát méltán képezhetik, ugyanis : ha az elő-
számlálást a régibb kortól kezdjük, és ha a már megénekelt azon 
esetet, midőn I. András, Salamon születése után, Béla testvérét a 
korona és kard közt választani kényszeríti, vagy Imre királynak 
azon bátor fellépését, midőn öcscsét Andrást saját táborában fo-
golylyá teszi, mellőzöm is stb. a régibb korból felemiithetem az 
ecsetelésre is annyira érdemes szomorú esetet, IV. Bélának a tatá¬ 
rokkal küzdött szerencsétlen csatáját. A tatárok jövetelének hírét 
vevén Béla, a nádort egy sereggel az ország szélére küldi, hogy a 
tatárok berontását gátolja meg, vagy csak tartóztassa addig, mig ő 
nagyobb sereggel eléjük állhat, a nádor 1241-ben martius 12-én 
meg is ütközött Báth nevű tatár fővezérrel, de kevés embere 
lévén, oly szerencsétlenül, hogy a nádor csak néhányad magá¬ 
val futhatott a királyhoz Budára, a tatár vezér oly sebesen kö¬ 
vette népével a futó nádort, hogy az ütközet után negyed napra 
már Pest körül dúlt. Béla kevés népével szintén Pest alatt tábo¬ 
rozott, de a tatárokkal megütközni nem látta még tanácsosnak, 
miután azonban az ütközetre főemberei által unszoltatott (mint 
Lajos Mohácsnál), nehogy gyávának látszassék, a tatárok elé ment. 
A tatárok szokott hadi cselöket használván, mintha nem mernének 
megütközni, visszafelé húzódtak mindaddig, mig Bélát a Sajó 
mell^ a mohi pusztáig csalták, itt már a két tábort csak a Sajó vize 
választotta egymástól. A Sajón levő hídnál Kálmán, a király öcscse 

és a kalocsai érsek, -Ugrin vigyáztak, éjjel az !átjöni akaró tatáro¬ 
kat vissza is nyomták. Hajnal előtt újra át akartak a tatárok a hi-
don jőni, de Kálmán őket sokáig visszatartóztatta. E hidnál kez¬ 
dett csata szintén csak csel volt, mert annak folyama alatt a majd 
ötszázezernyi tatárság a Sajón több helyen átgázolván,- a magyar 
tábort reggelre egészen körülfogta, s nyilzáporral elözonlötte, to 
vábbi ellentállásról szó sem lehetvén, futott mindenki, merre le¬ 
hetett és tudott. 

IV. Béla a tatárok elől futva Ausztriába, Babenbergi Fridrik-
hez menekült, s nemhogy szomszédi fogadtatásban részesült volna, 
hanem minden kincsétül, vagyonátul megfosztatott nemcsak, ha¬ 
nem Fridrik az ország szerencsétlen védtelen állapotát felhasz¬ 
nálva, az országba beütött, s egy részét felprédálta. A tatárok 
elmenetele után Béla országát rendbehozván, első tette volt, az 
Ausztriában szenvedett méltatlanságot mogboszulni, s Fridriket 
haddal támadta meg. A Lajta vize mellett megütköztek, egy kun 
katona csata közben Fridrik alól a lovat kilövi, mely vele együtt 
elesik, s Fridrik a magyarok által meg is öletett, és a Babenbergi 
ház vele együtt kihalt. 

Midőn Nagy Lajos, öcscsének, Andrásnak halálát megboszu-
landó, Nápolyba ment, mint Budai Ferencz irja, seregével min¬ 
denütt nagy félelmet terjesztett el maga körül; egy belső megfá¬ 
zást és borzadást okozó nagy fekete zászlót hordoztatott serege 
előtt, melyen az ő csúfos halállal meghalt öcscsének halavány, sárga 
képe volt lefestve. 

Ugyancsak Nagy Lajos ezen hadjárat alkalmával Aversa vá¬ 
rosába, hol t. i. öcscse •megöletett, beérkezvén, eléje mentek az olasz 
főemberek, köztök Durazzoi Károly, Johanna testvérének, Máriá¬ 
nak férje, ki is az András megöletésében főrészesnek tartatott. — 
Lajos eltitkolván azon borzadást, melyet öcscse halálának emléke s 
helye benne költött, mind Károlyhoz, mind a többi olaszokhoz le¬ 
bocsátkozó nyájasságot mutatott, sőt őket vacsorára asztalához is 
meghívta. Vacsora közben vagy után azonban boszus indulatját 
kifakasztván, Károlynak szemrehányásokat tesz, megfogatja, s 
Latzk Istvánnak gondviselésére bízza, és másnap reggel lefejezteti. 

Erzsébet, Nagy Lajos anyja, midőn 1343-ban Nápolyba ment, 
fiát Andrást látogatni, Gilet Miklós nádor, több főúr, püspök, asz-
szonyság és szűz kisérte ezen útjában. Nagy volt a kincs, mit Er¬ 
zsébet ezen útjára elvitt; Túróczy szerint vitt ezüstöt 27 ezer már¬ 
kát, aranyat 17 ezer markát, később még küldött utána Lajos 4 
ezer választott finom aranyat, mely kincs a mostani pénzértékben 
8 millió forintnál többet tesz; ezenfelül vitt vert pénzt majd fél¬ 
köböl arany forintot s igen sok apró ezüst pénzt. Midőn Apuliába 
érkezett, András feleségestül eléje jött, s Nápolyba nagy pompá¬ 
val kisérték be. Erzsébet itt dolgait végezvén, utjának második 
czéljához fogott; Rómát látogatta meg. Valamerre utazott, min¬ 
denütt seregesen tódultak az ö bámulására, Rómában a legnagyobb 
pompával fogadtatott, egész Róma kitódult eléje, s „éljen a ma¬ 
gyar királyné 1" kiáltással üdvözlék, szent Péter-templománál vár¬ 
ták a kardinálok, s vezették be a templomba, mind itt, mind más 
templomokban a királyné sok ajándékot hagyott, s ugy tért vissza. 

Erzsébet é» Mária királynék elfogatása Horvát János által. 

Zsigmondnak Budán 1399-ben az ország rendéi által fogságba 
tétele. 

ellent nem állhatva, a törökökre, különösen a gyalogságra rohant. 
Ulászló egy nagy fekete lovon ült, s maga előtt mindenkit elgá¬ 
zolt, a jancsárok Ulászló lovát agyonlővén, a ló este közben Ulász¬ 
lót a jancsárok sűrű tömege közé dobta, hol is öt a törökök elfog¬ 
ták s rögtön fejét vették. (Folytatása következik.) 

Mészáros Lázár sirja. 
A köztiszteletben állott magyar hadügyminiszter emlékét 

ujitjuk fel előtted, nyájas olvasó, s a száműzött szerencsétlen honfi¬ 
társnak, kit többé itthonn keblünkre nem ölelhetünk, egyszerű sir-
ját mutatjuk be, melyet a külföldi menhely hantjai alatt talált; 
de felmutathatjuk egyszersmind a szerető, emberbaráti karokat is, 
melyek a távolban ápolták és siri ágyát megvetették — legyenek 
megáldva érette! — Egy e napokban Londonból hozzánk érkezett 
levél ezt irja Mészáros Lázár sirja s halála körülményeiről : 

,,Néhány hét előtt látogatást tevék Lady Langdalenél, kinek 
eywoodi palotájában halt meg november 6-án 1858-ban Mészáros 
Lázár tábornok. A bujdosó honfi, három héttel halála előtt, Ame¬ 
rikából érkezett, s mielőtt Sveiczban végkép megtelepednék, Ey-
woodba (Hereford megyében) rándult, néhány napot töltendő Lady 
Langdalenek és leányának Teleki Sándor grófnénak társaságában. 
Itt lepte meg a kegyes halál, s rövid betegség után, végetvetett 
szenvedéseinek, — hontalanságának. 

Betegségét a nemes keblü hölgy tudata velem, úgyszintén a 
szenvedőnek azon óhajtását : hogy szeretne még egyszer látni az 
életben. — Fájdalom, nem mehetek, nem nyujthaték a végpillanat¬ 
ban kezet azon férfiúnak, kinek nevét a haza egykoron tisztelettel 
emlitendi. A boldogultnak sirját évenkint meg szoktam látogatni, 
felkeresem most is, szivem elérzékenyült, feledhetlen hazámra, ál¬ 
dozataira — gondolék, s szememből nehéz könyük gördülének; de 
leküzdém fájdalmamat, s hogy legalább nyughelyének emlékét 
megőrizzem a hazának, lerajzolám azon sírkertet, melyben e hű 
magyarnak tört szive porlik. 

A sírkert Titley helységhez tartozik, egy óranegyednyire az 
eywoodi parktól, s csak néhány angol mérföldnyire az úgyneve¬ 
zett „Caractacus" halmoktól, melyeken Caractacus az utolsó brit 
fejedelem, utolsó csatáját küzdé a rómaiak ellen. A szerencsétlen 
fejedelem Rómának diadalkapuin ezüstlánczokkal vonult keresz¬ 
tül, hogy később vasbilincsek közt idegen földön meghaljon. Ilyen 
a sors játéka, ki hitte volna, hogy ősz bajnokunk ott lelje végnyu¬ 
galmát, hol másfél ezredév előtt a hajdanii brittek dicsősége sírba 
szállt! 

A. szent földre Lady Langdale faragott kőlapot helyezett, 
melynek angols magyar felirata ez : 

To the memory of 
General Lázár Mészáros 

Minister of war 
And Commander in Chief 

Of the Hungárián army in 1848. 1849. 
Who was born at Baja in the county 
of Bács 1796. and died at Eywood 
6-th November 1858. in the 63 year of 

his age and 10-th of his exile. 
This stone is inscribed 
by his sorrowing friend 
J. E. II. Lady Langdale. *) 

Mészáros Lázár Tábornoknak, 
A jó Hazafinak, 

A vitéz Katonának. 
A nemes Barátnak. 

Mészáros Lázár maga is elörekészitett volt magának sirverset 
latin és magyar nyelven, de ezek nem vésettek sírkövére. 

Mészáros saját latin és magyar sirversei igy hangzanak : 

Intus qui est, fűit Lazarus 
Pauper sicuti Patronus. 
Hungarus, Mészáros natus, 
Honestus a suis voeatus; 
Sed tamen semel mortuus, 
Resurgat melior alius. 

K! alatta fekszik, volt 
Mészáros Lázár a holt. 
Ö mi sem volt életében, 
Mint becsületes lény nemében. 
Patronjaként szegény, 
Ébredjen mint jobb legény. H.(t 

1444 i k é v november 10-ik napján I. Ulászló seregével Várna # ) A fen tobb; so rok m a g y a r rorai t i isban e z t j e l o n ; i k . iiMe-száros Liiit hadügymi-
kömyékére jutván, ott Amurat török császárral megütközött, niszter és az 1848-1849-iki mag-jar hadsereg fővezére emlékének. Ki született 1796-ban 
TTiin-u-arlv Jáí lOS ki TTl<W/lAt- lr«H-o hnrrv av ü+tH^AthpTi ráavt np Bácsmegyében Baja városában, s meghalt Eywoodban 1858. nov. 6-án 68 éves korában, 
ttunyady dános, KI Ulászlót kerté, hogy az ütközetben részt ne „ f a t t l ^ g é n e k ^ évébeB. E kö,et emeié szomorodott wivü barátnéja, lady Langdale 
vegyen, a torokoKet már meg is verte, midőn Ulászló csatahevének j , E. H 
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A chioai császár 8 a nyugati hatalmasságok 
viszálya a dunaiakkal. 

China. vagy mint a chinaiak aevezik, a mennyei birodalom 3000 éves 
történetében, alig van nevezetesebb időszak, mint a mai. A birodalom ugy, 
mint annak csiszárja, alig volt valaha olyan szorultságban, mint napjaink¬ 
ban, a midőn egyrészről a fölkelő Taiping csapatok fenyegetek a trónt, más¬ 
részről pedig az európai nyugati hatalmasságok követei jelentek meg erős 
csapatok kíséretében, a mennyei birodalom belsejébe törve. B megtámadások 
ellen a chinai birodalom nem volt képes magát védeni, minden kísérlete si¬ 
kertelen volt. Mig a fölkelő Taiping csapatok, a birodalom déli részeiben, 
szabadon romboltak, pusztítottak, azalatt a nyugati hatalmasságok seregei, 
a bevehetetleneknek tartott és hiresztelt Taku-erődöket, aránylag csekély 
áldozattal bevették, s ^ mennyei birodalom ismét kényszerítve volt, magát 
megalázni, s a „vöröshaju európai barbároktól" békét koldulni. 

Ez utóbbi események megértésére szükséges, a dolgok rövid átnézetét 
előrebocsátani. Az angolok és francziákCanton város bevétele, a Pehó-folyóni 
megjelenésök, s igy Peking fővárosának fenyegetése által, a Tientsi békét 
csikarták ki. Ezen béke a győzőkre nézve, igen kedvező volt, s a chinai főb¬ 
bek büszkeségét sérti, mert a béke pontjainál fogva, a nyugati hatalmassá¬ 
gok követei a fővárosban 
állandó lakhelyet nyerének, 
a keresztyén vallás szabad 
gyakorlata, a keresztyének 
ótalma, a keresztyének bir¬ 
tokszerzési képessége az 
egész birodalom területére 
kiterjesztetett, s a keresz¬ 
tyének eddigi „barbár" el¬ 
nevezése megszüntetett, a 
hadi-költségeket, 8 millió 
fttal, a chinaiak megtéríteni, 
a külkereskedést nevezetes 
vámleszállitás által megkön¬ 
nyíteni, a külföldi hajóknak 
tizenegy uj kikötőt meg¬ 
nyitni köteleztetének, — to¬ 
vábbá ki lőn kötve, hogy az 
idegeneknek szabadjon, a 
főváros kivételével, — az 
egész birodalom területét 
beutazni, kedvök szerint ke¬ 
reskedést űzni, s végre az 
ópium bevitele legyen meg¬ 
engedve. 

Mielőtt ezen béke alá¬ 
íratott volna, Shangai váro¬ 
sában uj értekezések tartat¬ 
tak. A chinai meghatalma¬ 
zottak e béke pontjait igen 
keményeknek mondák, s a 
nyugati hatalmasságok kö¬ 
veteitől azt kívánták, hogy 
e béke azon pontjaitól, me¬ 
lyek szerint a nevezett ha¬ 
talmasságok követeinek tar¬ 
tózkodása Pekingben, az 
idegenek szabad utazása a 
birodalom minden szárazi és 
vízi utjain volt kikötve, áll¬ 
janak el, miután ezen pon¬ 
tokra a mennyei birodalom 

"HI£N FU,f chinai császár. 

dalomba, azalatt a gö idviselés sem felejtkezett meg, e birodalomnak épen 
ez időre oly fejedelmet adni, ki a művelődés és haladás eszméje iránt fogé¬ 
kony legyen. Nem lehet állítani, hogy a chinai birodalom mostani császárja 
minden előítéletektől ment; fájdalom, hogy jellemszilárdságát és erélyét, 
melyek által kitűnik, nem mindig a legjobb czélokra használja, de azért van¬ 
nak oly kitűnő tulajdonságai is, miket már csak azért is feljegyzünk, mert 
a chinai birodalom császárjairól eddig nagyobbrészt csak annyit tudtunk, 
hogy elpuhult, korlátlan zsarnokai voltak népeiknek. 

A jelenlegi császár Hien-Fu, 1850-ben, atyja Taokwang császár halála 
után, lépett a trónra. Már trónrajutása is egészen eltért a bevett szokástól. 
Chinában ugyanis a legrégibb időktől fogva az volt a szokás, hogy a császár 
végrendeletben határozta meg utódját. E végrendelet, nagy arany-ládában 
őriztetve, a császár halála után felbontva, tudata a birodalommal az uj csá¬ 
szárt. Taokwang elejét akarván venni a halála után bekövetkező interreg-
numnak, s ebből lehető viszályoknak, még életében nevezé ki fiát Hien-Fu-t 
utódjának. Hien-Fu 1831-ben született. Külseje parancsoló, testgyakorla¬ 
tokra sokat fordit, mi a chinai, átalában a keleti fejedelmeknél ritkaság. 
Arcza feltűnő barna, fénylő szemei, magas homloka határozott jellemre mu¬ 
tatnak, mig kiálló pofacsontjai, tiszta tatár származását árulják el. Uralko¬ 
dása kezdetén politikájáról keveset tudtak, de csakhamar találtak alkalmat 
alattvalói erélyességéről meggyőződhetni. A sajtó hasznáról és befolyásáról 

a közügyekre, teljesen meg 
van győződve, s uralkodása 
kezdetén a pekingi újságba 
két hosszú czíkket iktatott, 
melyekben bebizonyitá, hogy 
két minisztere a kormány¬ 
zatra képtelen, kiket később 
el is mozdított. A Taiping 
lázadás kitörésekor ismét a 
sajtót vévé igénybe, s ez¬ 
úton hatott tábornokai eré-
lyére, a pekingi újságban 
tárgyaltatta működéseiket, 
teljes elismeréssel szólva az 
erélyes, értelmes vezérek¬ 
ről ; de ép oly kíméletlenül 
sújtva a képtelen táborno¬ 
kokat. Ez eljárás, a hadse¬ 
reg tisztjeinek sehogysem 
tetszett. — Ez időbe esik a 
császár élete ellen megki-
sérlett merénylet. A császár 
ugyanis palotája kertjében 
sétálván, egy tőrrel fel-
fegyverzett embertől meg-
támadtatott. 

A gyilkost egy, a csá¬ 
szár közelében levő palota-
őrségi tiszt elfogta, de ez, 
daczára a legnagyobb kín¬ 
zásoknak, nem vallott sem¬ 
mit. A császár, családi ösz-
szeesküvést gyanítva, a leg¬ 
előkelőbb mandarinok közöl 
tizennyolezat, kikre gyanúja 
esett, lefejeztetett. — E ke¬ 
gyetlen tette vakmerő eré-
lyességét is tanusitá. 

Szabad óráit, tudomá¬ 
nyos és költői művek olva¬ 
sásával tölti, a tudósokat és 
művészeket kitűnően ked-

császárja, sohasem fogja beleegyezését adni. — Az európai hatalmasságok 
követei, különösen Angolország követe, lord Elgin, rendületlenül ragaszkod¬ 
tak a Tientsi béke pontjaihoz, s azok megtartását követelte egytől egyig. 

Az egyetértés nem sikerült, s az európai hatalmasságok újból fegyvert 
raeradának, a chinaiakat a béke teljesítésére kényszeritendők. A hadjárat 
megkezdetett, de az angolokra nem a legszerencsésebben végződött, mert a 
Taku-erődök elleni expeditiójuk alkalmával, az angol hajósereg megveretett, 
s csakis gyors visszavonulásának köszönheté megmentését, a harezban meg 
nem sérült hajóin. 

Erre az angolok a francziákkal egyesülve, egy harmadik hadjáratot 
határoztak el, közös erővel küldve ki a chinai vizekre nagyobb, tetemes csa¬ 
patokkal erősbitett hajósereget. A politikai lapokból tudjuk, hogy e hadjárat 
fényesen sikerült, a Taku-erődök alatti megveretése az angoloknak, ez erődök 
bevétele által lett megboszulva, a franczia katonaság egy nagyszámú tatár 
lovascsapatot tönkre tett, az egyesült angol-franczia hadsereg Peking fővá¬ 
rosát szállottá meg, s a béke a Tientsi pontok alapján megköttetett. 

E béke hordereje kiszámithatlan, mert a fegyver győzelmét, a mive-
lődés és polgárisultság békés diadala követendi e roppant birodalomban is, 
mely eddig az európai művelődéstől egészen el volt zárva. A gondviselés 
utjai és eszközei csudálatosak. Midőn Európa legműveltebb nemzeteinek 
fegyverei erőszakosan törnek utat a mivelődés- és polgárisultságnak e biro-

veli, ismeretségüket szorgalmasan keresi, palotájába hívja meg, s oly tiszte¬ 
lettel és becsüléssel viseltetik irántuk, hogy e tekintetben sok művelt nem¬ 
zet fejedelmének példányképül szolgálhat. 0. 

Adatok a kávé történetéhez. 
Rövid átpillantása egy ital történetének, mely a szó legszoro¬ 

sabb értelmében világuralomra vergődött, olvasóink előtt, ugy 
hiszszük, nem lesz érdektelen, annál is inkább, mivel néhány, a 
kávéról elterjedt hibás véleményt is szándékunk megigazítani. 

így, igen átalános azon hit, mintha a kávé eredeti hazája 
Arábia volna; holott pedig az sokkal távolabb délre, Afrikában, 
az Abissziniától délre fekvő Kaffa és Enarea királyságokban kere¬ 
sendő, melyeknek elsejéről neveztetett el igen hihetőleg a kávé is. 
Ezen országokban, a nagy, meleg hegyvidékeken a kávéfa mai¬ 
napig is vadon tenyészik, minden emberi mivelés nélkül. Egész 
erdőségeket képeznek itt e fák, melyeknek ágai egész a földig 
hajolnak a bő kávégyümölcs alatt. Mokkában, Boldog-Arábiában, 
melyet sokan a kávé hazájának hibásan tartanak, a kávéfa vadon 

nem tenyészik; hanem Afrikának fönnebb emiitett vidékeiről ül¬ 
tették oda át s csak szorgos ápolás mellett tartatik fenn. A mok¬ 
kakávé j élessége és azon körülmény, hogy a kávémivelés Arábiá-
ból vitetett át Keletindiába és a nyugatindiai szigetre, — ezek 
lehetnek azon okok, melyeknél fogva némelyek Ázsiának amaz or¬ 
szágát tartják a kávé hazájának. 

Egy másik hibás vélemény az, hogy a kávéivás Keleten a leg¬ 
régibb időktől fogva divatozik. Ez nem áll, mert csak a tizenötö¬ 
dik század közepe óta ismerik ott ez illatos italt. Ez időtől fogva 
lassankint, majd hamarabb, majd később, a többé kevésbbé ked¬ 
vező viszonyok és azon tilalmak szerint, melyekkel egyes orszá¬ 
gokban ezen gyorsan megkedvelt ital használatát akadályozni 
akarták, terjedt el a kávéivás mind jobban s jobban Keleten, mig 
végre Kairóban és Konstantinápolyban állandóan befészkelte ma¬ 
gát, honnan aztán lassankint Nyugat felé folytatta hódítását. De 
itt is nem egy nehézséggel kellett megküzdenie, mig végre sikerült 
a jelen átalános uralomra jutnia ugy a szegények kunyhói, mint a 
gazdagok palotáiban. Még a múlt század 8-ik tizedében is, a felvi¬ 
lágosult és szabadelvű II. Frigyes porosz király kemény titalom 

augsburgi utazó hozta Nyugat-Európába 1582-ben. Az ő elbeszé¬ 
lése szerintakávé a törököknél az eltiltott bort helyettesité, s már 
akkor igen kedvelt italuk volt. A tizenhetedik században már mind 
több s részletesebb tudósitás érkezett Nyugatra ezen csodaitalról. 
Rómában 1650. körül ittak volna először kávét. 1652-ben egy an¬ 
gol kereskedő egy görög szolgával érkezett Londonba. Ez utóbbi, 
ki a kávéfőzéshez jól értett, alapította ott az első kávéházat. Fran-
cziaországban 1658-ban jött először használatba a kávé, Theyenot 
híres utazó által. Marseilleben 1671-ben építették az első nagy ká¬ 
véházat; csakhamar ezután Parisban is több ily közhelyet nyitot¬ 
tak, mindnyáját keletiek. Bécsben, a mennyi e tudomásunk van 
róla, az első kávéház a török ostrom után 1683-ban jött létre. A 
török tábor elfoglalásakor ejtett zsákmány közt oly nagy mennyi¬ 
ségű kávét találtak, hogy az Bécsben azonnal átalános használatba 
jöhetett. A lengyel Koltsiczki, a kinek ravaszság és bátorság által 
sikerült a szorongatott Bécsnek a közel segélyről hirt vinni, nyert 
engedélyt az első kávéház megnyitására. . 

Minél jobban terjedt most a kávé használata, annál hevesebb 
fölszólalások történtek itt-ott ellene, főleg Angolországban, hol a 
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mai akart gátot vetni a kávéivás terjedésének országában, hogy 
ezáltal a pénznek külföldre szivárgását megakadályozza. 

Az első kávéház Konstantinápolyban, 1558-ban nyittatott meg, 
s ily nevű közhelyek száma nagy gyorsasággal szaporodott. Azon¬ 
ban a kávé ellenségei még ezután is gyakran szót emeltek annak 
terjedése ellen, s azt minden kigondolható módon akadályozni tö¬ 
rekedtek. De minden ellenséges törekvések daczára, utoljára iá ki-
vivta korlátlan uralmát, még pedig legelőször Kisázsiában, hogy 
azt onnan pár század alatt az egész müveit világon kitérj eszsze. 

Talán nem lesz egészen helyén kivül, itt azon módot kissé 
megismertetni, mely szerint Keleten a kávét készítik. A kávésze¬ 
meket megpörkölik, s mihelyt kihűltek, mozsárban összezúzzák; 
az igy nyert kávéport aztán kannába tevén, rá forró vizet öntenek. 
Most a bádog- vagy rézkannát izzó bádoglapra teszik, s a kávé 
habját egy kis kanállal folyvást leszedegetik. Midőn a kávé az 
edényben emelkedni kezd, anélkül hogy forrását bevárnák, aljá¬ 
val együtt csészébe öntik. A kávénak habzania kell, mint a csoko¬ 
ládénak. Forrni azért nem kell engedni, mert azáltal nagyon so¬ 
kat veszt zamatjából. 

ügylátszik, hogy a kávé használatáról az első tudósítást egy 

kávéházak helylyel-közzel fontos társadalmi gyülhelyekké váltak* 
És ez volt az eset, tán még nagyobb jmérvben, Francziaországban 
is. Azonban a nagy tömeg minden ellenmüködés daczára mind job¬ 
ban megkedvelte e hevitő italt, s a kereskedelmi érdekek, az aka¬ 
dályok és tilalmakkal szembeszállva, tudtak módot találni, a nagy 
közönség e tekintetbeni igényeinek teljesítésére. 

Igy volt ez Németországban is. Még a múlt század végén is, a 
midőn pedig a kávéivás már szinte életszükséggé vált a nép min¬ 
den osztályára nézve, több országban, például Hannoverában, a 
mint már emiitök, Poroszországban II. Frigyes alatt, megkísértek 
e kedvencz italt divatból kihozni. De valamint mindenben, a meny¬ 
nyiben józan észnek ellene kifogása nincs, az ember természetes 
szabadsága előbb utóbb lerázza magáról a rákényszeritett bilincse¬ 
ket : ugy történt a kávé használatával is. 

Végre be kezdték látni, hogy a kávé ellen semmi alapos okot 
felhozni nem lehet, s hogy az innen netán eredő kárt másrészről 
a velejáró haszon legalább is kiegyenlíti; sőt mivel, egyebeket nem 
is említve, a kávé a pálinkái vast nagy mértékben csökkenti, — 
tagadhatlan, hogy a haszon a kárt jóval felül is múlja. -+-



Egy magyar iparos búcsúja Amerikától. 
New-York, nov. 25. 1860. 

Azt tartja egy régi latin mondás, azt tartják sokan ma is : „Ubi bene, 
ibi patria;" — hogy egy német vagy irlandi ide vándorolt bizonynyal azt 
tartja, arról semmi kétség sincs. — Ugyanis kilépve a bárkából ez uj haza 
szárazára, a legelső lebujba, hova ebéd vagy estelire betért, hófehér kenye¬ 
ret vajjal, két-háromféle sült és főtt húst s mellé zsiros krumplit, viz helyett 
kárét vagy theát kap, s mind ezt 15 centért! — Oly felségesen ízlik a silány 
és szűk tengeri koszt után leapadt éhes gyomornak; s oly nagy ellentétben 
áll az otthonn megszokott szerény Kiimmel-Suppe-féle koszttal, hogy nem 
ok nélkül kérdi barátját az esteli végezte után a német sógor: „Seppel, hast 
du schon in deinem Lében solche Suppe gegeseen," a felelet a bárkán elta¬ 
nult angol tagadó szó : „nó!" lesz. 

Ezen csodálkozni sem lehet, mert a német és ir semmi benső és hő 
szeretetet hóna iránt érezni nem tud, s nem is tudhat : hol csak mindig 
földig nyomva, sanyarú munka után is rósz táppal tengeté életét, átvitor¬ 
lázva uj hazájába, itt független élet, fejedelmi koszt, munkája jól fizetve, a 
Lagerbier sem drága; tehát régi és uj hazája mint föld és ég, vagy menny és 
pokol tűnik föl előtte. 

Nem igy áll a dolog, s nem lehet alkalmazni a fent emiitett latin mon¬ 
dást egy született magyarra A magyarnak mint egy Istene, ugy csak egy 
hazája van, mit dicsőén vérrel szerzett, mit századokon át megvédeni s meg¬ 
tartani, szintén sok vérébe, sok áldozatába került; melyhez oly sok, s oly 
szent emlékek kötik, de mely oly híven és hálásan viszonozza is az érte tett 
áldozatokat, a ráfordított gondot és fáradalmat. — Ezért monda dicső köl¬ 
tőnk : „Légy híve rendületlenül hazádnak oh magyar, — bölcsöd ez, s majdan 
sírod is, mely ápol s eltakar; — e nagy világon e kivül nincsen számodra 
hely, — áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell." 

Ugy hiszem, ezekből is könnyű kitalálni jelen soraim tartalmát. 
Igen! nem állhatom meg, hogy mielőtt megválnék e hatalmas világ¬ 

résztől, imádott magyar hazámba megtérendő, néhány búcsúszót ne intézzek 
e világrészhez, midőn önhöz innen ez utolsó sorokat küldöm. Eövid leszek, 
mert az elválás és viszontlátás két ellenérzete küzd keblemben. Az elválás, 
egy megszokott kies tájtól, egy regényes vidéktől, még rövid időre is kelle¬ 
metlenül hat reánk; mennyivel inkább megható sőt leverő ez, midőn egy 
nagy, szabad, hatalmas világrésztől kell megválni, mit egyedül is csak az 
egy édes szülő haza viszontlátása és birása képes ellensúlyozni; mit a költő 
szavai igazolnak : „Vándoroljatok ki, hogy ha jót reméltek, hasztalan mo-
aolyg itt a szerencse rátok; visszavágyik a sziv, mert bizony csak akkor, 
üdvezit az élet, hogyha van hazátok." 

Isten veled azért hatalmas, szabad világrész, Észak-Amerika! fogadd 
őszintén hálás búcsúját az idegen magyar vándornak, ki tapasztalatait szé-
lesbiteni, ismereteit sokszorozni, átvitorlázott szabad partjaidra; fogadd há¬ 
lás búcsúját az őszinte fogadásért, melyet vele éreztetél; fogadd háláját 
végre a nemes és szabad polgári törvényekért, melyekkel őt, mint bár ide¬ 
gen vándort, ótalmazád. 

Ha voltak nehéz perczek, midőn az idegen nyelv, szokás miatt dolgaim 
roszul mentek, szigorú helyzet és körülmények közé juték, s panasz jött 
ajkaimra; mindezt hirtelen feledteté velem a tudat, hogy a tapasztalás bő¬ 
ven jutalmazandja a kiállott szenvedéseket. Nem kincsvágy csalt engem 
partjaidra, de a látni, tudni s tapasztalni vágy, melyekkel ismét hazámnak 
használni leghőbb törekvésem. 

Most azért, midőn két évi ittlétem után eljött az idő, hogy tőled ta¬ 
lán örökre megváljak, nem azért teszem, mintha meguntam volna hatalmas 
szárnyaid alatt, biztos révpartidon, szabadon s függetlenül élni: de fájda¬ 
lom, a szokatlan égalj, a változékony időjárás, egészségemre rósz hatást 
gyakorol, az elválást is sietteté; a legfőbb ok pedig az, hogy magyarnak 
születtem, mi arra kötelez, hogy hazámhoz hű maradva, azt sem jó, sem bal¬ 
szerencse közt elhagynom nem szabad. — Isten veled azért még egyszer!!! 
légy szabad, hatalmas, nagy és virágzó világrész mint eddig is valál, s ne 
vond meg nemes ótalmad és segélyed az üldözött és hozzád folyamodó 
menekvőktől, mit eddig is nagylelkűen gyakoroltál. 

Isten veled is, hű barát és útitárs! —" te voltál az, ki a vágyat bennem 
ez uj világrészt megláthatni—határzattá érleled : együtt élveztük a nagy ut 
gyönyöreit, együtt szenvedtük annak kesereit is, — s együtt léptünk be e 
hatalmas föld partjára, hol szintén megosztánk egymással jót és roszat: hogy 
mindezen tények testvérré forasztának, azt kebleink viszonérzelmei eléggé 
tanúsítják. — Engedj meg azért, ha jelenleg, részint sérült egészségem, ré¬ 
szint saját nézpontjaim az elválást parancsolják, — de hiszem, hogy rövid 
időn találkozandunk honn, hol a viszontlátás édesebb lesz a jelen válás ke-
seréuél. Isten veled! élj boldogul. 

Végre tisztelt honfiak! kik jelenben e szabad bár, de nekünk mégis ide¬ 
gen világrészben élnek, fogadják őszinte hálás köszönetemet, honfitársi szi-
ves tanácsuk és segélyökért. — Adja Isten! hogy mielőbb az édes hazában 
boldogiibb sors és helyzet közt találkozhassunk. 

És te, kedves hazám! gondolataim, vágyaim s éltem legszentebbje! fo¬ 
gadd vissza fiadat a vándort, ki nem hűtlen madárként hagyott el a zordon 
időben, vidorabb tájt találva magának, — de mint szerény munkás méh, be¬ 
járja a messze vidék gazdag rónáit, hogy szorgalmasan összegyüjtögetve a 
kellő anyagokat, azt megvihesse s lerakhassa a társalom oltárára, : mint hű 
és bátor méh, mely nem hagyja el a társaimat vészben, sőt érte éltével is ál-
dozik — vagy megtér a zivatar közelgésével. Igen! e munkás, e hű, e bátor 
méh volt és lesz mindenkor jelképem, mint minden vándornak. 

Ti is, jó testvérek, rokonok s barátok! kik a roppant távolság daczára 
sem szüntetek meg, ápolni és föntartani a szent köteléket, mely minket oly 
édesen összefűzve tart, — fogadjátok érte, rokoni s baráti jobbomat a távol¬ 
ból addig is, mig a perez eljő, melyben azt személyesen tehetendem. Ha talán 
egy sóhaj repülne föl kebletekből az ég Urához, szerencsés megtérésemért., 
hallgassa meg Isten azt a tiszta szivből jött sohajt.de ha egy ellenkező vég¬ 
zet ér, nyugodjunk meg benne, mit megváltoztatni, hatalmunkban ugy sem 
áll, akkor tartsatok meg rokoni s baráti emlékeitekben. 

Végre, tisztelt szerkesztő ur! azon emberbaráti, polgártársi nemesszivü 
áldozataiért kitűnő figyelmeért, melylyel engem s ittlevő honfitársainkat a 
lefolyt idő alatt részeltetni kegyes volt, fogadja szintén legőszintébb köszö¬ 
netemet, mit honn személyesen is átadni kötelességem leend. 

Nem hallgathatom el a nagyszerű újdonságot meg nem irni — mit ed¬ 
dig hazánkban is tudni fognak, hogy e hó 7-én történt nagyszerű praesidens-
választásnál a republ. párt győzvén,elnöknekLinkoln, alelnöknek Kamiin vá¬ 
lasztattak meg. Ez annyira fölingerié a demokrata vagyis a déli rabszolga¬ 
tartó államokat, hogy most Északtól, s igy az unióból is elválni akarnak, 
sőt nagy lármával komoly harezra is készülnek, ennek következtében, mig 
minden más üzlet szemlátomást pangásnak indult, addig a fegyvergyárak a 
legnagyobb aratásnak néznek elé, mert már jelenben is több ezer fegyver és 
revolverekre kaptak rendeléseket a déli államokból. Egyébiránt Észak kész 
a csatát elfogadni, bár az okosabb rész csak mosolyg, és a dolgot testvéri 
véres harezra fejleni, bizonyosan nem engedik. 

Bezárom soraim azon édes reménynyel, hogy a karácsom vagy újévi 
mákos kalácsot honn kedves vérek s barátok körében költhetem el, holnap 
neki indulunk annak a nagy pocsolyának, mit jöttömben csak 7 hétig gázol¬ 
tam át. (Jan. 3-ig még nem volt szerencsénk a levél derék Írójához. Szerk.) 

A bucsupoharat néhány honfitárs és yankee barátom körében Szendy 
Pista baj- s útitársnál ültük el, ki is finom tiszta izű és kedvderitő magyar 
borokkal vendégelt meg. E borokat mostanában kapta Bakács József nagy¬ 
váradi borkereskedő úrtól. Hogy honi boraink, különösen a kellemes nagy¬ 
váradi és lelkesítő Érmelléki-bakar — minden más német és franczia borok¬ 
kal a versenyt nemcsak vitézül kiállja, de azokat le is veri, azt e bucsu-
estélyen, nemcsak mi magyarok, de a jelen volt német sógorok és yankeek 
is teljesen belátták, saját probájok után győződvén meg annak igazságáról.. 
Midőn néhány pohár bakart azon föld és tőkék fölvirágzásaért és megáldá-
sáért üriténk ki, mely ily nemes italt képes fölmutatni, s elénekeltük: „Áldd 
meg Isten a magyart!" — Isten önnel! Cserépy István, 

Régészeti morzsák. 
— II I . Fridrik császár jelmondatát : A. E. I. 0. V. sokféleképen ma¬ 

gyarázzák. Egyik „Austria érit imperans (est imperare) orbi universo," 
vagy „Austria érit in őrbe ultima" vagy „Aquila electa juste omnia vin-
cit" olvassa, mig a másik németül „Aller Ehren ist Österreich voll"-t lát 
benne. Leghitelesb olvasásnak kell azt tartanunk, melyet az Ambrasi-gyüj-
temény Fridrik ezüst poharán találunk, melyen öt hírnök azt az öt magán¬ 
hangzót tartván, a szavak folytatása kis mondat szalagokon foglaltatik ek-
képen : Aquila Eius Iuste Omnia Vincit. 

— Album-nak nevezzük azon emlékkönyveket, melyekben képek, zaj-
zok, rézmetszetek, kéziratok stb. foglaltatnak. Honnan ered ezen szó? A 
rómaiak azon szokásából, hogy tölgy- vagy hársfa táblákra, melyek valami 
fehér — albus — festékkel be valának mázolva, rajzolák az irást, és a táblát 
magát a falakra alkalmazák; vagy hogy magukra a fehér falakra festették a 
betűket. Ezen többnyire föszszel — gipsz — befestett táblák, milyeneket a 
praetorok, rendeleteik nyilvánítására használtak, a nyomtatott vagy irott 
falragaszok által pótoltatnak. A remekírókban emlittetik egy másik módja 
is az albumnak, t. i. egy fatáblára felhúzott és fehérített bikabor, melyre az 
irás festetett. 

— F betű, mely az acoliai digamma (kettős gamma, F) jelével egyenlő, 
változtatott érvénynyel vitetett be a latinok által abc-jükbe, minthogy a 
lágyabb görög <l>, a keményebb nem csak ajkakkal kimondható, hanem a 
fogakat is igénybe vevő latin f-nek tökélyesen meg nem felelt. Az Etrusz¬ 
kok ezen betűt 8-lel jelölék. 

— Carmen — a régieknél szent képletek följegyése, később költői mű 
— eredetét veszi Carmenta Evander anyjától, ki Árkádiából átköltözvén, a 
legrégiebb latin abcét alakitá. 

— Sub ascia. Galliában talált római emlékeken a szokott D. M. beve¬ 
zetési mondat fölött gyakran találtatik egy vésett bárd — ascia — S. D. A., 
vagy sub ascia DD. — dedicaverunt. Ezen képlet értelme fölött sokat vitat¬ 
koztak a tudósok, mig Maffei legvalószínűbb magyarázata el nem fogadta¬ 
tott, t. i. hogy ez oly emlékeken találtatik, melyek a bárd alól, mint egészen 
ujak, a faragó kezéből felállitattak. 

— Pallér — Polier — a régi Parlirer, Sprechertöl veszi eredetét, az 
építőmestertől választott más mesterek és szószólók jelenlétében oly legé¬ 
nyek közöl, kik már legalább egy évi vándorlásukat betöltötték. Az építészi 
színben — Bauhütte — mi alatt a kőfaragók testvérisítő színhelye értetik, 
nevezetes személy volt, ő a legények és inasok legközelebbi elöljárója, a 
tulajdonképeni művezető és a mester távoztával teljhatalmú képviselője. 

— A kereszt f mint aláírást pótló, mint ma is divatban van az irni 
nem tudóknál, legrégiebb korban is divatban volt, mit Nagy Károly csá¬ 
szár neve alatt is egy régi okmányon láthatni. (Poiyutjuk. 

T A R H Á Z . 
A magyar hírlapirodalom 1861 elején. 

Az év elején érdekesnek véljük, az összes magyar lapok jegyzékét ösz-
szeállitani, hogy olvasóink az irodalom iránti folyton növekedő részvét élő 
bizonyságait szemlélhessék. Ez is a magyar életrevalóság azon bizonyítványa 
közé tartozik, melyekre örömmel utalhatunk. Jelenlegi lapjaink következők 

/. Politikai napilapok. 
1. Sürgöny, szerk. Vértéi Ernő, kiadó Emich Gusztáv. 
2. Pesti Napló, szerk. b. Kemény Zsigm., kiadó Emich Gusztáv. 
3. Magyar Sajtó, szerk. Hajnik Károly, kiadó Heckenast Gusztáv. 
4. Pesti Hirnök, szerk. Török János, kiadó Werfer Károly. 
5. Idők Tanuja, szerk. és kiadó Lonkay Antal. 
6. Magyarország, szerk. Pompéry János, kiadó Wodianer. 

'//. Politikai hetilap. 
7. Politikai Újdonságok, szerk. Pákh Albert, kiadó Heckenast Gusztáv. 

III. Encyklopaediai képes lapok. 
8. Vasárnapi Újság, szerk. Pákh Albert, kiadó Heckenast Gusztáv. 
9. Képes Újság, szerk. Vas Gereben, kiadó Werfer Károly. 

10. Budapesti képes újság, szerk. és kiadó Vahot Imre. 

IV. Szépirodalmi és divatlapok. 
11. Szépirodalmi Figyelő, szerk. Arany János, kiadó Heckenast Gusztáv. 
12. Hölgyfutár, szerk. Tóth Kálmán, kiadó Emich Gusztáv. 
13. Divatcsarnok, szerk. Szabó Richárd, kiadó Werfer Károly. 
14. Nővilág, szerk. Vajda János, kiadó Heckenast Gusztáv. 
15. Nefelejts, szerk. Bulyovszky Gyula, kiadó Kozma Vazul. 
16. Családi kör, szerk. Emília, kiadó Engel és Mandello. 
17. Magyar hölgy- ée divatlap, szerk. és kiadó Király János. 

V. Néplapok. 
18. Nép újsága, szerk. Sarkady István, kiadó Boldini Róbert. 
19. Hírmondó, szerk. Hajnik Károly, kiadó Heckenast Gusztáv. 
20. Népbarát, szerk. és kiadó Vas Gereben. 
21. Uj idő, szerk. és kiadó Szini Károly. 
22. Házi kincstár, szerk. és kiadó Ballagi Mór. 

VI. Szaklapok. 
23. Religio, szerk. és kiadó Somogyi Károly. 
24. Kath. Néplap, szerk. Kádas Rudolf, kiadó a Szent István-társulat. 
25. Tanodái Lapok, szerk. és kiadó Lonkay Antal. 
26. Prot. Egyh. és Isk. Lap, szerk. és kiadó Ballagi Mór. 
27. Vadász és Versenylap, szerk. és kiadó Bérczy Károly. 
28. Orvosi Hetilap, szerk. Markusovszky Lajos, kiadó Müller Emil. 
29. Gyógyászati Lapok, szerk. és kiadó Poór Imre. 
30. Törvénykezési Lapok, szerk. és kiadó Szokolay István. 
31. Zenészeti Lapok, szerk. és kiadó Ábrányi Kornél, 
22. Gazdasági Lapok, szerk. Morócz István, kiadó a Magyar Gazdasági 

egylet. 
33. Magyar Gazda, szerk. és kiadó Érkövy Adolf. 
34. Falusi Gazda, szerk. Galgóczy Károly, kiadó Heckenast Gusztáv. 
35. Borászati Lapok, szerk. és kiadó Gyürky Antal. 
36. Kerti Gazdaság, szerk. és kiadó Lukácsy Sándor. 
37. Iparosok Lapja, szerk. Szabóky Adolf, kiadó Galgóczy Károly. 
38. Férfi-Divatközlöny, szerk. és kiadó Jámbor Endre. 
39. Magyar Izraelita, szerk. és kiadó Rokonstein Lipót. 

VII. Humorisztikus lapok. 
40. Üstökös, szerk. Jókai Mór, kiadó Heckenast Gusztáv. 
41. Bolond Miska, szerk. Tóth Kálmán, kiadó Emich Gusztáv. 
42. Garabonczás Deák, szerk. Szokoly Viktor, kiadó Werfer Károly. 

VIII. Vidéki lapok 
43. Kolozsvári Közlöny, szerk. Dózsa Dániel, kiadó Stein János. 
44. Korunk, szerk. Fekete Mihály, kiadó Demjén László Kolozsvárott. 
45. Szegedi Hiradó, szerk. Kempelen Győző, kiadó Burger Zsigmond. 
46. Debreczeni Közlöny, szerk. és kiadó Prépost István. 
47. Delejtű (Temesvárott), szerk. és kiadó Pesty Frigyes. 
48. Győri Közlöny, szerk. és kiadó Szilvásy Márton. 
49. Pécsi Lapok, szerk. BánfFay Simon, kiadó itj. Madarász Endre, 
50. Egri Értesitő, azerk. Albert Ferencz, kiadó Zeisler Lajos. 
51. Bajai Közlöny? 

IX. Külföldi lap. 
52. Bukuresti Magyar Közlöny, szerk. Oroszhegyi J., kiadó Koos Fer. 

* * * 
Ez mostanî  hírlapirodalmunk. A gyors haladás e téren szembetűnőbb 

lesz, ha megemlítjük, hogy midőn 1854-ben a közönség minden rétegébe 
utat talált Vasárnapi Újság megindult, akkor a fentebbi 52 lap közöl csu¬ 

pán a következő 4 lap létezett u.m. Pesti Napló, Hölgyfutár, Religio és Gaz¬ 
dasági Lapok. A többi mind azóta keletkezett, s azóta terjeszti az ismeret 
és érzület magvait. Az ég tartsa meg valamennyit g nevelje a magyar olvasó 
közönség létszámát és részvétét azon fokig, melyet a „természetes határok" 
eléje szabnak, s melytől, daczára az eddigi gyönyörű eredménynek, még min¬ 
dig távol vagyunk. 

Irodalom és művészet. 
+ (Magyar közjog.) Heckenast Gnsztáv ily czimü munkára hirdet 

előfizetést : „A magyar közjog alapvonalai." gróf Cziráky Antal Mózes 
nyomán irta Hegedűs Lajos. Ez már rövid idő alatt a második magyar köz¬ 
jogi munka, melyre előfizetés hirdettetik. Örülünk, hogy irodalmunk e téren 
is mozogni kezd, annál is inkább, mert hazai nyelvünkön irt magyar közjogi 
munkával Beöthy Zsigmond „Elemi magyar közjog" czimű, kezdőknek való 
munkáján kivül, nem igen birunk, s a mi volt is, rég tisztán elfogyott; gróf 
Cziráky hasontartalmu műve pedig, bár jelességre ritkítja párját, nem felel 
meg egészen a közszükségnek, mert latinul lévén irva, a mostani fiatalság, e 
nyelvbeni nem elég jártassága miatt, nem veheti annak kellő hasznát. — 
Ezen, mindenesetre hiányt pótolandó mű 15—20 ivre fog terjedni s 4 fü¬ 
zetben 5 — 6 hét alatt jelenendik meg. Az első füzet már kikerült a sajtó aló!. 
Az egész munka előfizetési ára 2 ft. 

+ (Heckenast-Bajza Lenkétől) Engel és Mandello nyomdatulajdono¬ 
soknál egy kötet uti képek fognak nemsokára megjelenni. Azon mutatvá¬ 
nyok után, melyeket e munkából a Nővilág hozott, igen érdekes művet vár¬ 
hatunk. 

-f- („Széchenyi-emlékkönyv.") Ily czimü albumra Nagy-Kőrösön, az ot¬ 
tani ref. főiskola megbízásából liácz Miklós és Veress Károly mint szerkesz¬ 
tők előfizetést nyitnak. A könyvnek, mely mintegy 10—12 ivre terjed, tar¬ 
talma a fölhivás szerint részint ismert hazai iróink müveiből, részint a 
nevezett önképző társulat tagjainak megválogatott dolgozataiból álland. Az 
album jövő május elejére igértetik, s tiszta jövedelme az országos Széchenyi¬ 
szoborra fog fordittatni. Előfizetési ára 1 ft, mely február 15-ig Nagy-Kő¬ 
rösre a szerkesztőkhöz küldendő. 

+ Székesfehérvárott ily czimü munka jelent meg : „Nötlenség," irta 
Rapos József. Ára 1 ft. Tiszta jövedelme a Székesfehérvárott állítandó Vö-
rösmarty-emlékre van felajánlva. A 130 lapnyi könyv megrendelhető Szé¬ 
kesfehérvárott Rader Antal könyvárusnál vagy a kiadó-szerzőnél. Az eddigi 
előfizetők példányai már szétküldettek. Az ezentúl érkező megrendelések az 
ugyancsak Rapos Józseftől nemsokára megjelenendő „Alapnevelésügy4* 
czimű könyvben fognak közzététetni. 

+ („Álom és valóság.") Ez a czime b. Podmaniczky Frigyes legújabb, 
kétkötetes munkájának, mely közelebb megjelent. Az egész mű 300 lapra 
terjed, s tartalma következő : Szerelem, szeretet, hölgyeink. — Csinosság, 
kényelem. — Falusi élet, nevelési rendszer. — Egy csók nem a világ. 
Értsük meg egymást. — Ne félj, mig engem látsz. 

-)- (Vadnay Károly „Eszter, a szép kardalnoknő") czimü uj regényé¬ 
nek első kötete már megjelent. A másik is követi néhány nap múlva, e ak¬ 
kor a kettő együtt, az előfizetőknek az igért határidőre megküldetik. A ki-
állitás igen ízletes. Január 15-ig előfizetések folyvást elfogadtatnak, s az 
összegek a kiadó Engel és Mandello urak nyomdájába küldendők. 

+ (Wohl Janka költeményeire) Engel és Mandello mint kiadók előfi¬ 
zetést hirdetnek példányonkint (mintegy 30 iv) 1 ft 80 kr, diszkötésben 
pedig 2 ft 50 kr krjával. A megrendelések e hó végéig küldendők be. Az 
előfizetési fölhíváson Jókai ajánlása olvasható. 

+ (Maszák Ilugo) bocsánatot kér előfizetőitől, hogy „A Pesti Napló 
főbb munkatársai" czimü képe, nyomdai akadályok miatt eddig meg nem 
jelenhetett, azonban ígéri, hogy f. január végéig a példányok szét fognak 
küldetni. Ez időpontig folyvást fogadtatnak el előfizetések 2 ftjával, vagy 1 
frt 50 krjával a papir minősége szerint. 

+ (Remellay Gusztávtól) közelebb „Az Árpádkor hölgyei" czimü 
munka kerül sajtó alá. „Multunk hölgyei" czimü müvének második kötetét 
pedig legközelebb szét fogja küldözni. 

+ (A kereskedelmi magyar műszók megállapítása végett), mint hall¬ 
uk, bizottság van alakulóban. Az eszerint készitendő üzleti könyvek újév¬ 
ből kezdve már kaphatók is lesznek. 

+ (A „Magyar izraelita") czimü hetilap, Rokonstein Lipót rabbi szer¬ 
kesztése mellett, f'.évi január elejétől fogva minden csütörtökön jelenik meg. 
A lap programmja szerint főfeladata lesz : a magyar izraelitát hazafiui szel¬ 
lemben művelni, kitünőbb fényoldalaiban a magyar nemzetnek bemutatni, s 
az ezzel leendő egybeolvasztását mindinkább elősegíteni. Ára egész évre 
6 ft., félévre 3 ft. 

+ (A „Sárospataki füzetek") czimü protestáns tudományos folyóirat¬ 
ból megjelent a negyedik évfolyam X. füzete, melynek főbb czikkei a kö¬ 
vetkezők : A krisztiánizmus birkózása a világgal. Dr. Heiszler József. — 
Közlemények a vallásbölcsészet mezejéről. XI. Peti József. — Rousseau 
neveléstana, Emiljében kifejtve (utolsó^ közlemény). Szeberényi Lajos. — 
Vallásügyi tárgyalások az 1830—40. évi országgyűlésen. Bodon Ábrahám.. 
— Gömörvármegye folyamodása a palatinushoz 1667. Szentpéteri Sámuel. 
— A folyó (1860.) évi septemberben tartott egyetemes tanári értekezik 
ügyében. Egy tanár. stb. 
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+ (Akadémiai jutalomhirdetések.) A m. Akadémia dec. 22-én tartott 
közös ülésében elhatározta, a hölgyek alapítványából következő tudományos 
kézikönyvekre jutalmat hirdetni : 1) vegytan, 2) növényzeti földrajz, 3) a 
földtan alapvonalai. 4) állati élettan alapvonalai, 5) termésíettani földrajz, 
6) bölcsészeti erkölcstan, 7) görög államrégiségek, 8) a festészet egyete¬ 
mes története. E kézikönyvnek, kell, hogy az illető tárgyakat alaposan, a 
tudomány állásához, a kor érdekeihez, ugy a müveit osztályok szükségei és 
készületei fokához mérten tárgyalják. Egy-egy ily kézikönyvnek legalább 15 
kisebb nyolczadrét ivre kell terjedniök. Mindegyik pSlyanyertes mű jutalma 
300 ft. A pályázó művek szokott módon fölszerelve 1862. martius 31-ig az 
Akadémia titoknokához küldendők be. 

+ (Gróf Batthyányi Arthurné szül. Apraxin Júlia) ismét egy magyar 
tárgyú regényt irt franczia nyelven, Eiluj Nixarpa álnév* alatt (mely vissza¬ 
felé olvasva a grófnő családi neve). Ezen regényt, mely;még csak kéziratban 
van, Toldy Ferencz fia, István fordítja magyarra. ,j ~ 

+ (Riedl Szende hazánkfia) s prágai egyetemi tanár, tudományos 
munkákról szóló bírálati folyóiratot szándékozik megindítani. 

— (Második philharmoniai hangverseny.) (Bérletben.) A nemzeti szín¬ 
ház zenekara tagjai által, a magyar nemzeti Múzeum díszteremében, Erkel 
Ferencz vezérlete alatt, vasárnap, január 6-án. — Müsorozat: 1. Simphonia, 
B-durban Schumann Róberttől. 2. Végjelenet, Bánk-bán czimü uj operából 
Erkel Ferencztől, előadja Hollósy-L. a. és Kőszeghy ur. 3. Beethoven L. he¬ 
gedű-versenyének első szakasza D-durban, játsza Reményi Ede, a kaden-
cziát szerzé Reményi Ede. 4. Magyar ünnepély-nyitány, Mosonyi Mihály tói. 
— A jegyek, úgymint kör- és zártszékre a teremben 3 és 2 ft. 0. é, a kar¬ 
zatra 1 ft. 50 kr. o. é., nemkülönben belépti-jegyek 1 ft. 0. é., s a karzatra 
50 ujkron Rózsavölgyi ésTreichlinger urak műkereskedéseikben, az előadás 
napján pedig a pénztárnál válthatók. Kezdete pontban 4% órakor délután. 

— (Kérelem.} Tisztelettel figyelmeztetnek azon t. urak, kikhez a 
„Márton Istvánnak, a pápai ref. főiskola alapitójának életrajzára" kibocsá¬ 
tott előfizetési iveim mentek, és kik még vissza nem küldöttek ezen iveket, 
hogy az életrajz már megjelent, és a napokban el is kezdem az egyes példá¬ 
nyok szétküldözését. — Egyúttal kéretnek a többi laptársak is, ezen sorok¬ 
nak szíves fölvételére. — Pápán, december 27-én 1860. — Szabó Károly, 
ref. k. t. tanár. 

Egyház és iskola. 
-f (Egerből) irják a „P. Naplónak", hogy múlt hó 22-én ott megható 

ünnepély volt a protestáns imaházban, melyben ezúttal az első isteni-tisz¬ 
telet tartatott. Volt ugyan már itt, mindjárt a reformátió kezdetén, prot. 
egyház, de ez, Eger várának a törökök által 1596-ban történt elfoglalásakor 
végkép elpusztult. Azóta 264 év folyt le, s csak most sikerült néhány itt lakó 
protestánsnak, különösen a lelkes Vasváry Károly megyei alügyésznek, ki 
hitfeleinek ideiglenes imahelyül háza egy részét engedé át, — uj protestáns 
egyházat alapítani, s azt a makiári anyaszentegyházhoz csatolni. Protestán¬ 
sokon kivül számosan jelentek meg az ott lakó katholikusokközöl is ez ünne¬ 
pélyen. A megható szent beszédet Czelder Márton, losonczi ref. lelkész tar¬ 
totta. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
b.— (A Transilvania vasmű-bányászság.) Dorning Williám, Mutter 

Károly, Zeidner József, Zeidner Eliz, Mutter Júlia, Nagy Ezékiás Erdély¬ 
ben részvényekre egy vasmü-bányászság megalapitását tűzék ki czélukul, 
mely Transilvania nevet viselend, s annak alapitására már mégis nyerték a 
bányahatósági engedélyt. — A vállalat létesítésére 640,000 ft szükséges s e 
tőkét 128 darab ötezer forintos bányarész (kuksza) által tervezik fedez¬ 
hetni. Minden ötezer ftos bányarész tizenkét részletben, három havi időkö¬ 
zökkel, fizetendő be, ugy azonban, hogy az első évben 2000, a másik két év 
mindegyikében 1500 ft teendő le. Hogy a közönség minél nagyobb része 
résztvehessen a vállalatban, egy ily bányarész, egész 20 apróbb részekre 
lesz felosztva s ily huszadrész 250 ftba fog kerülni. — A föntirtaknak hosz-
szabb kutatás utján, sikerült közel Erdély vég-dél-keleti határához, Brassó¬ 
tól két mérfóldnyire, a Tó'mös-i és Ojtoz-i legjártabb utszorosok közt levő 
pontokon, Zágon, Papola, Körös, és Kovászna helységek területén kiapad-
hatlan bőségü és legjobb minőségű vaskő-telepeket felfedezni. Az itt talált 
kövek 40 százalék vasat tartalmaznak. Itt akarják az illetők a vasmű-ba-
nyászságot létesitní. — A leendő vashámormű szervezését s kezelését, mint 
teljhatalmú igazgató, szerződésileg és saját felelősségére a Manchesterből 
származó Dorning William vállalta el, ki szakavatottságának ugy külföldről, 
mint hazánkból számos bizonyítványait birja felmutatni. Fizetése csupán a 
termesztendő czikkektőli százalékból állami. — Az alapítók bizton remélik, 
hogy vashámoraik készítménye az egész Feketetenger partjain, Konstanti¬ 
nápolyban, Smyrnában, de sőt Amerikán át Persiában is nevezetes kelendő¬ 
ségre fog találni, mivel a nevezett vidékekhez közelebb egy vasműgyár sem 
létezik. — Az alapítók számítása szerint évenkint 50,000 mázsa különféle 
rudvas-, aczél- és vaslemez gyártmány termelhető. Ennek mázsáját 10 fttal 
véve, a bevétel 500,000 ft, miből a kezelési költségeket levonva, osztalékul 
250,000 ft marad; a miből egy bányarészre (kukszára) 1269 ft 53 kr. fogna 
jutni. — A bányarészt szerezni óhajtók Erdélyben Brassóban Miiller Károly 
kereskedőnél nyerhetnek bővebb felvilágosítást. 

-f- (A legnagyobb hajógyár Európában) Merseyben van, Liverpool át-
ellenében. Maga a gyárépület 600 láb hosszú, s területe 99,000 lábat foglal 
el. E gyárt 1824-ben alapították, s 1858-ig nem kevesebb, mint 230 hajó 
került ki belőle, 95,000 tonna bennékkel. A gyári munkások száma mint¬ 
egy 15,000. 

Közintézetek, egyletek, r v " 
b.— (A magyar Akadémia) dec. 22-ki ülésében Salamon Ferencz ur 

tartotta székfoglaló beszédét Csokonai jeles müvéről, „Dorottyáról'1 érte¬ 
kezve. — Az illető bizottság javaslata szerint a nődijra jövőben nyolcz pá¬ 
lyázat fog nyílni. —Az eddig dijat nyert munkák „Tudományok Csarnoka'* 
közös czim alatt fognak megjelenni. 

b.— (A magyar természettudományi társulat) dec. 29>én tartott köz¬ 
gyűlésén uj elnökül egy évre, titkos szavazás utján dr. Bugát Pál urat vá-
laszták meg. — A társulat rendes ülései mellett, népszerű előadásokat is 
szándékozik rendezni, mely tárgyról azonban még előbb a választmány fog 
tüzetesebben tanácskozni. — Kátay Gábor és Tóth Sándor urakat másod¬ 
titkároknak nevezték ki. — A társulat számos uj taggal gyarapodott. r~' 

b.— (A magyar kertészeti társulat) e hó 7-én az egylet helyiségeiben 
közgyűlést tartand, hogy a múlt dec. 15-ki közgyűlés határozata szerint, az 
elnök, alelnök, tizenkét választmányi tag, a titkár és pénztárnok választása 
megtörténjék. 

+ (A Kisfaludy-társaság) a legközelebb lefolyt évben dec. 27-én tar¬ 
totta rendes havi ülését, melyben számos alapítvány és egyéb adomány je¬ 
lentetett be. Az alapítók sorába léptek ujabban: Antunovits Kálmánná, Eg-
ressy Samu, Kármán József, gr. Nádasdy Lipót és Eottenbiller Lipót. 
Molnár György szinigazgató pedig egy, a Kisfaludy-társaság alaptőkéje 
gyarapítására Szegeden tartott színi előadás jövedelmét (75 ft5O kr.) küldte 
be. A társaság könyvtára ujabban 60 darab ajándékozott könyvvel szaporo¬ 
dott. Jelentetett az is, hogy a kivánt módosításokkal fölterjesztett alapsza¬ 
bályok megerősítve leérkeztek. Előadást Toldy Ferencz tartott, a Spitsich. 
László által beküldött Kisfaludy Károly-féle levelekről. A jelen ülésben el¬ 
határoztatott a pártolókat illető könyvek kiadásának megindítása, s egy bi¬ 
zottság neveztetett ki^a febr. 6-án tartandó közgyűlésre vonatkozó tárgyak 
előkészítése végett. 

+ (Az első magyar biztositó-társaság) hazánkban mind népszerűbbé 
válik. A legközelebb lefolyt évi eredmény legalább fényesen bizonyitja azt, 
ugy hogy a kiállított kötvények száma már meghaladja a 400 ezerét, s a be¬ 
fizetett dijak mintegy 2,700,000 ftra rúgnak. A bejelentett tűz-jég- és szál-
litmányi károk száma 4570: 1,655,704 ft összeggel. A gyorsaság, melylyel a 
kártalanítási összegek az illetőknek megtéríttetnek, nagyban növeli a társa¬ 
ság iránti bizalmat. 

b.— (A vakok karácsonfája.) Bohus-Szögyényi Antónia és Wodjáner-
Aczél Albertné lelkes asszonyságok, mint több éven át, ugy ez idén is kitűnő 
bőkezűséggel gondoskodtak a vakintézetbeli növendékek számára karácson¬ 
fáról. — Az intézet igazgatósága nyilvános köszönetet szavaz a nevezett 
intézetnek. 

-j- (A budapesti „népkor") dec. 30-án tartotta; alakító gyűlését a 
Múzeumban, nagyszámú közönség jelenlétében. Elnökül Fényes Elek, jegy¬ 
zőül pedig Kiss János választatott meg, ezután 20 tagú bizottmány lőn ki¬ 
jelölve, mely a társulat ügyeinek vezetésével van megbízva. 

Közlekedés. 
b _ (Vitelbér-leszállitás.) A bécs-ujszőnyi -vasútvonalon a kendermag 

és repcze szállításánál a nyáron kihirdetett vitelbér leszállítását bizonytalan 
időre meghoBszabbiták. 

b.— (A bélyeggel ellátott levélboritékok) a postahivataloknál e hó 15-
től kezdve lesznek kaphatók. 

V e g y e s b i r e k . ! 
b . _ (Rómában a Tiberis folyó) annyira kidagadt, hogy árja 1853-ki 

magasságát érte el. Több közellevő utczában csak csónakok segélyével lehe¬ 
tett közlekedni. Négy nap múlva, dec. 15-kén, a víz apadni kezdett ugyan, 
hanem az azelőtt is nagy nyomor, most még rettentőbb alakban mutatkozik. 

b.— (Kadicsot, Daniló montenegrói herczeg gyilkosát) halálra ítélték 
és Kattaróban ki is végezték. 

b _ (Tüntetés Prágában.) A prágai egyetem hallgatói folyamodtak, 
hogy templomukban vasárnaponkint a hitszónoklatokat ne mindig csak né¬ 
metül hanem egyik vasárnap németül, a másikon cseh nyelven tartsák. E 
folyamodásnak nem lett eredménye, minek folytán dec. 16-án, midőn a hit¬ 
szónok ismét németül kezdé beszédét, a tanulók azonnal mind eltávoztak a 

6 i í£ Haynau-album) még mindig közbeszéd tárgya. Utánjárás foly¬ 
tán kiderült, hogy ez album eszméje dr. Pluhovszky Ferencztől ered, ki an¬ 
nak kéziratát is maga szolgáltatta a kőnyomdába; hogy az albumbon foglalt 
verset egy cs. kir. pattantyús káplár irta; s hogy a nevek betürendban, mind 
e<ry kéz által voltak írva. Maga Haynau leánya, Haynau Klotilda megkérdez-
tetvén a nála levő eredeti példány aláirásai iránt, dec. 25-én kelt s Ghyczef 
úrhoz intézett levelében jelenti, hogy ott is betűrendben vannak a nevek é> 
sajátkezüleg aláírva egy sincs. • 

b.— (A tunisiak Afrikában) az e nyári napfogyatkozás alkalmával 
e°y ottlevő angolt akartak megkövezni; állitván, hogy a nap e keresztyén 
jelenléte miatt"sötétül el. A tunisiak átalán mindent | tisztátlannak tarta¬ 
nak, a mihez keresztyén hozzáér. 

b _ (Szt. Ilona szigetet) I. Napóleon foghelyét, az angolok igen erő¬ 
sítik. Talán csak attól félnek, hogy III. Napóleon elfoglalja? _ 

b.— (József nádor szobrának leleplezése), a mostani viszonyok miattr 
bizonytalan időre van elhalasztva. 

Vasárnapi Újság 1-ső számához 1861. 

I U J f V E T 
Boldog tg esztendőt! 

f)ó napot, magyarok, s boldog uj esztendőt! 
íme, megértük a t a v a l y i jövendőt; 
Haj, de nagyon vártuk, haj, de sóhajtottunk, 
Addig-addig végre csak belejutottunk. 
Mint egy nehéz álom felnyilt szemeinkről : 
A múltnak nyomása lehullt lelkeinkről 
S szabadon lélekzve várjuk a jövendőt . . . 
Boldog uj esztendőt! 

Az elmúlt esztendő naptárát bezárva 
Többihez teszszük a mestergerendára, 
Záporeső, tűzvész, jégcsapás, mi benne 
Fekete tentával fel vagyon jegyezve, — 
Legyen tanúságul majd az ivadéknak, 
Hogy ennyi bú közt is hitünk meg nem ingadt; 
Sőt reménjnyel várunk kedvezőbb jövendőt . . . 
Boldog uj esztendőt! 

Zimankós idő járt s a szilaj mennydörgés 
Ijesztőn hatott ránk, mint a halálhörgés; 
De erős tornyunknak villámhárítója 
A tüzes mennykövet könnyedén leszórta. 
S imádkozva állunk a magas Sionon, 
— Oly közel van az ég, de ránk mégsem omol 
Imádkozva állunk, várjuk a jövendőt . . . 
Boldog uj esztendőt! 

Bölcseségünk kövét egy erős sziklával 
Növelte az ég ez ó-év elmultával : 
Hogy a szilárd jellem s igazi kitartás 
Drága gyémántkövén megtörik a gazság; 
S hogy a jog, igazság szent lelkesedése 
Áldást hoz az égből a kesergő népre. 
Áldást hoz az égből s egy dicsőbb jövendőt . . 
Boldog uj esztendőt! 

Szeretnétek ugy-e a jövőbe látni? 
Hogy fog a sültgalamb majd szájunkba szállni? 
Nézzétek a m u l t a t , ez az emberé már, 
A világ kereke ezután is ugy jár. 
Buzditson tettekre az ősök példája, 
Ez az ember tiszte : dolgozni javába'. 
A többi : nyugottan várni a jövendőt . . . 
Boldog uj esztendőt! 

A haladók előtt kitűzve a zászló, 
„Előre, előre!", ez rajta a jelszó; 
Ott lobog selymén az erény koszorúja, 
Újra feltüzte rá védangyalunk ujja. 
Siessünk elérni, s kik maradnak veszteg, 
Ez uj esztendőben bizonynyal elvesznek; 
Teremtsünk magunknak önmagunk jövendőt . . . 
Boldog uj esztendőtI 

Fényes hajnal s nappal nincs éjszaka nélkül, 
Szivárvány mosolyog borulatos égrül : 
Küzdelem után nyer a diadal éltet, 
Magunkban s kivülünk legyőzve a vétket. 

Va«. Uju. l -s í u . — 1861. 
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Elkábul a gyenge, elcsügged a gyáva 
S az erőst megtartja hite, igazsága — 
S nyugodt öntudattal várja a jövendőt . . . 
Boldog uj esztendőt! 

Fényes hajnal néz rád, kedves hazám népe! 
Derült nappá váljék ez a jövendőbe; 
Hagyjon el az éjjel, hagyjon el a bánat, 
Csak a honszeretet maradjon meg nálad. 
Honszeretet fénye fényesebb a napnál, 
Nincsen annak árnya és soha le nem száll; 
Ez lövelli reánk a legszebb jövendőt . . . 
Boldog uj esztendőt! 

Jó napot, magyarok, s boldog uj esztendőt! 
íme, megértük a tavalyi jövendőt; 
Addig-addig vártuk, addig sóhajtottunk, 
Isten kegyelmével míg belejutottunk. 
Mint egy kinos álom felnyilt szemeinkről : 
A múltnak nyomása lehullt lelkeinkről 
S várva várja keblünk a szabad jövendőt . . . 
Boldog uj esztendőt! 

FEJES ISTVÁN. 

újság: ? 
4- (Gróf Teleki László) a bécsi hivatalos újság szerint, dec. 31-én Ö 

Felségénél kihallgatáson volt, mely alkalommal az Uralkodó kinyilatkoz¬ 
tatta : hogy bár tudva van előtte ama határozott ellenségeskedés, melyet gr. 
Teleki annyiszor és pedig a legújabb időkig az uralkodó-ház és a monarchia 
érdekei ellen tanúsított; mindamellett O Felsége késztetve érzi magát, neki 
teljes szabadságát visszaadni. Teleki megígérte, hogy minden ellenséges ösz-
szeköttetéseiről a külföldön lemond, a monarchia határait át nem lépi s egy¬ 
előre minden politikai tevékenységtől tartózkodik. 

+ (A Bemer püspök tiszteletére) tervezett fáklyászene a fővárosi ifjú¬ 
ság részéről, mint a „Sürgöny" irja, azért maradt el, mert a városi főkapi¬ 
tány értesité a már összegyülekezett fiatalságot, hogy a megtisztelendett 
főpap már akkor eltávozott volt Pestről. Azonban Abonyban, hova rokonai 
látogatására ment, legszorosabb incognitója daczára sem kerülheté ki a fé¬ 
nyes fogadtatást. A vaspályánál az abonyi ref. lelkész megható beszéddel 
üdvözölte, s aztán harangzugás közt a népből alakult lovas bandérium ki¬ 
sérte be a városba, hol a rom. kath. segédpap intézett hozzá beszédet, mely-

, re a püspök ur megindult hangon felelt s aztán lakására vonult. 
_|- (Jekelfalusy j)tíspök), ki az 1848-iki események miatt száműzetés¬ 

ben élt s mindezideig legnagyobbrészt a Trauntónál Gmundenben tartóz¬ 
kodott, engedelmet kapott hazájába visszatérhetni. 

4- (Apponyi György gróf) az országbírói állomást véglegesen elfo¬ 
gadta. A kir. személynöki állomásra még nincsen jelölt. 

+ (IV. Vilmos Frigyes porosz király) jan. 2-án éjjel elhunyt. A regens-
herczeg I. Vilmos király név alatt tovább folytatja uralkodását. 

— (Pest város tisztujitása) f. január hó 2-án ment végbe. A közgyűlés 
a megyeházban tartatott, hol nagyszámú néptömeg jelent meg. A városban 
már kora reggel több helyt nemzeti zászlók lobogtak, jelentvén a nap fon¬ 
tosságát. A gyűlést gr. Károlyi György, mint választási elnök, reggel 9 óra¬ 
kor rövid, velős beszéddel nyitá meg. A választás eredménye '/212 órakor 
hirdetetett ki, mely szerint főpolgármester lett : Kottenbiller Lipót; főbíró : 
Gráfl József; főkapitány : Thaisz Elek; főjegyző : Királyi Pál; alpolgármes¬ 
ter : Ságody Sándor. 

-f- (Kunszt József, kalocsai ̂ érsek ur ö excja) 500 ftot adományozott 
Markó Károly festményeinek megvételére. 

+ (Kállay Ferencz), m. Akad. r. tag, veterán-tudósunk, jan. 1. és 2-ka 
közti éjjel elhunyt. Béke hamvaira! 

+ (Jókai Mórt) közelebb azon kitüntetés érte, hogy a komáromi me¬ 
gyei gyűlésen tiszteletbeli főjegyzőnek választották meg. 

4- (.A komárommegyei honvédek), mint a ,,Gy. Közlöny" irja, az ácsi 
csatában elvérzett honvéd bajtársaiknak emléket akarnak emelni, s remény¬ 
lik, hogy e tervet a megye is magáévá teendi. 

-J- (Érdekes bizottmányi tagok.) A megyegyüléseken több helyt 
megemlékeztek külföldön élő menekült hazánkfiairól. így Zemplénben Kos¬ 
suth Lajost, Komáromban Klapka és Perczel tábornokokat s Thaly Zsig¬ 
mond alezredest, Pestmegyében gr. Teleki Lászlót, Sárosmegyében pedig 
Pulszky Ferencz, Ujházy László és Kükemezey Mihály menekülteket vá¬ 
lasztották meg megyei bizottmányi tagokul. 

b.— (Vasmegye bizottmánya elhatározta), hogy minden Széchenyi- és 
Batthyáni-ivadék, a ki ott lakik, tagja legyen a megyei bizottmánynak. 

b.— (Névváltoztatás.) Az országban sokak által ismert pesti vácziut-
czai kereskedő, Brunner, nevét Kuti-ra. változtatta. — Bizony furcsán is esik 
Pesten, Magyarország fővárosában, a boltok felett azt a sok erger, berger 
végzetü idegen hangzású nevet olvasni; pedig e nevek viselőinek nagy ré-
eze már rég magyar. 

+ (A Petőfi-szobor ügyében) Reményi Edea,,P. Napló"-ban egy hosz-
szu czikket közlött, melynek főpontjai ezek: „A ki lánghevü dalai által a 
magyar népszellemnek halhatlan kifejezést adott; annak emlékét — irja a 
jeles művész — olyan szobor illeti meg, mely művészi fenséges alkotásánál fog¬ 
va, a múlandósággal szintúgy daczoljon, mint az ő dalai, és a nemzet szivét 
oly büszke dobogásba hozza, mint az ő dalai." Reményi terve szerint a szo¬ 
bornak talajával együtt negyven láb magasnak kell lenni, mely a főváros 
egyik legszebb disze fogna lenni. Kiállítása mintegy 20,000 ftot venne 
igénybe, a mi ugyan nagy összeg, de ismerve a nemzet fiainak buzgalmát, re-
ményli, hogy az nem sok idő múlva együtt lesz. Mióta a szobor eszméjét meg¬ 
pendítette, mindenütt ahol csak hegedült, szép részvétet tapasztalt, ugy hogy ő 
maga rövid idő alatt 1488 ít. 30 krt, 1 aranyat, 1 tallért és 3 húszast gyűj¬ 
tött. Reményi minden hozzá bejött összeget nyilványos számadás mellett, a 
pesti takarékpénztárba tesz le. „Sokat tűnődtem afelett — mond tovább a 
czikkiró — ne adjam-e át az ügyet valamely hazai testület, például az Aka¬ 
démia, vagy a Kisfaludy-társaság kezébe ? Őszintén megvallom, hogy én azt 
a sokszoros kitüntetést; azt a lelkesedést, melylyel a haza szivem választott¬ 
ját, hegedűmet elhalmozta; nemesebben meghálálhatni nem gondolom, mint 
ha hazámfiai azon megnyugtató gondolatot engedik élvezhetnem, hogy egyik 
szellem-rokonomnak emléke az én indítványom és lelkiismeretes buzgalmam 
folytán jött létre." Reményi eddig következő hazafiak közreműködését nyeré 
meg : Arany, Barabás Miklós, Csengery, Egressy Gábor, Gorove István, 
Greguss Ágost, gr. Haller Sándor, Henszlman Imre, Jókai, b. Kemény 
Zsigmond, Királyi Pál, Pákh Albert, Pompéry, Rottenbiller Lipót, Szász 
Károly, Székely József, Tomory Anasztáz, Tompa, Tóth Kálmán, Urházy 
György, b. Wenkheim B^la. E bizottmány minden lépéséről a nemzet, a 
hírlapok utján időnkint tudomást veend. A szoborra aláírók és gyűjtők név¬ 
sora pergamenre irva, a szobor talapzatába fog örök időkre letétetni. 

b.— {A Csokonai-szobor fölállittatása tekintetéből) a debreczeni polg. 
casinó január 30-án kisorsolással egybekötött tánczvigalnsat fog tartani. A 
kisorsolandó tárgyak elkészítésére a város és vidék nemeslelkü hölgyei, a 
férfiak pedig szintén adakozásra felhivatnak. A beérkezendő tárgyakat Szabó 
Bálint ur fogja átvenni. A casinó által évenkint tartatni szokott bálok e far¬ 
sang folyama alatt szintén végbemennek. Ezek napja jan. 14-ke és február 
11-ike. — A casinó végre elhatározta, az „Idők Tanuját" kivéve, minden 
magyar lapot járatni. 

b.— (A pesti egyetemi ifjúság) egy része a jövő farsangra is alkalom¬ 
szerűnek tartotta jogász-tánczvigalmat tartani, s ezen mindenki bármi ruhá¬ 
ban, még frakkban is, megjelenhetik. Ez igen szép példája a mérséklet- és 
türelmességnek, s sokat tanulhat ebből a bécsi és gráczi tanuló-ifjúság, mely 
tánczvigalmaiból a magyar öltözetet kitiltotta. 

4- (A győri fiatalság.) Berlioz franczia zeneszerzőt, a Rákóczy-indulóra 
szerzett hatalmas átirataért ezüst babérkoszorúval fogja megtisztelni. Az 
erre szükséges összeg már nagyrészt együtt lévén, az ezüstkoszoru már 
meg van rendelve. 

4- (Budán is lesznek magyar szini előadások.) Tudjuk, hogy Molnár 
György, vidéki színigazgató már évek óta siker nélkül fáradozott egy enge¬ 
dély kieszközlésén arra, hogy Budán néhány magyar szini előadást rendez¬ 
hessen. Most, mint értesülünk, a budai városi tanács végre megadta a kért 
engedélyt. A nevezett tanácsiak idevonatkozó határozata így végződik : 
„A főváros csak örvendeni fog, ha a kebléből több évig száműzve volt ma¬ 
gyar szinmüvészetet ismét élvezheti,, s annak létesítésénél a tanács közre¬ 
működését nem fogja megtagadni." Éljen! 

4- (Molnár György), mint a szegedi és balaton-füredi színházak igaz¬ 
gatója, egy fölhívást tesz közzé, melyben felszólít minden hazafit, hogy azon 
színháznak, melyet Balaton-Füreden, az ő múlt évi felhivása folytán begyült 
pénzből építeni kezdtek, teljes fölépitését hazafias adományaikkal előmozdí¬ 
tani szíveskedjenek. Az adakozások Balaton Füredre, Écsy László fürdő fel¬ 
ügyelőhöz küldendők, ki a munkálatokat vezeti s az egész adakozás és épít¬ 
kezési költségről annak idején nyilvánosan számolni c~~ **-!-*- ^"n-<" fos. Molnár fölkéri 
pályatársait is, hogy minden színtársulat rendezzen az uj balaton-füredi 
nyári szinház épitési költségeinek födözésére egy előadást. 

+ (Egy magyar sir a Pere la Chaiseben.) A „Hölgyfutárban" követ¬ 
kező érdekes levelet olvassuk : „Ez év (1860.) tavaszán Parisban voltam. 
Fölkerestem a világhirü temetőt, s a magasztos halotti csend, ellentétben a 
zajos és pezsgő városi élettel, mélyen hatottak rám. Lelkem a múltban me¬ 
rengett. Vezetőnk megtudta, hogy magyarok vagyunk, s azon megjegyzé¬ 
sére, hogy ő bennünket egy magyar őrnagy sírjához vezetend, követtük őt. 
Bokrokés bozótok közt egy kidőlt fehér márványlap feküdt előttünk, melyen 
e szavak voltak olvashatók ; 

BÉKESSY LAJOS. 
Paris, november 13. 1849. 

Szent ügy bajnoka 
Nyugszik itt, 

Fedhet len bátor Levente, 
Védni hazáját élt ő. 

Isten nem akará, hogy 
Sirassa. 

Tiszteljük emlékét, 
De ne öt szánjuk. 

E sorok, habár nem a legékesebb költészettel, de hazánk édes nyelvén irva, 
mélyen meghatottak. Kevés költséggel oly karba tétettük, hogy ez az idő 
viharaival daczolhasson. — Utas! ha Parisba mégysz, keresd föl ez emléket, 
s az öreg és becsületes Mr. Mussault szobrász (198. Rue de la Roquette) 
szívesen elvezetend elhunyt hazánkfiához. — Gróf Batthyány Kázmér sirját 
hasztalan keresed itt. Ő a montmartera-i temetőben nyugszik." 
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— (Kolozsvári nemzeti színház.) Kolozsvár, dec. 18. 1860. Városunk¬ 
ban néhány hét óta Follinusz színtársulata működik. Az igazgató törekvése, 
hogy t. i. repertoirját minél változatosabbá igyekszik tenni, s nem akarja az 
opera kedveért a drámát háttérbe tolni, elismerést érdemel. Továbbá az 
igyekezet, mindent a lehető legjobban adatni elő, s állitani ki, szintén dicsé¬ 
rendő. Szóval, Follinusz mindent megtesz, mi tőle telik, hogy a közönség jó 
előadásokat élvezhessen. S habár e színtársulat nem tartozik is a vidéki jobb 
társulatok közé, s ha nem képes is magasb irányú drámai műveket előadni, 
egy érdeme megvan, az hogy azon körben, melyben mozog, becsülettel meg 
akar állani. S ha nem élvezhetünk is általa shakespeari műveket, s ha nem 
gyönyörködhetünk is, p. 0. „Bánkbán" művészi előadásában, annál dicséret-
reméltóbb „Gritti," „Szent László és kora" művészi szinrehozatala. Mert 
mit érne, ha p. o. Bánkbánt művészietlenül látnók előadva, kivált ha még 
emellett oly csonkán s megnyirbáltan történnék, mint fájdalom, darab idő 
óta a pesti nemzeti színházban is történik? Ez megbántása volna a jó izlésü 
közönségnek, visszaélés a költő emlékezetével. A Kolozsvárit működő társa¬ 
ság legjobb tagja mindenesetre Komáromi, ki, ugyszólva, az egésznek köz¬ 
pontja, lelke a szavaló művészetben, s csaknem minden drámai előadáskor 
föllép- Különösen kitűnt, mint Don C icsar de Bazan a hasonczimü drámá¬ 
ban, s mint Solom királv a „Szent László és kora"-ban. Megemlitendők 
még : Ujfalusy, ki a hősöket, nagyravágyókat szokta személyesíteni, és 
mint Gritti jeles volt; Molnár az ároiányos szerepekben; Boér, ki várnagyo¬ 
kat is személyesít, de sokkal inkább kitűnik, midőn valódi magyar nemese¬ 
ket, s a magyar közélet alsóbb osztályú férfiait személyesiti; mint czinkotai 
kántora Mátyás-diákban jó volt; Vadász stb. stb. — A nők közöl neveze¬ 
tesebbek Tóthné, ki az emelkedettebb tragikai múzsához hajlik, s a hősnő¬ 
ket szokta személyesitni, mint Gertrud a „Gritti"-ben jeles volt. Follinuszné, 
ki már alantibb körben mozog, a szende, s kedélyes szerepekben leginkább 
kitűnik, s mint Maritana a Don Caesarban jó volt. Uj falusiné a gyermek-
lyánkai szerepekben, Turcsányiné stb. — Jelesebb operai tagok Follinusz, 
Pauly, Kaiser-Ernstné, Pajor Nina, Szerdahelyi Nelli stb. — A napokban 
lépett fel először Demeter Mihály, Vörösmarty „Marótbán"-jában, mintBód. 
E tehetséges fiatal embertől még sokat várhatunk, ha képezi magát, jó ezi-
nész lesz belőle. Most erős lámpaláz ellensúlyozta szép tehetségét. Szintén 
a napokban a „Normandi Pénelopé" is adatott. De az előadás, bár az igye¬ 
kezet nem hiányzott, roszul ütött ki. Egyátalában jobb volna az ily üres, 
természetlen művek szinrehozatalával örökre felhagyni, melyek csak a sze¬ 
met kápráztatják, de valódi élvet nem nyújtanak. Visszatetsző volt még, 
hogy többet ne említsek az is, midőn p. o. a „Csokonai első szerelme" czimü 
színműben a személyzet a Szózatot énekelte, holott Csokonai jóval előbb 
élt Vörösmartynál. Ilyesmi a színpadi illusiónak megölő-betűje. Végül le¬ 
velemet egy óhajtással fejezem be. Az igazgató helyesen tenné, ha egy pár 
jeles drámai tagot szerződtetne, mi által körét nagyobbra ki fogná terjeszteni 
s egyszersmind utat nyitni, a közönségnek magasb nemű drámai müvek él-
vezhetésére is. — Ruszkay Sándor. 

— (Még mindig czivilizátorok!) Munkácsról irják : Midőn egyrészről, 
főispánunk megérkeztével szabadulunk a czivilizatoroktól, másrészről fáj¬ 
dalmasan kell tapasztalnunk, hogy megyénk jelenleg kiskorúsága miatt he¬ 
lyettesitett tőispánjának 40 D mérföldnyi birtokában, ugy a főtisztség ta¬ 
nácskozási jegyzőkönyvei, mint az egész uradalom számadásai, szerződései 
szóval minden hivatalos irományai német nyelven fogalmaztatnak. — Ha ez 
mindig igy lett volna is, most az ildomosság ugy hozná magával, hogy egy 
örökös főispán, az ország századrészét magában foglaló birtok területén, az 
önállóságra jutott nemzetiségi igényeknek engedve, ezt megváltoztassa. — 
De annál botrányosabb a dolog, hogy ezen germanizáló szándék, mintegy 
15 hónappal ezelőtt érvényesíttetett csak, s oly gyöngédtelen módon, hogy ez-

4- (Az országgyűlés) a „Sürgöny" szerint valószínűleg a budai or¬ 
szágházban fog tartatni, hol nagyobb és kisebb terem van az alsó és felső 
tábla számára. 

b.— (Fizetések.) Pestváros főbb hivatalnokainak fizetése, egyelőre, 
következőleg van megállapítva : a főpolgármesteré 2100 ft., a városbiróé 
2100 ft, a városkapitányé 1890 ft, az alpolgármesteré 1890 ft, hat íanácsnoK 
mindegyikéé 1680 ft, a főjegyzőé 1470 ft, a főügyészé 1470 ft, a főorvosé 
1050 forint. 

4- (Moóron) múlt hó 31-én, mint a moóri csata évnapján, a „P. L." 
szerint gyász istenitiszteletet tartottak a Moór közelében elesett magya¬ 
rokért. 

rta. által némely tisztek állása majdnem lehetetlenné vált. — Van példa 
hogy egy különben kiképzett ispántól, ki 5 anyátlan kisdednek apja.s ki¬ 
nek tiszti eljárása feddhetetlen, azért, mert számadásait németül vinni nem 
birta, ezek tőle elvétettek, s ő béresgazdának lejebbittetett. 

Valóban „difficile est satyram non seribere." ha a szegény magyar, 
hazájában, azért, mert németül nem tud, kenyerét veszíteni, vagy azt keserű 
lealacsonyitás mellett kiérdemelni kénytelen. — S ha kérdjük : kik ezen czi¬ 
vilizátorok? Felelet : két bécsi bankügynök, kik egy volt finanezbiztost pre-
fectusnak, azaz : főtisztnek ide hoztak, ki velük együtt a banknak elzálogo¬ 
sított szlavóniai koronabirtokokat dobra verte, s amúgy bécsiesen számolni 
jól megtanult, de a mezei gazdaságról ép oly kevés fogalma van, mint a ma¬ 
gyar miatyánkról. — Egy beregi magyar. 

(Meglepő eljárás.) Csongrádról, dec. 13-ról irják : Mi csongrádiak 
megyeileg szintén szervezve lévén, a megyei bizottsági gyűlésben résztvevő 
tagokat népgyülésileg itt Csongrádon t. Rónay ur elnöklete alatt megvá¬ 
lasztottuk. Van itt egy tekintélyes izraelita lakos, neve Sváb Jakab, ki mind 
vagyonilag, mind értelmiség tekintetéből bármely körben felléphet; ezt 
szintén a nép megválasztá s a h.-m.-vásárhelyi megyeszervező gyűlésre 
küldé. De itt, t. i. Vásárhelyen a nép által választott, közbizalmu izraelitát, 
csak azért, mivel az 1848-iki törvények őt még nem polgárosították, egyné¬ 
hánynak felszólalására egyszerűen kitörölték, a mire a csongrádi küldött 

b.— (A szegedi izraelita kereskedő ifjúság) 112 ftot gyűjtött a magyar 
Akadémia részére és a Dugonics szoborra. 

b.— (A Magyarországon kivüli örökös tartományokban) a diploma 
folytán 502 politikai hivatalnok lett fölöslegessé. 

4- (Leményi János), erdélyi román egyházfőnök, mint a lapok irják, 
engedélyt nyert, 10 évi száműzetés után ismét hazatérhetni. 

4- A múlt évben sikkasztások miatt elszökött pestvárosi kiadó Junek 
ügyében kiküldött városi bizottság beadta jelentését. A fölfedezett hiánylat 
9956 ft 56 krra rug. A bizottság, minta „Sürgöny" irja, ezen összeget Pest¬ 
városa akkori polgármestere Konrád által vé'eményezi megtérítendőnek, 
minthogy ő a nevezett egyént a községtanács beleegyezése nélkül helyezte 
hivatalba, számos régi hivatalnok mellőzésével. (Üthetik már a nyomát!) 
Konrád akkorában ugy nyilatkozott ama mákvirágról : „hogy mintaképe a 
hivatalnokoknak." 

b. — (Nagy szélvész dühöngött) dec. 22. az orosz Kronstadt vidékén, mely 
a házak tetejét leszaggatta, a kerteíéseket kidöntötte, több magas épület falát 
megingatta, több fit gyökerestől kiszakasztott, az embereket az utezán fel¬ 
döntötte, egy társzekeret, mely épen az utón állt, elindított, mely aztán egy 
mély árokba fordult, a kronstadti hires erőditvény falai több helyen ugy 
megrongálvák, mintha csak az ellenség döngette volna azokat golyóval. Ily 
roppant szélvészt még senki sem ért meg e vidéken. A várost végpusztulás 
fenyegette, mivel több kémény is kigyult, de a lángokat épen maga a szer¬ 
telen szél fújta el. 

b.— (Csalás.) Bonyhádon a legközelebbi ujonezozás alkalmával a vizs¬ 
gáló alorvos több szülőtől pénzt fogadott el, azon szolgálat fejében, hogy 
kieszközli, miszerint fiuk a katonai szolgálatra nem alkalmas. A fiút azon¬ 
ban mégis besorozták, a mikor kitűnt egyszersmind, hogy a ki a pénzt föl¬ 
vette, nem az alorvos volt, hanem valamely világcsaló iparlovag. 

— (Adakozás.) A V. U. m. évi 50. számában emiitettük, hogy az aba-
ujmegyei Szent-András nevű községben talált, s lapunk 45. számában rajz¬ 
ban is bemutatott érdekes régiség tálalójának, a szegény sorsú Cziáky István 
hazánkfiának önzéstelenségét, minélfogva ama régiséget a neki felajánlott 
összeg ellenére a n. Múzeumnak ingyen engedte át, több hazánkfia önkény-
tes adakozás utján jutalmazta meg. Most e nemeslelkü adakozók névsorát 
is közölhetjük : 

Id. Péchy Tamás 5 ft, Darvas Antal 5 ft, Bónis Sámuel 5 ft, Darvas Imre 5 ft, Ko¬ 
rányi Frigyes 5 ft, Kubinyi Miklós 5 ft, Csorna Sámuel 5 ft, Szentimrey György 1 ft, 
Vendéghy József 1 ft, Ragály Ábrahám 2 ft, Ragályi József 1 ft, Vendéghy Dánielné 1 
ft, Sarnay Imre 1 ft, Szentimrey Bertalan 1 ft, Zsendovits János 1 ft, Dusitska Mihály 1 
ft, Tomtsányi Menyhért 5 ft, Hlavács Jenő 5 ft, Bátor István 2 ft, Szentimrey András 5 ft, 
Nagel Mózes 3 ft, Farkas József 2 ft, Szentimrey Gábor 1 aranyat, Csörghe László 2 ft, 
Korponay Imre 1 ft, Jakabfalvay Kálmán 1 ft, Szentimrey Elekné 5 ft, Zábráczky László 
1 ft, Korponay Lajos 1 ft, Joó József 1 ft, Beőr László 1 ft, Dragota Ignáez 1 ft, Gáry 
Gusztáv 1 ft, Kaffka Károly 1 ft, Kállay Ákos4ft, Pilisy Ferdilft, Radvánszky Albertné 
5 ft, gróf Andrásy Gyula 10 ft, Vendéghy Gábor 1 ft, Gelley Antal 1 ft. Komáromi László 
1 ft, Koesány László 1 ft, Gábriel István 2 ft, Gábriel János 1 ft, gróf Ráday Gedeon 2 ft, 
Semsey Jenő 10 ft, báró Podmanyiczky Frigyes 5 ft, Haszlinszki József 1 ft, Bárczay Jó¬ 
zsef 5 ft, Szentimrey László 1 ft, Téglásy András 1 ft, Kelcz Gyula 3 ft, Rakóvszky György 
2 ft, Holénia József 1 ft, Bodnár Péter 1 ft, Koós Pál 1 ft, Koós József 1 ft, Komáromi 
István 2 ft, Tisza Károly 2 ft, Szepesy Gusztáv 1 ft, Károly Pál 2 ft, Keczer Sándor 1 ft, 
Komáromi Józsefi ft, Bernáth Alberti ft, gróf Andrásy Manó 6 ft, Sárközy Ferencz 1 ft, 
Hajnóczy Márton 1 ft, ifj. Péchy Tamás 5 ft. Török József 1 ft, Ardényi Ferdinánd 1 ft, 
Péchy Géza 1 ft, Teöreök Lajos 1 ft, Teöreök Kata I ft, Péchy Gábor 2 ft, Péchy István 
2 ft, Kállay Emánuel 10 ft, összesen 186 ft és egy arany. 

b.— (Adakozás.) A dunagőzhajózási társulat a pesti jótékony nőegy-
letnek 20 öl fát rendelt, hogy azt szegényei közt oszsza ki. 

— (Adakozás.) Táncsics Mihály családja számára küldetett e lapok 
szerkesztőségéhez 120 ft. Liszkéról, Bajusz József és Mezner Rudolf által, 
a Mezőssy László elnöklete alatt tartott borkóstoló gyűlés tagjaitól be¬ 
szedve. Továbbá 20 ft. 60 kr., Félegyházáról többektől Fazekas olajos által 
beküldve. Együtt 140 ft. 60 kr., mely összeg az illető helyen átadatott. 

— (A Vasárnapi Újság 1861 évi 1. számának melléklete.) ígé¬ 
retünk szerint mai számunkkal küldjük szét olvasóinknak : „1860 
évi emléklapunkat," mely magában foglalja gróf Széchenyi István 
apotheosisát, Kohn ügyes rajzát s Jókai Mór leiekből lélekhez 
szóló szavait; Vörösmarty „Szózatát," s annak 9 nyelven adott for-

Sváb Jakab izraelita megszégyenelve azonnal haza jött.— A többi megyék- j ditását (a következő rendben : franczia, olasz, angol, német, szlo-
ben ereszben sokkal szabadelmüebben járnak el. Kár, hogy épen Csongrád V ( ^ ^ yen^ szerb és román) s végre Kölcsey „Ift/mnusát." — 
tesz kivételt, melyet Magyarország egyik legmagyarabb megyéjének tárta- - ^ ^ j1igZSZÜi{ ' hO f f y lapszerkesztői S kiadói minőségünkben ez idő-
nak. Az ily könnyeden tett nyilatkozat, oly visszahatásokat idézhet elo, 
melyek eredményeit 11 év alatt eléggé volt alkalmunk érezni. Legyünk 
méltányosak, s mint a szabadságra megirt nemzet ne állítsunk uj választó 
falakat fel a különféle nemzetiségek közt. — D. I. 

s , gy p g 
ben kedvesebb uj évi adománynyal szolgálhatnánk olvasóinknak. 
Kivánjuk, hogy az szivesen fogadtassák s terjedjen el Kárpátok¬ 
tól Adriáig! 
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Egyveleg. 
+ (Borzasztó tél.) Vácz városának egy régi krónikájában az 1740— 

41-iki tél következőleg van leirva : A Duna minden pontján fenékig befa¬ 
gyott, a madarak mind elvesztek a borzasztó hidegben, több mint 60000 
szarvasmarha fagyott meg az istállókban, az emberek sem bírták magukat 
eléggé megávni a hidegtől, s igen sokan megfagytak. Vizet a szabadban se¬ 
hol sem lehetett kapni, hanem avégből jeget kellett fölolvasztani a kályha 
mellett, ha azonban a jég a kályhától egy ölnél távolabb vitetett, az olvasz¬ 
tott viz egy óra alatt ismét jéggé fagyott. A bor is megfagyott a pinczében 
és elromlott. — Tavasz felé oly iszonyú jégzajlás lett, hogy nemcsak minden 
dunaparti várost tetemesen megrongált, de egész falvakat elsodort s kiszá-
mithatlan károkat okozott. 

0. (Igen kellemetes szerkesztői állomás) ürült meg a „Sentinel" észak¬ 
amerikai újságnál. E lap első szerkesztőjét, dr. Hagant, számos párbaja 
után, 1842-ben dr. Adams munkatársa ölte meg szintén párbajban. Második 
szerkesztője dr. Fali, számtalan párbajában, annyi aebet kapott, hogy nyo¬ 
morékká lőn, s vissza kellett vonulnia a szerkesztéstől. Ezt követé dr. Ryan, 
kit ellenfele, a „Whig" szerkesztője lőtt agyon párbajban. A' negyedik 

szerkesztő, dr. Hiekney párbaja arról nevezetes, hogy abban ellenfelét dr. 
Maciint megölé, de nemsokára maga is elveszett Texasban. Legszerencsé¬ 
sebb volt Lavins szerkesztő, ki legalább életét menté meg, mert heves czik-
keiért még elég jókor börtönbe jutott. Ezután Jenkins következett, ki 
egyik szerkesztőtársát, Crabbet az utczán lövé le, nemsokára azonban maga 
is meggyilkoltatott. Legutolsó szerkesztője Jones, nem bántva senki által, 8 
lapjának jó hirét megőrizni köteleségének érezvén — vizbe ugrott. S e köz¬ 
bejött akadálynál fogva, a szerkesztői tárcza most megürült — tessék con-
currálni! Úgyis sokan keresik most az efféle állomást. 

•4- (Madeiráról), hol az osztrák császárné jelenleg egészségi szempont¬ 
ból mulat, egy külföldi lap következőleg ír : A sziget éghajlata fölötte kel-
leme?. Egész éven át diszlik itt gyümölcs és illatoznak a virágok. Maquet 
nem hiába nevezte el földi paradicsomnak. A sziget lakháaai egy vagy leg-
fölebb kétemeletesek, s mindegyiket kávéfák dus lombozatja árnyalja be. 
Mindenütt szőlőkerteket találhatni. Vidám élet van itt, s a lakosok főtulaj. 
dona a vallásosság. Minden szögletben egy kis kápolna található. 

b.— (Oroszország lakosainak száma) 68,931,728 leiekre megy; ebből 
20 millió jobbágy, 1 millió 460 ezer cseléd. Az adót nem fizetők száma az 
egész birodalomban 6 milliónál többre megy. 

SAKKJATEK. 
54-ik sz. feladvány. — Weisz A. J. tanártól (Budán). 

A „La Kdgence" feladvány-veríenyén szavazatot s dicséretet nyert feladvány. 
Sötét. 

g b o d e í 
Világos. 

Világos indul a 4-ik lépésre matot mond. 

A 49. számú feladvány megfejtése. 
(Loyd Sámueltől.) 

Világos. 
1) V h 3 — o 8 . . . 
2) H vagy B lép 3 4 

Sötét. 
tetszés szerint. 

Helyesen fejtették meg. Veetprémben .- Fülöp József. — Uj-Becsén : Cselkó 
György. — Török-Stent-Miklóson : Franki A. — Maros-Vásárhelyt : Ddsa Gábor. — 
Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Debrectenben : Sperber F. — T.-Fiireden : Nánásy 
Gyula. — B.-Ujvároson : Kovács Lajos. —QySrött : Rózsa Elek. — Bécsben : Gold Samu. 
Parabutyban : Rothfeld Józief. — Bodrog-Kereszturon : Skvór Antal. — Jánosiban ; Kesz-
ler István. — Síékes-fehérvárott : Fabrici István. — Ltssen : Báró Meszéna Istrán. 

Színházi napló-
Péntek, dec. 28. „A fogház.'' Vígjáték 4 felv. Benedix R. után magya¬ 

rította Fáncsy Lajos. A sok ügyességgel szőtt darab legeredetibb s legsike¬ 
rültebb alakját, Száraz Jónás jogtudort, Szigeti adta, elég mulattatón, de 
ugylátszik, játéka inkább drasztikus hatásra volt számítva, mint arra, hogy 
a művészet igényeinek helyesen megfeleljen. A többi szereplők voltak : Lend-
vainé, Komlóssy K-né, Feleky, Szerdahelyi és Tóth József. 

Szombat, dec. 29. Bignio Lajos javára, uj szereposztással először : 
„Belizár." Szomoru-opera 3 szakaszban. Zenéjét szerzé Donizetti. Ez újon¬ 
nan fólmelegitett opera nem idézett elő oly nagy hatást, melyből azt lehetne 
következtetni, hogy az a közönség kedvenezéve váljék. A jutalmazott a czím-
szerepet igen szépen énekelte, a közönség pedig igen szépen megtapsolta. 
Kiléptekor koszorúkat kapott. Ugy halljuk, hogy Bignio húsvétkor el akarja 
hagyni színházunkat. Őszintén óhajtjuk, hogy ez ne történjék, mert az ő tá¬ 
vozása színházunkra nézve valóságos veszteség lenne. 

Vasárnap, dec. 30. „A szökött katona." Eredeti népszínmű 3 szakasz¬ 
ban Szigligetitől. O is él még! ő is előáll még, az ős „Szökött katona" s bár 
öreg karokkal, most is megteszi még a hatvágást. 

Hétfő, dec. 31. „Az ördög naplója." Vaudeville 3 felv. 
Kedd, 1861. január 1. ,,A szigetvári vértanuk." Eredeti szomorujátek 

4 felv. Irta Jókai Mór. 
Szerda, jan. 2. „Dinorah." Vig opera 3 felv. Mey érbe értől. 
Csütörtök, jan. 3. Szigligeti Anna és Jolán kisasszonyok föllépteül : uj 

kidolgozás szerint először : „Beszterczei gróf és Ronow Ágnes." Eredeti tra-
goedia 5 felv. Irta Dobsa Lajos. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5449. M.-Sziget. P. Sz. K. A megbizások el vannak intézve s még e$y darab ma¬ 

radék is indul. 
5450. Eger. Sz. I. Nem tudjuk, hogyan maradt el. Most mondjuk el, hogy : igen! 

szívesen. 
5451. Szalonta. B. L. Csupán a nevek aláírásával közölhető, de eziránt most, a 

visszavonulások által, teljes zavar állott be. Határozott nyilatkozatot kérünk. 
5452. Kaproncza. I. A. R. M. Foglalkozásaink halmaza nem engedi, hogy a czikk 

külön kiadásáról intézkedjünk. Nyomdánk annyira el van foglalva, hogy még saját válla¬ 
latainak egy részét is három idegen nyomdában kénytelen nyomatni; magánmunkák el¬ 
készítésére nem vállalkozhatik. Másutt kellene tehát a szedést és nyomást megrendelnünk. 
Ha azután melléklet gyanánt akarnók adni a V. U. olvasóinak, akkor nem csupán 1000, 
de a lap összes példányai számával megegyező példányokban nyomatni, a mi — reméljük 
— 10,000-nél kevesebb most sem lesz. A nyomatási költség tetemes. Mindenesetre pedig 
meg kellett fizetni a melléklési és bélyeg-dijakat, a mi maga mintegy 100 ftba kerül. Kí¬ 
vánja ön e költséges elégtételt ? 

5458. A „Szózat vis ihangja ." ön buzgalma valóban minden dicséretet érdemel, 
de kérjük, hogy a verselésnek hagyjon örökre békét. Aztán arra a nagyszerű költeményre 
viszhaogot adni — nagy tüdő kellene oda. 

5454. Várnánál. Köszönettel vettük. 
5455. Brassó. K E. Köszönjük a megemlékezést. Sikerrel nem biztathatjuk, de 

szívesen megteszünk mindent, a mit tennünk hatalmunkban áll. 
5456. Kecskemét. F. A. A hosszú polémiát nem közölhetjük. Velünk együtt nem 

értené azt Íróján kivül aenki. Azt is alig lehet kiérteni belőle, ki ellen van intézve és 
miért? A „hirdetések" közé be lehetne iktatni, kiadó-hivatalunk számítása szerint, mint¬ 
egy 80 ftnyi díjért. Eziránt kérjük nyilatkozatát. Bizony nem éri meg ezt a drága pénzt. 

5457. Felviocz. B. B. Valami utón, ha nem is a kijelölten, szerét ejtendjük, hogy 
a két példány kezébe érhessen önnek. Ellenkező esetben kérjük önnek hozzánk intézendő 
felszólalását. 

HETI NAPTÁR. 
Hó-

és hetinap 
Katholik. és Protest . 

naptár 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütört 
Péntek 
Szomb. 

Január 
V Vlzker. ¥ 3 klr. 
Niketás. Bál j Luczián 
Szörény apát i Teof. Er. 
Julián vért. ; Maczian 
Agathon p. i Pál rem. 
" ' Matild 

Probus 
Hygin pápa 
Ernest püsp. 

Gór.-orosz 
naptár 

Dec. (ó) 
25 XB. Kar. 
26 BA. clj. 
27 István v. 
28 2000 vért. 
29 14000 v. 
30 Aniz. Z. 
31 Melánia 

©Nap¬ 

kelet nyűg 

ó. P-
4'24 
4 25 
4J27 
4 28 
4 i 2 9 
4'80 

Izraelit, 
naptár 

Tebet 
24 
25 
26 
27 
28 Sub.kir 
29 (Sank. 
30 17. S. 

, Hold¬ 

kelet II nyűg. 

48 
83 
84 
42 
56 
12 

Holdnegyed : 0 Ujhold 11-én 4 óra 48 perczkor reggel; nálunk láthatlan napfogyat¬ 
kozással. 

T A R T A L O M. 
Nyáry Pál (arczkép). — Forr a hullám. Létay. — Pontok Magyarország múltjá¬ 

ból. — Mészáros Lázár sírja Angliában (képpel). R. — A chinai császár és a nyugati ha¬ 
talmasságok a chinaiakkal (képpel). — Adatok a kávé történetéhez. — Egy magyar ipa¬ 
ros búcsúja Amerikától. Cserépy István. — Régészeti morzsák R. F. — Tárház : A 
magyar hírlapirodalom 1861 elején. Irodalom és művészet. Egyház és iskola, Ipar. gaz¬ 
daság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Közlekedés. Vegyes hirek. Boldog uj eszten¬ 
dőt! Fejes István. Mi újság? Egyveleg. Sakkjáték. Színházi napló. Szerk. mondanivaló. 
Hetinaptár. 

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

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

Melléklet a Vasárnapi Ijsng Emléklap az 1860 évből. 1861, 1-ső szantához 

J 

Pest, január 6-án 1861 
A Vasárnapi Újság- olvasóinak ajánlják a szerkesztő és kiadó. 
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Széchenyi feltámadása 
1861. 

Boldog szellem! 
Még nincsen egy éve, hogy a föld porát elhagyta 

s már föltámadása dicsfényében jelen meg újra. 
Mintha lerogyó hamvaival egy elátkozott korszak 

sírját temette volna be, egy rémjelenet, egy zűrzavar¬ 
dráma üdvtelen csoportjait egy tekintetével (Ein Blick!) 
halálra nézve; a miért azután neki is meg kellé halni, 
mint a rege szerint halni kell annak, ki a kisértettej 
harczolt, bárha legyőzte is ezt. 

És mintha eltemetett nagy szive feszítette volna 
föl a nehéz koporsó-födelet, mely boldogabb múltját e 
hazának födte s utat nyitott volna annak, hogy a mi 
múlt, az jövendő legyen. 

„— Nem tűrhette többé forró lelke, 
Hogy olyan messze van tőlünk az ég; 
A legnagyobb királyhoz ment követnek : 
Az Isten trónjához kivánkozék!" 
. . . . Es küldetése nem volt sikeretlen! íme az Úr 

meghallgatá az árva magyar nép követének szavát és 
kimondá a rettenetes „Legyen!" és,,Ne legyen!" szava¬ 
kat, élni — és veszni hivatottak fölött. 

És e két szavára leomlott a Bábel tornya, s fel¬ 
épült a nemzeti Sión újra. 

Új év, új korszak támadt. 
Tavaly még elfojtott köny, — az idén szabadon 

kimondott szó. 
Tavaly idegenek vas keze rajtunk; — az idén 

testvéreink jobbja kezünkben. 
Tavaly a vég; — az idén a kezdet! 
Széchenyi nagy szellemét érezzük közöttünk járni; 

minden, a mi el van temetve, az ő sírjára emlékeztetett 
egykor; minden a mi újraéled, az ő föltámadását hirdeti. 

Legyen rajtunk e szellem : mint az Ige martyrjain 
a kettős tüzes nyelvek. 

Mikor áldozatról van szó; legyen az áldozat munka 
lemondás, vagyon, és élet: Széchenyi szelleme járjon 
közöttünk. 

Mikor építenünk kell, egyik közünkben karddal, 
másikban a kőmüves-kalánnal; épületet, melynek alapja 
„jog", köve „nemzetiség", küszöbe „szabadság", teteje 
messzeragyogó „dicsőség" s vakolata tán „hősi honfi¬ 
vér" : akkor is Széchenyi szelleme járjon közöttünk. 

És mikor tanácsot kell ülni nehéz viharokkal 
fenyegető jövendőknél a haza sorsa felől : a komoly 
elhatározás ünnepi csendjében e néma szellem repüljön 
át az elcsöndesült teremben és sugallja minden szívbe 
azt, a mit elhatározni legjobbnak látnak azok, a kik 
előtt már nincsen múlt és jövendő közt különbség. 

És ha lenne olyan boldogtalan óra, a midőn elfe¬ 
ledkeznénk arról , hogy egy közös haza gyermekei 
vagyunk; ha lenne oly siralmas hely, a melyen egy haza 
két fia egymás vesztére törne; ha volna oly szomorú 
tanácsterem, a hol két párt hivei egymás ellen riadná¬ 
nak ; ha volna oly elátkozott mező, a hol testvér testvér 
ellen fordítaná kardját : ott álljon közöttünk Széchenyi 
szelleme: s ha megérnénk ily siralmas perczet, ne feled¬ 
jük el, hogy van egy bűvhatalmu szent énekünk, mely¬ 
nek szavára ő megjelen köztünk s a meghasonlás ádáz 
pillanatában jusson eszünkbe ez éneket rázendíteni : 

„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar!" 

Jókai Mór. 

! . .<* ; • - . 

15 

•*^>^\^t^^^^t^>^^^>^^ 

S Z Ó Z A T . 
IRTA 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY. 

Jtlazádnak rendületlenül 
Légy hive, oh magyar; 
Bölcsöd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar. 

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze : 
Itt élned, halnod kell. 

Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt; 
Ez, melyhez minden szent nevet 
Egy ezred év csatolt. 

Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai; 
Itt törtek össze rabi<rát 
Hunyadnak karjai. 

Szabadság! itten hordozák 
Véres zászlóidat, 
S elhulltanak legjobbjaink 
A hosszú harcz alatt. 

Es annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után; 
Megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán. 

S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált : 
„Egy ezredévi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!" 

vv^ 

Az nem lehet, hogy annyi sziv 
Hiában onta vért, 
S keservben annyi hü kebel 
Szakadt meg a honért. 

Az nem lehet, hogy ész, erő, 
És oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak 
Egy átok-suly alatt. 

Még jöni kell, még jöni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. 

Vagy jöni fog, ha jőni kell, 
A nagyszerű halál, 
Hol a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll. 

S a sirt, hol nemzet sülyed el, 
Népek veszik körül, 
S az ember millióinak 
Szemében gyász-köny ül. 

Légy hive rendületlenül 
Hazádnak, oh magyar : 
Ez éltetöd, s ha elbukál, 
Hantjával ez takar. 

A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze : 
Itt élned, halnod kell. 
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A ta patrie, ő Hongrois, dcmeure 
éternellement fidéle. Elle a été ton berceau; 
quel que sóit ton destin, viens-y chercher 
une tömbe. 

II n'est pour toi dana le monde immense 
aucun autre lieu de repos. Que ta destinée 
sóit maudite ou bénie, c'est ici qu'il faut 
vivre, ici qu'il faut mourir. 

Ce pays, c'est celui oü le sang d'Arpsid 
a tant de fois coulé en sacrifice, celui oü 
depuis mille ans tant de saints noms ont 
apparu. 

Ici jadis combattirent pour leurs foyers 
Árpád et ses héro'iques compagnons; ici 
le joug de la patrie fut brisé par la forte 
main de Hunyade. 

C'est ici, ó liberté-, que s'élan<jaient tes 11 est impossible que la force d'áme, 
sanglans étendards, impatiens de voler á j l'intclligence, la volonté droite et pure 
la victoire, alors que les meilleurs d'entre j aient déployé en vain tant d'héroíques 
nous tombaient frappés de mórt en des 
guerres sans fin, en des combats terribles. 

Et aprés tant de désastres, aprés tant 
d'années d'oppression, il y a encore, courbé, 
mais non br i sé , il y a encore un peuple 
vivant dans ce pays. 

() toi, vaste monde, patrie des nations, 
ce peuple te crie dans sa détresse : ,,Au 
nőni de mille années de souffrance, nous 
demandons á vivre ou á mourir." 

II est impossible que le sang de tant 
de coeurs ait coulé inutilernent, que pour 
le salut de ce pays tant de poitrines aient 
éclaté, brisées par la douleur et le désespoir. 

efforts, impossible qu'une éternelle male-
diction les écrase. 

Un temps meilleur, il le faut, un temps 
meilleur viendra; d'un bout du pays á 
l'autrc, des milliers d'hommes l'appellent 
dans leurs prieres. 

Sinon, vienne la mórt, puisque tel 
sera l'arrét du destin, une mórt grandé et 
glorieuse, et que tout un empire descende 
au tombeau, noyé dans une mer de sang! 

Alors ce tombeau, qui aura dévoré un 
peuple, les peuples l'entoureront comme 
un cortége funébre, et dans les yeux de 
l'humanité on verra des larmes de douleur. 

A ta patrie, ö Hongrois , demeure 
éternellement fidéle! Elle te nourrit au-
jourd'hui; quand la mórt te frappera, elle 
te couvrira de son gazon touffu. 

(franczia.) 

II n'est pour toi nul autre asil dans 
l'univers immense ! Que ta destinée sur ce 
sol sóit bénie ou maudite, c'est ici qu'il 
faut vivre, ici qu'il faut mourir. 

(Ford. Sainí-René Taillandier.) 

Sii inconcussamente fedele álla tua pa¬ 
tria, o Magiaro; essa ti fu culla et ti sara 
un di anche tómba, quella chc ti nutre, ti 
coprirá eziandio. 

Per tutto l'universo mondó non avvi 
per te altro asilo, ed, o che ti benedica, 
o ti percuota la manó del destino, cgli é 
qui, che devi vivere, qui che ti convicn 
morire. 

Quest' é il suolo, sul quale tantc fiaté 
scorse il sangue de' padri tuoi, ed al quale 
dieci secoli collegano tanti santi nomi. 

Qui pugnarono per la patria le schiere 
deli' eroe Árpád, e qui infransero le brac-
cia d'un Hunyady il giogo degli schiavi. 

E qui fu, o libertá, chc i piú prodi 
fra noi innalzarono il tuo sanguinolento ves-
sillo, ed in longhe pugni caddere estinti. 

E ad onta di tante calamitá, ad onta 
di tante diacordie, sminuzzato bensi, inai Un'era migliore ha da venire, e verrá, 

Non puo essere, che intelligenza, forza 
ed un si santo volcre sospirino indarno sotto 
il peso d'una muledizione. 

non infranto, vive puranco un ])opolo su 
questa terra. 

E ardito inovcsi il suo grido álla patria 
delle nazioni, al mondó intero : „Sono pa-
timcnti di mille anni, che implorano di vi¬ 
vere o di morire". 

Non puo essere, che tanti cuori abbiano 
inutilmente sparso il sangue loro per la 
patria, né che invano un' amaro dolore abbia 
dilaniati tanti nobili petti. 

un' era sulla quale langue una preghiera 
sulle labbra di mille e mille. 

E verrá, se pur venir deve la morte so-
lenne, al cui funerale assistera un regno 
intero immerso nel sangue. 

K la fossa nella quale discendcra la na-
zione, circonderanno i popoli, e negli occhi 
dei milioni di uomini vedrassi tremolare 

i 

! una lagrima di dolore. 

Sii inconcussainente fedele álla tua pa¬ 
tria, o Magiaro, cssa ti dié vita, e caduto 
ti coprirá colle sue zolle. 

Per tutto l'universo mondó non avvi per 
te altro asilo, ed, o che ti benedica o ti 
percuota la inano del destino, egli é qui 
chc devi vivere, qui che ti convien morire. 

(olasz.) (Ford. P.) 
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O Magyar, by thy native land 
With faithful heart abide! 

Thy cradle first, thy grave at last, 
It nurs'd thee, and shall hide. 

For thee the spacious world aíFords 
As home no other spot, 

Here must thou live, and here must die, 
Be weal or woe thy lot. 

Upon this soil thy fathers' blood 
Flow'd to redeem thy claims, 

Upon this soil ten centuries 
Engrave immortal names. 

Here struggled Arpád's gallant crew 
To win our fatherland, 

And here the yoke of slavery 
Was snapt by Hunyad's hand. 

A P P E A L. 
Here freedom's banner, dyed with blood 

Shone proudly from afar, 
Here feli the bravest of our brave 

In long protracted war. 

Yet after many a fateful chance 
And dangers wild and grand, 

Still lives diminish'd, but uncrush'd, 
A nation in the land. 

Father of peoples, mighthy World! 
From thee it claims repose : 

Or life or death is fearly earn'd 
By its millenial woes. 

It cannot be that all in vain 
Have countless tears been shed; 

Or vainly for the fatherland 
Unnumbered hearts have bled. 

It cannot be that strength and wit 
And purpose pure and high 

Crush'd by the weigth of endless curse 
Should pine away and die. 

Then yet will come a better time, 
Yes, come it shall, it must, 

For which the prayers of myriad lips 
Aspire with fervents trust. 

Else come there shall, íf come it must, 
An ever-glorious doom, 

Where a whole nation greatly sinks 
In a blood-hallow'd tömb. 

Then crowding round tliat nation's grave 
The peoples all shall stand, 

And millions consecrate the tear, 
To mourn the noble land. 

O Magyar to thy country act 
A firm and faithfull part 

She gives thee strength, and if thou fali, 
She hides thee in her heart. 

(angol.) 

The spacious world doth offer thee 
For home no other spot, 

Her must thou live, and here must die, 
Be weal or woe thy lot. 

(Ford. N. N.) 

Dem SSateríanb, o Ungar, balt' 
Dfe Xreue unbeflecft, 
Daé — beine SGBíeg' unb etnft bein ©rab — 
Dícfj tyegt unb pflegt unb bedft. 

9luf weíter (£rbe nírgenb fonft 
SBtnft etne ©tatte bír; 
$iex muft bu bement ©cf)tcffal ftetyn, 
#íer lében, [térben b,íer. 

2)teS tft ber 33oben, too fo oft 
glo{j beíner SSater 33lut; 
Síuf jt>elc&,em bíe Sránerung 
Son taufenb 3ab.ren rutyt. 

£íer rang unt etner $eímatí) #erb 
•£>elb SJlrpab'é $ríegerfc$tt>arm; 

bradj entjweí ber $nect)tfc()aft 
tapfern ImnpabS Sírm. 

O greíb,eít! f>íer entrolíte oft 
Deín blutíg SSanncr fttfc., 
Uub unfere 33eften fanfen b,t'n 
3nt langen iíatnpf fűr 

Unb t ro | fo man^em © ^ 
£><wott bteö Sanb erbebt: 
©ebeugt jroar, bo(| gebro i | en 
X>eg SanbeS 3Solf noc^ lebt! 

e « lebt, nnb an bte ganje SBelt 
grge|t fetn áíufgebot: 
„din taufenbjaljrtg Setben fitty 
Ura ?eben ober 2;ob!" 

Qi fann nf#t fetn, ba^ fo síel SBíut 
Sergoffen nur jnr ©c^ma($, 
Umfonft ber ©ram um'g 3Sateríanb 
£>te treuften férjen brai| . 

Sé fann ntc$t fetn, baf fo síel ©e 
Unb t ra f t unb betl'ger 2)?u^ 
^>tn»elfen folt, totil auf bem ?ant> 
@tn ft^werer glud) nun ru^t. 

fommen muj? unb fommen wírb 
(Sín beff'rer 2;ag, um ben 
ffltelbunberttaufenb Síppen, atyl 
Wlít beígér Snbrunft fíeb/n. 

©onft fommen wtrb, wenn'é fommen mujj, 
Sín ©térben, bíutíg grofj, 
5Bo ííber'm ?et(|nam eíneá 

fc^lteft ber grbe ©c$o£. 

Unb auf be? tobten SSelfeé ©rab 
Dte 336Ifer werben feím, 
Unb ín 2)h'ÍIíonen Síugen 
Dt'e írauertferane ftebn. 

(német.) 

O Ungar, &alt' bem Sateríanb 
25íe Üreue unbefíedft, 
2)aő bíd^ erdőit, unb rcann bu fadft, 
Wlít feínem 3íafen beit. 

3luf iceíter @rbe nírgenb fonft 
SBBfnft etne ©tá'tte bír; 
^t'er mu§t bu beínem ©c^ítffal fiebn, — 

í lében, fterben ^t'er. 
(Ford. Moltke Miksa.) 
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Glas. 
Domovini silno budi 

Vjeran, ó Magjar; jo 
Kolevka ti, i grob, koja 

Te odhrani, skrije. 
Na célom svjetu ősim nje 

Mjcsta za se ne jmas; 
Blag ti je sud, il' tuce : tu 

Zivit, umret nioras. 

Ta j ' zemlja, na kom' tolkoput 
Tekla j ' kerv dedova; 

Kom' zveze svakog' im' svetog* 
Vet godin' hiljada. 

Ovd' se za doni tukla vojska 
Junaka Arpada; 

Ovd' jaram pokeriih ruka 
Januicnog' I Iunjada. 

Sloboda! tu diz'se tvojih 
Kervavi barjaci; 

I popadaSe najbolji 
S dugom bojom nasi. 

I medj toliko nesrece, 
Posle tolkom zloboin; 

Umaljcn, al ne pobijen, 
Zivi narod u doni. 

I dom naroda, vel'ki svjet! 
Ktebi glas salji tverd : 

„Hiljadogodisno terpnje 
Isee 2ivot il smert!" 

To ne more bit', da j ' bad'va 
Tolko sere' kerv ljalo, 

U tug' za dom da je tolko 
Vjerna pers' izdialo. 

To ne more bit' : razum, moí, 
Svcta takva volja, 

Da pod tej-kom sudbe klete 
Véne za badava. 

Jog mora dóc, jos ce dóci 
Bolje vreme, za kom' 

Vruca moljba s ustah dizo 
Se stolinhiljadom. 

II' ce dóci, ak' mora dóc, 
Smert veliko broji, 

Gdi nad pogrebom bas celi 
Vlad u kervi stoji. 

I grob propasti naroda, 
Narode obstoje 

1 oci od niillionah 
Suzom tuge snoje. 

Budi vjeran domovini 
Silno, ó Magjar : jc 

Ko te rbani, ak si upao 
S ledinom pokrije. 

Na celoni svjetu ősim nje 
Mjesta za se ne jmas; 

Blag ti je sud, il tuce, tu 
Zivit, umret nioras. 

(szlovén.) (Ford. —I.) 

roernij rolaftt, ó uí>er! 
33ub' neohjojene, 

40 nej h) máé foltffu, M frrob 
2B jej bubeé mat lene. 

2Mtmo nej mtefta t» némáé, 
33ar jafo ft tuffté, 

£t ti ofub praje, ct nt'e: 
Zu jtt, umret mufié. 

Xoto j> tá jem, fce \A hú 
2)ebow trcojtd) Itala, 

to tó , fre jc jbettcená 
Síft'c roforo d)t»ála. ^ 

I t t rolaft n»>bojon>al ^ívpáp, — 
Xaf jaf je nefynutá, — 

XÜ jlámal mec ^nmuabi^fjo 
Xajfc rabftrca putá. 

S lobota! tu n>íah> ttnoje 
ífrroarce' jáftanw, 

3Jícc nám h)d> najlcpfftd) obnal, 
jttor^d) fme len mali. 

3Í po tolfom nefftaftt, a 
9íefrcároti> bol'aftí: 

Opatl? lej nejíomen? 
íjíje nárot rclaftt. 

31 f tete, íulaft nárotoro, ^roet! 
íafe'tó ma p>uh> : 

„3«n>ot antb fmrt gíatajit 
Xíftcrocné muf9!" 

eb» tolfo frbe, — 
l jat jrfarít), — 

31 tolfo íPttajoiD 5a wtaft 
3)armo bolo patlo. 

Üiemo^ná, jeh) moc, rojutn 
31 taf fmatá wól'a 

-J)ob ttffom flíatbt) rojev) ftonaí 
^vtnútená bola. 

gffte mufta prtft, a effte 
'•prt'cu lepfftc caft), 

3a flóré \& mílíonott* 
síörucne moclt'a í)lafi>. 

3íl'bo pn'be — af prtft muft — 
©mrt f l)vojnej jál)ube v 

ííte nat pogrebom celá rolaft 
33 fn>ej frrot ftát bűbe, 

31 nárobp — folo l)robu 
3mtslc'lio nároru — 

9íab pablpmt wlaftcncamt 
$orfo plafat tutru. 

leérné wlaftí, ó uber! 
9}íatfou tt je ona, 

ffi nej \n jtroté, a po fmrtt 
2)0 jej pojbcá lóna; 

Wlimo nej mtefta t» némáé, 
SÖár ft jafo tufft*, 

(íí tt ofub praje, ct níe-,v 
Zu jtt, umret mufté. 

V.íl.iid. 

(tót.) (Ford. Mácsay Mihály.) 

Domovini nevkleknyeno 
Boj oh vogrin*), podán! 

V-nye más zíbel i ednök grob, 
Gde bos varvan vuszpán. 

Zvön nyé nega vecs za tébe 
Meszta na tom szvéti; 

V-trdnom mílom sorsi ti je 
Tü 'ziveti, mreti. 

Za tó zemlö je telkokrát 
Krv ocsákov tckla, 

Ktoj jezéra telko szvéti 
Zálogov prilékla. 

Tü szo zdignoli mécs za dom 
Táborje Arpáda 

I járem robsztva je sztrla 
Tü ráma Hunyada. 

Szloboscsina! tü szo sztalé 
Tve krone zásztave 

I 'zrle plemeniti rod 
Dúgi bojn náprave — — 

1 med telki mi vihérnii, 
Po telkom grö'zanyi 

Obö'zani i nej sztrti — 
'Zivé národ zdányi. 

I národov dom, velki szvét! 
K-tebi kresi 011 zdaj : 

„Za jezero lét mantre mi 
'Zitek ali szmrt dáj! —" 

Nemogöcse telko krvi 
Zaman pretocsiti, 

Telko vernim szrdezam vbrigi 
Za dom sze pocsiti! 

Nemogőcse kaj bi pamet 
Mőcs, i szvéta vola 

Dúze pod preklésztva jármom 
Zaman tá vehnola! 

Pridti more, i pridti má 
Bőgsi czajt za sterim 

Telko jezér prsz zdüháva 
Pod jármom szlüzbenim. 

Ali príde, esi pridti má 
Ta velke dobi szmrt, 

Gde de vkrvi sztao, pokápan 
Edén ország szpotrt. 

I grob vkom sze národ vtoni, 
Porodje obszédo, 

I vu öcsi jezér szkuze 
Placsa sztalé bodo — — 

Boj tak véren domovini 
Oh vogrin do szmrti 

Ta te 'zívé, i zagrné, 
Gda v-práh szpádnes sztrti. 

Zvön nyé nindri nemas sztána 
Na tom velkom szvéti 

V-dobrom, hűdoin sorsi ti je 
Tü 'ziveti niréti. 

(vend.) (Ford. Kardos Jáuos.) 
t 

•) „Vogrin" to je, vszáki bogsi, husi podlósá-
necz vogrszkoga országa, brezi vszega rázlocska, 
ino tak i szlovén, nemocz, horvát, ráez i. t. v. 

C A 0 B 0. 
l t J ayapy! OTaiÖH Mopami CBar4a BipaHi 6HTH, 
To TH e KOjeBKa, a H rpoö^, KOH fceTe CKPHTH, 

Ha iieJOMi CBÍTy ocn»it H Í TH MiecTa nahn H , 
Ma 4o6po, Ma 3^0 TH 6HJO — %HBnheiiii Ty H ympelíeüii. 

OBO 6 KpaK, rjH e ÜOTOKOMI Apna^cKe KpBH , 
OBO e, na KOMI cc xiMH4oro4HiuibH cnOMena CTCKJIO, 

0 cr! 6opn H ca4a roiiaqHori Apna4a 
6 pa3Tpr.ia apa»n. XyHH4a pyha 

M CTanaKi Hapo4a — lie.mhii C B Í T I — BHKaioh' c cmuiTe, 
XHJH40r04HUIHfl üaTHfl CMpTB H.III JKIIliOTl HUITC 

To necMe 6HTH, 4a 113% TOJHKO cp4ua KpBt ce 6a4aBa Jik, 
4a ce 041 Tyre 3a OTaqőoMi BÍpHa rpy4i ne crpie. 

To HecMe 6HTH, A& pa3yMi, Mohi H B O J Í Tano 
Moparo BÍq«TO CTeHHTH no4i iiroMt cy4Őe 

JoniTC he 40hn — ÍOUITL MOpa 40hH — OHO Bpei«3 
3a KOHMT. CTOTHHe XKAHA» Cp4Ua T0IM0 Ce Bory MO.IB ! 

C406040 ! 0B4e ce Hoce KpsaBH fiapami TBOII, 
0 ce 04T> 4yre Bofine HaÜBHiue MpTBaua 6poH ! 

H nocvie TOjHKe Hecpehe, nocjo TOJHKO 
MCTHH8 yMajÍHi, a^H He noipBeHi, ÍOUIT% 

(szorb.) 

M4' he 4ohH — aKO MOpa — 
Il he uejy 0Ta<i6HHy 

po4e! 

y y p 
A K04i rpoőa, y KOH he ueo Hap04i 
LIOTOKOMI he cy3a, Tyre, cy3a 

4a cy4H, 
iaKi 40 rpy4H — 

ü 3aT0 Mopanii OTaiőn CBar4a BÍpaHi 6HTH, 
To TH e KCíeBKa, a TO H rpoői, KOM heie CKPHTH, 

OCHMT, ni na neAOKi cníiy TU Micia nahH Heheiui, 
Ma 4o6po, na 3A0 TH 6HAO, — xnBnhewb Ty H (Ford. íakits János.) 

A P E L U. 
Fii credinciosu Magiare! catra patri'a ta, 

Unde esci nascutu, 
Leganatu, crescutu, 

Si carea va fi odata si mormentulu teu. 

Nicairiu in tota lumea 
Nu-e locu pentru tine, 
Ásta se scii bine 

Decatu numai in tiér'a ta. 

Se nu uití, se'tí aducí a minte, 
Ca aici a cursu cu lauru sange, 
Si cu lacrima,ferbinte se plange 

Pentru parentii tei carii au peritu. 

Árpád impreuna cu vitesii sei 
Aici cu curagiu s'a luptatu, 
Si din sclavii ne-a scapatu, 

Bratiulu alu vestitului Hunyadi. 

O! pentru tine libertate 
Steagulu nostru aici a falfaitu, 
Jubitii nostrü aici au peritu, 

In lupta lunga si crudela. 

Si daca Sortea ne a gonitu, 
Ne-a numai plecatu, 
Dar' nu de totu íarimatu 

Nati'a a remasui si nu s'a stinsu. 

Suferintiele de mai multe sutc de ani 
Striga d'in gura maré, 
Pentru liberare 

Or prin morte séu libera viétia. 
(román.) 

Oí atata sange scumpu catu s'a versatu, 
Nu póté ca' se fi fostu de surde, 
Nici necasuri nespuse si trude 

Alu animeloru sincere si fidele. 

Nici se póté cá atat spirtu, 
Virtute, Curagiu solenelu, 
Impreuna cu sinceru zelu, 

Se vescediasca pentru totd'una. 

Negresitu si fara indoiala, ca va venni odata 
Ö vreme fericita 
Si dilele dorite : 

Pentru care se roga cu rivna milione de suflete. 

Altmintrelé se va intempla unu amaru grosnicu 
O primeside maré, 
Si ca populu care 

Cade, va gasi subt pamentulu réce odihn'a sa. 

Si tóta lumea cu lacrime in ochii sei 
Se va uita cu intristare 
A supra mormentiloru, in carii 

Vitesii si Eroii vestiti sünt ingropati. 

Magiare! fii catre patri'ata credinciosu, 
In carea tu traiesci, 
In carea te hranesci, 

Si dupa morte gli'a sa te va'nveli. 

Asupra totu pamentului 
N'ai tu unu altu locu! 
Aici se cerci norocu 

Aici se traiesci si se móri! 
(Ford. Dr. Fr.) 
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Pest, január 13-án 

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Balsors a kit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbünhödte már e nép 
A múltat s jövendőt! 

Őseinket felhozád 
Kárpát szent bérezére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére; 
S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának. 

Krtünk Kunság mezein 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szölővesszein 
Nektárt csepegtettél. 
Zászlónk gyakran plántálád 
Vad török sánczára, 
S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára. 

Hajh, de bűneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 
S elsujtád villámidat 
Dörgő fellegedben : 
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, 
Majd töröktől rabigát 
Vállainkra vettünk. 

Hányszor zengett ajkain 
Ozmán vad népének 
Vert hadunk csonthalmain 
Gyözedelmi ének! 
Hányszor támadt terifiad 
Szép hazám, kebledre, 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamv vedre; 

Bújt az üldözött, s felé 
Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett s nem leié 
Honját a hazában, 
Bérezre hág és völgybe száll, 
Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál, 
S lángtenger felette. 

Vár állott : most kőhalom; 
Kedv s öröm röpkedtek : 
Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyettek. 
S ah, szabadság nem virul 
A holtnak véréből, 
Kínzó rabság könnye hul 
Árvánk hő szeméből! 

Szánd meg Isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának. 
Balsors a kit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbünhödte már e nép 
A múltat s jövendőt! 

A budapesti társaskörökben, a közélet százféle nyilvánulásában, 
a közintézetek, egyletek és társulatok termeiben alig van két év¬ 
ized óta ismertebb, népszerűbb férfiú, mint Hajnik Pál. Elénk 

d h l éb l l é k b ü l t t l á tevékenységének, fáradhatlan éber szellemének s becsülettel páro¬ 
sult ügyességének bizonyítványait találjuk mindenütt. A sors 

akarta, hogy neve a.múlt évtized nagy napjaiban, a politika 
-i is az elsők sorában emlittessék, — ott volt ő azok között, 

kik sokáig ették „a száműzetés keserű kenyerét." Néhány év óta 
ismét itthonn van, s ott látjuk munkás szellemét ismét, honnan az 
ÍJ« 1 • 1 !x_ J.A~ "CM /\4-Xv\/\U -Cítl-*!-* nrlftéolf 1»/-\T7? ÍIÜTl AŰO7Ű. 

terén 

főbb adatait röviden össze¬ 

-4á 

-0/ ^ 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. Kiadó : Heckenast Gusztáv. 

vaskarja leszoritotta Életének 
fogva nyújtjuk olvasóinknak. 

Hajnik Pál született Váczon 1808-ban középsorsu, köztiszte¬ 
letben álló szüléktől. Iskolái 
végeztével Pesten az ügyvédi 
pályának szentelvén magát, e 
téren szorgalma s tevékeny¬ 
sége által dicséretesen és ha¬ 
szonnal működött. —Az iránta 
öyüatkozott közbizalom bi-
2°öysága, hogy a Nemzeti Ka¬ 
szinónak 9 éven át szakadat¬ 
lanul egyik igazgatója volt. 
A megyei téren sem maradt 
ismeretlen : 1845-ben Nyáry 
Pálnak alispánná, 1847-ben 
Kossuth Lajosnak Pestmegye 
részéről országgyűlési követté 
lett megválasztásánál egyike 
volt a fötényezőknek. 

A martiusi napok 1848-
ban a tett mezején találják őt. 
Az ekkor Budapest városa ré¬ 
széről Pozsonyba az ország¬ 
gyűlés szine elé, nemkülönben 
a föherczeg nádorhoz felkül 
dött nagy számú küldöttség¬ 
e k ő vala szónoka. 

Az első felelős magyar 
pwniszterium megalakulván, 
Hajnik Pál csakhamar a bel¬ 
ügynél miniszteri tanácsossá, 
később rendőri osztályfőnökké 
neveztetett. Az e téren — ki¬ 
vált ama válságos időkben — 
annyiszor kifejtett hazafiui 
"Uzgósága, erélyes, de egy-

P á 1. 
szersmind humánus bánásmódja, bátor elszántsága s bámulatos 
tevékenysége által Budapest lakóinak s honfitársainak becsülését 
nagy mértékben kiérdemlette. 

Mint a váczi kerület képviselője, a képviselőházat ö is követte 
Debreczenbe, honnan 1849-ki april végével mint kormánybiztos, 
és ezután csakhamar mint országos rendőrfőnök Pestre küldetvén, 
az akkori nehéz időkben s kivált Pest bombáztatása-, Budavá¬ 
rának bevételekor tett ép oly erélyes, mint eszélyes intézkedései 
által a közügy körül közelismerést vivott ki. 

Mint rendőrfőnök ritka népszerűségre tudott szert tenni. 
A világosi katastropha után Törökországba, innen Parisba me¬ 

nekült, időközben beutazván Görögországot. — 1851-ben Kossuth 
Lajossal Londonban talál¬ 
kozván, annak társaságában 
Északamerikába utazott, hol 
vele, mint az Egyesült-álla¬ 
mok vendégével, 18 államot 
bejárván, 1852-ik év végével 
dús tapasztalásokkal, legma-
gasztosb emlékekkel telt ke¬ 
bellel visszatért Európába. 

Ez időtől fogva Hajnik Pál 
Parisban telepedett le család¬ 
jával együtt, hol mint egy bor¬ 
deaux-i és champagne-i nagy 
borkereskedő-ház ügynöke 
működött. 

1855-ben a párisi nagy 
kiállításnál a new-yorki hires 
Goodyear háznak lévén képvi¬ 
selője, e minőségben azon sze¬ 
rencsében részesült, hogy a 
francziák császárának és a 
császárnénak felügyelete alatt 
levő s közfigyelmet ébresztett 
kautsuk-kiállitás ágában veze¬ 
tőül és tolmácsul szolgált. 

1858-ban 9 évi távollét 
után amnesztia mellett hazá¬ 
jába visszatért és csakhamar a 
trieszti átalános biztositó-tár-
saság pesti főügynökségénél 
az egyik igazgatói állást nyerte 
el, hol jelenleg s addig, mig 
az ujabban kifejlődő viszonj 
egy, geniusának inkábt HAJNIK PÁL. 

Pest, 1801. Nyomatott Landerer és Heckenastuál. 


