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Barabás Miklós született Háromszékmegyében,
Márkosfalván nem a Iegvagyonosebb székely-primipilus
jcsaládbdl. Már 6 éves korában a nagy enyedi Beth
len-főtanodában találjuk, hol a könyvek meilett csakhamar kedvencévé vált a toll is. Már mint 9 éves
gyermek jeleit adta kitűnő tehetségének. Egyszer
ugyanis a nagyobb diákok havasi vadászatra őt is
magukkal vivék s ott egy gyönyörű szarvaBt látott.
]j£zt a szarvast a gyermek lefesté emlékezetéből s a
kép oly Bzépen sikerült, hogy mikor azt kifestette, a
helybeli gyógyszertárnak címerül szolgált, magát pedig „csodagyermeknek" kiálltották ki. Atyja halála
után már 13 éyes korában magára volt hagyatva;
szorgalma azonban oly kitartó volt, hogy a rajzolásból
és festésből képes volt magát fentartani.
Enyedről 1826-ban Szifbenbe ment a németnyelv
kedvéért ; itt látta először a Bruckenthal-képtárban
azon nagy mesternek müveit, melyek magasra törő
leltének buzdításul szolgáltak. Innen azon elhatározással ment fel Bécsbe, bogy ott kizárólag a festő művészetnek szentelje magát. Itt s festő-akadémiának egy
évig volt növendéke. Mindeddig azonban igen szük
anyagi viszonyok között élt s csak akkor kezdett lábra
vergődni, mikor 1831-ben Bukurestbe mehetett, hol
az előkelő bojárok s gazdag idegenek egymásra rendelték nála az arcképeket s fizeték aranynyal. Két év
afatt annyira vergődhetett, hogy Velencét, Rómát,
Florencet s Nápolyt meglátogathatta. Innen visszajővén,
Pesten telepedett meg s Bajza és Vörösmarty társaságában az akadémiát is meglátogatta, hol azonban csak
20 év múlva foglalhatta el székét a perspectiváról
tartott értekezésével.
Mióta Pesten megtelepedett, 42 év telt e l ; azon
idő alatt mint arckép és gerne-fesfő működött. ArckéO. M.
pei olajban és krétarajzban ezerekre mennek. Majdnem
Papa
minden főrangú háznál, vagy törvényhatóság termei. . . Aetatis-annorum . .
ben találunk tőle művészien sikerült arcképeket. A
Mengium . . . .
szépirodalmi lapok mellékletei rendesen a Barabás kéDierum
Obiit
I peit hozták.
la Quirinali (Vaticano) Pallatio
í
A genre-festészetben Petőfi „Vándorélet" cimü
Die . . . .
költeményéhez az ő „Cigánycsalád" ja szolgáltatta a
Aimo
képet. A „Székely kaláka" a nemzeti muzeum birtoSedit
Annoa . . meuses • .
kában van, migr'^Oláh c&álád"-ja a bácsi képtárt diDie« . . .
sziti; a „Paraszt lakodalom", „Cióri Ferke", mind
Hic requieicit.
megannyi genialís kivitelű genre-képei. Nagyobb müvei
A camerlengo az ólomkoporsót lepecsételi, mire közül történelmi nevezetességű a „Pest-budai lánchíd
az egy harmadik, fakoporsóba tétetik. A pápai éneke- alapkő letételi ünnepélye", ezen képen számos híven
sek ezalatt az „Ingrediar" antiphoniumot és a „Que- megörökített arckép látható ; jelen van itt a vizfenemadmodum desiderat* zsoltárt éneklik. A holttestnek kén lévő gerendaházban V. Ferdinánd király s József
hármas koporsóba zárásáról jegyzőkönyvet vesznek fel. nádoron kezdve a közélet majdnem minden nevezeAz igy koporsóba zárt hulla azután a karkápolna tessége..
meliett jobbra, a pápai énekesek öltöző szobájának
Barabás Miklós 1843-ban nősült meg Budapesten;
a taja felett lévő fülkébe vonatik fel, B itt marad mind • neje Bois de Chesre Zsuzsánna már régebben elhunyt;
addig, mig az elhányt síremléke el nem készül, vagy két leánya közül ez egyik Maszák Hugó iró neje.
egy uj pápa holtteste onnan ki nem szorítja. Azon
Az ünnepély a jubilált érdemeihez méltó vala ;
eistben, ha a pápa szó vagy végrendelet utján más képviselve volt ott az irodalom, művészet, politikai
temetkezési helyet jelölt volna ki magának, holtteste élet, legkitűnőbb férfiai által. Jelen voltak ott a széegy évig marad e fülkében s csak ez idö után temét- kelyföldi országos képviselők is; maga a közoktatástetik el a kijelölt helyen.
ügyér a legmelegebb sorokban fejezte ki üdvözletét és
szerencsekivánatát.
A fzékelység lelkét bizonyos néma a büszkeségnek tölti el, ha veterán művészünkre gondol, kinek
a hozzá intézett számos jó kívánságok mellett bizonyára nem leend utolsó honfitársainak azon óhajtása,
hogy a kitartás és buzgó szorgalom eme rendkívüli
Barabás Miklós.
példány férfia még sokáig örvendhessen azon kegyeFulyó hó 4-én jubiláltalott egy székely, kinek letnek és tiszteletnek, mellyel adózott e napon érdeneve 50 esztendőn keresztül ragyogott a művészek meinek a nagy közönség.
l'jgjelesbjei között, ki úttörője volt a magyar népéleti
és genre-festészetnek, ki ecsetével megörökité nevesebb
F e l e l e t ü l .
íérfiaink majdnem mindenikét. Ez a férfi, ki hajlott
A „Nemere" legközelebbi számában e lap kiadója
kora dacára, ma is gyakorló művész, Barabás Miklós
kinyilatkoztatja, hogy a „Nemere" szerkesztését azért
még végre a* gép és földmivelés gazdaj csarnokaiba, bizta másra, mert én mint e lap volt szerkesztője S.Szentgyörgy
város é r d e m e s t a n á c s á t egy alapa melyek azt a képet lógják élőnkbe tüntetni, amelytalan közleménynyel támadtam meg. E nyilatkozatból
Jyel eddig még egy kiállításon sem találkoztunk.
A száz éves respublika önerejéből alkotta azt kitűnik, hogy a „Nemere" kiadója hasznossági elvekegybe és ez által tagadhatatlanul magát nagynak és ből oly befolyásoknak hódol, melyek nem tűrik meg
egyetlennek bizonyította be. Itt látszott, hogy a szabad az é r d e m e s városi tanácsnak megmondani az igazat,
kereskedelmi theoriák művészetének segélye nélkül is nem engedik meg a közérdekek védelmét. Ily befoa legnagyszerűbb rövid időtartam alatt létesithető volt, lyások alatt szerkeszteni a lapot legcsekélyebb kedvet
melynek legfőbb rugói a nagy szükség és a vadon ter sem érzettem magamban. Részemről örvendek, hogy e
mészettel megküzdeni kénytelenített e m b e r i g e- lap kiadójával összeköttetésem megszűnt. Hogy menynyiben állott jogában a kétoldalú szerződést önkényün i u B volt.
leg felbontani, azt az ellene megindított per eredménye
A kényszerűség okozta a küzdelem diadalmi je- mutatja meg. Az é r d e m e s városi tanács ellen irt
lét a végtelen gépcsarnokban és a nyerstermeivény ós közlemény alaposságát igyekezni fogok mielőbb bebiföldmivelés nem kevésbé végnélküli otthonában fel- zonyítani. Ennyit nem a kiadó, hanem a mélyen tíezhalmozva valának és megérdemlntték, bogy az ezer telt olvasó közönség tájékozásául, melyuek megtisztelő
meg ezer mértföldről jövő idegenek azok előtt megáll- bizalmát megnyerni Bzerencsés voltam.*)
janak és lépésről-lépésre haladva azokat megbámulják,
hogy azon idegen is, ki vállvonitva haladt elé a yanYecsey Róbert.
kee-industria melegházi csodái s kénytelen volt' J a memóriái palotában az amerikai művészet még érthetlen
(A mennyiben ezen kérdésből hosszas vitát nem
gagyogását Bzánakozó mosolylyal kisérni: az elisme- akarok előidézni, felvilágositásul csupán annyit kell
rés néma jelével kellett hogy mindezek előtt megha- megjegyeznem Vecsey urnák, hogy kiadói nyilatkozajoljon és visszatérve a tengeren túlról, ország és világ tomban a S.-Szentgyörgy városa ellen intézett alaptaelőtt hirdetnie, hogy hol és mikép nézett a nagy oce- lan támadás csak e g y i k indító oka volt a szerkeszánon túli fiatal ipar-óriásnak szemében ós hogy meny- tői személyváltozásnak. A többi indokok is elég nyilnyire és mily magasra kellett felfelé tekintenie, hogy vánosak ugyan, de azokat ön és az olvasó-közönség
hirtelen növésének mértéktulsága miatt azokba bepil- iránti kíméletből ezúttal elhallgatom. A „hasznossági
lanthasson.
tekintetet" illetőleg pedig V. urnák legjobban kell
Es ezzel e tárgy feletti elmefuttatásomat befejez- tudnia, miszerint lapunk első sorban van hivatva a
vén, hogy annak behatóbb és még több oldalról Való közügy érdekéban minden nemes fegyverrel harcolni
megvilágításába nem bocsátkoztam, ezt — azt hiszem s én soha akadályul nem szolgáltam a jó ügy előre
— a tisztelt gyülekezet igen természetesnek fogja ta- menetelében. Tehát mig az ellenem szórt gyanúsítást
&toráti6tók a hullát. A'Wltfft BtíérütMit kocsin Sz.templomába, mint riíelynek a pk'pa plébánosa,
vjtetnek,,ft;í>tt ieltemettetnefc.
A pápák temetkezési . he)ye j több : század óta a
P^ter-temploma. Ide viszik tehát holttestét nagy kisértfttél. A hulla féd'et'len arccal fekszik a veres posztóval bevont s gaüflagon •arajyozótt gyásákocsin, — fehér talár.ban, ytjres, gallérral jés Bap kával s. veres kalapban. Testörök, papok, barátok képezik kíséretét. A
htflttbrt WRSsiföt a eifxtini kápolnába vitetik s itt a-teljes
pápai -ornátusba öltöztettetik. Csak másnap viszik át a
Péter-templomába.
Mielőtt ez megtörténnék, a bibornokok és a
vatikán papjai a sixtini kápolnába gyűlnek isteni
tiszteletbe,, mely alkalommal a holttestet szentelt yizzel
itfeglofcéo'lják. A P-éter-tomplómban e szertartás ismétlődik. Itt a holttestet az oltári szentség kápolnájában,,
mely rostélylyal van elzárva, helyezik el, — ugy bogy
lábai a rostélyon kiállhassanak, hogy az ájtatos hivők
azokat - - megcsókolhassák.
A harmadik nap estéjén a bibornokok a kápol*
nába gyűlnek. A „miserere" eléneklése után a holttestet átviszik a szemközt fekvő karkápolnába; itt
egy érsák azt az összes bibornokok jelenlétében absoiválja, 'mire a hullát az első, ciprusfából készült
koporsóba fektetik.
E koporsóba előbb annyi arany-, ezüst- és rézpénzdarabot tesznek egy zacskóban, a-hány évig a
pápa uralkodott. A beléiektetett holttest arcát fehér
fátyollal, magát a testet vörös hermelin takaróval befedik. A koporBÓ bezáratván egy második, ólomkoporsóba tétetik, mely a szokásos feliratokat viseli. A koJ
porBÓ felirata rendszerint a következő (a kipontozott
helyek az odavágó nevekkel s datumokkal töltetnek be):
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lálni, miután egy ily felolvasásra>kiszabott rövid ha-

táridő nem engedi meg, hogy a tárgyat egészen kimerítve, amerikai Bzokás szerint monstre felolvasást tartsunk, így is igen félek, hogy a tisztelt hallgatóság bociéi figyelmével és türelmével visszaéltem.

Seethal Ferenc.
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„Nemere" anyagi élete is veszélynek volt kitéve az
ön túlságosan személyeskedő irányban vezetett szerkesztése mellett. P o l l á k M ó r . )

KÜLÖNFÉLÉK.
— Figyelmeztetésül. Miután városunk, ha f.
hó 20-ig marbavészesetek nem fordulnak elő, a zár
alól fel fog szabadulni, szükségesnek látjuk figyelmez,tatni a vidék t. közönségét azon körülményről, hogy
városunk,a zár tartama alatt a szükséges be vásárláso*
k»t csak igen korlátolt módon eszközölhette. E célból
tehát óhajtandó volna, hogy a vidékiek árucikkeiket
egy más napon, pl. szombaton is hozzák el városunkba, már csak azon okból is, mivel hétfőn iparosságunk
saját .árui eladásával töltvén idejét, a bevásárlásokra
nem igen marad ideje. Igy aaonbaí), ha pl. szombaton
is alkalmat nyújtanánk az adás-vevéere, mind a város,
mind pedig a vidék szükségein könnyítve volna.
— A marhavész. Uzonban Fogarassinál e fió
14-ig elhullott 3 drb, megbete^ült 1 drb marha. Nov.
30-tól megbetegült 24 drb. • elhnlliöttr'IÖ,' beteg maradt
14. Vidékünkön az uzoni vészen kivül több betegülési
eset nem fordult elő.
— Helyreigazítás. Háromszékmegye köz. bizottságának t. hó 4-.én tartott üléséről a „Nemere" cimü lapban megjelent tudósítás végszavaibán, vonatko"
zással a berecki árvaügyekre — egy oly megjegyzé*
tétetett, mely csak roszakaratu egyéni gondolatot fejezett ki, mert azon ülésben S,-Szentgyörgy város
árvaügyei még szóban sem forogtak. Ennyit az igazság
érdekéban, mint a megyei közigazgatási bizottság jegyzője H o r v á t h L á s z 1 ó.
— Tisztelettel kéretnek mindazon szülők, kik
gyermekeiket a sepsi-szentgyörgyi reform- tanodába
járatják, hogy az itt maradott ágyneműt menüéi rövidebb idö alatt hazavinni szíveskedjenek; egyúttal
gondoskodjanak tiszta ágynémüről, mert a jövő szorgidő elején szigorúan ellenőriztetni .fog, hogy senki oly
ágyneműben né háljon, mely a diphteritis uralma alatt
is itt volt. A z i g a z g a t ó s á g .
— Városunkban jelen hó 12-re virradólag a Dacó
Gergelyné-féle udvarban tüz ütvén ki, egy istálló, milyet kovácsinühelynek használtak, elégett.

— Egerpatak f. év dec. 26-án a törjök sebesültek javára jótékonycélu táncvigalom tartatik. Csak
örülni tudunk e követésre méltó példa felett. M-a k sá n
27-én az önképzőkör! fiatalság táncvigalommal összekötött hangversenyt rendez. Belépi díj 50 kr.
— Nyilvános köszönet. Nem tehetem, hogy a
nyilvánosság terén is őszinte hálaköszön etet ne mondjak ugy magara, mint a berecki anya- és^kázdi-martonosi fiók-megyebeli hiveím nevében á kézdj.vásárbelyi
oltáregyletnek ama nagybecsű,adományáért, mílylyal
mindkét megye templomának;riítrttffrfr 18—22-én megtartott tárlat alkalmából egy gyönyörű fekete casulát,
két stólát, egy manipulust, őt^ oltárpárnát,( két kariüget, két oltártéritőt, két Velumot, négy gyertyatartót,
két csengettyűt, két ministeringet,1 szoknyát és gallért,
két képet, három corporálét, pallát és purificatoriumot,
négy kéztörlőt, egy pár üveg-am[ionát ós egy tányért,
végre egy szép csengettyühuzót szíveskedett ajándékozni. Eme alig egy éve3 zsenge oltáregylet s íme,
már is mily szépen hajtja virágait s hozza meg gyümölcsét I Isten adj hosszas életet ezen jótékony intézménynek, tartsd meg fáradhatlan elnökét, áldd meg a
munkás kezeket, melyek azt fentartani hivatvák. Legyen jutalmuk mennyben ós földön az elért siker és
jótéteményekből merített vigasztaló öntudat méltó érzete I Bereck, 1877. dec. 8. B á l i n t László, r. kath.
lelkész.
— A pápa egészségi állapotáról irják Rómából,
hogy e hó 7-én a szabad levegőre kívánkozott és a
szabad levegő élvezete igen rosz következményekkel
volt egészségi állapotára, Sebeiből a mérges nedvek
megszűntek folyni. — A v a t i k á n ban nagy aggodalomban vannak ; a házi orvosok még két orvost hívtak meg és mindenütt általános ima rendeltetett el. A
római lapok határozottan állítják, hogy Viktor Emánuel
éjjel meglátogatta a pápát és áz udvarnál a katasztrófa
esetére nagy udvari gyászra készülnek.
— A telephon után E d i s on Tamás newyorsei
technikus uj találmányról beszól a „Scienlic Amerikán"
cimü lap. Az uj találmány neve „phonograph" s az
egyszer elmondott beszédet halhatatlanná teszi úgyannyira, hogy a beBzéd hangzóvá tehető még akkor is,
ha a beszélő már 50 vagy 100 óv óta p jrlik a sírban.
— Üreg betttk. Egy párisi gyár, mely a „törhetlen üveg" kéazitésére szabadalmat is szerzett migának, egy idő óta keményitett üvegből próbál betűket
előállítani. Az üvegből készült betűk ép oly tiszták,
mint azok, melyeket ólomból készitenek, emellett még
azon elönynyel birnak, hogy határtalan tartósságuk
mellett kevesebbe kerülnek, mint az ólombetűk és a
szedőre nincsenek semminemű egészségrontó hatással.
Tudvalevő ugyanis, hogy a nyomdászat igen egészségtelen foglalkozáí az ólom miatt, melylyel a szedőnek
folytonosan érintkezni kell. Nyomdákban a levegő
ólomparányokkal van telve ós a szedők közül sok
szenved ólommórgezósben. Természetes, hogy ezen baj
megszűnik, ha az ólombetűket üvegbetük fogják póEzen uj találmáay miudenesetre migérdemii a
egyszerűen visszautasítom, elismerem azt, hogy raáifelől tolni.
szakértő körök figyelmét.
„hasznossági tekintetből" is örvendek a köztünk fennálló viszony felbomlásának, annyival inkább, miután a
— ÉlHég Cllinábau. A Shanzi tartomány állapotáról khinai lapok szomorú híreket k iz'eask. —• A
*) Közöltük e cikket a méltányosság szempontjából. A do- „Mennyei birodalom" irja: „A nyomor oly nagy, hogy
log érdemére vonatkozó választ illetékes körből elvárjuk s annak
naponta ezrek halnak meg. Halljuk, hogy a szegéuy
közlése után részünkről az ügyet befejezettnek tekintjük.
Siark . emberek ciakaatn bullákkal táplálkozva a h>*/ ü

