




Br. II о 11 e n b a c h L á г á г.
A politikai lapok olvasói tudják, bogy azon po

litikai kérdések közt, melyek még megoldásra 
várnak, nem az utolsókhoz tartozik fontosságára 
nézve az: vájjon Horvátország, mint a szent ko
rona birodalmának egyik lénycgos része, mily 
viszonyban álljon ezentúl Magyarországhoz.

A magyar ország- 
gyűlés már 1861-ben 
nyíltan k im o n d  á, 
bogy Но r v áto rszág 
számára „fehér 
pót“ tart lenn, azaz 
a t őst vér - nemzetre 
bízza kivánatait elő
sorolni, minek meg' 
történte után azokat 
a magyar nemzet 
képviselete a .jogos
sá (is méltányosság 
alapján fogja hely
benhagyni és szén 
tosittetni.

Az 1861-ikci ma- 
gyár országgyűlés 

feloszlatása után Ma- 
zuranics, a lelépett 
horvát kancellár, —
Schmerling contrali- 
sáló eszméjének meg
valósítása végett, azaz : hogy a magyar korona or
szágai is bolémonjonok a roikszrátba, összehívta 
az országgyűlést, még pedig oly furfangosan, a 
mily furfangosan terelte volt Nádasdy gróf a 
szobeni tartománygyülés néhány centralista kép

viselőjét a roikszrátba, mindazoknak megbotrán
kozására, kik országgyűlés neve alatt mindig kép
viselő-testületet értenek, mely az összes nép köz
vélemény ét fejezi ki híven.

Mazuranics még később is elkövetett mindent, 
hogy a horvátok közt Schmerling embereit együtt 

tartsa, midőn pedig 
később Becsben föl
hagytak azon eszmé
vel, hogy a magyar 
korona országai is 
az úgynevezett ..osz
trák összbirodalmi 
tanácsban” legyenek 
képviselve, ekkor a 
Sebmeri ingisták las
sanként az úgyneve
zett „horvát nemzeti 
pártba“ olvadtak be
lé, mely Magyaror- 

seinmi kő- 
nem akar 

tudni, hanem e he
lyett egy déli szláv 
birodalomról, vagy a 
muszka hatalomnak 
Törökország szivéig 
t о r j о d é s é r ö 1, v a gy a j ó 
isten tudja, miről áb

rándozik. A horvátok legnagyobb része azonban 
régi, tapasztalt politikus, kiket nem lehet hiú ábrán
dokkal áltatni, s van közöttük egy lelkes és nagy 
párt, moly hazafiakhoz illölog ragaszkodik ugyan 
nemzetiségéhez, de a mellett a Magyarországgal
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írásából tisztelt olvasóim egyszersmind meg- 
győződhettek testünk szerveinek remek és célsze
rű szerkezetéről, valamint azon szigorú pontosság
ról, végtelen tökélyről és bámulandó öszhangról. 
mely az emberi test életműködéseit jellemzi. Ezen 
működések szorgos tanulmányozása a legújabb 
kor életbuvárainak halhatatlan érdeme ; ezek ál
lapították meg azon igazságot is, hogy az emberi 
test életműködése nem történik külön-külön tör
vények szerint, hanem ez is alá van vetve a ter
mészet időben és térben változatlan azon törvé
nyeinek, melyek az égi testek örök pályáját, a 
föld mélyében történő átalakulásokat, a tenger 
fenekén lakó állatok életét, a mezőkön díszlő vi
rágok tenyészetét, szóval az egész mindenséget 
kormányozzák. Valamint a gépek, bármily eltérő

legyen is belső szerkezetük, mindannyian az erő- 
mütan változatlan törvényei szerint működnek, 
igy van az emberi testtel is, bár működései és 
belső szerkezete által minden más testtől külön
bözik, működésének törvényei mégis a többi te r
mészeti testtel közösek.

Ezen igazság nem csorbítja a természet tör
vényalkotójának mindenható bölcseségét, sem 
legremekebb anyagi müvének, az emberi testnek, 
nagyszerű tökélyét. Habozva állunk meg, nem 
tudván : a törvényeket bámuljak-e, melyek ily di
cső művet kormányoznak, vagy a müvet, mely 
ily magasztos törvények szerint működni képes.

jFanta A do lf ,
városi főorvos.

A szerencsétlen írföld 
katholikus egyháza kérdé
sében Gladstone miniszter 
elsőrendű szerepet vitt kö- 
zelébb az ángol parlament
ben s nevét hazai politikai 
hírlapjainak is az utóbbi 
napokig minden számuk
ban hangoztatták. Idősze
rűnek tartjuk tehát ez ál
lamférfinak itt rövid ismer
tetését adni.

Midőn Anglia egyik 
büszkesége, a nagy Can
ning, ezelőtt negyven évvel 
készülőben volt a minisz
terelnöki polcot elfoglalni, 
elébb egy liverpooli kereskedő házában keresett 
üdülést, ki nyomorból milliomossá küzdte fel ma
gát. Canning ekkor gyakran töltött egész órákat 
a tenger partján s lábainál egy tizenkét éves gyer
mek játszadozott, a kereskedő fia, kibe — úgy
látszik — Canning lángszellemének egy szikrája 
belé pattant.

Gladstone Evart Vilmost már ifjú korában is 
csak dicsérettel emlegették. Az oxfordi főiskolá
ban a mathematikából s a klasszikus nyelvekből 
egyidejűleg elsőnek nyilváníttatott, mi igen ritkán 
történik. Politikai pályáján családi viszonyai 
először a konservativ táborba juttatták, aztán a 
nagy Peel volt vezetője és mintaképe. Peellol 
szabadelvűbb irányba ju to tt; ő azon párthoz tar
tozik, mely az ángol állam-egyházba rendszeres

hierarchiát s a katholikus 
egyház szertartásaiból igen 
sok lényegest be akar ju t
tatni, de máskülönben ö 
ellensége minden elnyo
matásnak és vakbuzgóság
nak.

Már huszonhat éves ko
rában mint kitűnő szónok 
volt ismeretes. Átható és 
kellemes hangja , beszé
deinek válogatott és mél- 
tóságos alakja , világos 
kifejezései, férfias előadá
sa és kellemes kifejezési! 
arca szónoklatát mindig 
vonzóvá teszik. Rendesen 

minden kérdést új meg új szempontból szokott 
megvilágositani; közhelyekre soha sem szokott 
alásülyedni, s minthogy ö egyike a legavatottabb 
hellenisták és latinoknak, ezért beszédeit gyakran 
fűszerezi klasszikái példázatokkal és idézetekkel, 
miket Angliában úgyis szeretnek. Szónoki nagy te
hetségére mutat, hogy G. még száraz pénzügyi 
előterjesztést is ragyogó beszéddé bir varázsolni.

Mint pénzügyminiszter, Gladstone a merész és 
sikert aratott újítók közt foglal helyet, mert ö 
nemcsak hogy a budgetbon képes az egyensúlyt 
fönntartani, hanem képos azt alá is szállítani, о 
mollott az állam javára évről évre újabb segéd- 
forrásokat födöz fel, mig más részről a legnehe
zebb terheken könnyítést eszközöl. — Vajha 
ily kedvező helyzetbe juthatna a mi hazánk is.

Gladstone, angol miniszter.

Gladstone.
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Szabadságharcunk és Ilaynau rémuralma alatt.
Kgy igénytelenül szereplő jegyzeteiből.

(Vége.)

Hátra van még elmondani, hogy mi módon let
tem honvédszázadossá.

A nagy-sarlói csata után jó ideig magyar kor
mány alá jutottunk, azonban a nyár közepe táján 
több átvonuló csapat, a kit csak megkaphatott, 
magával elhajtotta forspontra. így történt két 
szécsei gazda emberrel is, hogy lovaik nem kerül
tek vissza ; ezeknek kérésökre akartam kártérítést 
Ujházy kormánybiztosnál kieszközölni. Komá
romba érvén, s dolgaim egy részét végezvén, ebé
delni bementem egy leégett födelü vendégfo
gadóba, a hova több honvédtiszt is ment. - - Már 
az asztal mellett ültem, midőn ismét nyílt az ajtó, 
s belépett egy törzstiszt. Kérdem a mellettem 
ülő hadnagyot: ki ez У Janik ezredes, úgymond, 
mialatt ö elébb mcuvén, helyére leült, azonban 
ülőhelyéről körültekintett. Szemei rajtam álla
podtak meg, s mosolyogva készült fölkelni. En 
s/ándékát látva, megelőztem s üdvözlésére men
tem. — Kívánta, hogy üljek mellé, s azután be
szélgettünk ; kérdezett, hogy tértem vissza A.-Ma
roth ról Zsolnára, stb. Mi, ezt nagyjából elbeszél
tem neki, bejött ebédelni gróf Zichy Ottó ezredes 
s Janik mellé ült. „No — úgymond — pajtás, ezt 
az urat is ird fel a tárcádba, fogod tudni hasz
nálni.“ En Janikra tekintettem, hogy mit tréfál. 
Zichy gróf azonban nem vette tréfára, azonnal 
elővette tárcáját és nevemet s polgári állásomat 
kérdezte. En minden kérdésére megfelelvén, azt 
modta : „Ma délután öt órakor jelenjen meg ön 
a cigány mezőn.“ En azt sem tudtam, van-e ci
gánymező, annál inkább nem, hogy ott mit akar 
velem. Janiktól kérdeztem, hogy mit akar velem 
a cigánymezőn az ezredos У О mosolygot, és csak 
azt mondotta, hogy okvetlenül elmenjek. „Uram, 
mondám, nekem haza kell mennem.“ „Oh, ön
nek nagyon voszodolmes lenne haza menni, önt 
én sehogy sem eresztem.“ „Nálunk egész bizton
ságban lehet az ember.“ — „Oh, épen ott vesze
delmes, olyan embernek, mint ön, hiszen ott van
nak már a muszkák.“ „Uram bocsánat, én tegnap 
reggel jöttem el Léváról.“ „Es, — úgymond Janik 
ezredes — oljövctelo után nemsokára megérkez
tek az oroszok, s ön azt nem tudja У igy hát tőlem, 
mint újságot hallja. Sebes postát kaptunk, s azért 
mondom, hogy önnek köztünk kell maradni ; sőt 
azt gondoltam, hogy ön előlük menekülendő, jött 
közénk. így most már nincs egyéb hátra, mint

nekem s tiszttársam Zichynek engedelmeskednie, 
s a cigány mezőre kimenni. Majd még látjuk egy
mást. Haza ne merészeljen menni, halál torkába 
menne ; jut-e eszébe, mit beszélt ön Zsolna és 
A.-Maróth közötti utazásunk alatt és nemde a
17-ik honvédzászlóaljhoz sok újoncot szolgálta
tott be ön, a megyei bizottmány rendelete értel
mében У Ha önt feladnák, bizonyosan fejbe lövetné 
a német, mert eddig még sehol sem kegyelmezett 
azoknak, kik honvédeket ujoncoztak.Cf Hiábavaló 
volt minden ellenvetésem, ő tántorithatlanul a 
mollett maradt, hogy ha másképen nem tehetné, 
erőszakkal is letartóztat s a tudvalevő veszede
lembe rohanni nem enged, és szives kézszoritással 
eltávozott, bennem egy háborgó gondolat-tengert 
hagyva. Végre abban állapodtam meg, hogy a mit 
az isteni gondviselés ad, az a legjobb, azt kell el
fogadni, az ellen nem kell küzdeni, s azért tehát 
délután öt órakor kimentem a cigánymezőre, ad
dig pedig kis-szécsei polgártársaimnak ügyökben, 
a mit tehettem, megtettem, gyermekeimnek leve
leket írtam, íi k.-szécsoieket útnak eresztettem, s 
gondoltam: ma közlegény, s még e héten talán 
káplár leszek az újoncok között. De az isteni gond
viselés másképen rendelkezett. Volt ez időben ösz- 
szecsőditve a komáromi cigánymezőn mintegy 
nyolcezer újonc, kiket Bobory őrnagy Somogy, 
Veszprém, Győr és Komárom megyékből tobor
zott.

Ezeknek zászlóaljakba és századokká alakítá
sával volt gróf Zichy Ottó ezredes megbízva, s 
azokat rendezgette reggeltől délig, délutántól es
tig. Midőn Janik Zichy tői elvált, valamit súgott a 
fülébe; pár perc múlva Zichy is elment, s menés
közben még egyszer felém fordult, hogy öt órakor 
elvár. Mit tehettem egyebet, mint hogy megjelen
jek, ámbár már öt óra elmúlt, midőn oda értem. 
I )e mégis korán mentem, mert midőn a sok em
bercsoport egyikében nagy fehér structollas ka
lapjáról Zichy re ismervén, jelentettem magamat, 
hogy parancsolatjára vagyok, azt felelte : vára
kozzék egy kevéssé százados ur. Ezen szavából 
azt következtettem, hogy nem ismert meg s téve
désből századosnak nevezett, minthogy századok 
szervezésével van elfoglalva. En tehát félre lép
vén, ogygyel-mással beszélgettem jó egy óráig, 
inig egyszer egy segéd-tiszt azt kérdi, hogy én 
vagyok-о Tóth 1 )ániel százados V Feleltem, hogy
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Tóth Dániel vagyok, az igaz, ele hogy százados 
volnék, arról semmit sem tudok. A segéd azt 
mondja : de igenis, és tessék az ezredes ur elébe 
jőni. Néhány lépésnyire volt csak a gróf, s elég 
hamar oda értem. Kérdem, mit parancsol, erre azt 
mondja: „Tóth Dániel százados ur, a 201-ik hon
véd-zászlóalj 1-ső századjának századosa, vegye 
át ez itten összoállitott század legénységét, közü
lök az altiszteknek alkalmasbakat szemelje és ne- 
veze ki s megerősítés végett nekem terjessze föl. 
Századját jobbra arangirozza.“ Most már elhittem, 
hogy csakugyanszázad parancsnok lettem. Ezzel 
a ranggal ugyan nagyon is meg voltam elégedve, 
de önmagámmal és hadi tudományommal nem.

Mit volt mit tenni: nappal a legénységgel fog
lalkozni, éjjel pedig könyvekből tanulni a hadi 
gyakorlatokat. Aggodalmaimat két körülmény 
enyhítette, egyik az, hogy újoncaim még semmit 
sem tudtak, én pedig az elemi tanulmányokon 
jóval túl voltam, és igy én éjjeli tanulásaim által 
mindig sokkal eLbb leszek, mint a mire őket kell 
tanítanom ; másik enyhítő volt az, hogy egy győr- 
városbeli jóravaló hadnagyom volt, ki az oszt
rák hadseregnél sok évig káphiroskodott, s ki az 
elemi fordulatokat igen ügyesen tanitgatta. Ez
alatt én folyvást tanulhattam, s annyira haladtam, 
hogy már szigorlatra is ki mertem volna állani.

Az oroszok csakugyan Léván voltak, gyerme
keim Léváról szétoszlottak, csak egy öreg dadát 
és egy szolgálót hagytak a háznál. Az oroszok a 
mit csak felpróbálhattak és ellophattak, mindene
met elpusztították. Meggyőződvén gyermekeim a 
felöl, hogy csakugyan valóságos honvéd vagyok, 
ők is mind utánam húzódtak Komáromba, s ot
tan testvérem egyik leányánál, Gachai Indiánál, 
néhai Konkoly Thege György özvegyénél kosz- 
tot fogadtam számukra. Egyik fiam azonban 
Móric, — már 14 éves lévén, addig kért, míg
nem végre megengedtem, hogy a 3-ik század leg
alacsonyabb legényei közzé beállhat honvédnek. 
— Kéthetes honvéd korában, a főőrségen a vár
kapuja alatt őrt állván, jött a várba Klapka had
seregparancsnok. Ezt látván a kis őr, a mint 
torka engedte, kiáltott: „fegyverre11 és fegyvérével

tisztelgett. Klapka tábornok olmosolyodott s az 
ott álló őrnagytól tudakolódott, hogy ismeri-e a 
kis fiút. „Igenis, volt a válasz. Zászlóaljambeli
3-ik században szolgál, az 1-ső század századosá
nak fia.“ „Őrnagy úr, váltassa fel azonnal, oz órá
tól fogva káplár. Továbbra is legyen rá gondja, 
hogy annak idejében előléptetésekben részesül
jön.“

Nekem о korai előléptetés soliogy sem tetszett, 
de már megvolt, nőm semmisíthettem meg, ha
nem kértem az őrnagyot, hogy tudtomon kiviil 
fiammal jövendőben semmit se tegyen, mert én 
ismerem a gyermek indulatját és gondolkozása 
módját. Csakugyan rövid idő alatt ki is tüntette, 
hogy előtte a rang nem tekintély, hanem az em
ber erkölcsi oldala, s e szerint ogy részeges had
nagy belekötvén, annak semmit sem tágítva, min
dent visszamondott, sőt ha ol nem távolitják, sok 
s nagy bajba keveri magát a részeg hadnagy hibái
nak elösorolása miatt. De mivel mind századosa 
Kautz József, mind őrnagya lvuppis Gusztáv, 
igen szerették a tűzről pattant gyormoket, az 
egész dolgot nemcsak elsimították, sőt még azon 
felül nem kis boszuságomra Klapka tábornok 
által őrmesternek kinoveztotték, holott még a 
legalacsonyabb katonamértéket sem ütötte meg 
még akkor.

Illő volna az utókornak átadni a logutolsó 
honvéd nevét is: dóén azt most már nőm le
hetem. Ide irom legalább a zászlóalj íötisztjeinek 
névlajstromát. — Őrnagy Kuppis Gusztáv, szá
zadosok rang szerint: Tóth Dániel, Jausz Albert, 
Kautz József, Szilvásy Andor, Czveek Ferenc, 
Oboreigner Emil. — Főhadnagyok: Péezeli Ig
nác, Bőröndi Bond, Kövcssy Boldizsár, Oszvald 
Péter, Bor.cz Ferenc, Lukács János, Kaizer Jó
zsef, Agios János, Kovács János, Novák János. A 
többi már nem jut eszembe.

Ezek azok a parányok, azok a porszemnyi rész
letek, molyok szintén annyit-monnyit, szerepeltek 
az 184K/«» években, melyeknek valódiságát össze
sen irta 1868-ik év január 30-án, s valóságát bi
zonyítja

Tóth D án  let.



295H A Z Á N K  S Л K Ü L F Ö L D .

esemö Rómát. Cátó szerint 752. s Varró szerint 
754-ben alapittatott Róma.

Etrusk szokás szerint Romulus ökröktől vont 
ekével a Palatinus-hegy körül háromszoros ba
rázdát vont, megjelölendő a földhányások, vagy 
falak helyet.

Kis viskók voltak alapjai — az akkor még 
nem sojtctt — nagy Rómának, melyek többször 
elborittattak a Tiberis áradásai által, mígnem 
Romulus erősb falakat állított.

Bizonyos, hogy a népesség is igen csekély szá
mú volt, mígnem lassanként — a mindenféle csö- 
eselék nép befogadása által — a viskók szapo
rodni s a hét halom*) bonépesodni kezdő, hozzá 
járulván Romulus — ma már nem divatos — 
esolo, moly által biztosítva lőtt nemük.

De — nehogy elunja magát az olvasó — ne 
időzzünk a kis Rómával soká, bánom tegyük ma
gunkat leg virágzóbb korába.

>S ezt Vopiscus Aurélianus korában érte el. Ki
terjedése három római mértföld volt, s — mint 
Plinius említi — mintegy három millió lakost 
számlált, kik közt azonban csak háromszázezer 
polgár volt, mely számot nem is haladták túl 
soha.

Róma — mint feljebb el volt mondva — már 
Romulus által körülkerittotett , melynek azon
ban Aurolianus alatt csak egy kis részo, a Car- 
mentali kapu melletti maradt fel, mclylyel Serviusé 
érintkezett.

Aurolianus építette az egész várost körülövedző 
erős kőfalat, melyen — Plinius szerint — har
minchét gyönyörűen ékített s három bolthajtású 
kapu volt.

Ezek közül — változott névvel — ma is fennáll 
egy kettő.

Mielőtt a város nevezetesebb pontjait részletcz- 
nők, előre kell bocsátanunk felosztását.

Rómának legrégibb felosztását Servius Tul
lius eszközlé, még pedig négy részre, — mely ré
szek novoi a következők : Tribus sub urbana, Col
lina, Esquilina és Palatina.

Később a nagy torjodolem miatt, újból felosz
tatott, mely aztán mindvégiglen megmaradt, — 
tizennégy részre.

A városrészek nevoi a következők :
Porta Capona, Cooli inontium, Isis et Soraphis 

vei Monota, Via sacra, későbben Tomplus Paeis, 
Esquilina cum colié et turri viminali, Al»,a sémita, 
Via la t1, Forum Romanum, Circus Fla minus, Pa-

•Xm innon a hüllői lléllmlmu város elnevezés. A halmok 
vagy horyoh nevei n hövelhezüh : Palatínus, Aventinus, 
Capitolinas, Coelius, Esquillnus, Viminxolis, Rninnalis.

latium, Circus maximus, Piscinia Publica, Aven
tinus, Trans Tiborim.

A nagyszerű középületek sorát a Capitolium- 
mal kezdjük meg, röviden előadván történetét.

A Capitolium Róma legkisebb hegyén, a Ca- 
pitolinus-on díszelgett.

Talpkövét Tarquinius Priscus tette le, (K. e. 
614 oszt.) kész azonban csak a királyok kiűzetése 
után lett.

Scylla idejében a polgárok közt történt forron
gás következtében leégett, de a tanács által fel 
lön építve, később újból leégett, még pedig két 
ízben, mígnem Vespasián és Domitián áldásos 
uralkodása alatt hamvaiból fényesen mint a 
főnix — újból felépült.

Dyonisius szerint az épület kétszáz láb hosszú 
s száznyolcvanöt láb széles volt.

A Capitolium három templomból állott, melyek 
Jupiter, Minerva és Juno-nak voltak szentelve.

Tágas tornácában tartattak a néplakomák 
ünnep, vagy triumphus alkalmával.

Tetőzete aranynyal futtatott rézzel volt befedve,
— hogy ez aranyozás nem csupán a réz tünteté
se volt, kitűnik, ha tudjuk, hogy: 12,000 talen
tumba, a mi pénzünk szerint mintegy 12 millió 
forintba került.

A homlokzaton egy rézből kószált s dúsan ara
nyozott négylovas díszkocsit ábrázoló szobor 
állott.

A templomok belseje ragyogott a pazarfényü 
kiállításban, s úgyszólván halomban voltak a 
tömérdek kincsre menő áldozat-ajándokok.

Az állam legnevezetesebb iratai, s a sybillák 
könyvei itt őriztettek.

A mai Capitolium egészen újra épült, Michel 
Angolo terve szerint.

A Capitolium után első helyre teendő a Pan
theon, mint oly templom, melybe az istenek mű
vészi kivitelű szobrai helyeztettek.

E nagyszerű — s máig fönnálló — épület a 
hajdani Mars mezőn áll. az Augusztus által ked
velt Agrippától emeltetve.

Az épület köralaku, s építészeti tekintetben 
becses, nagyszerű és erős kupolájáért.

Belsejét az istenek legszebb szobrai ékiték, 
molyok közül a legkitűnőbbeket Constantinus 
Konstantinápolyba vitte, hol aztán később barbár 
kozek által összetörottek.

Ma nyolc igen szép márványoszlop látható bon- 
no, melyeket —■ mint felirataik hirdetik — Had
rian császár emelt.

Az épület magasság és tágasságra egyonlö,
— 137 láb.
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Л Patheou után a minden császárok templo
ma (templum Caesaris) birt legnagyobb mübecs- 
csel, mivel benne a császárok szobrai állottak.

E szobrok köze azonban villám csapván, egy 
ép sem jutott belőlük az utókorra.

E templomokon kivtil kitűnők voltak meg : 
Aesculapiusé (most sz. Bertalan temploma), 

Antonius es Faustinő a Sacraban-uton (most St. 
Lorenzo in Minanda temp.), az Augusztus által fe
liéi* márványból épített Apolló temploma, mely 
nagyszerű könyvtárt foglalt magában, a melyben 
a költők gyüléseztek cs olvasták fel müveiket, —
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Nubilortól építtetve, — melyben a múzsák szol) 
rai áll itattak föl, stb. . . . stb. . . .

Még csak a legfőbb templomokat előszámlálni 
is tért kiván, hát még ha részletezni akaruók, s a 
kisebb templomok neveit és csínját olőszámlálnók.

Menjünk tovább, s a kitünőbb színházakat, nau- 
machiákat s eircusokat nézzük meg futólagosam

A szinházak közül legkitűnőbbek voltak : Pom- 
pejus-é, Marcellus-é s Cornélius Balbusé.

Pompejus színháza a mai Ursini palota helyén 
állt, mely körül csekély romjai máig is láthatók.

A hajdani Róma e legnagyszerűbb színházát,
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a várörség tüzelése közt működjenek; egyszer 
csak látom, bogy a hadnagy leveti attiláját s egy 
ácsnak a kezéből kikapván a fejszét, a kapunak 
rohan, az ácsok által követve, s dacára a várból 
erősen folytatott tüzelésnek , a várkapu ogyik 
szárnya csakhamar enged, s az erős fejszecsapá- 
sok alatt csakhamar bedől. Csak ogy ácsot lát
tam elesni, és mégis hadnagy nélkül tért vissza a 
tizenegy ács a kis expeditióból. Azonban a vár
ból folyt a tiizolés egészen estig, a mit nem bírtam 
ma gam n ak meg fe j ton i.

►Szállásomra érvén, vacsorához ültünk; de né
kem nem volt semmi étvágyam, mert nagyon saj
náltam a fiatal, erélyes és bátor tisztet. Egyszer 
csak kopogtat valaki az ajtón és belép Kozma

János hadnagy ezen szavakkal : „Jelentem alás- 
san parancsnok ur, betörettem a kaput.“

„Hát hol járt hadnagy úr az istenért, hisz csak 
egy embert láttam elesni !M

„Igen ám, — felöltő — azért késtem, mert 
midőn attillámat fel akartam a földről venni, ak
kor jelent meg a falon az osztrák várparancsnok 
vadászokkal, és oly erős tüzeléssel fogadott, hogy 
csak a kapu előtt álló kis határkő volt egyedüli 
megdöntőm, mely mögött csak kuporodva, a leg
kényelmetlenebb állásban kellett tartózkodnom, 
de nem úgy, hogy azért a várból ne láttak volna, 
a miért is folyton tüzeltek rám egészen estig ; — 
most azonban már lejöttem, mert a sötétség vé
dett. “

A z ti г ii l t o k  k ö z ö t t .
(Л budai irgalmasok tébolydájában.)

Egy látogatásomat írom itt le, mely szomorú, 
de érdekes látványt nyujtand.

Az irgalmasok tébolydájának kapuja fölnyittat
ván, Ízletesen berendezett udvar és kert tárult 
szemem elé. Ezen épületet egykor Magyarország 
prímásai lakták, s hogy kcdvonc helyük lehetett, 
kitűnik a még most is fönnálló grotesk nyaralóból, 
s azon kép romjaiból, melyjegy mélyedésben, Jé
zusnak a szamariai asszony nyal Jákób kutjánál va
ló találkozását ábrázolja. E kertben sétálgattam 
mindaddig, inig az intézetnek felügyelője nem 
jött, в kívánságomnak a logolözékonyebbím eleget 
nem tön.

De mielőtt az olvasót az intézet udvarába be
vezetném, célszerűnek tartom az intézet keletkezé
se és a benne létező ápolási módszerről némiket 
fölhozni.

Az intézet (jelencsér István,irgalmasrondütar
tományfőnöknek köszöni léteiét, ki az emberiség 
iránti szeretőiétől ösztönöztetve, 1861-ben az ak
kori helytartótanácshoz azon kérvénynyel járult, 
hogy engedtessék meg a rendnek ogy nyilvános 
tébolyda épitése, melyet addig, mig ezen égető 
szükségen országos erővel segítve nem lesz, kö
zölhessen. A helytartótanács, ezen kérvényét, 
mint hivatásához illőt, örömmel fogadta s mindent 
elkövetett, hogy a minden alap nélküli intézet 
fönállása biztosittassék. Az intézet egy év alatt 
fölépülvén, a nyilvánosságnak átadatott.

Hányán hagyhatták el azóta ez intézetet s há
nyán emlékeznek vissza rá az emberi társaság 
élvei, a családi élet örömoi között, a hóimét kizá
rattak s a melyoknok az irgalmas testvérek

szolid, vigasztaló ápolása mellett ismét vissza
adattak !

Az ápolás nem valami túlhajtott szigorú, nem 
vetkőzteti ki a szerencsétlent az emberi méltóság
ból ; hanem a szeretettel összekapcsolt nem kény- 
szerités által oda törekszik, hogy a betegnél az 
önbecsülést fölébresszo s a különben magában 
véve terhes állapotot rája nézve megkönnyítse, 
türhotové tegye. Ennélfogva nincsenek alkalma
zásban a sötét kamrák, bot s egyéb kínzó eszkö
zök. Es mégis vannak, kik a hires Boyan Crow- 
thor elvéhez vakbuzgón ragaszkodnak, mely sze
rint a fentemlitett eszközök nélkül a rakoncátlan 
beteget orvosolni nem lehet és hogy a tébolyda 
csak menholyo s nem gyógyintézete az elmebe
tegeknek, mivel elmebeteget gyógyítani képte
lenség. Pedig dr. Pinnols rendszere érvénytelení
tette о nézeteket és állításokat s csakis őt illeti a 
dicsőség, hogy a szerencsétlenek fölme .tettek a 
lealázó bánásmód alól.

Hosszasabb beszélgetés közben az intézet fel 
ügyelője oda nyilatkozott, hogy igen hasznom, sőt 
mondhatni legsikeresebb gyógyszer rájuk nézve 
a folytonos munka, a foglalkozás, mivel ez által 
az elme egy pontra — a munkára — köttetik le. 
E cc'ból van a kert, melyet a felügyelő vezetése 
mellett müveinek. Mutatott továbbá a derék úr 
asztalosmunkákat, művészileg font kosarakat, 
Láttam-csizmadia műhelyt is, mol^ a miskolci 
atyamcslor ö kegyelmének is dicséretére válhat
nék. Mindenről gondoskodva van itt, mi által a 
lélek fölszabadíthatja magát a szenvedő érzelmok 
alól.
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Nagyság tekintetében mind че színházakat s 
amphitheatrumokat fölülmúlta a Coliseum, mely
nek romjain el bámul az utazó, s alig hiszi el, hogy 
ember müve lenne.

Ez 1612 láb területű és 80 csarnokkal biró am- 
phitbeatrum — állítólag Vespasián által épitte- 
tett, még pedig egy év alatt, 12,000 zsidó és 
keresztény fogoly által, kik — mint mondják — 
kész lévén a roppant mű, részint vadak, részint 
emberek által egyig lemészároltattak. Ez óriási 
épületet az akkori írók a világ csodái közé szá
mították.

Száztizezor néző fért bele, kik közül 90 ezer 
ülhetett.

Azt mondják, hogy ez épület a XIII-dik száza
dig egészen épen maradt, mígnem II. Pál pápa 
nagy részét lerontatá, hogy a köveket a St. Márk 
palotájának építésére használhassa.

A következő circusok közül : circus maximus, 
circus agonalis, c. Aurelius, c. Flamminus, mely
nek helyén a Maffei-palota áll — c. Flora, -- hol 
a kicsapongó florealiák tartattak — Néró eircu-

s a ............csak a circus maximusról szólunk bő
vebben, mely legkiválóbb volt köztük, mind nagy
ságra, mind csínra nézve.

E cirkushoz van kötve Romulus sikerült csele, 
molynélfogva a sabini szépek birtokába jutot
tak, de az ő korában korántsem volt oly nagysze
rű, mint midőn Traján által kibövittetott, s feldi 
szittotott.

Hosszát 9331, szélességét 2187 lábra teszi Ha- 
ricalnasi Dionis , ki nőm jegyezvén fel, hány né
zőnek adott helyet, Plinius által tudjuk meg, ki 
260 ezerre teszi a benne kényelmesen cifcrök 
számát.

Mai romjai már igen kicsinyok, s csak itt ott 
láthatók.

Helyén lesz itt szólani röviden a rómaiak cir- 
cusi mulatságáról, mely hogy egyike volt náluk 
a legnélkülözhetlenebb szórakozásoknak, bizo
nyítja e felkiáltásuk : „panem et circenses“ (ko- 
nyerct és cirkusiakat.)

(Vége к öv.)
Sipos Som a,

E r d é l y i  k é p e k .
XV III. Déva romjai.

A történeti emlékekben gazdag Erdély őskori 
várainak egyikét mutatjuk itt be az olvasónak, 
mely egészen 1849-ig nem egyszer szerepelt jó és 
rósz napjainkban.

Déva vára Hunyadmegyébon, a Maros balpart
ján fekszik, csaknem egészen magánosán álló 
hegykúp tetején. Keletkezéséről az adatok homá
lyosak s inkább csak tapogatózók. Némelyek 
szerint Erdély őslakói, a dákok, mások szerint 
a rómaiak, — a nép hite szerint pedig a tündérek 
építették.

Mint történetileg nevezetes hely, főleg Erdély 
nemzeti fejedelmeinek korában jutott nagyobb 
jelentőségre, bárha már azelőtt, a vegyes házakból 
való magyar királyok alatt is, Erdélynek egyik 
legtekintélyesebb erősségét képezte. Több ízben 
laktak Déván a magyar királyok által kinevezett 
vajdák, s a nemzeti fejedelmek nem egy ízben 
vonultak e merészen épitett vár falai közé.

Déva falai közt Apafii fejedelem halála s a Rá- 
kóczy-forradalom lofolyta után német fegyveresek 
fészkeltek egész 1800-ig, de az akkori osztrák 
parancsnok azt jelentette Bécsbe, hogy о vár nem 
érdemes a fontartási költségekre, minek követ
keztében még ugyanazon évben odahagyták; 
azonban 1830-ban, Ferenc császár parancsára

újra kijavították s az 1848 —49 diki mozgalmas 
időkben védték is magukat íalai közül az osztrá
kok, kiktől vitéz csapataink elfoglalták. Mind- 
azáltal Dévát a legsúlyosabb csapás 1849-ben 
érte, midőn is a honvéd helyőrség vigyázatlansága 
(némelyek szerint árulás) következtében a lőpor- 
készlet itt felrobbanván, a vár legnagyobb része 
légbe repült. Azóta egészen romokban s pusz
tán áll.

Déva szereplésének utolsó napjaiból ide igta- 
tunk még e^y kis történetkét, a mint azt Benko- 
vits Ede honvédőrnagy, egy hozzánk intézett 
cikkben elbeszéli.

Az 1848 49-diki hadjárat alatt úgymond 
Erdélyben az 50-ik honvédzászlóaljjal a dévai 

várat ostromló serogot képeztem, Forró ezredes 
alatt. Egy napon parancsát vettem, hogy töretném 
be a vár alsó kapuját; о célból előliivatám Kozma 
János nevű hadnagyot, igen vakmorö s bátor fér
fit és rábíztam, hogy menjen 12 ácscsal és törcsso 
be az alsó kaput, ha mindjárt hason mászna is a 
vízmosásos árkokban. () azonnal indult s én a hegy 
aljáról látcsövemmel szemléltem őket; láttam, 
hogy szerencsésen föl is értek és a kapu fala 
mögött vottok állást; de a csak fejszével fölfogy - 
verzott ácsoknak példára volt szükségük, bogy
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a várőrség tüzelése közt működjenek; egyszer 
csak látom, hogy a hadnagy leveti attiláját s egy 
ácsnak a kezéből kikapván a fejszét, a kapunak 
rohan, az ácsok által követve, s dacára a várból 
erősen folytatott tüzelésnek , a várkapu egyik 
szárnya csakhamar enged, s az erős fejszecsapá- 
sok alatt csakhamar bedől. Csak egy ácsot lát
tam olosni, és mégis hadnagy nélkül tért vissza a 
tizenegy ács a kis expcditióból. Azonban a vár
ból folyt a tüzelés egészen estig, a mit nem bírtam 
ma gam n ak megfej ten i.

►Szállásomra érvén, vacsorához ültünk; do né
kem nem volt semmi étvágyam, mert nagyon saj
náltam a fiatal, erélyes és bátor tisztet. Egyszer 
csak kopogtat valaki az ajtón és belép Kozma

János hadnagy ezen szavakkal : „Jelentem alás- 
san parancsnok ur, botörettem a kaput.“

„Hát hol járt hadnagy úr az istenért, hisz csak 
egy embert láttam elesni 1“

„Igen ám, — felelt ö — azért késtem, mert 
midőn attillámat fel akartam a földről venni, ak
kor jelent meg a falon az osztrák várparancsnok 
vadászokkal, és oly erős tüzeléssel fogadott, hogy 
csak a kapu előtt álló kis határkő volt egyedüli 
megdöntőm, mely mögött csak kuporodva, a log- 
kényelmctlenebb állásban kellett tartózkodnom, 
de nem úgy, hogy azért a várból ne láttak volna, 
a miért is folyton tüzeltek rám egészen estig ; — 
most azonban már lejöttem, mert a sötétség vé
dett,“

Az ö r ü l t e k  közö t t .
(A budai irgalmasok tébolydájában.)

Egy látogatásomat írom itt le, mely szomorú, 
de érdekes látványt nyujtand.

Az irgalmasok tébolydájának kapuja fölnyittat* 
váii, Ízletesen berendezett udvar és kert tárult 
szemem elé. Ezen épületet egykor Magyarország 
prímásai lakták, s hogy kedvenc helyük lehetett, 
kitűnik a még most is fönnálló grotesk nyaralóból, 
s azon kéj) romjaiból, mely Jegy mélyedésbon, .Jé
zusnak a szamariai asszonynyal Jákób kutjánál va
ló találkozását ábrázolja. E kertben sétálgattam 
mindaddig, mig az intézetnek felügyelője nem 
jött, в kívánságomnak a legelőzékenyebbon eleget 
nem tőn.

De mielőtt az olvasót az intézet udvarába be
vezetném, célszerűnek tartom az intézet keletkezé
se és a bonne létező ápolási módszerről némiket 
fölhozni.

Az intézet (jelencsér István,irgalmasrondütar
tomány főnöknek köszöni léteiét, ki az emberiség 
iránti szorctotétől ösztönöztetvo, 1861-ben az ak
kori helytartótanácshoz azon kérvénynyel járult, 
hogy engedtessék meg a rondnok egy nyilvános 
tébolyda éjntéso, melyet addig, mig ezen égető 
szükségen országos erővel segítve nem lesz, kö
zölhessen. A helytartótanács, ezen kérvényét, 
mint hivatásához illőt, örömmel fogadta s mindent 
elkövotott, hogy a minden alap nélküli intézet 
főn állása biztosittassék. Az intézet egy év alatt 
fölépülvén, a nyilvánosságnak átadatott.

Hányán hagyhatták cl azóta ez intézetet s há
nyán emlékez nők vissza rá az emberi társaság 
élvei, a családi élet örömoi között, a hóimét kizá
rattak s a melyeknek az irgalmas tostvérok

szolid, vigasztaló ápolása mellett ismét vissza
adattak !

Az ápolás nem valami túlhajtott szigorú, nem 
vetkőzted ki a szerencsétlent az emberi méltóság
ból ; hanem a szeretettel összekapcsolt nem kény- 
szerités által oda törekszik, hogy a betegnél az 
önbecsülést fölébresszo s a különben magában 
véve terhes állaj)otot rája nézve megkönnyitse, 
türlietové tegye. Ennélfogva nincsenek alkalma
zásban a sötét kamrák, bot s egyéb kínzó eszkö
zök. Es mégis vannak, kik a hires Boyan Crow- 
tlior elvéhez vakbuzgón ragaszkodnak, mely sze
rint a fentemlitott eszközök nélkül a rakoncátlan 
beteget orvosolni nem lehet és hogy a tébolyda 
csak men helye s nem gyógyintézete az elmebe
tegeknek, mivel elmebeteget gyógyítani képte
lenség. Pedig dr. Pinnols rendszere érvénytelení
tette о nézetoket és állításokat s csakis öt illeti a 
dicsőség, hogy a szerencsétlenek föl me .tettek a 
lealázó bánásmód alól.

Hosszasabb beszélgetés közben az intézet fel 
ügyelője oda nyilatkozott, hogy igen haszno-’, sőt 
mondhatni legsikeresebb gyógyszer rájuk nézve 
a folytonos munka, a foglalkozás, mivel ez által 
az elme egy pontra — a munkára — köttetik le. 
E célból van a kert, melyet a felügyelő vezetése 
mellett müveinek. Mutatott továbbá a derék ur 
asztalosmunkákat, művészileg font kosarakat. 
Láttam-csizmadia műhelyt is, mely a miskolci 
atyamcsler ö kegyelmének is dicséretére válhat
nék. Mindenről gondoskodva van itt, mi által a 
lélek fölszabadíthatja magát a szouvcdö érzolmok 
alól.
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Л betegek betegségi állapotuk szerint vannak 
osztályozva , vagyis különválasztvák, a nyugta
lanok a csendestől, tiszták a piszkosaktól, a bús- 
komorok a tombolóktól. A mi pedig az élelmezést, 
illeti, az ,‘i—4 és 5 tál ételből áll, az egyének állá
sához mérve és adagolva. Nem láttam az intézet 
ben beteg kinézésű egyént, a miből meglátszik a 
gondos felügyelet. Az intézet lakója 160, nagyobb
részt „nagysági“ kórban szenvedő különböző 
állású egyén.

Most tehát lépjünk be az udvarba. Ez négyszö
get képez, fákkal beültetve. Sajátságos jelenet 
tárul szemeink elé. Az udvar közepén van egy 
asztal, az asztalon szék, melyen Kleofás egyik 
maradéka fejedelmi méltósággal foglal helyet és 
húzza a körülállóknak a megható nép-dallamo
kat. Többekben fölpezsgett a vér s elkezdők a 
csárdást oly érzéssel táncolni , moly csak a 
magyar ember tulajdona — bele-bele kurjantván 
a nótába. Az egész csoport később egy lakodal
mas néphez hasonlított. E társaságot az alsóbb 
néposztályból valók képezék.

Mig ezek itt mulattak, a felsőbb- s középosztály
beliek csoportokra oszolva sétáltak, beszélgettek, 
vagy kártyáztak s olykor-olykor kedvteléssel 
néztek a vidám népre. Csak egyeseket lehetett 
látni felre vonultán, töprenkedésbe merülve. So
káig néztük ezen csoportokat , anélkül, hogy 
észre vétettünk volna.

Legelőbb is szemembe tűnt e csoportokban egy 
arisztokratikus tekintetű férfi, ki a 48-iki forradal
mi vállalatoknak lön áldozatja. Sebes léptekkel 
föl s alá járkál, hogy teste a tüzet kiizzadja, s 
hogy a mérget, mely már több év óta van ben
ne, megemészthesse.

Ott, az egyik oszlop mellett, érdekes arcú fiatal 
ember bámul maga ele, mig háta megott egy má
sik térdel, kezét összetéve, szemei pedig az eget 
keresik. Az első a szerelem, a második pedig a 
vallási rajongás áldozata.

Itt ismét egy halvány kinézésű férfi büszkén 
parancsolgatja, hogy hódoljanak neki, mint az 
egész világ császárja s királyának. Most pedig 
egy középtermetű ifjú ugrik elő, ki isteni ihlettel 
s próféták leikével lóvén megáldva, azért külde

3<>0

tett az égből a földre, hogy az embereknek a 
nevelésben megmutassa a célt, mely után töre
kedniük kell, hogy elérjék ama túl világi örömö
ket, melyek az ö örökölt uradalmában, a holdban 
létezn k, s melyhez joga kívüle sonkinek sincs. 
Mig társai jóizün kacagnak beszédén, addig mél
tóságé san lépdel az igazság hirdetője, s közét 
áldásra s csókolásra nyújtja; de midőn senki sem 
jön felé, dühös kifulladásokban kezdi hirdetni a 
jog s igazság igéit, a képzeletében körötte álló 
néptömegnek.

Amott ismét egy hüsölő fölött levő magyar 
címert bámul egy csoport s figyelemmel hallgatja 
az azt készitö beszédét s midőn az egyik kérdezte 
volna, hogy hát miért fordította meg a három 
hegyet Kettős keresztjével? erre büszkén fe le ié : 
azért, hogy bebizonyítsa, miszerint ő valóban bo
lond, s hogy mindenki, ki belép, azonnal lássa, 
hogy hol van.

Midőn végigjártatok szemeinket az egyes cso
portok fölött, elkiáltja magát egy magas, éltes 
ember, a vigadók közül, (kit mint bírót tisztelnek, 
kihez panaszra járnak s ki legrégibb lakója az 
intézetnek,) hogy menjenek be a faluba, moly egy 
nagy teremből áll. Szavára némán engedelmes
kednek a körülállók. Legelőször is a cigány száll 
le magas trónusáról s a Rákóczy-induló mellett 
kiséri a falu népe, vagyis az ugyanazon nagy
teremben lakók.

Alig léptünk az intézet folyosójára, s alig pil
lantottak meg bennünket, azonnal körülvovének, 
gyors, rohamos kérdéseket intézvén hozzánk. Igen 
feltűnt előttem ama tisztelet s szeretet, melyet 
derék felügyelőjük iránt tanúsítanak. Többen 
levett kalappal rohantak feléje ; ki kezeit csókolta, 
ki karjába kapaszkodott, ki egyházi öltönyét fogta, 
ki ezt, ki amazt kérve. Hasonló jelenet volt ez 
ahhoz, moly egy m essziről haza tért családapa 
körül szokott kifej leni. A felügyelő dohányt s 
szivart osztott ki közöttük, s mcgolégedottobb 
arcoKat életemben soha sem láttam, mint akkor, 
midőn a nyert ajándékkal a felügyelőt elhagyták.

(Vége köv.)

P a ta it/.

E g y  h é t  t ö r t  é и c t c.
—  M á ju s  4 . —

(VK.) A múlt szombaton láttuk „Ficsco“-t, a „gondolatai sok helyen moglopölog eredetiek,“ 
korán elhunyt Fáy Gusztáv legelső müvét, mely- de „a hangszerelés és énokrészok kivihctlonok 
re 18ö 1-ben a dalmű- bíráló bizottság azt mondta, j lévén,“ jelen szerkezetében e dalműve einem 
hogy szerzője „félreismerheti©!! szép tehetség,“ I fogadható.
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Fáy Gusztáv egy alaposan írt válaszban — 
nagy költők vezérköny veiből — mutatta ki, hogy 
müvében semmi sincs, a mi ki viheti en volna, és 
semmi sincs olyan, a minő másnál is ne fordulna 
elő, s aztán visszavette kéziratát, magányba vo
nult, s a törekvő ifjúság legszebb korában, hosszú 
tizenöt éven át elszigetelte magát a művészeti 
világtól, molylyol pedig közvetlen érintkezésben 
kell állnia mindenkinek, a ki haladni akar, küzd
ve, dacolva, előre törve minden akadályon, mert
— sic itur ad astra.

De о fiatal zeneköltő fájdalom — a legér
zékenyebb kedélylyol birt. Egy rideg érintés elég 
volt neki, hogy magába zárkózzék, s müvei bizo
nyára ismeretionok maradtak volna örökre, ha a 
színház jelenlegi igazgatója föl nem keresi.

így került szilire „Kamilla“, az ő második 
müve, melynek előadását megérte, s igy — kora 
halála után két évvel — a „Fiesco.“

A mily boldog volt Fáy Gusztáv a magán-élet
ben, a lognemesb szivek szeretotét bírva, oly 
szerencsétlen volt a zeneköltői pályán. Tanúit, 
törekedett, útazott, sok tehetséggel és sok alapos 
tudomány nyal birt, és még is csak két szomorú 
pont képezi nyilvános életrajzát: viszautasiták а 
kezdet küszöbéről, s meghalt, midőn újra megje
lent e küszöbön, melyen túl az Ígéret országa 
feküdt. — Látta már, do nem volt ideje elérni.

Első két müve csak kísérlet, sőt mi a stylt illeti
— utánzat. De gondolataiban sok melegség, dal
lamaiban sok beusőség vau, szóval költői ér, mely 
rendes fejlődés mellett csakhamar önálló irányt 
is nyerhetett volna. A zeneköltő nem csak szüle
tik, hanem „lesz“ is — fáradságosan. Ha Meyer- 
boer, Ilalovy és Aubor első két művök után meg
halnak, a világ ma nem gyönyörködik bámulatos 
tehetségük eredetiségében, mivel oleintén ok is 
csak olasz kópiákat Írtak. De szerencsések voltak 
anyi ideig élni, a mig teljes önállóságra juthattak. 
Sőt Wagner Rikhárd is — ez őserejü költő, ki az 
uj irány eredeti hőse — csak „Lohengrinw-nel 
kezdé meg önálló ösvényét: addig ő is csak má
sok nyomait taposta.

Fáy Gusztáv olső müveit nem lehet a mai idő 
zeneszempontjából Ítélni meg. Ezek oly kor mü
vei, midőn a világ le.nagyobb részében a szín
házi közönség mindenütt az olasz stylt tartá а 
zono egyedül szivroható nyelvének, s a dallam 
volt minden. Céllá ömölték azt, a mi különben 
csak eszköz — az érzés, az indulat, a szenvedély 
kifejezésére. S ki no tudná, hogy a kezdő tehetse
gek mindenütt a közízlés befolyása alatt állnak V

Látszik óz a zeneköltőnek 1851 -bon irt vála

sza e pontjából is végül említik, hogy a reci
tativók jelentéktelenek; ezt tökéletesen elisme
rem. Már maga a szöveg kevés alkalmat ád reci- 
tativre; de különben is a mostani — kiváltkép a 
pesti — közönségről azon hiszomben voltam és 
vagyok, hogy nem a recitativ tartjafenn az ope
rát, bár különben elismerem, hogy igazi zenészre 
nézve a recitativ mindig nagyon érdekes. A reci- 
tativekre — nyíltan kimondom — „Fiesco“-ban 
nem sok gondom volt, de nem is hittem, hogy oly 
színháznál, melynek repertoirjában a nagyszerű 
recitatives Gluck, Mozart, Beethowen, Weber 
nem létezik, s Meyerbeer is csak egy müve (a 
Próféta) által van képviselve, még a recitivekben 
is válogatósak legyenek.“

E sorok Írása óta hatalmas lendületet nyert 
a drámai opera —- Meyerbeer valamenyi müve 
nagy lelkesedést idézett elő, „Fidelio“ újra hódí
tott, s „Lohengrin“ föltárta az uj irányt.

„Fieseo“ nem a mai időnek, nem a mai közön
ségnek volt írva. Ha akkor adják elő, midőn — 
elkészült, okvetlenül nagy hatást tesz, s a szerző
nek szárnyat ád újabb, önállóbb alkotásokra; 
mig most az egyes sikerült részletek, benső han
gok és dallambőség mellett is főkép csak azt 
érezzük: mi lehetett volna e szép tehetségből, ha 
korán tért nyitnak neki, s ha korán el nem ve
szítjük !

A költő oleintén egy olasz szövegre irta e ze
nét. De ez a szöveg nem tetszett neki. Fölkérte 
unokatestvérét és barátját: Fáy Bélát, hogy írjon 
neki új szöveget. Ez megkisérlé, s szövegét а 
zeneszerző elfogadta. S a ki tudja, hogy mily nehéz 
egy már kész zeneműre szöveget csinálni: az nem 
fogja a kritika armstrong ágyúját szögezni ily 
munkára, mely különben is leginkább csak az 
áldozatkész szeretet terméke volt, s hozzá tehet
jük még, hogy különben is semmivel sem gyön
gébb szöveg, mint eredeti hősi operáink librettói.

Abban az időben, midőn e dalmű készült, a 
szövegot seminibo sem vették, s ha a maestróuak 
egy édes keringő dallam eszébe jutott, minden lel
kiismereti furdalás nélkül adta azt akár egy hal
dokló ajkára. Senki sem ütközött meg rajta sok 
ideig, ha vig bosszúdalokat és enyelgő átok-jele
néseket hallott. A zenének megadták azt a sza- 

I hadaimat, hogy logika nélkül élhesse világát. 
; 1 la volt benne elég dallam : megkapta a teljes bün- 
I bocsánatot minden hibáiért. Jóval később jutott 

csak eszébo a világnak, hogy valamint kedves 
i lyrai versek összetűzése sohasem lehet dráma, 

úgy egy csomó dallam-bokréta sem opera.
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Do Pest e tekintetben nincs elkényeztetve az 
uj irány igazsága által.

A mi énekeseink — színház teremtése óta — 
gondoskodtak arról, bogy a szöveget egészen 
mellékes dolognak tekintsék a hallgatók. Nem 
teszik érthetővé, s így az összefüggés hiánya sem 
rí ki.

S ez némileg kedvezett a „Fiosco“ sikerének.
A közönségnek csak kevés helyen nyílt alkal

ma észrevenni: hogy a tárgyban sokkal drámaibb 
élet van, mint a zenében, moly sokszor tánc-rhyt- 

musokon enyoleg, édesen olvadoz, néha olégikus 
panaszt és sóhajokat jól fejez ki, de hatalmasabb 
lángra nem igen emelkedik. E zenéhez nem a ,.gé- 
nuai összeesküvés,“ hanem egy szalon-conspirátió 
kellett volna. Egyébiránt ne legyünk túlszigo- 
rúak. Auber lángelme, s még is a Másániello for' 
radalmi harcának zenéje sem egyéb, mint egy 
kedves menetű zaj, nem vihar, hanem felfokozott 
gerleb ligás.

„Fiesco“ ismeretes dráma Schiller után. A 
nagyravágyó férfi összeeskiiszik a Dóriák elűzé
sére, s hogy nagyravágyását rejtse, egy Dória- 
lány iránt színlel szerelmet: de szívében saját ne
jét szereti, kit a harc zajában ép akkor öl meg vak
tában — ruhája után egy Dóriának nézve, — mi
dőn győzelmet nyer, s a nép „Genua hercegének“ 
kiáltja ki. A győztes Eiescot aztán egy elszánt 
köztársasági a tengerbe taszítja, a mért nem ma
radt szabad polgár, hanem a város hercege lett.

E mü egyes részleteit szép zene kiséri: van 
benne nehány sikerült kar, egy pár busongóária, 
hatásos bordal, jól kombinált utójáték, gyönyörű 
gordonka és hárfa-magánrészek, szóval a költői 
érnek elég szép bizonysága. Do maga a styl túl 
van szárnyalva rég, s ez az oka, hogy ma nem 
tehet oly nagy hatást, mint tehetett volna tizenhét 
év előtt.

Az előadásban csak egy .’pár zenész (Szűk és 
Duboz) s Lehmann — ki egy pompás kikötőt 
festett — tűntek ki. A színpadon hiányzott a szív, 
a hév, a poesis. Humann Olga k. a. kedvesen éne
kel, de alakítni még nem tud; Kondelényi Fanni
k. a. halad ének és játékban, de nem bir átmcle- 
gülni; Simon routinirt énekes, de alakjaiban csak 
a jelmez különbözik. Ellinger pedig mindegyre 
többször distonál, jeléül, hogy hanyatlik.

ideje volt, hogy a véletlen egy fiatal tenoristát 
szüljön, kihez reménységet köthessünk.

Hajós Zsigmoml, ki a „Normá“-ban lépett föl, 
ilyen. Erőteljes, csengő, rokonszenves hangja van, 
e mellott most még képzetlen énekében és játé
kában is látszik, hogy van érzése és értelme.
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Mindezt még ki kell fejteni, do meg van a jó mag, 
mely után aratást várhatunk. Három évre szer
ződtették, s о három év tanulmányai után lohot 
belőle jó tenorista, csak ne akarjon nagyban sze
repelni addig, mig teljesen ki nem fejlődött.

Az egész művészvilágban jelenleg az okoz leg
több kárt, hogy a tehetségek nem tudnak várni, s 
nem érnek rá gondolkozni

Horváth Mihály — mint a tör.'énetirás művé
sze — múlt héten köszöntvén be a Kisfaludy - 
Társaságban, szollomdúsan fojtogeté az okokat, a 
melyek miatt a művészet jelenleg sokkal meddőbb 
remekművekben, mint a történetírás. A művé
szeknek — úgy mond — c vajúdó, hition, tétová
zó időben nincsenek eszményeik, mig a történet
írók oly magas fogalmat találtak föl, mely őket a 
legnagyobb tevékenységre lelkesíti : fajunk, az 
emberiség fogalmát.

Kifeledte azonban azt az okot, melyet az imént 
emliténk.

Az emberi lélek nyugtalan szomjat érez, s nem 
várja be kifejlődését, azt hívén, hogy gondolko
zás nélkül is lehet nevezetest alkotni, s tanul
mány nélkül is lehet kifejlődni. A távírda, a vas
út eszeveszett sietése jellemzi a szellemeket.

E balhittel szemközt igen tanulságos volt hallgat
ni dr. Grün Károlyt — e szellemes német tudóst, —• 
ki utósó fölolvasásában(négyet tartott)ig*en érdeko 
sen fejtegető, hogy Schillert — о meleg lelkű 
dramatikust - ném a születés, hanem a tanul
mány tette költővé. О maga toremté magát, nagy 
fáradsággal; a természet neki legfökép csak az 
akaratot adta hozzá. — Ez a Grün egy kedves 
német tudós, a mi nagy ritkaság. Arcán a kedély 
melege látszik, s szavaiból az őszinteség szól. 
Szabadelvű lévén, sokáig száműzetésben élt, min
dig szabad földön. Mint mondá: Magyarországba 
is azért jött, hogy üdvözölhesse azt a uépot, mely 
jogait vissza tudta küzdeni, s lerój ja háláját, melyet 
Petőfink iránt érez, kinek költeményeiben talált 
sok vigasztalást, midőn a száműzetés éveit élle. 
Nagyon örvendünk, hogy e derék és szeretetre
méltó vendég nálunk is átalános elismerésben 
részesült, s csak jó hirt vihot műveltségünkről és 
haladásunkról Németországba, a hová anyi évi 
távoliét után újra visszatért.

Egyéb nem történt a, múlt héten — csak még 
egy csalódás.

Vártuk a május elsői Prátorfahrtot, a városli
get szép tavaszi ünnepét, teli vidámsággal, nap- 
fénynycl, örömmel, s kaptunk szürke egot, kod- 
votlon hideget és ogy csomó visító sipládát.

De csak a kezdet volt ily mogorva ; másodika
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E[gy irodalmi Asztalos János.
— lvajzoll a fJankó Jan ó  *. —

Fest, Nyomatott, Emi oh Gusztáv, magyar akad. nyomdásznál.



Martinkovite Károly N. Kanizsa 4 ft; Talabór Zsigmond 
Sárezeg 4 ft ; Balog János Sz. Jakab 2 ft 50 ; Tomsits Jó
zsef — 2 ft 60 ; Fóka János — 2 ft 60 ; Varga József — 2 
ft 60 ; Fülöp Mór S&rezeg 2 ft 50 ; Póka István Sz. Jakab 
2 ft 60 ; Inkey László honv. föhadn. Récse 2 ft 60 ; Németh 
Antal Sárszegh 2 ft 60 ; Dénes Ferenc Szepetnek 2 ft 60; 
Saly Mátyás gyűjtő Sárszeg 2 ft 60; Szarka Irma Gu’.áts 4 ft; 
Füzesséry Gábor K. Bégány 4 ft ; Kölcsey Ignác Beregszász 
4 ft ; Bloksay István Déda 2 ft 50 ; Gecsey Ferenc Gecse 2 
ft 60 ; Gulácsy Lajos Beregszász 2 ft 50 ; Paksy János N. 
Gat 2 ft 50 ; Berách Zsigmond Beregszász 2 ft 50; Rubinger 
Antal — 4 f t ; Pólchy Mór Beregszász gyűjtő 2 ft 60; Szabó 
Imre tak. pénz. pénztárnob, Szeged, gyűjtő 4 ft; Fischer В. 
Mihály 2 ft 60 ; Rónyi Gyula — 2 ft 60 ; Szivesy László — 
2 ft 60 ; Nagy József — 2 ft 60 ; Zsótér Andor — 2 ft 60 ; 
Tóth Mihály — 2 ft 60 ; Pálfy Ferenc — 2 ft 50 ; László 
Mihály — 2 ft 60 ; Szabó Antal nyug. tábornok — 2 ft 50 ; 
gr. Wass Albertné Kolozsvár 8 ft ; Dorgó László — 6 ft ; 
Domokos Antal — 8 ft; id. Uhrinyi Andor B. Csaba 6 ft ; 
Ursziny Andor — 8 ft; Albrechtovich Péter kondorosi puszta 
6 ft; Haan Albert В. Csaba 2 ft 50 ; Erényi József Marczali 
gyűjtő 2 ft 60 ; Hornung János Kéthely 2 ft 60 ; Németh 
István Marczali 2 ft 60 ; Pete Ferenc F. Sz. Pál 2 ft 60 ; 
Simon Gyula Gomba 2 ft 60 ; Hub Rezső Csákberény 8 ft ; 
Kanyó János Moor 2 ft 60; Bendess Praznovezky Janka 
Erdőd 4 ft ; Pottyondy Béla N. Károly 4 ft; Pottyondy 
Ottilia Küngösd 4 ft; Dornís Gáspár Herczegfalva 5 ft; Maar 
Ida D. Pentele 6 ft; Benyovszky Antal Székelyhid 6 f t ; 
Kassay István N. Kágya 6 ft ; Fialka József Beretke 8 ft; 
Dick Gusztáv Ungvár 8 lt ; báró Sennyey Albertina Kassa 
8 f t ; Lacsni János Sarkad 8 ft; Rónaky Ignác Pécs 8 f t ; 
Léhner Adolf Zsolna 4 ft; Lerch Károly — 4 ft; Szénért 
János K. Szeben 2 ft 60 ; Hanzely Mihály — 2 ft 50 ; Grey- 
singer János — 2 ft 60; Vóniss Károly Kaposvár 6 f t ; Lam
berti Ignácz — 2 ft 50; Kutka Antal leik. Kéty 2 ft 60 ; 
Puky Pál A. Móra 4 ft; Simon János Siófok 2 ft 50 ; Karlber- 
ger Gyula — 4 ft; Nurizsán Péter N. Várad 5 ft ; Furmann 
Antal Beleg 4 ft; Pauer Miksa Nyuscza 6 ft ; Thaly Károly 
Nyék 2 ft f»0 ; Mezey János — 2 ft 60 ; Blaskó József K. 
Selmenc 5 ft ; Kapisinczky Antal pleb. Filkeháza 2 ft 60 ; 
Hupka Károly pléb. Füzér 2 60; Sipos Ferenc Mibálydi 5 ft; 
Török György Komádi 6 ft; Nagy Sándor B. Bocsárd 6 ft; 
Faics Ferenc honv. hadn. A. Dombórn 6 ft; Fekete Fidóí 
kap. r. magyar hitszónok Bécs 5 ft ; Hankóczy Sándor Vesz
prém 4 f t ; Barna Mária Orosháza 4 ft; Szigeti Szabó Ede 
Pápa 2 ft 60; Kolits Victor honv. Bécs 2 ft 50; Tesztóri József 
g. k. leik. s volt honv. altiszt Czéke 2 ft 60 ; Nyisnyánszky 
Verőn N. Várad 2 ft 60; Franchych György Perkosz 2 ft 60 ; 
Schmidt Lajos Selmec 2 ft 60 ; Alois Schreiner Feuerwerker 
im wiener Arsenal 2 ft 60; Laky Márton pleb. Illmicz 2 ft 
60; Gelley Antal Pamlény 6 ft ; Petróczy Gellért Kassa 6 ft ; 
Halmy Károly Szépei ö ft; Blau Mór — 6 ft; Marsó Pál — 
6 ft; Koós József Mecenzéf 6 ft; Petrovits János Rosnyó 
6 ft; ifj. Gedeon Gáspár Mecenzéf 6 ft ; Schmidlauer Márton 
Szépei 6 ft ; Nagy Ignác K. Vajda 6 ft; S. Kovács Endre 
gyűjtő B. Félegyháza 6 ft; Szánthó Dániel Vajda 6 f t ; 
Juhász János B. Felegyháza 2 ft 60 ; Dobozy András — 4 ft ; 
Fodor István — 2 ft 60 ; Torda Ferenc -  2 ft 50 ; Erdélyi 
Sándor H. K. Szentimre 2 ft 50 ; Deák János Vajda 2 ft 60 ; 
Kalmár Károly — 2 ft 60 ; Ács Sándor — 2 ft 50 ; Kuffier 
Mór — 2 ft 60 ; Kempfner Kálmán — 2 ft 60; Czibur Ber
talan N. Mihály 8 ft; Szemere Gyula Lasztomér 6 ft; Hriv- 
nyák János N. Mihály 6 ft; Padleszny András — 6 ft; 
Ihnatko János — 2 ft 60 ; Derekassy József — 2 ft 50; 
Guttmann Gábor N. Mihály 2 ft 60; Sznistyák Nándor K. 
Zalacska 2 ft 50 ; Marozlov Endre Sztára 2 ft 60 ; Huzslinsz- 
ky István gyűjtő Vinna 2 ft 60 ; Jánik János Egegb 6 ft; 
Birchich István — 6 ft; Tóth János -  2 ft 60 ; Sághy Mi
hály — 2 ft 60; Podhorszky György — 4 ft; Medgyesy 
Sándor — 4 ft ; Némethy Rudolf Nádas 4 ft; Salkovszky 
Mihály gyitftö Egegh 4 ft; Mártozyi Bódog Terény 2 ft 50 ; 
Erdélyi János Szalatnya 2 ft 60; Tüköri István Gyula 4 ft ; 
Dömény Lajos gyltftŐ — 4 ft; Fébry Márton — 4 f t ; Farkas 
Zsigmond —. 4 ft; Petrovits János — 2 ft 60 ; Braun János 
— 2 ft 60; Nyéki Alajos — 2 ft 50 ; Habinay Sándor — 2 
ft 50 ; Moldovány Alajos — 4 ft ; Krátóohvill József -  4 ft ; 
Pálffy Samu Abradbánya 8 ft ; Ebergényi Sámuel Verespa
tak 8 ft ; László Jótsefné gyűjtő — 8 ft; Kövér Janka Kün- 
Agota 6 ft; Korbaly Béla Megyes 6 ft; Nagel Vilmos Ka
szaper 6 ft; Berger Hermina Bodzás 6 ft; Mály Luiza —

8 ft; Weidinger Nándor 6 péld. Pécs 34 ft; Tarnóczy József 
Encs 8 ft ; Jászay Juszti — 8 ft; Naményi Bertalan — 5 ft ; 
Stirban László gyűjtő — 4 ft; Zathureczky Tamás honv, 
hadn. gyűjtő F. Zathurcsa 2 ft 60; Ruttkay Ádám T Sz. 
Márton 2 ft 50; Bulyovszky Simon Gyulafalu 2 ft 50; Rutt
kay Tetván F. Rutka 2 ft 50 ; Zathureczky Zsigmond A. 
Zaturcsa 2 ft 50 ; Dávid Ferenc — 2 ft 60 ; Buocz Károly 
Dolina 2 ft 50 ; Zhthureczky István Blattnicza 2 ft 50 ; Ré- 
vay Nándor Trebosztó 2 ft 50 ; Nemes János Bálintfalva 2 
ft 50 ; Nagy Pál Zalapataka 5 ft; Egerváry-Tuboly Emilia
— 6 ft; Soós József Egervár 5 ft; Némethy Antal — 6 ft; 
Dervarics Imre Kilimán 4 ft; Háry István gyűjtő — 4 ft; 
Kis Béla A. Lendva 8 ft; Kossá Albert Komárom 8 ft; Mol
nár Ede Ondorhé 8 ft; Brigits Julia Szöllős Győrök 2 ft 50; 
Z&nkay Lajos — 4 ft; Siráky Antal Heréd 6 ft; őr. Pekl 
János bezzegi puszta 6 f t ; Rázsó Károly Bors 5 ft; Gyenge 
András ref leik. Henczida 6 ft; Frecskay István N. Kapos 
6 ft; Albert Lajos E Sz. György 2 ft 50 ; Albert Márton — 
2 ft 50; Mersics Adorján Sz. Mibályfa 5 ft; Jeszenszky 
Sándor Pozsony 6 ft; Bágya Károly Fejérviz 4 ft; N. Ko
vács Gyula Bónye 4 ft; Wellmann Soma Szerdahely 4 f t ; 
Rehulkay János Óhaj 4. ft; Kovács Ida Szeged 2 ft 50 ; 
Koricsóner Lipót Pápa 2 ft 50 ; Brányi István Rába-Csanak 
2 ft 60 ; Kovács-Farkes Róza Ják 2 ft 50 ; Gúthy István 
Sz. Somlyó 2 ft 60; Fazakas Gyula Sárpatak 2 ft 50 ; Osváth 
György Téglás 2 ft 50 ; Vase Miksa leik. Istensegits (Buko
vina) 4 ft ; Szandtner Henrik P. Túzok 8 ft; Rázel István 
ó»Kigyós gyűjtő 4 ft; Pein Anna — 4 ft; Unferbach József
— 4 i t ; Komis József pleb. N. Sz. Márton 2 ft 50 ; Kostyál 
Sándor Nyitia 8 ft ; Molfner János 3 pl. — 13 ft ; Rétay 
Sándor N. Váiad 2 ft 50 ; Szinnyey József Pozsony 2 ft 50 ; 
Klauszer Kálmán Eperjes 2 ft 50 ; Sáry Farkas József T. Sz. 
Miklós 6 ft ; Berinkey Antal Csúz 5 i t ; Kovács Samu Maros- 
vásárhely 8 ft; Kudelka József Fegyvernek 8 ft; Dömötör 
Bertalan gyűjtő Zürich (Svájc) 8 ft; Hornbacher Ödön — 
8 ft; Linzboth Ignác — 4 ft; Nádosy Endre — 4 ft ; Pos- 
pesch Antal — 4 ft; Rock István — 4 ft; Rosenfeld Zsig
mond — 4 ft; Zsigmondy Béla — 4 ft; Jiraczek Nándor — 
4 ft; Veinél János — 4 f t ; Trugly Ferenc — 4 ft; Horváth 
Paola Kolozsvár 5 ft; Makoldy Sámuel né — 5 ft; Lukács 
Ferencné — 5 ft ; Kassay Károlyné — 5 ft ; Bányai 
Vitális — 5 ft; Vizy Endréné — 5 f t ; Szentes Ró
za — 6 ft ; Veres Irma — 5 ft ; Horváth Miklós —• 5 ft ; 
Incze Fáni — 5 ft ; Incze Ferencné — 2 ft 50 ; Jenei Ida
— 2 ft 50 ; Szentiványi Ferenc ~  2 ft 50 ; Mikó Matild — 
2 ft 50 ; Kulitseky Rózsi 2 ft 50 ; Ajtay Albert — 2 ft 50 ; 
Csulak Dánielné — 2 ft 50 ; Nagy Biri — 2 ft 50 ; Thorocz- 
kay Sándor — 2 ft 50 ; Kerekes István — 2 ffc 0 ; Paulay 
Zsigmond Polena 3 pl. 7 ft 50 ; Székely Zsigmond O-Béla 
gyűjtő 8 ft; Polák Szidónia — 8 ft ; Korossy Ferenc 5 it ; 
Kriegner Mathild 8 ft ; Kelszák Károly — 5 ft ; Schröder 
Károly—- 5 ft ; Schwarz Mór — 8 ft ; Lamm Ábrahám Bécs 
8 f t ; Roxer Vilmos Dolha 4 ft; Schmidt Károly gyűjtő Huszt 
4 ft ; Martinék Ede — 4 fi ; Medveczky Mihály — 4 ft ; 
Dr. Tamásy Alajos — 4 ft ; Ruttner Lajos — 4 ft ; özv. 
Szőllősy Károlyné — 4 ft ; Szép Antal M. Sziget 4 ft ; Tur- 
csányi János Huszt 4 ft ; Koeinszky István Majdanka 4 ft ; 
Rétby Sándor Ökörmező 4 i t ; Kosinszky József F. Bisztra
4 ft ; Hodinka Mikály Majdanka 4 f t; Egressy Mihály Ökör
mező 2 ft 60 ; Héthy Antal Cseppely 8 f t ; Vékey Sándor 
N. Kapos 4 f t ; Böszörményi József Ungvár 2 ft 60 ; Szko- 
berda Antal N. Mihály 5 f t ; Csizik János — 5 ft ; Kiszely 
Pál — 5 ft ; Kárász Lajos Tárd 5 f t ; Dócza József T. Valk
5 ft ; Zavatkay János K. Püspöki 5 f t ; Kányi Mihály N. Mi
hály 5 ft ; Sugár Márton M. Csáth 6 ft ; Sugár Dávid N. Mi
hály 5 ft ; Klein Salamon — 6 ft ; Törő József Csökmő 2 ft 
50 ; Katona András — 2 ft 50 ; Jenei Benedek — 2 ft 50; 
Katona János — 2 ft 60 ; Nyikos János — 2 ft 60 ; Sulyok 
Sándor — 2 ft 50 ; Tóth Ferenc — 2 ft 60 ; ifj. Nagy Dá
niel — 2 ft 50 ; Tiffman Anna — 4 ft ; Andriska Sándor —- 
4 f t ; Веке József ref. leik. Vareány gyűjtő 2 ft 50 ; Szabó 
István 2 ft 60 ; Szladkay Gusztáv 2 ft 50 ; Dömötör Dávid 
Léva 2 ft 60 ; Fekete József K. Kér 2 ft 60 ; Majláth László 
N. Kerestyén 4 ft; Prohászka л átyás pleb. 2 ft 60 ; Bartók 
Pál ref. lelkész V. Ladány 2 ft 60 ; Csóka Pál — 2 ft 60 ; 
Hubert Dánéi A. Pél 2 ft 60 ; Kertész Ignác pleb. Udvard 5 
f t ; Bognár Lajos Kolta 2 ft 60 ; Cs»lier Ferenc Udvard 2 ft 
60 ; Porubszky Károly — 2 ft 50 ; Kovács Gyula — 2 ft 60; 
Kondé József káplán — 2 ft 60 ; Emanuel József gyűjtő 2 ft 
60 ; Vörös Ferenc Veri&r 5 f t ; Markaly Vince Kösépes 2 ft




