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SAKKJÁTÉK. 
58-ik sz. feladvány. — B. Meszéna Istvántól (Lessen). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

1) 
2) 
3) 
4) 

Világos 
V f 2 - g 3 
V g 3 — bS 
H e 4 — c 8 
V b 3 — b 6 

Az 5 2. számu feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól.) 

Sötét. Világos. C) 
K c 4 — b 5 A) 1) 
K b 5 — a 5 a) 2) 

b 4 — c 3 : í 3) 

2) 
8) II e 4 — d 6 f 
4 ) B h l — a 1 £ 

2) 
3) V b 3 — d 3 f 
4 ) V d 3 — a 6 £ 

c) 
2) 
3) 
4) 

H e 4 —c 3 f 
V b 3 - a 4 : : 

A) 

1) 
2 ) V g 3 — e 5 f 
3) B h 1 — h 3 
4) H vagy V £ 

a 4 — b 3 : b) 
K b ö - a 4 

II c 7 — d 5 c) 
K b 5 — a 5 

e 6 — e 5 
K b ó — a 5 

K c 4 - d 5 B) 
K d 5 — c 4 
tetszés szerint. 

B) 

1) Ke 4 — (14 
K d 4 - e 4 
K e 4 — e 5 

C) 

H e 4 -
. V g S -

4) H d 6 — 

d 6 f 
d 3 f 

Sfttét. 
F d 8 — e 7 D) 
K c 4 — d 4 : d) 
tetszés szerint. 

2) 
3 ) V g 3 - d 3 f 
4) e 2 — e 4 ^ 

d) 
F 
K 

e7 — d 6 : 
c 4 - dö 

D) 
1) 
2) H e 4 — d 2 
3) V g 3 - d 3 
4) H d 2 - £ 

E) 
1) 
2) B h l - c l f 
3) B c 1 — c 5 f 

) V 3 j 
F) 

1) 
2) V g 3 - c 3 f 
3) V c 3 — c ö f 
4 ) V c 5 - e 5 = j = 

H e 7 — b 5 E) 
K c 4 — d 4 : 
tetszés szerint. 

e 6 - e 5 F) 
K c 4 — d 5 
tetszés szerint. 

b 4 - b 3 G) 
Ke 4 — dö 
K d 5 — e 5 : 

l) 
2) H e 4 — d 6 f 
3) B h 1 - d 1 f 
4 ) V g 3 — e 3 =]= 

B h 8 - h ö 
K c 4 — d 4 : 
K d 4 — c ő 2) B h l - d l f 

3) V g S - f 3f 
4)VfS — e3j|: 

(Apróbb változatait nem jegyeztük ide. De aligha csalódunk, midőn állítjuk, hogy 
minden eddig létező feladvány közt, ennek van legtöbb szép változata.) 

Helyesen fejtettek meg. Veszprémben : Fülöp József. — Kis-Kürtösön : Cse-
miczky Károly. — Lessen : báró Meszéna István. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Ma¬ 
ros- Vásárhelyit : Dósa Gábor. — Parabutyban : Rothfeld József. — Rozgonyban K. Gy. 
B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Sárospatakon : Szivos Mihály. — Gy-.Fejéreárotl : Hor¬ 
váth Lajos. 

Az 53. számu feladvány megfejtése. 
(Bayer Konrádtól.) 

Világos. Sötét. 
1) V d 7 — b 7 : B a 2 - a 6 (legjobb) 
2) V b 7 - g 2 B b l — e l : (legjobb) 
3) V g 2 — a 8 B e l — e 2 : A) B) 
4) II d 8 — c 6 + B a 6 - c 6 : 
5) V a 8 — a 1 

Világos. Á) 
3) 
) 

Sötét. 
d 6 — d 5 

B a 6 - d 6 

Világos. B) Sötét. 
3) tetszés szerint. 
4) H d 8 - f 7 f F g 8 - f 7 : 
5 ) V a l - h l ; j : 

Fülöp József. — Lessen : b. Meszéna 

3) 
4 ) V a 8 - b 8 | 
5) H d 8 — c 6 ^ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben p 
István. Uj-Becsén : Cselkó György. — Kis-Kürtusón : Csemiczky Károly. — B.- Új¬ 
városon : Kovács Lajos. — Parabutyban : Rothfüld József. — Sáros-Patakon : Szivos 
Mihály. 

Rövid értesítések. Sárospatak : Sz. M. A fölállítás hibátlan. — T.-Füred : N. 
Gy. A multkori feladvány megfejtése helyes volt, de a mostaniak nem sikerültek. — T.-
Sí.-Miklós : F. Á. Ez egyszer nem sikerült. — Cs. : D. S. Nem ugy van az! — Gy.-Fe-
jérvár : H. L. Nálunk on mindenkor szivesen látott vendég! 

Szerkesztői mondanivaló. 
5502. Bécs. K. M. Üdvözöljük a Schallinger kávéházat és derék közönségét, mely 

annyi magyar lapot járat; söt azt is teljesen méltányoljuk, hogy e lapok előfizetési dijá¬ 
hoz nemcsak — mint itt-ott irták — az orvosnövendékek, hanem erejökhöz képest szá¬ 
mos iparos ifju is járul, és szorgalmasan olvasgatja. Ne is feledkezzenek meg egy perczre 
is, hogy ,,a nagy világon e kivül . . . ." —Végre még azt is becsüljük, hogy a sz. István¬ 
téren levő Café francais kávésa egymaga l l magyar lapot járat. Bécsi hazánkfiai nem 
fogják elmulasztani, e figyelmet viszonozni. „„» ,^ , 

Ő503. Letenye. N. Z. Zs. A czikk csak azért nem közöltetett, mert a dolog ter¬ 
mészete szerint e czáfolatnak is ugyan azon lapban van helye, hol a támadás történt. 
Vegye kérjük, tekintetbe a szükségképen közlendők halmazát, kivált egy hetilapnál s ki¬ 
vált most. 

Ő504. Pápa. W. A. A szép rajzokat köszönettel vettük. Az ajánlatra nézve min¬ 
den lépést meg fogunk tenni, a mit hatáskörünknél fogva lehet. 

5505. S.-Szombat. T. örömmel halljuk az ottani iíjuság szép előmenetét magyar 
színdarabok előadásában. 

5506. Makó. Barsy P. A P. U. „börzei árkelete" rendesen és hiven közli az ezüst 
áe arany árát s ebből a bankjegy értéke is kiszámítható. 

5507. Páka L. V. A volt honvédek iránt tett inditványa fölösleges volna, miután 
ez most ugy is kiváló figyelem tárgya a megyék gyűlésein. Átalános elvet itt kimondani 
lehetetlen; minden alkalmazásnál fődolog : a képesség és jellem. 

5508. Ket j ó tanács. Komoly dolgok ; mélyebb, tüzetesebb tárgyalásra volna 
szükség. 

5509. Selmeci;. O. E. Köszönjük a rajzot. Később akarjuk felhasználni, midőn 
valamennyi ily sirok rajzát birandjuk. 

5510. Tiszi-Ujlak. K. A német kiséró levelet értjük, de a magyar czikket, nincs 
szerkesztői lángész, a ki emberi müvé teremthesse. Nyelvtani gyakorlatok S7orgalmas 
fordítását ajánljuk — átmeneti hidul a czikkiráshoz. 

5511. Jászapáti. V. S. Ha tért nyerünk, szivesen közöljük az egyes adakozók 
neveit is, — de mikor az annyi tért igényel, hogy sokszor kénytelenek vagyunk csupán 
az átalános összeg, a hely s a beküldő megemlitése mellett maradni. 

tér. *) 
Kérelem a m. Akadémia pénztáraokához. Romhány község f. é. 

febr. 26-án a magyar Akadémia palotájára 40 a. é. forinttal, romhányi 
plébános s esperes főt. Poroszkay Péter ur 5 ft., alulírott 5 ft., több rom¬ 
hányi földmives lakosok egy-egy forinttal járulván, tettek le nálam mintegy 
57 forintot a. é. — melyeket én t. Frideczky Lajos tereskei földbirtokos 
urnak — ki ezen összeget, mint ivtartó Tóth Lőrincz akadémiai pénztárnok 
urhoz igérte beküldeni, s állitólag be is küldötte, kézbesítettem. Miután 
ezen tehetségünkhezképesti adomány hirlapilag kimutatva, s illetőleg köz¬ 
zétéve mai napiglan nem lenne, holott Romhány községe az elsők sorában 
sietett hazafiui kötelességét — filléreinek a haza oltárára letéttelével leróni — 
és nehogy én is, kinek szerencsém vala ezen összeget gyűjteni, azon polgár¬ 
társaimtól, kik bizalomteljesen tették le nálam szent czélra szánt filléreiket 
— a gyanúval, mintha ezeket t. Frideczki Lajos ur kezeihez át nem szolgál¬ 
tattam volna — csak távolról is terheltessem — esedezem, miként méltóztat¬ 
nak többek nevébeni abbeli felhívásomra válaszolni: ha beküldettek-e való¬ 
sággal filléreink, vagy sem? 

Mi hazafiságát és becsületét mindenkinek tiszteletben tartjuk, valakit 
sérteni, szándékunktól távol levén, t. Tóth Lőrincz akadémiai pénztárnok 
urnak nyilatkozataért hirlapilag esedezünk. Tisztelettel maradván,Romhány-
ban decemberhó 15-én 1860, többek nevében Fityka Ferencz. 

— Kérelem. Magyarhoni, átalában európai levelezőimet kérem, 
hogy leveleiket hozzám ezután is az eddigi módon utasitsák. Minatitlan 
(Mexikó) dec. 5. 1860. — László Károly. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 
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TARTALOM. 
Dr. Rómer Flóris (arczkép). V. — A nagy év. Szász Károli/. — Életem legszomo¬ 

rubb napjai. (Folytatás). Jókai Mór. — Pontok Magyarország múltjából. (Folytatás). — 
Szolnok (képpel). — A hamis barátról egy hindu mese. Budenz J. — A pesterei barlang 
(rajzzal). Gróf Széchenyi István műveiből. Egyveleg. — Tárház : Adatok Petőfi halálá¬ 
hoz. XXVIII.—XXX. — Egyház és iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. Irodalom e's 
művészet Közintézetek, egyletek. Mi ujság? A magyar Akadémia palotája. Szinházi 
napló. Sakkjátők. Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Hetinaptár. 

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

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

I 

Nyolczadik évi folyam. 

Pest, február 10-én 1861 

félév8Sa<»'l|-a'>' 'Jjságr hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% iven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnani Uisácra 
* ft l i ' a P o l i 4 i k a i Újdonságokkal együtt 5 ft. uj pénzben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 10 ft e'vneevedre 
____lJUJ>enzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasitandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1 szám ) 

Gróf Apponyi György. 
^*z országbírói méltóság, ősi alkotmányunk egyik legrégibb 
menye. A Judex curiae latin elnevezés mutatja, hogy az or-

'zagbiró a király székhelyén a legfelsőbb fölebbviteli hatóságot 
*épezé, s a m{dön idök folytán, egyes személyek helyett a kolle-
fi+aiíf kú*óságok hozattak be, az országbíró, a nádor jelen nem 
etében, a hétszemélyes tábla elnöke lett. Országgyülések alkal-

Val, a nádor jelen nem létében a főrendeknél elnökölt, valamint 
a Karok és rendek tábláján is az elnöki széket, egy más törvényke-

'iztviselő, a királyi tábla elnöke, a személynök, foglalá el. — 
után igazságügyi miniszter neveztetvén ki, az országbírói 
pusztán a hétszemélyes tábla elnökségévé változott. A mi-p y g 

p a „méltóságos főrendek táblájáéból egyszerüen a „felsőház" 
ett> az országbíró is megszünt e magas gyülekezet rendes elnöke 
enni, habár az azon évben Pesten tartott országgyülés alkalmával 
elsöhái M i l á h G ö 

ggy 
elsöházi elnöknek épen Mailáth György neveztetvén ki, azért a 
orniány ezen választása, egye¬ 

p 
y ezen választása, egye 

nes összeköttetésben nem volt a kin ^nevezettnek országbírói tisz¬ 

és viszonyok ha-
g y h o z t a magaval> hogy 

ben a több mint 10 évig 
országbírói méltóság 
reállittatott. Az okt. 

egfelsöbb kéziratok ugyan 

g ó különösen az ujon-
t n

 n . tervezett m. kir. helytartó 
janács vezérletével leend meg-
kö 1^'j8 a fötáraokmester elnö-
, • Kodése csak az országbíró í Z t e t é Í f ] 
róva 

k o r a b l : ) a n 

akar V 
l 

országbi-
a t a l t elvállalni nem 

' & m i d ö n e ^ m a s á1 ' 
s á „ r a neveztetett ki e méltó-

zési ü k ö z b e n ' a törvényke-
jöttek létthlU ° l y ™ZOn{ok 

L ll 
a gbL , T í 

P Iró> minden idejét a 
riil K y é s i "gyekben felme-
l a „ .b°nyodalmak veszik kizáró-i ag igénybe. 

Azon hazánkfia, a kire e 
n agy feladat megoldása vár, GRÓF APPONYI GYÖRGY. 

Apponyi György gróf, a ki született 1808-ban, s már kora ifjusá¬ 
gában a m. kir. udv. kanczelláriánál fokonként fogalmazói s titok 
noki hivatalt viselt, késöbb a kir. tábla bárója lett, végre pedig az 
udvari kanczellária másodelnöke, mely hivatalát az 1848-ki po 
zsonyi országgyülésnek csaknem végeig nagy erélylyel folytatá 

Nincs most annak ideje, hogy elmondjuk, mennyire népsze¬ 
rütlen ember volt egykor Apponyi György az országban. Most 
már más idök, más viszonyok vannak, s hiában akarnánk a régi 
dolgokról a jelen szempontjából ítélni. Akkor pártérdekből és 
szenvedélyből mondtunk mindenkiről itéletet : most pedig kizáró¬ 
lag azt veszszük tekintetbe,hogy ki bizonyitotta be magát igazi hü 
magyar hazafinak, a megpróbáltatás nehéz éveiben ? 

Ezóta egyszersmind a legnagyobb s legnehezebb politikai 
kérdéseket megoldák az idők, eldönték az események A történész 
ugyan fel fogja jegyezni, hogy például a kir. városok rendezése 

tárgyában mily szük körre szőri-
tött választási törvényjavaslat 
volt az, mely az udv. kanczellá-
riától, királyi előterjesztések 
alakjában, az országgyülés elé 
terjesztetett? De nem kell fe¬ 
ledni, hogy mily világ volt még 
akkor, s mily nézetek uralkod¬ 
tak, nemcsak hazánkban, hanem 
egész Európában is. A világhirü 
tudós, Guizot, a ki Lajos Fülöp 
francziák királya alatt 8 évig 
volt miniszter, mindenkép el¬ 
leneszegült a franczia választási 
törvények megmásitásának, pe¬ 
dig azon időben a dusgazdag és 
annyi forradalmat átélt Fran¬ 
cziaországban is, csak az birt 
követválasztási joggal, a ki leg¬ 
alább 200 franknyi egyenes adót 
fizetett. Ilyen egyén pedig még 
az óriás Francziaországban is 
legfölebb csak 200,000 találko¬ 
zott! Ma már másként van min¬ 
denütt. Francziaországban az 
átalános szavazati jog uralko¬ 
dik, Magyarországban pedig az 
1848-ki dicső törvényekben a 
választási jog oly bőkezüleg 
van osztogatva, hogy e rend¬ 
szabály által nálunk, mindej 

auj^Mj 
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csak valamennyire is önálló férfi, a politikai jogok ezen légbe-! 
esesbjét akadály nélkül élvezheti. Csak egy hiánya van e törve-1 
nyéknek, hogy tudniillik, az akkor uralkodó tekinteteknél fogva, 
mózesvallásu hazánkfiai az alkotmány sánczai közé be nem vé¬ 
tettek. Meg vagyunk győződve, hogy e hiba, a legelső alkalommal,1 

ellenmondás nélkül ki lesz javítva. 
A felhozott példából látjuk, hogy mily nézetkülönbség ta¬ 

pasztalható, az aránylag csekély 12 évi időköz alatt is. Boldog az, 
a ki az idővel maga is haladni tud, s a ki nem hasonlit az egykori 
franczia legitimistákhoz, a kik 1793 ban kiüzetvén az országból, a 
midőn 1815 ben visszavándoroltak, csak azt árulák el, hogy a le 
folyt évek alatt semmitsem tanultak, semmitsem feledtek. 

Istennek hála, hogy hazánkfiai, kik hosszu szünetelés után 
ujra a tevékenység mezejére lépnek, nem ezen megrótt osztályhoz 
tartoznak. 

Nem kizárólag Apponyi Györgyre mondjuk ezt, mert valaki 
még hizelgésnek találná szavainkat venni, hanem ugyanezt mond¬ 
juk nemzetünk legtöbb előkelö fiaira, a kik a 10 évi kényszeritett 
hallgatást a sorstól elrendelt jótékony életiskolának tekintették, s 
a vérig veséig ható leczkékböl üdvös tanulságokat vettek. 

Véleménykülönbségek most is mutatkoznak, de a czél min¬ 
denütt ugyanaz; talán szétágaznak az utak, melyeken haladni aka¬ 
runk, de az irány minden részen egyenlő. 

Ezeket elörebocsátva, nem félhetünk a félreértésektől, ha Ap¬ 
ponyi György grófnak életirásában, az egykori udv. kanczellár 
müködésének egyik legfőbb vonását sem mellőzzük 

Mindnyájan emlékezünk rá, hogy az 1844-iki országgyülés 
bevégzése után, Apponyi György kanczellár minden törekvését 
oda irányzá, hogy a következő országgyűlésre konservativ többsé¬ 
get tudjon elöteremteni. A foganatba vett eszközök azonban épen 
nem voltak alkalmasak a szándékba vett czél elérésére: A történet 
bebizonyitotta, mennyire hibás politika volt, a fényes nevü s nagy 
birtoku konservativ főispánokat & megyék kormányrudja mellől el¬ 
mozdítani, s helyökbe, (nevezzük öket valódi nevükön), pecsovics 
adminisztrátorokat nevezni ki. 

Azonban mindezek oly tervelődések voltak, miket az 1848-ik 
után bekövetkezett irtózatos viharok végkép elsodortak, ugy hogy 
emlékük is csak a történetírás lapjain maradt meg. 

E pillanatban Apponyi György egy oly kormány tagja, mely 
a mi a főispánok kinevezését illeti, egészen az ősrégi rendszernek 
hódol. Most a főispánok a megyékben megint azon állást foglalják 
el, melyet törvényeink kimutatnak, s melyet az egykori ellenzék 
mindig követelt; tudniillik, hogy ő méltóságuk képviselje a ko¬ 
ronát, elnököljenek a közgyüléseken és a tisztújitó székeken, de 
máskint a megye kormányzásába be ne avatkozzanak, mert ez 
kizárólag a közgyülést és a szabadon választott tisztviselösé-
get illeti. 

Mellőzzük ez alkalommal Apponyi György gróf működéseit 
az ugynevezett megerösbitett birodalmi tanácsban, mert tudjuk, 
hogy hazánkfiait csak az erkölcsi kényszerüség s valamely gyakor¬ 
lati eredmény elérhetésének reménye birhatá arra, hogy ezen tör¬ 
vényeinktől el nem ismert idegen testületben hihetőleg egyszer 
mindenkorra megjelenjenek. 

Még csak a jelenben Pesten müködő országbírói tanácskoz-
mányról kell annyit megemlítenünk, hogy közhiedelem szerint e 
tanácskozmány eredménye kielégitő leend, miután a nemzetnek 
azon kivánsága, hogy elöször a megyei törvényszékek helyreállit-
tassanak, másodszor, hogy a magyar magánjogból minden, a mi 

' csak lehető, ujra érvényre emeltessék, a tanácskozó bizottmány 
kebelében közmegegyezéssel találkozik. 

Pogány magyarok napvárása. 
(Az os mythosz szerint.) 

Hasadj, hajnal, hasadj már! 
Szivünk, lelkünk alig vár, 
Hasadj ki szép pirosra, 
Pirosra, harmatosra, 
Mint a rózsa 1 ;vele 
Levele, 
Imikönyünk hull bele, 
Hull bele. 

Hasadj, éi szüld a napot, 
K legszentebb csillagot, 
Hadd tépje síét az éjet, 
Mely leikeinkre lépett; 
Naj)! te vagy az Istenünk, 
Istenünk, 
Az éj ellen fegyverünk 
Fegyverünk. 

Mikor te lépsz az égre 
Lengő aranymentébe, 
Aranysugár-paripán, 
Sirva fakad az imán, 
Turul madár felröppen 
Pelröppen, 
Százezer kard megcsörren, 
Megcsörren. 
Forrás indul, ér csereg, 
Midőn látják képedet, 
Erdők , mezők zajongnak, 
Mint kikről lánczot óidnak, 
Nyilik a föld virága, 
Virága, 
Rajt harmatgyöngy a párta, 
A párta. 

Lásd a Mátra kék hegyét, 
Milyen vágyva néz feléd, 
Duna szent hullámai 
Vigan kezdnek zajlani, 
Fényben ragyog Budavár, 
Budavár, 
Szivünk, lelkünk alig vár, 
Alig vár. 

Szemed csak egyet pillant, 
Es im zeng a hőai lant, 
Az ősz táltos kezdi meg, 
S visszazengi völgy, berek, 
Ifjak, szüzek utána. 
Utána, 
— Igy vár téged egész ország 
Dunája. 

Villogtatjuk kardjaink , 
Csattogtatjuk pajzsaink, 
S a mit csak kiván szived, 
Paripánk is a tied, 
Kincsünk, vérünk, mindenünk, 
Mindenünk, 
Csak jőj már, jőj, Istenünk, 
Istenünk! 

Süsd ránk arany világod, 
Csókold meg a világot, 
A földnek már meleg kell, 
Gyulaszd föl lángszemeddel, 
Es űzd el a felleget, 
Felleget, 
Tűznyiladtól megreped, 
Megreped. 

Mutasd meg szörnyü fényben, 
Mi tenyészett az éjben, 
Hogy a rontó lidérczet 
Leküzdje drága néped, 
S égen, földön dicsérjék, 
Dicsérjék, 
A magyarok Is tenét , 
I s t e n é t ! Mindszenti Gedeon. 

Életem legszomorubb napjai. 
(Naplótöredékek JÓKAI MÓRTÓL.) 

(Polylalás.) 

Nehány percz mulva egy szalontai gazda jött a vezérhez, pa¬ 
naszolva, hogy a katonák elhordtak a kerítését tüzelőnek. 

— „Elhordtak?" kérdé a vezér keserü iróniával : ez nagy dis-
ciplina volt tőlük; másutt ott gyujtották meg,a hol találták s ugy 
feküdtek mellé. Ne haragudjék érte, jámbor hazafi, három nap óta 
veri már öket az esö, s még „ebben az esztendöben'1 nem háltak 
fedél alatt. 

A panaszttevö elkotródott. Fogalma sincs arról békés tűz¬ 
helye mellett ülő embernek, hogy a nyomor nem tanult udva¬ 
rias lenni. 

Vacsora után egy fiatal müvész, kit Görgei nagyon szeretett, 
s mindig magával hordott,vette elö nyirettyüjét,s hatalmas varázs 
hangokon huzta el az akkor legkedveltebb népdalokat : „Talpra 
magyar!"' „Kg a gunyhó, ropog a nád," — aztán meg azt, melynek 
az a refrainje, hogy „Éljen a magyar." Olyan szépen huzta, hogy 
nekem a szivem facsarodott el a gondolatnál,hogy talán egy hónap 
mulva már a dalokat majdnem lesz szabad énekelni; keményszivü 
urak megbüntetik érte még azt is, a ki dallamaikat az utczán fü¬ 
työrészi. 

— Hiszi-e ön, szólt e mélázásom közben Görgei, hogy ez a 
gyerek valaha európai hirü müvész fog lenni. 

Ol van kedvem volt akkor, hogy semmit sem hittem. 
Pedig ebben igaza volt Görgeinek, mert az a nyirettyüs fiu 

abban a piros bársony bluzban Reményi Ede volt. 
Az orvos jónak látta, figyelmeztetni Görgeit, hogy ideje volna 

sebét beköttetni. 
Mintha most is látnám azt a hosszu, mély sebet. Valahányszor 

kísérteibe jövök, hogy a kárhoztatás kövét felemeljem, az egykori 
fővezér feje ellen, mintha mindannyiszor e sebet látnám, e meg-
megnyiló, vércseppekben felelő sebet, és a vezér fájdalomtalan, csu¬ 
kott ajkát mellé, és mintha előttem állna az a kemény tekintetü 
szempár most is, és mondaná: látod, neked ez jobban fáj, a ki né¬ 
zed, mint nekem, a ki érzem. 

Orvosa O . . szky : egy magas barna fiatal férfi, bár nem tar¬ 
tozott a hadsereghez, nagy gonddal ápolá a sebet, mely még akkor 
tört csontokat is vetett ki, s azt mondta nekünk, hogy az a seb 
még nem szünt meg halálos lenni. 

Be jól járt volna vele ! 

VIL ralikócz, ezen czeremoniát meghallván, homlokát rongyokkal be-
Másnap délben indult tova Görgei hadteste. Az eső folytono- kötözte, s ugy járkált fájdalom-tettetéssel fel s alá. Ha ki baját 

sari szakadt, a ki az ottani utakat ismeri, képzelheti mivé lettek kérdezte, csúfolódva azt felelte : hogy őt az uj magyar király, mi 
azok, három napi esőzés után ? 
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A városból pusztult a népség jobbra-balra a szerteesö fal-j Balassa Menyhért és Svendí Lázár a királyj hadakkal Szatmár alól 

vakba. Az nap már semmi, de semmi élelmi szert sem lehete kapni, \ n
Kl sa r . n e 7 ü , faluhoz vonultak, utánok ment ide Zápolya és Hasszán 

még kenyeret sem; a lakosok elrejtek azt, hogy a nyomban jövő 
orosz seregnek legyen mit előadni, nehogy a várost boszuból 
elpusztítsák. 

Egy muszka hadi-fogolylyal találkozám, kit egy „hadi-költő" 
barátom vezetgetett karon fogva. A fogoly valami herczeg fia volt 
(van az az oroszoknál elég) s jól beszélt francziául, értett németül 
is. Csak mosolygott, midőn a hadi-pacsirta szokott enthusiasmusá-
val hegyestül-völgyestül odaajáulotta Muszkaországnak Magyaror¬ 
szágot és a forradalmi seregeket, 

— Á'ekiiiik ti nem kelletek, felelt nagy őszinteséggel, sem 
országotok, sem katonáitok, ha ti még most sein tudjátok, hogy 
miért jöttünk ide? az rátok ntzve szomoru dolog. 

Poéta barátom, odabúgta fülembe : hogy ne igen hallgas¬ 
sunk a fiatal emberre, a ki különben jó fiu, — de hiszen arról ö, 
muszkalétére, nem tehet, hogy a politikából egy szot sem ért. 

A hadtest tovavonult Arad felé. Az egész magyar seregben 
e z v o l t a legszebb hadtest, a III ik és VH-ik. Semmisem mutatta 
rajta az ellenség elől futó sereget. Rendben, tömegben vonult elöl 
a huszárság; utána hét ágyu, a nyolczadik vetágyu, azután a 
gyalogság, oldalt egyegy markotányosnő kétkerekü talyigájával, 
utána ismét egy lovasüteg, a tüzérek ötével sorban fennültek az 
agyuszekéren, a kanócz kézben volt : jöttek a vörös sipkások, meg¬ 
fogyott, de mindig hős csapat; utánuk ismét ágyuk, az ágyuk után 
huszárok fehér csákókkal, ismét daczos képü robogó gyalogság, a 
manswörthi viadorok, a hatvanharmadik zászlóalj, leghátul a leg¬ 
jobb lovasütegek és a Hunyady-huszárok kerek, vörös szalagos, 
" tollas kalapokkal, azt beszélték róluk, hogy ezeknek van legtöbb 

basa is, és bár derék ütközetre a dolog nem került, de apróbb csa¬ 
tázások naponkint történtek. A török táborban ott volt Karalikócz 
is. Egyszer több törökkel egy erdőben lesbe állott, a táborból kijáró 
magyarokra leselkedvén. A Balassa és Svendi táborából Tallóczi 
(melléknévvel Bánfi) Bálint, Mágócsi Gáspár és Székely Antal 
nehány katona kiséretében épen azon erdő felé lovagoltak, hol Ka¬ 
ralikócz lesben állott. Midőn Bálinték az erdőhöz közel értek, elő¬ 
ugrik Karalikócz, s Bálintot név szerint szólitva, párviadalra hivja. 
Társai neki biztatván Bálintot, a bajvivást elfogadja, s oly erővel 
csapnak össze, hogy mindketten lovastól együtt a földre rogytak; 
előbb felugrott Bálint, s a lova alatt vergődő Karalikócznak'fejét 
egy fiatal katona által elültette. 

szenvedélyük' a kozák lándsákkal vitába keveredni. Fedezetnek 
voltak hagyva. 

Követte a sereg vonulását, oldalt, előtte és utána a minder 
rendű menekvők és maradozók szomoru csapata, rendetlen tömeg 
ben lepve el erdőket, mezőket, s bujkálva szerte a kukuriczaföl 
deken. 

A dinnye akkor ért; a rendetlen, kiéhezett zagyva csoportok 
neki estek az egészségtelen tápláléknak, a környék, melyen átvonul¬ 
tunk, úgy tünt elő, a felszeldelt és elszórt dinnyéktől, mint valami 
csatatér, a hol iszonyú sok lekaszabolt emberfő van elszórva, 

Másnap érkezett meg a sereg Aradra. (VolylaUsa kövelkfzik. 

Pontok Magyarország múltjából. 
(Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek.) 

f i -o iytalás . ) 

Midőn 1552-ben Temesvárt, hol Losonczy István parancsolt, 
* törökök megszállottak, a vizikapunál történt csatázáskor egy 
^ubát nevü török hadnagy egy nagy karddal neki huzakodik Pat¬ 
tantyús Balásnak, hogy agyonvágja, s ezt mondá horvátul : Engem 
hivnak Kubáinak! — Balás a vágást paizsával felfogván, abban a 
perczben a törököt lándsájával nyakán keresztül szúrja, igy vála¬ 
szolván : Engemet meg Balásnak! 

1566-ban Kerecsényi László Gyula várát a törököknek felté¬ 
tetelek mellett feladván,a törökök igéretöket itt sem állottak, s az 
Maradt az őrzök közöl csak életben, a ki elfuthatott. Igy menekült 
m e g Zichy György is, ki is, midőn sötét éjjel Várad felé tébo-

méne 
/élték, 

yogna, Serényi Miklóssal találkozott, ki szintén Gyulából ir 
L-, j ^ v e l pedig a sötétben mindketten egymást töröknek vé 

a r a kaptak, s mikorra észrevették tévedésöket, már egymást 
eg is sebesitették. Együtt mentek ezután Váradra és sebeikből 

, L gyógyulván, Zichy György később mosonymegyei alispán lett. 

* # 
.. "esopotamiából az Eufrates mellékéről egy Karalikócz nevü 

T° •.o bajnok csak azért jött Magyarországba, hogy a hires vitéz 
A un Györgyöt láthassa. Midőn Maximilian királylyá koronáztatott, 
regi szokás szerint a világ négy része felé karddal vágást tett. Ka 

A családi élet a nő körül összpontosul; a dolog természetéből 
folyik tehát azon következés, hogy a nök a családtagokra, köztök 
férjeikre is nagy befolyást gyakoroltak s gyakorolnak. Nem ritka 
azon eset napjainkban is, hogy a nő férje tetteinek is irányadója. 
Egy nemzetét hőn szerető nőnek férje rosz hazafi alig lehet. A 
magyar nőkben az asszonyi erényeken tul a hazaszeretet, nemes 
büszkeség, férfias bátorsággal párosulva, kitünő jellemvonáskint 
emlithetö. Ezt tanúsítja történetünk több eseménye, például fel¬ 
említhetem a páratlan nagy hazafit, Hunyady Jánost, kinek nemes 
törekvését egész életén át a nagyravágyás, hai alommali visszaélés 
sohasem szennyezé, éá ki tudja, vajjon e nagy ember tetteinek ily 
irányban nyilvánulása, legalább egy részben nem a szintén párat¬ 
lan jellemű nőnek, Szilágyi Erzsébetnek tnlajdonitható-e? Miután 
e lelkes nő felöl, mindamellett, hogy férje után első rangu magyar 
nő volt, hogy nagyravágyó lett volna, még ellenségei sem mond¬ 
hatták, söt a történet ellenkezöt bizonyit, s Erzsébetet a fentebb 
emlitett s a magyar nök sajátjául állitott tulajdonokkal ékeskedő 
lelkes nőt példánykép gyanánt állitja elénk. Ugyanis, midőn Er¬ 
zsébet szerencsétlen fia László megöletett, Mátyás pedig fogságba 
tétetett, nem asszonyi sírással, hanem fegyverrel igyekezett fiát 
a fogságból kiszabaditani, és a mint Mátyást királynak tehette, c 
nemes boszuállás után Erzsébet ismét a bús özvegy nő lett, s min¬ 
den országos dolgokba avatkozás nélkül, söt a mi a világtörténet¬ 
ben is talán egyetlen példa, az udvari fény kerülésével, csendes 
magányában Vajda-Hunyadon, mint egykori boldogsága helyén 
élt és halt meg. * 

* * 
A gyengédebb asszonyi tulajdonokon kivül férfias bátorsá¬ 

guknak is a magyar nök több példáját adák, jelesen történetünk 
tanúsítása szerint: 

Midőn Salamon 1073 ban Belgrádot ostromolta, a bevételt 
egy, a várban levő magyar fogoly szüz azon hős elszántságának 
köszönhette, hogy e szüz a várat felgyujtotta, ezáltal az örizetet 
abarba hozta stb. * 

1428-ban Zsigmond király Ráczorazágban a törökök ellen 
harezoiván, Galambócz várát ostrom alá veszi. Ott volt vele a 

várra a Dunáról ágyuztatott. Ezeket Zsigmond egy, 1434-ben kelt 
királyi levelében maga felemlíti. 

•» » # 
A Zápolya-párton álló Homonnai György neje Tarezai Anna, [ 

Ferdinánd népe ellen Tarkő várát hősiesen védelmezte, érzülete s 
bátorsága jeléül a várfokra egy nagy fekete zászlót tüzetett ki 
^1589-ben). # 

• s * * 

^ A szintén Zápolya punján állott Bebek Györgyöt Maximilian 
vezére, Svendi Lázár haddal támadván meg, a távollevő Bebek 
nejét, Patóci Zsófiát leányaival együtt Szádvárban ostrom alá 
veszi 1567-ben. Midőn Bebek kémjeit, kik által a hovaelőbbi 
segitséget nejének izenni akarta, elfogták volna, a várat ostromló 
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magyar sereg vezére, Forgács Simon, Zsófiához beizent, hogy a 
várat adja fel. Zsófia Simonnak azt izente, hogy Ö épen nem ugy 
termett asszony, ki egy várat szép szóra is feladjon. Az ostrom te¬ 
hát folytattatott, s megérkezvén Kassáról nagy ágyukkal Svendi 
is, a vár falait lerontatta. Látván Zsófia, hogy a várat soká nem 
tarthatja, segítséghez reménye nem lehet, a várat oly alku mellett, 
hogy a hadi készületeken kivül, mást mindent elvihet, feladta, Zsó¬ 
fiát leányaival s vagyonával együtt, kisérökül Mágócsi Gáspárt s 
több előkelő magyar urat melléje adván, Szendi Torna várába ki¬ 
sértette. # 

* » 
Hasonló férfias bátorságot tanusitottak az itt felemlitett pél¬ 

dákon kivül, Szécsi Mária Murányon, Zrinyi Ilona Munkácson, a 
mi eléggé ismeretes. {Folyt, következik.) 

Garibaldi Caprera szigetén. 
Caprera olasz sziget, Garibaldi lakhelye. E sziget lakosainak száma 

2000 lélek, a nép élelmének főága szőlőmivelés, és halászat. Minden déli 
gyümölcs megte¬ 
rem, gyönyörük _ ^ _̂ _- _=^5s 
vidékei; magas ^ .^g-cgS^K^"1" ~ - ^ - I ~ - ^ í 
bérezek oldalain _s^S3-=y-^-^r z'f - — 3 _ -
virágzó gyümölcs- ^ I B i ^ 
és szőlőkertek, mo¬ 
solygó völgyek, 
délre fej ér lik a 
véghetetlen ten¬ 
ger, nyugatra Gae-
ta hegyei Nápoly 
napfénytől ragyo¬ 
gó partjai, a füs¬ 
tölgő Vezúv csu¬ 
csai látszanak a 
kéklő távolban. A 
tengeri madarak 
siket éneke, a ten¬ 
ger habjainak zu¬ 
gása, a meszsze 
homályló szigetek 
látása, oly bájos 
képet állit az el¬ 
merült néző elé, 
mely szivemelő és 
csodaszerü. A régi 
római épületek 
nagyszerü romjai 
a csodálatos bar¬ 
langok, a tengerbe 
nyuló meredek kő¬ 
szirtek csoportja a 
természet búson¬ 
gó képét mutat¬ 
ják. E szigetnek a 
világtól elzárkóz¬ 
va élő népe meg-
tartá erkölcsi tisz¬ 
taságát — nem ia-
meri a müvelt vi¬ 
lág bűneit. 

Augustus ró¬ 
mai császár, itt 
tölté magányban 
élte utolsó napjait, 
e nagy császár 

Garibaldi mint földmivelő 

kormánya a római világuralom fénykora volt, miután a világ népeit a pol¬ 
gárháború iszonyain keresztül vezette, a béke malasztaival boldogitá. — E 
nagy ember eljárása kimért, meggondolt volt, vészek között hideg, és okos 
maradt. Terveit titokban tartá, a mások lángeszét, szenvedélyét fel tudta 
használni, mindig czélt ért. Rómát téglából épültnek találta, márványból 
keletkezettnek hagyta el. Nyomorult gonosztevők e nagy császár mellett az 
utána következett uralkodók : Tiberius, Caligula, Claudius, Néró. 

A sziget barlangjai között legnevezetesebb a Grotta Matrimania. E 
csodálatos barlang a természet müve, de emberi kéz idomította; 55 láb szé¬ 
les, 100 láb hosszu. Közepén félkörben emelkedik két kőállvány, melyhez lép¬ 
csők vezettek a nap istenéhez, melynek itt bálványképe felállítva volt. A 
napisten ilyen barlangban imádtatik. A barlang napkeletnek néz, benne a 
néma csend — a borongó homályos fény, a falazatról hulló vizcsöppek halk 
csengése, a szép kilátás a tengerre és a távolban kéklő szigetekre, komoly és 
vallásos érzelmeket ébresztenek az érezni tudó ember kebelében. Ilyen volt 
régen a napimádók temploma. Itt tartotta Tiberius római császár lakadalmi 
ünnepélyét. 

Augustus után Tiberius l l éven át lakott e szigeten — pompás pa¬ 
lotákkal rakta meg. Róma — a világ gyülpontjává tette. Ezen ember élete 
egy rettentő Ítéletként nehezedett az emberi nemre — ostorul küldve a 
földre. Gonosznak születvén, ördögi módon bánt, elátkozva veszett el az ak¬ 
kori megromlott világgal. Miután álnok utakon magához ragadta a világ 
uralmát, idejött, hogy életuntságát kéj élvezetekbe temesse. A rémkormány 
melyet behozott, őt magát is rettegésbe hozta; nem engedte, hogy nyugot-
tan éljen, haljon. Nyomor volt élete. Hogy kínjait enyhítse, egy szörpöléssel 
szerette volna kiinni a világ minden gyönyöreit, mint egy tojás levét. A 
Zeus-Villa bérez tetején volt Tiberius lakhelye, most is látszanak az egykor 
fényes császári lak elszórt romjai; földalatti csarnokok, szobák maradványai, 
összetört márványoszlopok; kőfaragások, lépcsők most is szétszórva hever¬ 
nek. E villa egykor Róma minden kéjlakait ékességére felülmulta. Az idő 
őszült, évszázadok multak el, de Tiberius emléke most is ól itt a nép közt. — 
A rettenetesség tovább él az ember emlékezetében, mint a jóság. 

Tiberiusnak e szigetem lakása satyra volt az emberiségre. Itt tobzó¬ 
dott a szörny, a zsarnok innen mint ragadózó kánya tekintgetett széjjel; lá¬ 
tott mindent, a mi a szigeten történik, innen osztá parancsait a keresztyének 
leöldösésére. 

E gyászos idők, hála az égnek! elmultak — ott, hol egykor a lydiai 
fuvolák zengtek étieket. Tiberius előtt a legszebb nők tánczoltak, — most 

minden rom, és 
^_ _ _ kietlen; a szegény 

'€_ - 3 . ^ r ^~~" -~ .p -~~-^z^-_ paraszt barma le¬ 
gelve jár, ceak 
gyümölcsfák dísz-
lenek, a ezőlőluga-
sokon dus fürtök 
lengenek. Az el¬ 
pusztult fényes 
palota helyén an¬ 
nak elmállott rom¬ 
jai fölött egy ká¬ 
polna áll magas 
keresztjével. — E 
kápolna a győze¬ 
lem! az a keresz-
tyénség diadalma 
a pogányság fö¬ 
lött, e helyen kép-

* zeletünk előtt két 
rendkivüli alak le¬ 
beg — a megőszült 
Tiberius, a világ 
ura, az elhaló 
pogány világ er¬ 
kölcstelen képvi¬ 
selője — és az er¬ 
kölcsi t i sz taság 
ideálképe, a Krisz¬ 
tuskeresztre feszit-
ve. Ezen két alak 
ugy áll egymás 
mellett — mint áll 
a sötétség bálvány-
istene — a világos¬ 
ság szent istené¬ 
vel. — B. M. 

Ez régibb tör¬ 
ténete a földközi 
tenger azon kis 
szigetének, mely 
napjainkban uj 
hirre jutott. Az 
ujabb kor egyik 

legnevezetesebb embere, Garibaldi tette azt híressé, ki e szigetet már ré¬ 
gebben lakhelyéül választva, a tavaly viselt harczai után, a nagy világ za¬ 
jából ide vonult vissza, ide, kedvelt csendes magányába, hol mint egyszerü 
polgár, mint gyöngéd atya, békés polgári foglalatosságait űzi, s egyszerü 
tűzhelyén, családi boldogságot élvez gyermekei körében. — Elmond¬ 
juk mi is mások után, hogy korunk nagy emberei közöl alig van egy is, 
kinek nevét oly átalános elismeréssel hangoztatnák, mint Garibaldiét, ki a 
régi klassikus Róma Cincinnatusaként tünik fel korunkban, egyaránt nagy 
a harczban s békében. Harczi tetteit elmondtuk számtalanszor, most keres¬ 
sük fel e hőst saját tűzhelyénél. 

Két képet vesz ezuttal a nyájas olvasó, az egyik Garibaldi lakházát, a 
másik magát Garibaldit ábrázolja, caprerai foglalkozásában. Ott van az egy¬ 
szerü lak, melyben a hős, nemes önmegtagadásában, megvetve a világi hiu¬ 
ságokat, pihen a harcz fáradalmai után, ott van ő maga, s a hősi kar, mely¬ 
lyel fegyvert forgatott s országokat hóditott, most az ekeszarvát fogja. A 
nagy hőst s az egyszerű földmiveat egykép csodálhatjuk. 

Midőn Garibaldi, a meghódított két Szicziliát Viktor Emánuel király 

kezébe átadta s Caprerába vonult, a lapok azon hirt hozák, hogy caprerai 
laka, azalatt mig odajárt, királyi barátjának uj koronát szerezni, ez utóbbi 
nagylelkűségéből pompás épületté változott, melylyel a király a hőst meg¬ 
lepni akarja. Kisült később, hogy e hir, a lapok levelezői ábrándozása volt 
csak, mert Garibaldi, ugyanolyan állapotban találta lakát, milyenben ő azt 
elhagyta. — Dumas franczia regényíró s Garibaldi barátja, e lakot igy irja 
le : A lak földszinti épület, van benne kilencz lakosztály. Jobbra a tornácz-
ból, — mely ebédlőül használtatik, — Garibaldi szobájába jutni. E szoba 
nedves voltánál fogva igen egészségtelen, de azért Garibaldit semmiképen 
sem lehet rábírni, hogy azt mással cserélje fel. A szoba bútorzata a legegy¬ 
szerűbb, van benne egy faagy két matráczczal, egy rozzant kisasztal, ócska 
zöld pamutkelmével beterítve, ez asztal az ágy felső végén áll, s éjiasztalkául 
is szolgál, az asztal előtt egy igen megviselt karszék foglal helyet. Két szek¬ 
rényben, nem a legszebb rendben ágylepedők, törülközők, s átlyukgatott 
zászlók, Garibaldi régi kedves emlékei vannak. E szobában van tovább ha-
ditörténeti könyvtára, mely legközelebb egy gazdasági kézikönyv 7—8 
színezett kötete által fog szaporodni. A szobának legnagyobb ékessége, Ga¬ 
ribaldi leányának arczképe, melyen mint négyéves gyermek van ábrázolva; 
az ágy fölött egy medaillonban, nejének Anitának, és saját édes anyjának 

\ maszlagos nadragulya. 
A maszlagos nadragulya (Atropa belladonna, Tollkraut, Lu-

lok) tájszólások szerint még farkascseresnyének, veszettfünek, 
maszlagnak, ördög-bibirkónak stb. is neveztetik. Jellemzik : 5 lepű 
kehely, s ugyanannyiszor hasábolt, harang-alaku mintegy ujjnyi 
hosszu, alul barnazöld, fölül szennyesbibor szinü virágai, s komor¬ 
zöld levelei. Gyökere husos, répaidomu, s elágazott; bogyói göm¬ 
bölyűk, s vadcseresnye nagyságúak; megéréskor kinálkozó fé¬ 
nyesfekete szinüek, s szép piros nedvvel töltvék, melynek édesee 
ize van, mely két utóbbi körülmény számos áldozatot hozott. A 
barnasárga magvak a bogyókban nagy tömegben vannak jelen. 
Terem árnyas erdőkben, árkokban, vágásokban s igy már termé¬ 
szeténél fogva bújik az emberek, állatok elől. Hazája leginkább 
közép- és déli Európában. Hazánkban szintén igen el van terjedve. 
Ez a legmérgesebb növények egyike. Bogyói, szára, levelei s gyö¬ 
kere telve van az ugynevezett Atropin mérges, kábitó narkotikus 

Garibaldi lakháza Caprera szigetén. 
najfürtei vannak, valamint egy más szegen Vechi arczképe és Garibaldi 
zsebórája együtt függ, — az ablak mellett látható egy ócska tükör, mely 
jnég édesanyja bútorai közöl való. Balra a tornácztól, Garibaldi barátjainak 
hálószobái vannak, mindegyikében vaságyak. Ezen szobák mögött van a 
*°nyha és éléskamara. A ház közepén — a tornácz mögött, van még egy 

. aniara, melyben a sziget terményei, különösen bab és burgonya van elta¬ 
karítva. 
, A szigetnek egész marhatartása 1 bika, 8 tehén borjúikkal, 5 szamár, 
*ct ló. 
-. Garibaldi legmeghittebb barátai, Menotti, Fruscianti, Gusmaroli és 
j S s o nála tartózkodnak, vele együtt halásznak, vadásznak, együtt végzik 

. öldmivesi munkákat, s mindnyájan a család tagjaiul vannak felvéve. A 
napi munka után, este a ház valamennyi lakói, az egyszerü vacsorához ül-

> m i t régi komoly visszaemlékezésekkel fűszereznek, vagy a hős leánya 
a zongorához ül, (e zongora a ház egyedüli fényüzési czikke), s hallatja szép 
aalait, miket a társaság figyelemmel kisér és hallgat. 

f^°ST bű legyen a leírás, meg kell még emlitenünk, hogy a brit szige¬ 
tek népe, melylyel az egész világon mindenütt találkozhatni, — Caprerában 
Js képviselve van, egy embergyülölő és világunt angol hölgy által, ki e 
puszta szigeten, Garibaldi laka közelében telepedett meg. 0. 

anyaggal. Főként a bogyóiban levő piros nedv roppant mérges, 
sőt nagyobb mértékben véve halált hozó hatásu; s mint emliteni, 
számos, tudatlanságból eredt szerencsétlenségnek lőn okozója. 

A többek között egy öreg ember Tirolban, s egy pásztor 
Schwarzwaldban e bogyóktól nehány óra mulva iszonyu kinok kö¬ 
zött haltak meg. — Vogt, vizsgálódások után, e növény hatását 
vény szerint háromfélekép különbözteti meg. Kisebb adagban véve 
inger-csökkenést, s ezzel egyidejüleg az idegrendszer tevékenysé¬ 
gének emelkedését, erős vértolulást a fejben, s vérhevülést idéz 
elő. Nagyobb adagban e körülmények hatalmasabban lépnek föl. 
A fejben elviselhetlen nehézség, kábultság, delirium, az öntudat 
elvesztése, düh s ezek után mély álom áll elö; a külérzékek eltom¬ 
pulnak, a szempillák lezárulnak, a szem-láta (pupilla) kitágul, a 
világosság iránti fogékonyságot elveszti; a fülek |mellett erős zu-
gás, s több más agy-zavarok jőnek létre. A torok görcsösen huzó¬ 
dik össze, kiszárad, s az illetőt iszonyu szomj kinozza. A nyelv el¬ 
nehezül, a beszéd érthetlenné válik. Az ajkak megkékülnek az 



ütér-verés és lélekzés gyorsul. E hatás 12—72 óráig is eltart; de 
utóhatásai kisebb mértékben azután sem maradnak el. Még na¬ 
gyobb adagban a halál elkerülhetlen. 

íly eredmények mellett — okszerűen, s avatott kezektől hasz¬ 
nálva, mégis mily hathatós gyógyszer rejlik e növényben! 

A gyökér és szár kiszárittatván porrá töretnek, s vagy mint 
labdacsok, vagy vizben különféle betegségekben szoktak gyógy¬ 
szerül rendeltetni. E növény pora, s leginkább vonata (extractum 
A. belladonna) gyógyitja a kedélybajokat (melancholia) víziszonyt, 
vagy veszettséget, toként ha ez veszett állatoktól származik. Ez 
utóbbi esetben többnyire biztos hatásu, ha a segély idején nyujta¬ 
tik. — A veszettség e gyógyszere sok ideig volt a feltaláló titka 
(Mayerné, Hannoverben) mig végre azt Munch orvos 1783-ban 
megismertette. Ezenkivül használtatik még rák, szélhüdés, fojtó 
hurut, daganatok, idült köszvény, vizkór, váltóláz s több más ba¬ 
jokban. Hahnemann vizben oldott kivonatát sárgalázban különösen 
ajánlja. Külsőleg tapaszalakban (empl. belladonnae) izomkeményü-
lések és daganatokban segit. 

Ha már most e két ellenkező, veszélyes és gyógyhatását ösz-
szehasonlitjuk, lehetetlen nem bámulnunk a gondviselésnek a ter¬ 
mészet alkotásábani véghetlen bölcseségét, midőn tapasztaljuk, 
hogy épen azon növényben, mely oktalanul használva a legszomo¬ 
rubb betegségeket vonja maga után, — épen ugyanazon növény¬ 
ben rejtette el e betegségek leghathatósb gyógyszereit! 

Nemcsak bevéve okozza a maszlagos nadragulya a szerencsét¬ 
lenséget; még szaga is kábulást, gyöngébb idegzetüeknél eszelös-
séget idéz elö. Egyébiránt a még el nem hatalmasodott bajon le¬ 
het segiteni ellenszerekkel, minők : a főnek hidegvizzeli mosása, 
hánytató, erős kávé, bor, eczetsav, czitromsav, szappanlé, stb. 

Olaszhonban e növény leveleiből arczszépitö vizet készitenek, 
s bogyói piros nedvét a nök elég balul arczpirositásra használják. 
Innét van bella-donna (szépnö) neve. 

A népek babonás osztályánál a csalók, vénasszonyok és leá¬ 
nyok, kik boszorkányoknak tartattak, e növényből készitettek a 
boszorkamj-irt, Udércz-zsirt, kanördög-hdjat s több efféle bolond 
kenőcsöt. Ezzel kenegették aztán be homlokukat s hasukat, s ká-
bult elragadtatásukban seprőre ülvén ugy ugrándoztak, azt hive, 
hogy ők most az ördögök czimboraságában tanczolnak, mulatnak. 
A szegény hiszékeny nép pedig mindezt félve bámulta, s hitt ámitó 
szavaiknak. 

Az Atropa egyik külföldi faját érdemesnek tartom itt a meg¬ 
említésre. Ez az úgynevezett Mundragói'a (Alraun), mely főként 
Görögországban, a középtenger vidékein s némely keleti tartomá¬ 
nyokban tenyészik. Gyökere és szára még narkotikusabb, mint a 
többi atropa-fajé, azonban késő öszszel érő diónyi nagyságu szagos 
almáit, bár álmosságot idéznek elő — keleten megeszik. Innét a 
régi közmondás :inotidi't.tgoruni comedere: dolgaiban röstnek lenni. 
A mandragóra a régieknél igen nagy becsben volt, keleten inger¬ 
lékeny, termékein itő hatást tulajdonítottak neki, s abból készítet 
ték a szerele m-itult, melyről az illető gyakran örökre elaludt. To-
vábbá csináltak belőle a csalók láthatlanná varázsló kenőcsöt, 
melylyel ha valaki magát befente, bizonyosan nem látták — a *;;. 
tétben. Használták még boszorkányság ellen is, mint talizmánt. 

A régi jó germánok a mandragóra gyökereiből egy vagy más¬ 
fél láb hosszu, (zifiánál czifrább emberi alakokat faragtak, s azt 
tartották, hogy azok egy ártatlanul fölakasztott ember porából kel¬ 
tek ki. Ez emberkéket ök különíélekép kitarkázták. föleziczomáz-
ták aranyos ruhákba, saház valamely titkos helyén szépen eldug¬ 
ták ahhoz készült ládácskába, s csak akkor hozták onnét elö, ha 
kincseket s más egyebeket jósolni volt reájok szükség. Mikor ebéd 
és vacsora ideje \ olt, az Alraunnak is tálaltak jóiéle étkeket, finom 
italokat. (Hogv vajjon illegette e? arról nincsenek adataink.) Min¬ 
den szombat este megmosták borban és tejben, s minden hóban uj, 
tiszta ruhát adtak reájok. Ahol ily Alraun volt, ott azt hitték, min¬ 
den boldogság mi gvan a háznál : gyors fölgyógyulás a betegség¬ 
ben, termékenység a családban, (mire a régi urak sokat adtak!) 
könnyü szülés az asszonyoknál, pörös dolgok szerencsés kimenetele, 
s több ilyetén hasznos házi dolgok. Némely időszakban az Alrau-
nok rendes kereskedelmi czikket képeztek, s olykor a javának, s 
ügyesebbnek darabja 60 — 100 tallérért is elkelt. De későbben az 
AÍraunok minden tehetségüket s becsüket elvesztették, miután a 
csalók más gyökerekből is kezdték öket faragni, melyek bizonyo¬ 

san nem lehettek oly hatalmasak, s bölcsek, mint a valódi mand¬ 
ragóra gyökérből készültek. 

Ez Alrauii-einberkék voltak tehát a régi jó ritterek jóspapjai, 
melyek a hozzájuk intézett kérdésekre feleltek és jövendőt mond¬ 
tak! Csak az az egy nagy kár van az egészben, hogy a tisztelt ős¬ 
apák elfeledték az utókor számára följegyezni : hogy vajjon mi¬ 
csoda nyelven beszéltek velök; különben most a jelen kritikus és 
kétséges világban ily jós-emberkéknek mi is nagy hasznukat ve-
hetnök. - Szabó Ignácz. 

Gróf Széchenyi István müveiből. 
(Folytatás.j 

— Ha a forgolódó, piperés, pápaszemes ttb. ügyes, sokoldalú cosmo-
polita, csalfa s hazug : eltűrheti az ember; de mikor az egyszerü, nyiltképü, 
bátor tekintetü férfias valódi magyar, nem oly igaz mint az arany, nem oly 
hü mint az anyai aggodalom, nem oly egyenes cselekedem mint a napsugár, 
8 nem oly nyiltszivii mint a tavaszi hajnal : bizonyára csupa pökedelem, s 
természet csúfja. 

— Csak oly tanácskozás szül bölcseséget » áraszt áldást az emberi¬ 
ségre, hol szabad, hidegvérü, tiszta át — s belátás vezérli a vizsgálatot a 
okoskodást. 

— A felvilágosító opposit-ó czélja mindent előkeresni, kitalálni, s in¬ 
tézni, mi a közjót, s közboldogságot legbizonyosabban s legrövidebben esz¬ 
közli. Keresztyén jótévőséginkben higyjünk minden emberről jót; pénz, ke¬ 
reskedés, alkotmány dolgában, mindenkiről pedig a legroszabbat — ugy 
fogunk ezen s a más világon boldogulni. 

— Szomoru, magában s maga erejében semmit se bizni, a mindenütt 
mást állitni maga helyibe. Az élet pályáján mert egy férfiu, ki ke¬ 
belében viszi a justum ac tenacevi propositi virum stb. eltökélett értelmét, 
vajmi nagy auctoritás a föld kére kén ! 

— Hát ugyan mi az ész? ítéletem szerint jobb érteményét az észnek 
nem adhatni, — azoknak t. i. kik ériei/i akarnak, mint igy : ennek egy pár 
órára van esze, annak több napra, emennek 5, 10, 20 esztendőre, amannak 
egész életre, s ennek századokra, öröklétre. (miyuijuk. 

Egyveleg. 
— (Ilii másolata egy folyamodványnak.) Aradmegyéből, Butyinból, 

vettük a következő furcsa okiratot, annak bizonyságául, hogy mily folya-
ruodványnyal lehetett ezelőtt nehÉny évvel hivatalhoz jutni. A kérdéses 
fbl)amodvány szóról szóra igy hangzik. Belülről : 

Tekintetes cs. kr. Megyei Hatóság! Az érvényes tekintetű cs. kr. Me¬ 
gyei hatosághoz ezen terjesztet kézbesítés Targygyilatott nemeit vonal -
kozna tekintetvényben esedezni, 

Miszerint elő adót folyainatvány az álondoság fekvényeit lévén a cs. kr. 
Pénzügyi őrség felügyelő 4 évig folyta elteltvén aziránt szándékomat rejt 
az eltelt határozat időnek ának rend szabályait szerint régbe teljesitődöt; 

az iránti Nyelvtan cs Irasi tudományokat annak jó Pontyának tutván 
Nemet Magyar és Romáimul, 

ezen határozót beadvány, szivbelje bátorkozok a Magas Tekintetü cs. 
kr. Megyei Hatosághoz folyamotni valamik 

Helységhez egy Jegyzői vagy is más is jó Hivatal vonatkozna a kéz-
besitet folyamat Tárgygyokat szivbelyé veendezni. Köld Boros Sebes 26 an 
1858. B. G.~ 

Kivülről : 3432 pt. '/8 1858. H. — A magas Tekintetü cs: kr: Megyei 
Hatosághoz Aradon B. G. cs: kr: Pénzügyi ör felügyelő Boros Sebesen kér¬ 
vén a kézbesitet Targyokat szerint egy Jegyzőis vagy is más jo — Hivatal 
vonatkozna szivbelye veendezni; ii-

Az eredeti után szóról szóra közli Lehoczky Lénárd. 
b.— (A házassági elválások és a nőknek fÍrjeiktől elszökése) már rég¬ 

től nem volt oly gyakori Angliában, mint most. E nők egyike, egy norfolki 
bankár neje, igen érzékeny szivü lehet, mert miután inasával Párisba szökött, 
ily értelmü le\elet hagyott hátra: ,.Szegény férjem! Tégedet és szegény 
gyermekeinket csakugyan elhagytalak; de tudod, hogy szivem már régtói 
nem a tied s ezért nem lehettem tovább boldog veled. Légy oly jó, küldd 
utánam ölebemet s apróságaimat. Szerencsétlen nőd N. N." 

b.— (Chinai zsákmány.) Az angolok és francziák China fővárosában 
annyi zsákmányt ejtettek kezükbe, hogy csupán a francziáknak jutott rész¬ 
ből egy gazdag chinai muzeumot lehetne összeállítani. Van azok közt ejzy 
óra, valóságot csodamü, mely az évrészeket is mutatja. A chinai császárné 
egész ruhatára az angolok kezében van. Konfucius iratainak egy kiadása, 
mely a chinaiak legvitézebb császárának, Kang-Di-nak volt birtoka, szinten 

| a francziáknak jutott. 
' b. — (A fekete kenyér.) Az orosz czár legidősb fia nemrég Lithváni.í-
ban utazván, a parasztházak belsejébe is be szokott tekinteni s több heh en 
azokban csaknem egészen korpakenyeret látott. Ez eledelből küldött haza 
mutatványt, atyjához a czárhoz. Nemsokára a midőn egyszer a lithvuniai 
kormányzó a csárzári asztalnál volt ebédelendő, ez maga eiőtt a fejér kenyér 
helyett, nigy meglepetésére, egy darab lithvániai fekete kenyeret taült. 
Hogy aztán e talány mellé felvilágositással is szolgáltak neki, az magútól 
értetődik. 
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T A R H Á Z. 
Adatok Petőfi halálához. 

(A mit a nyájas olvasó mai számunk ezen rovatában talál, az kétségki¬ 
vül igen meg fogja lepni, valamint meglepett minket is, midőn a beküldött 
kéziratot először olvastuk. Nem azon levelet értjük pedig, melyet Marosi 
János ur, 1849-ben keresztúri szolgabiró volt szives beküldeni s mely érde¬ 
kes részleteket s combinatiókat hoz a segesvári csata utáni napokból, mint¬ 
egy kiegészítéséül eddigi érdekes közleményeinknek, de értjük azon egymást 
követő két levelet, melyet győrmegyei ev. lelkész, Kápli Lajos ur szívessé¬ 
géből bírunk — ezeknek határozott, komoly hangja, lehetlen, hogy első pil¬ 
lanatra megdöbbentőleg ne hasson minden olvadóra. Nehány hónapja, hogy 
— egy szomoru baráti és hazafiui kötelességet teljesiteni akarván, — Petőfi 
halála módját, helyét és sirját keressük. A beküldött sok szép részletet kö¬ 
szönettel vettük s bizonyosan nagy érdekkel kisérték olvasóink. Az eredmény 
eddig annyi, hogy Petőfi életirása teljes lőn s történetünk egy p-r szomoru, 
de szép lappal gazdagodott. Petőfi halála körülményeit nehány közlemény a 
legnagyobb hűséggel, valószinűséggel é* avatottsággal ecseteié: — azon 
mendemondák, melyek Petőfi é!e:ben maradását hirdeígették, sorba meg lő¬ 
nek czáfolva. S ime, midőn ezen eredményt már össze akartuk állitani, vesz¬ 
szük az alább következő tudósításokat. Több izben mondtuk, hogy nem ad 
hatunk semmit az u. n. harmadik személyek állításaira; nem hallgatunk 
arra, a ki azt mondja : ,,ugy hallotta; azt beszélik; hiteles embertől tudja' 
stb. Nekünk olyan ember kell — mondtuk — a ki először hiteles ember 
azután maga áll e ő személyesen : ime itt \agyok én N. N.: én láttam Petőfit 
1849. után, én beszéltem vele!1' Tisztelt olvasó,alább látni fogod, hogy ezen 
óhajtásunk csodálatos módon teljesült. Tessék elolvasni Kápli Lajos lelkész 
ur leveleit.) 

XXXI. MarosiJános levele. 
Al-Siniéulalva (Erdély), jan. 5 

A Petőfi haláláról szóló adatokat egészen a X X ik levélig figyelemmel 
elolvastam. Látom, hogy még sokan azon jó hiszemben élnek, hogy Petőfi 
él. Én azzal ellenkezőleg afelől vagyok meggyőződve, hogy a segesvári 
csatán elesvén, nem él. En a forradalom alatt a székely-kereszturi járás szol-
gabirája levén (Sz.-Keresztur a segesvári csatatértől két mérfö'dnyi távol¬ 
ságra van, és a legelső állomás ahhoz a Székelyföld alsó részén); midőn 
Bem megérkezett k's táborával Székely-Kereszturra, épen jelenvoltam, ju!. 
30-án. Egyszerre volt szerencsém láthatni a Macskási udvarban — hova Bem 
volt szállásolva—Bemet, a nagyhirü hadvezért, és Petőfit a nagyhirü költőt 
Petőfi szállása Varga Zsigmond urnál volt. Másnap julius 31-én Bem kis 
táborát a hatszorta nagyobb orosz táborral szembe vezette Segesvárhoz 
Hogy a. csatának mi kimenetele lett, azt mindenki tudja. Elé" az hozzá 
íiogy este a szétvert magyar táborból azon nehány huszár, ki° megmene¬ 
külhetett, felfutott Sz.-Kereszturra, a csata elvesztésén kivül, azt a hirt is 
hozták, hogy Héjasfalva közt a kozákok a vezért is elfogták. Koppant volt 
(i levertség, nem annyira a csata, mint a vezér elveszte miatt. Éjszaka mint¬ 
egy 11 — 12 óra tájt megérkezett Bem is, csupán egy huszár kiséretében 
nagy sárosán, s még azon éjszaka tovább ment Marosvásárhely felé. 

Másnap minden jóravaló ember Petőfi után tudakozódott, de nyomára 
nem jöttünk annak, hogy visszajött volna Kereszturra. A ki pedig akkor a 
csatából Kereszturra vissza nem jött, bizonyosan vagy elesett, vagy pedig 
fogságba esett, mert tudni kell azt, hogy sem lefelé — mert ott volt az orosz 
tábor, és Segesvárnak szász és oláh lakossága — sem pedig jobbra, sem 
pedig balra menekülni nem lehetett, mert mindenütt akkor az ellenséges ér¬ 
zelmü oláh és szász lakossággal találkozott. A menekvő csakis a Székelyföld 
ftílc mehetett, és addig meg sem állhatott egy is, mig Sz.-Kereszturt el nem 
érte. Hogy Petőfi elesett, nemcsak a fenn>-bbi körülmény bizonyitja, hanem 
"•z is, hogy Varga Zsigmond ur derék vendégszerető házához nem jött visz¬ 
sza, holott pedig megígérte volt : hogy ha visszafordulása lesz, el nem ke¬ 
rüli. A csata kimenetele zavarában — midőn mindenki csak saját személye 
megmentéséről gondolkozott s gondoskodhatott : többen látták Petőfit gya¬ 
log benn az országut közelében mélázni, s a kozákok rohama is ugy találta, 
mint a körülmények mutatják. Ha az erdő szélén harczoló gyalogság közt 
lett volna, még gondolhatná az ember : hogy azon nehány gyalogkatonával, 
kik egy árkon fel megmenekültek az erdőbe : ő is megmenekült, akkor is, 
mint azoknak Keresztur felé kellett volna jőnie. Én azon nem épitek sem¬ 
mit, hogy azután itt, meg itt látták, hisz a mit eddig oh ástunk, még mind a 
harmadik s negyedik szájból került. *) Nekem még 1850-ben mondotta két 
"átal ember különböző alkalommal, hogy Petőfit azon év telén mint menek-
v ° t látták Marosszéken; az egyik, ha jól emlékszem, honvédeknél őrnagy 
volt. E z a,t; mondotta, hogy Petőfit drótostót gúnyában látta, GöcsbenaCsa-
nadi háznál beszélt is vele. A más fiatal ember egy mérnöki segéd volt. Ez 
azt mondotta : hogy ő Petőfit Marosszéken egy pap házánál látta mint me-
nekvőt. En akkor sein adtam hitelt sem egyiknek, sem másiknak. Láthattak 
ők oly menekvőt, ki felhasználta a Petőfi nagy nevét, hogy annálinkább 
részvétre gerjeszsze maga iránt az embereket. Hiszen, tudjuk, hogy akkorá¬ 
ban egy bizonyos fajtáju embereknek keresetmódjuk volt, hogy nem üldöz-
tetve senkitől, mégis futottak!; egy-egy derék ember nevét magukra ruházván 
becsületes házaknál élődtek, csaltak, s még loptak is, s azzal tovább álltak. 
-Azt is szentül hiszem, hogy igy akárhány helyt felhasználták a Petőfi nevet, 

*) Egyetlenegy esetet kivéve. Szerk. 

de azt még sem hiszem, hogy él, s addig nem is fogom hinni, még ujjaimmal 
meg nem tapogatom, vagy a szerkesztő ur lapjában ki nem irja, hogy testi 
szemeivel is láttá mostanában. Marosi János. 

XXXII. Kápli Lajos lelkész levele. 
Kis-Baboth, (Győr) jan. 2. 

A Vasárnapi Ujság m. é. 52-ik számában Kiss Elek ur a Petőfi Sándor 
halálát bizonyitgatni akaró adatok ellenében rletbenlétét bizonyitgató adato¬ 
kat közölvén, mint tekintélyt, Györmegyében kebelezett kis-babothi helység 
evang, lelkészét, állitja fel, „kihez — ugymond — Petőfi Sándor az 1854-ik 
év egyik nyári-alkonyatán porosán s napelbarnitottan betért.1' 

Ez a lelkész én vagyok! 
Amaz állitás bár igaz, mindamellett én, kit a dolog legközelebb érde¬ 

kel, s ki az ügyhöz tiszta lelkiismerettel s alapo-i meggyőződéssel szólhatok, 
még Kiss Elek ur fölszólalása folytán sem veszem fel toilatnut, megerősíteni 
annak állitásait, mert még nem véltem elérkezettnek azt a?, időt, melyben e 
nagyszerü titkot leleplezni lehetne; de miután t. szerkesztő ur azt jeg\zi 
meg, hogy,,az illető t.lelkész ur igen lekötelez bennünket, ha e tényre vonat¬ 
kozólag beküldi nyilatkozatát", nem állhatok ellent lelkem ösztönének, hogy 
ez Örvendetes találkozásról szerkesztő urat ne tudósítsam. 

Petőfi Sándor nálam volt!! de nem 1854 ik évben, mint azt Kiss Elek 
ur irja, hanem 1851-ben, julius közepén, egy csütörtökön délután 3 órakor 
tért be hajlékomba. — ő magát, mihelyt szobámba belépett, Petőfi Istvánnak 
nevezte; de én, ki őt életének négy feltünő korából — ugymint gyermek¬ 
korából — Lőrinczről, kiszolgált katonakorából Sopronból, másodizbeni 
deákkorából Pápáról, s költőkorából Szekszárdról ismerem, arczvonásai-
ban azonnal ráismertem, s minden további tartózkodás nélkül nyilvánitám 
előtte meggyőződésemer, mondván, „hogy én Istvánt nem ismerem, nem is 
láttam soha, de Sándort igen, s te nemis István, hanem maga a nagy s kedves 
költő Sándor, az én egyik régi s igen kedves barátom vagy; — itt nincs 
okod telni, légy nyugodt, gondodat vis lem." 

E férfias határozott nyilatkozatom után ősem titkolózott többé. Elsőbb 
is családját emlitette fel, azután elbeszélé, mikép menekült meg Er¬ 
délyben az orosz fegyverektől; elpanaszlá bujdosásainak keserűségeit, s azt 
a sok szivtelcnséget s részvétlenséget, melyet meg kell kóstolni egy halálra 
üldözött bujdosónak, s mégis vigaszára — mond végre — „mennyire meg-
édesiil ez a sok keserüség keblemben, mikor egy oly baráthoz térhetek be, 
kinek hűségében kételkelni okom nincs, mint te is vagy, édes Lajosom, 
kihez nem a véletlen, de hű baráti utasitás téritett be." 

Ekkor adtuk egymásnak omló örömkönyük között a baráti viszontlátás 
édes forró csókjait; elkezdtünk a multakon andalogni sok barátunk- s barát-
nénkról, megemlékezvén s kérdezgetvén egymást : hát ez, meg ez, él-e? hol 
van? minő állásban stb.; a jövendőkről pedig ábrándoztunk s politizáltunk*), 
mig egypár itczfl jó moóri bor lecsepegtetése mellett az éjfél az asztalnál ért 
bennünket, honnét fölkehén, egymásnak jó éjt mondva, lefeküdtünk s csen¬ 
desen elaludtunk. 

Rövid,de édes álom után egymástól érzékeny bucsut véve, kértére ko¬ 
csira ültettem, s Ménfőig vittettem, honnét Győrbe P. F . tanár urhoz volt 
menendő; Győrig azért nem vette igénybe kocsimat, mert — ugymond — 
,,félek, hogy igy könnyebben elfognak." — Ez elválás után nálam hagyta 
utitársát, mogyorófa pálczáját, ezen szavakkal : „e pálczát nálad hagyom 
emlékül, kedves Lajosom, viseld gondját addig, mig visszatérhetek hozzád," 
mely kedves emléktől azonban egy álbarát 1854-ben megfosztott. Oh, de él-e 
mégis Petőfí?! 1851. óta vajmi sok óra reppent el, s meglátogathat-e még 
engem! Ea azóta felőle semmitsem hallottam! — Adja az ég, hogy ígérete s 
az én óhajom s reményem mielőbb teljesüljön! Ezeket mondhatom hitelesen 
Petőfi életbenlétéről. Kápli Lajos. 

XXXIII. Ugyanonnan egy második levél. 
KU-Babotll, január 20. 

A Vasárnapi Ujság f. é. 2-ik számában a „Szerkesztői mondanivalók"' 
között méltóztatott felszólítani, hogy „tegyem szivemre kezemet, s valljam 
meg, nem lehető-e, hogy csalódtam Petőfi személyében ?" — melyre a kö¬ 
vetkezendőket felelni szerencsés vagyok. 

Az időre nézve inkább lehetne tévedés, mint a személyre nézve csaló-
lás; mert, a világosi katastrofa után 1852-ig több menekvő szerencséltetett 
bizalmával, s igy az időt könnyen összezavarhatnám, de a személyre nézve 
most is és mindig is azt mondom, hogy nem csalódtam- — Sokan, igaz, gon¬ 
dolhatják, hogy talán csak valami viszketegből nyilatkozom : de higyje meg 
t. szerkesztő ur, nem vagyok én azok közöl, kik Jézus szavai szerint „hiába 
való dicsőségnek kívánói," kik szeretnek dicsekedni magas származással, 
hirneves barátokkal stb., hogy ezáltal maguknak valami kis fényt kölcsö¬ 
nözzenek, nem, megelégszem én saját egyszerü«égpmmel s azzal az állással, 
a melybe Isten helyezett, s nincs semmi szükségem arra. liojy másnak dicső¬ 
ségéből magamnak tulajdonítsak el valamit. 

De tegyük, hogy hát csalódhattam a személyben : mert, vannak az 

r 

•) Ig<-n sajnáljuk, hogy a közlő ur vendégének nyilatkozataiból egyes részieteket 
nem emlit, hadd szólhatnánk hozzá többen is, mennyire emelik ezek a dolog valószinü-

' ' Szerk. 
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emberek között nagy hasonlatosságok, a mit én |mindennap tapasztalok. — 
De hogyha nálam csakugyan ál-Petőfi volt, azt kérdem, hogyan emlékez¬ 
hetett az arra s mikép nyilvánithatta, hogy mikor ő egyszer fáradtan, s ki 
éhezetten — katonai pályája bevégezte után — hozzánk Sopronba be 
tért, N. F. barátunk az ő felmelegítése végett fasciculusaival fűtötte meg 
kis vaskályháját, én pedig erszényem vékony tartalmához képest mind i 
hármunk számára 1 ft. 6 krig rugó szerény vacsorát fizettem a Maurer-fél 
vendéglőben, miután az Istenen és hármunkon kivül ezt soha senki sen: 
tudta? s hogyan beszélhetett oly hiven bizonyos kalandokról, melyeket it 
nem jegyezhetek fel ? 

Akármely oldalról nézem tthát a dolgot, mindenik oldaláról csak az 
látom, hogy Petőfi Sándor nálam volt. 

Legőszintébb nyilatkozatom után vegye t. szerkesztő ur szives üdvöz¬ 
letemet. Kápli Lajos. 

(Ez úttal nem irunk e levelekhez magyarázatot, nem mondjuk el a ben¬ 
nünk élő mély meggyőződést, hogy itt példátlan csalatkozásnak kell fenfo-
rognia — nem teszszük pedig ezt azért, mert ellenbizonyitékok hiányában 
egyelőre legkevesebb jogunk sincs, a levélíró ur határozott nyilatkozatában 
kétkednünk (bár az önként felmerülő ellenvetések száma legio); sőt azon tisz¬ 
tes állást, melyet a lelkész ur elfoglal, nemcsak tekintetbe veszszük, hanem 
azonfelül e lapok szerkesztője szamélyesen is megerősítheti a levél némely 
fontos állitásait p. o., hogy a levélíró akkor Sopronban tanult, midőn Petőfi 
ott közbakancsos volt s ennélfogva egymást ismerhették is stb. De bizzuk 
most a nevezetes leveleket olvasóinkra. Csak arra kérjük különösen a levél¬ 
író urat, s mindazokat, kik közel környezetében e dologra netalán emlékez¬ 
hetnek, hogy a találkozás apróbb részleteit, vagya tévedés bevallását annak 
idejében velünk közleni sziveskedjenek. 1839-ben volt, midőn Petőfivel, a gya¬ 
log közvitézzel Sopronban megismerkedtem s mégis, midőn csak pár év 
mulva 1843-ban Debreczenben, polgári öltönyben szobámba lépett, azt vol¬ 
tam kénytelen tőle kérdezni : „kihez van szerencsém?" — annyira át volt 
változva. Szerk.) 

Irodalom és müvészet. 
-J- Emich Gusztávnál megjelent : „Magyarország közjoga, tekintettel 

annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre. A legujabb e nem-
beni latin munkák, főleg gr. Cziráky Antal : Conspectus juris publici regni 
Hungariae ad annuml848" után, és annak rendszerét követve irta Suhayda 
János jogtudor, köz- és váltóügyvéd." Ara 1 ft. 50 kr. 

4- (Köváry Lászlótól) Ráth Mórnál közelebb ily czimü érdekes munka 
jelent meg : ,, A magyar c-aládi és közéleti viseletek és szokások a nemzeti 
fejedelmek korúból." A szerző ez ujabb müvét a legjobb nemzeti források 
után alakította össze. Az érintett munka öt czikkelyben őseink háztartását, 
családi és társadalmi életét, harczi jellemzését s alkotmányos közéletét fog¬ 
lalja magában. Ara 2 ft. 

b.— (Aláirási felhívás.) Berecz Imre magyar-szent-mártoni lelkész a 
„Családi Lapokban" megjelent beszélyeit összegyütve „Magyar-Szent-Már-
toni Arvizkönyv" czim alatt sajtó alá bocsátja, a kiöntött Béga által ez évi 
jan. 1-én vizkárosult hivei némi segélyzésére. A könyv ára 1 ftnál nem leend 
drágább. Egyelőre csak aláírni szükséges, a pénz a példányok szétküldése¬ 
kor teendő le. Az aláírások mielőbb Temesvárra a „Delejtü" szerkesztősé¬ 
géhez küldendők". Az aláirók, mint adakozók neve ki lesz nyomva a könyv¬ 
ben, melyben a fönt emlitett beszélyeken kivül a m.-szt.-mártoni árviz tör¬ 
ténete, Szt-Gellért első csanádi püspök életrajza; a Bánság és Temesvár 
történetének vázlata is olvasható leend. Ajánljuk a közönség figyelmébe. 

-J- {„Az 1860-ik év'.) íly czimü albumot szerkesztenek Batizfalvy Ist¬ 
ván és Peti József, mely album az 1860. évnek hű képét terjesztendi elő, 
mely kellő összefüggésben s világitásban előadandja annak történetét, leirja 
országos fontosságu eseményeit, összeszedi és megörökiti az azokkal egybe¬ 
függő történeti becsü szónoklati beszédeket, előterjesztéseket, költeménye¬ 
ket. Az album mintegy 15, negyedrét-ivet teend; előfizetési ára 1 ft. 50 kr., 
mely márczius 20-ig Wodianer F. kiadóhoz küldendő. Megjelenik a könyv 
f. évi juniusi vásárra. 

+ {Az „Uj idö1' elsö száma) valahára megjelent. A szerkesztői bekö¬ 
szöntőfele után következő czikkeket hoz : „Magyarország 1848. és a január 
16-kai kir. leirat; Báró Vay levele a magyar Primáshoz, Magyarország her¬ 
czeg-prímásának levele a vármegyékhez. Azután következik egy pár vidéki 
levél, vidéki, vegyes és külföldi hirek. A tárczában „Börtöni emlékek" czimü 
elbeszélés van megkezdve. A „Polititkos Charivari" melléklet humorisztikus 
dolgozatokat hoz. 

+ (Vahot Imre), a „Budapesti képesujság" szerkesztője, egy nyilatko¬ 
zatot tesz közzé, melyben kijelenti, hogy miután lapja 5-ik számát a rendőr¬ 
hatóság, Kossuth Lajos arczképe és Budavár 1849-iki ostroma- és bevételé¬ 
nek rajza miatt lefoglalta, s ezáltal azon meggyőződését, hogy „a magyar 
időszaki sajtó most már szabadon hirdetheti az igazság és felvilágositás 
igéit", megczáfolva látja : a nevezett lap szerkesztését és kiadását becsület¬ 
tel egy perczig sem folytathatja tovább, mindaddig, mig meg nem győződik 
afelől, hogy a sajtószabadság nem puszta szó többé, hanem valódi alkotmá¬ 
nyos tény. Ha pedig a körülmények meg nem engednék, hogy hirlapirói pá¬ 
lyáját ily értelemben ismét folytathassa; akkor kénytelen bucsut venni a hír¬ 
lapolvasó közönségtől, mely esetben teljes kárpótlást igér előfizetőinek a lap 
elmaradásaért. 

4- (Kassán) nemsokára egy uj, encyclopedicus tartalmu lap fog hirsze-
rint megindulni „Felföldi Közlöny" czim alatt. Rövid idő mulva tehát két 
közlönye lesz Kassának. 

4- (Uj humorisztikus lap.) A Virág Lajos által szerkesztett „Bohócz" 
még meg semjelent, s mutatványlapjacsak a napokban fog szétküldetni (a rend¬ 
őrség lefoglalta); már ismét egy uj humorisztikus lap keletkezéséről beszélnek, 
mely „Repülő lap" czim alatt Debreczenben jelent meg. Bizony sok lesz! 

+ (Rendetlenség a postán.) A „Korunk" czimü kolozsvári lap jelenti, 
hogy 37. és 38. számát hirlapjegyek (markok) hiánya miatt szét nem lehetett 
küldeni; a minek igazolásául közli a nevezett lap az ottani postahivatalnak 
ez ügyben kiadott bizonyítványát. Sajnos dolog biz az, mikor a hírlapiroda¬ 
lomnak még ilyen akadályokkal is kell küzdenie. 

+ (A „Sárospataki füzetek") ötödik évfolyamának első füzete megje¬ 
lent. Tartalmából idézünk nehány czikket, ilyenek : Tanuság az idő jelen¬ 
ségeiből az egyház éidt kében. Homokalföldi. Vezérgondolatok egy jó anya¬ 
nyelvi olvasókönyv szerkesztéséről, a magyar gymnásiumok számára. Szi¬ 
lágyi István. -Kalászát az ószövetségi szent költészet mezőin. Gonda László. 
A legközelebb mult és hatása. Dr. Heiszler József. Egyháztörténelmi forrá¬ 
sok a debreczeni egyházmegye levéltárából. Révész Imre. Vallásügyi tár¬ 
gyalások az 1839—40. évi országgyülésen. Bodon Abraham stb. 

-f- (A Hunfalvy Pál által) szerkesztett ,.Magyar nyelvészet" V. évfo¬ 
lyamának VI. (utolsó) füzete megjelent. Az uj, hatodik évfolyamra előfizet¬ 
hetni 5 ft 25 krjával, mely a kiadó Osterlamm Károly könyvárushoz kül¬ 
dendő. 

4- (Balázs Frigyes), mint a „Murányi vérmenyegző" czimü regény 
szerzője fölkéri gyűjtőit, hogy az előfizetéseket hozzá Rimaszombatba mi-
lőbb beküldeni sziveskedjenek. 

4- (Rózsaági Antal) előfizetést hirdet „Esti órák" czimü 14—15 nyo¬ 
mott ivnyi beszély füzérre, melynek előfizetési ára 1 ft. 

b.— (Kolozsvárott a Széchenyi-drámajutalomra) edaig már részint 
pénzben, részint kötelezvényekben beküldttett s felajánltatott összesen 2312 
ft és 10 db. cs. k. arany. 

4- (A kolozsvári színháznál) Szigligetitől uj drámát adnak elő, mely¬ 
nek czime : „A kitagadott." A pesti nemzeti szinház talán kitagadta, s azért 
menekült Kolozsvárra ? 

4- (A nemzeti szinházhoz) a „Sürgöny" szerint Fektér lyrai tenorista 
hazánkfiát szerződtették. Egy drámai énekesnőt még folyvást keresnek. 

4- (Zenemüvek.) A Bartalus István által szerkesztett „Gyermek-dal¬ 
hon" czimü zenefüzetekből, melyek előkészítésül szolgálnak a „Gyermek-
lant"-hoz, Rózsavölgyinél megjelent a II. és III. füzet. Ugyanott jelent 
meg Székely Imrének zongorára szerzett legujabb magyarja „Délibáb" czim 
alatt. Ára 80 kr. 

— (A pestbudai hangászegyleti zenede részéröl) a növendékek szokott 
évenkinti hangversenye, melynek tiszta jövedelme felében a nemzeti szinház 
nyugdíj-intézetének lesz szentelve, böjti első vasárnapon, február 17-én, déli 
félegykor, a pesti Lloyd-társulat teremében fog tartatni. 

+ (A pesti hondvédsegélyezö bizottmány) f. hó 13-án szavalati és zene¬ 
akadémiát rendez a nemzeti szinházban, melynek jövedelme a szükölködő 
onvédek gyámolitására fog fordittatni. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
b.— (Czipő-gyár.) Pfalzban Pirmasenben 1853 körül vagy 5 czipőgyár 

alakult, melyekben jelenleg 3000 mindenféle mester, s munkás talál foglal¬ 
kozást. A helyben levő 10 cserző műhely nem képes elégséges bőrt előállí¬ 
tani. E gyárak 1 millió tőkével dolgoznak s évenkint 1,264,800 pár czipőt 
készitnek, melyek tuczatjának gyári ára 10 ft. A gyártmányt Amerikába, 
Sveiczba és Belgiumba küldik. Egy munkás naponkint, a már kiszabottan 
kezébe adott bőrből, naponkint 6, sőt 8 pár czipőt készit, s eoy tuczatért 

ap 1 ft 12 kr — 2 ftot. 
b.— (Üveg kutcsövek.) Angliában a kutakban a fa- és vascsövek he¬ 

lyett, üvegcsöveket kezdenek használni, melyek az egészségnek legkevésbbé 
sem ártalmasak. 

b.— (Angol pénz.) Angliának csupán európai részében közel kilencz 
záz millió darab arany, ezüst, réz és bronz pénz van forgalomban. 

b.— (A kolozsvári répaczukorgyár-társulat részvényei) ujra figyelmez¬ 
etnek, hogy 56 ftos kölcsönkötelezvényeiket e hó 5-től számitandó 30 nap 

alatt, eredeti részvényeiket pedig két hó mulva dr. Szombathelyi gazda ur 
kezén át a liquidáló bizottságnak adják be; a kik a kikötött ideig részvényei¬ 
ket De nem adják, a bizottság annak idejében azok amortisatiójára nézve 
kénytelen lesz lépéseket tenni. A kiknek alapitó részvényük elveszett, a meg¬ 
állapitott módon, kielégítést nyernek; de az 56 ftos kölcsönjegyeket semmi¬ 
vel pótolni nem lehet. 

b.— (A magyar borok Szibériában), az M. G. szerint, orosz kereskedők, 
magyar borból Szibériába is szállítanak s ott jó áron adják el. Ez jele, hogy 
boraink elég erősek, máskép az ottani nagy hideget nem állnak ki, de nem 
8 innák ott, hol a szeszes italokhoz vannak szokva. (B. L.) 

b.— (A thea-kereskedés.) Midőn a hollandok 250 évvel ezelött a theát 
Europába hozták, távolról sem sejtették, mily fontos kereskedelmi czikke 
fog az válni. — Anglia 1650-ben csak 8 fontot fogyasztott, 1856-ban pedig 
mar 57 millió fontot. — Amerikában szintén évről évre emelkedik a theafo-

yasztás, mely czikkért onnét 1858-ban 19 millió dollár ment ki. China há¬ 
rom főkikötőiből : Shangaiból, Caritonból és Futsofuból 1857-ben Europába 
Ausztráliába s Amerikába 172 millió fontot hoztak ki, mely mennyiség azóta 
tetemesen növekedett. 

4- (A szab. pesti kereskedelmi testület) január hó 26-án tartott köz¬ 
gyülésében elhatározta, a nagykereskedői renddel együttesen a csődügyekre 
jelenleg fennálló kiegyezési eljárás eltörléseért folyamodni az országbíróhoz. 
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Vasárnapi Ujság G-ik számához 1861. 
Egyház és iskola. 

4- (A pesti föreáltanodában), daczára, hogy a tanuló ifjuság 7/9 része 
hivat, megkérdezés folytán a. magyar nyelv mellett nyilatkozott, a tannyelv 
a 2-ik félévben is német leend. Erre mutat legalább azon körülmény, hogy 
az ottani tanári állomásokra mindeddig pályázatot nem hirdettek, holott a 
második félév már f. hó 20-án megkezdődik. 

4- (A pesti Újépületben protestáns tábori templom) állíttatott, melynek 
fölszentelése f. hó 4-én ment végbe. Az ünnepélyen jelenvolt hg. Lichten¬ 
stein főhadi parancsnok a tábornoki karral és számos polgári hallgatóság. 
Egyházi szónoklatokat Török Pál h. h. superintendens magyar s Láng Mi¬ 
hály ág. h. esperes német nyelven mondottak. Végezetül Székács József ág. 
h. superintendens bevezeté hivatalukba az uj tábori lelkészeket : Jeszenszky 
Imre volt ujvidéki evang., és Gonda Lajos h. h. lelkészek személyében. 

4- (Nagy-Körösön) első pappá Filó Lajos pesti tanár 674, másodikká 
Czira Kovács Lajos 627 szavazattal választattak meg. A szavazók összes 
száma 674 volt. 

4- örömmel említjük meg azon hírt, hogy Kalmár József bajai gyom. 
tanárt, kit régebben az általa szerkesztett „Bajai Közlöny"-ben irt hazafias 
czikkeiért a temesvári cs. kir. főtörvényszék elmozdított, most Baja városa, 
mint a gymnazium kegyura, tanszékébe ujra visszahelyezte. 

Közintézetek, egyletek. 
b.— (A magyarhoni földtani társulat) jan. 30-ki ülésében Kulinyi 

Ferencz a Gömörmegyében létező ajnácskői kövületekről értekezett, s külö¬ 
nösen az ottani vízmosás rétegeit ismertette meg, melyekben Bevezetés ős¬ 
lénytani maradványok találtatnak. Az értekező AjnácskŐröl s vidékéről ki¬ 
meritő monographiat készitett, melyet a társulatnak kiadás végett adott át, 
a hozzávaló képeket saját költségén fogja metszetni. — Kubinyi Ágoston 
jelenté, hogy az orvosok és természetvizsgálók nagygyűlései ismét meg fog¬ 
nak nyilni. Az ilyféle legközelebbi nagygyülés Visegrádra is kirándulást te-
end, s ez alkalommal a visegrádi vidék megvizsgálására és leírására Kubinyi 
Ferencz, Kovács Gyula és Szabó József urak küldetnek ki a társulat által. 
— Ezután gróf Vass Samu a nyugatiudiai szigetekről s különösen a Kis-An-
tillákról értekezett. 

4- (A magyar k. természettudományi társulat) f. hó 13-án d. u. 5 óra¬ 
kor, a magyar Akadémia teremében szakgyülést tartami. Tárgyai lesznek : 

szobi kövületek; Mayer Károly : népszerü meteorológia; Kovács Gyula 
Chyzer Kornél : apróbb közlések. 

+ (A „Nemzeti Kör") jan. 29-én tartott közgyülésén az átdolgozott 
alap- és háziszabályok felolvastatván, elfogadtattak s ezentulra az egylet 
szabályai gyanánt ismertettek el. Az uj választmány megalakitása végett 
febr. 14-én d. u. 3 órakor az egylet helyiségein közgyülés fog tartatni.°In-
tézkedés történt, hogy a rendes tagok névjegyzéke, valamint a szavazásra 
szükséges lapok kinyomattaesanak. 

+ (A pesti honvédsegélyezö bizottmány) közelebbről némely aljas ka-
kndoroknak jutott nyomába, kik magukat a nevezett bizottmány által segély-
gyűjtésekre kiküldötteknek adva ki, a vidéken, nyomtatott nyugták 
kibocsátása mellett, a lelkes honfiak és honleányok kegyeletét ezen ürügy 
alatt zsarolják ki. Miért is a nevezett bizottmány, annak kijelentét-e mellett, 
hogy általa semmiféle nyomtatott nyugták ki nem adattak, fölkéri mind¬ 
azokat, kik a mondott czélra adakozni akarnak, hogy adományaikat csak a 
bizottmányilag aláirt és saját pecsétével ellátott (lithographirozott) gyűjtő-
ivekre, vagy Vidacs János bizottmányi pénztárnoknál (Pest, 2 nyul-utcza 9. 
sz.) vagy valamely lap szerkesztőségénél sziveskedjenek letenni. 

b.— (Bécsben az irók és ujságirók egyletének) a Concordiának a mult 
héten volt közgyülése A rendes tagok száma 96; az egyleti tőke 5641 ft. 
A lefolyt évben az egylet tagjainak 348 ft. segélyt, 350 ft. előlegezést adott 
s 413 ft. temetési költséget fizetett ki három tagért. A jelen évben a tagok 
12 ftot fognak egyenkint befizetni. 

b.— (Székely társalgó- és olvasó-egylet) alakult Erdélyben Erdővidé¬ 
ken, melynek czélja nemzetiség-, születés-, vagyon-, vallás- és rangkülönb¬ 
ség nélkül a testvériség és egyenlőség elvének a gyakorlatban alkalmazása 
és irodalmunk pártolása és terjesztése által a közművelődésre hatni. A tár¬ 
sulatnak már is több földmivelő székely atyánkfia lett tagjává. A székhe¬ 
lyen Baróthon lakó miveltebb osztályu tagok 12, a vidékiek 6, a köznép pe¬ 
dig átalában 1 forintot fizet évenkint be. E jó irányu társaság létrehozá¬ 
sában nem csekély érdemmel birnak Gyarmathy Ferencz és Császár József 
urak. - (K. K.) 

b — (Székely-Udvarhelyen kasinó alakult), mely 113 alapitó- és 69 
részvényes tagot számlál. Eddigelé 25 hirlapot s folyóiratot rendeltek meg, 
melyből 20 magyar és 5 német. 

b.— (Erdélyben Egerbegyen olvasó-társaság alakult); az évi részvény, 
illetőleg befizetés 6 ft. A társulat már 20-nál több tagot számlál. Járatnak 
már vagy nyolcz lapot. Helybeli birtokos M. József ur, alkalmas helyiséget 
adott ideiglenesen a társulatnak, dij nélkül. A tagok azon vannak, hogy 
idővel alaptőkét szerezhessenek s ezen kis könyvtárt alapithassanak. Az 
egerbegyiek e lelkes buzgalma alkalmas arra, hogy példakép állítsuk azt 
minden magyar község elé. 

Mi ujság ? 
4- (Pestvárosa) jan. 31-iki ülésében elhatározta, megkérni ő Felségét, 

az országgyülésnek Pestre leendő összehívása végett. Reméljük, hogy a ké¬ 
relem nem marad siker nélkül, annálinkább, mert a„P. Ll." bécsi levelezője 
szerint a kormány hajlandónak mutatkozik, e tekintetben a közkívánatnak 
engedni. Helyiségül a felsőtábla számára a Muzeum, az alsótábla számára 
pedig az e mögött levő lovarda van kiszemelve, mely helyiségek átalakítása 
körülbelől 32,0ü0 ftba kerül. 

+ (Markó Károly) képei megvásárlására ujabban adakoztak : Rimély 
Mihály, pannonhalmi főapát, b. Bézsán János és Csekonics János külön-
külön 100 ftot; továbbá : Pallavicini őrgróf Bécsből 50, b. Erdélyi Vazul 
nagyváradi görögszertartásu püspök 30 ftot, és Jeszenszky János szeptem-
vir, Jeszenszky Ignácz s Jeszenszky Lajos 10—10 ftot. 

4- (Baumgarten József) alaguti titkár halálát illetőleg a bácsi „Presse" 
irja : hogy Baumgarten öngyilkossági szándékának végrehajtása előtt haza¬ 
ment Budára, ott tárczáját s ékszereit lerakván, csak ezután, valószinüleg 
este, ugrott a Dunába, tetemes pénztári hiányt hagyva hátra, mely a köny¬ 
vek eddigi kimutatása szerint legalább 12,000 ftra, de talán sokkal többre is 
rug. ö t vagy hat éve már, irja a tudósitó, hogy a könyvek kellőleg meg nem 
vizsgáltattak, holott annál könnyebb lett volna, már rég alapos gyanut 
támasztani, miután az elhunyt, ki egészen vagyontalan volt, nejétől elválva 
élt, és semmi tekintetben sem vont meg magától semmit; ki van mutatva, 
hogy 2000 ft. fizetését két gyermeke nevelésére forditotta, kik — a leány 
Pesten, a fiu pedig Németországban — előkelő intézetekben voltak elhe¬ 
lyezve. 

4- (Léva városa) tisztujitása is megtörtént az 1848-iki alapon. Polgár¬ 
mester és biró lett : ifj. Maceai Lukács; városkapitány : Lovas János; fő¬ 
jegyző : Katona Gyula; tiszti ügyész : Besse Dávid; pénztárnok : Márkli 
Ferencz. 

+ (Mohácson) a tisztujitási közgyülés jan. 22-én nyittatván meg, fő¬ 
bíróul Stajevics Pál, főjegyzőül Pasics Mihály, kapitányul Nyerges Dániei, 
pénztárnokul Huber Károly választattak meg. 

4- (Szathmár-Németiben) polgármester lett: Madarassy János; főbiró : 
Vajay Károly; belkapitóny : Fáy Imre; külkapitány : Makay Antal; fő¬ 
jegyző : Esze Ferencz; főügyész : Nagy Károly. 

4- (A fiumei hajótulajdonosok) az 1848-iki törvény alapján ismét ma¬ 
gyar nemzeti lobogót kezdenek fölvenni hajóikra. 

+ (A Győr városban és vidékén élö honvédek) munkaképtelenné vált 
bajtársaik segélyezése ügyében febr. 2-án tanácskoznaányt tartottak, mely¬ 
ben elhatározták, fölkérni a pesti honvédsegélyező egyletet, hogy alakuljon 
„országos honvédsegélyező egyletté", s működjék oda, hogy alakuljon min¬ 
den megyében egy ilynemü fiókegyesület, mely utóbbiak aztán magukat 
összeköttetésbe fognák tenni az országos honvédegylettel. Bizottmány vá¬ 
lasztatott gr. Zichy Otto honvédezredes elnöklete alatt, mely intézkedni fog 
a segélygyüjtés eszközeiről, valamint a Ménfő alatt elesett Szabó János hon¬ 
védszázadosnak emelendő etrilékszoborról is. 

-i- (Az esztergomi honvédtisztek) elhatározták, hogy az 1849 iki csaták 
hősei közöl ott nyugvó 604 honvéd porai fölé emléket emelendnek, mely 
mintegy 1000 ftba kerülne s herczegprimás ő eniczja által fogna fölszentel¬ 
tetni. E végből pénzgyüjtést inditottak, mely már is 700 ftot eredményezett. 
Ugyane czélra az esztergomi fürdőházban f. hó 4-én tánczvígalmat ren¬ 
deztek. 

+ (A székesfehérvári honvédsegélyzö egylet) Sz.-Fehérvárott f. hó 10. 
tánczvigalmat tart, az egylet alaptőkéjének gyarapitására. 

4- (Danielisz János volt honvédezredes) jan. 31-kén, életének 61-dik 
évében Tápio-Szelén elhunyt. A boldogult egyike volt nemzetünk vértanúi¬ 
nak; 10 évet Josefstadtban töltött fogságban. Béke lebegjen sírja felett! 
feltünő, hogy egy idő óta oly számos hoavédtiszt haláláról értesülünk. 

+ (Szegszárdon a Garay-emlékszobor javára) mult hó 31-kén fényes 
tánczvigalmat rendeztek. Mint halljuk, igen szépen jövedelmezett. 

b.— (A Petőfi-szobor alapja növelésére) Komáromy Alajos ur által 
Győrött rendezett Akadémia 377 ft 98 krt eredményezett, mely összeget 
egyesek, adakozásaik által, 383 ftra egészítek ki. 

b.— (Izraelita jegyző.) Biharmegyében Pankota helység, Weisz János 
itat választotta meg jegyzőül; az uj szolgabiró azonban, mint más la¬ izraelitát 

poknak irják, jónak látta e választást megsemmisíteni s több pankotai vá¬ 
lasztót megdorgálni. 

b.— (Árviz.) A hó hirtelen olvadása folytán a folyók kiáradtak s az 
egész Nyitravölgy viz alatt áll, még az utak is, többhelyütt járhatlanok. 

b — (Gyászemlék.) A nagy-enyediek, mint minden évben, ugy ez évi 
jan. 8-án is megünnepelték, a városnak 1849-ki január 8-án történt pusztu¬ 
lása évnapját. A templom zsufolásig tömve volt. Este a vár melletti közös 
sir gyönyörüen ki volt világítva, mi a forradalom óta egyszer sem történt. 

b.— (Egy siketnéma mint pénzhamisitó) állotta bécsi törvényszék előtt, 
ki ia ólomból hatosokat csinált s ezüsttel megfuttatta. A kihallgatásnál 
egykori tanára a siketnémaintézetből, volt tolmácsa. 

b (̂ 1 Krivitz északiszél) Moldvában nagy pusztitásokat tett. A 
nagy Szeret-hidtól Galacz felé vivő uton 13 emberi hullát találtak, kik az 
utban vonómarháikkal együtt megfagytak, egy 800 darabból álló gulyából 

i alig maradt 50. A juhnyájakat e borzasztó időjárás mindenfelé megtizedelte. 

i 

Vas. l'j«. 6. ti. — 186). 
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— (Tököli-ünnepély Debreczenben.) Debreczen, február 4-én. Főisko¬ 
lánk január hó 26-án kegyeletes ünnepélynek volt színhelye; a főiskolai 
énekkar ugyanis minden évben szokott egy szerény ünnepet ülni főpártoló-
jának Tököli Szabbásnak emlékére e napon; most azonban a főiskolai ének-, 
zenekar és önképző társulat egyesitett erővel szándékozott e napot a szerb 
nemzet nagy fiának százados emlékéhez méltólag ünnepelni meg. — A vá¬ 
rosi közönség részérŐli nagy érdekeltség fokoztatott azon remény által is, 
hogy a Tököli-intézetnek meghivott szerb növendékei le fognak jőni Pestről; 
de ezen reményünk meghiusult. A főiskolai imaterem, mely magyar és szerb 
zászlókkal és az ünnepelt férfinak arczképével volt diszitve, nem fogadhatta 
be a nagy számmal egybegyült közönséget egészen. Az ünnepély folyama 
alatt, mely énekek, dalok, zenedarabok előadása és két dicsőítő költemény 
elszavalásából állott, Farkas Ferencz, minden szép-és jónak lelkes pártolója, 
emelt szot, és elöadá a főiskolában egy Zenészeti tanszék felállitásának szük¬ 
séges voltát, s az e czélra szükséges 10 ezer pftnyi alap megajánlását az 
ügybarátok buzgalmától föltételezd. A derék inditványozó 500 pfttal adott 
szavainak sulyt, ugyanennyit ajánlott meg Vécsei Imre jeles épitészünk is. 
A lelkesült gyülekezet a Szózat és Rákóczy varázs hangjai mellett oszlott 
el. Este a tanuló-ifjúság banquettet rendezett, melyre a tanári-karon kivül 
a vávoa több nevezetes férfia volt meghíva. A fesztelen lakománál több jeles 
toasztok mondattak, különösen a derék, természetes humorú Csanak József 
által, ki is ezuttal az emlitett alapítványra szintén fölajánlott 1000 pftot; őt 
követte a tanuló-ifjusagnak kedves Bánki bácsija 200, Gelenczei tanár 100 
fttal, és többen különböző mennyiségü összegekkel. Balog Péter superinten¬ 
dens ur inditványára elhatároztatott, hogy ezután minden május I-ső napján 
emlékünnepet ülend a tanuló-ifjuság főiskolánk minden nevezetes alapitói¬ 
nak emlékére. A lelkesült ifjuság jó zene, jó bor mellett, emlékek felújítása, 
a jövő reményeinek óhajtása közt vigadalmát más napra is átnyujtá. — Ad¬ 
jon az ég reményeiknek teljesülést! 

•4- (Szegedi hirek.) Schröck Ferencz, mint a szegedi Dugonics-szo¬ 
borbizottmány elnöke jelenti, hogy Dugonics András müveire oly csekély 
számmal érkeztek az előfizetők, hogy egyelőre a kiadást megkezdeni lehe¬ 
tetlen. Addig tehát, mig az előfizetők a szoborbizottmány intézkedései foly¬ 
tán annyira szaporodnak, hogy a kiadást veszteség néikül meg lehet kez¬ 
deni, türelemre kéretnek minda-ok, kik eddig előfizetéseikkel a nemes czélhoz 
járulni szíveskedtek. — Szeberényi Lajos ev. lelkész az 1848 : XVIII. t. cz. 
30. §. értelmében a szegedi polgármesteri hivatalnak bejelentette, hogy 
martius elején ,.Iskolai lap" czimü folyóiratot fog meginditni. — Molnár 
György jelenleg Szegeden működő szinigazgató febr. 5 én rendezett szini 
előadásának féljövedelmét a szükölködő honvédek gyámolitására szánta. 
Ugyanő Kisfaludy Károly születésnapját febr. 6-kán díszelőadással ünne¬ 
pelte meg. 

— (Honti újdonságok.) Jan. 22-én tartott megyei közgyűlésünkben 
Pongrátz István ur oly inditványt tőn, miszerint gr. Teleki Lászlónak 
Hontmegye részéről egy, őt a két haza földén üdvözlő levél küldessék. Ez 
inditvány harsány éljenek közt elfogadtatott. — E gyülés végeztével ugyan 
Ipolyságon a honti evang, egyház konventet tartott, mely igen látogatott 
volt. — Másnap január 23-án Felső-Turon nagyszerü temetésnek voltunk 
tanúi, mondhatni, hogy Hontban ily temetésre rég nem emlékezünk ; Pon¬ 
grátz Gyula temetése volt ez, kire, mig élt, bátran azt mondhattuk, hogy : 
„jónak lenni nem tanult, mert anna't született," — a kik ismerték, ismerték 
mint jellemteljes hazafit, s mint igen szép lelkü férfiut. Megyénk lelkes ifju 
sága égő szövétnekek kiséretében vitte vállain, megyénk egész tisztikara és 
értelmisége és a nép beláthatlan tömege, részvétteljesen kisérte nyugvó¬ 
helyére, hol Dacsó Pál az elhunytat jellemző szép gyászbeszédet mondott, 
melynek végeztével az egész gyülekezet eléneklé a „Szózatot". Csak annyit 
szabadjon mondanom hazám lelkes fiainak, hogy : egygyel kevesebben va¬ 
gyunk. — Nálunk is egy honvéd-gyámolitó egylet alakuló félben van, s ha 
jól értesültem, a jövő megyei közgyülés alkalmára! fogja tartani alakuló 
gyülését.— A jan. 27-—28-án Szondi-emlékre tartott táuczvigalmak igen 
fényesen sikerültek, megyénk hölgykoszoruja mondhatni rózsákból állott, 
— a kedves fóispánné és ennek két nővére, rózaás kedvök és megnyerő mo¬ 
doruk által e szép és lelkes társaságból minden feszességét számüzték. — 
Éljenek a honti honleányok! — L. K. 

— (Népkor; tánczestély.) Szarvasról, jan. 25. irják : Mint hazánk 
több városában, ugy itt is azon eszme, mely egy népkör megalapitása körül 
forgott, mindinkább valószinü alakot kezdé magára ölteni. És ez városunk 
buzgó, lelkes polgára R. V. ur fáradozásai következtében foganatosíttatott 
is, még pedig nem csekély sikerrel. E kör termei rang- és valláskülönbség 
nélkül nyitvák minden becsületes polgár eiőtt, a 3 frtnyi évi részvény leté¬ 
tele mellett; — tagjai csakhamar a 200 at is tulhaladták. Megalakult tehát 
f. hó 4-én az annyiak által fölkarolt népkör, s könyvtára javára f. hó 26-án 
egy tánczestélyt rendezett az itteni vendéglőben, — mi, mondhatni, oly jól 
ütött ki, hogy haaonló eredményre 1847. óta nem volt példa. A terem zsu¬ 
folva volt minden rangu és felekezetű nőkkel és férfiakkal, kik testvérileg 
nyujták jobbjaikat egymásnak. Fogadja elismerésünket a jelenleg körünk¬ 
ben létező Zombory Emil tánezmüvész ur is, ki velünk ez alkalommal a ha-
zaszerte közkedvességet nyert magyar nemzeti társas-tánezunkat, a. palotást 
tizenhat helybeli lelkes hölgy s ugyanannyi ifju által megismertette, mi a 
legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott. A tánczestély tiszta jövedelme nem 
várt mennyiségü. — J. J. 

b.— (Gyermekbál.) Párisban Mathilde herczegnő a kis császári herczeg 
mulatságára gyermekbált rendezett. A gyermekek mind jelmezben jelentek 
meg. A mulatság délutáni 5 órától este 10 óráig tartott. 

— Szombathelyről, jan. 16-ról irják : Ma tartá mag városunk tisztújitó 
közgyülését, mely alkalommal a választási eljárásra nézve méltán elmond¬ 
hatjuk, hogy egészben hasonlit a Tokaj városbani közel mult történtekhez 
és a polgárság közt az elkeseredettség magva oly mérvben hintetett el, hogy 
időbe kerülend, az eddig fentiállott jó egyetértést ismét visszaszerezni. — 
Sajnos! midőn tapasztalni vagyunk kénytelenek, hogy a lefolyt 12 évi keserv 
után alkotmányos életünk hajnalán épen azok által bontatik fel, az oly any¬ 
nyira szükséges jó egyetértés és testvéri szeretet, kik hivatvák hirdetői és 
őrei lenni mind a keresztyéni szeretet, béke és testvériségnek, mind pedig 
az alkotmányos jog védelmének. — Nem szándékunk a választási eljárás 
részleteibe bocsátkozni, csak mellesleg legyen felemlítve, hogy mérsékeltebb 
résza a polgárságnak méltán sértve érezheti magát alkotmányos jogainak 
élvezetében, midőn a bitorlást gyakorló ellenpártoskodás és az erre befo¬ 
lyást uralgok miatt szabadszóiisi jogától megfosztatik és kénytelen a vá¬ 
lasztási termet odahagyni és minden további választási jogaitól magát visz¬ 
szatartani. — Következménye ezen eljárásnak csakis az lőn : hogy többen 
a megválasztottak közöl tisztségeikről lemondván, az elkeseredettség tul-
áradása annyira bántotta a sértett kedélyeket, hogy az ezen választási eljá¬ 
rásra különös befolyást gyakorlót azon nap este macskazenével megtisztelni 
közakarattal határoztatott; mi azonban az ujonnan választott városi biró ur 
erélyes közbenjárása folytán, elmaradt. — Adja az ég! hogy azok, kiknek 
kezeibe városunk ügye jelenleg letéve, az elnyomatott párt bizodalmát ki¬ 
nyerjék s velök jó testvéri egyetértésben, mind imádott hazánk, mind pedig 
városunk jövő boldogsága előmozdításában közösen egyreműködhessenek. — 
Probus. 

— (Kolozsvári nemzeti szinház. A Szigligeti-nővérek föllépte). Jan. 
17-én lépett föl először Szigligeti Anna k. a. mint Lecouvreur Adrienne a 
hasonczimü szinmüben. A közönség feszült kiváncsisággal nézett ez estének 
eléje, s a kisasszony játéka sokrészben megfelelt e várakozásnak. Mindjárt 
kiléptekor zajos tapsokkal fogadtatott. Csinos szinpadi külseje, átgondolt 
játéka, helyes szavalása által, sőt szinpadi otthonosság tekintetében is nem 
ok nélkül nyerte meg a közönség tetszését, már ez első fölléptével. Voltak 
helyei, melyek sikerültek; voltak ismét, melyek igazán megleptek. Ugy¬ 
látszik, a kisasszony a magasb tragtkai múzsára hajlandó. — Jan. 20-án 
Szigligeti Jolán k. a. lépett fel először a Tücsökben. Gondos tanulmányo¬ 
zás, hű jellemfelfogás, ugyanazon hű visszatükrözése nemcsak a nagyobb, de 
még az egyea kisebb mozzanatoknak is, ugyanazon szinpadi otthonosság 
Jolán kisasszonynál is szembetűntek. Ugy hogy el lehet mondani, hogy a 
különben gyenge műnek Jolán k. a. játéka adott érdeket. Csakhogy a kis¬ 
asszony jobban, hűbben személyesité az elmés, naiv leánykát, mint azt, ki 
sir, kesereg az emberek roszaságán. E tekintetben az első két felvonást, 
hol még csak az egyszerű, gyermekded lyánkát tünteti elénk, sikerültnek is 
lehet mondani. Ezzel nem akarjuk mondani, mintha a kisasszony hangját 
néha fei se tudná emelni, mert azon jelenet, hol a polgárságot leszidja, mi¬ 
vel vele s nagyanyjával ugy gúnyolódik, ez ellen bizonyít : de átalában 
mondhatni, hogy a vígjátéki szakmára hajlandó. — Jan. 21-én a „Sziget¬ 
vári vértanuk,, adatott Szigligeti Anna s Jolán kisasszonyok második föl-
lépteül : Szigligeti Anna k; a. Annát, Jolán Máriát személyesité. Anna k. 
a. külünösen kitünt azon helyeken, hol több pathos, több síenvedélyesség-
gel kellett szavalnia. Jolán k. a. játéka is, mivel csaknem mindenütt szelí¬ 
debb, sőt naiv érzelmeket kell vala visszatükröznie, sok tekintetben sikerült. 
A közremüködők közöl különösen dicsérendő Molnár játéka, ki ugylátszik, 
Szulejmán szerepét gonddal tanulmányozá. Ujfalusy, a Zrinyi személyesi-
tője. — Jan. 22-én adatott Szigligeti Jolán k. a. harmadik föilépteül a „Fa¬ 
lusi egyszerüség," melyben Sárikát oly otthonosan, oly élethiven, oly szé¬ 
pen játsza, hogy ha az előbbi előadásaiban valami kívánnivalót hagyott is 
hátra, szintén hnjlandók vagyunk erröl, mai játékára nézve lemondani. — 
Jan. 23 an adatott „Angelo" a két nővér föllépteül. Ez előadásra nézve, 
nem lehet egy körülményt említetlenül hagynom. Anna k. a. játékában 
ugyanis ez esta tünt ki leginkább egy hiba, mely eddig elsiklott. Oly hiba, 
mely bár magában nem lényeges, de sokkal kevésbbé teszi élvezhetővé az 
előadást: értem a túllihegést s a tulsietést néhol a szavalatban. De hisz¬ 
szük, hogy a kisasszony sokkal inkább átlátja ezt, hogysem ne igyekezzék 
e hibáról leszokni, mielőtt modorrá válnék. — R. S. 

— (Biztositási ügy) A Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült vár¬ 
megyék részéről folyó hó 5-én tartott bizottmányi kisgyülésben a pilisi járás 
főszolgabirájának azon hivatalos jelentése olvastatott föl, miszerint a Poma-
zon szombaton mult egyhete történt tüzvész alkalmával leégett 62 ház 
közöl 24 a magyar biztositó társulatnál lévén biztositva, a károsfelek már 
harmad napra megkapták a több ezer forintra menő teljes kárpótlást a ne¬ 
vezett társulatnak a károk fölvételében gyorsan eljárt képviselőitől; mig az 
idegen társulatok kiküldöttei csak jegyzőkönyveket vettek föls károsfeleiket 
további várakozásra utasitották. — A gyülés a magyar biztositó társulat 
loyalis eljárásút, minek folytán az illető szerencsétlenek már lakaik fölépí¬ 
téséhez is hozzáfogtak, örvendetes tudomásul vette. — Kell-e még több szót 
vesztegetnünk a végett, hogy a magyar ember biztosítson, és ha biztositani 
akar, minden tétova nélkül, melyik intézethez forduljon, 

b.— (A románokat Brassó vidékén), irja a K. K. folytonosan izgatják. 
A Brassóban levő cs. kir. tábornok felszólitá a brassói polgár mestert, Fab¬ 
ricius urat, hogy vajjon nem volna-e szükséges nemzetőrséget állitni fel ? 
Mire a polgármester igy felelt : „Köszönjük, de külellenség ellen, reméljük, 
megvéd minket a hadsereg; az oláhok ellen megvédjük magunkat házi 
fegyvereinkkel, ha kell; de hiszszük, nem lesz szükség rá; a mi jó magyar 
tzstvéreinktől pedig nincs mit tartanunk." — Igazuk van. 

TI 

— (Amerikában élö derék \hasdnkfia, László Károly), kit az 1848/49-i 
események zavartak ki hazánkból s kitől a Vas. Ujság a közelebbi években 
több érdekes levelet közlött, ez idén szintén haza készült. Azonban a sors 
könyvében máskép volt megírva. Miut egyik közelebbi levelében irja, talán 
még évekig nem fogja láthatni hazáját, „még akkor sem, ha a nemzet meg¬ 
elégedett s boldog lesz." Ennek oka pedig nem más, mint az, hogy minden 
pénzét, Nemegyei Bódog hazánkfiával s barátjával együtt, mahogany-fa-ke-
reskedésbe fektette, s most már Vera Cruzban, New-ürleansban, New-York¬ 
ban, Bostonban és Londonban nagy házakkal vannak összeköttetésben, me¬ 
lyek nekik 40 — 50,000 dollárig hitelt nyitottak, mit örökre elvesztenének, 
ha üzletüket bármi csalogató hirre abbahagynák, s hitel és pénz nélkül ismét 
azok volnának, a mik voltak tiz évvel ezelőtt, azaz : földönfutó szegények. 
Bizonytalan jóért az éltük jövőjét biztosító bizonyos hasznot el nem dobhat¬ 
ják maguktól. Eddig Mexicoban a Tehuantepeki földszoros Minatitlan váro¬ 
sában tartózkodtak, de üzletük kivánja, hogy ezen helyet most elhagyják s 
20—25 német mfddel tovább keletre költözzenek. Nemegyei Bódog, a leg¬ 
ujabb tudósitások szerint (dec. 5.), már uj lakhelyükre költözött, San Juan 
Battistá-ba, mely a mexikói köztársaság legkeletibb államának, Tabasco-
nak, fővárosa. László Károly 2 — 3 hét mulva volt őt követendő. Kívánjunk 
nekik legjobb szerencsét sörüljünk hazánkfiai életrevalóságán;kik a legide-
genebb égalj és viszonyok között is megélnek és boldogulnak! 

— (Szivárvány.) Rozsnyón jan. 31-én d. e. 10 órakor az ég boltozatán 
szép szivárvány volt látható. (Pesten is volt.) 

+ (A bukaresti rendőrfőnök) egy német és oláh nyelven irt falragasz¬ 
ban hirül adja, hogy az osztrák kormány a Romániában tartózkodó magyar 
menekülteknek — az 1849—50-ikiek kivételével — büntetlen, szabad haza¬ 
térést enged. A kik ezen engedélyt elfogadni vonakodnának, azoknak köte¬ 
lességül tétetik, hogy Törökországba menjenek, mert Romániában maradá¬ 
suk továbbra tiltva van. 

b.— (Hajótörések.) Az angol „Lloyd" szerint a lefolyt évben 1811 
hajó szenvedett törést s teljesen elveszett, tehát minden napra majd 5 hajó¬ 
törés esik. Csupán deczember hóban 186 hajó veszett el. 

— (Halálozás.) Szepes-Várallya, jan. 22. Egy sírtól jövünk haza, a 
melybe egy köztiszteletben, közszeretetben álló polgártársunkat fektettük, 
egy orvost, ki 33 esztendőn át a szenvedő emberiségért fáradhatlan buzga¬ 
lommal működött, ki gyenge testalkata daczára minden órában éjjel nappal, 
minden időben a legbuzgóbb tevékenységet fejtette ki nehéz kötelességei 
teljesitésében. Városi orvosunk Fest Károly orvostudor vala, kinek halála 
nehéz csapás volt nemcsak hátrahagyott gyámoltalan családjára nézve, ha¬ 
nem egész városunkra is. A boldogultat nemcsak mint orvost, de mint 
embert és polgárt még igen sokáig siratni fogjuk. — Béke hamvaira! — 
F. Viktor. 

— (Halálozás.) Tisza-Tarjánróí irják : Jan. 6-án adtuk át az enyészet¬ 
nek néhai szederkényi lelkész tiszt. Nyilas Sámuel özvegyének Karasz Ju¬ 
liannának, hült porait. Vigasztalhatlan fájdalommal siratják a jó anyát, az 
irodalom, terén ismert írónk Nyilas Sámuel szederkényi lelkész, Nyilas Alajos 
poroszlai lelkész, Zsuzsanna és Mária, elmaradott gyermekei. Méltó a fáj¬ 
dalom! Méltán fájlaljuk elhunytát mindnyájan, mert benne egy nemes szív¬ 
nek szünt meg dobogása. Áldás poraira! 

+ (Rácz-Almáson Jeszeniceei Jankovich József) kir. tanácsos, 83éve3 
korában elhunyt. A boldogult 34, évet töltött Sz.-Fehérmegye közhivatalai¬ 
ban, 21 éven át alispánja volt. Átalában számos jótétemény van emlékéhez 
kapcsolva. 

— (Adakozások.) A mult hátén következő adakozás küldetett be a Va¬ 
sárnapi Ujság szerkesztőségéhez. 

A Táncsics család számára : Kis-Kürtösről (Nógrád) Cs. K. 5 ftot, — 
snely öszveg, illető helyen kézbesittetett. 

A magyar Akadémia palotája-
— (Ujabb kimutatása) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a magyar 

Akadémia számára beküldött hazafiui adakozásoknak. 
XLVL közlés : Kajáiról (Pozsony) Dianovszky Lajos ev. levita, a jan. 

27-kén ott helyben tartott tánczvigalom tiszta jövedelmének egy negyedét, 
küldé az Akadémia palotájára 10 ftot. — Miskolczról az ottani asztalos ezéh 
és ezéhmestere Bénicz József adománya 12 ft. Összesen 22 ft. 

Az eddigi I—XLVI. közlésekkel együtt: 14,199 ft 60 kr., 1 régi római 
arany, 1 huszfrankos arany, 110 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 
4 ujftos, 140 huszas, 18 negyedftos, 1 tízes, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos 
nemzeti államkölcsön-kötelezvény. 

+ (Az Akadémia palotájára) a pályázati határidő lefolyván, folyó hó 
14-én az Akadémia meghatalmazott bizottmánya a két elnök és gr. Károlyi 
György összeülnek s a beküldött tervek közöl végkép választanak. 

Levelezés. 
I*ápa, jan. 28. (Sylvester-estély. Városi tisztufitás és kivilágítás. Ma¬ 

gyarító egylet. Nőnövelde. Farsang.) Eseményekben gazdagon szállott sírba 
az 1860-ik év, — és ha valaha, ugy ennek utolsó e3téjén nyugottan s szaba¬ 
don dobogó kebellel tekintett vissza az ember a csak most eltemetett 365 
napjára, és lehető biztossággal vetheté ki már-már megtörni indult remé¬ 
nye horgonyát. A magyar nemzet szabadságának s testvéresülésének napja 
föltünt a láthatáron, és derengő fényét immár jótékonyan kezdé árasztani a 
zsibbadozó nemzettagokba! 

A Sylvesterestéket hazánkban sok helyütt, magánházaknál, mint tes¬ 

tületekben többnyire meg szokták tartani, hogy derült mulatozás közben bú¬ 
csúzhassanak el az emberek a lefolyó esztendőtől. — Városi kaszinónk is, 
mint eddig, szintén megtartotta ezen szokást jjcsakhogy, mint többnyire min¬ 
dig és mindenben, egy kissé most is elkésett. Folyó hó 6 an rendeztetett 
azon sylvesteresti vacsora, melyen az estélyezők koszoruját pápai Eszterházi 
Pál és somlyó-Szőllősi Zichy grófok ékesitették jeleníétökkel. Polgártársaik 
közé vegyülve, a legőszintébb érzelemnyilatkozatokból folyó megtisztelte¬ 
tésnek voltak tanúi. Eszterházy grófnak a testvéresülés és egyetértésre hivó, 
— Vaszari Kolos urnak a hazáért és vallási egységért^mondott, — s töb¬ 
bek által más tárgyban fölhozott elmés pohárköszöntéseik tették kedveesé a 
lakomát. 

Folyó hó 17 és 18-án volt városi tisztujitásunk, mely elég mozgásba 
hozta a nemzeti lobogókkal diszitett csöndes utczáinkat. Polgármesterünkké, 
az 1848-ban és után már alkalmazott, de utóbb kimaradt Vilax Antal ur 
lett, biránkká laki földbirtokos Koller Ignácz ur és kapitányunkká id. Pák- • 
rácz Ferencz. A polgárság annyira eltölt örömmel a választási kedves jogai¬ 
nak használatánál, hogy ennek nagyobb mérvbeni kifejezhetéséről is kellé 
gondoskodnia. A tisztujitást bezáró estén fáklyásmenet tartatott és átalános 
kivilágítást rendeltetett. — A mintegy 300-ból álló fáklyásmenet 8 órakor 
megindult, és először is közkedvességü gr. Eszterházy ő mltságát tisztelte 
meg, azután a városi uj főbb tisztviselőinket. A jó vezér nélküli r.ép tombolt, 
zajongott örömében, — és szilaj kedvének nem egy-két, a kivilágításban 
elkésett ablak lett áldozata; sőt néhol az ingerültség és ellenszenv is fölü¬ 
tötte fejét az ablakveréseknél. Szerencse, hogy nálunk a Pécs városi eset 
nem ismétlődött. — Ime most pedig a kivilágítás után alig egy hétre, kido-
boltatott városunkban, hogy a magyar dohinyárulás szigoru büntetés alatt 
tiltatik meg. 

A névmagyaritás, mint a Duna Tisza jobb és bal oldalán már több he¬ 
lyen, nálunk is kedvencz eszmévé vált. Többen el is határozák, hogy miután 
ök szivvel s lélekkel e nemzet hű tagjaiul akarják magukat vallani, nevök-
nek magyarrá változtatását közösen fogják eszközölni ki a magyar udvari 
kanczellariánál. Mi hiszszük, hogy méltányos szép szándékuk elé nem fog 
akadály gördittetni. — Ugyanezzel rokon a „Magyarító-egylet" alakulása 
is, mely izraelita testvéreink közt jött létre. Czélja ennek, közöttük a ma¬ 
gyar nyelvnek, szellemnek s műveltségnek minél ezélesbkörü terjesztése és 
fentartása, mit magyar szépirodalmi iapak s folyóiratok járatása, könyvek¬ 
nek egyletileg szerzése s olvastatása által óhajtanak valósítani. Kivánjuk, 
hogy szép süker koronázza törekvésüket. Eddig helyben 80 s egy nehány 
tagja van. 

Hazánk némely városában már létezik ügyesen vezetett nőnövelde, 
melyben leánynövendékeink olyan kiképeztetést kapnak, mi őket derék há¬ 
zinőkké, és mi szintén nem kevésbé fontos, jó honleányokká teendi. Az íly 
magyar nőnöveldékkel biró városokat vál »ban szerencséseknek mondhatjuk. 
Nekünk, fájdalom! ilyen nincsen. Az ezt pótolni akaró növeldénket Bécsből 
kaptuk, mely honleányok helyett más egyebeket látszik képezni. — A többek 
közt, hogy az ártatlanul fejlő leányok nyugodt kedélyét kissé megzavarhassa, 
nem régiben a nápolyi király goraának jobbra fordultáért, ellenségeinek 
megbukásáért, s különösen a palermói hős győzhetlen fénycsillagának kiol¬ 
tásáért könyörögtetett növendékeivel. 

Igen jól osztották be ősatyáink az esztendő részeibe a farsangi napo¬ 
kat. — Amint a jövö iránt szorongó kebellel átlépünk az újévbe, azonnal a 
zajos farsang fogad örömeivel, hogy igy a zene hangjaiban pillanatra feled¬ 
hessük a komor jövőt; és a mosolygó örömökkel kinálkozó jelent karoljuk 
fől. A farsang nálunk is beköszöntött. Azonban csodálkozásunkat alig fejez¬ 
hetjük ki afölött, hogy bár ez ujévben a tánczideny sokkal rövidebb, mint 
egyébkor : mégis a mulatságot nem annyira keresik jelenben az emberek, 
mint máskor. Mintha a titkos jövő valami bűhatalomrnal tsrtaná vissza az 
embereket. — Volt már két zeneestéíyünk, ea egy kaszinóbálunk, mit a ka¬ 
szinó a helybeli íébolydajavára, elég fényesen rendezett. — Zeneestélyein-
ken az ismerős műkedvelők szerepelnek : St. J. asszonyság, M. M. és B. A. 
k. a és a zeneegyleti zenélő tagurak. Fogadják meleg köszönetünket föllé¬ 
péseikért. 

Igy kezdtük el az újévet. Szentkirályi-
Olaszországból, Mantuából, jan. 16-áról többi között ezeket irják 

nekünk : Mantua utczai rendesen és különösen élénkek; a népség a mostani 
mostoha körülmények között is feltünően vidám kedélyü, s talán a biroda¬ 
lom egyik városában sem hall az ember annyi sok reuniót, mint itt; minden 
nyilvános helyen ügyes zenészek a legkülönbfélébb hangszerekkel ábrándos 
merengésbe hozzák az emberi lelket. Férfiai, különösen hölgyei szépek és 
bájosak, a magyar öltözet némi részben itt is kezd már divatozni, magyar 
csárdás kalapokat, nem ritkaság látni; a nők rendesen fedetlen fövel, pom¬ 
pás dús hajzattal és pártában járnak, bár az egész hautevolée világban elha¬ 
rapózott krinolin itt is divatozik. Tánczvigalmak a mostani farsangban itt is 
léteznek, de csak zárt körökben, honnét minden idegen elem egészen ki van 
zárva. Ha valaki azt hiszi, hogy a várbeli lakosság és a vidék politikailag 
nyugtalan, az nagyon csalatkozik; jelenleg mindenütt nagy csendesség ural¬ 
kodik, a vár környéke tömve van katonasággal,^ ugy hogy, ha az ember * 
vár utczáin végig megy, majdnem több katonát lát, mint polgárt. Dom 
Miguel, főherczeg Ferencz Károly, Károly Ferdinánd magyar gyalog-ezred-
beliek és Haller-huszárok mint testvérek üdvözlik egymást. Az elmult ünnep 
napokban megható volt látni, mint kereste minden katona vigaszát az Isten¬ 
házában; a protestáns felekezetüek, kiknek se egyházuk, se tábori papjok 
nincs, egymás között lélekemelőleg éncklék a zsoltárok szent szavait. Való¬ 
ban szükséges volna egy protestáns pap oly ezrednél, hol a legénység na-
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gyobbrésze a protestáns vallást követi! Szomoruan hatott mindnyájunkra 
egy huszonhatéves fiatal embernek — a Dom Miguel ezredből — szerencsét¬ 
len halála; egy tüzér altiszt a jégen elcsúszva az előtte menő ifjut a kétcsŐvü 
vadászfegyverrel véletlenül meglőtte, mind a két golyó az ifju szivét furta 
keresztül; áldás és béke a kedves szüleitől és szeretett hazájától távol, ide¬ 
gen földben fekvő ifju hamvaira! — E napokban meglátogattam itt lakó 
Helfy Ignácz hazánkfiát; igazi nyilt magyar szivességgel fogadott; nem 
győztem eléggé csudálni gazdag könyvtárát, megrakva angol, franczia, spa¬ 
nyol, olasz, német, magyar, latin és hellén legjelesebb irók munkáival; a 
látogatási perczben tisztelt hazánkfia épen az általa kiadandó olasz-magyar 
nyelvtanán munkálkodott. Helfy ur az olaszok előtt köztiszteletben álló 

egyén. Különösen a magyar nyelvnek az olaszok közötti elterjesztése körül 
működik és fáradozik. Magyar lapjaink is voltak. Signor Giuseppe Timolini 
kávéháza a főtéren (Caffeteria del Pace) volt a Minerva temploma, ide j aránk, 
ha szivünk bánattal szorult, hogy enyhülést szerezzünk, de e szellemi élve¬ 
zetünktől is meglettünk fosztva, felsőbb rendelet utján a rendőrség letiltotta 
a magyar lapokat. — Nem szándékom panaszkodni, mert panaszom elhang¬ 
zott szó lenne a pusztában, eszembe jutnak itt Tacitus Agricolájából ezen 
szavak, szépen ábrázolva Domitianus korát : „Memóriám ipsam cum voce 
perdidissemus, si tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere." (Gon¬ 
dolatunkkal egyszersmind emlékező tehetségünket is elvesztettük volna, ha 
ugy hatalmunkban állana felejteni, mint hallgatni!) Ujverbászi. 

SAKKJÁTÉK. 
59-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól. 

(New-Yorkban pályakoszorut nyert feladvány.) 
Sötét. 

d e 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

Az 54. számu feladvány megfejtése. 
(Weisz A. J. tanártól ) 

Világos. Sötét. 
1) B d 6 — c 6 b 7 - c 6 : 
2) V g 4 — e 4 f tetszés szerint. 
8 ) V e 4 — f 4 tetszés szerint. 
4) H c 5 - e 4 t 

Helyesen fejtették meg. Vetzpréniben : Fülöp Jozsef. — Ltssen : báro Meszéna 
István. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Kis-Kürtösön : Csemiezky Károly. - Parabuty-
ban: Rothfeld József. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Nagyváradon : Romhy Béla. 

Rövid értesítések. Moór : R. V. Köszönettel vettük. — Eger : h f. A meg¬ 
fejtés helyes, de a feladványt könnyűnek találtuk. 

Szinházi napló. 
Péntek, febr. 1. „Makranczos hölgy." Vigjáték 4 felv. Shakespearetb'l. 

Ez este Komáromy Alajos is föllépett mint „Luceacio" — szívességből. Ez 
eset is a mellett ezól, hogy Koinárorayr* nemzeti színházunknak szüksége 
van, vagy legalább tehetségének jó hasznát vehetné; azért az igazgatóság 
helyesen cselekednék, ha őt ismét állandó tagul szerződtetné. 

Szombat, febr. 2. „Rigoletto." Opera 4 felv. Verditől. A nagyszámu 
közönséget ezuttal csupán Hollósy-L-né mint Gilda, elégitheté ki teljesen. 
A herczeget Ellinger énekelte; ugylátszik, tart arra valamit, hogy nagy 
hangerejét kitüntesse. 

Vasárnap, febr. 3. „A két Barcsay." Eredeti dráma 4 felv. Irta Jósika 
Miklós. 

Hétfő, febr. 4. ,.Estve és reggel." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Kövér 
Lajos. Nem tartozik a szinházi niűsorozat kiválóbb darabjai közé, habár a 
szereplők igyekeztek az előadást minél érdekesebbé tenni. Közönség csekély 
számmal. 

Kedd, febr. 5. „Kunok." Eredeti opera 4 felv. Zenéje Császár 
Györyytöl. 

Szerda, febr. 6. ,,Csalódások." Eredeti vigjáték 4 felv. Irta Kisfaludy 
Károly. 

Csütörtök, febr. 7. „A windsori vig nök." Vig opera 3 felv. Zenéjét 
Nikolai. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5512. Losonci-Cseri. Legczélszerübb lesz, ha ön az „erdöszeti múszótárt" a m. 

Akadémia titoknoki hivatalának küldi be. Ott nem csak véleményt mondnak róla, de a 
kiadást ig elrendelhetik, ön munkája nagy hézagot pótolna, ha egyebet nem tekintünk is, 
mint az e tárgyban hozzánk érkező gyakori felszólalásokat. 

i 5513. Magyar nemzet. E verset igy nevezi on 
| meny." ítéljen felette az alkotmányos haza. 

Ai eleje igy szól : 
Estve volt, setét yolt 
A magyar nemzetnek; 
Halynallik, megvirrad, 
Hál' a jo Istennek. 

A borzasztó éjji 
Nagy fötótaégben is; 
Ha nem nagyon futva, 
Haladott ő még is. 

,általam eomponált hazai költe-

A vége pedig ez : 
Még is tsak azt kéri, 
A mi sajátja volt, 
Az ősi alkotmányt, 
Az igazi jogot. 

Méltó i» ő arra, 
Hogy áztat megkapja, 
Mert vérrel szerezte, 
Nem lopta — nem csalta! 

(Az ember nem tudja, mi nagyobb e compositióban : az aesthetika, a politika vagy 
a grammatika!) 

5514. Bajj. M. G. A tervrajzot vissza fogjuk küldeni. Erről akkor lesz ideje 
szólani, ha az emlék ügye komolyan szőnyegre kerül. Az akadémiai épület iránti indit¬ 
vány már akkor elkésett. 

6515. Piiczinez. Cz. R. A 10 ftot vettük; a munka egy pár nap alatt készen lesz 
s azonnal utnak indittatik. 

5516. Felsö-Karaszló. G. A. Igen sajnáljuk, hogy a Szózat ruthén fordítását 
korábban nem bírtuk; most ceak egy uj kiadás esetére vehetjük hasznát, mire egyelőre 
nincs kilátás. De azért elteszszük s köszönjük. 

5517. Cselnek. Sz. P. Köszönet az értelmes és korszerű felszólalásért. A jegyek 
metszése némi időt igényel, rendes nyomdai eszközökkel itt nem boldogulván. A pénz is 
megjött. Söt még annak az ígéretnek is nagyon megörvendettünk. Viszontlátásig. 

5518. Kr-Köbölkut. M. J. A. közlött beszéd igen jelég alkalmi üdvözlet, de nem 
lehet az alkalmi versezeteket s beszédeket mind közölnünk, mert azok száma most légió, 
utoljára is ugyanazon elemekből vegyülvék; ezen elemek pedig : a hazafiság nemes ér¬ 
zelmei s az udvariasság szabályai. Tiszteletre méltó dolgok, de hálistennek! már nem 
feltünö, nevezetes és ritka dolgok. 

5519. Debreczen / \ Bámulattal olvastuk az események rajzát, csodálkozunk egyes 
emberek könnyelműségén, mások könnyenhivőségén. Az idő elégtételt fog szolgáltatni 
mindenkinek, érdeme szerint. — Az enüékszobor ügyében megtettük az elsö lépést' az 
eredményről magánuton. A közlött terv nem nagy mértékben birja tetszésünket. Minde¬ 
nekelőtt jobb rajzra és mintára fogunk szert tenni. Van nekünk itt egy hires oroszlán¬ 
faragónk. 

5520. Butyin. L. L. örömmel értesültünk, hogy egy névnapi összejövetel alkal¬ 
mával a szerencsétlen honvédek, özvegyeik és árváik számára 20 ftot gyüjtöttek önök ; de 
azt nem irja öo, hogy a pénz hova küldetett ? Vagy még ezután várhatjuk ? 

5521. Emlékezés a honalapítóra. Sok erő a conceptióban; az eszme kivitele 
gyenge. 

5522. B. Henye. P. S. Szivesen közölnők, de egy meggondolatlanul oda vetett 
szó nem érdemül oly nagy czáfolatot — verebek ellen ágyukkal! Átadjuk az illető lap¬ 
nak ; ott mint a speciális szakba vágó tárgy igy is helyén lesz. 

5523. Urmezó. R. I. Sajnáljuk, hogy a „Szózat" orosz forditását csak most vesz¬ 
szük. Keressük a módot és alkalmat, ennek is kiadására. — A „rusznyák" elnevezés elleni 
felszólalást, észrevételeinkkel együtt, jövő alkalommal. Roméljük, megértjük egymást; 
csak akarat és jó szándék kell hozzá. 

5524. Philadelphia. Fr. K. Vettük a levelet. Az ég tartsa meg ön szép buzgóságát. 
5525. Minatitlan. L. K.Sok szerencsét a további pályához s mielőbbi viszontlátást l 
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Holdnegyed : 3 Első negyed 18-án 1 óra 85 perczkor reggel. 

TARTALOM. 
Gróf Apponyi György (arczkép). — Pogány magyarok napvárása. Mindszenti 

Gedeon. — Eletein legszomorubb napjai (íolytatás). Jókai Mór. — Pontok Magyarország 
múltjából (folytatás). — Garibaldi Caprera szigetén (két képpel). — A maszlagos nad¬ 
ragulya. Szabó Ignácz. — Gróf Széchenyi István műveiből (folytatás). — Egyveleg. — 
Tarhaz : Adatok Petőfi halálához XXXI—XXXIII. — Irodalom és müvészet. Ipar, 
gazdaság, kereskedés. Egyház és iskola Közintézetek, egyletek. Mi ujság? A magyar 
Akadémia palotája. Levelezés. Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. 
Heti naptár. 

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

Pest, február 17-én 1861 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Ljsagra 
félévre 3 ft.. a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 10 ít., évnegyedre 
S ft. nj pénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasítandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

Haubuer IHáté, superintendens. 

Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

E lapok nyilt Pantheonában, azon férfiak közé, a kik iránt 
még életökben kész az érdemet méltánylani tudó nemzedék az elis¬ 
merés és tiszelet önkéntes adóját leróni, állitjuk fel, egy tisztes 
férfiunak arczképét, kinek szelid komolyságba felvegyült férfias el¬ 
határozott tekintete első látásra is sejteti velünk, hogy nem tarto¬ 
zik a mindennapi emberek sorába; az egyház és haza iránt, a ne 
héz idők próbái közt kitüntetett törhetlen hűségű jelleme pedig 
meggyőzhet bennünket afelöl, hogy a helyet, melyet a köztiszte¬ 
letben már elfoglalt, s melyet e lapok Pantheonában is számára 
kijelöltünk, fényesen kiérdemelte. — Egy protestáns papnak élete, 
mig hiveinek szük és szerény körében müködik, észrevétlenül foly 
le, mint a csak legközelebbi 
környezetére jótékonyan ható 
csendes patak. De midőn a köz¬ 
bizalom által igénytelen köré¬ 
ből kiemeltetve a közügyek 
élire állittatik s vezéri szerep¬ 
pel bizatik meg, anélkül, hogy 
fénytelen állását elhagyná, an¬ 
nál több szem fordul feléje, 
mennél többeknek szolgál, és 
ha nehéz feladatát dicséretesen 
megoldotta, annál nagyobb 
mérvben nyilvánul iránta a 
legszebb jutalom, a közönség 
osztatlan érdemméltánylata. 

Haubner Máté, a dunán¬ 
tuli evang, egyházak szuperin¬ 
tendense, született Veszprém¬ 
ben 1794. évi sept. 19 én. A 
kegyes szülök a Máté nevet 
kétségkivül más okból is adták 
fiukra, mint hogy névnapját 
harmadnap mulva megérhesse, 
de hogy valaha az, Szegedi 
Máté superintendensnek utóda 
lehessen, nem gondolhaták. l l 
éves korában a soproni ly-
ceumba adták fel őt, hol azon 
8 év alatt, melyeket ott töltött, 
ámbár az elsők közé tartozott, 
mégis, midőn a tudomány ezen 
elsö forrásától bucsut vön, ő 
vala magával legelégületle-
nebb. — Vörös-Berény közelé¬ 
ben az ó-mádi szőlők felöl a HAUBNER MÁTÉ. 

Balaton partján egy gömbölyü nagy vörös kő gyakran volt tanuja 
a 19 éves ifju lelki gyötrelmének, midőn a háborgó tónak hány-
kodó hullámain eltekintve önmagát vizsgálgatá, irányában a vá¬ 
lasztott pályának. Ellenkezőleg mint a pogány bölcsre, hatott reá 
az önismeret. A bölcset felemelte a semmittudásnak tudata, öt, a 
tudomány szomjas ifjut, leverte tanulmányai csekélységének érzete. 

Ez okból szinte jótékonyan hatott reá, hogy azon időben a 
külföldi egyetemek látogatása ideiglenesen kormányilag tiltva le¬ 
vén, utlevelet a kiutazásra nem kaphatott. A másfél évi zárlat ide¬ 
jét tehát készületre forditá, részint az evangeliomi s közlékeny 
szellemü Balassa János sz.-lőrinczi lelkésznél, részint Pozsonyban 

mint magánnevelő. 1815. év¬ 
ben ment ki Jénába, honnét 
más egyetemeket is megláto¬ 
gatott. Visszatérte után po¬ 
zsonyi nevelői állását egy más¬ 
sal cserélte fel fényes feltéte¬ 
lek mellett Bécsben, Gyika 
Emánuel Konstantin házánál, 
a ki ritka klasszikai műveltsé¬ 
gének drága kincseit, a görög 
remekírók müveinek tárgyava¬ 
tott magyarázata által, meg¬ 
előző készséggel osztá meg 
vele, ugy hogy mig ő a nevelő 
a gazdag urfit, az apa meg a 
nevelőt neveié. Sok tekintet¬ 
ben szerencsés az a protestáns 
candidatus, ki mielött nyilvá¬ 
nos hivatalba lépne, müvelt 
uri családoknál nyer nevelői 
állomást, hol sajátjává teheti 
azon szükséges müveltséget, 
melyet a legjobb iskolák sem 
adhatnak meg mindenkor. — 
Ilyen szerencsében részesült 
Haubner három évig nemcsak 
a Gyikaháznál, de késöbb Sop¬ 
ronban, egy szép müveltségü 
előkelő sziléziai család köré¬ 
ben is. A magánpályáról a 
nyilvánosra hivta meg őt a 
pozsonyi ev. konvent az ottani 
tanoda nyelvészeti harmadik 
osztályába. Minthogy azonban 
hivatása nem a tanári, ha. 
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