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Levelezés. 
Erdély. Brassóvidék, Zajzon, ápril l l . (-B ŷ der̂ A: hazafi halála. A 

vidék nagy vesztesége.) Hogy a tudományok világa meggyűljön, hogy a köz¬ 
ügyek iránti részvét, a honfiúi érzület népünkben, melyet oly sorvasztóan 
boritott vala el a lelki homály és a közönösség dere az 1848. előtti korszak¬ 
ban, felébredjen, bármily nyomasztó is vala a lefolyt l l év, mégis találkoz¬ 
tak férfiak, kik ez ügyben, részint sikerrel, a mennyire lehetett közreműköd¬ 
tek. Igen, mert bár elboritólag, fenyegetőleg lebegtek a minden népet 
germanizálni törekvő szellemnek működései is felettünk, mindazáltal akadt 
a messze távolból ide egy-egy magyar kormányhivatalnok és jegyző, ki¬ 
nek még égvén kebelében a nemzetiségi szellem, megesett lelke e nép elha-
gyottságán és a kortól elmaradottságán, s igyekezett fóleleveniteni a tetsz¬ 
halottat. 

Mi, néptanitók, kik többnyire Erdély más részeiből rendeltettünk a 
sorstól ide, épen ily szempontból, a nemzetiségi szellemtől vezéreltetve, hogy 
megillessük népünkben a szív hurjait, és fölrázzuk az alvó kedélyeket : mult 
év oktober hava 19-én egy dalárdát alakítottunk. 

Jelen év ápril hava l l kére dalárdánk ide Zajzonba, lelkészbeigtatásra 
vala megszólítva, miről alig hogy értesültüak, egyszerre azon megdöbbentő 

hirt kellett vennünk, hogy szomszéd községünkben, Bodolán Filker György 
ur, e vidék páratlan honfia, és e jelenben csaknem egyedüli reménye, a ne¬ 
mes keblü barát, az alig 44 éves férfi nincs többé. Dalárdánk, mely elsőbben 
szerepelt e napon nyilt téren, két egymással nem épen rokon kötélyeket 
teljesitett u. m. örvendetest és szomorút. Ma pálya kezdetének s pálya be¬ 
végzésének valánk tanúi. 

Itt Zajzonban megkezdtük a lelkészbeigtatási ünnepélyt Kölcsey 
,,Hymnu8ával," és végzettük Vörösmarty „Szózatának" kebelrázó hangjai¬ 
val. Innen a szomoru kötelesség rögtön Bodolára szólitott, hogy az egész 
vidéktől megkönyezett férfit sírjához kisérjük. Mindnyájan, kik ismerjük e 
vidék multját és jelenét, a fájdalomtól egészen elfogódott kebellel néztük 
környékünk e reményét, e népboldogitó férfiát leeresztetni sírjába. A sírnál 
utoljára inkább elsírtuk, mint elénekeltük a „Szánd meg Isten a magyart!" 

Veszteségünk kipótolhatlan. Népfajunknak itten az egyházi renden 
kivül csaknem semmi értelmisége nincsen az ugynevezett Hétfal vakra nézve, 
mert eleitől fogva nem volt semmi vallásfelekezet szerinti, magasabb ma¬ 
gyar képző-intézete. A válságos korszak legégetőbb pillanatja épen nyakun¬ 
kon van, ea bárhová tekintsünk; nem láthatunk senkit, ki érdekeinket illő 
helyen képviselje. A mélységből kiáltunk hozzád Uram! légy nekünk erős 
kősziklánk, melyhez folyamodjunk; mert nálad van a szabaditás. 

Bartha Kráoly. 

SAKKJÁTÉK. 
70-ik sz. feladvány. — Báro Meszéna Istvántól (Lessen). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s 4-ik lépésre matot mond. 

A 65. számu feladvány megfejtése. 
(Weisz A. J . tanártól.) 

Világos. Sötét. 
1) V e 1 — c 3 B g 7 - e 7 : 
2) B c 7 - c 6 t F d 5 — e 6 : 
8 ) V c S — e ö : t K d 6 — e 5 : 
4) H b 6 — c 4 4-

Helyesea fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten • Cselkó György. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. — Poroszlón : Nyilas 
Alajos. — Győrött : Rózsa Elek. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — Gy.-Fehérvárott 
Horváth Lajos. — Parabutyban : Rothfeld József. — Monokon : Skvór Antal. — B.-Ujvá 
roson : Kovács Lajos. 

Rövid értesítések. Vesiprém : F. J . A hiányzó számot már, legjobb akaratunk 
mellett sem küldhetjük meg.— Parabuty : R. J. Egy pár példányban az e 4 és e5 gyalo¬ 
goknál a szin föl volt cserélve, ön kezéhez bizonyosan e hibás példányok egyike jutott. — 
Monok : S. A. A feladványokat köszönettel vettük. A 68.sz. f. három lépéssel megfejthető 

Szerkesztői mondanivaló. 
5621. Tisztelt levelezőinknek. Ismét oly halmaz követválasztási pro et contra-

czikk érkezett hozzánk, hogy azt sen* tudjuk, hova legyünk velök. Kérjük az illetőket, 
n e legyenek e részben irányunkban tulkövetelök s gondolják meg,hogy a tér és idő zsar¬ 
noksága alatt nyögünk, mely ell^n nincs appellata. Most az országgyülési veriilcatio után 
Bok levél már ugy is hiában sántikálna a bevégzett tények után; de azért a históriai igaz¬ 
ság kedveért közölni fogjuk még azt, a mit s a mennyire lehet, — természetesen a Pólit. 
Ujdonságokban. 

5622. l'ápa. M. A. Nem tudjuk, miféle multkori levelet emlit on. Kár, hogy körül¬ 
ményesebben nem emliti, vagy hogy ujra be nem küldte. A beérkezett kéziratokat 
nem gyüjthetjük halomra. Azt igen sajnáljuk, hogy a felvilágosodott Pápa város most 
holmi korszerűtlen vallásbeli türelmetlenségnek s szakadásoknak szinhelye. 

5623. A gazdag ember lánya. Még ez évnegyed elején érkezett volna hozzánk? 
Nem régen volt, de még sem emlékezünk reá Talán máshova tévedt; az apja hiában 
keresi nálunk. Egyébiránt, ha ugyis ,,gazdag ember," könnyen vigasztalhatja magát. 

562-t. Egy régi ének. Nem adható. 
5625. Vallási nétet fejlődése. A kidolgozás nem egyez meg lapunk szokott mo-

d( rával. 

5626. S.-Kaza. B—y G. Köszönettel vettük a derék czikket. 
5627. Z.-Egerszeg. P. E. örvendünk a keresztkomaságnak. A küldött névjegy¬ 

zékben van nehány használható, de sok már eddig elfogadott, létező vezetéknév is. Ezek¬ 
hez nyúlnunk nem szabad. 

5628. Arad. F. K. A brazíliai leveleket közölni fogjuk. 
5629. A talizmán. Tiszteletreméltó, szép és erőteljes eszmék, de a forma nagyon 

öreges. Igy ma nem verselnek. 
5630. Ki a magyarnak ellensége? A hosszu czikknek nemes érzelmet tanusitó 

egyes részeit örömmel olvastuk. Az egészet ugy, a mint irva van, nem tartjuk közlésre 
alkalmasnak. 

Színházi napló. 
Péntek, ápril 19. „Tinódi." Eredeti szinmü 5 felv. Irta Szigligeti. A 

darabnak legtöbb érdeket kölcsönöz a régi jó lantosnak egypár igazán meg¬ 
ható éneke, mit Füredi szépen adott elő. Maga a darab most sem birt kivá¬ 
lóbb érdeket terjeszteni. 

Szombat, ápril 20. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé 
Erkel Ferencz. 

Vasárnap, ápril 21. ,.A harmadik magyar király." Eredeti dráma 5 
felv. Irta Tóth Kálmán. 

Hétfő, ápril 22. Először : „Az elsö magyar szinészek Budán." Eredeti 
kor- és jellemrajz, dalokkal 3 felv. Irta Vahot Imre. A kiváncsiság, melyet 
a korszerű tárgy ébresztett, nagy közönséget csalt a színházba, ugy hogy a 
nézőtér egészen megtelt. Azonban a várakozás nem lőn kielégítve. A darab 
fő érdeme azon nehány szép dalban áll, melyek az első felvonásban előfor¬ 
dultak. Ezekért volt is taps elég, sőt a szerzőt is kihitták. Az egész mű pon¬ 
gyolán van kidolgozva, emelkedettség nélkül, pedig müy érdekes személyek 
képezik alakjait! A szinészek eleget igyekeztek az előadást minél érdeke¬ 
sebbé tenni. 

Kedd, ápril 23. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzé 
Erkel Ferencz. 

Szerda, ápril 24. „Tündér-ujjak." Szinmű 5 felv. 
Csütörtök, ápril 25. „A kunok." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét szerzé 

Császár György. 

ÍS-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, május 5-én 1861 . 

HETI NAPTÁR, 
l lo-

és betinap 
Katholik. és Protest, 

naptár 

Április — Május 
28 | Vasár. jF4 Valériav. F 4 Cant. 

Antonia szüz Péter v. 
Szien. Kat. | Maximus 
Ful. és Jak. 
Athan. Zsig. 
f Feltalálása 
Flórián vért. 

Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütört 
Péntek 
Szomb. 

Pötient. 
Zsigm. 
Juvenal. 
Amália 

Gfir.-orosí 
naptar 

Ápril (ó) 
18 A 6 Vaji 
17 Simeon 
18 Ján. rem. 
19 János 
20 N. Csőt. f 
21 N. Pént.f 
22N.Szom.-r 

©Nap-
kelet nyüg. 

Izraelit, 
naptár 

ó. P-
52 
50 
48 
45 

4'44 
4 42 
4 41 

7 12 
7 12 

Igar R 
18 L. B'o-
19 [mer 
20 
21 
22[zabev. 
23 B. Ga-
24 SS S. 

Hold¬ 

kelet I nyüg. 

ó. 
7 
8 
9 

10 32 
11 43 

ől 
ll 67 

Holdnegyed : C Utolsó negyed l-jén 8 óra 48 perczkor este. 

TARTALOM. 
Kiss Miklós (arczkép). — Lakziban. — Téli kép. Szalócsy Bertalan. — A magyar 

szent korona (vége). Kávon Lajos. — Ft-lső-borsodi képek (képpel). — Diósgyőr vidéke. 
— A bölcsek köve. — Egy pápista papról. Jókai Mór. — Tarház : A föváros nyilvános 
életéből. — Bécsi levél. — Közintézetek, egyletek — Székely Bertalan „IL Lajos teste 
eltalálása" czimü képe ügyében. — A Dzirdzon méhészetről, lloilssy Miksa. — Irodalom 
is müvészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közlekedés. Mi ujság? Egyveleg. Levelezés, 
iakkjáték. Szerkesztői mondanivaló. Szinházi napló. Heti naptár. 

Melléklet : Elöüzctesi felhívás a „Szépirodalmi Figyelő'* 
esthetikai hetilapra. 

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

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

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedretben l'/g iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai oton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. uj pénzben. A Vasárnapi Ujság a Magyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 12 ft., évnegyedre 
' ft. Bi pénzben. Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. (Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) aj pénzben. 

A buda-kanizsai vasut indóháza Budán. 
Alig van két éve, hogy a budai Vérmező átellenében fekvő kis három¬ 

szögű réten — mely hajdan temető volt, — az indóház legelső munkálatai 
megkezdettek. 

Ki a tervek titkaiba beavatva nem volt, fogalma sem lehetett, hogy 
Daily óriási munkának vetették meg alapját; bámulva sereglettek össze 

Az egész pályaudvar a budai Krisztinaváros mögött huzódik el egy 
hosszukás völgyben, melyet egy részről a „Sváb"- és „Sashegy", másrész¬ 
ről pedig a Szent-Gellért, és a vár átellenében álló azon szőlőhegy képzi, 
melyről 1849-ben a magyar ágyuütegek a vár falán — a fehérvári kapu 
mellett — rést lőttek. E völgy ugy van alkotva, hogy a Sas- és Sz. Gellért¬ 
hegy között magasan kezdődik, s ugy vonul lejtősen lefelé, egész az emli¬ 
tett rétig, hol legmélyebb. Ezen legmélyebb helyet tehát fel kellé emelni, 

A BUDA-KANIZSAI VASUT INDÓHÁZA BUDÁN. 

budapest kiváncsi,^lakosai, midőn e háromszögű rét körüli roppant szikla-
•alakat kezdették épiteni, melyek bármely várerősség bástyáival is bátran 
kiállották volna a versenyt, s csodálkozva tudakozódtak egymástól, hogy 
vajjon mi lesz ez? mit épitenek itt tulajdonképen? minek e roppant falak 
egy indóházhoz ? Arra még akkor kevesen gondoltak, hogy az egész pálya¬ 
udvar egy emeletnyi magasságra fog feltöltetni, és hogy e roppant földtöl¬ 
tés ellensulyozására, illetőleg megtartására, nem elég erős a közönséges fal. 

mire meg ama magasabb részéből lehordott föld szolgáltatott anyagot; de 
mindazáltal a Szt. Gellért-hegy végső gerinczén át elkerülhetlenné vált egy 
190 öl hosszu alagut épitése, mely hogy mennél rövidebb legyen, majdnem 
félkörben megy a föld alatt, s innen van roppant sötétsége. A hegy tulsó 
részén kiérve, gyönyörü rétek terülnek el egész a Dunáig, s balfelől ez, jobb¬ 
ról pedig a budai negyek huzódnak félkörben egész Promontorig, -•-"-**-
aljában szintén félkörben kanyarodik a szép vasuttöltés, mig Prom, 
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a Dunáig megy ki, egész Tétényig, hol csaknem a folyam partján megy 
végig, hogy onnan a rendes fehérvári országut mentében haladjon kitüzött 
czélja felé. 

A buda-kanizsai vasútvonal által Magyarország egyenes összekötte¬ 
tésbe jött a tengerrel, a azért sokkal fontosabb esemény ez, semhogy, bár 
röviden, föl ne jeg/eznők hazánk jelenkori, eseményekben gazdag törté¬ 
netébe. 

E nevezetes vasut folyó évi ápril hó 2-án nyittatott meg a személy¬ 
forgalomnak. A. teherszállítás már előbb, mártius 22-én nyittatott meg, s 
mindjárt legelső utján 50,000 mérő kukoriczát szállitott ,,Bibby and Son" 
angol kereskedői firma részére, kik azt Triesztből saját hajóikon egyenesen 
Liverpoolba szállitották. 

Ünnepélyes próbaútja pedig mártius 20-án a legjobb sikerrel ment 
végbe, számos hazai és külföldi tekintély jelenlétében; kik közöl nem tart¬ 
juk feleslegesnek, a következőket megemliteni, jelenvoltak ugyanis : Gróf 
Zichy Ferencz, a déli osztr, vasúttársaság elnöke; Morpurgo, trieszti bankár'; 
Forsboom-Brentano, Bécsből; Noy, olasz; Westerholz és Wiener, igazgató¬ 
tanácsosok; Lopeyriére, főigazgató (párisi, jelenleg Bécsben) és Etzel ur, a 
buda-kanizsai vonal építője; végre a társulat főhivatalnokai Bécsből, Trieszt¬ 
ből és Budáról. Továbbá gr. Károlyi Lajos, gr. Zichy Edmund, gr. Feste¬ 
tics György, a két ifju Rothschild báro, ifj. gr. Zichy József és Szőgyényi 
László mint vendégek. 

Ha azon lelkes és hazafias tosztok, melyeket a fent emlitett igazgató 
urak és társulati tagok, a kanizsai fényes lakomán, többek közt hazai vasut-
ügyünk további emeléseért elmondottak, nemcs-ak puszta kecsegtetések és 
elhangzott szavak maradnak; ugy biztos reményünk lehet, hogy nemsokára 
azon pályákat is létesitik, melyeket érdekeink mindenekelőtt sürgősekké 
tesznek. 

Ilyen volna legelőször is a fiumei vonal Kanizsától Zágrábon keresz¬ 
tül, mely által a tengerhez, a világkereskedelem e nagyfontosságu tényező¬ 
jéhez csak mintegy 64 mérföldnyire esnénk; s igy Fiuménél mintegy 16 — 
17 mérfölddel közelebb kapnók a tengert, mint Triesztnél. Már pedig csak 
most is mennyit nyert kereskedelmünk, hogy nem kell többé Pestről Bécs 
felé, s onnan a semmeringi késedelmes uton mintegy 111 mérföldön át 
Triesztbe szállitani áruczikkeinket, a mi főleg nyers terményekre nézve igen 
költséges volt; hanem Budától egyenesen Kanizsán át a tengerpartig csak 81 
mérföldön; és igy már 30 mérföld a nyereség; de ha elérjük, hogy Fiume 
felé is kész lesz a vasut, akkor még 17 mérföldet nyerünk, s igy össze¬ 
sen 47-et. 

De ez óhajtás létrejöttével egy cseppet sem károsodnék a most meg-
nvilt vasútvonal, mert arra azután is csak oly szüksége lesz Síiriának és 
Karantánországnak, mint jelenben; valamint Trieszt is megtartaná egész 
fontosságát Olaszországgali egyenes összeköttetésénél fogva; másrészről meg 
horvát testvéreink, s Horvátország fővárosa egyenes összeköttetésbe jőne 
általa Budapesttel és a tengerparttal. 

E vonal Budától Kanizsáig 29 mérföldnyi hosszaságban 14 állomást 
érint, be nem értve Budát és Kanizsát, melyek következők : mindjárt Buda 
alatt Promontor, itt nevezetesek a Danaparton levő vasut építései : Tétény, 
hol a társulat, felhasználva az állomás kedvező helyzetét, nehány ölnyi vas-
utággal lehetségess i teszi, a Dunán szállitni szokott gabona kényelmes fel¬ 
vételét. Itt nemcsak raktárakat, hanem alkalmas hajórévet is épit, az érkező 
hajók kikötésére és lerakodására; mely által Téténynek is szép jövőt bizto¬ 
sit. Azután jőn : Tárnok, Martonvásár, Nyék, Dinnyés, Fehérvár, Csikvár, 
Lepsény, Siófok, Szántód, Boglár, Keszthely, Komárváros és Kanizsa. 

Siófoktól Keszthelyig a legszebb tájakon robog a vonat, mintegy 8% 
mérföldnyi hosszaságon folytonosan a gyönyörü Balaton partjain, melynek 
hullámzó sötétzöld vizében, s a tulsó parton fekvő regényes vidékeken, mi¬ 
lyenek Füred, Tihany, Badacsony, Szigliget stb. nem győzünk eléggé gyö¬ 
nyörködni. 

De épen e szép és termékeny vidékek, nevezetesen Zala, Somogy és 
Fehér nyertek legtöbbet külkereskedésök tekintetében e vasut által; mert 
eddig is, a rosz utak miatt nagy fáradsággal ugyau, de csaknem kizárólag 
Somogy- és Zalamegyékből vitetett Stájer, Karantán és Tirolba a szükséges 
gabona, mi most mód nélkül megkönnyittetett; és igen bölcsen intézkedett 
a társaság, hogy e vasutat épen a Balaton somogyi, nem pedig a szegényebb 
veszprémi oldalán vezette. 

Jelen képünk a buda-kanizsai vasut egyszerü de izléssel épült budai 
főindóházát tünteti elő, arról a pontról fölvéve, hol a Buda-krisztinavárosi 
„fcorcmaóV'-utczából (a Karácsonyi-féle palota megett) egyenes és kényelmes 
feljárás készíttetett a pályaudvarba. E feljáráson kivül még egy másik is 
van, mely az indóház tulsó végéről, a városmajor felől megy fel, de az a Pest¬ 
ről jövőknek távolabb esik. 

Maga az épület a lehető legnagyobb kényelemmel, s mondhatni fényű¬ 
zéssel van elrendezve; a roppant nagy indóház teteje igen mesterségesen 
van össze állitva, ugy hogy az egész csak a két szélső alapfalba épitett vas¬ 
oszlopokon nyugszik, s belül a csarnokban egy oszlop sem alkalmatlankodik; 
és mivel két oldalt a várótermek, hivatali helyiségek, lakások, vendéglő stb. 
vannak hozzá épitve, világosságát a nagy bejáratokon kivül, a tetőre alkal¬ 
mazott kristályablakoktól nyeri. 

A pályaudvar többi része a már előbb is emlitett hosszudad völgyben 
terül el, itt vannak a többi csinos épületek, raktárak, s egy igen szép két¬ 
emeletes épület a hivatalnokok számára. Általában sok szépet, ujat s megle¬ 
pőt látunk e pályaudvar megtekintésénél; egy helyen a pályaudvar felett 
magasan álló vashid tartja fenn a közlekedést, az elszakított városrészek kö-

j zött, mig ismét amodább erőszakosan szétdult roppant szikla szorosban az 
alagut sötét kapuivezete nyeli el a mindinkább keskenyebbé váló pályaud¬ 
var utolsó sineit. Végül szabadj OE itt részünkről is azon átalános óhajtást 
kifejezni, hogy e társaság ne csak külszinben legyen magyar, de annak min¬ 
den hivatalnoka magyar legyen, valamint belkezelése is magyarul vitessék, 
mit annyival is inkább reménylünk elérni, mert már eddig is volt alkalmunk 
tapasztalni a társaság e részbeni hajlandóságát. — Zombory Gusztáv. 

A teinetőcsősz. 
A lóhoz már gyermekkorában kedve volt, 
Legalább is egy nádparipán lovagolt, 
S gázolta a vetést, ugrott mély árkon át, 
S mezitlábbal is megsarkantyúzta lovát 

Hires Csökő Mihály. 

Mikor felnőtt, csikós lett, ménest őrize, 
És azt ugyan nem is bántotta senki se; 
Hanem ha idegen csikó tévedt közé, — 
Azért ám a bojtárt szóval sem üldözé 

Hires Csökő Mihály. 

Másnapra úgy sem volt az ottan látható , 
Eltűnt, elvitte a szél, vagy mi a manó! 
S mikor elővették — számot adni róla, 
Mint a tüzes villám, felpattant egy lóra 

Hires Csökő Mihály. 

Hajthatta őt aztán akár hat vármegye, 
Nem volt hatalom, mely számadásra vegye; 
Minden határban felcserélte a lovát, 
S mint a sebes szélvész, ugy vágtatott tovább 

Hires Csökő Mihály. 

De végre őt is megviselte az idő. 
Most látnátok csak, hogy mivé lett? és ki ő?! 
Az egész alföldön hires volt a neve, 
S a hires betyárból temetőcsősz leve 

Szegény Csökő Mihály. 

Sírgödröket őriz, a múltat kesergi; 
Mennyországba sem jut híre nélkül senki; 
De hogy a ménessel mulathassa magát : 
Legelteti mostan a Szent-Mihály lovát 

Szegény Csökő Mihály. Pájer Antal. 

Jeszcze Polska nie zginiela!.. . 
(A. lengyelek hires csatadala. *) 

Magyarra forditá THALY KÁLMÁN. 
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Nincs még veszve Lengyelország, 
ÉI, remél m iá lt álunk; 
A mit elvett a zsarnokság, 
Visszavíjja hős karunk. 
— Kosciusko, vezesd néped! 
Már a harcznak lángja éget . . . 
Lengyelország szabad lesz, 
A zsarnokság oda vesz ! 

A czár véres pallost ránta — 
Hull a lengyel vére már, 
Ámde ő is harczra szállá : 
Vagy szabadság, vagy halá l ! 
— Kosciusko, vezesd néped! 
Már a harcznak lángja éget . . . 
Lengyelország szabad lesz, 
A zsarnokság oda vesz! 

Hol vagy hát te rémhireddel, 
Földetrázó hadsereg? 
A fellázadt vérü lengyel 
Szíve tőled nem remeg. 
— Kosciusko, vezesd néped! 
Már a harcznak lángja éget . . 
Lengyelország szabad lesz, 
A zsarnokság oda vesz.! 

Szállj fehér sas, drága jelvény 
Mig dicsőségteljesen 
A hon győzelemre kelvén, 
Szabad, és igy szent leszen! 
— Kosciusko, vezesd néped! 
Már a harcznak lángja éget . . 
Lengyelország szabad lesz, 
A zsarnokság oda vesz! 

Zrini Péter és Frangepán Ferencz halála. 
(Bécsujhelyen ápril 30-an 1671. *») 

1671. ápril 30 an, ugyanakkor, midőn Bécsben Nádasdy Fe¬ 
rencz országbíró feje porba hullott, Bécsujhelyen Zrini Péter és 
Frangepán Ferencz, léptek a vérpadra, mindketten hirneves csalá¬ 
dok ivadékai „nagy, dicsőséges magyar fejedelmi urak, kiknek 
mind elei, mind maguk sok esztendőtől fogva a pogányság ellen 

*) A lengyelek leforditák saját nyelvükre a mi „Szózaf'-unkat; már csak azért is 
illő, hogy az ö nemzeti dalukat is birjuk hű fordításban. Th. 

*•) Kutfók : Katona XXXIII.880—891. — Histoire des rev. de Hongrie I. 257 kk. 
ll. — Kriminalprozess wider die Grafen Zrin, Nádasd, Frangepán. 1671. Abele műve, 
Behamb sverint — Zrini jobb Zrinyi-nél; a család sohasem irta nevét ny-nyel. — f, Gy-

dicséretesen hadakoztanak, harczoltanak és hazájukat a török ta¬ 
tár rabságától, pusztításától gyakorta vérük hullásával megótal-
mazták." 

összeesküdtek volt az ausztriai kormány ellen, mely — mint a 
bécsi udvaronczok mondák — a magyarok kócsagait kitépni, arany-, 
ezüstgombjaikat ólmosokkal felcserélni, ezombjaikat cseh plun-
drába szoritani, nyakukat igába hajtani törekedett. A nádor Wes 
selényi és Zrini Péter, a roppant erejü horvát bán elsők szövet¬ 
keztek, fegyverrel is megvédeni az ország szabadságait. Körülöt-
tök csoportosultak Apaffy erdélyi fejedelem, Csáky Ferencz, Tat-
tenbach, Styria kormányzója, Magyarhon leggazdagabb dynastája, 
Zrini veje, Rákóczy Ferencz és Nádasdy, az országbíró — a válla¬ 
lat egyik feje Wesselényi kora halála után. Zrini rettenthetlen 
férfi volt harezmezön; jelszava volt: „győzelem vagy halál!" azon¬ 
ban a politika tekervényes ösvényein nem tudta megtartani hideg-
vérüségét. Szenvedélyek uralkodtak rajta és nagyravágyása, mely 
fejedelemséget akart alkotni a felszabadított hazában a Zrinieknek, 
Rákóczyaknak, ellenségévé tette Nádasdyt, Apaffyt, nagyon ártott 
a magyar ügynek. A viszálykodás miatt nem lehet csak őt okolni; 
— be kellett annak következni ott, hol mindegyik csak saját ér¬ 
dekét tartotta szem elött, de nem is lehet mondani, hogy a hazáért 
önmagát megtagadta volna. 

Zrini Péter nem volt közönséges ember, de szerencsétlensé¬ 
gére oly testvér után következett, ki mellett erényei elhomályo¬ 
sultak, hibái óriási nagyságban tüntek fel. Még nem rég a horvá¬ 
tok kérkedve sorolák költőik közé : de most már kénytelenek el¬ 
ismerni, hogy csak Miklósnak „Zriniászát" forditotta nyelvükre. 
Miklós lassan haladva, a nemzet erejét kifejtve, akarta a hazát 
gyászos sorsából kiemelni, azt tartván — s mint a következés mü-
tata, helyesen — hogy a magyar Isten után csak önmagában biz¬ 
hatik föltétlenül. Péter a francziákkal szövetkezve remélte az 
ország függetlenségét kivívhatni. Midőn XIV. Lajos ígéretei ámí¬ 
tásoknak bizonyultak, egy perczre megállapodott a pályán, me¬ 
lyen félénkebb társait mindig előbbre tolta. Kibékülési keresett a 
császárra], terveit részben bevallotta, de meghallgatás, köszönet he¬ 
lyett megvetéssel találkozott. Bécsben, ugylátszik, a tanácsot kö¬ 
vetek, melyet Spinola spanyol követ mintegy 40 év előtt II. Fer 
slinándnak adott : „addig ingerelni a magyarokat, mig föllázadnak, 
azután leverni őket, vérpadra küldeni a nemzet szinét s a korlátlan 
uraságot megalapítani." Zrini a törökhöz fordult és 1670. mártius 
havában a lázadás zászlóját kitűzi. Egyetlen szövetségese sógora, 
a 28 éves Frangepán Ferencz volt, az Adriai tengermellék legha¬ 
talmasabb dynastája, a büszke olygarchák, hatalmas török verők, 
bölcs főpapok hosszu sorában az utolsó *). A horvát rendek hide¬ 
gen elfordultak tőle; sokan közölök ellenségei valának a Zrini 
névnek. A császár hadai elől Zrini Frangepánnal Csáktornyába 
szorult, majd Bécsbe menekült a trón zsámolyához. (Ápril 22.) 

Zrini kegyelmet várt az udvartól és börtönt talált. September 
havában a bécs-ujhelyi vár egyik tornyába szálliták sógorával. 
Börtönéből levéllel fordult Lipóthoz, állítsa magyar törvény sze¬ 
rint magyar birák elé, hadd védelmezhesse magát vádlói ellen. **) 
"Hivatkozott az ausztriai kegyelemre, eröködött ártatlanságát ki 
mutatni. Védelme, habár nem ment sophismáktól, ügyvédi fogá¬ 
soktól, méltóságos volt, s az éles toll, a bátor hang, melylyel a 
fejedelmet esküjére emlékeztette, jogokról szólt, midőn Frangepán 
töredelmesen vallva csak kegyelemért esdekelt — mutatta a férfit, 
ki csúszni, mászni börtönében sem tanult meg. Utalt Magyarország 
sarkalatos jogaira, az aranybulla hires záradékára : „hogy a ma¬ 
gyarnak szabad fegyvert ragadni, ha királya szabadságait, jogait 
megsemmisítve, törvényeit fölforgatva, korlátlan uraságra töreke¬ 
dik !'' „A szerződés a nemzet és király között kölcsönösen köte¬ 
lező; ha megszegé az egyik, megszegheti a másik is;" „a nádori 
hivatal nincs betöltve, s az ország fejedelmi esküvel szentesitett 
törvényei lábbal tapodtatnak . . . és ezért a magyarok felkeléseire 
nincs az a bélyeg sütve, mint az örökös jobbágyok lázadásaira."' 
Emlékeztetett az adott szó szentségére ,,melynek megszegését még 
a hitetlen török ellenében sem hagyja boszulatlanul az Isten, me 
lyen alapul minden nemzet joga, az emberi társadalom!" Fölhozá, 
mit üzentetett gyóntatója a Forstall Márk ágostonos barát által, 
mit mondtak neki személyesen Lobkovitz herczeg államminiszter, 

*) Frangepán Farkas és Paradeyser Mária voltak szülei. 
*•) Cserey 42 1. : „Olyan levelet ir vala rabságából a császárnak, melyet senki, ki¬ 

vált a ki magyar, szánakozás nélkül nem olvashat." 

Hocher Pál udvari kanczellár, kifizetik adósságait 40,000 forintig, 
megadják neki a varasdi vagy károlyvárosi kapitányságot, csak 
küldje fiát túszul; küldjön fehér lapot, melyre a császár feltételeit 
írhassa. „Megadtam — folytatá — s a felség csak váraim átadását, 
személyes megjelenésemet s őszinte vallásomat irta be föltétele¬ 
kül. Megtevén mindent, ellenem vetik, hogy Forstall tulment fel¬ 
hatalmazásán, hogy Hocher, Lobkovitz Ígéretei a császárt nem kö¬ 
telezik, a fehér lap által csak én köteleztetem : „Ilyen jogcsava¬ 
rások iskolákba, tanárok szájába valók, nem a császár udvarába 
. . . Forstallnak megbízó levele volt Lobkovitz herczegtől, mely¬ 
nek hinnem kellett. Ha átlépte felhatalmazását, lássa ő, hibája 
nem válhatik az én káromra. Lobkovitzczal,Hocherrel, mint a csá¬ 
szár képviselőivel alkudoztam . . . szavuk nekem a császár szava. 
A fehér lap kölcsönös szerződést alapit. Miért iratta rá felséged 
azon és nem más pontokat, ha bennük meg nem nyugodott? Ilyen 
és hasonló okoskodások minden hitet kiirtanának . . . Annyi juta¬ 
lom igértetett nekem, s most annyi, a halálnál is keserűbb kárt 
szenvedek híremben, nevemben, javaimban, szabadságomban. Ve¬ 
lem szenved egész házam, ártatlan két gyermekem . . . Fiam tu¬ 
dományos és harczias kiképzésében a börtön által van akadá¬ 
lyozva. Szenvedünk Magyarország törvényeinek ellenére, melyekre 
felséged megesküdött, melyek szerint, nem lehet elfogni, elitélni, 
jószágaitól megfosztani senkit törvényes idézés, kihallgatás, véde¬ 
lem és elmarasztalás nélkül; a fiut atyja vétkeért büntetni nem 
khet.s az egész család nem vesztheti ősi javait egynek büne miatt. 
Mondja ki felséged, hogy az örökös tartományok törvényeit al¬ 
kalmazni nem lehet, s ügyem magyar birák előtt, magyar tör¬ 
vény szerint tárgyaltassék. Eléggé dühöngött már elleneim irigy¬ 
sége . . . . Ha félnek boszumtól, s mondják felségednek : ne adja 
vissza a szabadságnak, hazájának : akárminemü kezességet válla¬ 
lok, s ne várjam Istentől bűneim bocsánatát, ha nekik tiszta sziv¬ 
ből meg nem bocsátók." *) 

Zrini hiában esedezett. Neki veszni kellett, mert — mondá 
Lobkovitz — mig él, nem lesz békesség Magyarországon! Merész 
hivatkozása az ország törvényeire csak növelte a miniszterek ha¬ 
ragját. Német birákból alakult törvényszék, itéletet mondani fe¬ 
lette.**) Aspeyeri birodalmi törvényszék, a tübingeni, ingolstadti, 
lipcsei egyetemek jogi karai adtak véleményt a véres törvények 
szerint, melyeket a hanyatló Róma zsarnokai alkottak biztosítá¬ 
sukra; a titkos tanácsban Nosztitzok, Sprínzensteinok, Schvarzen-
bergek, Dietrichsteinok, Auerspergek, Stahrembergek rostálták 
meg az itéletet Lipóttal és mondtak halált Zrinire, halált miatta 
Frangepánra. 

Zrini nem sejté közel halálát, midőn ápril 27-én a halálitélet 
végrehajtására Abele Kristóf lovag von und zu Lilienberg, Hackin-
gen ura, Lipótnak kedves, nagybefolyásu tanácsosa, és Molitor Já¬ 
nos jogtudor, mint császári biztosok megérkeztek. A város kapui 
— egyet kivéve — bezárattak, és készítek a vérpadot, ásták a sirt 
a két magyarnak. A kapuczinus guardian, Zrininek mindennapos 
vendége börtönében, lőn megbízva valami módon előkészíteni a 
halálhírre. A jó barát (ápr. 28.) feszengett az ebéd felett és kérdé: 
„nem tudja-e még, mit hoztak a biztosok Bécsböl?" „Nem — vá¬ 
laszolt Zrini — ma délelőtt nálam voltak, de csak vallattak. A 
páter példálózni kezdett, hogy az embernek mindenkor az Isten 
akaratában meg kell nyugodni." Délután 4 órakor Abele és Moli¬ 
tor, Podestával, a magyar és horvát nyelvben jártas titoknokkal a 
várba jöttek és Zrinit magukhoz rendelek : „Hallja — szólitá meg 
Abele — jól tudhatja kegyed, mily utálatos felségsértö tettet me¬ 
rénylett legkegyelmesebb, Isten által rendelt urunk, felkent csá¬ 
szári királyi herczegi felségünk ellen. Saját vallomásai, Írásai, tá¬ 
mogatták a köztudomásu dolgot, minélfogva a felségnek joga lett 
volna kihallgatás, védelem nélkül azon büntetést kimérni, melyet 
a császári királyi herczegi törvények ily iszonyu gonosztettek 
megfenyitésére rendeltek. Azonban a felség veleszületett kegyel-
mességénél fogva rendes pört kezdetett, az itéletet titkos tanácsá¬ 
val éretten meghányta és végre megerősítvén, minket megbizott, 
adjuk tudtára önnek, hogy holnapután ápril 30-án, reggel 9 óra¬ 
kor, itt Bécsujhelyen, ki fog végeztetni. Készüljön tehát a halálra, 
az örökkévalóságra, Isten legyen irgalmas árva lelkének!" 

•) Katona XXXIII. 830 és kk. ll. 
**) A tagok neveit ide irom : Hocher Pál elnök, gr. Windischgratz, b. Hörwarth, 

gr. Windhaag, Edenka és Buccelini bárók, Abele, Lewenthurm lovagok, Molitor, Krum-
bach jogtudorok. Vádló Frey kamarai ügyvivő; védők Strelle és Eylers ügyvédek voltak. 
A per titkos volt, a vádlottak a tanukkal nem szembesittettek soha. 
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Zrini Péter hideg nyugalommal hallgatta itéletét. Ehr báró, a 
Pioezeredből *) előállott, hogy uj börtönébe a fegyvertárba ve¬ 
zesse, melynek udvarában volt a kivégzés megtörténendő. A szo¬ 
kottnál kissé sápadtabban, vállat vonitva, szó nélkül követé. 50 
fegyveres kisérte végig a váron a kapuig, hol a város birája Pleyers 
Pál kocsiban fegyveresekkel várakozott. Zrini a kocsiban hideg, 
szótalan maradt. Közönyösen lépett utolsó lakába, melynek bútor¬ 
zatát, faszék, asztal, ágya és imakönyve képezék. Kérdezték,nincs-e 
nála kis tőr, vagy más hasonló eszköz ? „Csak gyónásom" — volt 
válasza, melyet már régen tartogatott zsebében. Hat kapuczinus 
maradt vigasztalására. (FOITWUM ksv.tM Pauler Gyula. 

Felsö-borsodl képek. 
(Folyutáí.) 

Sajó Szent Pétert elhagyván, a nagy Sajó-hidon áthaladva ter¬ 
mékeny szántóföldekre jutunk, s elérjük Kopaszföldet, mely puszta 
volt, de 1849. óta Dusnok hivatalos név alatt mint falu ismeretes. 
Ezen kis községnek határa a megye egyik legjobb része, mert az 
csupa jó, búzatermő földekből s a Sajó által nedvesített kitünő ka¬ 
szálókból áll. 

Itt jőn a Sajó és Bódva völgye össze. Álljunk meg itt néhány 
perczig s szemléljük az 
elénk táruló tájat. Jobb 
oldalunkon látni Szirá-
kot, mely egyházával » 
tiszti lakával cserjék¬ 
kel födött hegyek alatt 
kellemesen fekszik. E 
helység lakosai szép¬ 
ségről híresek. — Tá¬ 
volabb Finkét látjuk, 
lejebb pedig hasonnevü 
folyam partján áll : 

II. Bódva. 
Magyar falu. Most 

hozzá, van foglalva Pe-
recz, Abod és Sütő pusz 
ta. Ezek hajdanta köz¬ 
ségek voltak, de I Fer¬ 
dinánd s Zápolya p^rt-
barczainak ideje alatt 
a törökök elpusztitot 
ták azokat, s csak tem¬ 
plomromjaik helye lát¬ 
szik. 

Bodva régi község 
s alapítását s nagyob-
bodását az ott már Felső-borsodi képek : Edelényi ozukorgy;ír. 

fönnállóit pálosok kolostorának köszönheti, mely köré bátran te¬ 
lepedett a nép, szükség esetében a zárda erős falai közt keresvén 
menedéket, azért az elpusztult 3 falu megmaradt lakosai is ide te¬ 
lepedtek. 

Bódva csinos falu. Közbirtokosok birják, kik közöl többen 
laknak helyben csinos uri házaikban, melyek közöl kiemelkedik 
Szathmári Király József volt megyei-adminisztrátor kastélya, szép 
kerttől környezve. 

A reformátusok temploma régi épitmény, melynek ízlése azon¬ 
ban a javitások alá van temetve. 

A Sajó jobb oldalán, balunkon, a Bühk-hegység kiágazásai 
vannak, melyek között Szent-Péteren felül a Pitypalatty Völgy ter¬ 
jed s regényesen szép fekvésben magában foglal több helységet, 
melyek közöl legnagyobb : Kápolna. 

Tovább szintén szép völgy ágazik ki a Sajó völgyéből a Bükk 
közé, melynek elején az erdős hegyek közé szoritva látni Berente 
szerény házait, s fölötte a kerttől környezett uri lakot. Közel van 
ide Alacska is, mely két helyen a szőlőmüvelés jó lábon áll, s a 
munkát meg is jutalmazza, mert hegyein igen jó pecsenye- s aszú¬ 
borokat szur, s igen nagy kár, hogy megismertetésével s kereske¬ 
désbe hoztalával senki sem gondol. 

*) Most Lajos főherczeg, a 8-ik számu gyalogezred. 

A tovább huzódó hegylánczolatok alatt fekszik : Kazincz, 
melyen a putnoki országut vezet keresztül, a mit élenkit s tem¬ 
plomával igen szépen néz ki a Sajó buja rétéitől környezve s a 
Bükk zöld erdős hegyeitől koszoruzva. 

De térjünk vissza s elhagyva a Sajó-völgyet, haladjunk a 
Bódva-völgyön fölfelé s itt szemünkbe tünik : 

III. Edelény. 
Gyönyörü táj, mely előttünk terül! A Bődva-völgy szépsége 

valóban megérdemli, a mit róla mindenki beszél; minden bódva-
völgyi gyermek ugy mondja : a kies, a szép Bődva-völgy! 

Hazánknak tömérdek folyója van, melyek völgyeik szépségei¬ 
ről híresek s ezek sorában méltán áll ezen előttünk terülő völgy 
is, — mely szelid szépségével mindenkit meglep s e szó ,,kies", 
legjobban fejezi ki azon keblünket elfogó érzést, melyet annak 
szemléleténél erezünk. 

Vissza az élőnkbe tárult képhez! 
Elöttünk áll a Bódva-völgy, mely itt szélesre terjeszkedik, 

mind a két oldalon hegyek magasulnak, melyeket erdők diszesit-
nek, s melyek szép csoportozatokban borulnak egymásra, fölebb 
pedig vadregényes egymáshoz közelebb vonuló bérczekké alakul¬ 
nak s e táj közepén, mintegy festő által odaillesztve áll Edelény, 

nagyszerü kastélyával 
s a mi hazánkban 
még ritkaság, ott emel¬ 
kedik a rendkivül nagy 
czukorgyár magas ké¬ 
ményéből sürü füst-
gomolyokat eresztve, 
mintegy képviselőjéül 
a hazai iparnak! S e két 
büszkén kiemelkedő 
épület körül szerényen 
csoportosulnak a mező¬ 
várost képező többi 
épitmények, a kis 
tornyu templommal 
együtt, s hogy a táj ki 
legyen egészítve, ott 
van a gyönyörü játék¬ 
ban kanyaruló Bódva 
szőke hullámaival, a 
Sajó felé sietve, hogy 
ott sirját lelje! 

Edelény — mező¬ 
város 2500 lakossal, a 
kik református és róm. 
katholikus vallásuak; 
itteni templomaikhoz 
számos leány-gyüleke-
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zetek tartoznak. — E lelény régente is virágzó hely volt a Ma-
gócsiak birtokában. Régi vára azon a helyen épült, hol most a kas¬ 
tély emelkedik. Az nem volt kövekből épitve, hanem egyike volt 
ama hazánkban számosan létezett favaroknak, melyeket erős föld-
sánczok védtek az ellenségtől. Edelény favárának még azon előnye 
is volt, hogy árkaiba a Bódva vizét lehetett ereszteni, mi által az 
nem megvetendő erősséggé vált. 

1604-ben Bocskay István, később Erdély fejedelme, Magyar¬ 
ország felső részét elfoglalta s ekkor akara elfoglalni Edelény fa-
várát is, a mely okból az azt védő Magócsiak segélyével Basta, — 
Rudolf császár fővezére Bocskay vál csatát vivott, a melyben Bocs¬ 
kay török segélyhadaival együtt megveretvén, kudarczot vallott. 
Ezen csatát egy jeles történészünk igy irja le : „A Bódva folyó 
mellett az edelényi téren ütközött meg a két sereg, mely a magas 
Murány-hegytől kezdve Szendrőig nyult s a Sajónál érülközött. 
Az ellenség (Bocskay-had) az első rohamnál nagy erőt fejtett ki 
és az ütközet sokáig huzódott, mig beesteledett, mely időben az 
éjnek sötétsége a viadalt eldönté, ökölre kerülvén a dolog, midőn 
az eget és földet sürü köd boritá, Basta az ellenséget ocsmány sza-
ladásra kényszerité, s a Magócsiak is rájok törvén, az egész had 
elsö katonái is hátat forditanak, végre a hajdúkkal együtt Bocskay 
és Homonnai is Szerencs felé futamodtak. A janicsárok és más tö¬ 
rökök, kik számra nézve mintegy ezerötszázán valának, miután a 

sánczoknál erősen küzdenek, — s magukat a császáriaknak föl 
nem adák, egytől egyig levágatának, nyolcz szekérből álló erőssé¬ 
güket a győzőknek hagyván. Ezen harczban, a törökök kivételével 
— pártusában mintegy ezerötszázán estek el, Basta katonái közöl 
kevesen óhajtván másszor is ekképen győzedelmeskedni." 

Ebből látjuk, hogy az edelényi harcz kemény volt, mert ab¬ 
ban az 1500 törökkel együtt 3000 vitéz hullott el. Ezen harcz fá¬ 
radalmait Basta az edelényi megmentett várban pihente ki, s 
tovább vonult kegyetlenségével üldözni e hon fiait. 

Ott, a hol a favár állott, emelkedik most a nagyszerü várkas¬ 
tély, angol kertétől körül véve. 

Ezen kastélyt 1720-ban kezdé építeni akkori birtokosa Luiller 
gróf, ki IV ik Károly alatt az egri várban parancsnokolt s azt hét 
év lefolyása alatt be is fejezte. Nagy uri kényelem és fény volt 
minden felé látható e kastélyon. Rajzunkon annak előrésze lát¬ 
ható, két tornyával; oldalt, a tornyok megett, két nagy szárny 
nyulik a kert felé, melynek fáit a kapun át látjuk. A kas¬ 
tély elött állnak a régi cselédlakok. A kastély fényes bútorzata 
még most is megvan, s épitőjének izlését bizonyitja, a földszint 
egyrészének kivételével, mely a cs. k. járásbiróság hivatalszobái¬ 
nak adott helyet nem régen. 

A kastélyból mindenfelé gyönyörü kilátás esik a Sajó és 
Bódva völgyre, nem különben a regényes Bükk egyik lánczola¬ 

ható, az most semmiben sem szenved hiányt. Két uj gőzgépe szíj-
rendszer által hozza mozgásba a többi gépeket. 

Készit e gyár évenkint 11,000 mázsa finom tisztított czukrot, 
melyhez a megkivántató répát részint maga a gyár termeszti, ré¬ 
szint pedig a környék birtokosaitól veszi, — az utóbbi években 
mázsáját 26 pengő krajczárjával. 

A gyár külgazdasága is a tetőponton áll, s mivel 1200 holdat, 
a mely mivelésre a környékről igen számos napszámos gyül össze. 
Egy hold mivelésére 40 napszámos kivántatik, egy hold 200 mázsa 
nyers répát ad, egy mázsa répa pedig mintegy 5 font czukrot. 

A bérlők 600,000 pftnyi tökét fektettek a gyár fölszerelésébe, 
s a forgó pénzt is ide értvén. A bérlet 20 évig tart s az évi haszon¬ 
bér 20,000 pft.; a mi a gyár virágzását hátráltatja, az az iszonyu 
adó, mely egy hóra a müködés ideje alatt (mely öt és hat hó között 
változik) 12,000 — mond tizenkét ezer — pengő forint. 

A czukorgyártásból hátramaradt hulladékot szeszgyártásra 
használják, melyből évenkint vagy százezer akó szesz kerül. Az 
itten maradt söpredék pedig marhahizlalásra fordittatik. 

A gyár e vidék napszámát igen fölemelte, a minek ellensú¬ 
lyozását a vidéki birtokosok a répatermelés által igyekeznek kár¬ 
pótolni. 

A gyár tiszta haszna a bérlők titka. Megjegyzendő, hogy a 
haszonbér fejében az erdőt határozott mennyiségben használhat-

Felsö-V>or«o<ii képek : Edelényi kastély. 

tára. A kastélyon az év minden napja egy ablak által van képvi¬ 
selve, — 365. ablakkal bírván. 

Hajdani fényéből már sokat veszitett ezen kastély, mert tete¬ 
jében árnyas sétahely, ugró kutak, egy kis tó, tele ritka halakkal 
volt, most már mindennek vége, csak a helye maradt meg! 

A kastélyt környező nagy angolkert a szép Bodva folyó által 
képezett félszigetet, s ennek elejét az épület foglalja el. E kert 
szép s benne mindennemü fák és virágok láthatók, melyek diszlé-
séhez nem keveset hat a Bódva által nedvesített föld és levegő. 

Luiller után a gróf Dersffyek birták e kastélyt a hozzátartozó 
uradalommal együtt. Ezek kihaltával a kincstárra szállott, mely¬ 
től Gothai-Koburg herczeg vette meg s birja most is. 

Menjünk át a Bódva hidján s nézzük meg Edelénynek másik 
nevezetességét, melyet második rajzunk ábrázol, — s ez az — 
Edelényi czukorgyár. 

Rajzunk a roppant kiterjedésü gyárépületet tünteti elénk. 
Ezen czukorgyár hazánk legnagyobb ilynemü épülete, mert felül¬ 
mulja a Sopron melletti Fischer-féle s a sz.-miklósi b. Sina Simon¬ 
gyárakat is. 

A gyár, a mint most fönnáll, hét év előtt szereltetett föl, a 
midőn azt a birtokos herczeg Koburgtól Schoeller és Reich porosz 
iparosok vették haszonbérbe. 

A gyárnak azelőtti fölszerelése a mostanihoz nem is hasonlít¬ 

ják, s az ahhoz tartozó jó kőszenet szolgáltató bányát pedig kedvók 
szerint mivelhetik. 

Edelényi elhagyva a völgy megszükül, s itt találjuk Borso-
dot, mely fölött egy halmon állott régi vára, melytől vette nevét a 
vármegye; e vár egészen elpusztult. (Folytatása következik.) 

A bölcsek köve. 
(Folytatás.) 

K. u. 8-ik században élt Keleten Dsafur, az arabok leghiresebb 
alchemistája, kinek hírneve akkoriban az egész világot betölté, s 
kinek szavai a legkésőbb korig csalhatlan igazságokul tekintettek. 
Ezen emberben is a monda mindazt egyesitni látszik, a mit csak 
számos fáradhatlan kutatók századokon át összegyűjtöttek. 

Neki tulajdonitják a szalitromsav, királyviz, sziksó, hamuzsir 
s még számos más állomány feltalálását. „Arabok királyának" 
nevezik öt, mert benne a tudományok fejedelmét tisztelte a nép. 
Valamint az egész alchemiát az arabok ültették át Európába, mi¬ 
dőn magukat Spanyolországba befészkelték, épen ez volt az eset e 
név tiszteletével és a tekintélyébeni vak hittel is. A nagyrabecsült 
tudósnak minden mondata kinyilatkoztatott Isten-szavának tekin 
tetett, s nem ritkán szószerinti értelmében vétetett, a midőn a nagy 
ember valószinüleg csak képletesen beszélt. 
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„Adjátok nekem ide — kiáltá föl egyszer — a hat bélpoklost 
(ezüst, réz, higany, ólom, ón, vas, akkoriban ismert nemtelen fé¬ 
mek) a meg fogom öket gyógyitani 1" Alig hinné az ember, hogy 
némelyek annyira el voltak vakulva, miszerint e fölkiáltást tudo¬ 
mányos elv gyanánt vették s rá azon tant alapiták, hogy a nemte¬ 
len erezek sajátlag nem egyebek, mint különböző fokozatban beteg 
arany, s a bölcsek köve az orvosság, mely azokat meggyógyíthatja, 
hasonló módon minden dolognak, még az élö lényeknek betegségét 
is képes megorvosolni, s az emberi testet minden szenvedéstől 
mentessé tenni! 

Es ezen elmélet a későbbi időkbea mind jobban és jobban ki¬ 
fejlődött, mig végre általánosan el lőn fogadva. Ennyire tévedhet 
az emberi ész, ha egyszer hamis irányt vett! 

A mór uralom szakában a pyrenaei félszigeten, az alchemia s 
vele számos rokontudományok, minők a csillagászat és zsidó titok¬ 
tan (kabbala) is, a spanyol iskolákba és kolostorokba menekültek, 
hol különösen a bölcsek kövének eszméje igen sok szerzetest any¬ 
nyira megragadott, hogy a beteges szenv, melylyel magukat min¬ 
den fáradság, szenvedés és veszélynek alávetek, csakhogy álmodott 
szerencséjüket elérhessék, — az örjöngéssel lön határos. 

Éjjel nappal szünet nélkül dolgoztak ezen emberek munkáju¬ 
kon, feláldozva nyugalmukat és egészségöket. Buzgalmukat nincs, 
mihez hasonlitni lehetne; fölemészté az erejöket s megölé öket 
lassu halállal. Jól ismerték a végromlást, mely életöket fenyegeti, 
látták társaikat elsatnyulni, kidülni, érezték saját erejöket tüne-
dezni, s még sem voltak képesek, hiu törekvésükkel fölhagyni, 
vagy legalább magukat mérsékelni. Semmi ut és mód, a mit csak 
a legmerészebb röptü képzelőerő kigondolhatott, nem maradt ki¬ 
sérlet nélkül; minden ábrándos és téveszme, a mi csak valaha em¬ 
beri agyban megfogamzott, fel lön általuk használva A mennyire 
törekedtek a csillagok járását kitanulni, s a nap- és holdfogyatko¬ 
zásokat előre meghatározni : épen ugy, sőt még jobban rajta vol¬ 
tak, hogy a bolygók állásából a kísérletre kedvezö pillanatot ki¬ 
leshessék, vagy napfogyatkozáskor valami titokteljes dolgot az 
égből lehullni lássanak, mely a nagyfontosságu gyógyszer fölfe¬ 
dezését elősegíthetné. 

Voltak ugyan ezen aranykémek közt nagy szellemek is, a kik 
nek iratai még mai nap is bámulatot keltenek; azonban az ő tö¬ 
rekvésüknek is főtárgya a bölcsek kövének feltalálása volt, minden 
egyéb nagy eszméik, e mellett mint értéktelen tárgyak, háttérbe 
voltak szoritva. 

Igy, élt a 13 ik században Angolországban egy Roger Baco 
nevü ferenczrendi szerzetes, a ki Oxfordban végezte tanulmányait. 
E nagy ember irataiból kitünik, hogy ő a lőpor hatalmát ismerte, 
s meg volt győződve, hogy gőzerő által kocsikat és hajókat lehet 
hajtani. 

De nem tartá e tárgyakat mélyebb vizsgálódásra érdemesek¬ 
nek, s idejét, fáradságát az éreznemesités titkának, és amaz áta-
lános gyógyszernek feltalálására forditotta, mely minden emberi 
és állati betegségeket megorvosolandó vala 

Lángesze e téren is bebizonyodott; kimondá, hogy tekintély 
előtt vakbuzgón fejet hajtani nem tanácsos, e helyett szigoru ön¬ 
álló kutatást ajánlt. Sohasem állitotta azt, hogy a bölcsek kövét 
feltalálta vagy látta volna, de másrészről nem tagadá, az előállítás 
lehetőségét sem. 

Hírneve csakhamar átalánossá lett. IV. Kelemen pápa kegyeibe 
s védszárnyai alá fogadta; azonban következö két utóda nem volt 
oly türelmes az angol barát újításai és eretneksége iránt. Csakha¬ 
mar azon meggyőződés támadt bennök, hogy csak az ördög sugal¬ 
lata és segedelme által volt lehetséges, oly istentelen dolgokat lét¬ 
rehozni, mint az önmozgonyok és más hasonló gépészeti eszközök, 
minőket Roger Baco készitett. Illő buzgalommal igyekeztek is te¬ 
hát a vélt bünösnek az ördöggel való összeköttetését mesrakadá-
lyozni, s öt megbüntetni. Baconak tiz évig kellett a börtönben sa-
nyarognia, s habár még életében kiszabadult is, ez csak akkor 
történt, a midőn már lelke és teste össze volt törve, s ö korára és 
az utóvilágra nézve végkép elveszett! 

Körülbelől ugyanazon időben élt Németországban Bollenstadti 
Albert kölni püspök is, egyike a korabeli leghiresebb tudósoknak. 
ő is hitt a bölcsek kövében s keresé is azt, sőt még hires elődeinél 
is tovább ment, mert azon hitben élt, hogy kedvező viszonyok közt 
még a növények is nemesb fajtákká változtathatnak; hogy például 

a rozs jó földben búzává, a tölgyfaág bizonyos föltételek mell- tt 
szölöveszővé változhatik át. Azonban nagy Albert (igy nevezték 
tisztelői) elég praktikus volt, figyelmeztetni a veszélyek és nehéz¬ 
ségekre, melyeic a titok keresésével összekötvék, s ő maga is óva¬ 
kodott töle; legalább sikerült az egyház üldözéseit kikerülnie oly 
időben, a midőn a boszorkányperek napi renden voltak.; 

Nagy Albert állitólag egy önmozgonyt is készitett, mely ké¬ 
pes volt nehány szót beszélni is. A gép. a monda szerint, épen el¬ 
készült, midőn a mesternek egy barátja a szobába lépett. Az em-
beralaku gép azonnal fölemelkedett üléséből, s az érkezőt érthető 
szavakkal üdvözlé; mire ez annyira elrémült, hogy pálczájával a 
szörnyetegre rohant, s ütéseivel harmincz évi fáradság gyümölcsét 
egy percz alatt megsemmisité. 

Spanyolországban is éltal3-ik században egy hires beavatott, 
neve Reimundus Sullus. Ifjuságában minden vagyonát csakhamar 
elpazarolván, világgyülölő lett; beállt minoritabarátnak s mint 
ilyen, utazásokat tett Európában és Ázsiában, Keleten különösen 
hosszu időt töltött. Itt kezdte a nagy titkot ismerni. Azt állitá, 
hogy a tengert is aranynyá tudná változtatni, ha hullámai higany¬ 
ból volnának; s ezen állítását tettleg bizonyitatta be azáltal, hogy 
higanyból temérdek aranyat csinált, miből aztán az angol király 
pénzt veretett. Mindezt el kell hinnünk, mert ő maga irta meg sa¬ 
ját történetét, s ö maga beszéli el saját csodatetteit. Az átalános 
gyógyszert is megkísértette Sullus ugy önmagán, mint másokon 
is. Egykor beteg volt, s nehány cseppet vett be ezen folyékony 
szerből; mire rögtön visszanyerte egészségét és vidámságát, min¬ 
den gondja, minden szenvedése eltünt, mintha csak elfujták volna, 
szóval, egészen megifjodott! 

Ez valóban csodálatos; azonban nem kell elfelejtenünk, hogy 
a pálinka akkoriban még nem volt átalánosan ismeretes, hanem 
készitése csupán az alchemisták titka volt. 

Tisztelői annyira mentek, miszerint azt állitották, hogy áta¬ 
lános gyógyszere segedelmével halála után (a nép agyonkövezte) 
még sokáig élt, — oly körülmény, a mi kétségkivül bövebb bizo¬ 
nyítást igényel. 

Minthogy Sullus a bölcsek kövének előállítási titkába annyira 
be volt avatva, sejteni lehet, hogy irataiban e titokról is foglalta¬ 
tik felvilágositás. S a dolog valóban ugy is van, de maga a szerző 
kinyilatkoztatja, hogy azt csak olyanok képesek megérteni, a kik 
ihletettségből és nem kapzsiságból szánják magukat az alchemi-
ára. Azonban mindekkorig még nem találkozott ember, a ki ele¬ 
gendő ihletettséggel birt volna arra, hogy Sullus homályos, mysti-
kus szavaiból valamit ki tudott volna okoskodni. 

Az alchemisták a bölcsek kövének három fokát különbözte¬ 
tek meg, annak ereje és hatása szerint. Az elsőfoku megnemesité 
az érczeket, anélkül, hogy aranynyá változtatta volna; meggyó¬ 
gyított bizonyos emberi betegségeket, de nem volt átalános szer. 
A második foku gyógyszer hatása nagyobb volt, de csak a harma¬ 
dik foku volt a sajátképeni bölcsek köve, mely az emberek, állatok, 
növények és ásványok mindennemü betegségét meggyógyította, 
érczeket aranynyá, földet drágakövekké változtatott, s öreg embe¬ 
reket megujitott. 

Ezen elmélet által egy más eljárás jött divatba az alchemiá-
ban, mint a mely addig követtetett. Most már nem volt szükség 
mindenféle költséges kísérletek tételére, annak meghatározása vé¬ 
gett, hogy valamely ujon fölfedezett test gyógyszer-e, s ha igen, 
mely foku? hanem sokkal kényelmesebbnek találták, az uj anya¬ 
got mint gyógyszert az emberek gyógyítására alkalmazni. Minél 
több betegséget lehetett valamely anyaggal megorvosolni, annál 
közelebb állt az a bölcsek kövéhez; azért az efféle anyagot mint 
gyógyszert, minden kigondolható betegségre alkalmazták. 

Ezen eljárásnak kétségkivül jó oldala is volt, különösen az 
orvosi tudományokra nézve. íly módon t. i. számos uj anyagot is¬ 
mertek meg, s kitanulták azok sajátságait és hatását az életmüve-
zetre, minélfogva sok uj orvosszert találtak fel, melyek azelőtt egé¬ 
szen ismeretlenek voltak. A kiterjedtebb körü ismeretek e téren, 
UJ gyógyászati elméletek fölállitását vonták maguk után, mert a 
korábbi, még a görögök idejéből fenmaradt elvek lassan lassan 
elégteleneknek bizonyultak be. 

Az összes gyógyászat tökéletes átalakítása főleg Paracelsus 
svájczi orvos és alchemista érdeme, ki a 15-ik század vége felé 
született. 

(Vége kövelí«2Ík.) 
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E hét legnagyobb eseménye Pálóczy László temetése volt. Született 
a hazának 1783-ban okt, 14-én; élt a hazáért 78 évet, cs meghalt a hazaérti 
küzdelem közben 1861-ben ápr. 27-én. *) Öt ország- és egy nemzetgyülés 
látta a rendithetetlen hazafit, elébb fiatal arczczal és sötét ha,akkai s har¬ 
minczöt év folyama, különösebben az utóbbi évek martyrszenvedései között 
megőszülve, ugyanazon elvek mellett élete utolsó napjáig küzden;.A magyar 
országgyülések ellenzékének megtestesült eszményképe, kit mint Fabriciust 
Pyrrhusnak sem aranyai, sem halálos fenyegetései meg nem ingattak egy 
perczig sem soha; ki a mindent igérő aulikusok mosolygó arczával szemben 
épen oly nyugodt maradt, mint halálos itéletének felolvasója előtt 1849-ben, 
melynek végrehajtását talán azért akadályozta meg a sors, hogyha annyi 
példányban láttuk elvérzeni a hazafi-erényt : hitünk megtartásáért, lássuk 
egyetlenegyben megjutalmazva is. Ugy történt; a dicső élet után dicső halál 
volt az ő jutalma. Kevés halandóról lehet azt mondani, mit róla, hogy épen 
idejében halt meg. Lelkében fényes hazafi-reményekkel, melyeket mi talán 
napok multával elvesztünk; nyert csata után, melynek eredményeit mi talán 
már biztositani képesek nem leszünk. Ha elébb hal meg, nem éri el ezt s 
„egy nemzet nem látja halálát-'; ha később, talán az idők eseményei háttérbe 
állitják fényes érdeme't. Önmaga is jól érezte azt. Választóinak ezt mondá : 
„én felmegyek; tudom, hogy ott meghalok, de kérlek, hozassátok vissza po¬ 
raimat; köztetek akarok pihenni!" 

E sorok írójának szerencséje volt az országgyülés megnyitása óta csak¬ 
nem minden nap több izben találkozni az ország Nestorávál. Még pár nappal 
halála előtt vidám volt s lángesze szikráit élezekben szórta szét. De a mint 
a nemzet kimondá, hogy „Pálóczy a haza hálájára érdemes," meghatva bo¬ 
rult le a nemes veterán s érezte, hogy ott, hol a dijazás megtörtént, a mun¬ 
kának vége van. A szellem ereje volt az, mi a kifáradt testet e perczig visz-
szatartá, — most, midőn azt a hosszasan nélkülözött hazafiui örömkönyü 
meglágyitá, a megszünt feszültség után a porhüvely is összehullott. Igen 
elgyöngülve ért haza szállására. De még nem volt szabad meghalnia, még 
volt egy kevés tennivalója : az országgyülés irományai nála voltak. Nehezen 
tudta azokat kezei kőzül kiadni; érezte, hogy ez képezi a végső köteléket 
közötte és a föld között. Midőn végre ezt is elkellett szakitnia, összeesett s 
halálos agóniájában mir csak mint próféta nyilatkozik. Halálát megelőzőleg 
egyetértésre intette képviselő-társait. Még a végperczekben is — hol a lé¬ 
lekbúvárok állitása szerint, a lélek legigazabban szokott nyilatkozni — min¬ 
denekfelett a hazafiérzelmek nyilatkoztak a haldoklónál. Még reggel a nem¬ 
zetgyűlésre menetel idején diszkardját kérte, hogy felövezze, mert neki — 
mint mondá — ott kell lennie a legnevezetesebb nap kérdés, a válaszfelirat 
tárgyalásán. Nehezen lehetett nyugalomra brni. Esti hat órakor ujra fölkelt 
s országgyülési diszruháját inté magára adatni az utolsó mentéig. Igy, télies 
magyar diszben várta be halálát, mely éjfél után nagyobb fájdalmak nélkül 
beköszöntött. 

Reggel a fővárost gyász lepte el; minden arezon olvasni lehetett a rész¬ 
vétet, — de a szánalmat nem, inkább az irigységet. Ki is kivánhatna magá¬ 
nak szebb halált? Hallottunk fiatal embereket teritője felett ugy nyilatkozni, 
hogy „ha tudnám, miszerint ilyet) halálom lesz, még ma meghalnék." 

A képviselőház tagjai is némán, ünnepélyesen vonultak a muzeumi te¬ 
rembe. Itt a ház elnöke mondott a nagy halott felett emlékbf szedet s inditvá¬ 
nyozta, hogy az ország halottját az ország képviselői temettessék el. 

Bizottmány neveztetett ki annak lehető fénynjel eszközlésére. Harmad¬ 
napra, mialatt a hulla bebalzsamozás végett az egyetemben őriztetett, olvas¬ 
tuk a halotti jelentést. Mindenkit meghatott, hogy a megszomorodott szivü 
család tagjainak nevei helyett ez áll: „A képviselőház elnöke mélyen megha¬ 
tott szivvel jelenti-" 

Hétfőn 10 órakor már nagy néptömeg ostromolta a Muzeum rácska¬ 
puit. — Benn a csarnok előtti két óriási zászlót áttetsző gyászf'átyol boritá; 
több munkás a főlépcsőzet szőnyegezésével foglalkozott; az előcsarnok osz¬ 
lopai gyászba borulva hordák az elhunytnak családi czimereit, a hozzá méltó 
oroszlánt. Maga a nagy halott a csarnok kupidomú kerek termében pihent, 
melyet az egészet elborító gyászfüggönyök egy pompás ékbefutó sátorrá 
idomitottak. Az ezüst tompa fénye a koporsó bársonyának sötétével ellen¬ 
tétben, 3 a hullámzó tömeg daczára meg nem zavart ünnepélyes csend; a 
belől kardos fiatalságból, kivül városi őrökből álló merev emberfal, ünnepé¬ 
lyesen hatottak a néző lelkére. 

Délután már félkettőre hullámzó néptömeg lepte el azon tágas tért, 
mely a szénatér- és helv. egyháztól a kerepesi útig terjed; a királyi fényű 
gyászkocsi alig volt képes, utat törni rajta. 

Nincs oly hitfelekezet Pesten, melynek harangjai ne hirdették volna a 
nemzeti gyászt; nincs oly törvényes testület, melynek képviselői meg nem 
jelentek volna. 

*) Arczképét lásd a V. ü . 1860. évi 44. számában. 

A Muzeum előcsarnokában a képviselőház elnöke, Ghyczy Kálmán tar¬ 
tott a halott érdemeit magasztaló beszédet (lásd alább); Török Pál superin¬ 
tendens imát és rövid szónoklatot. 

Aztán az egérz menet a már zsufolásig telt helv. hitv. egyházba indult, 
hol elébb ugyancsak Török Pál, majd Révész Imre debreczeni lelkész és az 
elhunyt képviselőtársának hangja dördült meg. — Keresztyén hősnek festé 
Pálóczy Lászlót a szó legnemesebb értelmében, de hellén és római eré¬ 
nyekkel. 

A szónoklatok után, melyek két teljes órát vettek igénybe, a menet a 
pályaudvarhoz indult. Csak most lehetett azt belátni egész nagyszerüségében. 

A koporsót elől és hátul testületek vették körül, melyek közül a két 
ház tagjai, soraikban több kath. püspök, a tárnok és országbíró, a pestme¬ 
gyei honvédek, izraeliták, kaszinók, irók, szinészek testületei megemliten-
dők. A menet előtt a szinházi zenekar működött; a koporsó gyászszalagjait 
a képviselőház tagjai hordák. Kétfelől a jogásztestület szövétnekeket lobog¬ 
tatott. 

A nemzeti gyász még a vasúttársaságot is meghatotta. Az indóház 
gyászba borulva f'ogadá a halottat, s itt Jámbor Pál (Hiador) vett tőle meg¬ 
ható végbucsut. 

Igy gyászolta és siratta meg a nemzet azon férfiut, ki élete utolsó per¬ 
czéig hazájának élt, s kezében az ősi alkotmány fegyvereivel mult ki. 

A Snemzet költője, Arany János e remek' pár sorban vesz bucsut 
tőle : 

„Menj, fáradt veterán ! Egy nemzet látta halálod : 
Kézben fegyverrel, harezon elesni, dicső! 

Még pár szót a kegyelet emlékeiről- Kirakatainkban az elhunytnak 
egy valódi torzképét árulják; kérjük as illetőket, hogy ha jobbat nem tud¬ 
nak ennél felmu atni, ezzel ne mystifikálják a közönséget. — Már több egy 
hónapjánál annak is, hogy a nemzeti lobogókat magánépületeinken is folyvást 
kitéve látjuk. — Nem kell e szent dolgokat mindennapiakká tétel által pro-
fanálni! . 

Ghyczy Kálmán beszéde Pálóczy László felett. 
AMuzeum csarnokában a képviselőház elnöke Ghyczy Kálin an 

tartott az alkalomhoz mért megható gyászbeszédet, mely egész 
terjedelmében itt következik : 

„Tisztelt gyászoló közönség! 
,,A nemzet képviselői, midőn néhány héttel ezelőtt a hon minden ré¬ 

szeiből egybegyültek : hogy ujból megalakítsák az annyi veszély és szenve¬ 
dések által sujtott hazát, egy társuk körül sereglettek össze, kit aggkorának 
nemcsak évei, hanem bölcsesége is, s az ősz fürtök alatt az ifjuság hevével 
dobogó szivének hazafiui meleg érzete, hosszu s tettdús életpályán szerzett 
érdemek és szeplőtelen jellemének fedhetetlensége — 1861-ben ugy, mint 
1848-ban korelnökükké jelöltek ki. 

,,E férfiu vezette be a képviselőtestületet a törvényhozás szentélyébe : 
de össze is roskadott e munka fáradalmai alatt, s most hideg tetemei előtt 
állunk annak, ki a nemzet képviselőinek házuk megalakításában, alig egy 
rövid héttel ezelőtt, még bölcs, tapintatteljes vezére volt. 

,,E férfiu Pálóczy László, Miskolci városa képviselője, a képviselőház¬ 
nak felejthetetlen korelnöke vala. 

„Magánéletében igénytelen polgára e hazának, ősrégi magyar, egy¬ 
szerü életmóddal és szokásokkal : nem áldva meg a fóldi javak bőségével, de 
gazdag azon erényekben és tehetségekben, melyek a nyilvános életet nagy¬ 
gyá, nemessé, dicsővé teszik. 

,,Midőn 35 évvel ezelőtt országgyűlésünkön legelőször felvillant, mint 
még csak halvány szürkülete a piruló hajnalnak, az örök igazság visszauta-
sithatatlan követelményének, a honpolgárok jogegyenlőségének magasztos 
eszméje; 

„midőn a magyar nemzet jogosultságának s hatalma öntudatának érze¬ 
tében fenhangoztatni kezdette nemzetiségének, az emberiség örök törvényei 
által is igazolt igényeit : s a rokonérzetü népeknél viszhangra találván, ez¬ 
által az európai államélet egy uj időszakának, a korunkban érvényre lépő, s 
az ellenkező érdekeket minden oldalróli igazságos méltánylásuk által ki¬ 
egyenlítendő nemzetiségi politika időszakának alapját vetette meg; 

„midőn atyáink, mesterségesen előidézett hosszu ál nukból feloesódván, 
érezni kezdették : hogy az ország polgári alkotmánya, állami önallása és 
függetlensége, törvényeink és szent kötéseink ellenére jogtalanul megcson-
kittattak : e férfiu, kinek élettelen hullája itt nyugszik most előttünk, a leg¬ 
elsőknek egyike volt, ki bátor, erős kézzel megragadta a törvényességnek és 
haladásnak zászlóját, — és szónoklatának szintén ugy mint jegyzői tollának 
hatályával hirdetője lett az érintett nagy elveknek, melyeknek követése nél¬ 
kül e hon, és nemzet nem virágozhatnak fel. 

megye 
hatalom o 
magasan fenlobogtatta mindig a zászlót, melyhez kezdet óta esküdött, s a 
nélkül, hogy hosszu politikai pályáján csak egyszer is megsikamlott volna 
valaha, tántoríthatatlan hű őre maradott az ország jogainak, törvényeinek 9 

til 
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az alkotmányos szabadságnak mindenkor, — erős s az idők minden viszon- ' 
tagságai között rendíthetetlen támasza volt a haladás eszméinek s a haza 
törvényeinek szentségeért vivott küzdelmekben, az őt megillető téren mind¬ 
végig férfias elhatározottsággal résztvevén, meggyőződésének martyr-
jává lett. 

„Ea mégis midőn azon szerencsétlen 12 év után, melynek emlékét sze¬ 
retném, ha lehetne, örökre kitörölni történelmünk évkönyveiből, a közélet¬ 
nek sorompói ujolag megnyíltak, ő volt ismét a legelsőknek egyike, ki nem 
tekintve az évek s szenvedések sulya alatt megroncsolt testvérek gyarlósá¬ 
gát, mindig ifju szivének egész hevével fellépett a tevékenységnek küzdés¬ 
teljes terére s polgártársai bizalma álial a képviselői pályára felhivatva, nem 
késett megjelenni közöttünk, hogy példát adjon nekünk s az utókornak ab¬ 
ban, hogy minként kell szóval, tettel s a sziv meleg érzetével szeretni és 
szolgálni a hazát, s a kebelében lángoló honszeretetnek vakitó fényénél tul¬ 
becsülve testének roskadozó ereit, a haza szolgálatában tett fáradalmainak 
áldozatává lett. E váratlan és gyászos esemény mély fájdalom érzésével 
lepte meg a nemzet képviselőit; mert érezék a veszteséget, melyet általa a 
haza szenvedett, és nehéz megválniok örökre attól, kihez a legőszintébb tisz¬ 
telet és szeretet kötelékei által voltak csatolva, s kit évtizedek óta megszok¬ 
tak közbizalom által környezve azoknak sorában szemlélni, kik a nemzet al¬ 
kotmányos mozgalmaiban előharczosaik valának. 

,,De érezték a nemzet képviselői egyszersmind az elismerésnek és há¬ 
lának kötelességét is, melylyel a nemzet a kitünő érdemek s azon jelesei iránt 
tartozik, kik életüket önzéstelenül a hon javára szentelek; s azért e gyász¬ 
ünnepélyt határozák rendeztetni, lerovásául a hálatisztelet és elismerés adó¬ 
jának, mely a nagy elhunytat a hon részéről megilleti, tanúságául annak, 
hogy a magyar nemzet a valódi érdemnek méltánylatában magát mások ál¬ 
tal meghaladtatni nem engedi, s bizonyítékául azon örökké változhatlan 
rokonszenvnek és ragaszkodásnak, melyet a polgári szabadság, törvényes¬ 
ség, alkotmányosság s állami önállás és függetlenség azon szent elvei iránt 
érezni soha nem szünendenek, melyeknek az elhunyt nagy férfiu, hosszu 
életének egész folyama alatt, mindég állhatatosan hive volt. 

E gyászünnepélvre sereglettünk itt össze. 
Szolgáljon az elhunyt nagy polgárnak élete, kinek ravatalát egy nem¬ 

zetnek gyásza környezi, például a kedő utókornak is arra, hogy fáradhatat¬ 
lan tevékenységgel s önzéstelen önfeláldozással kell szolgálni a hont; szol¬ 
gáljon buzdításul mindnyájunknak azon szent kötelmeknek teljesítésére, 
melyekkel a hon iránt tartozunk; s midőn & nagy férfiu nevének emlékét a 
történelemnek adjuk át, kisérjük földi létének maradványait a valláskegyelet 
teljes szertartásainak ösvényén azon uton el, melyen azok vissza fognak jut¬ 
tatni az ország azon kies részének földébe, mely őt a hazának adta, e a me¬ 
lyen a boldogult a hon után szivének leghőbb szeretetével esüggött. 

„Áldás és béke lebegjenek hamvai fölött." 

Kakas Márton országgyülési levelei. 
Tisztelt szerkesztő ur! Ha most egy idegen látogatja meg a képviselő¬ 

ház ülését, a Muzeum előcsarnokába léptekor meg fogja lepni, hogy a falak 
mély gyászszal vannak bevonva s ha e mellé élénk phantaziája van, kitalál¬ 
hatja— először azt, hogy hazánk atyjai ugy cselekesznek tanácskozmányaik-
nál, mint a régi egyiptomiak vendégségeiknél, a kik halottaikat az asztalhoz 
ültették, hogy azok figyelmeztessék őket az élet múlandóságára : — másod¬ 
szor azt fogja hinni, hogy ez a sajátszerü diszitmény talán „megfordított 
illuminatio" akar lenni a bécsi Reixratban mondott beszédekre; — vagy 
pedig az akar vele kifejezve lenni, hogy „lasciate ogni tperanza, voi ch'en-
trate." (Hagyjátok kivül a reménységet, kik ide beléptek). — Odabenn pe¬ 
dig igei csendes emberekre fog találni, a kik még folyvást azon vitatkoznak, 
hogy szabad e pálinkát inni reggel, vagy sem? s azon esetekben, a miknél nem 
volt szabad, szavaznak a felett, hogy ki menjen el sétakocsizást tenni vala¬ 
hová? 

Ennek is megvoltak a maga hasznai. Ha a képviselőház egy héttel ha¬ 
marébb elkészül a verificatiókkal, ekkor a rákövetkezendett viták a „hatá¬ 
rozat és felirat" kérdése felett nagyon hevesek leendettek. Igy nagyon meg¬ 
könnyebbült az állapot. A május elsei trónbeszéd ismét egyesité a két né¬ 
zetre szakadt testületet, ugy hogy egyik a kettő közül most már lehetlenné 
van téve; hogy melyik? azt tessék találgatni az olvasónak; hiszen nekünk 
is szabad már egyszer rébuszokat közölnünk. 

Országgyűlésünk igazán szomoru auspiciumok között nyilik meg. Maj¬ 
láth requieme, Széchenyi gyászünnepe, Pálóczy halála, meg a bécsi trón¬ 
beszéd : — az ember azt sem tudja, melyik temetést gyászolja inkább. 

Némely képviselő verifikatiója egy egész napot elfoglal, mint például 
Dobránszky tanácsos uré, már most a havi költségvetést felosztva napokra, 
kiderül, hogy D. ur egyetlenegy nap alatt 4000 ftjába került az országnak! 
Hát még azután! 

Egy vigasztaló tanulság van mégis azon választások folyamatából, a 
mik kegyetlen verekedéseken végződtek; s ez az, hogy ha a Schmerling-
theátruin igazgatóinak eszükbe jutna, azt a fenyegetést életbeléptetni, mi¬ 
szerint Ők az országgyűléssel nem boldogulhatván a Reixrat-választás tár¬ 
gyában, egyenes választásokat fognak elrendelni; ebben az esetben minden 
kedvező körülmény meg van arra nézve, hogy annak a boldogtalannak, a ki 
Keixrathtá akarná magát megválasztatni, igen nyomatékos módon megma¬ 
gyarázzák ottkinn az ide vonatkozó alkotmányos törvényeket. 

Kakas Márton. 

Irodalom es művészet. 
-|- Heckenast kiadásában ujabban megjelent könyvek : „A magyar 

közjog alapvonalai.''' Gróf Cziráky Antal Mózes nyomán irta Hegedüs La¬ 
jos. 3. és 4. füzet. — „Költemények Szász Károlytól." Első kötet: Ifjuság 
és /Szerelem. — Elet, család, emlékezés. Második kötet : Természet. — Bu-
bánat. — Haza, történet. Összesen 504 lap. — „Szikláry Ilona." Történeti 
beszély, az ifjuság számára irta Vachott Sándorné. Két csinos szinnyomattal. 
„Gyermek-világ," szerkeszti Vachott Sándorné. V. és VI. füzet, egy-egy 
szép aczél- és több fametszettel. Mind a hat füzet ára 3 ft. — „Hittan az iz¬ 
raelita népiskolák alsóbb osztályai számára." Irta Ziltz Mór, rabbi és val¬ 
lástanár Pesten. 50 lap. — „Honfidalok, a legjelesb magyar költők munkái¬ 
ból." E gyűjteményes munka egy ives füzetekben jelenik meg. Eddig meg¬ 
jelent az első füzet Petőfi, s a második Vörösmarty arczképével. 

4- A Kulini Nagy Benő által szerkesztett „Csokonai-album," is 
megjelent Debreczenben. A 317 lapnyi könyv tartalmát történeti czikkek, 
novellák és versek képezik. Csokonai kőnyomatu arczképe is bennfoglalta-
tik. Ára 3 ft. A tiszta jövedelem a Csokonai-szoborra fog fordittatni. 

+ {Burger Zsigmond nyomdájából Szegeden) legujabban a következő 
munkák kerültek ki : „A nemzeti müvelődés alapja," irta Karcsanyéki G. — 
„Történelmi és vallástudományi értekezések," Löw Lipót, szegedi főrabbitól. 
— „Alkotmányi zsebkönyv," magyar publicisták számára, közzétette Osz-
trovszky József. Oly kicsi füzet, hogy csaknem nagyitó üveggel kell néz¬ 
nünk. Benne az alkotmányos életben előjövő szavak és nevek ímgyaráztat-
nak, s a velük összeköttetésben levő törvényczikkek idéztetnek. Ára 20 kr. 

+ (Thaly Kálmántól) ismét egy füzet vers fog megjelenni legközelebb-
A mintegy 5—6 ivre terjedő könyv czime lesz : „Szabadság hajnala." 

4- Á ,,Kerti-gazdaság könyvtára" V. kötete is megjelent. Tartalma r 
,,Rövid útmutatás a kerti magvak tenyésztésére." Irt&Ordódy István Károly* 
Kiadja a „Kerti-gazdaság" szerkesztője. Ára 40 kr. 

4- (A „A Szegedi Hiradó") szerkesztését Szabó Mihály vette át. 
4- Megjelent : „Borászati szótár" betűrendben, kellő magyarázattal 

ellátva irta Gyürky Antal. A 111 lapnyi kis könyv ára 90 kr. 
+ (A ki uj színmüveket) akar látni, járjon át Budára, a Molnár-társu¬ 

lat előadásaira, hol egyszerre 3—4 uj darabra is készülnek. Közelebb előad¬ 
tak a „Kipfelhauser 6 családja" czimü bohózatot, (mely azonban nem a „Bo¬ 
lond Miska" szerkesztőségéből került ki). Ezt ugyan kár volt szinpadra 
hozni, de talán jobban kielégítenek a következő darabok :„A kis árva," Kis 
Andortól; ,,A kritikus" Bodor Károlytól és „Epén most volt itt," Almásy 
Tihamértól. Mind egv felvonásos vígjátékok, melyek ugylátszik, ugy szök¬ 
tek át a nemzeti szinházból, hol a drámabiráló választmány, nem tudni, mi 
okból, hónapokig nem ér rá, elolvasni a beadott darabokat. 

-f Pfeifer Ferdinándnál Pálóczy Lászlónak nem sikerült arczkép© 
jelent meg a napokban. Eredetijét Grimm festé, Miskolcz városa megbizá¬ 
sából. 

-f- (Magyar vezérek arczképei.) Pfeifer Ferdinándnál ismét egy szép 
arczképcsarnok jelent meg, hozván a magyar vezérek névszerint : Attila, 
Álmos, Árpád, Botond, Bulcsu, Csörsz, Elód, Gyula, Géza, Lehel. Szabolcs, 
Taksonyi és Zoltán arczképén. E képekre a „P. N." azon megjegyzést teszi, 
hogy azok Attiláét és Árpádét kivéve, nagyobbrészt idealizáltak, azaz az 
esztergomi pár száz éves képcsarnok képei után készültek, melyek ismét az egy¬ 
kori Mátyás király palotája idealizált falfestményeiről vétettek le. 

+ Debreczenben megjelent : „Tárogató, fujja egy honvédtüzér. Első 
fuvás." Tartalma : Rákóczy-induló, Klapka-induló, 1848-diki dal, Bordal 
Petőfi Sándortól. Ára 50 kr. Megjegyezzük,hogy a Klapka-induló jogositlan 
fölvétele ellen Thaly Kálmán a lapokban tiltakozott, annál is inkább, mert 
e fűzetkében név nélkül és elferdítve közöltetik. 
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— (A Széchenyi-Album nagyérdemű előfizetőihez.) A dicsőült 
„legnagyobb magyar" emlékének tiszteletére tervezett s előfizetés utján 
közrebocsátandó munka, már a nyomtatás alá készíttetett, midőn Werfer 
Károly nyomdász, ki a kiadást a műmellékletekkel együtt magára vállalá — 
megbukott. 

Alólirott, kinek felhívása folytán a vállalat iránt annál nagyobb rész¬ 
vét nyilatkozott, minthogy a tiszta jövedelem egyszersmind a nemzeti kegye¬ 
let kifejezéséül a dicsöiiltnek érczszobrára van szánva, kötelességének 
ismerte, szerkesztő-társával egyetemben azonnal törvényes eszközökhöz 
folyamodni, hogy a „nemzeti kegyelet'* adója, a csődtömegtől elkülönittet-
vén, biztosittassék, s az ügy védelmére ennélfogva meghatalmazott érdemes 
hazánkfia, Walther Gyula h. ügyvéd ur ez értelemben már a szükséges lépé¬ 
seket meg is tette. 

Szerencsére, időközben a magyar polgári törvények uralomra jutottak, 
s ezek a kérdésben forgó előfizetési pénzeket, mint közbizományt a kitü¬ 
zött czél javára oltalmazzák. 

Midőn tehát a dolognak ezen állását a tisztelt közönség, s különösen a 
nagyérdemű előfizetők megnyugtatására köztudomásul hozni sietek, — bátor 
vagyok egyszersmind a t. cz. előfizetőket s előfizetési gyüjtőket hazafiui 
tisztelettel felkérni, miszerint azon nyugtákat \ agy postai téritvényeket, me¬ 
lyeket a Széchenyi-Albumra nézve a lefizetett előfizetésről birnak, akár ere¬ 
detiben, akár hiteles másolatban bérmentesen beküldeni sziveskedjenek, mi¬ 
szerint azokat Werfer Károly könyveivel összehasonlítani, s előadandó 
asetben a hiányt konstatirozni, s az érdemes előfizetők jogát kifogástalanul 
biztositani lehessen. — Pest, április 29. 1861. — Török János, mint a Szé¬ 
chenyi-Album egyik szerkesztője. 

Vasárnapi Ujság 18-ik számához 1861. 
Egy hang a jegyzők és tanitók érdekében. 

Somogy megye, Simonyi, ápril 24. 
A Vasárnapi Ujság 16-ik sz. „Mi ujság?" rovata közt egy följajdulást 

„Két urnak szolgálni bajos" czim alatt volt szerencsém megpillantani. Az 
abban foglalt tárgyat már igen sokan a legfeketébb színben bocsátották az 
olvasó közönség elé, és ha valaki az ügy védelmére egyszer tollat ragadott 
is, azonnal el is hallgatott, pedig a tárgy igen is fontos. 

Hiszem, meg fogja tehát engedni, hogy én alólirott, jól kimondva a 
szűrös néposztályból, avatatlan tollamhoz nyúljak, és az érintett tárgyra 
szerény észrevételemet, de a velem egyszerü polgártársaimnak is véleményét 
itt elmondjam. 

A jó tudósitó azon panaszolkodik, hogy mióta a falusi tanitók egy¬ 
szersmind jegyzők is, a tanonczoknak több szünnapok adatnak, és eziránt i 
t. lelkész urak szenvedőlegesen viselik magokat. — Ne bántsuk a jó lelkes: 
urakat! ismerik ők a népet, ismerik ennek és a tanitónak szükségeit, mert 
ők minden kis kunyhóban megfordulnak, azért tudják is, mit cselekesznek 
és nem oly gondatlanok, hogy a tanítás körüli hanyagságot csak olyan köny¬ 
nyen elnézzék. — Kár ám a magyar embernek oly hamar megijedni, és mind¬ 
járt tüzet kiáltani, ha valahol egy csomó kukoricza-szalmát lát égni! meg¬ 
lehet, hogy épen Rábavölgyön azon állitás igaz; de átalában nem áll igy 
dolog, mert ha száz közül talán egy a hanyag; de van igen sok tanitó és 
község, kik megmutatják, hogy szeretett hazánknak munkára termett pol¬ 
gárai, és ama régi közmondást „a kecske is jóllakjék, a káposzta is egész 
maradjon" teljesiteni képesek, mert jegyzői végzendőiket a rendes szünidők 
alatt végzik. Szerintem azok, kik oly igen följajdulnak azért a tanitó jegy -
zőségekért, nagvon elárulják magokat, hogy a mi szép magyar alkotmá¬ 
nyunkat nem ismerik, vagy ha ismerik, azt hiszik, miszerint az más alakban 
fog születni, és mint a mult rendszer, iszonyu sok teendőt hoz a jegyzőkre 
pedig ez csak álom. Az alkotmányos életben mi a jegyzők teendője? hiszen 
a falubirájáé sem sok, hát a jegyzőé miért volna sok? Hónaponkint jön egy 
currens, ezt beiktatni, havonkint 20—30 vásár-czédulát irni, egész évben 
négyszer adót szedni, számadást egyszer megcsinálni, és még néha egy pár 
becslési irat elkészítése; de ha a jegyző az illető szolgabirót önként nem 
óhajtja látni, esztendőn át egyszer sem kényszerittetik erre. A teendők na¬ 
gyobb része olyan, hogy a szorgalmas jegyző estennen is megteheti, a taní¬ 
tás hátránya nélkül. 1850-ik év előtt egy folytában több évig biró levén 
tapasztalásból beszélek. S igy ha találkozik tanító, ki a jegyzői teendőkre a 
tanitásra rendelt órákat használja, az roszlelkü, és az ilyen sem jó tanitó 
sem jó jegyző; ha pedig a község kívánná azt töle, szintén rosz jellemre mu¬ 
tat, ott már nincs rend, ez pedig nagy baj! Csak községünkről szólok, mely¬ 
nek magam is tagja vagyok. Midőn kimondatott, miszerint jegyzőt szaba¬ 
don választhatunk, egyhangulag a helybeli tanítónkra szavaztunk, és ő 
elfogadta oly föltétel mellett, hogy a tanórák alatt nem háborgatjuk, és mi 
ezt neki megígértük, de szavunkat meg is tartjuk, és hiszszük, hogy a lefolyt 
4 hó óta sem a t. plebános urnak, sem a tanitónak adott szavunk nem telje-
sitése miatt panasza nem lehet. S igy van ez vidékünkön is átalában. Hö. 
megtörténhetik, ám legyen meg, de 20—30 házból álló község nem teheti 
hogy külön jegyzőt is tartson, a nagyobb községekben pedig fog gondos¬ 
kodni a tanitó, de maga a község is, hogy értelmes segédre szert tegyen 
Egyébiránt ismerek én oly jószivü derék lelkész urakat, kik, ha a szükség 
kivánja, maguk önként ajánlkozva végzik a tanitó teendőit, nem panaszkod¬ 
nak, jól tudván, mily jól esik a szegény tanitó családjának is egy kis zsíro¬ 
sabb falat. 

Ilyen derék lelkész a többek közt a mienk is Ns. Vidon, melynek mi 
filialistái vagyunk, Isten éltesse. — Természetes, erre még valaki majd azt 
felelhetné, ha egy nem képes, 4—5 helység tartson egy jegyzőt! — De igen 
szépen köszönjük mi az ilyen jó tanácsot, megtanultuk mi a lefolyt 10 év 
alatt, mily jó az a ker. jegyzőség, és ezen eszmével annyira megbarátkoz¬ 
tunk, hogy emlékét is óhajtjuk kiirtani unokáinkból is. Most a jelen rend¬ 
szer- és alkotmányos életben, ha egyszer meg is történik, hogy a tanitó vé¬ 
letlen eset közbejötte miatt egy pár szünnapot ád egész éven át : ez csak 
egy vagy két eset; de a szomoru emlékü 10 év alatt hányszor történt meg, 
hogy a jegyző nélküli helységbeli szülő iskolaköteles gyermekét egymásután 
is négyszer küldötte vásárlevélért előbb a tanitó és biró által kiadott bizo¬ 
nyitványnyal a ker. jegyzőhöz, mert azalatt a szegény szülő oly munkát 
tett, miből annyi pénzre kilátása volt, mennyit tehetősb szomszédjától köl¬ 
csönkért az egy perczig eem várakozó kényúr számára! 

Hát a tanitó nem volt-e kénytelen az iskolai órákat elmulasztani ? fáj¬ 
dalom! de hányszor! mert a szegény tanitó jegyző nem lévén, fizetése igen 
sok helyen csak amugy feléből ment kezére, és hogy ezt is megkaphassa, 
csaknem minden héten kellett az illető szolgabiróhoz fáradoznia, kinek sze¬ 
ntélyében igen sokszor egy idegen ajku diurnista lenézve utasitá a kerületi 
jegyzőhöz, ki azután kegyeibe fogadta. 

A jó tudósitó azt mondja tovább : „tanítóink megéltek eddig is a jegy¬ 
zőség nélkül!" Ez igaz, hanem a lefolyt 10 év alatt sok mások is megéltek 
anélkül, a mik voltak, és szegény tanítóink, hogy családjaikat fentarthassák, 
öúattok sokszor, és pedig a tanórák alatt, oly munkákat kénytelenitettek 
végezni, melyek sem állásukhoz nem illettek, sem testök nem szokta meg; — 
a jegyzőség pedig nagyon ig hozzá illik a falusi tanitóhoz, és m^g igen ala-

OB okoknál fogva a népnevelésre is hat, melyeket az, ki a falusi életet jól 

ismeri, és a nép viszonyait tudja, magának könnyen megfejthet. — Nekem ie 
vannak gyermekeim, és pedig Isten kegyelméből fölös számmal,de panaszom 
nincs, és más polgártársaimnak, mennyire ezeket ismerem, szintén nincs a 
jegyző-tanító ellen. — Annyi bizonyos, hogy a jól rendezett községben okos és 
szorgalmatos tanitó sokat tehet. 

Uraim! ismerni kell a népnek és tanitóknak szegény helyzetét, és ezen 
segiteni nemcsak szóval, de tettel is a legszentebb hazafi kötelességünk, és 
nem, hogy a népre ismét oly terhet nyomjunk, melytől irtózik, hanem gaz¬ 
dálkodjunk, és azon legyünk, hogy a községek magokban találják fel az 
anyagi és szellemi jólétet, és igy azután majd a megelégedett emberektől a 
jegyző-tanitók közremunkálásával várhatunk oly derék honpolgárakat, mint 
a kik 12 évvel ezelőtt megmutatták Európának, hogy a magyar nemcsak 
élni szeret hazájában, de ha kel), hazájáért meghalni is szeret, és kész is! — 
Petlanovits István, földmives. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
-f- (A pesti polgári kereskedelmi-testület) Hollósy Béla és Pozner Lajos 

inditványa folytán bizottmányt nevezett ki magyar könyvvezetési és levele¬ 
zési szótár, továbbá árunévjegyzék készítésére. A bizottmányban az Aka¬ 
démia részéről Fogarassy János fog közreműködni. A kereskedelmi testület 
minden vidéki társához felszólítást fog intézni ezen, nyelvtudományi és üz¬ 
leti tekintetben egyformán fontos vállalatnak részökről is leendő támogatása 
végett. 

4- (Az 1862-iki londoni iparmükiállitási palotához) már megkezdőd¬ 
tek az előmunkálatok. Az építéssel egész nyáron át 3000 munkás lesz elfog¬ 
lalva. Ha ennyit a kiszabott dijért nem lehetne kapni, akkor a vállalkozók 
Belgiumból, Frenczia- és Németországból hozatnak munkásokat. 

4- (Altonában oly kocsit találtak föl), melyet lég által lehet hajtani. 
A próbamenet sikerült. 

Közintézetek, egyletek. 
4- (A Kisfaludy-társaságnak) ápril 25-iki ülésében ismét több rend¬ 

beli adomány lőn bejelentve. Az alapitók sorába álltak névszerint: gr. 
Batthyány Lajosné, Emich Gusztávné, Hertelendy-Karácsonyi Mária, 
Szücs Lajosné; gr. Batthány, Géza, Emich Gusztáv; Ranolder János, vesz¬ 
prémi püspök, Sztankovánszky Imre tolnamegyei főispán; a nagyváradi 
takarékpénztár, a pesti takarékpénztár (ez utóbbi 200 fttal). Lukács Móricz 
50 ftos alapítványát 100 ftosra változtatta. — A Kisfaludy-társaság az 
utóbbi hetekben két tagját vesztette el : Szemere Pált és Vachott Sándort. 
Emiékőknek kegyelettel fog áldozni a társaság. — A pártolóknak járandó 
kiadványok első füzete : „Külföldi népdalok, Greguss Ágosttól," megjelent 
s a legközelebb elkészülendő második füzettel együtt fog szétküldetni. 

4- (A pesti kereskedelmi-testület) ápr. 27-én tartott elnökválasztásánál 
333 tag közt 160 Kochmeister Frigyesre szavazott. Határozott többséget 
igy nem tudhatván ki, május 6-ra uj választás rendeltetett. 

4- (A budapesti kir. orvosegylet) ápril 20-iki ülésében Flór Ferencz 
pestvárosi és Schmidt János pestmegyei főorvosokat, mint az orvosegylet 
néhai alapitó tagjait, egyhangulag a rendes tagok sorába iktatta. Batizfalvi 
S. testegyende- igazgató a térdbehajlottságról szólván, az intézetben meg¬ 
gyógyított térdbehajlási esetet mutatott be. Patrubány G. gyógykezelése 
alatt levő oly beteget mutatott be, kiben erőszakos behatás után tüdőlégtag 
fejlődött. Végre Rózsay elsődorvos a marmaros-paulovai lugalos sós sava¬ 
nyuvizet mutatta be az egyletnek. 

— (Magyar Gazdasági Egyesület.) Az orsz. Magyar Gazdasági Egye¬ 
sület igazg. választmánya rendes havi ülését f. é. május 4-kén délutáni 4l/2 
órakor tartotta a köztelken, melyre az Egyesület tagjai számosan jelen¬ 
tek meg. 

4- (Az erdélyi Muzeum egylet) tisztelettel fölkéri a haza összes tör¬ 
vényhatóságait, hogy a jelen fontos időszakra vonatkozó kibocsátványaikat 
és körleveleiket, az erdélyi Muzeum okmánytára számára megküldeni, és jö¬ 
vőre is e közlemények megküldését a hazai tudomány érdekében elrendelni, 
és folytatni sziveskedjenek. 

+ (Komáromban) a honvédsegélyző-egylet javára f. hó 6-án hangver¬ 
seny fog rendeztetni. 

4- (Kolozsvárott is) alakult honvédsegély ző egylet ápril 25-én. Elnöke 
lett Benő, honvédalezredes. 

4- (Marosvásárhelyt) honvédsegélyző egylet alakult. 
+ (Csornán olvasókör alakuÜ) gróf Széchenyi István nevére és em-

ékére. 
Köilekedés. 

4- (A buda-székesfehérvári vasútvonal menetrendé) olykép változott, 
hogy a vonatok Budáról május l-töl kezdve nem reggeli 8, hanem délutáni 
5 óra 5 perczkor indulnak. 

4- (A Mrályhágóntuli vasútvonal ügyében) közelebb Bécsben b. Ke¬ 
mény Ferencznél értekezlet volt. E körülbelől diagonalis vonal N.- Váradtól 
Kolozsváron át vezetne a végponthoz, Brassóhoz, honnan az ojtozi-szorosan 
menne ki Galaczra. Az előmunkálatok intézésére a nagykanizsai vonal egyik 
ügyes és szakavatott építője Herz mérnök Tan megbízva. Valószinü, hogy a 
Bothschild-ház főrészvényes lesz. 

Vw. Uj,. ! • •>. — Mi t . 
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4- (il Luczenbacher testvérek második gőzöse) május hóban kezdi meg j 
járatait Pest ée Mohács közt, a közbeneaő helységeknek is, Tétény, Ercsi, i 
Bata stb. érintésével. 

+ (A Dunán járó bajor-gözösök), Pestre eddig csak teherszállításokat 
eszközöltek, azonban a nyár folytán a „Ludwig" nevü bajor gőzös rendes 
személyszállitó járatot nyitand meg. 

Mi a j s á g ? 
+ (Pálóczy László holttestét) a monori ea abonyi lakosság fáklyásme¬ 

nettel fogadta. 
+ (Pálóczy László holttestét Debreczenben) nagy ünnepélyességgel fo¬ 

gadták. Ápril 30-án reggel 5 órakor érkezett meg oda a vonat, harangzugás 
közt. Az indóháznál több ezerre menő néptömeg fogadta, a fiatalság a ko¬ 
porsó körül égő-fáklyákkal kört képezett, a cantus megható halotti imaéne¬ 
ket zengé el, s Könyves Tóth Mihály szép emlék beszédet mondott. Alkalmi 
versek is szavaltattak. A koporsó babérkoszoruval diszittetett fel, s végül a 
Szózat énekeltetett. 

+ (4 királyi itélő tábla törvényes müködése) május 1-én, megelőző 
istenittsztelet után nyittatott meg. A bécsi cs. k. semmisítő törvényszék 
1400 elintézetlen pert tett át a királyi táblához. A pesti váltótörvéayszék is 
ugyane napon lépett életbe. 

•+- {Zsedényi), mint az ágcstai hitvallásu tiszamelléki egyházkerület 
főfelügyelője és Mádat superintendens, a „Sürgöny1* bécsi levelezője szerint, 
julius 16-ra, Kassára hivták meg az egyházkerület közgyülését. 

4- (Fiumében az ostromállapot) ápril 25-ike óta meg van szüntetve. 
+ (Klapka Györgynek) a honti honvédegylct Sz. Györgynapjára név¬ 

napi üdvözletet küldött. 
-j- (A marosszéki bizottmányba) tiszteletbeli tagokul Kossuth, Klapka, 

Türr. Garibaldi, 
tattak. 

Cavour, Viktor Emánuel és III. Napoleon is megválasz-

+ (Azon márvány-emléktábla,) melyet a félegyháziak Petőfi gyermek¬ 
kori lakóházára készittettek, Gerenday pesti műhelyében nehány nap óta 
készen áll. A diszes barna márványlapra aranybatűkkel a következő felirat 
van vésve : „E házban éhe gyermekéveit Petőfi Sándor. A nagy költő em¬ 
lékének tisztelői 1861." Nehány nap mulva rendeltetése helyére Félegyhá¬ 
zára fog szállittatni. 

-f- (Benedek táborszernagy hirhedt proklamátióját) a ,,Nord" pesti le¬ 
velezője szerint, Crenneville gróf, a császár első hadsegéde adta át a „Millt. 
Ztg." szerkesztőjének.—Hir szerint e napiparancs miatt már sok huszártiszt 
beadta lemondását. Párbajok is vivattak volna. 

-4- Egy 16 lapnyi füzetke jelent meg ily czim alatt : „Jelentés. Az 
ivándai keserüviz és annak vegytani felbontása, hatása és használati módja. 
Főraktár : Rieger Károlynál Temesvárott. Raktár : Goelle3 János ügynök¬ 
ságében Pesten." 

— (Dr. Mangold orvostudor és szülész), ugy mint tavaly, szintén ez 
idén is a fürdői időszak alatt Balaton-Füreden mint gyakorló orvos működni 
fog. Lakik, Tallián ur házában, 6-ik szám alatt. 

4- (.A hevesmegyei pandúrok részére Bécsben) megrendelt pisztolyok 
lofogl a itattak, s igy a megyei rendőrség végleges szervezése tettleg gátolva 

— (A pesti műegylet) által 1861. évi ápril 27-én tartott sorsolás alkal¬ 
mával a következő nyeremények történtek : A 7876-ik részvényszám nyerte 
Ligeti olajfestvényét: „Girgenti Szicziliában"; 2756 : Lotz Károly, „Ménes 
a pusztán"; 649 : Brodszky Sándor, „Árva vára"; 2772 : Molnár, „Fürdő 
leányok"; 3476 : Löffler Lipót, „Pihenés a bérlő házban"; 5742 : Rollman, 
,,Tájrész Grundeltónál"; 4970 : Case János, „Horvát lányok Posavinából"; 
1830 : Jankó, „A népdal"; 8353: Kutter Pál, „Pásztor lány a kutnál"; 
3536 : Löffler, „A kíváncsiak"; 3547 : Markó F., „Tájkép"; 7927 : Than, 
„Psyché"; 5854 : Sterio, „Amazon"; 2959 : Mezei József, „Részlet a Ti-
szavölgyből"; 1510 : Ujházy, „Csendélet"; 478 : Mayburger, „Bodentó"; 
1707 : Telepi, „Diósgyőr <; 1191 : Plachy, „Salamon király"; 818 : Holczer, 
„Kut a pusztán"; 7325 : Weber, „Szerelemdalnok"; 3010 : Pecz, „Vágy"; 
7016 : Haan, „Kápolna"; 6483 : Lotz, „Életkép"; 1282 : Grosz Béla, „Ta-
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-f- A sárospataki ref. főiskolában ujból felállítandó jogi-tanszék alapja 
javára mult vasárnap a nemzeti szinházban rendezett müverseny igen kis 
számu közönség előtt ment véghez. Talán attól riadtak vissza az emberes, 
hogy Egressy énekelni fog, mert a szinlap igy jelenté. Legjobban tetszettek: 
Kakas Márton „Mi tűrés tagadás" czimü szép költeménye, Szerdahelyi által 
szavalva; a „Szivhangok" id. Lendvaitól, éneklé Hollósy L.-né; s a „vas¬ 
megyei csárdás." tánczoltak a Szőllősy nővérek. Fiiredi a „Honvéd-kol¬ 
dust" éneklé, Egressy „Kont"-ot, Jókaiué „Zrínyi Ilonát" szavalá, mind¬ 
kettő Garay müve; Székely Imre „Balatoni emlék" czimü saját szerzemé¬ 
nyét játszta zongorán; a zenekar Székely Imre „Nyitány"-át s a Rákóczy-
indulót adta elő; végül „Benyovszky végjelenetét" éneklék : Hollósy-L.-né, 
Ellinger, Bignio, Kőszeghy és az énekkar. 

Jolsca, Gömí'ír ápr. 22. (Kocsisovszky J. színjátszó-társulata, szo-
nulmányfő"; 3301 : Haan Antal, „Tanulmányfő"; 7894 : Perczel L., „Téli I moru időjárás.) Még husvét előtt ieleut meg K. színtársulata körünkben, s z á n k Í8> akkor ennyi felebarátunk nem jut koldusbotra! A tűz apró gyerme-
tájkép"; 7215 : Perczel L., „Nyári tájkép." Ezek mind olajfestmények. A 
740-ik szám Than Mór, „Móra" cz. vizfestvényét nyerte. 

4- (A pesti jótékony nöegylet) 1860. ápril l-töl 1861. martius végeig 
terjedő számadásait közzétevén, abból kitünik, hogy a mult évi összes bevé-

mindjart az ünnepek után kezdé meg szereplését. —Értelmiségünk e város¬ 
ban és a vidéken, nem késett hő részvétet e ritka vendégek iránt, kik a ma¬ 
gyar nemzetiséget és művészetet, hazánk kisebb városaival is meg akarják 
kedveltetni, minden módon tanusitani. Beb;zonyitá ezt azzal, hogy etársu-

— Tengerin (Baranya), április 27 én. (Tűzvész Monyorósdon, szeren¬ 
csétlen haláleset, időjárás.) Gyászos eseménynek volt színhelye f. hó 4 én 
Monyorósd községe délután 6 órakor. A község birájának háza ekkor már 
egészen lángban uszott, s rövid idő alatt három ház és öt gazdasági épület 
lett a romboló elem martaléka; még több is lett volna, de a szőlőhegyen 
levő nép ekkor már haza érkezett, a igy a tova harapódzást meggátolta Di¬ 
cséretet vivtak ki magoknak H.-Sz.-Mártony, Egerszeg és Tengerin lakosai, 
kik a leggyorsabban siettek a vész helyére. Rögtön ide sietett baksai Dö¬ 
mötör Pál szolgabiró és Lovasy Gyula esküdt is. Még emlitetlenül nem 
hagyhatom ide '/2 órai Rátfa puszta haszonbérlőjét t. Justus Lajos urat is, 
ki a vész helyén a leggyorsabban müködött béreseivel. Most azt kérdezi az 
olvasó : volt-e valami biztositva? — fajdalom, hogy azt kell kimondanom: 
semmi! Oh áldott biztositás, jöjjön el a te országod mentül előbb mi hoz-

tel 21,046 ft 30 kr; ellenben a kiadás 13,932 ft 30 kr. E ezerint az 1861. lat által több előadásra kibocsátott bérlet-jegye.; számára, mintegy 40 — 50 
ápr. 1-tőli szükségletek fedezésére marad készpénzül 7114 ft. 

— (Kolozsvári nemzeti szinház.) Az átalánosan kedvelt Bognár Vilma 
vevőt szerzett, a magyarul értő polgárságot inűvészetök pártfogása s a szin¬ 
ház látogatására buzdítani meg nem szünék, minek kivált vasárnapokon, hol 

távoztával ki hajlékony csengő hangja miatt folytonosan osztatlan tetszésben a mesterember műhelyét és szántóföldeit elhagyhatá. látszatja is volt. Mind¬ 
részesült, alig lephet vala meg érdekesebb ujdonság, mint hogy Gyulay és 
Paulay a közönség ismert kedvenczei, mint szerződött tagok fognak színhá¬ 
zunkban fellépni. Ez intézkedésnek, épen mivel dicséretreméltó, előre is csak 

emellett azonban, vajmi sajnos! és bámu'atos!e színjátszó-társulat, nagy ne-
hezteléssel hagyá el városunkat, és Csetnekre költözött vagy három előadás 
kedveért. És miért? — Azért, mert „Brankovics Gy." dráma eljátszása al-

szerencsét jósolhatunk. Az igazgatóság ezen intézkedése annál örvendete- ' kalmával, mely az igazgató szinész jutalmául adatott, az igaz! a szinházban 
sebb, mivel ez nemcsak a közönség átaíános óhajtásával találkozik, hanem, kevesen jelentek meg, mit a jelenvoltak (ismét csak az értelmiség), nagyon 
mert a magasb müigényeknek is *ok részben megfelelő előadásokat remél- sajnáltak. Azonban ki lőn az pótolva mindjárt a reá eső vasárnap estéjén, hol 

a szinház zsufolásig megtelt. — Végre a „Vén baka" szerepelvén, (már 
harmadszor nálunk 2 év óta) a szinház nem volt olyan, milyen lenni szokott 

hetünk. S ez eljárás épen helyén történt, mert a közönség, mint ezelőtt a 
lehozott vendégek által, ugy ezután is a jeles műképzettségű szerződött ta¬ 
gok által mintegy folytonos érdekeltségben tartatik. Röviden és kereken, ha j közönségesen buesuvételkor, — de jobb is lett volna tán, hogyha mindnyájan 
még ezekhez Paulaynét hozzáadjuk, Follinusznak elég jó társulatot sikerült | honn maradunk! Mert a midőn az egész társulatot tiszteletből — kihívók, 
összealkotni. A szép tehetségü t> sokoldalú Gyulay művészi előadásai, habár j kihívásunk a pusztában kiáltó sió marwda, s mi hosszu orral s méltó indig-
ki-kirí is belőle itt-ott a gyenge hang, Paulay érzés s erővel teljes játéka i nátióval hagytuk el ülőhelyeinket! Illő volt-e ez? itélje meg a t. olvasó! 
avval a« ép, tiszta hanggal, melyben a legkisebb hiányosság nincs, Paulayné 
nemes, méltóságos szavalata, s helyes hanghordozása a hősnői szerepekben 

Pedig e társulat bir jeles egyéniségekkel is. Ilyen mindeaekelőtt Csabi, ki¬ 
nek szereplése jele3, han ja erős, termete szép, magaviselete lovagias. Hány-

nem ok nélkül gyüjtenek néha szokottnál nagyobb közönséget a színházba. A | szór érdemelt volna koszorukat, kivált midőn a .,Huzd rá czigányt" elsza 
Gyulay szerepei közöl többek közt a tehetetlen Il-ik Istvánt emiitjük, ki ezt vala, maga is láthatá azt, mély csend volt a szinházban, s tapsvihar, midőn 
épen oly találólag jellemzé, mint a mily élethiven s mulattatón a kedélyes, bevégzé jeles szavalatát. Melléje Kovácsot és nejét tesaem, kik szerepeiket 

van. Biz az furcsa dolog! 
— (Weiss Alfonsina bár óné) ma vasárnap május 5 én adja második 

liangversenyét az Európa szálloda teremében. Zongorajátékáról igen dicsé¬ 
rőleg szólnak a lapok s mult heti első hangverseuyéről többi között eit ir¬ 
ják a „Zenészeti Lapok ;u A t. báróné hangversenye nem mennyiség, de 
minőség tekintetéből a leglátogatottabbak egyike volt ez idény alatt, s a fő¬ 
városi magasabb körök oly tulnyomólag vettek abban részt, minőt a legna¬ 
gyobb művészek előadásai alkalmával is ritkán lehet tapasztalni. Ha a t. 
báróné előnyös állása s feltünő, előre megnyerő jelenségével sikerülend a 
müvészeti tökélyt s bevégzettséget is egyesiteni : (miről szép tehetségénél 
fogva nem is kételkedünk) u :y a művészet érdekében nem mindennapi be¬ 
folyás gyakorlására leend hivatva. E szép s magasztos eszme lelkesítse a t. 
bárónét müvészeti pályáján s legyen meggyőződve, hogy a hét koronának 
legfényeeebbike mindenkor az, melylyel a szellemi nagyság s tulnyomóság 
szokta az illetők fejét babérkoszorú alakjában körülfonni. 

— (A magyar szinészet állandósítása Budán) kilátásba van helyezve, 
Molnár buzgólkodása folytán Feley Ede budai polgármester és Áldásy vá¬ 
roskapitány álltak a kérdéses ügy élére. Egy terv szerint a város a lánczhi¬ 
don fölül vagy a Józseftéren, vasy más ponton egy telket szavazna meg, 
melyre az ideiglenes népszínházát 20—25,000 ft tőkére alakuló részvénytár¬ 
sulat segélyével építenék, s az ekkép befektetett tőke kamatjául az igazgató 
minden előadástól dijt fizetne. Molnár már be is nyujtotta eziránti folyamo¬ 
dását a városi közgyüléshez, mely kétségkivül rajta leend, hogy a terv mie¬ 
lőbb valósuljon. 

— (Lakatos Sándor, györi táncztanitó) körutat szándékozik tenni az 
országban egy uj tanczszerzeményével, melyet a mult farsangon Győrött 
több izben nagy kedvvel tánczoltak. A tánca neve : „Egyesüljünk.'" s négy 
részből áll, u. m. magyar, horvát, szerb-kóló és tót tánczból. Lakatos Sán¬ 
dor utazásának czélja először a Bánság és Bácska, azután Horvát- és Tót¬ 
ország. Legközelebb e városokban szándékozik megállapodni. Szabadka, 
Zombor, Temesvár, N.-Becskerek, Kikinda, Ujvidék, Pancsova, Orsova stb. 

4- (A Széchenyi-sétatéren) zártkörű összejövetelek ez idén is fognak 
tartatni a nyári hónapokban. Az első összejövetel május 7-én lesz, s aztáu 
minden kedden és pénteken folytattatni fog. Részvényjegyek válthatók Osz¬ 
vald Antal nagykereskedőnél (Széchenyi-sétatéren, saját házában.) 

öreg Lavatert. A Lavater adatása alkalmával a „Szamár tej et-' is adták. 
Komáromit, ha valamely szerepben, ugy azÓhidiében lehet méltán kiemelni, 
e szerepet jobban adui alig lehetne. Végre Gyulaynak még a Czigányát hoz¬ 
zuk fel : ő ebben épen páratlan, mind felfogás, mind kivitel tekintetében. 
Szintoly jelesül alkotott Paulay, midőn Iván bánt(Egy királyné) adta, s va-
amint Paulayné is Etel királynénak, ki bár hősnő akarna lenni, de az egész¬ 

ben csak szenvendőleges alak, sok érdeket kölcsönözött. A „Vén székelyben" 
jelentéktelen, s emellett hosszadalmas színműben, melyben csak a hazafias 
zifra phrasisok érik el a kivánt hatást, e színésznek öntöttek némi életet. 

Mint kezdő szinésznő', s mint ujonnan szerződött tagot meg lehet emliteni 
Ónodi Klárát, kiről minthogy többnyire kisebb szerepekben lép fel, ceak 
annyit mondhatunk, hogy minden jó hangja mellett játékán az egyhangúság 
észevehető szintén mindenütt s ezért ajánljuk neki, törekedjék, több való-
liságra s művésziességre. Érdekes tünemény még színvilágunk egén Meles 
L:szka k., ki nemcsak szép hangjával gyönyörködtetett énesében, hanem, a 
mi fő, kifejezést és életet láttatott játékában. Különben a csengő szoprán hang 
inkább képes magasra felmenni, mint mélyen leereszkedni. Ugy hiszszük, a kö¬ 
zönség várakozással néz az estéknek eléje, melyekben a k. a. fellép. Eddig még 
sak a Luciában a Rigolettóban játszott. A többiekrol most annyit, hogy 

Komáromi itt maradása, s egy pár tag igyekezete valószinü lenné teszi azt, 
mintha csak az említettek érnének e társulatban valamit. — R. S-

Battonya, ápril 21. (Uj szinésztársaság.) Épen ma adatott az utolsó 
előadás a Takács Ádám igazgatósága alatt most alakult szintársulat által, 
mely városunk szinnaűkedvelőinek ápr. l-töl annyi élvezetet nyujtott. Mű¬ 
vészi tehetségük, ritka pontosságuk,s különösen polgári jó viseletük voltak 
azon tulajdonságok, melyek mindnyájunk közmegelégedését és tiszteletét 
megnyerek. íly társulat, melyfít hazafiui lelkesedés, s édes magyar nyelvünk 
iránti buzgóság a kegyelet jellemez, méltán megérdemli, hogy a tisztelt kö¬ 
zönség nemes részvéte által minél szélesebb kört nyerjen. — íly buzgó 
részvéttől lelkesülten akara tiszteletét s tartozását Battonya közönsége T. 
Á- igazgató ur irint, leróni akkor, midőn jutalom-játéka alkalmával egy 
ezüstből késxült tárczával — melyhez még ha tartalmát is oda gondoljuk, 
tiszteié meg. Csekélység ugyan, de azon édes emlékezet, s tiszteletünkből 
fakadó szeretet, mely e jeles társulatot a távoiba is szellemként kiséri, ele¬ 
gendő arra, hogy első állomásuknak emlékéből ujabb lelkesedést merítsen 
azon pályán, melynek föladata bár nagyszerü, de a rózsák helyett gyakran 
töviseket szedeget. Fogadják fáradozásaikért őszinte hálánkat s köszönetün¬ 
ket, s zárjanak édes emiékökbe. Isten vezérelje önöket! — Egy polgár. 

4- (A nógrádi törvényszék elött) jelenleg egy ritka eset tárgyaltatik-
Ugyanis Na>;y Mihály, diósjenői lelkész, panaszt nyujtott be e törvényszék¬ 
hez, mely szerint prédikácziója alatt nehány czinkos felzúdulására a nép őt 
fenszóval káromolni, szidni kezdte s aztán a templomból lármával kivonult-
E kicsapongés és botrány megvizsgálása elrendeltetvén, a czinkosok & 
b.-gyarmati börtönbe hozattak, a kevésbbé terheltek pedig kezességre sza¬ 
badon bocsáttattak. 

nemcsak, hogy jól tudják, hanem jól is előadják, annyira, hogy egyszerü 
fellépésük által is már sokat nyer a legsilányabb tárgyu előadás is. A igaz-
gatószinész hős szerepekben otthonos, nejét csak egyszer láttuk a szinpadon, 
pedig kár, hogy nem láttuk többször! Jól játszott Marne is s ennek 14. éves 
leánya Julcsa, s Dancs Nina a tót tánezban virágfiuérrel tiszteltetett meg. 
Megmondtuk az igazat, nem akarván azzal ártani a társulatnak, hanem in¬ 
kább használni Mert mi azt akarjuk, hogy a szÍDművészettől senki ne 
idegenkedjék, hanem inkább pártolja azt, mit bizonyosan ildoruosság által 
lehet leginkább eszközölni! — Időjárásunk szomoru. Sejtelmünk valósult; 
szárazság, hideg aggaszt bennünket; vetéseink silányak. Ki tudja, nem fog-
e a nagy hideg ártani a már félig kicsalt fák virágának is? Esőt kérünk az 
Istentől! — H. J. 

— Szentes, ápr. 21. (Honvédsegélyzb'-jiókegylet.) A haza szerencsétlen 
sor.m hős fiainak gyámolithatása tekintetéből, f. é. márczius 24-én váró 
sunkban is egy honvédsegélyző-fiókegylet megalakult, egyleti elnökké b. 
Marburg Sándor, jegyzővé Cicatricis Pál, pénztárnokká Kajtár Lajos, ellen¬ 
őrré Barta János, egyleti tagokká Hódi Lajos, Lubinszky György, Kamo-
csai János, Turkovics József, Nagy Mihály és Imrei László egyhangulag 
megválasztatván, mely ekkép megalakult egyletnek, főfeladatául a segélyt 
igénylők kipuhatolása, összeirása s részükre segély nyerhetése végett, a 
szegedi központi egylet pénztára javára hazafiui adakozások gyűjtése kitü-
zetvén, e czélra f. hó 14-én városunkban a kaszinó teremében egy zene- és 
szavalattal egybekötött akadémiai estély némely helybeli nemeskeblü hon¬ 
leányok s honfiak, és kitünő zenekarunk közreműködésével rendeztetett, 
mely czélt magasztosságához képest, kivánt siker koronázta is, mert mind¬ 
amellett, hogy ka3zinónk elég tágas terme, mely a zsufolásig telve volt, a 
czélt pártoló helybeli és vidéki hazafias közönségnek alig volt képes felét 
befogadni; a hangverseny 245 fcoto. ért. jövedelmezett. Ezen összeget Szántó 
János hazánkfia az általa egyes adakozóktól gyüjtött 81 ft. 20 krral, és egy, 
magát levelében meg nem nevező, beküldött 8 fttal szaporították. Köszönet 
a haza nevében ily lelkes honfiaknak! Ha tehát e jótékony egylet megalaku¬ 
lása legelső pillanatában ily szép összeggel járulhatunk megcsonkult hon¬ 
fiaink gyámolitá-íához, városi közönségünk által tettleg be van bizonyitva 
azok iránti háladatossága, kik iránt ezt, a lefolyt szomoru évtized alatt, az 
egész hazát egyaránt sujtó balsors, tettleg tanusitnia nem engedé. — Cica¬ 
tricis Pál. 

4- (Komárommegye Oroszlán helységéből) nem rég küldöttség ment a 
komárjmi várparancsnokhoz azon kérelemmel, hogy az kölcsönözne nekik 
egy ágyút. Mi czélra? kérdé a várparancsnok. „Hát hogy lelőjjük vele a két¬ 
fejü sast templomunk tornyáról," felelék a jó emberek. Persze hogy nem 
kaptak ágyút. Az a kétfejü sas pedig ugy került oda, hogy midőn ama hely¬ 
ségben a protestánsok templomot épitettek M. Terézia idejében, ez nekik 
megengedte, hogy a templomra tornyot is építhessenek; miért Í3 az oroszláni 
protestánsok hálából a fejedelemnő czimerét, a kétfejü sast helyezték a to¬ 
ronyra. 

kek gyufával játszása következtében történt. — Még egy szomoru esetet kell 
felhoznom, mely történt e f. hó 24-én rátfai Justus L. ur hajdúja fián. Az 
emlitett nap délelőtti órákban Varga József hajdu 18 éves fia kimenvén egy 
uradalmi cseléddel vadászni (az utóbbinál nem volt puska), az ide szomszéd ha-
tárm kis-déri erdőszélre egy erős bokor közt kellett nekik átmenni. A puska-
csőnek végét fogván meg a cseléd, aug hatolt a bokor közé, a ravasz meg¬ 
akadván, a gyilkoló szerszám elsült, épen oldalon találva a cselédet, ki pár 
órai keserves kínok közt megszünt élni. — Időjárásunkat sem hagyhatom 
érintetlenül, mely már egy hónap óta sanyargat; oly erős fagyok vannak 
éjszakánkint, hogy a kis pocséták befagynak; gyümölcsünk nem lesz semmi, 
mind elfagyott; tavaszi vetéshez sincs semmi kilátásunk; esőnk nem volt 
már egész hó óta; a földek mind megrepedeztek a fagy s szárazság miatt. 
Szőlőhegyeinket is nagyon inegsanyaritotta az erős hideg; borra sem sok ki¬ 
látásunk van Az őszi vetések még ez ideig jól mutatják magukat. — Adjon 
az ég ennél szebb napokat! — L. J. 

b.— („Nyelvek és fülek . . csend, figyelem..'•') A „M. Sajtóból" értesü¬ 
lünk, hogy Bibók Lajos ur „a nemzet boldogsága és szabadsága érdekében" 
hatni kívánván, mint kiadó, előfizetést hirdet Rákosi Lászlónak „ujabb ha¬ 
zafias irányu és politikai költeményeire," melyeknek ez lesz a czime: „Kár¬ 
pátoktól Adriáig." Bibók ur igéri, hogy Rákosinak, „többi munkája iránti 
tekintetéből is sikerült arczképét" szintén kiadja. Sajnáljuk, hogy Rákosinak 
nincs egy őszinte barátja, ki neki nyiltan megmondaná, hogy versei egyáta-
lában nem költészet, s hogy csak önmagának használna, ha azt a drága 
időt, mit versírásra pazarol, nekivalóbb munkára fordítaná. Mert nem elég 
ám az üdvösségre hogy az ember holmi esetlen kadencziában ezt mondja: ,.h. .t 
a német!" s aztán egypárszor elkiáltja magát, hogy : éljen a magyar! Csak 
azt csodáljuk, hogy a lapirodalom nem tartotta hivatásának, efféle irodalmi 
kalamitásokra a közönséget figyelmeztetni. Még csodálatosabb, hogy akadt 
még oly lap is, (a megboldogult ,,Nép újsága,") mely kifogyhatlan volt Rá¬ 
kosi versei magasztalásában. Vajjon mi ez? tudatlanság-e, vagy még annál 
is roszabb valami?! 

4- (Egy eltünt ifju.) Egy pozsonyvidéki ev. lelkész 19 éves fia Po¬ 
zsonyból, hol lakott, ápr. 15-én eltünt. A „Pressb. Ztg." szerkesztősége föl¬ 
kér mindenkit, ki róla hirt képes adni, a kesergő szülők vigasztalására, in¬ 
tézze azt a nevezett lap szerkesztőségéhez, vagy tudassa, lehető kímélettel, 
hirlapi uton. Az ifju szőke, rövid haju, vékony szőke bajuszszal, borotvált 
telt arczczal, jól megtermett középtermettel bir. Eltűntekor szürke kabát, 
szürkésbarna téli nadrág, bőrellezős sipka volt rajta. Fehérneműi M. F. be¬ 
tűkkel vannak jelölve. 

4- (Komárommegye Kecskés helységében) közelebb nagy tűz volt. 20 
ház és 19 pajta hamvadt el. Alig volt köztük egy kettő biztositva. 

4- (Osztrák szökevény tisztek.) A „Vat." szerint pár hét előtt a követ¬ 
kező, főherczeg Henrik gyalog-ezredbeli tisztek szöktek át Milánóba : Gro-
nowski főhadnagy, Kubinyi és Tóth hadnagyok. 

4- (A kiewi egyetem) az ott mutatkozott mozgalmak következtében 
bezáratott. 

4- (A gőzgép feltalálójának, Wattnak), szülővárosában, Greenockban, 
emléket emelnek. Jó későn emlékeztek meg róla, de mégis jobb későn, mint 
soha. 

— Lelesz (Zemplén), április 23. (Jótékony nöegylet alakító gyülése). 
Ma tartotta a zemplénmegyei Bodrogközi járás latorczai kerület jótékony 
fiók-nöegylete alakító gyülését, az annyi történeti emlékekkel biró leleszi 
konvent falai között. A gyülést magyar hazánk legnagyobb férfiának emlé¬ 
kére bemutatott gyászmise előzte meg. — A szivszaggató emlékeket felköl¬ 
tött gyászmise után, — az igen szép számmal összegyűlt hölgykoszoru a 
gyülésre szánt terembe vonult, hol is kerületi osztályelnöknők t. Szirmay 
Józsefné és Stainoz Lajosné asszonyságok üdvözölvén, a szives meghívásnak 
engedett vidékbeli hölgyeket, Szirmay Józsefné asszonyság, mint osztály-
elnökné, szivből fakadó s szivhez szóló szavakkal tolmácsolá az egylet czél¬ 
ját, mi rövid szavakkal abból áll : hogy az egylet az igazgató és pártoló 
tagok és egyes jóltevök adakozásaiból bejövő összeg erejéig, az egylet által 
elismert közgondoskodást igénylő vidékbeli árváknak ápolása- és neveléséről 
gondoskodandik, hogy belőlök magyar érzelmü jó honfiak és leányok hasz¬ 
nos és ügyes iparosok és jó alkalmas cselédek váljanak. Ezekután főtiszt. 
Szalánczy István ur a fiókegylet titkárául felkéretvén, az ideiglenes alapsza¬ 
bályokat és a zemplénmegyei nöegylet méltóságos elnöknője Andrásy Ma-
nóné grófhölgy a jótékony nöegylet alakítása érdekében tett inditványát 
olvasta fel. És hogy a jó mag nem sziklára, hanem nemes kebelekbe hullott, 
eléggé mutatja azon eredmény, hogy ötvenen felül irták magokat a jelenlevők 
közöl pártoló-tagokúi alá. — Az egylet czélja oly szent, oly hazafias, hogy 
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«sak áldást lehet kérni reá! Pénztárnokul Staincz Lajos ur kéretett fel. — 
A gyülés két óra felé feloszolván, a férfiakkal vegyes női társaság az ebédlő¬ 
terembe vonult, mely prózai része ez oly és annyi nemes emlékekkel örökí¬ 
tett napnak azáltal lett nevezetessé a társaság eiőtt, hogy Gőcze Bertalan ur 
inditványára el lőn fogadva : hogy a mai nevezetes napnak megörökítésére 

készítessék egy leirata e nap történetének, mely a jelenlevő összes női-tagok 
nevei aláirása által hitelesítve, a leleszi országos tekintélyű s hirü levéltárba 
tétessék le. Mi azonnal foganatosítva is lőn. Most pedig avval fejezem be 
rövidke közlésemet, hogy adjon az ég sok oly lelkes honleányt a magyar ha¬ 
zának, mint a Bodrogköz lelkes hölgyei. — K nyi A . . . l. 

SAKKJÁTÉK. 
71-ik sz. feladvány. — Campbelltöl (Londonban). 

(E csinos feladvány a „Londoni képes ujság" mult heti számában jelent meg. Lapunkban 
i« közöljük, leginkább azért, hogy a hires angol feladványhőst közönségünknek is 

bemutassuk.) 
Sötét. 

b c d e f g l 
Világos. 

Világos indul s S-ik lépésre matot mond. 

A 66. számu feladvány megfejtése. 
(Dósa Gábortól.) 

Világos. SOtét. 
l ) H f 4 - g 6 f K f 8 - e 8 
2) H e 4 — g 5 tetszés szerint. 
8) B lép s F 4> 

Helyesen fejtették meg. Vestprémóen .• Fülöp József. — Letten : báró Meszéna 
István. — Petten • Engel Imre, Cselkó György. — Kit-Kürtösön : Csemiczky Károly. — 
Qy.-Vtkértárott : Horváth Lajos. — Parabutyban : Rothfeld József. — Monokon : Skvór 
Antal. — B.-Újvároso* : Kovács Lajos. — Balaton-Bogláron : Bárány Hermina. 

RAvid értesítések. Monok: S. A. Az elsö folytonos sakkal, már négy lépésre mat 
A második megjárja. — Szolnok : B. B. Majd eltalálta! De egy lépést nem vett ön te¬ 
kintetbe; c4 — c3 oly akadály, melyet elhárítani nem lehet. — B.-Boglár : B. H. öröm¬ 
mel olvastuk a gyöngéd vonásokat, annyival inkább, mert láttuk, hogy a megfejtés hi¬ 
bátlan. 

Szinházi napló. 
Péntek, ápr. 26. „A szép marquisnö." Szomorujáték 5 felv. Irta Kövér 

Lajos. Hogy oly kisszámu közönség volt jelen, abban, ugy hiszszük, nem 
csekély érdeme volt a „szép marquisnő" személyesitőjének. Az ember nem 
lehet mindenre alkalmas, bárhogy erőteti is a dolgot. 

Szombat, ápril 27. Ferenczy Izabella k. a. utolsó föllépteül : „Hunyady 
László." Eredeti opera 4 felv. Zenéjét irta Erkel Ferencz. V. László királyt 
Bratka riká . . . akarjuk mondani, énekelte. Nekünk akkor tetszett legjob¬ 
ban, mikor, valódi művészettel — hallgatott. Ugy hiszszük, Bratka maga 
sem vágyódik oly nagy megtiszteltetésre, hogy királylyá tegyék, miért ki-
nozzák tehát vele őt is, meg a közönséget is? Ha Hollósy-L-né nincs, 
Bratka énekére aligha meg nem indultunk volna — hazafelé. — A szinlap 
szerkesztőjének megvan az a régi jó szokása, hogy az előadás végét több¬ 
nyire egy órával előbbre teszi, mint valósággal történik. Ezuttal is az állt 
a szinlapon, hogy : vége 9 után, és haza mentünk 10 óra után. Erre az il¬ 
lető egy kissé több gondot fordithatna. — A szinház egészen megtelt. 

Vasárnap, ápril 28. Károlyi Sándor első föllépteül : „A czigány." 
Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti. Károlyi kolozsvári szinész 
a czimszerepben igen talpraesett játékkal mutatá be magát a fővárosi közön¬ 
ségnek. Mindjárt első fölléptekor meggyőződhettünk, hogy szerződtetése 
színházunkhoz, nem volna elhibázott lépés. A mai előadás egyike volt a leg-
összevágóbbaknak. Sajnáljuk, hogy oly kevés számu hallgatóság volt jelen. 

Hétfő, ápril 29. Pálóczy László halála miatt a szinház zárva volt. 
Kedd, ápril 30. „Dinohra, vagy a ploermeli bucsut Vig opera 3 íelv. 

Irta Meyerbeer. 
Szerda, majns 1. „Brankovics György." Eredeti szomorujáték 5 felv. 

t t a Obernyik Károly. 
Csütörtök, május 2. „Báj-ital." /Vig opera 2 felv. Irta Botnani. Zené¬ 

jét Donizetti. 

Szerkesztői mondanivaló. 
6631. K. J. Pankota. A „naplótöredék" igen érdekes részleteket hoz, s köszö¬ 

nettel vettük. Gondoskodni fogunk, hogy az, kellő formába öntve, mint rendszeres raü 
mielóbb napvilágot lásson. 

6632. Debreczen. Ps. N. S. A füzetet köszönjük ; sok nem fog itt belőle elkelni, 
miután azt az eredeti franczia nyelven már régebben ismerjük. A költemény franczia for-
ditását eltettük gyűjteményünkbe. 

5633. Szécsénke. Sajnáljuk, hogy lapunk minden rovatát nem nyomathatjuk eléggé 
nagy betükkel. A V. U. f. évi 15-ik számában, az adakozások rendes rovata alatt olvas¬ 
ható többi között ezen tétel is : „I. Szécsénkéröl névtelen 5 ft." Tehát az adakozás meg 
veit annak idején emlitve, sőt azt is mondhatjuk, hogy a kezünknél levő nyugta szerint, 
akkor az illető helyen már át is volt adva. — Az efféle tárgyak nálunk lelkiismeretes pon¬ 
tossággal kezeltetnek. 

5634. Soskut. A rajzzal együtt vettük s besoroztuk.! 
5635. Sopron. F. I. Mint több izben irtuk, több rendbeli uj fordítás van kezünk¬ 

nél, miket a költeménynek egy uj kiadása esetére tartogatunk. Ez eset még nem állott ber 
de várjuk s akkor ön müve sem fog kimaradni. (Mi löbb, rég óta ki van szedve nyom¬ 
dánkban, de később ugy határoztuk, hogy többi társaival együtt kellene megjelennie.) 

5636. Az Avar-vár rajza s leirása iránti ajánlatot K. József urtól szivesen vesz¬ 
szük. A brit Muzeum megvan. 

5637. Soroksár. Séh. M. Hogy a paksi izraelita iskola feloszlott, azt a civilisatió 
érdekében csak sajnálni lehet. A baj elháritására ön nem ajánl eszközöket. Az illető elöl¬ 
járóság tudni fogja teendőit. 

5638. Siklós. A S. A „tiszteletbeli kálvinistaság" ügye már meg van magyarázva 
lapunk mult számában. Ne feszegessük tovább, s ne csináljunk egy tréfás elnevezésből ko¬ 
moly dolgot. Van most s lesz még komoly dolog — elég! 

5639. Hármas párviadal. Vettük s adjuk. 
5640. Az erdészet ügyében több oldalról vettünk czikkeket. A mennyire lapunk 

köre engedi, használandjuk. 

Nyilt tér. •) 
Felszólítás. A Vasárnapi Ujság folyó év 4-ik számának „Nyilt tér" 

rovatában közzétett, előfizetett zeneművekre vonatkozó felhivásom óta, & 
felszólítottak közül : Eltér Antal ur a zeneműveket, Kollonicz László ur 
pedig az előfizetési összeget megküldte; csak Simonffy Kálmán ur nem tette 
egyiket sem; de késedelmét nem is ignzolta; jóllehet az ő „Tárogató"-ja a 
másik két vállalatnál előbb hirdettetett. 

Kénytelen vagyok tehát Simonffy Kálmán urat, vagy a vállalat kése¬ 
delmének igazolására; vagy : ha az netalán meg nem jelenhetnék, az előfize¬ 
tési pénz visszaküldésére ezennel ujolag is felszólítani. 

Nagy-Bajomban, ápril hó 20-án 1861. Hirtling Boldizsár. 

Nyilatkozat. 1849. évi Naplóm, melyből a Vasárnapi Ujság 15-ik é» 
16-ik számaiban egy „Töredék" közöltetett, még 185l-ik évben került ki 
kezeim közül, — bár tehát ezen „Töredék" közlése ellen különben semmi 
kifogásom vagy neheztelésem nincs : bizonyos okoknál fogva mindazáltal 
ezen fentebbi körülményt szükségesnek véltem nyilvánosan kijelenteni. 

Azok, kiket a dolog illet, meg fognak engem érteni, — s ez nekem 
elég. — Kelt Mindszenti pusztán, 1861. év ápril 24-én. Sz. D. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelő¬ 
séget a Szerk. 
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TARTALOM. 
A buda-kanizsai vasut indóháza Budán (képpel). Zombory Guatáv. — A temető-

csősz. Pájer Antal. — Jeszcze Polska nie zginiela! Thaly Kálmán. — Zrini Péter és Fran¬ 
gepán Ferencz halála. Pauler Gyula. — Felső-borsodi képek (folytatás). — A bölcsek 
köve (folytatás). — Tárház : Pálóczy László. — Ghyczy Kálmán beszéde Pálóczy László 
felett. — Kakas Márton országgyülési levelei. Kakas Márton.— Irodalom és müvészet.— 
Egy hang a jegyzők és tanitók érdekében. — Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, 
gyletek. Közlekedés. Mi ujeág ? Sakkjáték. Szinh. napló. Szerk, mondanivaló. Nyilt tér. 

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

Kiadó-tulajdone* Heckenast Gusztáv. — Xromtetja Landerer ét Heckenast, egyetem-oie** 4. szára alatt Pesten 1861. 

A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedretben l'/2 iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. n| pénzben. A Vasárnapi Ujság a IMagyar Sajtóval együtt (a Politikai Újdonságok nélkül) félévre 12 ft., évnegyedre 
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TELEKI LÁSZLÓ HEGHALT. 
A. képviselőház elhíresztelt első inditványi ülése május 8-kára 

volt kitűzve. 
Baljóslatú nap ! Széchenyi halálanapjának 13-dik havifordulója. 
Nekünk azonban annyi gyásznapunk van, hogy a végzetes na¬ 

pokban nem lehet válogatnunk. Az ülés, melynek fénypontját Deák 
Ferencz korszakot alkotó nyilaíkozványa képezendé, tiz órára volt 
kitűzve, s daczára annak, hogy a Muzeum udvarára sem lehetett jegy 
nélkül bejutni, a karzatok már kilencz órakor tultömve voltak a pesti 
közönség szinével s a vidékről e napra fölsereglett ünnepélyes ala¬ 
kokkal. A hirlapirók karzatai is telve, s a tanácskozási terem szár¬ 
nyai a felső tábla tagjai által elfoglalva. 

Azt is mindenki tudta már, hogy a remekbeszédre, mit Deák 
Ferencz tart, Teleki László fog viszonzást mondani, s a viszonzásból 
tudandja meg az egész világ, hogy a magyar nemzetben a hazasze¬ 
retet, az alkotmány tisztelete és a bátor jogvédelem kérdésében csak 
egy vélemény van. 

Sarkpontja leendett e nap a történetnek!* 
Kilencz óra után a már gyülekező képviselők négyszem közt 

sugdosva, egy titkot kezdtek egymásnak elmondani; de a mi annyira 
borzasztó, annyira hihetetlen, annyira leverő volt, hogy mindegyik 
azt felelte rá : ,,ah nem igaz ez, ne is hireszteljük." 

A rémhir azonban csak egyre terjedt, mindig csüggedtebb ar¬ 
czok jöttek be az ajtón, az ujon érkezőket suttogó csoportok fogták 
körül; elszörnyedés az arczokon, sietséges járáskelés ide lenn; fenn a 
női karzatokon, hol a rémület okát nem tudhaták, zilált aggodalom, 
nyugtalan kérdezősködések, a mikre utóbb egy halk felelet hangzott: 
„Teleki László agyonlőve!" 

Utána azonban rögtön : „e hir nem bizonyos ! nem lehet elhinni." 
Nehány percz mulva érkezett az elnök. 
A ki arczára tekintett, az már bizonyos lehetett a baleset felől 

Soha ily sápadtnak nem látta senki ez arczot. Vele jött Nyáry, s 
szemei tele könynyel. Sok nagy veszély órájában láttam azt a vas em¬ 
bert, de azt a könyet nem láttam még szemében soha. 

Olyan néma csend lett, mint egy igazi sírboltban. 
E csend alatt az elnököt nézte mindenki, a mint lecsüggesztett 

fővel járt sokáig fel s alá emelvénye egy ölnyi terén, mintha a mindig 
kész szónok eszméit nem tudná rendbeszedni most. Végre megszólalt: 
szerencsétlennek mondá magát, hogy ismét gyász hirt kell jelentenie : 
az a kit szerettünk, a kit tisztelénk, a kire vártunk — Teleki László 
meghalálozott. — A elszörnyedés rémhangja zugott fel a teremben. 
A karzatok csak sokára csendesültek el. 

A hon elsö bölcse, Deák Ferencz, elfogult kebellel mondá ki, 
hogy ily gyász órában a bölcseségnek nincsen hangja. Az ülés szo¬ 
moruan feloszlott. És a képviselők, a nagy komoly férfiak, a mint he¬ 

lyeikről fölállva, egymás égő szemeibe tekintenek, nem állhaták to¬ 
vább az erőszakot, hanem zokogásra fakadva, borultak egymás 
nyakába, és sírtak, mnt apát vesztett gyermek, — és azt szivszaka-
dás volt látni. '. . 

A ki érti e szavak sulyát : Teleki László meghalt; az ne szé-
gycnlje könyei hullását, mert bizony nem egy ember, hanem egy or¬ 
szág fájdalmát siratja abban. 

Ez még a mi gyászhirekhez szoktatott sziveinknek is nehéz. 
_ Nem ma, csak hetek, csak hónapok mulva fogunk arról beszél¬ 

hetni, milyen gyászóra volt ez május 8-ának reggelén 9-től 10-ig. A 
ki megérte, soha el nem felejti ezt. 

Sokat lehet erről gondolni, beszélni keveset. 
Mutatja a közgyászt a lengő fekete lobogókon kivül, mikkel 

minden utcza telve, a nép arcza, melyről minden mosoly letörülve 
látszik; ugy, hogy mikor egy vidám arczczal találkozunk az utczán, 
megbotránkozunk benne, s azt mondjuk : jövevény ez, a ki még nem 
tudja, mi történt? 

Sehol mulatság, zeneszó, játék; a színházak zárva, világitatlan, 
a kávéházakban a tekeasztalok letakarva; az utczák tömve csendes 
és szomoru néppel. 

Délután magán-tanácskozmány volt, ott megtudok, hogy az üd-
vezült már rég készült e szomoru utra; tegnap sorba járta ismerő¬ 
seit, s többektől elbucsuzott; némelyiknek csak azt mondá : utra 
megy, másnak azt, hogy „örökre." Egy képviselőtársa leányához uj 
szólt: „Nézze meg jól, milyen volt Teleki László, mert nem látja 
többet." — Azt mondják, hogy nagyon sokat szenvedett. Legnagyobb 
terhe volt életének egy „adott szó," mely ellen szive küzdött, de me¬ 
lyet becsülete megőrizni parancsolt. — Asztalán volt még beszédének 
vázlata, melyet az nap kellett tartania a képviselőházban. 

íróasztala és ágya között találták a földön hanyatt fekve, jobb 
kezének hüvelykujja derékszijjába akasztva, balkeze átlőtt szivére 
nyomva, a kilőtt pisztoly lábainál, a másik pisztoly asztalán töltetle¬ 
nül a félig tölt theacsésze mellett. Az egész háznál senki sem hallotta 
a lövés hangját. Igen kevés vére folyt el. 

Azt mondják, hogy balkézzel lőtte meg magát. 
Miért épen ma ? miért a legnehezebb napok kezdetén ? 
Ki hatolhat a holt szivek titkaiba? 
A tanácskozmány elhatározá, hogy azt a helyet, a képviselők 

padján, a melyen Teleki László ült, az országgyülés tartása alatt 
üresen fogja hagyni. 

Da mi annál inkább fogjuk őt ott ülve látni, s honszeretettől 
ragyogó orczáját az üres széken is fölfogjuk keresni s neház pillana¬ 
tokban dicső szellemének, a ki ott köztünk ül, tanácsát kikérjük! 

Áldásunk te rajtad! — áldásod mi rajtunk! 
Jókai Mór. 

19-ik 8zám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, május 12-én 1861. 


