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Hirdetés.

— . legnagyobb vászon gyári raktára
Magyarország és Ausztriában,

Bécs, Kírtnerstrasse Nr. 27, im Eckgew6lbe der Hinmiflpfortgnsse

,,zum Erzherzos: Karl-t

áruba bocsájtja s szétkiildi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzó'ssreg
beküldése, pozhajó, vasúti vagy puxtni ntnnvet mellett, a most divó malaszt*
Usok nélkülöjésével, dicséretesen ismert vat>znaM, fehérneműit, asetalterttek éa

vat>zon kendő-gyárt Hiányait

leszállított áron és paciig 35° o engedmény nyel.
Tisztelettel jelenti, hogy a müipar ki-

állitásoa a iegnia^asb és igy az

ezüst éremmel
egyedül s kizárólag csak ó tüntette-

tett ki.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket legyenek azok bárm«ly nyel

Ten irva a pénzösszeg beküldése vasúti vagy postai utánvét mellett, mindenhova
elszállítani készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás bizt isitása mellett. Alább kövtt-
keztetjtik szíves áttekintés végett jelentékenyen lfjebbszállitottgyári árjegyzékün-

ket, úgymint:
Rumburgi vászon ferfl-luifi'k 1 ft. 50

kr-, 2, 3, 4, 6-6 ftig a legfinomabbak.

Rombargi vászon női ingek, simák
1 ft. 8U kr., 2 ft.; finom horgoltak 2
ft 50 kr (schweiezi formára) ; egészen
uj szabásunk hímzéssel olt. 3 ft. 50 kr.,
4 - 5 ftig; valamint legfinomabb vá-
szon- és batlE-ingek himeiésvel s
csipkével (Fantasie paris enne) 6—8 ft.

| Éji ingek hölgyek számára hosszú uj-
jal 8 ft. 50 kr.; hímzéssel 5 — 6 ftig.

| Fcrfi-Katyak 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
ft. 50 kr., 8 ftig; lovagló, franoíia- és
magyar szabásra.

iöi vászon-lábravslók ugyszinte per-
kail és barchentbol 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
hímzéssel 8 ft.

1 duezat váseon zsebkendő 1 ft. 50 kr..
2 ft., nagyohbféliek és finomabbak 2
ft. 50 kr., 3 ft. 5- kr.. 4. fi, 6 8 ftig.

1 duezat ezt-rua batis-eaebkeudök
hölgyek számára 5, 7, 9 — 10 ítig a
legfinomabbak.

Hölgyek számára pongyola vagy éji-
corsettek, perkail vagy finom bar-
ohentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.; vászon
vagy franoíia batizból, hímzéssel 3
ft ÍÚ kr., 5-6 ftig.

Wói alsóf zoknyak perkailból 8 ft., fod-
rozva vagy legfinomabb bareheirból
4 fi., horgony vagy hímzett betette! 5,
6 - 8 ftig (us'rallyal).

Női-harisnyák vagy férfi félharimyák
1 duezat 5, 6, 8 - 10 ftig a legfinomab-
bak.

f'é fi téli mellények vsgy premezett
nl'ónndragok 2, 3-4 ftig a leg-
jobbak.

Asztal- vagy torulkAcA-kendök 1 du-
ezat ára 5, tí, 7 9 ftig (cíérnadamasz).

Egy vászon a«z»alkés/.fllet 6 szsmély-
re (1 ab o-z 6 ahhozilló asztalkendővel
5, 6, 8 — 10 ftig (lefcfinom damaszből)

Egy asztalkészület 12 személyre (az-
az: 1 nagy abrosz 12 nhhoziilö asztal
kendövei 10, 12, 16—20 ftig (legfino
mabb damasz).

80 rőfös színes ágyneműre való 8, 9,
10 12 ftig a legjobbak.

30 röt' kcKifouat-vészon fehérítve, és 1
daplaczTiiaból febcriteUen 7 ft. 50 j
kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15 - 18 ftig aj
legszebbek.

80 röf Vi széles 'egjobb mü őségü rum-
hurgi vászon lő, 16, 18-20 itig a |
legjobbak.

30 rőf
14, 16, 18

gy g á é i vá>zon|
20 ftig a legszebbek.

Luxus férfi-ingek, müme!l« 1 6, 7 - 8 ft.

FlaiH'll férfi-insek, minden spinben 4
ft. 50 kr , 5—6 ftig; nyakgallérok 1
duezat 2, 3-4 ftig.

40- 42 rAf kiHinft takaesvsszoii. finom
ígyrubára vagy 12 nöi irgre 14, 15,
18. 22 - 24 f' ig a legszebbek.

48 róf belga takaewaszon 22, 25, 30
ftig (ingekre nagyon ajánlható).

50 — 54 rőf hasonlíthatván jóféle rum-
bnrei vagy hollandi vászon (ke>i-
fonat és V* széles 20, 25, 3t», 35, 40
50—60 fiit;.

Ingek, melyek nem jol illenek lesthes. visszavételnek.
Vevők, kik 35 ftén vásárolnak, 6 asztalkendőt, kis 70 forintért. 1 legfi-
nomabb damasz-teritéket 6 személyre ingyen kapnak.

A levelek ekép ) AndiéLeinen- und Wiisehefahrik Wien, KSrntner
" " : \ strasse Nr. 27, im Erkgewölbe der Iliinmelpfortczimzexidók

2S84 ( 5 - 6 ) gasse, „zuni ERZUEHZOG KARL.'

l j vállalat jó regények kedvelőinek.

SZÉPIRODALMI CSARNOK
czim alatt egy regény-folyóiratot indítottunk meg, mely rendesen minden hónap elején

és közepén megjelenő 6—7 íves fűzetekben a legérdekesh regényeket közli
Január elejétől ke?dve minden hónap elején és közepén jön egy, tehát egész éven

át huszonnégy, csinos borítékkal ellátott 6— 7 íves füzet, és így egy év alatt 140 — 150
ÍT, diazes, nagy regénykiudásban.

A. folyó 1868-ik évi folyamot a jelenleg egyik legkedveltebb franczia regényiró,
Ponson du Terro.il, „Egy király ifjúsága" czimti rendkívül érdekfesaitó, nagyszerű
történeti regényével kezdtük meg. Ponson a magyar olvasó-közönség előtt jó emlékezet-
ben áll .,Az éj lovagjai" czimii regényéről, mely oly nagy érdekkel fogadtatott, hogy
két év alatt háromezer példány kelt el belőle. Az „Kgy király ijuaága" — ha a regény
rendkívüli érdekessége után szabad ítélnünk — még nagyobb keletnek fog örvendeni.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Egész évre vagyis 24 füzetre ^ ft. — kr.
Felévre (12 füzet) * » — „
Évnegyedre (6 füzet) 1 „ 50 .,

A füzetek mindig bérmentesen küldetnek szét a t. előfizetőknek.

Rendkívüli kedvezmény.
k „Szépirodalmi csarnok" figészevea előfizetői a ,,Nefelejtsa niűlapjai közöl négyet,

1 félévesek kettőt, AZ évnegyedesek eai/et rendelhetnek meg a szokásos 50 kr. különdí-
jakért (minden egyes mühipért 10 kr ) Továbbá az e9é»zéves előfizetőknek megküldjük
Montépin , A vörös malom." czitnü négykötetes (54 ív) regényét 1 ftéit (bolti ára 4 ft.),
és „A tiemze.t vértanúi" nagyszerű mülapot 2 ft. kedveztnényárért.

S V Eddig 4 füzet jelent meg, melyek a megrendelés beérkezte után azonnal
létnek.
Előfizetések elfogadtatnak helyben a „Nefelejts" szerkesztőségénél (Sebestyén-tér

1 sz) Vidéken minden kir postahivatalnál. 80(3-3)

elküldetnek.

HONVÉD
iso magyar katonai hetilap

folyó évi január 8 február havi teljesszámu példányai tökéletesen
Ielfogyván, — ezennel uj előfizetés nyittatik a következő feltételek

alatt, úgymint:

A Honiéű-re külön:
4 hóra (márczius—júniusra) 2 forint.

A Honvéd és Honvédkézikönyv
(Oktatólevelek) együtt:

4 hóra (márczius—júniusra) 3 forint.

A Honvéd-re külön:
10 hóra (márczius—deczemberre) 5 forint.

A Honvéd és Honvédkézikönyv
(Oktatólevelek) együtt:

10 hóra (márczius—deczemberre) 7 ft. 5 0 kr.

W0®T A Eonvédkézikönyv * V I
(OktatóleveleL) tárgyában, következő felvilágosítással szolgálunk:

A Honvédkézikönyv 4 részre van felosztva,
ugyanis:

Az I. rész tartalmazza a Szolgálati szabályzatot.
A II. ,, „ a Harczászatot.
A III. „ ,, a Tábori utasításokat.
A IV. „ „ a Fegyvertant.

E négy rész, négy könyvet képezvén, minden egyes részhez ha-
vonkint egy-egy ív, azaz összesen 4 ív adatik ki, — melyek aztán a
paginák s ívszámszerint a mű befejeztekor könnyen rendbeszedhetők.

1867. nov. hóban megjelent: az 1—IV. részhez az 1-ső ív,
.. «1<H\ „ ,, „ „ „ a 2-ik ív.

1868. jíui. „ „ „ „ „ a 3-ik íve
és ĵ ry lováhb.

Az Oktatólevelekből (megjelenésétőlkezdve) teljesszámu pél-
dányokkal folyvást szolgálhatunk.

Előfizetési ára:
1867. (november—'deczemberre) — ft. Oí> kr.
1868. (január-júniusra) 2 „ —
1868. (január —dcezemberre) 4 )} —

A „Honvéd" kfadó-bivatala
(S—3) Pest, egyetem-uteza4. sz. a.

Alulirt ajánlja magát mindennemű

(ennénj ekmegvételére és elaiására
a legillendöbb feltételek mellett.

Ugyanott kaphatók folyvást a legjobb fajta e^ri vörös
kadarka gyökeres szőlő vesszők 1OO db. I ft. 50 kr., 2 ft.

Ugyanolyan sima „ „ — » 4 0 „ — „
., a s z t a l i f a j . . . „ „ 1 » — „ — ,,

begongyölés saját árban számittatik, egri vörös bor akó és
in «'Sf szántra.

ff̂ íT Megrendelések pontosan teljesittetnek.

Sir Antal,
37 (2 — 6) kereskedí és bot-termesztő Égerben.

es gj<>rs megölése

patkányok s egereknek,
es. kír. kiz. arab. patkány- és egér-irtó-szerrel

gyer;ya-alakban.
darab ára 50 kr. a. é.

Valódilag kapható Pest* n: TÖRÖK JÓZSRF gyógyszerész urnái, király-utcza
7-iksz. — Benzterczebanyan: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai —
Csáktornyán : Kárász A. — Kperjes-n: Zsembery J — Eszéken: Deszáthy Ist-
v á n _ GyArött: Lehner K. — Jawenovában: DedoritsJ. - Kassán: NovellyA.
— Kesetbelyen : Wünseh F. KoUsis«áTtt: Woif J. — Lajoson: Kronetter J
— N..8ec»kereken: Ne<ielkovús. — Oroshazsn: G. bovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — PozsoByhars: Seherz Fülö}» •- Soborsfnban: Frank«A. — Sopron-
ban: Pacbhofer L. - Segesvárt: Teutsch J. B. Tisza Újlakon: Roth Ign.
— Újvidéken: Schreiber F. — Varasáén: Dr. Halfer A. — Veröc«én: Bész
J. K. uraknál. . 16(5-6)

Kiadó-tulajdonos IlrckeanNt Gnsetav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-iik szám alatt).

Tizenötödik évfolyam.

Pest, márczius 15-én 1 8 6 8

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Cstipán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye e<nrszeri igtatásnál 10 krba hiratnmri ™„ tRM, •• •

s : r i'gi : raVi^:- K i a d ó - h i v a t a t o k számára hirdetménycket <ifosad B < ; — ̂  AI^
 m ° Nr°22-é3 - ~ ^ *• C ^ W ^ Í E T T B ^ S Í S :

Ma húsz éve! Mennyi emlék tolul lel-
künk elébe ez egyszerű három szóra. Mint
varázs-vessző érintésére a titkokat fedező
kárpit félrelebben s a látványok mély pano-
rámáját engedi föltárulni a kíváncsi szem
előtt,, — e szavak egyszerre visszaidézik
emlékünkbe mindazt, minek a lefolyt húsz
év alatt majd cselekvő, majd szenvedő,majd
néma tanúi valánk, vissza egész azon pontig,
melyből e korszak kiindult, az 1848-dik év
márcziusi napjaiig, melyek a múlt ködén
élénk fényben ragyognak át máig s fognak
ragyogni örökre.

Még akkor nem volt táv-
irda, hogy sodronya néhány
óra alatt átrezegje a világot. S
igya február 22., 23. és 24-iki
párisi események hire, csak
niárczius első napjaiban érke-
zett meg Pozsonyba és Pestre.
Magyarországot e nagy esemé-
nyek készen találták. A szabad-
elvű eszmék s a reform-törek-
vések néhány év alatt roppant
elöhaladást tettek hazánkban.
Az ellenzék országos erőkifej-
tése nemcsak saját számának
növekedésében mutatta hatá-
sát; nemcsak abban, hogy a
nemzet jobb része mindinkább
csoportosult zászlói alá; hanem
abban is, hogy az addig túl-
&onzervativ kormányra magára
is ellenállhatlan nyomást gya-
korolt s magát a csökönyösség ;
e bástyáját némi mérsékelt ha-
ladásra kényszerité. A konzer-
vatív párt világosabb fői is
érzék a szükséget, némely kor-
kérdésekben engedni, sőt vvol-
tak, kik az ellenzéket az által
akarák s vélték is leszorithatni
a térről, hogy a kormány maga
vegye kezébe a kezdeménye-
zést. E ezélzatot a királyi pro-
positiók már az országgyűlés
elejéu kitüntették. Az ellenzék azonban az
egész országban megtartá erkölcsi fölényét;
s a nemzet szivében mély gyökeret vert
reform-irány győzelme már csak idő-kérdés
v ^lt s csafc alkalomra várt. A gyúanyag
készen volt, fölhalmozva, s a szikrát minden
Perez szellője meghozhatá, a forrongásban

M a h ú s z é v e !
levő európai közvélemény s események izzó
zsarátnakából.

Az alkalom megjött s a szikra megérke-
zett nyugatról.

Kossuth Lajos volt az ember, ki a pilla-
natot megragadni hivatva volt. Márczius
3-kán Balogh Kornél pénzügyi indítványa
volt szőnyegen az alsóházban, ki a párisi
események hirére megingott bécsi bank
állásáról kért, az aggodalmak lecsillapítása
végett, tudósítást. E részletes kérdés elég
volt lépcsőnek Kossuth számára, hogy egy-
szerre a pillanat magaslatára emelkedjék.

T Á N C S I C S M I H Á L Y .

Leirhatlan hatású beszédében, mely a követi
táblát s majd néhány nap alatt az egész
országot elragadta s lelkesedésre gyújtotta,
föliratot indítványozott a királyhoz, felelős
független parlamenti kormányzatot sürgetve
Magyarország számára, kilátásba helyezve
egyszersmind a politikai és társadalmi refor-

mok egész sorozatát, oly terjedelemben,
mint azt kevéssel azelőtt maga az ellenzék
is csak hosszú évek küzdelmei után remélte
kivívhatni.

A felirat az alsóházban, a pártok teljes
egybeolvadásával, vita nélkül, egyhangúlag
fogadtatott el. A főrendi táblán azonban,
hol a konzervatív s kormánypárt határozott
többségben volt, hol a csökönyösség még az
események nagyszerűsége előtt sem akart
meghátrálni, hol a bécsi udvari s auli-
cus befolyásnak még tömérdek kész eszköze
akadt, hol végre a nádor, helyzete súlyát

érezve, a királyi család meg-
hallgatása nélkül magát egy-
szerre elhatározni nem birta, s
azért Bécsbe sietett — a föl-
iratijavaslat fölvétele s tárgya-
lása az ő visszatértéig elhalasz-
tatott.

Az egész ország lázas izga-
tottságban volt. Az udvarnál a
családi s kormányi tanácsko-
zások csaknem szakadatlanul
folytak. Az alsóház, türelmét
veszteni kezdve, már-már a
feliratnak a főrendi tábla s igy
a törvényes formák mellőzésé-
vel egyenes felküldését akará
elhatározni Kossuth indítvá-
nyára, bár végre is, rendkívüli
mérséklettel csak a főrendi
táblának ujabb izenet általi
sürgetésére szorítkozott.

Az udvar, századok óta ha-
gyományos politikai rendszere
föladására nem birta elhatá-
rozni magát. Magyarország s a
pozsonyi tábla is távolabb
volt, mintsem közvetlen s tett-
leges nyomást gyakorolhasson.
De megtörtént, a mire legke-
vésbbé számítottak: a hü és
kedélyes Bécsben kiütött a for-
radalom. Márczius 13-ka meleg
nap volt a birodalmi főváros-

ban. Az alsó-ausztriai tartományi rendek
gyűlése épen aznap nyittatott meg. Roppant
néptömeg vette körül a házat s fenhangon
követelték, egy a polgárság ezeréi által
aláirt petitiónak a császárhoz benyújtását.
A rendek, kebelükből is sokan a petitio ter-
jesztői s aláírói, teljesítették a nép kivánatát

11-ik szám.
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De a benyújtott petitióraazépen együtt ülö
államtanácstól csak kitérő és elhalasztó
válasz adatott. Erre a forrongás kitört s a
máskor oly békés főváros nyílt lázadásban
zaioncott. A népet a rendőrség hiába kisérti
szétoszlatni. Katonaságot parancsolnak ki s
Albrecht föherczeg, a haderő parancsnoka
személyesen vezényel tüzet a sürü töme-
gekre. Tizenheten estek el, többen megsebe-
sültek. De a polgár-vér mint olaj ömlött a
tűzre. Mindenki fegyverért siet; barrikádok
emelkednek s a harcz kettőztetett dühvei
foly. A városi polgár-katonaság, magát hő-
sileg az ellenfelek közé helyezve, vet véget
az öldöklő harcznak. A nép küldöttsége
bebocsáttatik az udvari várpalotába; a csá-
szár helyett Lajos főherczíg fogadja. Az
ellenállás lehetetlen lévén, a nép minden
kivánata teljesittetett; a sajtó-szabadság
kikiáltatott, a reformok szüksége elismerte-
tett s haladéktalan végrehajtása meg lön
igérve. Metternich lemondott s benne a régi
rendszer megbukott.

A bécsi forradalom rendkivüli sikere
egyfelől, a pozsonyi ügyek bosszantólag
lassú folyamata másfelöl, Pesten is felol-
dozta a türelem fékeit. Magyarország s
fővárosa sem várhat tovább: ezt érezte, ezt
vallotta mindenki. Pest az utóbbi napokban
rendkívül zajossá vált; soha nem látott
élénkség uralkodott utczákon, klubbokban,
kávéházakban. Az Ellenzéki kör, s az ifjúság
gyülhelyei, mint a kitörésre készülő kráter,
ibrrongottak. Már márczius 12-én, s így a
bécsi forradalmat megelőzőleg, népgyülés
tartatott az Ellenzéki kör tágas helyiségei-
ben, hol Irinyi József által egybeálütva a
következő 12 pont olvastatott föl, hogy
aztán aláírásokkal ellátva, a késlekedő or-
szággyűlés elébe terjesztessék:

„Mit kíván a magyarnemzet? Legyen
béke, szabadság és egyetértés!

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a czen-
zura eltörlését;

2. Felelős minisztériumot Budapesten;
3. Évenkénti országgyűlést Pesten;
4. Törvény előtti egyenlőséget, polgári

és vallási tekintetben;
5. Nemzeti örsereget:
6. Közös teherviselést;
7. Az úrbéri terhek megszüntetését;
8. Esküdtszéket, képviselet s egyenlőség

alapján;
9. Nemzeti bankot;

10. A katonaság esküdjék meg az alkot-
mányra; magyar katonáinkat ne vigyék
külföldre; a külföldieket vigyék el tőlünk;

11. A politikai státusioglyok bocsáttassa-
nak szabadon;

12. Kívánjuk az uniót Erdélylyel. Egyen-
lőség, szabadság, testvériség!"

Föltűnő e 12 pontbari a politikai és tár-
sadalmi reformok azon széles és nagymérvű
köre, mely egyfelől a szabadság legfőbb
biztosítékait, a sajtószabadságot, felelős kor-
mányzatot, nemzeti örsereget s alkotmányos
hadsereget mind magába foglalja, másfelöl
a demokratikus reformokat a 4., 6., 7., 8.,
9. pontokban s az állam egységét a 12-ik pont-
ban oly határozottan s tartalékgondolat
nélkül proklatnálja. Föltűnő a 12. pont sor-
rendje, mely a sajtószabadságot s felelős
kormányt első helyre tevén, nem pillanatnyi
érvényt, hanem állandóságot kíván vívmá-
nyainak biztositani. Ékesjzóló bizonyítvá-
nyai annak, hogy magyar forradalmi törek-
vések a kor legmagasabb színvonalán állot-
tak 8 teljes öntudattal működtek!

Márczius 14-kén újra népgyülés tarta-
tott, melyben a 12. pont elfogadtatott, azon
különbséggel, hogy a ne az országgyűléshez
adassék be petitioképen, hanem az országos
ellenzéki választmánynak adassék át.

Aznap este érkezett meg a bicsi esemé-
nyek híre.

Ily előzmények után virradt Pestre az
1848. márczins 15-dike.

Ma húsz éve! E nap hajnali pirja, reggeli
fénye, oly sötét évek éje által sem homályo
sitva el, édesen dereng át mind rnaig.

Reggel az ifjúság, nemzeti zászlók körül
csoportozva, ünnepi diadalmenetet tartott a
népesebb utczákon; mint a lavina növeke-
dett a tömeg lépésről lépésre.

Az ifjúság, majd a tö:negek vezetői kö-
zött az „ifjú Magyarország" legkitűnőbb
kapacitásait találjuk.

Petőfi Sándor, néhány év óta a nemzet
legnépszerűbb költője s kedvencze, ki mint
tengerből felbukó sziget, vulkáni eredete
nyomait hozva magán, viruló gazdag tenyé-
szetet teremtve képzelhetlen c*oda-gyorsa-
sággal, tüneményként jelent meg irodalmunk
terén, — költői sejtelemtől vagy jóslattól tü-
zelve, még a februári párisi napok előtt
megírta „Varrd meg azt a zászlót feleségein!"
czimii költeményét, a bekövetkezendő nagy
események előérzetével. Most tenyérnyi szé-
les kardot viselt oldalán, s ajkán, mint Tyr-
taeusnak egykor, zendült meg a csatadal. A
mint a láthatár sötétült s a haza téréit pol-
gárvér mosta, — lantján érczezé váltak a
húrok s karddal pengette. Hogy öt, ki a
Talpra magyart elkiáltá, gyávának s csak
szóhösnek higyjék, nem szívelhetve, aharezba
ment később, elodázva magától a gondola-
tot, hogy míg a harezban csak mint egy
katona küzdhet, a költészet egész kincses
bányáját s a lelkesedés egész fegyvertárát
teszi koczkára magában. A sors nem akarta,
hogy túlélje a harezot; s a nemzet legna-
gyobb költője, alig 26 éves korában a csa
tatéren vérzett el. Sírja jeltelen; a múzsa
láthatlanul borong felette, s alakját átvette
mythoszába a nemzeti kegyelet.

Jókai Mór, akkor még csak néhány kezdő
műben adta magas írói hivatása félreismer -
hetlen jeleit. Az ifjúság hevével s a képze-
lödés rendkívüli erejével jelent meg az
irodalomban, mely tapsokkal fogadta első
föllépését már. Azóta évek hosszú sora ment
át felettünk. Jókait koszorúkkal halmozták
el ez évek, s ö a magyar regényköltészet
első hősei közé emelkedett; népszerűsége
legnépszerűbb költőinkével, a Vörösmartyé-
val, Aranyéval, magával a Petőfiével vete-
kedik. S ha regényírói tollat soha sem cse-
rélte volna föl a politikuséval, sikerei bizo
nyosan éveivel emelkedtek volna. A géniusz
nem hagyja boszulatlanul a legkisebb hűt-
lenséget is; osztatlan szerelmet s kizárólagos
hódolatot követel. Petőfit megölte akard;
s Jókai koszorújába, a fris babérlevelek és
piros rózsák közé töviseket is illesztett a
politika csélcsap tündére. . . .

Vasvári Pál volt a harmadik, kinek ke-
vésbbé ismeretes <*rczképét, a húsz év által
rádobott lom alól kivonva, emlékével együtt
ma megújítjuk.*) Ő is, mint Petőfi és Jókai, 25
éves if'ju volt; de pár év óta már ismeretes
nevű az irodalomban. Őt nem a költészet
múzsái látták lábaiknál áldozni. Klió, ki
érezbe vés, volt itnádottja. A történeti ta-
nulmányoknak szentelte ifjúságát; de a
poros foliántok, a sárgult oklevelek s elron-
gyollott czimeres pecsétek közé a szabadság
hő szerelmét s a modern eszmék üdítő legét
vitte be. Afranczia forradalom eszméit tette
magáévá s írásain, formai tekintetben, az
ujabb franczia történetírók tanulmánya lát-
szott. Szép jövőt Ígérhettünk neki e téren. S
a politikáin nem kevésbbé; szónoki tehet-

•) Vasvári arczképének, valamint azon képünknek,
mely a szabiid sajtó első termékeinek kiadatását ábrázolja,

i érdekét növeli azon körülmény, hogy nemcsak a rajzok,
I hanem magok a fametszetek is 1818 ból valók. Szerk.

sége arányban állt tudományos készültsé-
gével. Eszméit világosan tudta rendezni s
oly csatasorba állitá, mint hadvezér a kato-
náit. Előadása nem tüzes, de élénk; s egyé-
nisége megnyerő: magas, könnyű alakja,
halvány, szelid, gondolattelt arcza, melyen
a bajusz még alig pelyhedzett, rokonszenves
hangja s annak szónoki lejtése, neki a ta-
nácskozások terén is szép jövőt jósolhattak.
Di mikor a harcz vésze riadót fútt, ő érzé,
hogy neki is menni kell. Elment s nem jött
vissza többé. Mi vonta, hogy neki is mint
Petőfinek, Erdélyben kellett elvérzenie? Az
a bájos segesvári téren, ez az oláhok lakta
vadon havasok közt, vérengzö dicstelen
harezban, vesztette el ifjú életét. A meggon-
dolatlan Hatvani, szabad-csapat parancsnok,
épen akkor — midőn a magyar forradalmi
kormány küldötte, a becsületes Drágoss az
oláhokkal békealkudozásokat folytatna a
havasokban, esztelen támadást intéz a láza-
dók ellen; ezek első dolga, a köztük alku-
dozás végett jelenlevő Drágosst túszul
tekintve, iegyilkolni. Majd Janku, vezérök,
nagyobb csapatot szedve össze, Abrudbá-
nyára csap, s a lázadás a havasok közt uj,
most már engesztelhetlenül elkeseredett
lángra gyulladt. Bem maga, fölismerve a
veszély mérvét, egy hadosztályt Kemény
Farkas, a vitéz dandárnok vezérlete alatt
ellenök küld a havasokba. E hadosztályban
volt a Rákóczy-csapat is; őrnagya Vasvári.
A sokkal nagyobb számú s erejű oláhság, e
kis csapatot elvágva a többitől, körülkerí-
tette. Vasvári, ki soha nem meritett szel-
lemi felsőségébol elbizottságot, a vezé.nyle-
tet a tapasztaltabb Buzgó László századosnak
adta át, ki azelőtt a cs. hadseregben szolgált
volt. Ennek sikerült is végre, hallatlan erő-
feszítések után, átvágnia magát az oláhokon,
— de a fiatal hős őrnagy, Vasvári, egy elfog-
lalt ágyú visszafoglalása végett hátra ma-
radt egy kisded csapattal, s mig küzd, oláh"
puskások golyójától találva összerogyott s
ott hagyta ifjú életét. Társai is többnyire
elestek, csak néhány menekült. Holttesteik
temetetlenül porladtak, a mariseli hegyi út
mellett; ha csak később el nem temet-
tettek.

Petőfin, Jókain, Vasvárin kivül még
Irinyi József, a jeles képzettségű publi-
cista, ki egy nyugat-európai utazása leírá-
sával ragadta vala magához a közfigyelmet,
s kiválólag politikai tanulmányoknak élt, a
48-diki pesti nemzetgyűlésen ifjúi hévvel
szerepelt, majd, midőn tehetségeivel s tanul-
mányaival leginkább használhatott volna a
hazának, nemzeti megújulásunk előtt kevés-
sel, hirtelen halt meg, — s még néhányan
voltak az ifjúságnak s az egész mozgalom-
nak vezetői.

A nagyra növekedett tömeg, a már elfo-
gadott 12 pont elsejének kivánt mindenek
előtt tényleg is érvényt szerezni. A hatvani
utczai Horváth-ház előtt állapo Itak meg leg-
előbb, hol akkor a legnagyobb pesti nyomda,
aLanderer-ésHeckenasté, volt. S követelték
a 12 pontnak, és Petőfi rögtönözve készült
szép szabadságdalának, a Talpra magyar-
nak kinyomatását. A nyomda ellenállás nél-
kül engedett; nem is tehetett volna mást. A
kéziratokat azonnal szedökézbe adták s a
tömeg nyugalommal várt, az épen megeredt
záporesö daczára, inig elkészülnek. Nemso-
kára az első szűz — czenzurázatlan — nyom-
tatványok ezeréi adattak kézről kézre.

A sajtószabadság, a márczius 15-dikei
nap nagy vívmánya, nem kikiáltva, hanem
tényleg életbe léptetve, megvolt!

Ez délelőtt történt. A sürü eső nem ha-
gyott alább; de azért délután még nagyobb
néptömeg gyűlt össze a városház terén 8

termeiben, hol a tanács és választott polgár-

ság nyilvános közgyűlést tartott. A tizenkét
pont a gyűlés elébe terjesztetett s egyhan-
gúlag elfogadtatott, s a polgármester, Sze-
pessy Ferencz, azt a tanács és polgárság
nevében azonnal aláirta; a főváros tehát
hivatalos testületileg is támogatására állott
föl a nagy reformokkal vajúdó országgyű-
lésnek.

Hoizy a nöttön-nött néptömeg zajlása
(irja e helyütt, ismeretes nagy munkájában
Horvát!) Mihály) a közbátoríágofc veszélyez-
tető kihágásokra nem fajult át, leginkább
két férfiúnak köszönhető.

Ezek egyike Klauzál Gábor, ki mint
Csongrád vármegye követe s az ellenzék
eg) ik vezére, már több országgyűlésen ki-
tűnő szerepet játszott, most azonban, a kor-
mánypárt vesztegetései következtében, az
országgyűlési követválasztásban kimarad-
ván, épen a fővárosban tartózkodék. Másika:
.Nyáry Pál, Pest vármegyének nagy erélyes-
ségü másod alispár.ja volt. E férfiak hamar
átlátták a pillanat fontosságát, s gyors elha-
tározottsággal ragadták meg az ifjúság,
majd a nép mozgalmainak gyeplőjét. A vá-
rosházi nyilvános ülésben tett indítványok
következtében, a rend és közbátorság fen-
tartására, Rottenbiller Lipót alpolgármes-
ter elnöklete alatt, egy tizennégy tagú ál-
landó bizottmány választatott, mely részint
tisztviselökböi, részint egyéb városi lako-
sokból szerkesztve, azontúl kizárólag in-
tézné a főváros közügyeit. Tagjai lőnek
egyebek közt Klauzál és Nyáry is.

A nép kivánatára a bizottmányból Nyáry
Pál vezérlete alatt azonnal választmány
küldetett Budára a helytartótanács ideig-
lenes elnökéhez, kieszközleni: hogy a sajtó
szabadsága a kormányszék által is kimon-
dassák, és Stancsics Mihály, ki egy munkája
miatt több hónap óta az ugy nevezett vízi
kaszárnyában fogva tartatott, szabadon bo-
csáttassák. A küldöttséget nagy néptömeg
kisérte, a közkívánatot, ha szükséges volna,
erőhatalommal is kivívandó; mi végből a
helytartótanács épületének udvarait s folyo-
sóit egészen elfoglalta.

. Gróf Zichy Ferencz, a helytartótanács
ideiglenes elnöke, megértvén a nép kíváná-
s t , néhány kormányszéki taggal rögtön
tanácskozinányt tartott. A kormányszék,
melynek tagjai a külföldön mindenütt oly
rögtön diadalmaskodott forradalmak híré-
től megrémülének, tartván a néptömeg erő-
szakos megtámadásától, mindenben meg-
egyezett. A czenzura megszüntetésén és
kfancsics szabadon bocsáttatásán felül, a
küldöttség kivánatára azt is megígérte, hogy
a katonaság egyedül akkor fog alkalmaztatni,
ha azt Pest város hatósága kívánná. A kielé-
gített, örömében ujjongó néptömeg azonnal
Stancsics börtönéhez vonult, s őt, miután a
kormányszék rendeletére szabadon bocsát-
tatott, még azon este nagy számú fáklyák
Világánál, zajos örömkitörések közt, kisérte
át Pestre s adta vissza családjának.

Annak következtében, hogy a helytartó-
tanács megígérte, miképen a katonaság a
városi tanács megkeresése nélkül a rend
íentartásába nem fog elegyedni, ennek biz-
tosítására, a pesti polgári őrseregszáma a vá
ros lakosaiból ezer ötszázzal szaporittatott,
s neve nemzetörségre változtattatott. A béké-
sen, minden rendzavar nélkül kivívott refor-
mokat a bizottmány a polgároknak egy hir-
detményben adta tudtára, melynek°végén
e szavak állanak: „Polgártársak ! jelsza-
vaink : éljen a király! Alkotmányos reform,
szabadság, egyenlőség, béke és rend!" A
köz fellobbanásnak e sükere a városi nép
minden osztályait felvillanyozta, melyek
?f*án különféle külső jelekben nyilvánítot-
ták hő érzelmeiket. A fövegekre nemzeti ko-

kárdák, a köz s magán épületekre tömérdek
számú nemzeti zászlók tűzettek; a város
estve fényesen kivilágittatott; a szinházak-
ban hazafias szózatok szavaltattak s dalok
énekeltettek És mindezekben a rend sehol
egy perczig sem lön megháboritva.

lm, rövid vázlatban az 1848. márczius
15 diki nap története. Három főmozzanata:
a sajtószabadság tényleges életbeléptetése,
a 12 pont országgyűléseié terjesztése, s egy
politikai fogoly kiszabadítása. A legszebb,
verteién forradalmak egyike, miket a törté-
net följegyzett.

Mi nem becsüljük túl márczius lő-dikét;
nem hiszszük, nem mondjuk, hogy átalaku-
lásunk nagy történetében mindent, vagy
csak a legtöbbet is, neki lehetne köszönni,
hogy nélküle-az végre nem hajtatott volna
a Pozsonyban székelő törvényhozás által.
Mindazáltal nem ismerjük félre nagy jelen-
tőségét. A nép szabad, önkéntes nyilatkozata
volt az; mérhetien becsü erkölcsi támoga-
tása a törvényhozás őszinte reform törekvé-
seinek, s egyszersmind komolyan intő sür-
getés, a nagy napok igényeivel lépést tar-
tani. Kiáltó szó, mely a bátraknak azt
monda: bátran előre, mi itt vagyunk; s a
habozóknak: számon fogjuk kérni tetteite-
ket és mulasztásaitokat.

S azóta húsz év telt el. Ifjakból, sőt
gyermekekből férfiak lettek azóta. De mi —
azt mondják — húszév egy nemzetéletében?
Felejtik, hogy sokszor egy pillanat — egy
egész élet súlyát viseli, s egy nap egy év-
századdal ér fel. A ki a közelebbi húsz évet
átélte, tudja, hogy ily húsz év egy nemzet
életében is sok idő. Annyi tett, dicsőség,
vér, gyász, keserűség, csüggedés, remény
törekvés, kitartás, küzdelem s elhatározá?
szorult e húsz év keretébe, hogy vannak
századok, melyek kevésbbé tartalmasak e
húsz esztendőnél. Nagy, nagy idő volt ez; s
a márcziusi nap szépségéről az tesz tanúbi-
zonyságot, hogy kitörő fénye ma is vissza-
ragyog ránk, s üdítő lehelletét ma is egész
frisseségében érezzük még, annyi gyötrelem
emlékezetétől izzó homlokunkon lengeni!

Táncsics Mihály.
Azt a férfiút mutatjuk ma be olvasóinknak,

kit a haza a négy vennyolpzas évek előtt Stancsics
név alatt ismert.

Ö maga 1848-ki áprilban „Munkások Újsága''
czim alatt megindított hetilapjának első számában
e névváltoztatást következő szavakkal indokolja :

,, Nevem."
„Újságomnak ezen első számában mindenek

előtt szükségesnek és kötelességemnek tartom
arról az olvasókat felvilágosítani, miért módosi-
tám a „Stancsics" nevet „Táncsics"-™,.

„Születésem helyén az egész község „Tán-
csícs"-nak hí. Ezért azonban netn módosítottam
rajta, hanem mivel két nagyobb gyermekem, kivált
pedig a legidősebb, kinél csak a hazát tudom
jobban imádni, szinte így hitt mindig: ennek
emlékére meghagyom — ugy, miként ő engem
nevezett."

E kevés sorból világos és félreérthetlen voná-
sokban merül fel előttünk az egész ember jelleme.
A gyöngéd és szerető apa, kinek az akkori hata-
lom még azt a vigaszt sem engedte, hogy haldokló
fiacskájának szemeit befoghassa, a gyermekesen
rebegett „Táncsics" névben kívánta elhunyt első-
szülöttjének emlékét megörökíteni saját szivében;
de egyszersmind fennen tiltakozik ezen apai gyön-
geség vagy gyöngédség félremagyarázása ellen,
midőn kijelenti, hogy bármennyire szerette ia
elhunyt gyermekét, a haza mégis magasabb pol-
ezot foglal el keblében; a hont ő még elhunyt
gyermekénél is jobban tudja imádni.

Táncsics pályája — ugy reméljük — mé"1

nincs lejárva. Férfiak, kiket a szenvedések isko-
lája edzett meg, s kik a legsujtóbb csapások alatt
is bátran, mondhatni, majdnem kihivólag emelik
fejőket a zsarnokság mogorva tekintete előtt, az

idő koptató befolyásával iá sokáig szoktak daczolni.
| S midőn oly férfiút ismertetünk meg az ujabb nem-
1 zedéUcel, ki még közöttünk él, még az élő ivadék

számára működik, még pedig épen oly erélylyel
és kitartással, mint a minővel két, már letűnt
emberkor számára működött, mindenesetre meg
kell emlékeznünk Voltaire intéséről, mely szerint
az élőknek tekintettel és kímélettel, a holtaknak
pedig szigorú igazsággal tartozunk.

Itt egyébiránt ezen intés szüksége is elesik.
Táncsics, kinek gyermekkora — legalább érlelem
és tudományos képzettség tekintetében — betű
szerint a férfikor határáig terjedett, majdnem
negyven év óta működik szemeink előtt az iroda-
lomban, s fárad a szoros értelemben vett nép
értelmi, erkölcsi és politikai felvilágosításában és
képezésében. O, a nép, a paraszt, a földművelő
nép fia, e roppant feladatot választotta élete czél-
jaul; ezért dolgozott ernyedetlenül, ezért küzdött
meg bátran a legtnostohább körülményekkel; ezért
daczolt rendületlenül a hatalom üldözéseivel, és
két szigorú fogság szenvedéseivel; s most, midőn
az alkotmányos szabadság e boldogabb kora az ő
börtönének kapuját is megnyitotta, vakon bár —
mert a börtön sötétsége a tjí) éves aggastyánt már
évek előtt megfosztotta a szellemileg tevékeny
ember legdrágább és legpótolhatlanabb kincsétől,
szeme fényétől — de töretlen lélekkel e czélért
folytaija nemes pályáját. S hogy az olvasónak
mindent egyszerre megmondjunk: Táncsics e pil-
lanatban avval foglalkozik, miro eddig még a leg-
buzgóbb és legvérmesb hazafiak sem gondoltak,
t. i. a tökéletesen sváb Soroksár meguiagyarosi-
tásával.

Táncsics működésének, hatásának és művei-
nek megbirálására csak e férfin összes életpályája
nyújthat kulcsot; s miután közelebbről kijelen-
tette, hogy „Életpályám" czimii nagyobb munká-
jában, melyben — ugy látsz.k — egész életét
szándékozik az általa annyira szeretett nép szá-
mára közrebocsátani, azok is részletesen elő lesz-
nek adva, a miket utolsó fogságából történt kisza-
badulása után cselekedett, valamint az is, minő
sikere volt cselekvésének: mi, tisztelve stz ősz férfiú
e reservátáját, nem érezhetjük magunkat hivatva,
s ennélfogva nem is akarhatjuk teljes életrajzát
közölni, melynek legillote'kesebb szerzője egyedül
ő lehet, s csak némely körvonalozásokra szorítko-
zunk, melyek azonban egész teljében tüntetik fel
előttünk a férfiú jellemét.

Mintegy 30 — 32 év előtt szokás volt a ma-
gyar irodalom embereinél, párhuzamot vonni
Rousseau és Táncsics (akkor még Stancsics) közt,
s talán léteztek is némi rokon vonások a franczia
forradalom nagyhírű előpostája és a magyar köz-
nép önkéntes apostola közt. De ha figyelemmel
összehasonlítjuk a „genfi bölcs" vallomásait a
magyar parasztim életével, teljességgel nincs
okunk a párhuzamért pirulni. Voltak kétségkívül
hazánkfiának is tévedései, melyek azonban leg-
csekélyebb homályt sem vetettek Táncsics erköl-
csi jellemére. Az ő tévedései a kort, melyben élt,
az osztályt, melyhez élete első szakaiban tartozott,
és az állapotokat jellemzik leginkább, melyek
közt a nép erkölcsi és politikai kiképzésére szánta
el magát; mig Rousseau tévedései egy eredetűé<>•
pajkos, s későbben önmagával és az egész erkölcsi
világgal meghasonlott, beteges kedély kifolyásai
voltak. Fölösleges azonban minden további össze-
hasonlitás. Táncsics mindig a nép, a szoros érte-
lemben vett nép, a magyar paraszt nép embere
volt. E népet óhajtotta ő politikai, polgári és tár-
salmi bilincseiből, szóval, jobbágyi és szolgai
állapotából felszabadítani; de minthogy ily fel-
adat, ily messze eső czél valósítása egyes ember
erejét még akkor i8 meghaladja, ha ez ember
trónon született volna, főkép arra törekedett,
hogy a népet oktassa, felvilágosítsa, s ekkép
értelmi kiképzése által készítse eíő a felszabadítás
nagy munkájára.

Táncsics rövid vázlatban már „Népkönyué"-
nek első füzetében (megjelent Pesten 1842-ben)
közölte életrajzát, s azt következő bevezető so-
rokkal adja át olvasóinak:

„A példák mind jóra, mind roszra buzdíta-
nak, a minthogy életem rósz példát (legalább az
en meggyőződésem szerint) nem nyújt, röviden
némely vonalt közlök. Egész pályámat minden
viszontagságaimmal együtt kiadni erős föltéte-
lem, de majd csak későbben, mert még hihetőleg
a sors némely dolgokat jövendőre fenntartott
számomra; s a megtörténteket sem közölhetem
még most ugy, mint kívánnám."

Táncsics (vagyis Stancsics) Mihály Ács-
Teszéren született, Veszprémmegyében 1799-ben.
Apja egész telkes jobbágy gazda volt, de egy
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szerencsétlen házcsere következtében, mikor a kis
Miska alig volt még négy éves, végkép kipusztult
mindenéből, s csakhamar rá meg is halt. Táncsics
e szomorú eseményre keserű gúnynyal jegyzi
meg: „A sok csere-bere után végre
mindenből kicseréli magát az em-
ber."

,,Télen" — mond Táncsics em-
iitett életrajzában — „néhány hó-
napig iskolába jártam, tavaszkor
mindig megszűnt az iskola; mi el-
széledtünk libákat őrzeni. De ha
néha fölmentem is az iskolába, nyá-
ron át a mester vagy vadászatra,
vagy dolgai után járt, vagy pedig
a korcsmában ült, s minket felesége
az udvaron sillabizáltatott.így telt
el egy esztendő a másik után, mig
annyira nőttem, hogy már szégyen
volt iskolába menni, tehát otthon
az édes anyámnál maradtam, s a
mi keveset tanultam, lassanként
ismét elfeledtem. Minthogy anyám-
nak nem volt gazdasága, másokhoz
szolgálatba álltam s a földmivelés
vala foglalatosságom."

Ez állapotban azonban Táncsics
nem maradi, sokáig. Egy szeren-
csétlen mezei kaland, mely alka-
lommal az urasági hajdú Miskát
kegyetlenül eldorongolta, megutál-
tatta vele a földmivelést, s ő a ta-
kácsmesterségre adta magát, és
másfél éves inaskodás után szeren-
csésen fel is szabadult takácsle-
génynek.

„Most mint legénynek több sza-
bad időm vala, vasárnap és ünne-
peken a nagy részint elfeledett ol-
vasást gyakorolni kezdettem, s
mind inkább kedvem jött ahhoz. A
mi imádságos könyvek faluhelyen
lenni szoktak, például: Lelkikincs,
Jónap, Rózsáskert, Mennybevezető
lajtorja, s több ilyenfélék, át meg át olvastam.
Később kezembe akadtak Stilfrid és Brunszvik
históriája; mily kedvvel olvastam ezeket. Mint
szokás, búcsúra eljártam Bodaikra, Jásdra, hol
olyanféle sok világi éne-
ket vettem, melyeken ez
szokott állni: nyomtatott
ebben az esztendőben."

Táncsics születése he-
lyén, Ács-Teszéren, ve-
gyesen laknak magyarok
és németek. Emezek, mint
jobb és vagyonosabb gaz-
dák lassankint kiszorítot-
ták amazokat, miből idő-
vel egyházi súrlódások is
fejlődtek ki, melyek a ta-
kácslegénynek igen ne-
hezen estek; s minthogy
észrevette, hogy az isko-
lamester is, ki időközben
Táncsicsnak a bérmálás-
ban keresztapja, s mint
segédtanitóságra aspiráló
takácslegénynek, főnöke
lett, őt, a tanulni vágyó
ifjat, egészen más ezé-
lokra akarta felhasználni,
odahagyta a takácsságot,
tanítóságot, sőt szülőföl-
dét is, és életében először
indult az ismeretlen nagy
világnak.

Az ezután követke-
zőkről hagyjuk magát
Táncsiceot szólni.

„Ismerős és pártfogó
nélkül tévelyegtem, há-
nyattam, mig végre több
próbák után Budán a
praeparandiát igen dicsé-
retesen végzem. Most
már az itt kapott bizony-
ság-levéllel kész falusi
mester lehettem, de ked-
vem e közben elmúlt mes-
ter lenni,mert untam min-
dig a plébánián lesni,
mikor parancsol a tisztelendő ur harangozni; más
kellemetlenségek is adták elő magokat, melyeket
azonban itt elhallgatok. A praeparandiában sok
több olyan tanulótáraam volt, kik diákul tudtak, s

gyakran egymással beszéltek. Én a világon leg-
boldogabb ifjúnak éreztem volna magamat, ha
Őket értettem volna. Hányszor fohászkodtam: bár
csak én a napot, midőn misét mond, érthetném.

Vasvári Pál.

jén volt. A kisértet erőt vett rajtam, én az árkon
átléptem, de ekkor visszaborzadtam, nem annyira
a vétektől, mint inkább attól, hogy ha meg talál-
nak látni, irgalmatlanul megvernek. Egyébiránt

idegen lévén e földön, különös,
mondhatom fájdalmas érzés fogott
el. Nem tudom mással történik-e
ez, de én különösen érzettem ma-
gam gyakran, ha azelőtt soha nem
látott földön mindenektől elha-
gyatva tébolyogtam. — A nélkül
tehát, hogy csak egy szem szőlőt
leszakasztottam, de csak hozzá is
értem volna, visszaléptem. Utamat
folytatni kezdem s lelkem kelle-
metes állapotban volt, de alig ha-
ladtam ötven lépést, két ember jött
élőmbe, máig sem tudom, hol ter-
mettek oly hirtelen; látniok kellett,
hogy hibás lépésemet megbánva
semmi kárt nem tettem, de ők az-
zal mit sem gondoltak, kegyetlenül
megvertek. Ez nagy tanúság volt
rám nézve, s legyen mindenkire, ki
soraimat olvassa.

„Gyöngyösre érve kértem az
igazgatót, venne be az első diák
iskolába, mit már Budán sikéret-
lenül kivántam, de azt feleié, hogy
épen az idén többeket csaptak ki
ily vén kamaszokat s be nem fogad.
Én nem csüggedtem, hanem elha-
tározám addig menni, mig valahol
felvesznek. Kecskeméten czélomat
értem; szorgalmam s viseletem a
többieknek például emlegettetek,
de mivel a director kend-neh szó-
lított mindig, ezt röstelve tova
mentem. így az iskolák meg vol-
tak kezdve. Ekkor 24éves lehettem.
Nyitrára mentem, hogy egy úttal
a tót nyelvet is megtanuljam, hol
boldogult Kluch püspök jótékony-
ságában sokan részesültek stipen-

diumokat nyerve. Én magam személyesen folya-
modtam mint első eminens elöljáróim közbe-
járása nélkül a jótéteményben részesülni, mi által
kellemetlen helyzetbe jővén Nyitrát oda hagyám,-

de még azért is, hogy ta-
nuló-társaim közül sokan
a magyar nyelvet gyaláz-
ták. Innét Pestre jöttem
s a külvárosnak legszé-
lén vontam meg magam,
minden hétre egy husza-
sos kenyér volt kosztom;
főtt étel ritkán. A hato-
dik iskolában utolsó emi-
nens lettem, azért hogy
az ik-es igéket jobban
akartam tudni tanítóm-
nál, különben társaim leg-
alább a magyar nyelv-
ben első helyre érdemes-
nek tartottak."

Sok hasonló kaland
és viszontagság közt foly-
tatta életpályáját, mely-
nek nagy részét azért
mellőzzük, mert — mint
már emiitők — Táncsics
ezek leírásának feladatát
magának tartotta fenn,
s ott az olvasó mindent
bőven megtaláland. Átté-
rünk tehát irodalmi, társa-
dalmi és politikai műkö-
désére.

Táncsics sokat gon-
dolkozott és sokat irt.
Eszménye volt egy önál-
lólag gondolkozó és önál-
lólag cselekvő nép, mely
kibontakozva minden tár-
sadalmi, erkölcsi és val-
lási előítéletből, érzi, is-
meri s észszerüleg hasz-
nálja mind erkölcsi, mind
anyagi erejét. Ily néppé
idomítani a magyar job-
bágy-népet, volt életének
legforróbb vágya; de ez

volt egyszersmind a nagy botránykő, melybe
minden lépten ütköznie kellett, s mely szenvedései
legnagyobb részének okozója volt. Már magánál
a dolog természeténél fogva harczba kellé kéve-

A szabadsajtó első termékeinek kiadatása. (Pest, 1848. márcz. 15.)

1848. MÁRCZIUS 15.
„SZABADSÁG! lépj ki sűrű fellegedbül,
És vigasztald meg váró népedet!
Lelkén, kezén a súly mindig öregbül,
Egy csöppnyi enyhért ajka rég eped.
Zúzd szét bilincsét, tördeld szét a jármot,
Leheld dúlt homlokára csókodat.
— S ha tövisen, ha véren kell is járnod
S vezetned őt, — meglásd, mikép fogad!"

S szétválik im a fellegek kárpitja;
A Szabadság, tündérhölgyként, kilép.
A rozsdás börtön-ajtót fölszakitja,
Jármot, bilincset, lánczot összetép.
Kezében zászló lesz a zöld cserágból,
Fürtét megújult szellő lengeti,
És bájos arcza égi fénytől lángol
Derűl a föld, hová fényét veti.

Betelt a kérelem. S váltsága árát,
A vért, — a nép azt is fizetni kész;
Föltépett szívből önti piros árját,
S mint hajdan, újra nagy, dicső, vitéz.
Kiomla vére. Nem omolt hiába;
Későre bár, szabadság lesz a bér.
— SORS lábához remegve hull a gyáva
Küzdő erényé a magas babér

Végezve a praeparandiát nem állhattam azon vá-
gyamnak ellene, hogy én diákul szeretnék tudni.
A directort kért. m azonnal ott Budán, hogy en-
gem az első diák iskolára vegyen be; sükeretlenül.

Innét Gyöngyösre mentem, szinte azon czélból és
szinte sükeretlenül. — Nem hallgathatom el, hogy
midőn a hatvani szőlőhegyek mellett mentem, az
érett szőlőfürtök nagyon kínálkoztak, október ele-



rednie a világ legnagyobb részével. Egy a nép
soraiból támadt népapostol, ki mindig és minden-
ben a népet és a nép érdekeit, tűzte ki czéljául,
oly ritka és szokatlan tünemény volt akkor hazánk-
ban, s működésének mind indoka, mind végered-
ménye oly kétesnek, sőt némileg gyanúsnak lát-
szott, hogy még a jobbak és elfogulatlanabbak is
fejcsóválva szemlélték az uj népreformátor izga-
tási kísérleteit, melyek még az irodalomra is kiter-
jedtek, s melyeknek az volt következménye, hogy
Táncsicsnak igen kevés barátja volt az akkori
irodalomban, és az ,,Aili"naeum." őt a magyar írók
„leg mohóbb iká"- nak nevezte; pedig e tudományos
és szépirodalmi közlöny, melynek élén Vörös-
marty, Schedel (most Toldy) Ferencz és B;ijza
állottak, teljességgel nem tartozott az akkori kor-
mányrendszer és a fennálló hazai állapotok
magasztaléi közé. Táncsicsnak talán alapos joga
volt félreismertetés ellen panaszkodni; de a fenn-
álló viszonyok és Táncsics törekvéseinek czélja
közt oly roppant volt az ür, oly betölthetlennek
látszott a hézag, hogy minden törekvés, mely e
hézagot kihagyta számításából, vagy különczkö-
désnek, vagy egy későn megérett, és nem termé-
szetesen 8 fokozatosan kifejlett elme aberratiójának
tartatott. Pedig tévedés volt az egész. Táncsics
korábbi munkáinak minden sorából kitetszik, hogy
ő emelr.i kívánta a népet, s javítani állapotát,
erkölcsi, politikai és gazdászati tekintetben, de
legtávolabbról sem jutott eszébe felforgatni az
államot és konkolyt hinteni a nemzet különféle
osztályai és i.épfajai közé. A mi erkölcsi elveit
illeti, ezeket ő nemcsak fennen hirdette, de hajt-
hatlan szigorral gyakorolta is; és akadtak férfiak,
kik Táncsics erkölcsi becsét tökéletesen felfogták,
és jelleme tisztaságát s törekvései nemes czélját
kellőleg méltányolták. E férfiak közé tartozott
mások közt KosMith Lajos, a ,,Pesti Hírlap" szer-
kesztője, Vukovics Sebő. temesmegyei foszolga-
biró stb. A rokonszenv egyáltalában nagyobb volt
iránta a politikai, mint az irodalmi körökben, s
Komárom- és Biharmegyék őt, az ács-teszéri job-
bágy-parasztot, a nép érdekében tett fáradságainak
elismeréséül táblabiráik sorába emelték. De tér-
jünk vissza életpályájára.

Táncsicsot már 1831-ben, tehát irói pályája
kezdetén oly kitüntetés érte, melyet az akkori
időkben és körülmények közt nevezetesnek lehe-
tett tekinteni. Tanuló-társai aláírás utján jutal-
mat tűztek ki, ha jól emlékezünk, egy magyar
nyelvészeti munkára, se jutalmat „Magyar nyelv"
czimü munkájáért Táncsics nyertééi. Ez időtájban
sok, részint nyelvészeti, részint politikai irányú
munka követte egymást Táncsics tollából; de e
munkák nagyrészének ugyanazon sorsa volt: vagy
a czenzura gátolta niegjelenésöket, vagy épen a
budai országos hatóságok temették el — a feledés
ólomkamráiba.

Sok csalódás után Táncsics nevelői pályát
választott. Az 1836-dik évben Erdélybe ment
gróf Teleki Jánoshoz, s nevelője lett az akkor
még gyerkőcz-korhan levő gr. Teleki Sándornak,
ki néhány évvel későbben herczeg Lichnovszkival
együtt spanyolországi kalandjai által tette magát
nevezetessé, 1848—49-ben Kővár vidékének fő-
kapitánya volt, s a forradalom következtében
lob í-ig mint
kodott. Tánc?
talán mert őszinte ellensége volt mindennek, mi a
polgári társaságot kiváltságos osztályokra és rang-
fokozatokra osztotta, mindig ellene volt az irott
kiváltságoknak és iiorvnp.vf7.ett diplomáknak. Ez
érzületének egy
adott kifejezést, melyet ez időtájban Kolozsvárott
bocsátott közre, a melyben a czimképen kissé
ízléstelen modorban illustrálta ellenszenvét min-
den diplomafélék iránt. A munkát, mely különben

rokona
kein

i, kik többnyire az ország különféle vidé- láthaték abból, mit látni óhajték vala, tehát csak
különféle községekben és megyékben lak- mint élő halott állottam, azonban eszem világánál

tak, s végre — a mint ilyes körülmények közt ! fogva annyit egész bizonyossággal láttam, hogy
történni szokott sokan Táncsics saját osztálya, > az imádott haza fővárosának falai között állok, és
a nép közül csatlakoztak az uj tanhoz, és Táncsics . megnyugtatott azon tudat, hogy most már érjen
neve és evangyeliomasok vidéken el volt terjedve j bár a halál előbb vagy utóbb, poraim azon földbe
a jobbágy-nép közt, még mielőtt akár az iroda- | tétetnek, melyet egy évezreden át annyi dicsők
lom, akár az akkori országos hatóságok csak i verőkkel öntöztek. Ez nekem boldogság volt, mert
sejthették volna is, hogy a „misera contriluens ; nem boldogság-e azt tudni, hogy a világ leghősibb
plebs" soraiban ily roppant horderejű értelmi for- j nemzetének földében fogok nyugodni?
rongás megy végbe. „Mi lehetne ily mostoha körülmények közt, a

A hatalom figyelmét azonban e szokatlan sorsnak oly súlyos csapása után, melyet rám mért,
szellemi mozo-alom° csakhamar magára vonta, s j — mi lehetne természetesebb, mint e gondola!:
ezóta Táncsics járását-kelését a rendőrség és a
kormányhatóságok éber figyelemmel kezdek ki-
sérni, s Táncsics ezentúl szakadatlan nyomozá-
soknak és üldözéseknek volt kitéve. Ö azonban,

hát én most arra vagyok kárhoztatva, hogy hazáin
jóllétére semmit se lendíthessek?

,,1L gondolat kezdé aggódó lelkemet kegyet-
lenül marczangolni; ösztönszerüleg tevék tehát

ki ezen üldözéseket mintegy szándékosan hivta ki | valamit, s tevém mindazt, mit sorsom tenni enge-

politikai menekült külföldön tartóz-
?ics egyéb különczködései közt, vagy

és úgynevezett diplomáknak. Ez
„Pazardi" cziniű gúnyregényében

a r iigen kedvderitő olvasmányt nyújtott, akolozsvá
czenzura, ha nem csalódunk, Csik-tusnádi Kovács
Miklós erdélyi püspök rendeletére, lefoglalta s
azután végkép elkobozta.

Egy évvel későbben, 1837-ben Táncsicsot
Pesten találjuk, hol végkép szándékozott letele-
pedni, s e czélból telket is szerzett magának a
Józsefvárosban az Orczy-féle népkert háta mö-
gött. Itt Táncsicsnak sikerült egy kis, de az
ország különféle vidékeinek magyar népségével
való érintkezései által épen a f'Öldmives osztály-
ban nem kis befolyású társadalmi kört alkotni.
Egy tisztességes polgári ház a Ferenczvárosban,
melynek özvegy tulajdonosnéja és emennek fiai,
nemével a vallásos áhítatnak és tiszteletnek tekin-
tettek az uj demokrata-tanok apostolára, volt a
főhadiszállás, melyből Táncsics a nemzet alsóbb és
legalsóbb rétegei közt elveit és tanait terjeszteni
kezdette. Előbb a család rokonai, majd a rokonok

maga ellen, félelmetlenül folytatta működését,
noha ezentúl a hatóságok őrködő szeme végtele-
nül megnehezítette munkáját. „Népkönyv" czimü
füzetsorozatát 1842-ben indította meg; de az
említett szigorú rendszabályoknál fogva csak há-
rom füzet láthatott napvilágot, pedig e füzetekben
valóban hasznos ismereteket terjesztett a nép
között. Magyarországon végre sem kiadót, sem
nyomdászt nem találván munkái közrebocsátására,
külföldre utazott, s ott nyomatta ki a „Népkönyv"
folytatását és ,,Hunnia függetlensége" czimü po-
litikai munkáját, s ekkor csakugyan teljesült, a
mitől Táncsicsot jóakarói az ApponyiGyörgy-féle
kormány keletkezése óta félteni kezdették. Elfog-
ták 1847-diki februárban Horvátországban, hová
Kossuth tanácsára félrevonult volt; Budára hoz-
ták a bécsikapu-utezában levő József-kaszárjiyába,
s csak az örökké emlékezetes 1848. nrarczius
tizenötödike, melynek épen ma ünnepeljük husza-
dik évfordulóját, nyitotta meg börtöne kapuját, s
Pest lelkes ifjúsága diadalmenettel kisérte őt
Budáról Pestre a „Nádorhoz" czimzett vendég-
lőbe. A kiszabadult rab fámára még aznap esti
9 óráig több ezer pengőforintnyi összeg gyűlt be
aláírások utján.

Táncsics mindjárt april 2-kán megindította
a „Munkások Újsága" czimü hetilapját. Népsze-
rűsége már oly fokon állott az országban, hogy a
július elejére Pestre egybehívott országgyűléshez
két tősgyökeres magyar választó kerület vá'asz-
totta meg országgyűlési képviselőül: Békés városa
és Siklós Baranyában. Tánc-ics, miután a parla-
mentáris szabályok nem engedték meg, hogy egy
képviselő két választó-kerületet képviseljen, a
siklósi kerület mellett nyilatkozott.

A gyászos emlékű világosi 'egyverletétel
után Táncsicsot is a többi hazafiak sorsa érte, kik
az 1848—49-ki eseményekben munkás részt vet-
tek, s kiknek Haynau véres zsarnokságának első
rohamát bujdoklás és rejtezkedés által kikerülniök
sikerült. Bujdokolt ő is, előbb pár hétig Biharban,
s később 8 évig Pesten saját házában rejtőzködött,
hol az osztrák rendőrség sokszor kereste nyomát,
de mindannyiszor, kivált neje rendkívüli gondos-
sága folytán, hasztalanul.

Az 1857-ki amnestiára ő is megjelent a vi-
lágban, s erélyesen folytatta, mint bujdokolása
ideje alatt is, irói és izgatói pályáját. ,Jfju bárd'
tim', „Forradalmj katekizmus" és „A hét nemzet-
ség szövetsége'' voltak czimei azon munkáknak,
melyekért Táncsics márcz. 15-kén 1860-ban újra
elfogatott, s minthoory* ezen iratokat lemásolva
tanuló ifjak által hozatta forgásba, ,,fel se g árulás
és hözcsendháboritás" vádja alatt 15 évi nehéz
rabságra ítéltetett. Táncsics még 1860-ban vakult
meg a börtönben, s e csapáshoz még az is járult,
hogy fogsága alatt 1864-ben idősb leányát
elvesztette. — Táncsicsról igazsággal lehet elmon-
dani, hogy ő egész életében vértanuja volt a hon és
nép iránti szeretetének, és saját meggyőződésének.

Gr. Andrássy Gyula miniszterelnök közben-
járására végre Táncsics 1867-ik évi márcz. 13-án
vissza lőn adva a szabadságnak.

S itt bezárjuk e rövid élet- és jellemrajzot,
melyet majd Táncsics saját életirása fog kiegé-
szíteni, s ha szükség lenne rá, helyreigazítani. Itt
még csa1* annyit jegyzünk meg, hogy Táncsics
szelleme most, a vakság éjében is világosan látja
azt az életczélt, mely hanyatló életkorában előtte
áll, s melyet ő maga „Soroksár magyarosodása"
czimü czikkében (Igazmondó, 1868. márcz. 8.) kö-
vetkezőleg ir le :

„Szabadságomat, a múlt 1867. év márczius
havában visszanyervén, a börtön falain kivül szét-
tekinték, hogy mi történik, mi megy végbe azon
drága szép haza ege alatt, mely imádásomnak
Istenen kivül egyik legfőbb tárgya? — de szemem
világát a börtön éjében elvesztem, semmit sem

lett és megenged, mert lelkem hangosan kiáltja:
szent kötelességed mindazt megtenni a hazáért, a
mit tenni képes vagy, és- mindaddig, mig képrs
vagy; a mit a haza adott,és mindazt, a mit adott,
azt tartozol reki visszafizetni, a szerint, a mint
rőd, tehetséged engedi."

És alább:
„Kitűzött czélom, világos szavakban kije-

lentve, pusztán csak ez: oda munkálni, hogy ezen
3tezer leiekből álló német ajkú nagyvárosi köz-
ség (Soroksár), a maga német anyai nyelve mcl-
ett, az országos és közös magyar nyelvet is meg-

tanulja, s a lakossággal megértetni azt, hogy neki
a magyar nyelv tudása épen oly hasznos, sőt bi-
zonyos tekintetben még szükségesebb, mint az
olvasni vagy irni tudás."

Az ember és hazafi jellemzéséül idézzük még
az említett czikk következő végsorait:

„Vajha te, a szeretett hazának ifjú nemze-
déke, tudnál és akarnál rólam a nélkülözésben
példát venni, vajha tudnál elszántan akarni. D«
erős az én abbeli hitem, hogy a ti tiszta kebletek-
ben, magyar ifjak, a honszerelem lángol, oly dol-
gokat fogtok m»jd mint férfiak véghezvinni, mi-
lyeneket a világ még nem látott soha!" jr>j

A budapesti árvíz,
(1838).

Márczius tizenötödike, melynek ma üljük év-
fordulóját, nemcsak 1848-ban volt emlékezetes
napja Pest történetének. Egyszer már, s épen tiz
évvel azelőtt, ma 30 éve, 1838-ban is — s akkor
gyászos nevezetességü nap volt.

A borzasztó árviz, mely márczius 12-én kez-
dődött, 13-kán és 14-kén folyvást nevekedett,
15-kén érte el rémületessége tetőpontját.

Ma már, midőn a gyorsan emelkedő főváros
e nagy csapásnak utolsó nyomait is kiépülte s
csaknem elfeledte,érdekes lesz egykorú följegyzé-
sekből, az akkori „Jelenkor" 1838. márcz. 21-iki
számából, annak részletes leírását olvasnunk.

„Miután márcz. 8—9-ike közti éjjel megmoz-
dult, majd 20 lábnyi vizállásu magasságban jan. 5.
—6-ika közt beállott Dunánk jege, mindenki elfojt-
hatni vélte keblében szorongó érzelmit a remény
sugárinak adhatni helyet; de vajmi borzasztólag
enyészett el pár nap múlva minden nyoma e ke-
csegtető reménynek ! A jég tetemesb kártét nél-
kül takarodván le Bécsen kezdve Pozsony, Győr s
Komáromtól, Visegrádnál a kanyargó hegyes me-
derszoroson jéghegyekké s tornyokká torlott ösz-
sze s annak már is szokatlanul sárkántulcsapongó
hullámit oly irtóztatólag feltolá, hogy nemcsak
Párkányt egészen elárasztá s jobbadán elmosá,
hanem Esztergomnak főleg sz. kir. és vizivárosá-
ból is legalább 600 házat. Innen dúlva jött Vise-
grádnak s Marosnak, s ezeket majd tönkre pusz-
títva, rontott Vácznak s itt is mintegy 350 házat
eldöntvén, több elragadt hajóval, malommal, ház-
vagy ólfedéllel, fakészülettel, 8 több efféle zsák-
mánynyal Budapestnek tört, s ámbár itt újra meg-
állott a jég, mindazáltal márcz. 12-én oly iszonyú
gyorsan kezde növekedni a viz, hogy kevés óra
múlva a budai Vízivárosban, Tabánban (ráczvá-
ros), Országúton, Újvárosban (Neustift) s Ó-
Budán még a felső emeletekből is csak életveszély
közt menekhetének a folyvást dagadó hullámten-
gerből meg az elrémült lakosok. A budai alant
fekvő bel- és külvárosokból tömérdek házat ron-
tott el a jég, sokat megsemmisített az árvíz, s még
többet erősen megkárosított. O-Budán kivált több
száz ház juta tönkre. A lakosok jajveszékelése
egész Pestre s a budai várba hangzott által, ugy
hogy összeborzadt a szív némely szörnyű látvá-
nyokra.
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Mindezt azonban nem is hasonlíthatni a Pcs-
ten történt rémitő pusztításokhoz. F. hó 13-dikán
ugyanis, miután esti 10 óra tájban harmadszor s e
napon utolszor megkondult sz. egyházainkban a
vészharang, mindenki tudá, hogy az árvíz átron-
tott a fékező gáton. A dúló özön oly irtózatos
gyorsasággal emelkedék, hogy éjfél útin 1 óra 20
perczkor már 27 lábnyi 1 hüvelyk s 9 vonal ma-
godságra jutott. A viz először is a váczi gátat sza-
kasztá meg felső részén, s keresztül rohanván az
egész városon, a soroksári gátot is átszegé. A jég
a csepel-szigeti jobb és bal vagy soroksári ágon
megakadván, az ez által visszatolt viz a pesti szé-
naraktártól a Ferenczvárosba özönlött, s még éjfél
előtt a Duna melletti utczákba tolult oly sebesség-
gel, hogy a földszinti lakosoknak alig vala idejök
saját személyük megmenthetésire. Éjfél után apadni
kezde ugyan a viz, de néhány óra múlva ujjolag
duzzadt, s 14-én majd egész nap egyenlő állásban
maradt; József- s Ferencz külvárosokat s az al-
és fel-dunasor alantabb részeit azonban már any-
nyira elárasztá, hogy majd minden perezben zu-
hantak ös3ze házak és számo3 embert s tömérdek
barmot temetének romjaikba, mivel annyi helyre
mentő-ladik nem volt, s ha volt volna is, nem siet-
hetett mindenüvé egyszerre.

Márcz. 14-ke éje sem változtatott ez egász
nap közben gyakran meg-megujult hajborzasztó
tüneményeken, t. i. a házomlások és segítség vagy
szabadító csolnak után kiáltozás mindegyre tar-
tott, főleg a Józsefvárosban, hol, mint szinte a
város egyéb részeiben, némelyek földrengést is
ábrándoztak érzeni, hihetőleg nagy aggodalmuk
miatt. A Józsefvárosban lélekrenditő jelenetek
közt igen számos ember leié halálát.

Márcz. 15-én kezdődött el a bel-, Terézia- és
Leopoldvárosban a házdülés, a leopoldi külváros-
ban, t. i. Derrajcétemeletü szegletháza a vásártéren
rettentő ropogással minden lakosinak szerencsés
'negmsnekedtök után, a belvárosban pedig aKen-
delényi-ház, a paradicsom s fejérhajó egy része sat.;
a növendék-papság is elhagyta nagy hasadéki
miatt összeomlással fenyegető lakját. így szinte
•Jankóvich Miklós, Pyrker háza stb. Igen számos
helyen beszakasztá a szörnyű erőszakkal tóduló
Viz a hibásan készült kutakat, utczai, udvari vagy
k-jpu ala'ti csatornákat, a pinezéket is sülyesztés-
s«i fenyegettí vagy el is boritá, s főleg a sok föld
•i'u.tti ürejii Víítry pinezéjü házakat, sok helyen
pedig még a földből is bugadozott a viz, susto-
i'ogva s örvénymódra kanyarogva.

Ezen nap (15-én) délután 2 óra tájban ismét
zajongva tódult Bu lapest közt a felvidéki jég, g
minthogy Promontortul egész Adonyig (hova
előbbi éjjel félrevert harangkongás közt lé'ekren-
uitőleg hatott a ráczkeviek éj szigetségiek siralma
'* sogitség utáni esengése) vagy mások szerint
i<aténytül egészFaddig úgyszólván egy szakadat-
én izmos tetemben állott a fennakadt vagy a
l'artoktul el nem vált vastag jég, az ettül vissza-
nyomott viz míg sokkal iszonyitóbblag kezde nö-
vekedni, elannyira, hogy éji 11 ó-akor az 0 felett
'"ajd 30 lábnyi (29 láb" 4" 9"') magasságot ért!
"olott 1775-ben csak 24 láb, 8 hüv. s 10 von. volt.

Márcz. 14- s 15-ike, de főleg a 15 —16-ika
közti éj vérbetükkel leend följegyezve Budapest,
evkönyveiben. A vészharangok 15-én egész éjfélig
^ünetlenül zúgtak, s a dühös hullámok némely
illantabb fekvő irczákban a háztetőket is nyaldo-
••ák. Az éj koromsötét volt. Összedült házfedele-
í en, vagy f'alromokon dermedezőket vagy nyitott
'"^lakokból segélyért kiáltosókat lehete látni le-
Környedezve, kiterjesztett karokkal, s alant a höm-
l'ólygó' hullámok s rohanó iszonyú jégtömegek
*Özt itt-ott elszórva egyes ladikokat s dereglyé-
det s>. rajtuk égő fáklyával álló hajósokat, kik a
!»iar másfél napig tartó iszonyú munka következ-
eben kiéhezve s hidegtől elgémberülve, lelketlen

Mozdony gyanánt állottak mentő edényükben s
1"e«edt hangon kérdek: „Hol kell segély?' s tova
evezének, nem tudva, kit mentsenek meg előbb a
**ámtalan szerencsétlen közül. A mint egy ily
afuk távozék, az életveszélylyel küzdők kettőz-

ék kétségbeesett kiáltozásikat, miket csak le-
~nó házak borzasztó robaja szakasztott píl-

"ira félbe. De a ki elég szerencsés volt na-
juthatni, mennyi iszonynyal volt azért

5nytelén küzdeni! Az atya lebocsátkozék
a felső emelet ablakából s gyermekeit

K'váná maga után bocsáttatni; ámde a szegény
gyönge anya hiában küzde a hátramaradt többi

akossal. Kiki első akart lenni a mentő naszádban,
8 végre megharsanván az elmerüléstől tartó hajós
szava: .,Elég!' _ ki képzelheti a hátramaradót-
o k kétségbeesésit, s ki a majd elmerülő ladikban
'aladók fájdalmát, kik közül mindegyik egy vagy

több kedvest hagyott a roskadozó házban, s most
térdre hullva kére a hajósokat: térnének ismét
vissza kirakodás után a hátramaradtakért, s ké-
relmét pénzzel,gyakorta évek megtakarított gyü-
mölcsével támogatá. Sokszor visszatértek a hajó-
sok; de sokszor nem tehetek azt,nem ritkán pedig-
már későn jövéaek! S minő borzasztó volt az ily
éji ut roskadozó házak, tajtékzó hullámok, dűlt
falfokok, gerendázatok s jajgató emberek közt! A
hajós szigonya megakadt s midőn az azt föltar-
t >ztató tárgyat közelebbre húzná, mi volt ? — egy
anyának holtteste, ki még karjai közt tartá gyönge
merevült csecsemőjét, kit épen etetni akarhatott,
mint a jobbjában lévő kis kanálból gyanítni le-
hete, midőn vele együtt áldozatja lett a bősz
elemnek! S miután ennyi s több iszony közt végre
biztos helyre jutának a menekvők, szenvedésük-
nek még korántsem volt vége.

Kik a reform, sz. egyházba menekvének, ujabb
szerencsétlenségbe bukkantak. A sírbolt ugyanis
a bezúduló víztől felázván lezuhant, s hány ember
veszté ez által életít! S minthogy az o lafutamod-
tak már szinte térdig gázoltak A perczről perezre
magasbuló jéggel vegyes vizben, megfagyástól
vagy befulástól keltvén tartaniok, kénytelenültek
rémültökben vészhangra kongatni meg a haran-
gokat másuva vitetésök miatt, mi meg is történt,
mert mind ezek, mind a nép más ré-ze a sz. Fd-
rencz-rendiek házába vonult; de a falak rep-.idézési
miatt onnan csakhamar a sz. egyházba volt kény-
telen menekedni, s ott éhesen, szomján, bőrig át-
ázottan, hideg köveken, halálos félelem közt kül-
deni a borzasztólag hosszú éjt. Betegek nyögése,
gyermekek siránkozása s ujabb meg ujabb érke-
zők zaja és jajgatísa képzelet-haladó borzadáiy-
lyal töké el mindenki keblét.

Végre meg virradt, s az éhség é* hideg min-
den perezben kiállhatlanabb kezde lenni. A víz-
től ment házak már színig tömve valának a lak-
jokbul száműzött menekvőkkel, különösen ilyes
menedékül szolgált a mondottakon kivül az uj
épület (pattantyús laktanya), a Ludoviceum, az
invalid- és lövészház, evang. templom, gr. Károlyi
György háza s t. ily, hová hordák az elrémült
vagy halíl torkából magszabaditott szerencsétle-
neket s csupán a vásártéren ajánlkozott némi
véd helyül néhány üresen maradt fabódé, hol es ig
tanyázott sok szerencsétlen, midőn végre K>-kán
délután Albertfalvát, Promontórt, s az ez és Buda
közt terülő- völgységet, mint szinte az egész Cse-
pel szigytségJt elborítva, utat törvén a jég- és
vízözön, hirtelen apadni kezde a Dana, s a nép
oszolván lakásai felkeresésére indult; de vajmi
kevesen lelek m''g azt! Az utczákban itt-ott holt
embereket s döglött bar.nokat lehete látni föl-
akadva egyes jég-tömegek tövében s e szörnyű
látvány mindenkiben iszonyt gerjeszte.

Nem hálálhatni meg soha eléggé némely
egyes emberbarátok nemes lelkű buzgalmát;
ilyesnek hirdeti főleg a msgszabitott nép szava b.
Wesselényi Miklóst, ki több százat nemcsak meg-
mente az enyészet örvényiből, e hírom vésznap
alatt éjjel-nappal hajón s vízben levéu, hanem
kenyérrel s hússal is ellátá saját költségin a der-
medt éhezőket; b. Wesselényivel hasonlóan mun-
kált Qgy nagylelkű bécsi kereskedő Pfeile: Xavér
Ferencz, ilyenek továbbá b. Prónay Albert pest-
megyei főispán-helytartó, gr. Dessewffy Aurél,
b. Wenkheim László és Vietor, b. Podmaniczky
János, gr. Zichy Líszló, gr. Szapáry Ferencz, gr.
Ráday Gedeon, b. Kerekes. Péchy Ferencz, Ha-
vas és Tretter vár. tanács., Eckstein Adolf s töb-
ben, kik tehetős létükre több ladikot bérelvén,
megmenteni sietének a szegényeket, kik közül
sok ncn lett volna képes a hajósok zsarló kivána-
tit kielégíteni; mert4 fájdalommal kel! me<rvalk-
nun*-, voltak oly nemtelenek, kik veszni halvák a
szerencsétlent, ha nem tudá megfizetni a kívánt
iszonyú dijt, és voltak még olyanok is, kik a dü-
ledezó hazafiból mindennemű holmit talpakra s
ladikokba loptak, s mint valódi tengeri martaló-
ezok, zsákmányokkal tova evezének, a könyörgő
embereket^ veszni hagyván a már-már omladozó
falak közt! Ez iszonyu3ágot gátolni akarólag a
Nádor ő cs. kir. főherczegsége rögtönitélő hata-
lommal ruházá föl a Pest városi hatóságot, mely-
nek következtében minden, ki a város polgárit s
egyéb lakosit a rendkivüli árviz miatt eilugyott
házaik, szállásaik, raktáraik, boltjaik kirablása s
bútoraik s egyéb holmijok eltolvajlása által még
nagyobb ínségbe dönteni merészlené, minden rang-
különbség vagy szabaditékra ügyelés nélkül kö-
télre kerül.

Ma (márcz. 21-én) már szokott medrében
foly a Duna; de a házak folyvást roskadoznak
mert a pinezék még mindig telvék vizzel. Az éh-

I séget s általános Ínséget, melybe legalább 15,000
I ember juta városunkban, Nádorunk ő cs. kir. főhg-
! sége, István föns. fia, a megyei s városi hatóságok
és számos emberbará^t lehetségig enyhítek.

A szegények ápolásában s élelmi szerekkel
ellátásukban kitűnő érdemet szerzének meg ma-
guknak gr. Károlyi István és György, gr. Erdődy.
gr. Dessewffy Aurél, b. Wenkheim László s töb-
ben. A szomszéd helységek közül a soroksári biró,
önszántából azonnal 10 vagy 12 csolnakot rakott
meg kenyér s eleséggel s a szűkölködők számára
beszolgáltatá a megyei hatóságnak. így tett N.-

; Körös és Kecskemét is. *)
' j ^ s . A kár mind a két városban fölszámithatatlan.
Ó-Budán több száz házat elsodorván a jég, s ár-
viz, mind ez, mind az uj város majd egészen el-
tűnt s a vízi- s ráczvárosban is sok ház, részint
leomlott már, részint minden perezbsn lezuha-
nással fenyeget. Pesten minden utcza siralmas
tekintetű. A váczi-, uriutezában és számos egyéb-
ben leszakadt mélyed síknél a tánogatott házak-
nál egyebst ali^ láthatni. A külvárosokban ledőlt
házak számit még nem tudhatni; Je néhány
száznál többre bizonyosan tehetni. Inségi tárgy-
nál mist egyéb t sehol sem láthat a szem, s a
szív csak azon egy óhajtást képes érezni: bár
hathatós segély enyhitné Pesten, mint országunk,
kereskedésünk s minden águ mivelődésünk szivén
sújtott, s ha mint biztosan hiszszük s látjuk, czél-
szetü segédmod >khoz nyulandnak, gyógyulatlan
nem sokáig sajgandó sebeket s Pest újra nagyobb
csínban, díszben viruland fel, kis idő múlva fels.
Fejedelmünk, Nádorunk s egész nemzetünk örö-
mére, és szégyen-kudarezukra azon hihetőleg ke-
vés kislelküeknek vagy rettegősködő vészprófé-
táknak, kik ez áradási csapástól Pestre csökkenést,
VHszalökést vagy hátramaradást jósolgatnak."

NíUii lesz érdektelen itt még néhány adatot
följegyeznünk később összeállított hiteles kimu-
tatások után.

Pesten összesen 2281 ház omlott össze. A
belvárosban 70, — a Lipótvárosban 71, — a
Terézvárosban 811, — a Józsefvárosban 891, —
a Ferenczvárosban 438. — Összesen 2281. Meg-
repedezett 827, fi csak 114<5 maradt épen.

Budán 762 ház közül 207 egészen, 262 rész-
ben dőlt el.

Az árviz magasságát mind Pesten, mind
Budán sok helyütt látjuk feljegyezve. A pesti sz.
Rókus-kórház egyházában 8 láb 7 hüvelyk, a rácz
templomban 8' 6", a belvárosi főegyházban 7' 11",
az apáczák egyházában 6' 6", a József-külvárosi
egvhízbin 5' 2", a Teréz-külvároai egyházban 3'
volt a viz legnagyobb állása az ajtók küszöbétől
szánrtva.

Pesten csak az épületekben okozott kárt
10.500,742 pftra becsülték, ide nem számítván a
házi bútorok, kereskedelmi árneműk, gabona,
marhákban stb. okozott kiszámithatlan károkat.
151 ember vesztette életét, habár a hatóságok ugy,
mint egyesek mii sem mulasztottak el a szeren-
csétlenek megmentésében, az éhezők táplálásában.

A mily nagy volt a veszély és kár,oly várat-
lanul nigy volt azután a szerencsétlenségen lehe-
tőleg segitni siető közrészvét is. Az ajandékkép
befolyt segélypénzek, külÖ ib'iző utakon történt
más segélyezéseken kivül, — 1.158,290 pfrtra
mentek.

*) A „Jelenkor'' márcz. 24-ki számában még a követ-
kezőket jegyzi fel: ,,Azon neraeslelkü emberbarátok, kik a
vésznapokbán fámdhatlanu! munkások valának tíletmeemen-
tésben; most a vagyon kiszabadításánál is folyvást sesritik
tettel és tanácsos il « szerencsétleneket. Hálás "megismerést
érdemel a cs. fc,r. katonaságnak L«derer b parancsnok-
gen-ral böles rendelete következtében példái elszántsággal
tett hasznos szolgálata. Wesseenyi Miklós bárón • a többi
múlt „imánkban _ említetten kívül mé„ Landerer Lajos

•gyei

Károlv íb, Eötvös József b w T % ? • k»P'tíny X-hy
Déne/b, Marcsiban,-; L i " > ' h "PÍry Sándor gr., Kotvos
ügyvéd, Pajor m,Wei [Z1*\ 4^ tb"'- ̂ " y m e

*».",..,'.,- , "• ' "'jegyző, Xenzor Karoly i
„v. i o e ' í : t t ^ ; k o r « > * n y i fiatal mérnök es számos egyéb em-

i hitóiil T I l ö n ö s e n kitüntető magát még a Pest-
ritk. l\L: ' \ V a p ° " u k a l jzatul esett a pusztító árnak,
" . . ; , . c U z . a n t í l l í f í ía l mindenütt jel.-n valának, hol le«ma-

l"'í • 4. i a e v t - tanácsos, es Lászlóné asszonyság, ki a
".•udvarosban az. áradás első napja ó'a 160 budai lakost lát
i-'eleiemmel és szállással, P,;sten gr Teleky Sámuel családja
sat. A vakok intézete'nek épülete a Terézia-városban
o«roskadt, s az igazgató Dolezsalek,életve.'zálylyel küzdve*
mente meg a gondjaira bízott növendékeket. F. hó 19-ke'n
10 órakor a Szerviták kolostorában hála-mise tartatván
első isteni tisztelet a véjznapok óta, a vaknövendékek
buzgó énekkel adának hálát a mindensé>' urának életük
megmentéséírt."
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Irodalom és műrészét.
j± („Munkások Újsága") czimmel uj hetilap

indult meg márczius l-jén, Kunsági által szer-
kesztve; ára egész évre 4 fórt. A munkás osztály
értelmi fejlesztése hazánkban fő-fő teendő. Min-
den mozzanatot, a mely e téren történik, öröm-
mel kell üdvözölnünk. E lap eddigi számai
tapintatosan vannak szerkesztve. Fölhívjuk rá ol-
vasóink figyelmét.

•j-f" (Uj román lap.) Szamosujvárott „Credin-
tia" czimü egyházi lap fog megindnlni Cartice
Eusebius szerkesztése mellett. A román irodalom
egyátalában gyors haladásnak indult; a mit öröm-
mel kell följegyeznünk, mert azthiszszük: mentői
miveltebbekké lesznek más ajkú honfitársaink,
annál könnyebb megértenünk egymást, belátván
mindnyájan, hogy czélunk egy és ugyanaz: az
egyéni szabadság és jóllét lehető kifejtése, meg-
őrzése.

— (A Teleki jutalomra) pályázott vígjátékok
közül hir szerint a „Bajusz" czimünek ítélték a
jutalmat. Szerzőjét József-napkor hirdetik ki.

— (Tóth Kálmán,) mint már múlt számunk-
ban emiitettük, előfizetést nyitott Ujabb költemé-
nyeire. Múltkori közleményünk kiegészítéséül
megemlitjük, hogy az előfizetési pénzek (egy pél-
dány 1 frt) vidékről a költő neve alatt Pestre
küldendők, mig a helybeli előfizetéseket Deutsch
Mór kiadó-hivatala fogadja el. — Ugy hiszszük,
elég ezt egyszerűen jelentenünk. Tóth Kálmán-
költői működését közönségünk sokkal jobban
ismeri, mintsem szükséges lenne róla bővebben
szólani.

= (A szinészeti tanoda vizsgái) márcz. 10-én
d. u. kezdődtek meg, Első nap Gyulai Pál a har-
madik osztály növendékeivel tartott vizsgát a
drámai költészet elméletéből és történetéből, s ez
alkalommal 8 leány és 2 ifjú ült az emelvényen.
Márcz. 11-én a drámai szak második osztálya, (4
ifjú és 2 leány) vizsgája volt a költészettanból;
azután az első osztályé (6 leány és 5 ifjú) a nyelv-
tan, ékesszólástan és verstanból. A növendékek
közt leginkább dicsérik Bogdanovics Krisztina,
Jeney Kornélia, Eichner A., Dulka Sarolta, Hel-
vei Laura, Rákosi Szidi, Márkus A., Lendvay
Rolline, Lukinics k. a.-t. Az ifjak közül Várföl-
dit, Gerőfit stb. Jövő hét folytán lesznek a gya-
korlati vizsgák a nemzeti szinházban, a midőn a
növendékek a„Kalmárés Tengerész," ,,Deborah"
s más színmüvekből egyes jeleneteket fognak
előadni. Ez előadások 3 nap, mindig a déli órák-
ban tartatnak.

^ (Szukk Róza k. a.) szerdán hangversenyt
adott a vigadó termében. A kisasszony gordonka-
játékát már régebb ismeri és kedveli a közönség.
Most is szép számmal jelentek meg hallgatására
és kivált az előadott darabok kevésbbé zajos
helyeit élénken tapsolák.

— (A „Magyar történelmi emlékek") I-ső
kötetéhez, melyet ifj. Kubinyi Ferencz adott ki,
egy pót-füzet jelent meg. Ez néhány pótló jegyze-
tet s igazitást foglal magában. Mindazok, kik
ama „Történelmi emlékek" I-ső kötetét birják, az
illető könyvkereskedések utján átvehetik.

— (Pályázat-hirdetés.) A magyar orvosok
és természetvizsgálók központi választmánya
pályázatot hirdet, a Rozsnyó és Dobsina városok
t. közönségei által kijelölt, s két száz ftnyi juta-
lomra érdemesített következő feladat megfejtésé-
re: „Derittessenek fel azon okok, melyek Gömör-
megye bányászatának nagyobb felvirágzását eddig
akadályozták, és soroltassanak elő azon módok,
melyek alkalmazása által ezen bányászat felvirág-
zása előmozdittatnék. E feliratot leginkább meg-
oldó értekezmény Rozsnyó városa részéről 100 uj
fttal, Dobsina város részéről szintén 100 fttal fog
jutalmaztatni. Az idegen kézzel irott értekezés jel-
igés levélkével ellátva f. é. jun. 30-ig küldessék
Pestre a központi választmány elnökéhez a
nemzeti múzeumba. A pályanyerés a m. orvosok
és természetvizsgálók f. é. XIII. nagygyűlésen
Egerben fog kihirdetni és jutalmaztatni.

Köziiitézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia.) márcz. 9-ikén

tartott math. és természettudományi osztálygyü-
lése alig fél órát vett igénybe. Póhja József r.
tagnak „az egészségügy plnlosophiája" czimü
rövidke értekezése után, melyben többek közt az
állam teendőjét az egészségügy körül hangsulyo-
zá, Szabó József r. t. a Schulzer István által fel-
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ajánlott gombatani munka ügyében kiküldött
bizottmány részéről jelenté, hogy a mű, általános
becsét illetőleg is, valódi irodalmi tüneménynek
tekintendő, ránk nézve pedig különösen azáltal ne-
vezetes, hogy honi fajok vannak benne feldolgozva.
A bizottság véleménye oda megy ki, hogy bár
szerző a kitűnő rajzokkal illustrált egész műért
egyszer midenkorra 4000 forintot, s ezenkívül hol-
tig évenkint 600 frtot kivan, mindazáltal a müvet
az akadémia kezei közül ki ne bocsássa: mielőtt
azonban alkuba ereszkednék, két szaktudóst
küldjön ki annak megvizsgálására, hogy vájjon az
egész munka, melyből csak bizonyos részlet kül-
detett be, megfelel-e a mutatványnak, s hogy a
többi rajzok is oly tökéletesék-e, mint a bemuta-
tottak. Ezt az Akadémia elfogadván, a bizottmányt
utasította a két szaktudós kiküldésére.

^.(Mikár Zsigmond,) a honvédegylet titkára,
nem akarta kiadni az egylet nála levő irományait
és emlékeit, ugy nyilatkozván, hogy őt az orszá-
gos honvédegyleti gyűlés bizta meg a titkárság-
gal és a szűkebb bizottmány nem mozdíthatja el.
Az egylet a városi hatósághoz folyamodott és oz
elrendelte a karhatalmat. A hatóságilag kikül-
dött bizottmány Patay honvédezredes vezetése
alatt, délutáni 4 órakor megjelent Mikár ur laká-
sán, de ki az illető okmányok előmutatása mellett
kijelenté, hogy az iratokat és pecsétet posta utján
elküldé Bécsbe Perczel tábornoknak, a zászlókat,
szalagokat s a tárgyakat pedig a nemzeti múze-
umnak adta át. A bizottmány tehát kénytelen
volt az elküldött tárgyakról szóló vevényekkel
megelégedni, s a városkapitányság már megtette
az illető lépéseket, hogy a kérdésben forgó tár-
gyak visszaszereztessenek.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A marhavész) teljes elfojtása czéljából,

nehogy a legelőre hajtáskor újból kitörjön, követ-
kező rendeletet tesz közzé a közgadászati minisz-
ter: 1-ör. Hogy az illető hatóság területén a szar-
vasmarhák egészségi állapotának még a téli állá-
sokban leendő újbóli pontos megvizsgálását és
minden gyanúnak azonnali feljelentését eszközöl-
tesse. 2-or. Hogy a szarvas-marhának akár köz-,
akár magán-legelőre csordában való kihajtását
szigorúan eltiltsa, mielőtt azok közvetlenül a ki-
hajtás előtt a helységek elöljárói által különösen
meg nem vizsgáltattak, s egészségeseknek nem
találtattak. 3-or. Hogy az erre vonatkozó rende-
letek kellő kihirdetéseért az illető hatósági köz-
egeket, az e rendszabályok meg nem tartásából
eredhető károkért pedig az illető községi elöljá-
rókat felelősekké tegye. 4-er. Hogy e rendeletnek
mielőbbi foganatos kihirdetésével egyidőben tu-
dassa mindenkivel, hogy az illető marhabirtoko
sok ezen óvintézkedések lehetetlenné tétele vagy
kijátszása esetében, nemcsak a marhavészből szár-
mazó országos kárpótlásra számot nem tarthatnak,
hanem még a kihágás mérvéhez képest büntet-
tetni is fognak.

** (Vásár idő-változtatás.) A Nagy-Atád me-
zővárosában eddig hétfőn tartatni szokott hetivá-
sár ezentúl pénteken fog tartatni.

** (A magyar kölcsönös biztositó-bank.) melyet
hazánk majdnem minden városának hatósága és
közgyűlési képviselete örvendetes támogatással
tisztelt meg, szervezésében már annyira előhaladt,
mikép remélhető, hogy működését ez év első felé-
ben — tavaszán — kifelé is megkezdheti.

Közlekedés*
M* (A magyar-északkeleti vasút. ) Hollán Ernő

a közlekedési minisztérium államtitkára márcz.
5-én megköté a szerződést hazánk egyik legneve-
zetesebb vasút hálózata kiépitésére, mely hatvan-
négy mértföldnyi vasutat foglal magában. Ez a
magyar-északkeleti vasút, mely a következő vona-
lakból áll: Debreczen-Szathmár-Sziget: — ebből
Tekeházánál kiágazó vonal Kassáig; honnan az
oderbergi vonal képezi folytatását, s kapcsolatát,
mely szállításaink egyik legfőbb vonala észak felé."
mig a másik kiágazas Mnnkácsnak s innen Gali-
cziába, Stri, Tarnopol felé megy. A harmadik ki-
ágazás Pest felé Vekén, Zomboron át, uj pálya-
vonal lesz.

/• (A közlekedési minisztérium) 50 fiatal em-
bert akar napdijak mellett gyakorlatilag kiképez-
tetni a vasúti szolgálatban, kik vizsgát téve al-
kalmaztatni fognak, hogy a vasúti hivatalokban
is a magyar szellem meghonosittassék.

Mi njság?
-fj- (A képviselőház első ülése) e szakban f. hó

11-kén megtartatott. Képviselők kevesen voltak
jelen; a miniszterek közül Gorove, Eötvös, Hor-
váth Boldizsár. Elnök Szentiványi Károly üdvö-
zölte a házat és bejelentette az újonnan választot-
takat. Gaal János Oláhfalu részéről újból megvá-
lasztatott; most választattak: Berzenczey László
Maros-Vásárhelyit, Móricz Pál Biharmegye bá-
ránti kerületében. Nagy Péter Kolozsvárit, és
Tokody Ágoston Nagy-Váradon. — Kérvények
és néhány fölszólalás után a rövid ideig tartott
gyűlés eloszlott.

** (Türr tiszteletére Újvidéken) diszlakomát
rendeztek. Ez alkalommal a következő felköszön-
tést monda: „Ne kövessük mi azon végzetteljes
kezet, mely 1848-ban a belviszály tüzes üszkét
dobta ezen ország lakosai közé. A jelszavak, mik
akkor hangzottak, ma már nem érvényesek. Ne
feledjük, hogy azon katastropha előtt a szerbek
és magyarok testvéri egyetértésben éltek, együtt
szenvedtek, közös czélokért küzdöttek, — miért
cyülölné ma az egyik honpolgár a másikat? Leg-
bensőbb óhajtásom, hogy a nemzetiségi kérdés
megoldassák, hogy mindenki élvezze az őt megil-
lető jogot, 8 ha ismét szerencsés leszek váro-
sukba jőni, kétszeresen fogok örvendeni, ha a
szerbeket és magyarokat testvéri egyesülésben
fogom találni."

** (Asbóth Sándor hazánkfia) tábornok és az
argentini egyesült államok minisztere jan. 21-én
meghalt, és a köztársaság kormányának rendele-
tére a legnagyobb diszszel eltemettetett. A nem-
zeti zászlót e nap minden ütegre, hadihajóra és
középületre kitűzték. A koporsót a kormányzó és
több miniszter, a külföldi diplomatiai kar, a had-
sereg főparancsnoka, s az egész helyőrség kisérte.
A halottas menet alatt és a sírnál ágyuk dörög-
tek. A holttest a buenos-ayresi prot. egyházba
tétetett le, honnan az elhunyt végrendelete sze-
rint Washingtonba szállittatik. A menetet Czecz
tábornok és Hopkins vezették, s a sirnál a köztár-
saság elnöke tartott jeles emlékbeszédet. Halálát
egy fejében maradt golyó okozta, melyet az ame-
rikai nagy harczban, mint az északi seregben
„major generál" kapott. Négy évig hordozta,
miután a leghíresebb műtőknek sem sikerült
kivenni. Becsületére vált nemzetének a távol világ-
részben is. — (Életrajza és arczképe megjelent a
„V. Újság" 1866. évi 50-ik számában.)

** (A várpalotában) kedden bensőkörü ud-
vari ebéd volt. Meghivattak: az öreg gr. András-
syné, a miniszterelnök anyja, Gorove miniszter és
gr. Hunyadi László mosonyi főispán, nejével. Ki-
rályné ő Felsége folyvást egészséges. Ö Felsége
nehéz órái e hó végén vagy april elején várhatók.
Nem megy Gödöllőre, hanem a budai palotában
marad. Mint mondják, Király ő Felsége néhány
nap múlva újra visszatér.

** (Királyné ö Felsége) Lósy Júlia úrhölgyet
választá születendő gyermeke magyar felügyelő-
jévé. A felügyelő komornyikja egy volt honvéd
lesz, — ő Felsége akarata következtében. A királyné
udvari orvosa Budán tartózkodása alatt dr. Balassa.

ffi (Simor János herczegprima's) 10,000 frtot
adományozott a magy. tud. akadémia alaptőké-
jéhez.

— (Jellemvonás egy magyar főpap életéből.)
Mint az olvasó-közönség már tudja a hírlapokból,
ecyik legkitűnőbb tábornokunk leányát veszi
egy derék magyar ifjú. Szerencsésnek nevezheti
magát a vő, mert olyan nőt nyer, a kit még az
asszonyok is magasztalnak. Az apa és leány tisz-
telői becses menyegzői emlékkel ohajták megörÖ-
kiteni az érzelmet, s több képviselő neje küldött-
ségileg keresé fel a rokonszenvezőket ez óhajtás
létesitése végett. E czélból ellátogattak egyiké-
hez legújabban kinevezett püspökeinknek. Azon-
ban nagy megilletődéssel látták, midőn a püspök
előszobáján végig mentek, hogy ott épen akkor
huszonöt árva, özvegy és koldus ebédel. A titkár
elmondá, hogy ez mindennap igymegy. Felváltva
folyton huszonöt szegény vendégeltetik meg na-
ponkint a főpap által. — E látvány annyira meg'
hatotta a hölgyeket, hogy alig volt bátorságuk*
püspök előtt elmondani idejövetelük czélját, roi-
dőn annak jövedelmét ily emberbaráti czélos
veszik igénybe. Végre a püspök unszolására
elmondák óhajtásukat. A püspök menté a1

hogy keveset adhat, mert sokfelé kell — és
aláirta a legnagyobb összegek egyikét, a mi a^
asszonyságok gyüjtőivén volt. Mikor aztán táv°"
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Melléklet a fasárnapi üjság 11-ik számához 1868.
zóban voltak, még egy szóra visszatartá őket: ha
talán a becses műemlék költségei a baráti részvét
ajánlataiból elvégre is ki nem telnének, akkor a
püspök a hiányzó hátralékot maga ajánlkozék
egészen fedezni. Mert olyan derék honfi leánya
megérdemli azt. — Az ilyen hazafias érzelmű
derék magyar főpapok éljenek! Nevét a püspök-
nek nem írjuk ide. A vakok is oda vezetik azt, a

, ki őt keresi. — („Hon.")
#(Az egészségügyi értekezletek) megkezdőd-

tek a belügyminiszter elnöklete alatt. Az első ta-
nácskozásban jelen voltak : Pataky Dániel és
Knöpfler Vilmos Erdélyből, — Nagy József nyit-
rai, — Grosz Lajos nagyváradi, — Kun Tamás
miskolczi, — Sas tolnai, — Chyzer bártfái, — No-
vak zempléni, — Török tornaijai, — Weszelovszky
és Klein komáromi. — Rock veszprémi főorvosok,
s a buda-pesti tanárok és főorvosok közül szá
mosan.

** (Az uj szász grófnál) f. hó 5-én tisztelgett
a n.-szebeni tanács és communitás. A comes a
tisztelgők előtt azon hitéi fejezé ki, hogy külde-
tésének jó következménye nem fog kimaradni.
Az ugy is haszontalan demonstratiók kerülésére in-
tett, annyival is inkább, mert ugy a magyar kor-
mány, mint a magyar nemzet a legjobb indulato-
kat táplálja a szászok iránt. Kiemeli a reformok
égető szükségét, mit az előbbi universitás sem tit-
kolt, soha, s épen ezért ajánlja a kormány tényei-
beni megnyugvást s az 1848-iki törvények, s kü-
lönösen az unió teljes keresztülvitelét előmozdító
munkásságot és összetartást. Maga részére bizal-
mat és támogatást kér és remél. A nagy számú
gyülekezet legellenzékiesebb tagjai is megnyug-
tatva érezvén magokat e beszéd által, a tisztelgés
zajos éljenekkel fejeztetett be.

:££ (Gr. Mikó tiszteletére) Péchy Manó királyi
biztos bucsulakomát rendezett, ez alkalommal vá-
laszoló felköszöntésében azt monda a köztiszteletü
hazafi, hogy a kérlelhetlen sors csaknem minden-
től megfosztá, a mit szeretett, de megmaradát ha-
zája, melynek ügyét szolgálni, különösen oda
munkálni: hogy az erdélyi ügyek mielőbb telje-
sen s a legmegnyugtatóbb alakban rendeztesse-
»ofe, legfőbb hazafiui kötelességének tartandja.
Megemlítette egyszersmind azon páratlan elő-
szeretetet és buzgóságot is, melylyel kir. biztos
ur az erdélyi ügyeket felkarolta, 8 örvendetes
megoldáshoz eljuttatni meg nem szűnik.

# (Turóczmegye) bizottmányi ülésén indít-
vány tétetett és a gyűlés pánszláv tagjai által
Pártoltatott, hogy Böszörményi László megke-
gyelmezéseért folyamodjanak a királyhoz. Csak
a z elnöklő alispán szavazata akadályozta mec e
tüntetést. Azért pártolják-e apanszlávok szélsőbal-
°ldalistáinkat, hogy az ők malmokra hajtsák a vi-
zet? Vagy egyszerűen a magyar honfitárs iránt
Kelt föl bennök az emberi indulat? Szeretnők a
másodikat hinni, de a múlt és jelen az első mel-
lett tanúskodnak.

(Egy szibériai magyar fogoly hazatérte.)
zky Pál tállyai születésű hazánkfia ki a

** (Vasúti összeütközés.) Pozsonyból érkezett
márcz. 11-ki távirat szerint Szőlős és Cseklész állo-
mások között két teher-vonat összeütközött, a két
mozdonyvezető és két fűtő halva van, egy egyén
megsebesült, s hat vaggon szét van zúzva. A Pest-
ről induft személyvonat négy órát várt Cseklé-
szen. A hiba állítólag a szőlősi (Weinern) állo-
máson követtetett el.

— (Halálozás.) A pécsi székesegyház főpré-
postja : a 78 éves Kelemen József meghalt. Nagy
barátja és ismerője volt a „classica literaturá' '-
nak, s tíz év előtt ő adott az akadémiának száz
aranyat Lucanus „Pharsaliá"-jának lefordittatá-
sára, melyet Baksay ref. lelkész nyert el.

Nemzeti színház.
Péntek, márez. 6. „Hamlet." Szomorujáték 5 felr. Irta

Shakespeare; ford. Arany János. — A britt óriás nagy re-
mekeinek ez egyik legnagyobbika végre magához me'ltó
köntösben jelent meg színpadunkon, t. i. Arany János re-
mek fordításában A szinház is megtett részéről mindent, a
mit tehetett, hogy a mű méltóan legyen elő is adva. ' A
nagy inű ezúttal, az egy Fortinbras-jelenet kihagyásával,
teljesen adatott; az ima- és a sirásó-jelenet sem maradt
ki, mint azelőtt mindig. Az előadás igy, bár félhétkor
kezdve, féltizenegyig nyúlt, de a rendkivüli nagy közönség
folytonos érdekkel s figyelemmel kisérte. Hamlet szerepét
Lendvay adta, s bár sem apját, sem Egressyt nem érte el
benne, szorgalma, ráfordított tanulmányai s gondja dicsé-
retet érdemelnek; volt néhány valóban sikerült jelenete is,
kü önpsen az anyjával (a 4. felv.) és a vég-jelenet. Ofóliát
*elekine szépen s értelemmel és mély érzéssel játszotta.
Szigeti Poloniusza és Szerdahelyi sírásója aj legszigorúbb
igényeket is kielégíthették. Tóth a királyt helyesen fogta
fol, de néhol, kivált az ima-jelenetben túlzásával, szemfor-
gatásaival s görcsös bántalmaival vétett a nemesebb műiz-
lés ellen. A királynét, bár Jókainótól óhajtanok látni,
raulayné is dicséretesen adta. Laertes is jókézben volt-
Paulaynál. A színészt Feleki értelmesen, helyesen szavalta,
bár — elején kivált — egy kissé több tűz s némi túlzás (a
költő intentiójához képest) nem ártott volna. Komáromi
az öreg Hamlet szellemét jól és helyesen adta; valamivel
kevesebb mozgás még növelte volna hatását. A melléksze-
repek is mind jól voltak betöltve. A rendezés gondos volt
s sokat tett a hatásra. — Átalában elmondhatjuk, hogy
örömünk volt az egész előadásban. A koszorús költő-forditó
hivatott, de nem volt jelen.

Szombat, márcz. 7. „Fekete dominó." Vig opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Auber.

Vasárnap, márcz. 8 „II. Rákóczi Ferencz fogsdqa "
Színmű 5 felv. Irta Szigligeti.

Hetfö, márcz. 9. „Égy szegény ifjú története.'' Szinmü
5 felv. Irta Feuillet; ford. Hegedűs és Feleki.

Kedd, márcz. 10. „Ördög Rolert." Opera 5 felv. Zené-
jét szerz. Meyerbeer. Botter Irma k. a. jelenleg bécsi tán-
czosnő; ki több évig volt színházunk első tánczosnője, ez
este mint vendég lépett föl. A sirbolti tánczjelenetalkalmá-
val nemcsak sok tapsot, de bokrétákat és koszorút is
kapott.

Szerda, márcz. 11. „Hamlet." Szomorujáték 5 felv Irta
Shakespeare; ford. Arany János.

Csütörtök, márez. 12. „A szerelmes ördög" Ballet 5
felv. — Bolter Irma k. a. második és utolsó föilépteül.

szállították, onnan aztán vissza. Most levele után, jó útba
igazítottuk. Ugy hiszszük, egy-két nap alatt ott lesz.
. — Taliya. S. I. Az érdekes tudósitást köszönettel vet

tuk, s közelebbi számunkban közrebocsátjuk.

SAKKJÁTÉK.
433-dik sz. f. — Bayer K o n r á d t ó l ,

(Olmützben).
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul és 3-ik lépésre matot mond.

A 428-dik számú feladvány megfejtése.
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)

Szerkesztői mondanivaló.

y szib gy fogoly hazatérte.)
pravszky Pál, tállyai születésű hazánkfia, ki a

legutóbbi lengyel fölkelésben, e szerencsétlen
testvérnemzet iránti rokonszenvből, tettleges részt
vett, s muszka fogságba kerülvén, Szibériába
hurczoltatott, rokonai kérelme következtében
Megnyervén Ö Felsége a király hatályos közben-
járását, közelebbről szabadon bocsáttatott. Majd-
nem 2000 mérföldnyi útjára, a honvágytól sar-
kalva, megújult reménynyel indult; s útjában,
írkucskban egy magyar hazafira, Madácsy Lipót
szűcsmesterre akadva, attól tetemes segélylyel
ellátva érkezett vissza szülőföldjére, hol őt, mint
egy halálból visszajövőt, határtalan örömmel
fogadták. — A tudósítást, melyből ezeket merít-
jük, egész terjedelmében közöljük a „Politikai
Újdonságok" legközelebbi számában.

— Szelezsény. B. L. A régi költeményről nem tud-
juk még, nem volt-e közölve valahol. Videmann nekünk is
kezünknél van. P. A. arczképét rövid időn megküldjük.

— Sárospatak. S. I. A késedelem oka valóban' az
volt. Most már nincs akadály s legközelebbről jőni fog. A
kivánt pedig — megy.

— Hanva. T. M. A könyv itt van. A kívánat szerint
fogunk tenni.

~ München. K. G. A szép képeket nagy köszönettel
vettük s kérjük még a többit is A küldeményt elindítottuk
Szerencsés utat, s üdvözletet!

— Fogaras. L. Zs. A megjegyzéseket fel fogjuk hasz-
nálni, s mint szemtanutói több adatot is szívesen vennénk
Vájjon nem lehetne-e a hős arczképét is megszerezni vala-
honnan ?

•1.T T,*t*'Fi P- E l ö b b . m é g egy kis gyakorlat kell, miga világ elébe lehetne lépni. °
— N.-Várad. P. F. Az arczkép és életrajz megjött.

De oly gyors közlést lapunk kimért köre, mely tárgyhal-
mazunkkal épen nem áll arányban, tesz lehetetlenné.

p é é r . Z B. A féniekról valamelyik közelebbi szá-
munkban fogunk egy kis ismertetést adni

r i . F - N y * r á d - G - K - Miután az utolsó posta hibásan
volt följegyezve, mindkét könyvcsomagot előbb Szeredára

ét.
1. Va3—a7 tetsz. szer.
2. V vagy H ad mattot.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— MiskoUzon: Czenthe József. — Harasztiban: Gr. Feste-
tich Benno. - Pesten: Rakovszky Aladár. - Homonnán:
íarkas Bertalan. — Komáromban: Nyáry Ferencz. —
F.-Nyárádon .- Gérecz Károly. — Cs&kvdron: Kling Iván.
— A pesti sakk-kör

AVASÁRWIUJSiG
Politikai Újdonságokra

április elejétől kezdve előfizethetni, postán küldve
vagy Budapesten házhoz hordva:

A hét lapra együtt:
Évnegyedre (april—június) . . . % ft. 50 kr.

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Évnegyedre (april—június) . . . 1 ft. 50 kr.

Csupán a Politikai Újdonságokra:
Évnegyedre (april—június) . . . 1 ft. 25 kr.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
AVasárn. Újság és Polit. Újdonságok

kiadó-hivatala. '
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

_ Lapunk mai számához mellékelve
küldetik szét a „Jo Barát" czimü képes uisáa
előfizetési fölhívása.

, . . , í ! e I I , é k l e t í Előfizetési fölhívás a
„Nefclejts szépirodalmi és divatlap 1868-iki
folyamára.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetiuap
Katholikns és protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Márczius
D 3 Krisztina
Heribert pk.
Gertrud, Patriez
Böjt közepe
József Jéz. nev.
Joakim patriar.
Benedek apát

P 3 Ocoli
Ábrahám
Földike
Sándor, Ede
József
Hubert
Bene

Márczius (ó)
3 F 6 Hl. böjt.
4 Gerasim
5 Syropus
6 42 vértanú
7 Chersonin
8 Theophil
9 40 vértana

Izraeliták
naptára

N a p
hossza j kél

Adar R.
21 Juda
22 Judás
23 Templom
24 [szentel.

S. Hahó.

f. p.
355 10
356 9
357 9
358 9
359 8

0 8
1

6. p.
6 13
6 11
6 9
6 7
6 5
6 3
6

ő. p
6 5
6
6
6 10
6 11
6 12
6 14

Hold változásai. l£ Utolsó negyed 16-án, 2 óra 58 perczkor reggel.

H o l d
~| kél nyng.

f.
257 21
269 30
281 25
293
305 4
316 56
328 54

ó. p.
0 34
1 30
2 20
3 3
3 45
4 20
4 53

10 7
10 50
11 36
este
1 23
2 21
3 22

TARTALOM.

Ma húsz éve! (három képpel.) — Táncsics Mihály

(arczkép.) — A budapesti árvíz (1838). — Tárház: Iro-

dalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Ipar

gazdaság kereskedés. — Mi újság? — Nemzeti szinház.

Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Het!-naptár.

Felelős szerkesztő: JVagy Hiklós.

1 H
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HIRDETÉSE

"FÜGGÖNYÖK
egy ablakra 5, 6, 8 10, 14 ftig.
Vászuniu-inü, himzek, csipkék.
Pesten, 1 111*St*II ff • váczi-utcza.

1P^~ összes ü?,leti árjegyzék
| Vérmentve *"W0t 43(1 — 7) \

Szerencse ajánlatok.
„Isten áldása Cohn'-nál!

Több mint 2 millió ftnyi[

klSOHSOLtSlj
A húzás kezdete m"rcz. 16 án.

Csak 4 vagy 2 osztrák forint az ára
egy az állum által biztosított valóban
eredeti állam sorsjegynek (nem be-
tiltott ígérvények), melyek a pénz-
összegbérmentes beküldése mellettmég
a legtávolabbra eső vidékre is megkül-

detnek.
Csakis nyeremények hazatnsk ki.

A főnyeremények összege: 225,000;
125,000; 100,000; 50.00O;30,OOO;
20,000; 2-szer 15,000; 2-szer 12,000;
2 szer 10,000; 2-szer 8000; S-stor
6000; 8-szor 5000; 4-sz>r 4000;
10-szer 3000; 79 szer 2000; 4-szer
1500; 4-sz«r 1200; lOS-ször 1000;
105-siör 500; 6-szor 300; UUszer
200; 7906-szor l"0 stb. forint. — A
nyeremények s hivatalos sorshúzás-
lajstromok az eldöntés után általam pon-
tosan , gyorsan s titoktartás mellett
megküldetnek. 51(2-2)

Érdekletteimnek egyedül csak az
ausztriai államokban következő főnye-
remények u. m. 300,000; 225,000;

187,500; 153,500; 150.000;
130,000; 125,(100; 103,000; 100,000
s legközelebb ismét azaz: szept. 11-én
50,000 tallér fiiettetett ki általam.

Lá/i. Sáms. Colin
in Hamburg,

Bank- und Wechselgesehaft.

Titkos betegségek
bámulatom sebességgel alaposan g} ó

j4) it tatnak meg.
Tauber orvostndor

volt tábori főorvos által,
felső-országuton, 7 dik sz. a. „Szeged
városához' czimzett kávéház átellené-
beni emeletes házban.

ÍW~ R»ndel 11 órától délutáni 3
óráig. Jutalék díjjal terh lt levelekre
válasz adatik. 2378 (8—12)

Pályázat.
A tizezer népességű Nagykun-Turkevi-

ben a városi főorvosi állomás megi• rülvén,
arra ezennel pályázat nyittatik. — Évi fize-
tés: 400 ft. és szabad lakás. - A kik tehát
ez állomási megnyerni óhajtják a kellő ok-
mányokk«l felszerelt folyamodványokat a
f. évi ápril 10-kéig alulírotthoz elküldeni
gziveskedjenek. 63(1-3)

Kelt Turkeviben, mártzius 8. 1868.
Moksay Mihály, főbiró.

Komoly

házassági ajánlat.
Egy a magasb osztályhoz tartozó 26

éves fiatal uriegyén, földbirtokos Magyar,
országban, 5 6000 forint évi jövedelem-
mel, óhajt egy tisztességei kisasszonynyul
vagy fiatal gyermektelen úrnővel, kinek
vagyona kénzprinzben vagy fek-ő birtokban
az ajánlattevő vagyonával megfelelőié^
szinte felér — házasságra lépni. A háza-
sulandó ismeretlen leven, kényszerítve é r i
magát a nyilvánosság terét ezélja elérést}
végett igényb') venni.

Szives ajánlatokat fényképpel ellátva
a legnagyobb titoktartás biztosítása mellett
II. B. L. czim alatt elfo?ad posterestante
Pest. (A fényképek, kívánatra visszakül-
detnek. 48 (2 -2)

Váczi-utcza a n. szálloda épületében.

Sc
N

KiNZ JÁ1. JÓZS. és TA1SA
fiók vászon-raktára

„a virág-kosárhoz"
váczi-utcza a nemzeti szálloda épületében

<J E « T Í : X.
ajánlja gazdag választékú ruinhurgi, hollandi, creas, fehér-
fonal ée siilé'ziai vásznait, azonkívül asztalkendőket, tö-
rülköző és vászon zsebkendőket, asztal és ásyteritöket,
fehér és> színes á«y és butorcshivaszoí, naiikhigut, fehér
és síines perkált, ablakíűgKÖnyt, linón (Mou!) batlist,
clair, sima és virágos mousselint, mindennemű béléseket,
ugy nagy választékban kész fehérneinüeket valamint min-
den e szakmához tartozó czikkeket a legjuíányosabbra

szabott árakon.

A vásznak valódiságáért jótállás biztosittatik.
JgĴ L* Vidéki megrendelések külé'nös figyelemmel és

pontosan teljesittetnek. 66 (1)

6-
T
v.
Sí-

5

Váczi-utcza a n. szálloda épületében.

A tavaszi idényre.
Tavaszi legyezőket, gömbölyűket pa- j

pir, vászon és selyemből 12, 25, 30 kr.,
1 ft. 25 kr., 2 ft. 25 kr., 4 ftig.

Fa-legyezoket, simákat és áttörötteket,
a legújabb nemekben 25, 80, 40, 60,
80 kr , 1 ft, 5 ftig.

Zsebbrli ftsszetoló-legyezdket, papír,
vászon és selyemből 75 kr., 1 ft. 15 kr.
és 2 ftjával.

Nap-emy4ket. félrehajtható kis kézi-
ernyőket 2 ft., 2 ft 80 kr.,8 ft. 15 kr.

IVap-ernyéket, sima „En tout cas" félé-
ket 2 ft. 80 kr., 3 ft. 40 kr., 3 ft. 70
kr., 4 ft 25 krtól 5 ftig.

Nap-ernyöket, Foularddal bevontakat,
bélelve 8 ft. 65 krtól 7 ftig.

Nap-ernyóket, párizsi legújabb kiállitá-
suakat 5 fttól 12 ftig.

Esernyőket, Alpacca kelmével bevonva
4 ft — Selyemkelmével 5 ft. 60 krtól
10 ftig

Nagy nap-ernyőket, urak részére 2 ft.
26 krtól 4 ftig.

Rugany (Gummi) öltönyöket esköpe-l
nyegeket, 11 ft. 85 kr., 12 ft, 75 kr.,
18 ft. 50 kr. és 15 ftjával.

Sétnbotokat, legújabb nemüeket 25, 30,
40, 50, 60, 80 kr., 1 fttól 12 ftig, ezek
között mint „idei újdonság1* teieme-
lendők az „aczél nád botocskák.

Angol lovagié-nyergeket, legjobb ne-1
nmeket 15 fttól kezdve a legfinomab-1
bakig.

Angol kantárokat, 2 ft. 65 krtól 10 ftig, j
kengyelvasszijakat 2 ft. 50 krtól 3 ft
30 krig, ugrószijakat, hajtóostoro-
kat, kengyelvassakat, sablákat, nye-
regtakarókat, lovaglóostorokat s min-
den más lovaglószereket

Angol plaid-szijakat. gyermekeknek
45 és 80 kr., nagyokat 90 kr. és 1 ft
20 kr , válbaakanzthatókat 2 ft. 25 kr.

Gummi-labdákat e* ballonokat, szür-
kéket és színeseket, minden nagysá-
guakat 10 krtól kezdve dús választék-
ban ajánlanak

Kertész és Eisert Pesten,
Dorottya-ntcza 2. szám. a „mag.var király" czimil

szállodával szemközt.

köldjuk át.

' írásbeli megrendelések gyorsan és pontossággal teljesittetnek.
' Dúsan ellátott raktárunk kimerítő czikksorozatát kívánatra bérmentve I

64(1 -5) '

gegeti Magen-ond Unterleibsbeschwerden gegen Leberleiden
Verstopf ung, Hámorrhoidê Verschleimun j,Sodbrennen.

gyomor- s altesti fájdalmak, máj betegség,
dogulás, aranyér, eliiyálkásodás és gyo-

morégetés ellen.
IKs* Kapható Pesten: Török József gyógy-

szerésznél, király-uteza 7. szám alatt. 15 (6-12)

KLEMM ISTVÁN
kir. kizár, szabadalm.

kolompár-, tengert- * répainas-vető-gépe
egyszerű, czélirányos s szilárd szerkezetű.

S J ^ " Bővebb tudósitást ad gyártója: Hác^rk Mór, sza-
badalom-tulajdonos, irodája: Pesten, nádor-uteza, 19. sz. 50 (2—4)

Gyermek *3i£3i

yvSZONNKMÜ
! ingek, hosszú vánkosok, szo-
I ritók í-tb.
| Pestcu. TÜfSütl F. váczi-utrza ,

Öí«zes üzlet! árjegyzék bér-
44 (1 — 4)mentve

Pezs^őbor
közvetlen Francziaors'H^ból beho/vti,
vániuK'::(es<tve, l:4dí!(ban 6paiaezkj -val
s feljebb a l'hampagne leghir ove.-b

gtáraiból. u m.
tloét Al/handon a Rpernny e-emnnt

rosc . . 3 -V. 50 kr
Napóleon gr«nd vin á Ay c í a t

rose . . . . 2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból ' s palaczkok-

ban 1 ft,. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése v-'-tZ} utánvs t

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen 20 p« acík vétel-
nél 5° „ engedtetik. r289 (20—50)

Alexander IHoch,
in Wien, Ober Döbling Nr. 28.

Külső és titkos betegségek
és

gyengeségeket"*!
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerre! bámu-
latos gyorsan PS alaposan gyógyít W êisz
J. gyak. orvos és szuiosz, az itteni e-.
kir. garnisonfAknrhazban kiszolgált
osztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktartás, mint r. gyógyezélok-
hoz jól beosztott rendelő-intézetében
Pest. kis mezó-uteza 33 sz- 1 emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
7 órától lO-ig és délután 1 — 4 óráig

Férflak és hölgyek részér*; külön
bemenet és külön várs?oba

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kiváüatra gyógyszerről is
gondoskodik. 62(2 — 12)

Kertész és lisert
Pesten, Dorottya-uteza 2. sz.

a „magyar király'' szálloda dtellenében)
| ajánlják újonnan berendezett

FEGYVER-
KAKTÁRlkAT.

I Miután megszűntek azon nehézségük,
J melyekkel a fegyverek birtoka eddig össze-
i kötve volt, különös feladatunkul tűztük ki
i olcsó árak mellett tökéletesen biztos és jó
I minőségű fegyvereket szállíthatni,s igy ezen
I czikk megszerzését mindenkinek lehetsé-
| gessé tenni, dús választékban ajánlunk en
! nélfogva.
Kgycsövn fegyvereket 8 ft 50 krtól

kezdve;
Kétr*6vft percussiós vadászfegyvere-

ket 16 forinttól 60 ftig;
Kétcsövfl Lefanchenx vadászfegyvere-

ket 50 forinttól 100 ftig;
Lefancheux Revolvereket 11 ft. 50 krtól

50 ftig;
Egycsóvü zsebpisztolyok párját 8 f-

20 krtól 20. ftig;
KétcsAvfi zsebpisztolyok párját 6 ft. 50

krtól 25 ftig;
nemkülönben Flobert-féle szoba-plsz'O'
lyokat és puskákat, Lefaucheux-tftl'*'
nyéket, mindennemű gyutacsokat, gy 0 '
tacs-gépeket, vadasc-taskákat, s a vad*'
szatminden egyéb és legújabb szükségle*eI '

£ "̂s?" Írásbeli megrendelések gyorsan
különös figyelemmel teljesítetnek. 36 (4~" /
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Megjelenik e f. év márczius 25-én
ily czimü munka:

HONVÉDVILAC
szerkesztik

Kunsági es Potemkin.
2 vastag kötet. Színezett képes borítékban ára a két kötetnek 2 ft.

Utánvétel melletti megrendelések az alulírt k iadóhoz intézendök.
Az ilyképen megrendelt példányok bérmentve küldetnek el.
10 példányra egy ingyenpéldány jár.

A tisztelt magyar közönséghez, különösen a magyar honvédekhez
Oly események, minők 1848- és 1849-ben történtek, — oly események, minők

magyar honvéd nevének dicsőségét örökre megalapították, máshol korszakot alkotnak
az irodalomban. A. kortársak. az események részesei nyilvánosságra hozzák élmé- j

A Honvédvilág ezúttal közrebocsátott két kötete következő érdekes műve-
ket hozza:

A kétszázezer. Élénk leirása azon jelenetnek, midőn

A mi szabadságharezunk irodalma
eddig csekély. A harci idején fegyvert
forgattak a toll emberei, azóta pedig ha-
tártalan önkény tartotta nyűg alatt tehet-
ségöket Egy-két memoire,néhány polémia,
pár antho'ogis egyetlen nagyobb mű ösz-
szesen 40— 50 kötet képezi 1848/o-ki egész
irodalmunkat. Pedig százakra mehetne e
kötetek száma. Hol vannak egyes nagy
csaták és hadjáratok kimerítő leírásai,
hol a terjedelmesb élet és jellemraj-
zok, hol a történetírás szolgálatára álló
részletes adatok, egyének és események
megítéléséhez? Nem tapasztaljuk e a szán-
dékosan előidézett homályt ez óriási ese-
mények fölölt? nem érzi e mindenki a ki
azok élőtanuja és részese volt, vagy irántok
nemes érdekkel viseltetik, nem érzi-e,
hogy e könyvekben távol sincs mindaz
előadva, a mit előadni lehetne és kellene ?
s nem ösztönzi-e a vágy amazokat, hogy
egy-egy részlettel, adattal járuljon a ma-
gyar harczi dicsőség e ragyogó korszaká-
nak történelméhez?

E hiány érzete, ez ösztöntudása
vezette alólirottat egy oly irodalmi vál-
lalat megindítására, mely a szabadság-
harcz eseményeinek tárháza, hú képe az
epizódoknak és egykoron bő forrás le-
gyen a forradalom kimerítő történetének
megírásához, a homály elhárításának kö-
telességérzete hozta létre a Honvédvi-
látt czimü munkát, melynek két első kö-
tetét ezennel &•>. olvasó közönség és külö-
nösen a volt honvédek és a honvédségre
készülő ifjúság elé bocsátja

A vállalat szerkesztésére honvéd -
ket kértem föl: Kunságit, ki a honvéd-
ség koletkeztétől a világosi gyászas na-
pig a legnevezetesb csatákban jelen,
18)8 ban az őszi és téli hadjáratoknak,
1849-ben a tiszavidéki csatázásoknak és
Görgei nevezetes hadjáratainak mint hon-
védtüzér részese volt, azóta pedig a lap-
irodalom és a költészet terén ismeretessé tette nevét, - éí Potemkin Ódont, ki az
ország keleti részében mint honvédhuszár vitézkedett, s közelebb a temesvári csata
és a ma(?yar hadsereg feloszlása leírásával méltó figyelmet költőit maga iránt.
Mint szemtanuk vagy az események figyelő kortársai, és másrészt jó nevű írók,
ugy saját élményeik leírásában, mint mások munkájának megiteléiében, mindkettő
illetékes.

magyar ország-
honvédet és hozzávaló pénzt szavazott
meg a veszélyben forgó haza megmen-
tésére.

Kossuth, Ilakoczy, Klapka, Ber-
csényi indulója. Az elsd kettő Kunsági,
a másik kettő Thaiyi Kálmán müve. Ze-
nére alkalmazott és könnyen énekelhető
inddulők.

Vilmos huszárok hazajfivetele
Galicziábél. Hermán János őrmester elő-
adása nyomán, ki derék huszáraink haza-
jövetelében egyik tényező volt-

Jókai Mór egy szép beszélye a
debreczeni csatából.

Bem tábornoktól emlékirat, és
Bécs ostromának leírása.

Sárosy Gyula menekülése Komá-
diban.

Csataleirasok a szelindeki, vízak-
nai, szászsebesi, szászvárosi, aradi, nagy-
szebeni, branyiszkói és budai, eszéki esa-
ták és ostromoktól.

TóvSIgyi Titosz beszélye egy hős
huszárról és egy leány-tüzérről.

Szinésaelnk részvétele a szabad-
ságharezban. Szerdahelyiről, Lendvayról,
Szathmáryról, Fitosról stb.

Honvédtörtéaetek. Ábray Ká-
rolytól.

Komárom ostroma és feladása
Hamary Dánieltől.

Életképek, dalok, tréfák, leira-
tok, adatok, elmetuttatasok, epizódok
Jókai Mór, Vadnay Károly, dr. Sikor Jó-
zsef, Kunsági, Potemkin és másoktól.

*s ily gazdag tartalom mellett a
Honvédvilásf két kötetének árát csnpán
két forintban állapítottam meg, mert
erős meggyőződésem, hogy a honvédek,
és a szabadságharcz iránt érdekkel visel-
tető közönség tömeges pártfogása lehe-
tővé teendi ily csekély ár mellett is a vál-
lalat fenállását. E tömeges pártfogástól
függ, hogy folytassuk-e és mily körülmé-
nyek közt a vállalatot, e tömeges pártfo-
gásért fordulok teljes bizalommal a honvé-
dekhez és a t. közönséghez.

A szabadságharcz fénypontjainak feltárása szükséges a nemzeti dicsőségnek, árny-
oldalainak felderítése szükséges a történetirásnak. Legyen szabad arra számitnom, hogy
midőn e feltáráshoz ős felderitéshez a magam tehetségéhez képest járulni kivánok, a sza-
badságharcz élő részeseinek és kortársainak segélye törekvésemet lehetővé teszi.

Pest, 1868. márczius hó
(1-2) Heckenast tinsztáv

(Pest egyetem utcza 4-ik szám alatt).
*«
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A t. ez. közönség előnyére!
A legnagyobb, az 1867-ki kiállítás alkalmával a legfőbb, és pedig ezüst

éremmel kitüntetett vászon-gyára

FOGL E.-nek Bécsből
jelenti, hogy szerencsés fonalbevásárlás és csekélyebb agio folytán,
daczára az oly élénk keletnek, mégis valamennyi rumburgi vászon
árukból és kéz fehérruhákból 30° ()-nyi reális árelengedés mellett a

jelen pesti vásár ideje alatt
Pesten, szervita-tér 5-dik szám alatt

végeladást rendez.
iSzen, a kiállításoknál egyedül a ki-
zárólagosan ezüsi éremmel kitünte-

rí^; tett gyára

~á' FOGL gj.-nek Bécsből
jótáll tiszta vászonért, következő

szabott árakon.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket,legyenek azok bármely nyel-

ven irva, a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett, mindenhova
elszállítani készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás biztasitása mellett. Alább követ-
keztetjük szíves átttkintés végett jelentékenyen lejebbszállitott gyári-árjegyzékün-
ket, úgymint:
Hamburgi vászon férfi-ingek (nyak-

bóség átadása mellett) 1 ft. 50 kr., 2,
8, 4, 6—6 ftig a legfinomabbak.

Hamburgi vászon nöi-ingek, simák
1 ft. 8ü kr., 2 fi.; finom horgoltak 2
ft 50 kr. (schweiezi formára) ; egészen
uj szabásuak hímzéssel 3ft., 8ft. 50 kr.,
4 - 5 ftig; valamint legfinomabb vá-
szon- és batiz-ingek himezéssel 6 — 8
forintig.

Férfi-gatyak 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
ft. 50 kr.. 8 ftig; lovagló, franciia- és
magyar szabásra.

Bíői vászon-lábravalók ugyszinte per-
kail és bnrchentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
hímzéssel 8 ft.

Hölgyek szamára pongyola vagy éjt-
corsettek, perkail vagy finom bar-
chentból 2 ft., 2 ft. &0 kr.; vászon
vagy franczia batizból, hímzéssel 8
ft 60 kr., 5-6 ftig.

üöi alsósaoknyak perkailból 3 ft., fod-
rozva vagy legfinomabb barcheniból
4 ft., horgony vagy himzett betéttei 5,
6—8 ftig (uszállyal).

Nöi-harisnyak vagy férfi félharisnyák
l tuezat ő, 6, 8' 10 ftig a legfinomab-
bak.

Luxus férfi-ingek, műmellel 6, 7 -8 ftig.

1 tuezat vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr..
2 ft, nagyobbfélék és finomabbak 2
ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5, 6 - 8 ftig.

tuezat czfrna batiz-zsebkendAk
hölgyek számára 5, 7, 9 — 10 ítig a
legfinomabbak.

Asztal- vagy törülkfizo-kendök 1 tu-
ezat ára 5,6, 7 9 ftig (ezérnadamasz).

Egy vászon asztalkészület 6 szsmély-
re (1 abrosz 6 ahhozilló asztalkendővel
5, 6, 8 — 10 ftig (legfinom damaszból).

Egy asztalkészűlet 12 szenffélyre az-
az: 1 nagy abrosz 12 ahhozillő asztal-
kendővel 10, 12, 16—20 ftig (legfino-
mabb damasz).

30 rőfös színes ágyneműre való 8, 9,
10--12 ftig a legjobbak. v '

30 rőf kéz!fonat-vászon fehérítve, és
daplaczernából fehéritetlen 7 ft. 50
kr., 9 (t. 50 kr., 11, 18, Efr-18 ftig a
legszebbek.

80 rőf V* széles iegiobb minőségű rom-
bwrgi vászon 15, 16. 18 — 2ü ítig a
legjobbak.

30 rőf kreasz vagy gazdasági vászon
14, 16, 38—20 ftig a legszebbek.

40—42 rőf kitűnő takácsvaszon. finom
ágyruhára vagy 12 »öi itigre 14, 15,
18, 22 — 24 ftig a legszebbek.

48 róf belga takacs-vaszon 22, 25, 80
ftig (ingekre nagyon ajánlható).

50 — 54 rőf hasonlithatlan jóféle rnm-
burgi- vagy hollandi vászon (ké?i-
fonat) és */« széles 20, 25, 30. 35, 40
50—60 ftig. 67(1-6)

Ingek, melyek a
testhez nem jól
állanak, visszavé-

tetnek.

Levélbeli megredelések jótállás mellett
mindenüvé elküldetnek. A levelek ek-

kép czimzendők:

FOGL E. Bécsből

Az 50 ftig megren-
delők vagy egy pá-
risi kasmir-szőnye-
get kapnak ingyen.

szervita-téren 5-ik szám alatt Pesten.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik
szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

A közös viszonyok rendezésére
vonatkozó okmánytár.

(A tizenötös albizottmány javaslata. — Külön véleme'ny. — 1866. november 17-ki kir.
leirat.— Deczember 20-ki felirat. — Ahatvanhetes bizottmány tanácskozmányai. — El-

fogadottjavaslat. — 1867. febr. 17-ki k. leirat.)
Nagy 8-rét (VII. és 121 lap). Fűzve 1 forint.

Vetőmagok.g
A gazdászathoz tartozó mindennemű magok, úgymint lóhere-, fű-, takar-

mányrépa-, s más közhasznú növény-magok, valódi hollandi és franczia kerti és
fózelék-iiiagok, fa- és bokor magok, több száz különnemü virág-magok, vala-
mint a leggyönyörűbb Georginák stb. igen olcsón és csalhatlan minőségűek

kaphatók: HOFFMANN J.
magkereskedésében Peaten,a „vetöemberhez." Dmasor a kis hid-uteza szögletén

az „angol királynöu-hez czimzett vendéglő épületében .
Árjegyzékek és minták az illetők kivánatára bérmentesen
megküldetnek. 49 (2-8)

PHILIPPE K0H1V
(Patek, Philippe és társa hírneves éragyárosok tanít-

ványa Genfben)
dicséretesen ismert

ÓRA-ÜZLETE
PESTEK,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát, Z évi jótállás mellett az alább következd árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely

állásban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani- kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerict az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10 — 11 forint

arany-foglalvánnyal, rugóra 12 — 18
hölgyek szamara 13-15
8 rubinra 14—15
kettős födéllel 15 — 16
kristály-üveggel . 15 — 16

horgony-órák IS rubinra 16, 17, 18
kettős födéllel 18, 20, 22, 24

angol horgony-órák kristály-üveggel 19, 20, 22, 2±
horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24
valódi iremontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—80
ugyanazok kettős födéllel 85 —38

Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra 30—82
hencei-órák arany-köpennyel 84—36
órák hölgyek siámára 4—8 rubinra 25—28

,, hölgyeknek arany-köpennyel 32 — 88
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40—45
„ hölgyeknek kristály-üveggel 42—45

ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
ugyanazok zománcz és gyémánttal 55 — 57
horgany-órák 15 rubinra 36—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel . 45—50
horgony-órák kettős födéléi •. 55 — 58
ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 9S

„ kristály-üveg s arany köpennyel 60 - 75
horgony-órák hölgyeknek 36—49
ugyanazok kristá y-üveggel 48 — 52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel ö'.i -55
remontoir-órák \ 70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel 110,120,130,150,160

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20 22 24
óra és félóránkinti ütőre 30 32
óra és negyedóránkicti ütőre 48, 50, 55

Havi regulatorok . 30— 32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig. .- ^
Legfinomabbak franezia alakú 8. 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15ftig.
Hosszú nyaklánczok 7, 8 ft 50 kr. 9, 10, 15 ftig.

gJBF~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan telje.úttetnek.

Órák cserében is elfogadtatnak.
Kijavítások, saját szerkezetű szerszámokéi gépek segítségével, Genf,

Brűssel és Paris leghirnevesb óragyárakban 8 éven át szerzett tapasztalatok alap-
ján 1 évij(5tállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számíttatnak.

Órák, melyek neia tetszenének, kicseréltetnek. 35 (6 — 12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Óvodai és iskolai

VERSEK ÉS DALOK.
Kis gyermekek használatára

összeállította PáSZtOFÍ LípOt, oki. óvó.
(147 lap, 16-rét) tarka borítékba fűzve 3 0 krajezár.

A kertkedvelők és erdészek figyelmére.
A gyakorlati kertész-társulat, melynek czélja a kerti ipar és honi mag-
termelés előmozditása, ügynökségében kapható: mindenfaj konyha-
kerti virág, erdei és tülevelü-fa, a legállandóbb és legjelesebb
dinnye és dohány-mag, legtöbbnyire már a t. ez. társulat tagjai

termelése.
Mindenfaj: tűlevelű és erdei-facsemete, díszfa és diszbokor, az

angolkert és fasor ellátásra.
Gyümölcs-fa minden fajból, erőteljes és dúsgyökeres 3—6 éves

darabja 30—60 krig.
Közönséges és virág-körös, amerikai jávor, beszterczei szilva,

szederfa-ültetmények 4 — 7 láb magas, száza 10—20 frt.
Akácz és szeder, 2 éves iiltetmények, ezre 8 frt.
A hires takarmány-fűmag Bromus Schraderi fontja . . . 70 kr.
Canagana arborea a legszebb és legállandóbb sövénynek fontja

1 ft. 50 kr.

Marc Ferencz, idgyó-utcza 6. sz. a.
47 (2 — 6)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gasítav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizenötödik évfolyam.12-ik szám.

Pest, márczius 22-én 1868.

„ Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
í snpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - _ F é W e J ft. - C.npan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre'2 ft. 50 kr.

~—™^̂ ^ többszöri
díj külön

Az erdélyi szászok és mostani ispánjok.

C O N R Á D M Ó R.

Szabadságaikat, a melyeket közvagyo-
nuk és igazságszolgáltatásuk intézésére
nyertek, gyakran próbálták kiterjeszteni a
politikai ügykezelésre is. E tekintetben azon-
ban annyira sem jutottak, hogy törvényes
szint adhassanak követeléseiknek.

Szép szabadságaiknak az idők folytában
félszeg kinövése támadott, mint minden oly

Erős bürokrata osztály fejlett ki nálok, _
mely ügyeik intézését s a közvagyon hasz-
nát lehetőleg kizsákmányolta.

Os intézményeik szerint városaik egy
hatóságot képeztek a körülöttük levő szék-
kel. Ennek következése lett, hogy a város
polgárai túlnyomó befolyásra jutottak a
földmivelő és sokkal mostohábban képviselt
nép fölött. Mig e rendszert azért ápolták,
hogy általa a vidékükön lakó magyar és
román elemet teljesen kizárhassák ügyeik
intézéséből, nem vették észre, hogy saját

magokra is egy minden éltető
nedvet elszívó, minden szabadabb
mozgást gátló osztályt ültetnek:
a bürokracziát.

Egyes városi családok fölosz-
tották magok közt a vidék igaz-
gatását, s mint igazgatói, olyan-
szerü hatalmat kezdettek gyako-
rolni fölötte, mint a földesúr
jobbágyai fölött.

Ezek, e hatalom és előnyök
élvezői, képezik a mostani ó-szász
pártot; ezek minden erejükből
munkáltak a Magyarországgal
való unió ellen, mert belátták,
hogy az igaz demokrácziának

^ azon hatalmas szabad szelleme
a melyet 1848-ban e két haza
lobogójára irt, utat tör az ő
kiváltságaik közé is, és minden-
kinek szabadságot adván, meg-
szünteti az egyesek bitorolt ha-
talmát.

Emezekkel szemben kifejlő-
dött 1848 után, Bömches Frigyes
brassói polgár, jelenleg orsz.
képviselő és hétszemélynök ve-
zetése alatt az ifjú szász párt,
mely a magyar nemzettel való
egyetértést, a szászföld helyható-
sági jogainak fenntartása mellett,
vallotta és vallja programrnjául.

Eme párthoz tartozik Conrád Mór is, a
most kinevezett szász ispán, a kinek arczké-
pét és élete főbb vonásait szándékozunk ma
olvasóinkkal megismertetni.

A szebeni gróf, comes, vagy szász ispán
már a legrégibb időben a szász nemzet
főméltóságu hivatalnoka volt. Hogy jogát
már a letelepedés után csakhamar túl is ter-

A XII. század közepe óta lakva itt, a
magyar korona területén; minden megra-
gadható alkalommal azon munkálva, hogy
saját földjük alkotmányát mentői függetle-
nebbé tegyék a közhaza többi részeinek
intézményeitől; alkalmat igen gyakran ta-
lálva, már csak azáltai is, hogy mint vagyo-
nos nép a legnagyobb szükségben tehettek
szolgálatot uralkodóiknak: nem lehet cso-
dálkozni, hogy az erdélyi szászok belkor-
mányzati intézményei oly különszerüekké
fejlődtek, mintha önálló államot alkotnának
az államban.

Intézményeik már az olygar-
chia legvirágzóbb szakában is
határozottan demokratikus szel-
leműek, elannyira, hogy párjukat
akkor sehol sem találhatni. Már

. azért is demokratikusuk, hogy
annál biztosabban kizárhassák
területökről az ország többi ré-
szében uralkodó olygarchiát.

Aránylag csekély számmal
lévén, csak a lehető elzárkózott-
ság védhette meg előbbre haladt
miveltségöket a kor vadabb irá-
nyának elseprö árjától. Városai-
kat, még falvaikat is körülvették
kőfalakkal a kivülről jövő hata-
lom ellen, — egész kis hazájokat
kiváltságokkal, hogy a hazai
számosabb népek befolyása ellen
védekezzenek.

Valamint falaikat egyre épí-
tették, ugy hogy minden nemze-
déknek volt javitni- vagy erősitni
valója: épen ugy kiváltságaikra
nézve sem nyugodtak meg soha:
pénzzel és a politikai körülmé-
nyek eszélyes fölhasználásával
egyre gyarapították azokat is.

Közszellemök demokratikus,
irányzatát eléggé jellemzi az,
hogy már II. Endrével kimon-
datják, az arany bulla első kiadá-
sát követő évben, miszerint az egész szász
f ö ldön „unus sit populus." Ezt ők utóbb
eredeti értelmén kivül, mely a rendiség
betiltása, még más értelmezésre is használ-
t á k föl; zárkózottságra törekvő szellemök
a i >ra magyarázta azt, hogy a szász földön
fSV nép, csupán a szász lakhassék és birto-
kolhasson; minden másnak lehetőleg nehe-

zitették a letelepedést. — Már II. Endre azt
a szabadságot erősiti meg számukra, hogy
felettök senki más ne biráskodhassék, mint
magok, vagy a szebeni gróf; csak ha a felek
meg nem nyugodnának, akkor vigyék ügyö-
ket a király elé.

Az erdélyi szász nemzet tetemes nemzeti
vagyonnal birt és bir ma is, melyet egy s
más időben királyainktól nyertek; az erre
való felügyelet is a nemzetet illeté, s mint
főhatóságot a szebeni grófot vagy ispánt, a
kinek elnöklése alatt szokott összeülni az
összes nép kommunitása.


