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Ax atalanosan jónak ellsmrrt valudl • egysen Irisen érkezett

SGHNEEBSR6I NÚVEHY-ALLOP
mell- * tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongáe, elnyálkáeodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEN: Török Jórsef gyógyszerész urnál a király-utozáhan, — dr. Wágner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmnyer A. és társa. — Oszetszky
f\f Srliirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

B U D Á N : Sehwarzmpyer J. gyógyszerész urnál.
Aradun: Probst F. J •
Aszódon: Sperlagh J gy.
Baján: Klen-utz J.
Brassóban : Gyertyánfy Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battony»n: Bignio K.
Belgrádon ííicolacovics test.

é Dietrich és
Fleischer.

Bonyhádon: Kramolin.T gy.

Körmörzön : Draskóczy gy
KarolyfVhérvar: FischerE
Kuhiiiban : StojAnovics.
Kiin-Sz.-Miklóít: Stoits A.
Lnicoson:
Médiáson

Arnold J.
lireiner K.

Mowoiiban: Pranter J gysz
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovics: Kre-tonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Munkarsoii: Gröttier L
Mohácson: Kögel D

Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A
Csnton: Borsay F gysz.
Debreczenben: Göltí N. gy. | !Mat[>banyán: Horacsuk
Deesen : Kramer S. | Nezsiderben : Fuchs J.
Dettan : Braunmüller J. gy,: IMyitran: dr. Láng E.
Devecserben: Hoftmann B j Nyiregyházán :HónscbEde
Eszeken : Kawilowicz gysz
Eperjesen: Zsembery Ign
Érsekujvár: Conlcgner Igu.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Des«athy gyógysz.
Gyórött: Brunner F.
Gyülni) : Lukács gysz.

J.

gyógysz.
| Najty-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsan ; Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly: Schöb.rl C.
N»gy-Kikin: Komka A. J.
Nngyvaradon: Janky A.

Haczleld: Hagelschmidt V.j X a K V 8 Z O I „ b a ; b a n : Pantot-
HatszeKen: Mátesy B gysz., ^ ^ R óMátfsy B. gysz.
Ipolysáicon: Mikulási T.
JánoMinzán : Kuna gysz.
Jolsvan : Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröiler J.gy-
Kosz«-«;en : Strehle gysz.
Károlyvartf: Benieh J

R K y ó g v M .
Orosháza,. : V.neyel M.

Balogh gyógysz.
Patnokoii: Szepessy gysz.

SchneebergerKitt-Mártonban: Kodolányi!
gysz. és Spatay A. e s D u s s l 1 S>'sz-

Kassán: Eschwig E j Rosnyon : Posch J. gysz.
HamaliárKésmárk : Genersieh C és A J Rimaszombat

Kecskeméten: Papp M. gyógysz.
KaranscbeseirWeberA. gy. Ruinan: M;lutinovitz S.
Károlyt, hérvartt: Fischeri Békáson : Boromi K. gysz

Fvt. gyógysz. i Szászváros: Sándor R. gy
Kolozsvártt: Megay M. C.|Szabadkan: HofbauerI.gy.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

S.-Sz.-Györgyön: ötvös P
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
Sasvár: Mücke A gy.
Settesvár: Misselbacher J
Serajevoban: Gyuleka N.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gy>gysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentcsen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklös: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
Unghvartt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varaimon: Elizár gysz.
Veszprém: Freramel.
Vaczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.

Politikai napilap.
mii. második félév.

Zimony: Ivanovics és fia.
/itlatnan: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuit.s testvéreknél

1992 (5-6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

tyukszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

Dr. Beíir ideg-extraclusa,
az idegek erösitésére s a lest edzésére ára

70 kr.

, valódi gyrigyszeri

Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
s bórkutegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stiib-havasi-növény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

állát-, gyógy- és táp-pora.
a magas kir. porosz kormány által engedményezve

s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósá-
goknál a legjobb sike<rel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marha-
vész és marhabetegségek ellen.

Mustra- és védmarkknl törvényesen biztositva.
Egy kis csomag ára 4>> kr., nagy csomagé 80 kr.

Előfizetési felhívás

MAGYAR UJSÁG
f. évi julius deczemberi folyamára.

Az anyagi és szellemi támogatás nagy mérve, melylyel kedvezőtlen
évszakban s rendkivül nehéz viszonyok közt megindult lapunk találkozott,
megerősite azon hitünkben, hogy kitüzött irányunk a romlatlan nemzeti
érzület legvalóbb óhajtásával tnlálkozik, s e szerint annak egy napi köz-
löny általi képviseltetése mellőzhetlen szükséget képez.

Azóta a körülmények sulyosodtak; de a miben csak ujabb okot látunk
arra, hogy igyekezetünket az nkadályok niivekedéséhöz képest fokozzuk, 8
mindent elkövessünk, a mi tehetségünkben áll, hogy a végolsülyedés szélén
álló nemzeti közszellemet azon pontra emelni segitsük, melyen az, a fenye-
getett nemzeti lét veszélyének öntudatára ébredve, teljes erejét annak meg-
mentésére fordithassa.

E részbeni működésünket illetőleg, álláspontunk és a fönnebb emlitett
sulyos viszonyok mellett még a kezdet nehézségeivel is küzdöttünk, s noha
a t. cz. közönség méltánylatának számos jeleivel találkoztunk eddig is,
mindazáltal föltéve, hogy még számos igényeknek nem felelhettünk meg,
igyekezni fogunk, különösen lapunk szerkezetében oly javitásokat létesíteni,
melyek több oldalróli kívánalmakat kielégítsenek.

Az államéletünkben végbemenő nagy átalakulás alatt, annak hordere-
jére vonatkozólag, igyekezvén az eszmék tisztázását előmozdítani, a lassan-
kint fölszabaduló valódi nemzeti közvélemény hozzánk özönlő nyilatkozvá-
nyai közlését legidőszerűbb, mellőzhetlen szükségnek tartottuk. Igy lapunk
szorosabb értelemben vett ujsági része, hirtartalma szátnára kevesebb tér
jutott. Ez okból nem adhatánk helyet a vidékről érkező, gyakran igen
érdekes tudósításoknak sem.

Jövőre azonban, lapunk ive is nagyobbodván, a napi események s
közgazdászat rovatára nagyobb tért s figyelmet forditnndunk.

S különösen a megyei s városi önkormányzat alkotmányos szabad
gyakorlata fölött óhajtván őrködni, t. cz. vidéki elvbarátaink közleményei
lapunk egyik állandó rovatát képezendik.

Lapunk irányáról szólnunk ezuttal már fölöslegesnek tarthatjuk.
Szerényteknség nélkül állithatjuk, miszerint az rövid két hó alatt, ugy a
haza határain belül, mint azon kivül is ismeretessé lett.

Magában azon egy körülményben, hogy nagy hazánkfiának Kossuth
Lajosnak történeti eseményt képező s roppant horderejü nyilatkozváová-
nak közlönyévé választattunk, magatartásunk oly fölavatást nyert, melynél
nagyobban nem részesülhettünk, s mely ennélfogva részünkről minden
további hivatkozást fölöslegessé tesz.

Ezentul csupán egy körülményre legyen szabad utalnunk. Az elvi
különbség, melyet szemben a hatalommal s a vele szövetkezett hazai ele-
mekkel képviselünk,szokatlan nagy volta mellett rendkivüli erőfeszítést igé-
nyelvén, ily helyzetben küzdelmünk csak ugy számithat sikerre, ha a ha-
talom alkotta pártok ellenéhen szellemi működésünk a nemzet nagy zömének
anvagfi és erkölcsi támogatására hivatkozhatik.

Az eddig mutatkozott hatás és részvét hinnünk engedi, hogy a kellő
mérvű pártolásban részesittetni fogunk, 8 miután már eddig is kitünő szel-
lemi erők csatlakoztak hozzánk, melyek eddig kellő közlöny hiányában nem
működhettek, a t. közönség is bizfoa számithat reá, hogy lapunk tartalma
ahhoz képest fog értékben és érdekességben növekedni, amint a körülmé-
nyek a nemzeti közvélemény szabad nyilatkozására kedvezőbbek lesznek.

B ö s z ö r m é n y i Lász ló, tvi,iö, szerkesztő.

Block-fole megpróbált folyadéka lovak számara.
Kitünö mosó szer, mely nemc-ak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kis áradásH, ficzamodások, az iga s nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a lefjmegl'pőbb sikerrel használtatik.

Egy üvefj ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: BITTNER Í ÍYUIJA gyógyszerésznél G-loggnitzb n.

Figyelmeztetés
minden korbcliek.de leginkább az öregkorban élőkhöz*

Alulírottnak az orvostt'reni hosszabb búvárkodás ut;ín sikerülvén olyan biztosan
ható gyógvsuett feUalálni, meiy a tüdoRUla, tüdóhurut. mcllhörgés, mellékes, s
rafcarsoH-fl*'*11"1 ^ e ' nem köhösfu-íése esetében, — különös-n azonban az öregek-
nél, kik lerfínkáhb tavaszszal és rtízsz.4 szoktak kitéve lenni a tüdAgnta — tfid&szélhfi-
désnek (Scbleimschlag),sikerrel használható, - ahecfikarai hajlamot is eltávolítja.

B*torkoil»m a n. é. kb/.ónság«t erre figyelmeztetni, hogy emlitett gyógyszert
könnyebb használat végett (püiiIn) labdacs alakban késziteni, melyből 100 darab
üvegben saját pecsétemmel lepecsételve, s használati utasítással ellátva, egyedül nálam
Nag\-Mihályban (Zemplénmegye u p o ta N.-Mihály) kapható, — sót utófizetés mellett
is megrendelhető Ára egy üvegcsének, vagy lo.i daiabnak: 8 ft. osztr. ért.

Irásbeli megszokásra eg\éb bajokban is orvosi tanácsommal szivesen szolgálok.
N.-Mibály, ápril 13-an i8t>7. -

Ocsvary Ede,
N.-Mihályi zemplénmegyei görögegyesült Clerus orvosa,

2U8 (4-4) a magy- k l r - term tud. társulat rendes tagja.

Elöfizetési feltételek:
Postán küldve :

E g y h ó r a 1 ft. 5 O k r .
H á r o m h ó r a ( j u l i u s — s z e p t e m b e r ) 4 „ 5 0 „
H a t h ó r a ( j u l i u s — d e c z e m b e r ) . . . . . . . . 9 „ — „

S^" Tiz előfizetett példányra egy tisiteletpéldánynyal kedves-
kedünk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

SW" Az előfizetések, bármikor érkeznek, mindig a hó elejétől számittatnak.
Pest, junius hó 1867.

Heckenast Gusztáv, A_ Magyar Ujság
kiadó-tulajdonos. kis dó-hivatala egyetem-uteza 4. sz.

lönyvárusi jelentés
Alólirott, tisztelettel jelentem a t. cz. közönségnek, miszerint a sárospa-

taki reformált főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főisko-
lai igazgatóságtól sj-erzódésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t cz.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egye-
düli bizományosához, sziveskedjenek intézni. Az albizományosok ezentul velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok urral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.

Sárospatak, május Ven 1867. B p E H j j jg

2125 (3—12) sárospataki könyvárus.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

Tizennegyedik évfolyam.26-ik szám.

Pest, junius 30-án 1867.

Elöfizetési faltételek: a Vasárnapi ujság és Politika! Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Pel évre b ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft.

StT" Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál
Igtatisnil csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opp.lik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler,
minden igtatás után 30 ujkr.

10 krba, háromszori vagy több»»8ri
Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy külön

Azon hazánkfiai közt, kiknek 18 évi
száműzetés után, alkotmányunk visszaállí-
tása folytán, a fejedelmi szó ismét megnyi-
totta a hazai határ sorompóit, a legneveze-
tesb egyéniségek egyike kétségkivül Klapka
György, kinek jelenlegi arczképét mutatjuk
be olvasóinknak.

Klapka György 1820. ápril 7-én született
Temesvárott, hol atyja polgármester volt.
Gymnáziumi tanulmányait Szegeden vé-
gezte, honnan a karánsebesi katona-iskolába
lépett s 1838-ban mint kadét a tüzérségbe,
hol csakhamar kitüntette magát tehetségei,
szorgalma s elevensége által.
Minden erejét hadi tanulmá-
nyokra forditván, 1842-ben
hadnagyi rangot nyert s a ma-
gyar királyi nemes testörségbe
vétetett föl. Öt évi szolgálat
után, mint főhadnagy tétetett
át a 12-dik határőr-ezredbe.
Akkoriban a legjelesebb tehet-
ségnek is kevés alkalma volt a
kitünhetésre, s ő a szolgálat
egyhangúságába belefáradván,
még azon évben (1847.) kilé-
pett a katonai szolgálatból.
Épen hosszabb külföldi utra
vala indulandó, midőn a már-
cziusi események bekövetkez-
tek, miniszterium és abban
külön magyar honvédelmi mi-
niszterium alakult; s, Klapka
letevén szándékáról Pestre
sietett, szolgálatát most már
hazájának fölajánlani.

Első küldetése inkább poli-
tikai, mint hadi volt. Gál Sán-
dorral és Hajnikkal együtt
vitte Batthyány kiáltványát a
székelyekhez, mely ez os ma-
gyar népnél mindenütt nagy
lelkesedéssel fogadtatott. Nem-
sokára azonban tisztán katonai
megbízatást is nyert. S ettől-
fogva öt folyvást a katonai pá-
lyán találjuk, mint hü küzdőt a forradalmi
harcz végeig, ki legutoljára tette le fegyve-
rét, melyet a törvény és alkotmány védel-
mében rántott volt ki.

Már 1848 juniusában mint százados lé-
pett a 6-dik honvédzászlóaljba; résztvett a
déli táborozásban s jelesen Szent-Tamás

K l a p k a G y ö r g y .
ostromában. Szeptemberben őrnagygyá lett
s a komáromi vár erődítésein dolgozott;
októberben pedig a pozsonyi sánczolások
vezetésével bízatott meg. Novemberben mint
táborkari főnök tétetett át Kiss Ernő had-
testéhez.

A moóri csata éjjelén érkezett Pestre,
hogy a Schlick ellen induló Mészárosnál
vegye át a táborkari főnökséget. A további
hadműveletekre nézve az ő terve lön elfo-
gadva, s a siker meg is mutatta helyességét.
Mészáros azonban megveretvén Kassánál,
odahagyta a vezérséget, s az ideiglenesen

KLAPKA GYÖRGY.

Vetternek átadott miniszteri tárcza átvéte-
lére Debreczenbe sietett, hadtestét Klapkára
bízván, ki mint akkor már ezredes, átvette
a vezérletet s megforditotta Schlick szeren-
cséjét. Az általa vívott tarczali, keresztúri
és tokaji csaták voltak a fiatal honvédség-
nek tulajdonkép elsö győzelmei a rendes és

fegyelmezett császári hadseregek fölött.
Sikerült meggátolni Schlick átkelését a
Tiszán, s időt nyerni Görgeinek, felső-
magyarországi hadjárata szerencsés befeje-
zésére, kivel febr. 10-én egyesült Kassán.

Dembinszky neveztetvén ki fővezérré,
Klapka önálló müködése is megszünt, de jó
hírneve már meg volt alapítva. Dembinszky
alatt résztvett a kápolnai csatában, hol 3000
emberével a jobb szárnyat képezte, s Verpe-
létet kell vala tartania. Görgei azonban,
kinek ide kellett volna jőnie 10,000 emberé-
vel, nem jelenvén meg, Klapka három órai

makacs csata után kénytelen
volt visszavonulni.

A diadalmas tavaszi hadjá-
ratban Klapka mint az I-ső
hadtest vezére vett tevékeny
részt. A tápió-bicskei csatában
egy darabig maga volt Jella-
csics ellen; visszanyomatván, a
Illik hadtest megérkeztével
ujra kezdte a csatát s meg is
nyerte. Izsaszegnél a fővezér
Görgei-, Damjanics- és Aulich- ,
csal egyenlően osztozott a nap
dicsőségében. Nagy-Sarlónál is
a falu bevétele az ö része s ér-
deme volt.

Görgei ezalatt hadügymi-
niszterré lőn kinevezve, de a
hadseregnél akarván maradni,
Klapkát küldötte helyetteséül
Debreczenbe. Nagy tevékeny-
séget fejtett ki a rendetlenség-
ben talált ügyek rendezése és
a hadjárat terveinek készitése
körül egyaránt. Május végén,
Buda bevétele után, Görgei
személyesen akarván átvenni
tárczáját, Klapka a komáromi
vár s azzal a dunántuli hadjá-
rat vezetésének átvételére kül-
detett. A hadjárat részleteibe
bocsátkozni terünk szük volta
tiltja. Csak azt emiitjük, hogy

midőn julius li-kén a Duna jobb partjára
szándékolt átkelés Görgeinek nem sikerül-
vén, a bal parton kényszerült visszavonulni,
Klapka tábornok mint komáromi várpa-
rancsnok maradt vissza. A vár ereje 18,000
emberből, 14 lóból, 48 tábori és 35^-vibv.
ágyúból állott. A vár biztosításában, lindsá--*
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begyakorlásában s átalában minden intéz-
kedéseiben páratlan erélyt fejtett ki s nagy
szakértelmet tanusitott.

Sietünk; a forradalom végjeleneteit nem
ecs ítéljük. Görgei aug. 13-án letette a fegy-
vert; pár nap mulva Damjanich átadta Aradot.
A többi hadtestek vezérei is kényszerültek
követni a szomoru példát. Egyedül Komárom
szüz falai védték még Klapkát. De egy elszi-
getelt pontot, legyen bármily erős, egy le-
győzött forradalom után tartani lehetetlen.

Komárom, becsületes feltételek mellett,
kapitulált oktober 2-kán. Klapka, kinek tá-
bornoki rangja az osztrákok által elismerte-
tett, Ujházy Lászlóval a polgári kormánybiz-
tossal együtt, megkapta utlevelet azon
kikötéssel, hogy rögtön külföldre utaznak s
többé soha vissza nem jönek. Atöbbinek sza-
bad választás adatott a hazában maradni,
vagy kimenni, — de ez utóbbi esetben vissza
nem térni többé. Sokan ez utóbbit választot-
ták. Ezek, Klapka és Ujházy vezérlete alatt,
Poroszországon át egyenesen Hamburgba
mentek, hol Vámosy, magyar születésü nagv-
kereskedő által s közbenjárására kitünö
vendégszerető fogadtatásban részesültek, söt
közülök azok, kiknek arra szükségek volt,
pénz-segélyben is. Klapka innen, több társai-
val együtt Angliába ment, s mig Ujházy és
vele az emigránsok egy nagy része Ameri-
kába hajózott: Klapka, többi közt Szabó Im-
rével és Mednyánszki ezredessel Londonban
maradt. Itt irta, 1850 tavaszán, eredetileg
angolul, „Emlékiratait" a magyar szabad
ság-háboruról, mely müve aztán németül is
megjelent, s azon korszak történelmi forrá-
sainak egyikét képezi.

Kevéssel ezután Svájczba, jelesen Genfbe
tette át lakását.Itt ismerkedett megFazyval,
Genf regenerátorával. E kitünő egyéniség,
ki 1830-ban, a juliusi forradalomban Páris
barrikádjain harczoltX.Károly ellen,szülővá-
rosát Genfet, aKalvin-teremtette egykori kal-
vinista Rómát, az új idő követelményeihez
képest anyagilag és szellemileg újjá terem-
tette. Az egykori, de már roskadozó s feles-
legessé vált körfalakat leromboltatta,avárost
újra rendezte, s neki egészen új tekintetet
adott. A politikában szabadelvü mozgalmat
inditott, az anyagi téren ipari és kereske-
delmi vállalatokat teremtett. O volt többi
közt a „Banque General Suisse" tererntöje s
gyors felvirágzásának eszköze, a mellett a
város és kanton szellemi életének központja
és valódi lelke.

Klapka megismerkedvén vele, Fazy öt a
Banque igazgató-tanácsosává tette, s a ma-
gyar tábornok valóban jól megszolgálta e ki-
tüntetést. A Banque érdekében számos fontos
kiküldetést végzett, nagy utazásokat tett,
főleg a Dunafejedelemségekbe és Keletre;
valamint Angol és Olaszországba is. Össze-
köttetéseit jól fölhasználta a Banque ügyei-
nek s vállalatainak előmozdítására. Kons-
tantinápolyban ö létesitette a nagy fontos-
ságu Banque Ottotnan-t, mely fiók-bankja
volt a svájezinak; valamint az ö ernyedetlen
munkássága hozta létre a florencz arizzói
vasútvonalat is.

De viszont ez iparvállalati rnissiókat
politikai czélokra is föl tudta használni,
söt azok néha csak takarókul szolgáltak a
fontosabb politikai küldetéseknek, melyeket
főleg a Dunai fejedelemségekben végzett.
Ekkor szoros összeköttetésben állt, elöbb a
Cavour-, majd a Minghetti-kormónynyal, s
mint átalában a magyar emigratio több kiváló
tngja, ö is sokat tett az olasz-egység s fran-
czia politikai czéljainak előmozdítására. Igy
1859 ben, a háboru alkalmával, mely Ausz-
tria ellen oly nagy sikerrel vivatott, a tna-
tyar leg'o szervezését Kossuthtal, Türrel,
Klapka hajtotta végre.

A háboru elmultával ismét visszatért
Genfbe, állomására a Banquehoz. S genfi
polgár is levén egyszersmind, kit a még
folyvást mindenható Fazy emelt pari fogásá-
val, megválasztatott a kanton „nagy-taná-
csába" — azaz a törvényhozó-testületbe,
mint Genf egyik képviselője. Ez időben azon
emberek egyike volt, kik köztiszteletben ál-
lottak Genfben s befolyása nem csekély volt
a város és állam ügyeire.

1864-ben azonban Fazy megbukott. Ez
ember, ki annyi érdemet szerzett városa és
hazája jólléte s fölvirágzása körül, nagy hi-
bákkal is birt, melyekkel eljátszotta polgár-
társai bizalmát és becsülését. Vállalatai sze-
rencséje, melyek dúsgazdaggá, de egyszers-
mind felfuvalkodottá és telhetetlenné is tet-
ték, ellene fordult. Roppant házát egy szeren-
csejátékbank helyiségéül engedte át s általá-
nos volt a hir, hogy ez erkölcstelen üzelemből
maga is nagy hasznot húz. A külföldi ban-
kok, épen az ő személye miatt, megszakíták
összeköttetéseiket a Banque General-lal. S
ez, hogy magát rehabilitálja és megmentse,
kénytelen volt szakitni teremtöjével s min-
denható vezetőjével. Fazy — ki ha elöbb
hal meg, halhatatlan lesz vala Genf évköny-
veiben, — most gyülöltté lett a városban
és államban; elvesztette politikai befolyását;
teljesleg megbukott a következö választá
soknál s magával rántotta bukásában ba-
rátjait, azok közt Klapkát is. Ez is kimaradt
mind a választásokból, mind a Banque szol-
gálatából.

Klapka Francziaországba ment át s itt
vette nőül D'Arbouin Inez kisasszonyt, egy
franczia apától és angol anyától született
hölgyet, ki mintegy 100,000 frank hozo-
mánynyal jött férjéhez.

A közben a porosz-olasz szövetség meg-
köttetett Ausztria ellen. Mindent mozgásba
akartak hozni e belül is annyira zilált állam
ellenében. El volt végezve: megtámadni
minden oldalról, kivül és belül. Olaszország
Velenczénél, Poroszország északnyugaton ;
SzerbiábaTürrt küldötték, Bukarestbe Ébert,
készülni minden eshetőségre, — s. végre
magyar légiót akartak szervezni, mely a be-
törés esetében Magyarországot költse fel. A
porosz kormánynak az olaszhoz intézett kér-
désére, ez Klapka tábornokot jelölte ki
a magyar légió szervezése- és vezetésére.
Klapka megjelent Berlinben, de a tervnek
egyedül katonai kivitelére vállalkozott,annak
politikai oldalára nézve azon két magyarra
utalt, kik az olasz kormánynyal eziránt már
egye/kedtek volt.Kossuth is felszólíthatott a
részvételre; föltételei azonban elfogadhatja-
noknak találtattak Bismark által.

A porosz hadi tervek közöltettek Klap-
kával, ki Roon és Moltke terveire némi meg-
jegyzéseket tett, mik elismeréssel fogadtat
tak. Jelen volt a háboru főbb mozzanatai-

I ban s Königgratzné! is. A magyar légió is
szervezve lön ezalatt. S a háboru utolsó
napjaiban meg is történt a belépés Magyar-
ország földére. A fegyverszünet azonban
gyors visszavonulásra kényszeritette. S ezt
oly szerencsésen tette, hogy egyetlen embe-
rét sem vesztette el.

A háboru után Magyarország1 áll:ipota
jobbra fordult. S most, bizton várjuk, hogy
Klapka U a hazatérők közt le>z és kitünő
tehetségeit itthon hazája szolgálatára szen-
telendi. — Maga a tábornok egy franczia lap-
hoz legközelebb intézett levelében a követ-
kezöket irja:

„Szerkesztő ur! örömmel iidvözlém hazám
alkotmányának visszaallitátiát. Megelégedéssel
értesültem a koronázási ünnppél\es tény felöl, s
mindenek felett örömmel üdvö'.d'im azon igazsá-
gos és kiengesztelő intézkedéseket, melyek azt kö-
vették. Remélem, hogy kinos kü-delmeink, s hos-
szu szenvedéseink után Magyarországra nézve

jobb kor kezdődik, s elismerem, hogy minden jó
hazafinak kötelessége támogatni, elősegitni a po-
litikai és anyagi újjáalakulás nagy munkáját. —
Tizenkilencz évi távollét után természetes, hogy
élénk vágyat érzek ujra láthatni hazámat. Igye-
kezni is fogok, hogy mihelyt magán ügyeim meg-
engedik, haza mehessek, s remélem, hogy ott szi-
ves fogadtatásra találok. — Brüssel, 1867. junius
22-kén. — Klapka György."
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Legény-biztató.

Van egy szőlő, olyan szőlő,
Virágot hoz, de nem tsrmő.

,,Gazda-biztató"-nak híják,
Ráismernek, kipusztitják.

Van egy leány, olyan leány,
Szeret sokat, de mind csalfán.

Legény-biztatónak híják,
A pártában ott is hagyják.

IL
Lesz más szeretőm.

Jókor kinyilt az orgona,
— Elfagyott:

Elsö gyenge kis szeretőm
Elhagyott.

Majd virit még az orgona
Másodszor :

Más szeretőm lesz nekem is
Már akkor. Szakái Lajos.

Közlemények „Egy magyar menekült
bujdosásá"-ból/)

IL
1849. augusztus hó utolsó napján a me-

nekültek Viddinben öszpontosultak. A vár
déli részén, a Dana és egy kisebb folyó kö-
zötti sik téren állottak tanyasátraik, elkü-
lönözve egymástól testületenként egyenes,
széles utczák által.

A magyar menekültek három külön tes-
tületet képeztek. Az egyik B m dandárja
volt, melyet Vöröstoronynál a muszkák még
julius hóban szorítottak ki Oláhországba;
ezek fegy verőket viselték, mig az ügyek Ma-
gyarországon végokét érték. A másik testü-
letet képezék a Török tábornok hadtestéből
Mehádiai keresztül menekvök. A harmadik
volt Bem kisérete. Az elsőt tehetjük 2000, a
másodikat 2200, a harmadikat 800 főre.
Ezeken kivül voltak a lengyelek és olaszok;
az elsők mintegy 500, az utóbbiak 250 főig.
Mindezek ismét két osztályba sorozandók:
polgári és katonai rendbe.

A katonai osztályba tartozók, kivevén a
tábornokokat s nehány törzstisztet, a sátrak-
ban tanyáztak; a polgári hivatalt viselők a
városban laktak. A tanyázók kényelmére
elegendő sátrakat hozattak ki a várból; az
élelmezésre is gondot, fordítottak egy e
czélra rendelt török főélelmező tiszt és se-
gédje által. Az élelmi szereket naponkint
kétszer, következőleg adntták ki: */4 font
juhhús, 8 lat rizs, 2 lat vaj, 4 drem só (2'/4

font = 400 drem), Vj fo']t vöröshagyma, 2
font kenyér egy-egy részletben; tizre számí-
tottak 45 font tüzelofát. — A tanyatér kö-
rül felállít -tt török örvonalon tul nem volt
szabad menni még tiszteknek sem; azonban
a térparancsnok naponkint hat tisztnek meg-
engedhette a városba menetelt. A tanyások
szükségeinek kielégítése tekintetéből szabad
volt a kereskedőknek, portékáikat a hely
szinen áruba bocsátani.

Atamázók napi foglalkozása ebböl ál-
lott: tis/.ttlkodás a sátrak körül és maguk
után; főzés; fürdés, — s ábrándozás és dé-

*) Mult számunkban hibásan állott: „Árvny László
bujdemása." Szerk.
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vajkodás a szünórákban. A tilalmas várost
mindenki égett látni. Az a hir lehetett el-
terjedve, hogy a menekülteknek sok pénzök
van, s ez csalhatta ki a sok török és bolgár
kereskedőt tanyánkra. S valóban megfoghat-
lan, hogy ez átalános szegénység közepett
mikép tudott annyi pénz ide szivárogni. Öt-
ven kereskedő jó vásárt csinált köztünk na-
ponként. Hogy lehetett ez? Csak ugy, hogy
volt közöttünk valami 500 lengyel, a kik
sok pénzt hoztak ki magukkal hazánkból, s
volt továbbá itt is olyan zsidó elég, a ki-
ket mindenre lehet használni az ég alatt.
A pénz circulatióba jött lassanként, és ter-
mészetes, hogy ki nem maradhatott a kártya
sem, s volt nyereség és veszteség elég. Ott
ültek a tanyatér közepén sátraik előtt a vid-
dini markotányosok; egyik előtt egy rakás
dinnye, szőlő, szilva; a másiknál kenyér,
száraz hus és sajt,; a harmadiknál bor, pá-
linka; a negyedik kávét, dulcsászt, nargil-
lát és csibukot kinai; az ötödik inget, czipőt
papuc.-ot, s egyébfélét; a hatodik tombakit,
dohányt, pipát és pipaszárt árul, — s ezeket
mindig nagy sokaság veszi körül s a forga-
lom napról napra élénkül. S bebizonyul,
hogy a hol kettő elélhet, a harmadiknak is
csak jut valami s a negyedik sem vesz éhen.
Igy élt a sátorozó tábor a viddini síkon, az
elsö hetekben.

III.
Ez itt a mi tanyánk — az ö ősi egysze-

rűségében. Se fala, se kéménye, kiterítem
egyik sarkát, s ez nappal ablak, melyen
kikarydikálok, este ajtó, melyen hüs szellőt
bocsátók be. Egyik sátor olyan, mint a má-
sik ; ha kimentem s visszatérek, csak ugy
ismerem meg, hogy honn vagyok, ha rendre
olvasom szomszédaimat. Legalább nincs mit
felhányjon egyik a másiknak, mindegyenlök
vagyui k a — nyomoruságban. De mit be-
szélek nyomoruságről! Hát kinek mi baja?
nincs-e gondoskodva mindenkinek élelméről,
lakásáról? ha rövidséget szenved valamiben,
nem adják-e meg neki nyomban? ha megbe-
tegszik, nincs-e, a ki ápolja, gyógyítsa? ha
honvágytól kesereg, nincsenek-e elegen, a
kik megvigasztalják? Oh, csak igazságosak
legyünk! Ezer hálát adhatunk nemeslelkü
szomszédainknak, kik megoszták velünk a
vendégszeretet szives asztalát, s vigaszt és
eröt öntöttek lankadó lelkeinkbe. Ott kap-
tunk gyámolitást, a honnan hajdan nem is
vártuk és reméltük

Itthon volnánk. Van-e gyertyánk ? Az
tartom, gyujtsuk meg, ugy sem lehet egyéb
dolgunk, mint elpipázni az időt. Az éjet ne-
héz is már átaludni, mert hideg is kezd már
lenni.^ Ugyan mit gondolnak már velünk13

meddigfogunk még künn a gyepen sátorozni'
Addig csak megjárta, mig langyos derül
napok voltak, mig a Dunában fürödhettünk
de most a ködös nedves időben, ez ingóvá
nyon, a hol akkor is sok a nedvesség, hí
hétszámra nem esik is, bizony fiuk, nen
tréfadolog. De mutatja is a következés,
mert majd minden második sátorban talál-
hatsz egy beteget. Hát a viddini kórházak,
melyek annyira tele van; ak, hogy nem fo-
gadhatják be többé betegeinket!

_ Ugy van — szólalt fel egy pajtásunk
— még pedig a kolera kezd pusztitni so-
raink között. Tegnap jókor reggel, a mint
kimentem sátrunkból, itt saját utczánkban,
az ötödik sátor mellett, egy derék szálas
fiut pillanték meg hason feküdni. Megállot-
tam mellette s hogy arczába nem nézhettem,
azt hittem, hogy ö kelme talán többet öntött
a garatra s most utközben eldült. Megrá-
zom vagy kétszer, nem mozdul. — Jó reg-
gelt, atyafi! szólék; nem felel. Én már fel
akartam emelni szegény ördögöt, hogy sá-
torába teremtsem, midőn kikiált valaki a

mellettem álló sátorból: „Nem kell bántaui
azt a fiut, hisz a meghalt!" — Én megle-
petve s megilletődve, a sátor felé közeie-
dém, honnan a hangot hallottam. — „Hát
ismerik e legényt?" — kérdem. — „Hogyne,
hisz lakótársunk volt." — „Hát mi baj érte,
hogy künn a sátor mellett fekszik kiterítve?"
— „Nem tudjuk; tegnap este panaszkodott,
hogy nem jól érzi magát, de velünk együtt
lefeküdt; éjjel alkalmasint, ki kellett mennie
s ma reggel ott találjuk halva." — No lássá-
tok, barátaim, ez a viddini sátorozás októ-
ber havában. .

— Már az igaz, — vévé fel a szót egy
másik, — hogy nem igen mulatságos ez a
mi életünk, de hiszen minduntalan Ígérik,
hogy igy meg amugy, ilyen meg olyan jó
dolgunk lesz. Legalább azt az egyet meg-
tehetnék, hogy ebböl a mocsárból valahára
kiszabadítsanak, akkor az élelem és ruházat
körüli hiányokat is szivesen eltürnők.

— De bizony ha bevisznek is a városba,
•uházatunkról mulhatatlanul gondoskod-1
.liok kell. Maholnap itt a tél, ha nincs láb-
belink, ki nem mehetünk, ha nincs meleg
felöltőnk, a szobában sem maradhatunk
meg, mert hiszen ismerjük már a török há-
zakat, milyenek, hogy azokat ki s bejárja
a szél, hogy afféle boglyas kemenezék sem
ékesitik, a mellett a kis mangál mellett pe-
dig még az ujjainkat sem igen melengethet-
jük s hol veszed a drága szenet, ha nincs s
alkalmasint nem is lesz pénzed? Jó lesz, ha
jut annyi a fűtésre, hogy csibukjainkat meg-
gyujthassuk

— Nyissátok ki az ajtót! — hallatszott
most egy hang a sátoron kivül.

— Hát itt vagy, Gyuri ?
— Itt ám, de még Pista is.
— Hát ti mi hirt hoztok ilyenkor?
— Semmi egyebet, czimborák, mint a

magunk jó hirét, meg ezt a kulacs igazi jó
bikavért. Adjon isten jó estét!

— Fogadj isten! Üljetek hát le közénk.
— Nesze pajtás, kóstold; ilyet nagy

apád sem ivott török földön. —- Adom be-
csülettel.

— Jó — de bizony jó — mondhatom,
kapitális — hát honnét hozod ezt?

— A bolgár városból, — disznó messze
van. De hát megérdemli a fáradságot, ugy-e?
— Aztán meg, — ha tudnátok — ugy-e
Gyuri ?

— No mi, tán csak valami szép me-
nyecske . . .

— Nem a bizony, kisebb gondunk is na-
gyobb annál, — hanem olyan egy hatalmas
edényből csurgott ki ez a vörös bor, hogy
először bizonyosan az edényt, azután csak
ugy épitették fölibe a házat. Öcsém, három-
száz akós hordó volt a! — Ugy-e csak iszo-
gathatunk belőle, mig kifogy? De nem is
mondom el senkinek ezt a fölfedezésemet,
mert ugy járok, hogy kiiszsza előlem az a
sok jámbor szomjas ember.

— Ne itélj magadról, Pista; másnak
ugyis csak egy gyomra van, neked kettő.
Tán terólad irta Petőfi azt a verset:

hirekböl ugy látszik, hogy igen aggaszt •
jövőnek nézhetünk eléje.

— Hogy hogy?
— Hát azt beszéli Erdösy, hogy And-

rássy levele Stambulból értésünkre adta,
mikép a Porta kénytelen engedni a hatalmas,
szomszédok követeléseinek s hogy bennün-
ket csak egy mód által tarthat további vé-
delmében, s ez az: hogy az ozmán hitre át-
térjünk.

— A mennydörgös ménküt! — Hát a
főbbek mi véleményben vannak erre nézve?

— Erdősy ugy nyilatkozik, hogy kész
inkább áttérni, mint magát kiadatni. S ugy
mondják, hogy valószinüleg mind ezt teszik
a többiek is.

— Az öreg fehértollas (Bem) is?
— Az minden esetre, de a feketetollas

(Kossuth) semmit sem akar tudni erről.
— Barátim, ez komoly kérdés, a mit

meg kell fontolnunk. Én részemről, ha oly
fontos egyéniség volnék, mint azok, talán
magam is osztoznám nézőtökben, de nekünk
apróbbaknak kissé higgadtabban lehet a dol-
got megvetni. Nem kell elfelejteni, barátom,
hogy ha mi törökök leszünk, megszűntünk
lenni magyarok, tehát a nemzetiség forog
kérdésben: azután pedig elvesztjük társa-
dalmi állásunkat; gyülölni fog minket a ke-
resztyén, de a muzulmán sem fog soha igazi
töröknek tartani. Olyanok leszünk, mint ná-
lunk a keresztelt zsidók.

— Hát a kandiai telepedésröl is hallgat-
nak? Hiszen e napokban azt beszélték min-
denfelé, hogy Kandia szigetére telepitnek
bennünket.

— Ugy van, és hogy a török kormány el
fog látni mindennel, a mi egy f öldmivelö-
nek kell.

— Biz arról most mindenki hallgat.
— Vigye a patvar, ha az ember tudná,

hogy végét veti vele a sok nyomoruságnak,
én bizony, nem bánom, törökké lennék, —
de hogy sorsom se javuljon, törökké is le-
gyek, abból ugyan semmi sem lesz.

— Erdősy ugy reményli, hogy a kik át-
,érnek, megkapják rangjukat a török sereg-
ben.

— No már a szép szó — —
-— Eh, soha se okoskodjunk, — elég időnk

Mikor térsz már az eszedre, te Sándor,
Tivornya éjjeled és napod

— Irta bizony saját magához. De hát mit
csináljak naphosszat? Búsuljak? akkor idő-
nap előtt megöl a bubának Vigadnom kell,
ezt pedig csak ugy tehetem, ha iszom, —
ergo iszom mind halálig!

— No hát csak inkább igyál, Pista pajtás.
— Hát te Gyuri, voltál-e Erdősynél?

hogy van?
— Megvan; panaszkodik, hogy a törökök

naponként ujabb igéretekkel halmozzák öket
s ezek nemcsak nem valósulnak, söt ujabb

van meg arra.
— Ugy van, czimborák, holnap is rá-

érünk, most vigadjunk, mig adja a kulacs.
Pista te, köszöntsd rám már no, — azután
nyújtsd odább.

Képek a koronázásról.
3. Az eskü.

Magán a koronázás tényén kivül nincs fon-
tosabb részlete az egész koronázási szertartásnak,
mint az eskü letétele. Sőt ha meggondoljuk, hogy
a koronázás maga csak jelvi kifejezése a királyi
jog és hatalom átadásának, az eskü pedig tényle-
ges biztositása az ország jogainak s a törvények
erejének, azt kell mondanunk, hogy az ünnepély
e két részlete egyenlő fontosságu. Amabban a
nemzet ismeri el a királyt, ebben a király ismeri
el a nemzetet, — kölcsönösen, mint egyenjogú al-
katrészeit a törvényhozó hatalomnak s a közös
felségnek.

Olvasóink figyelmét jelen képünkkel s az
arra utaló eme nehány sorral a koronázási ünne-
pély e fő-fontosságu mozzanatára forditjuk.

A pesti plébánia-templom és a Duna közötti
téren a legnagyobbszerü s legmeghatóbb jelene-
tek egyike bontakozik ki bámuló szemeink előtt.

„Oh ha nekem volna most egy szavam olyan,
Melylyel ez egy perczet röviden rajzoljam!"

Kiáltunk föl Arany Jánossal, midőn az eskü
ünnepélyes perczet akarjuk olvasóink képzelete
elébe varázsolni. De a mit a festő ecsete egyszerre
s egy csoportozatban tár elénk: a leiró csak hosz-
szas egymásutínban adhatja elé. ,
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Mintegy tizenegyedfélkor, az országgyülés
mindkét házának azon tagjai, kik a koronázási
menethez nem tartoztak, vagy annak diszét nö-
velni önként nem csatlakoztak, gőzösön érkeztek
meg s a pesti parton kiszállva elfoglalták helyei-
ket a számukra fenntartott állványon. Az eskü,
mint országgyülési tény, előttök s az ő tanúságuk
mellett volt végbemenendő. A tér három oldalát
elfoglaló állványok testületi meghívottakkal és
küldöttségekkel s egyéb nézőkkel voltak tele. A
negyedik oldalon, a Duna felőlin, szemben a tem-
plommal, az eskü-emelvény állott, melyre szőnye-
gekkel boritott széles lépcsőzet vezetett föl, fenn
is szőnyeg borította talaját s gazdagon ékitett
korlát vette körül.

A tér maga, különben sem fölötte tágas,
egészen üres volt. Gyalogos néző-serget ide nem
bocsátottak, mert a szabad térre a bandériumok
a a koronázási menet kibontakozhatása s akadály-
talan elléptetése végett szükség volt.

Az országgyülés megérkezte után kevéssel

mellette tizenkét testőrrel, kik fehér hattyupré-
mes kék panyókát viseltek,mind szálas, szép alak,
méltók, hogy a legszebb szemek legeljenek rajtok;
aztán a jászok, összesen százan, rövid róka-pré-
mes, sajátságos mentében; végre a kis és nagy-
kunok, naptól barnult, termetes, erőteljes legé-
nyek, egyszerü fekete vagy setétkék, ezüstgombos
attiláikban; ezek is százan voltak.— A jászkunok
után, kik nagy számukkal is imponálhattak, jöttek
a megyék és városok küldöttei. Köztük csak Pestéi
számosabbak, a császárné színeiben; a többiekből
2, 3, 4, 6, kiket megannyi különböző, de mind
ékes, gazdag és festői diszöltözeteik különböztet-
tek meg. Egyik szebb, meglepőbb a másiknál. Az
idegen bámulattal nézte: mily ifjusága van Ma-
gyarországnak, mily vitézek daliás alakjai köve-
tik, minden vidékről nyomon egymást; a hazafi
szem büszke örömmel pihent meg rajtok.

Ezek, meg sem állva, tovább léptettek, mert
a kardvágás terén, a királydomb körül voltak fel-
állitandók.

Ezek is elvonultak. De helyettök az ország
főméltóságai, a rendek lovagjai és nagykereszte-
aei, az aranygyapjasok, a magyar birodalom mos-
tani vagy egykori tartományainak zászlóvivői, az
ország zászlós-urai, kik a koronázási jelvényeket
vitték, utolsó közöttök a nádor-helyettes gróf
Andrássy Gyula, nevéhez s teendőjéhez illő
fényben, és végre az apostoli keresztet vivő püs-
pök, jöttek.

Most a király, fején a koronával, vállán a
palásttal. Oldalkiséretül testőrei, a párduczka-
czagánynyal.

A főpapság is, valamint az előbbiek, lóháton
érkezett. Egykor igy vezették dandáraikat a
harczba. Azok más idők voltak.

A lovakat a csatlósok tartották. A király
délczeg szürke ménét is, melyet a következő
egész szertartás alatt alig lehetett féken tar-
tani.

A király föllépett az emelvényre. Kíséretét
itt csak a helyettes nádor, az ország prímása, a

megkezdődött a menet. A Duna felől, az emelvény
mellett jött be a térre; mert a lánczhidon jőve át
Budáról, a Dunaparton jött le. Abba a negyed
órába, meddig körülbelől a menet elléptetése tar-
tott a király megérkeztéig, órák vagy tán napok
látványa szorult; szűk keretben, tarka, eleven, tul-
gazdag szinezetü kép. A tér kicsiny volt arra,
hogy egyszerre állhasson meg rajta az egész; de
elkápráztak volna szemeink, ha egyszerre kellett
volna mindent felölelniök. Uj és uj s szebbnél
szebb tárgyat nyujtott a figyelemnek és a bámu-
latnak minden pillanat.

Egy osztály huszárság jött legelői; méltó
alakok a világhirü magyar lovasság daliás elő-
deihez. Azután a törvényhatóságok bandériumai.
A sort a jászkunok kezdették meg; e hű és lova-
gias nép egymaga adott majd annyi bandériumot,
mint a megyék összesen. A jászkunok deli és köz-
tiszteletben álló főkapitánya, gróf Ráday Gedeon,
festői öltözetben, oldalán a monda által Lehelének
mondott jászkürttel, délczeg paripán, vezette őket,

Képek a koronázásról: 3. Az eskü.

Most a nemesek, főrendüek és képviselők
csoportja következett. Ha előbb a nemzet zömét
láttuk, most a történeti családok fényes sora vo-
nult el előttünk; azok, kiknek ösei a nemzet elsői
és vezérei voltak békében és hadban s kiket egyéni
érdem vagy fényes név, rang s gazdagság vará-
zsa környezett. Ki tudná megmondani: melyik
tünt ki a többi közül? Az a gróf Batthyány-e, ki
aranynyal áttört pánczél-inget viselt s kezében
harczverő csákányt tartott, mig süvegén magas
sastoll meredt az égnek? A négy fiatal Zichy
gróf-e, képviselők mind a négyen, s deli festői
alakok: József, Victor, Jenő, Nándor — ? Vagy
Széchenyi Béla gróf, aristokratikus barna arczával
s festői Zrinyi-jelmezében? Vagy gróf Teleki
Samu, kinek fekete bársony ruháján semmi arany
nem volt, csak az ősétől Teleki Mihálytól örök-
lött családi — roppant becsü gyémánt, mely
kard-övből, mentekötőből és forgóból áll s mely
egy-maga óriás kincset képvisel? Ki tudná meg-
mondani?

miniszterek, a kalocsai érsek, s az apostoli ke-
resztet vivő püspök képezték.

Ott állt, Isten szabad ege alatt, a nemzet
szine előtt, nyilván, hogy esküt tegyen az ország
alkotmányára s épségére, Isten nevében.

E perczben nagy némaság és nagy várakozás
töltött el mindent. Hittük volna-e, hogy e perczet
még megérjük, ama setét évek alatt? Megértük;
az Isten igazságos.

A nádor helyettese az esküformát a prímás-
nak nyujtotta át.

A király, balkezébe vevén az arany keresz-
tet, jobb keze három ujját magasra emelé, mig
arczczal keletnek fordult. S hangosan és súlyozva
mondá el a nagy esküt. Halottá Isten és az ország.

Egy helyen riadó éljenzés szakította félbe. S
végül, mielőtt a nádor a jelt adhatta volna az él-
jenzésre, kitört a nagy kiáltás: Éljen a király!

— á — r —

K o m á r u m.
A gazdag kereskedésü Győr és a magyar

papi város, Esztergom közt, bortermő halmok
koszoruzta terjedelmes völgyben, a Dunának
dőlve fekszik Komárom, nagy városnak igénytelen,
de a legnevezetesb vár _ _ ___
hazánkban. A multból
Komárom, kereskedését, _-~
különösen pedig hajó-
épitőmesterei ügyessé-
gét s az általuk épitett
hajók szépségét, jóságát
és nagy számát méltán
büszkeséggel emleget-
heti; de most a régi di-
csőségnek, emlékén ki-
vül, kevés maradványát
találjuk. Még 1807-ben
is, midőn a „réykomá-
romi bátorságositó in-
tézet' '- et alapitották,
mely, mint nyilvános,
vízkárok ellen biztositó
társaság, elsö e nemü
hazai intézet volt: eléggé
látszott, menynyire is-
merte e város föladatát
s mily igen óhajtott s
igyekvett ennek eleget
tenni; de a körülmények
mindinkább utját állták.
A sok földrengés, mely
a lakosságot annyiszor
kétségbe ejtette, több
nagy tűzveszély — leg-
utóbb 1849-ben, — a
környező viz áradásai,
melyek közlekedésüket
bizonytalanná teszik,
gazdálkodásukat megzavarják: mind igen ossze-
hatottak, hogy a város fejlődése a régi alapokon,
s a l l ezernyi lakosság erejétől várható kivánt
haladást ne mutathasson. t

Komárom erősségének eredete a honfoglalás

dok folyvást épitettek, s a lassankint országos
tekintélyre vergődött vár büszkén daczolt, száza-
dokon keresztül, török, tatár, franczia, s legutóbb
az egész nagy osztrák sereg dühével.

Nevezetes korszakot képez e vár történeté-
ben az 1763-ik év, midőn a jún. 28 ki földrengés

Komárom. — (Keleti Gusztáv rajza.)

alkalmával épületei mind romba dőltek, s a Vág
és Duna összefolyásánál levő külső fal, a többitől
elválván, 3 lábnyit sülyedt és láng, kénnel vegyes
homok és viz csapott fel az ekkép támadt föld-
nyíláson. 1783-dik ápr. 22-én ismét romba dőlt a

— Az erősségnek egyik legzivatarosabb korszaka
a forradalomba esik, s azzal végződött, hogy a
várban levő magyar katonaság, meggyőzödvén,
hogy Magyarország szép hadseregéből már csak
eoyedül áll, a puszta-harkányi egyesség alapján,
mely 1849. szept. 27-én kelt, magát feladta.

Képzelhetni: meny-
nyit szenvedett a város
az időnkint meg-meg-
ujuló ostromok alatt,
m int semmisítek meg
tüz, ágyugolyó s a pusz-
títás egyéb gyilkos esz-
közei,valahányszor rom-
jaiból kiemelkedve, uj
virágzásnak kezdett in-
dulni ! — De talán még
a háborúknál is nagyobb
ellensége Komáromnak
a gyakori földrengés,
melyeknek e város mint-
egy czélpontja Magyar-
országon. „A tornyok
helyeikből megindulni
látszottak, — mondja
egy iró az 17 63-ki föld-
rengésről, — egymáshoz
ütődve, keresztjeik föld
felé hajlongva, lezuhan-
tak, falak iszonyu ropo-
gás közt megnyiladoz-
tak, kémények földre
hulltak, ködképen szál-
lott föl a por és elfödé
a várost, s a föld meg-
repedezvén, tüzet lö-
velt ki." E csapás egész
éven át pusztitotta a
várost, 9 templom közül
7 össze dőlt, 279 ház

lett rommá és 785 szenvedett sérülést.
1763-ban 160-or rendült meg a föld, követ-

kező évben 180-szor, 8 a rengések, hol kisebb, hol
nao-yobb mértékben ismétlődtek 1765. 1780. 1783.naorobb mértékben ismétlődte
1796. 1803. 1806. 1807, 1810. 1822. 1841. 1843.

korszakába esik. Egy 1138-ki szabadalomlevél
szerint Ketel vezér telepitette meg Komárom vi-
dékét, a Kuma vize tájáról győztesen idáig hatolt
magyarokkal, és Ketel fia már földvárat hánya-
tott a Csallóköz déli csúcsára, a Vágnak a Du-
nába szakadásánál. Ez igénytelen alapon az utó-

Néger lakodalmas menet, Afrikában.

csak imént ujra fölépitett vár. Ekkor egyidőre
felhagytak erődítésével, területét a varos lakol-
nak elárverezték, s midőn 1808-ban katonai
tekintélyek megint védbistyául szantak az akkor

veszélylyel fenyegető francziák ellen, kuko-
termett és egyéb gazdasági növény bástyáin.y y

ricza termett és egyéb

1845.1851.1857.es 1863. években. \ aloban csoda,
ha a város ma már nem P « « t a r ° m ; & ha még
vannak hasznos nevelési és meg egyéb koz.ntézetei,
mint a 130 éve alapitott városi e8 az 1786-ban
alapitott polgári ápolda, a javító dologház, r. kath.
gymnáziumés rcf.algymnázium es takarékpénztár.



A város történetének nevezetesb mozzanata-
közül ezeket jegyezzük föl: Albert király özve-
gye Erzsébet, 1440. febr. 21-éu itt szülte Lászlót,
és ekkor a magyar korona is vele Komáromban
volt. Mátyás a várost királyi vároasá emelte s
1472-ben kőfallal is körülkerítette. Itt volt a mai
pihegő- és tolnai-utcza helyén egy szép gyümöl-
csöse, a város határának felső szélében pedig —
melyet ma is vadas dűlőnek neveznek — vadas-
kertje. Mátyás özvegye, Beatrix, 1490. ápr. 17-én
innen küldte szét az ugyanazon év május 17-kére
országgyűlést összehívó levelét. Az 1518-ki or-
szággyülés 14-ik törv. czikke Eév-Komáromot,
Munkácscsal és Tatával együtt a királyi konyha
tartására rendeli; Komárom különösen tokkal és
vizával tartozott szolgálni.— 1526-ban,aMohács-
nál veszett II. Lajos özvegye Budáról Pozsonyba
menekülése alkalmával, szeptember 1-sőjét és
2-dikát egész kíséretével itt töltötte. — Itt jelent
meg 1789. júl. 1-sőjén az első magyar tudomá-
nyos folyóirat: a „Mindenes gyüjtemény".

Egy néger falu Afrikában.
Sokáig azt hitték, hogy a Zambesi folyó

könnyen járható utat képez délkeleti Afrika leg-
belső részéig. Maga Livingstone, a tragikus vé-
get ért hirneves utazó is azt állitotta mindvégig,
noha saját vizsgálódásai a legszembetünőbb bi-
zonyitékok arra, hogy az emlitett folyamot épen
nem lehet olyannak tekinteni. E részben Zambe-
sivel is ugy van a dolog, mint a többi afrikai fo-
lyóval. A Nil, mely Afrika legszélsőbb keleti
partjánál foly, némi tekintetben kivételt képez,
vannak ugyan vízesései és örvényei, de azontul
ismét jó nagy darabig hajózható. A Senegálon
egészen a guineai zuhatagokig lehet hajózni, de
a többi része járhatatlan. A kisebb jelentőségü
folyókat mellőzve, a Nigerről is csak annyit
mondhatunk, hogy az európai hajók csak is
Bussáig nyomulhatnak rajta, 400 mfldnyi futása
csaknem halottan hever, de mégis egészen más
élet van ott, mint a Zambesi mellett, ott legalább
államokat és uralkodókat találunk és egy kevés
müveltséget is, habár nem valami magasan állót,
mint ez a néger népeknél máskép nem is lehet.

Máskép találjuk ezt a Zambesi vidéken. Itt
mindenfelé a meztelen afrikai barbárságra talá-
lunk. A folyam jobb partján szulu-kafferek ta-
nyáznak,kik rablásból és baromtenyésztésből élnek.
A portugál telepek, melyek a folyó mellett ala-
kultak, romlásnak, enyészetnek indultak; feljebb
néger törzsek élnek minden összetartás nélkül,
még feljebb, kelet és észak-kelet felé a betschuá-
nok egy törzse nyomult elő délről s az ott lakó
néger népeket, melyek „makalaka" gyűjtőnéven
ismeretesek, hatalma alá hajtotta. Államról és
városokról szó se lehet.

Igy állanak ott a dolgok, ha hideg, prózai
józanészszel nézzük azokat, de emberismereti te-
kintetben sok figyelemre-méltót találhatunk ott s
csak örvendhetünk, hogy ama különös vidékek,
miken oly sokáig feküdött a mindent elborító fá-
nyol, a fáradhatatlan Livingstone utazásai és
vizsgálatai által előttünk feltárultak.

Nem szándékunk itt az egész Zambesi vidé-
ket ismertetni, csak egy falucskába, Teté-be ve-
zetjük az olvasót, melyet Livingstone következő-
leg ir le: Téte a Zambesi jobb partján, egy ala-
csony homokhalmon fekszik; a folyam ott 960
angol rőfnyi széles. A folyóval párhuzamosan
mély szakadások futnak át a dombon, melyen a
házak állanak, e szakadások utczákul szolgálnak
8 egy keskeny ösvényt kivéve, vad indigóval vol-
tak benőve. Ez ugy tenyészik ott, mint nálunk a
burján. A korinány-épület egy-emeletes, kőből
épült és náddal van fedve. Az erőd és templom
a folyamhoz közel feküsznek. Fehér ember kevés
lakik ott 8 azok is csak javi:hatatlan számüzött
katonák.Csekély zsoldot huznak; nejeiket a nége-
rek közül választiák, s az ország szokása szerint
maguk helyett őket dolgoztatják.

Tétében a kigyót imádják, a mi hasonlókép
valódi afrikai divat; ezen állat a távol a nyugoti
partokon is isteni szerepet játszik. Tétében min-
den kunyhóra, melyben beteg fekszik, kigyóképe-
ket függesztenek, mik rendesen borzasztó látványt
nyujtanak. Esztelen babona, főképen a boszor-
kányság hite mindenfelé uralkodik; a ki haját le-
nyiratja, elégeti vagy eltemeti azt, nehogy valami
bűvész kezébe kerüljön, mert akkor főfájást kap
az illető. Egy fekete se merészel mangó-fát ültetni,
mivel az, hite szerint, okvetetlenül halálát okozná.
A ki kávéfát ültet, szerencsés e földön sohasem
lesz; de a kávéivás nem árt.

A rabzolgaság természetesen e vidéken is
fointézménye a társadalomnak. Gyakran megtör-
ténik, hogy e szerfelett gazdag termékenységü
vidéken is a legvégső nyomorba és szegénységbe
sülyednek az emberek legyőzhetetlen restségök
miatt. Akkor aztán elmennek valakihez, a ki ne-
kik tetszik, eltörik előtte lándzsájokat s ezáltal jel-
képileg tudtára adják, hogy ők ezentul szolgái
akarnak lenni. Nevetséges volna azt képzelni,
hogy az ősafrikai is azt a fogalmat kötné a rab-
szolgasághoz, melyet az európaiak.

Mind mindenütt, ugy Tetőben is igen élénk
csereberélő hajlamot áruinak el a négerek „inkább
e foglalkozás iránti szeretetből, mint a nyereség-
ért." Az efféle csereberélés ugy sem igényel fá-
radságot és nem dolog. A négernek az idő becsé-
ről fogalma sincs, hogy mi az időkimélés, nem
is gyanitja; ezért néha napokig is elalkudozik egy
elefántfog felett és az üzlet meglehetős hosszura
huzódik, „mivel a hizelgések, miket a vevő mond,
mintegy nagyobb fontosságot kölcsönöznek neki
saját maga előtt."

Tétében mindenféle sajátságos doktorok síi-
nek. Van például elefántdoktor, ki egy különös
gyógyszert készit, a ki olyant nem vesz, elefántot
sohasem tud lőni. A krokodil-doktor egy különös
szert készit, melynek tulajdonosa a viziszörnyeteg
részéről minden veszély ellen biztositva van. A
koczka-doktor igen fontos személy, mert a tekin-
tetes rendőrséghez tartozik s a tolvajokat ki tudja
kutatni. Elmegy oda, a hol a lopás történt, kocz-
kát vet s egynehány nap alatt a tolvajt kiadja.
Csak ritkán téved, mert sok czimborája van, kik
neki minden csekélységet besúgnak. Vannak még
puska- és esődoktorok is, amazok talizmánja a
birtokost jó lövészszé teszi.

A Tétében élő portugálok nagyon szeretik
az italt és annyira elharapódzott nálok minden
bün, hogy csodálni lehet, ha életben maradnak és
a járvány nem pusztitja el őket.

A Zambesi mellett, valamint Afrika más vi-
dékein is, a kunyhóépitést a nőkre szokták bizni;
a férfiak nem fáradnak vele.

Sajátságos a tetei négerek nászünnepélye,
melynek egy meglepő jelenetét képünk ábrázolja.
Ugyanis az uj házasokat ünnepélyes menetben
körülhordozzák az utczákon, s azután a templomba
mennek, hol zászlókkal diszitett diadalív alatt
vonulnak át. Az ifju pár machillákon vitetik, azaz
fedett függó'ágyakon, melyeket karókra szoktak
kifesziteni. A rabszolganőket ünnepélyesen földi-
szítik és ezek mindegyre szerencsét kiáltanak a
fiatal párnak; a rabszolgák puskákat sütögetnek
el. A machlllák mögött a közelebbi barátok lép-
delnek, s a fekete frakban és magas tetejű kalap-
ban meglehetős furcsa látványt nyujtanak. Igy
vonulnak haza, s azután kezdődik a dinam-dánom;
esznek isznak, a mennyi csak beléjök fér, s a né-
gerek telhetetlensége felől szárnyaló hireket, a
mennyire tőlök telhetik, mindenképen igazolni
igyekeznek. S- L.

Egy magyar levél Asztrakánból,
1725-ből.*)

Szerelmes édes Atyámfiai Istentől jó egész-
séget és hosszu életet kivánok kegltkk!

Elunván a heverést, 1713. esztendőben in-
dultam szerencsém keresésére Moldován ált Ko-

: zákországba, és a mint a régi Magyar Históriák
j tartják, a Scithiai birodalomba. Es azon eszten-
I dőben teleltem egy kozák urnál, Mirhorod nevü
, városban, ki is igen nagy gazdagságu ember, mi-
I vei vagyon hatszáz fejős tehene, tizennégy ezer
juha, 1700 kancza lova, 145 paripája, s megmond-

j hatatlan gazdagsága. Ezen uri ember kegyelmes-
I ségéből mentem a Baltium tenger mellett 300
. mérföldnyire a Péterburg nevü városba, a holott
| is találtam a felséges Maszka Császárt, és ezen
I felséges Császár parancsolatjából kezdettem a
j muszka nyelvnek és Írásnak tanulásához, melyet
I meg is tanultam, mivel jól tudok irni, beszélni
muszka nyelven, és azt megtanulván, lettem fő
haditiszt, melylyel most is fungálok; fizetésem
esztendeig 754 magyar forint, 8 paripára szénám
s abrakom, 7 szolgámra fizetésem. Ezen Péter-
burgból commendiroztattam a Volga vizén, mely
is Scithiában a Tanais folyó vizétT tul 100 mér-
földnyire esik, aCaspium tengerre, mely tengeren
is a rettenetes szélvésznek miatta kétszer szen-

•) E régi levelet Erdélyből Tordáról küldötte be Szé-
kely Miklós ur, ki azt csa'ádi levéltárában találta. Szive-
sen közöljük e másfél évszázados érdekes hagyományt, de
meg kell jegyeznünk, hogy irója „Imkolli Samuel Öber-
Auditor"-nak földrajzi fogalmai kissé kezdetlegesek, s ta-
lán adatai sem mindenben megbizhatók. Szerk.

védtem hajótörést, de Isten ő szent felsége élet-
ben megtartott, mivel a tengernek habja desz-
kára kapván, kivetett a partra.

Mostan a felséges ur hadaival lakom Persiá-
ban Szulak nevű helyben, a honnan az Ararát
hegye, melyen a Noe bárkája megakadott, látszik,
mely is Magyarországtól 7 vagy 800 mérföldnyire
esik. Táplál a reménység, hogy még valamikor
elhagyott édes hazámat, s nemzetemet meglátom.

Ezen Farkas Máthé nevű ember, ki Hirip-
pen Szathmár mellett lakott, negyven esztendeig
volt a kubani tatárok kezében rabságban, onnét
pedig esett a kutyafejü avagy kalmük tatárok
kezébe rablá, a holott is azon kutyafejü tatárok
kánjánál (kinek neve Juha) raboskodott; onnét
Isten csudájára kiszabadult és szökött egy vá-
rosba Astrakánba. Én pedig őszszel kiszállván,
tengerről mentem azon városba, és véletlenül reá
találtam, s megörültem, hogy olyan idegen or-
szágon engedett Isten nékem magyart látnom, a
holott Magyarországnak meg hire is ritkán halla-
tik.Es ezen szegény embert vöttem quartélyomba
a holott tartottam és tápláltam, s mellettem levő
strázsa vitézeknek, szolgáimnak és Íródeákoknak
megparancsoltam, hogy senki boszusággal ne
illesse. Tavaszszal pedig mikor kellett- mennem
a tengerre gályával, elbocsátottam, és elkisértet-
tem mellette levö rabtársával edgyütt 500 mér-
földnyire, és adtam néki utravaló költséget eli-
gedendőt; és énnekem igen erősen megesküdt, és
magát meg is átkozta, hogy ezen levelemet nem-
zetségemnek Szikszó városába elviszi, represen-
tálja. En is őtet megátkoztam, hogy Isten ölje
meg őtet hirtelen halállal, ha Nemzetségemnek
ezen levelemet meg nem adja. Azért a ki ezen
levelemet fogja olvasni, mondja meg neki, hogy
hitéről, s fogadásáról emlékezzék meg, s fogadá-
sát teljesítse be.

Kegyelmeteknek ha unalmas nem lészen, az
itt való országoknak dolgairól, és szokásiról egy
keveset írek, mulatságnak okáért.

Mivel a históriák irják, hogy a magyarok,
hunnusok Scithiából jöttének Európába, én ezen
országban tudakozván, hol laktak azon magyarok,
helyökre reá akadtam volt, s pedig lakások a
Volga vize mellett igen fövényes és erdőtlen he-
lyen,— mindazonáltal szép házakban laktanak, mi-
vel ma is kályha-darabok a földön olyak találtat-
nak, a micsodásokból nálunk az uj keresztények
a kancsót csinálják, téglák pedig igen szélesek,
szépek, melyből megismerhetni, hogy derék há-
zakban laktanak. A Magyarok Királya pedig al-
kott Kutna nevü folyóvíz mellett, melynek palo-
tái jóllehet rongyosok, de ma is fenn állanak, sé
azon falu helyet ma is híják ott való pogány nyel-
ven Magyórnak. Magyar nyelven pedig sehol sem
beszélnek, sem magyar faluk nincsenek, a mint
pedig a Magyar Kalendárium irja, hogy „Anno
445. a magyarok visszatértének Scithiában azon.
magyarok letelepedtenek a krimi tatárok között
és mostan is Krímben a tatárok protectioja alatt
7 magyar faluk vannak, melyekben magyarul (!)
beszélnek." En azon 7 falukban voltam is, oly or-
szág pedig, a hol magyarul beszélnének nincsen
több, a mi Magyarországunknál, s ennél.

Ezen az országon sok bálványimádó nemze-
tek vannak, a nemzeteknek nevek pedig ezek:
Csuvasz, Motdva, mely nemzetek is imádság he-
lyében kancza-lovakat és juhokat ölnek az Isten-
nek, a húsát magok meg eszik, a bőrét pedig az
Istennek adják és a fűzfára tekerik, némelyek pe-
a nyulbört megtöltik szalmával s attól mint Is-
tentől szép időt kérnek, ha pedig eső talál lenni,
erősen megkorbácsolják és a tüzre teszik. Néme-
lyek holttesteket felakasztatják, — némelyek
vizbe vettetik, némelyek megégettetik, ki micsoda
planéta alatt születik; az itt valo indusok pedig
Templomokban az ördög képének imádkoznak, és
azt mondják: az ördögnek kell imádkozni, mert,
ellenségünk, az Istennek pedig nem kell, mert
igen irgalmas. — Ezek az indusok holteateket
megégetik, és a hamvat egy szórólapáttal szélyel-
szórják, amely asszony pedig özvegységre marad,
a többé férjhez nem mehet, hanem nagy rakás fát
rakat, annak a tetejébe felül, azon fát megöntözi
olajjal és zsirral, és magát elevenen megégeti. Ezek
a tehénnek is imádkoznak, mivel a tehenek tejet
és vajat adnak; némelyek a döglött hust inkább
szeretik, mint a fris hust, mivel azt tartják, jobb,
a melyet az Isten maga megölt, mint a melyeket
az emberek megölnek, némelyeknek pediglen sem
templomok, sem papjok, sem házok nincsen.

A Scithiai birodalomban sokféle tatárok
vannak, a kik másféle nemzetnek nagy ellenségei,
ugy mint: csermiszi, csurati, karakalpági, mord-
vai beneviczi, kalmuki, kubiszki, trukmenczi,

kivinczi, kirgyisziszi, kuragonszi, andreviczi, cse-
cseneczi, kivinki, cserkészi, bukharczi, gilómezi,
tnatrinczki, a krimi, bucsakj és nogai tatárokon
kivül. A bukhurczi tatárok miképen imádkoznak
láttam, mindeniknek a kezében éles kés vagyon,
ugrosnak és ilyen szókat szólnak: csakszij, bak-
szai; valamikor ugrik, mindenkor homlokban
Tágja magát az éles késsel, rajtok igen csudál-
koztam, és azt gondoltam, hogy mind meghalnak,
de megkenvén magokat, azután harmad napra
eemmi bajok nem volt.

Ezer hétszáz huszadikban teleltem egy Musz-
kova nevü városban, melyben sok ritkaságokat
observáltam — ezen városnak kerülete 15 mér-
föld, templom vagyon ebben 600, harang 9600.
Egy nagy kiváltképen való karangnak a kerületét
megmértem, mely 89 arasz. Itt láttam szörnyen
orditó oroszlánokat és csudálkozásra méltó nagy
elefántokat, egynek a többi között a hátán ült 30
fegyverfogható ember, kettőnek pedig a hátán 60,
e^ész eleségével és készületével együtt.

Én többet is írnék, de nem lehet, mivel ezen
órában jőve hozzám a gályás-mester Íródeákja, ki
is azt mondá, hogy napkelet felől igen jó szil
támadott és a gálya vitorláit fel akarják emelni.
Isten segítségéből szándékozom indulni a persák
ellen, azért ezen levelemet hirtelen bepecsétlem, s
indulok a gályára, ajánlván magamat Isten gond-
viselésének, és a szerencsés szeleknek, mert a
tengeren való hadakozásoknak társa a szél, és a
rettegés, mert a rettenetes habok egymásra, mint
a hegyek ugy borulnak. Bizony az Istennek azért
hálát adok, hogy én a tengeren olyan bátor
vagyok, mint a szuleski tatár a kancza ló hátán.
Szikszai biró uramnak, és az egész tanácsnak,
Szőts István, Gyute János, Mező János, Szarka
János, Pap István, Korcskényi István és Pál,
Szaniszló István, Comi György, s jó Fajtái Jankó,
Bagje István, tiszt, praedicator, és mester uramék-
nak jó egésséget kivánok; éljenek ő kglk sokáig,
én is élek a varjak szerencséjére. Kegyelmeteket
szerelmes édes barátim, szivem édes atyámfiai,
szomszédim, rokonim Isten oltalmába ajánlok,
utolsó csép véremig maradok kegyelmeteknek

Iram Astrakánban atyafia szolgája
az Caspium tenger Imkolly Sámuel
mellett Ober-Auditor.

2. Április A. 1125.

Kazinczy Ferencz laka Széphalmon.
1861.

Koszorus költőnk Petőfi 1847-ben bejárván
az ország több részét, s meglátogatván Zemplén-
tnegye Bányácska helységét is, a nagy Kazinczy
által Széphalornnak nevezett s napjainkban oly
híressé lett igénytelen falucskát, hatalmas dithy-
rambban lángolt fel a hálátlan nemzet ellen.

„Te, a nemzet-hálátalanság
Égbe kiáltó némasága,
A nemzet-szégyen Káin-bélyege,
Oh Széphalomi . . .
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A börtönök dögvészes levegőjét,
És C3ak félszázadig
Tartá vállán, mint Atlás az eget,
A nemzetiségnek ügyét.
Magyar nemzet, most nem volnál magyar,
O akkor volt az, midőn senki sem volt;
Midőn magyarnak lenni
Szégyen vala.

Ez volt tehát
A múzsák egykori tanyája,
Hol most haszonbérlő zsidó lakik?
Azon szobában,
Melyben Kazinczy Ferencz
Élt s kilehelte tiszta lelkét,
Most piszkos, nyávogó porontyok
Henteregnek. . . . .

Nagy ég, a pompás kert mivé lettl
Meg mostan is mosolyg, mosolyg,
De szívet-szaggatólag,
Mint a megőrült szép leány.
Elvadulának a gyümölcsfák,
S alattok fú terem buján,
Sürün és magasan;
Tán el akarja rejteni
A pusztulásnak szellemét,
Mely itt két kézzel dolgozik. . • •

Ezen feljajdulástól fogva, már 20 év telt el'
s ha Petőfi életben lenne s meglátogatná a szent
lakot, ma tán még több oka volna az elkesere-
désre, kivált ha tudná, hogy akkor kellett annak
elpusztulnia, midőn a nemzet vette oltalma alá.

Mert mai nap már a széphalmi Kazinczy
udvar a nemzet közkincse, közbirtoka.

Mint a „Vasárnapi Ujság" 1863-ik évi folya-
mának 24-ik számában terjedelmesen le van irva,
a Lévay József költőnk által megpendített, s min-
denfelé megtartott Kazinczy-ünnepélyek alkalmá-
val a nemzet 60,000 frtot tett össze a széphalmi
birtok megszerzésére, s a ház és kert kicsinositá-
sára és fentartására.

Mint az idézett közleményben olvasható:
„Az ügy vezetését a magyar akadémia vállalta
magára. Terv szerint a begyült alapból a birtokot
megszerezni, minden tekintetben rendezni, hogy
jövedelmezzen, a gazdasági épületeket legna-
gyobb részt ujból épiteni kell vala, s mivel a
laknak ujra épitése is alig kevesebb, sőt többe fog
kerülni, mint a mennyibe a régi épület helyreállí-
tása, a falaknak, habár részbeni lebontásuk s ujból
épittetésük (mivel az uj tetőt meg nem birták
volna) szükséges leendett." S a lebontás meg is
történt.

„A háztól észak felé emeltetett egy csinos !
kertészlak, — folytatja tovább a közlő, — a kertész
számára, ki a házra, a síremlékre s a kertre fel-
ügyelend, s a házat a látogatóknak felnyitandja."

„A nagy belsőség elejét egész szélességben
azon kert képezendi, melyben az épület és a sír
áll, s melyhez az országút mellet fekvő pár köblös
föld is csatolva leend."

„Készült ezen kertre is egy nagyszerü, szép
izlésü terv, s a kit mulattatnak, a tervezgetések
olvassa el az idézett czikket, ott egyszersmint
meglátandja azon tervrajzot is, melyet Ybl készi-
tett a felépitendő széphalmi diszcsarnokra; azon-
ban a ki a jelent, a meglévőt tekinti, s abban
szeret gyönyörködni, az jőjön el Széphalomra, s
látni fog egy lerombolt s az elpusztulás legvégső
pontján álló házat, egy elhagyatott belsőség
közepén.

Az országút szélén, hol a díszes parkba
reméltünk lépni, lábolhatlan sár-árkon keresztül
idylli burgonya- 8 árpa-földek köszöntik a láto-
gatót, s ezeken túl mered égfelé, a többé laknak
nem nevezhető rom, két szobából álló töredéke a
kényelmes úrilaknak. A romtól keletre áll a sir-
szobor, pár rozzant tölgyfától környezve.

A kertésztől, ha ugyan létezik ily árva lélek,
nagyon kevés időt rabol el a kulcsárság, mivel a
házba, ha jól emlékszem, nemcsak elől, hanem a
födéltelen tetőn is be lehet jutni; — s igy egész
szenvedélylyel űzheti müvészetét a nem valami
szép, de hasznos burgonya- s árpa-telepen a a
kiszolgált tölgyfákon.

— Tehát még a nemzet szent kincsén is tel-
jesülni kellett a régi közmondásnak: „Közbirtok-
nak nincs igaz gazdája."— Tehát a sok ünnepély,
diesőités csakugyan csupán egy halál álmából
ébredő nemzet lázas életnyilvánulása volt, mely a
mily hirtelen támadt, szint'oly hirtelen el is mult!
— Tilian a 60,0(JO forint is csupán papiroson ma-
radt? Ilyes gondolatok támadnak a gyászos rom-
lakot szemlélő vándor agyában.

Hiszen itt nem épitő, hanem romboló kezek
működtek. Még 1858—59-ben is elhagyatott álla-
potban bár, de fedél alatt s épen állt a ház; tehát
a nemzet csak azért tette rá kezét, hogy egy érde-
kes rommal több legyen, hová a szüle, mint Petőfi
zengi, buzdításul elvezethesse gyermekét, ki arra
készül, hogy a honnak éljen. Bátran s méltán
elmondhatja a látogató a költővel:

S épen most semmisülne meg ezen szent em-
lékünk, midőn a nemzeti nyelv, mely a nemzetiség
életere, diadalmát ünnepli; most, midőn a Kazin-
czy által ujjászületett magyar nyelvet oly édesen
esik hallani & honfi kebelnek fölkent s megkoro-
názott királya s királynője ajkáról!

Ha nem emelünk is díszpalotát, a mi ugyan
szintén nem lenne igen nagy bűn, legalább ne
semmisítsük meg önnönmagunk azt, mit az idő
romboló keze megkímélt. Nagyiday Viktor.

I t t nyugszik ő
Vad f.ik és vad füvek körében,
Fölötte hófehér szobor. . . .

És ezt is özvegye
Allittatá ez oszlopot; . . .

HUzen mit tett ő a hazáért?
M atta hét esztendeig szivá csak

Ki innen, e falak közöl!
Félek, hogy a ház rám szakad,
Mert nagy teher nehezkedik rá:
Az Isten átka. —

Bármi oka legyen is ez elhagyatottságnak,
gondatlanság vagy anyagi kényszerüség, a lak
tovább igy nem maradhat, ha csak azt nem akar-
juk, hogy csupán egy kőhaltnaz jelölje azon he-
lyet, hol a nagy lélek élt, munkálkodott a nem-
zetért.

E g y v e l e g .
** (A királyné a pesti állatkertben.) ö Fel-

sége a királyné pár nappal a koronázás előtt az
állatkertet is kitüntette magas látogatásával. Az
igazgató Xánthus, kinek szerencséje volt 0 Fel-
ségét az egész kerten végig kisérni, többi közt
emlitette, hogy a schönbrunni állatsereglet giraf-
fokban oly gazdag, sőt még szaporasággal is di-
csekszik; mily szépen diszitené a pesti állatkertet
egy ily giraífcsikó! ErreÖFelsége ezt válaszolta:
„Tudja-e igazgató ur, hogy a mi Schönbrunnban
van, az nem az enyim? Adok azonban jó tanácsot,
menjenek a koronázás után a királyhoz, kérjék
meg őt, és támogatni fogom keresőket, s hiszem,
hogy lesz sikere." Ezen tanácsot nem lehetett
kivinni a koronázás után, O Felségök rövid idő
mulva távozván, hanem legközelebbi ittlétökre
halasztatott, mikor is a küldöttség megköszönte
volna Ö Felségének a már két izben tett ajándé-
kozását, s megkérte volna, hogy az állatkertet
megtekinteni méltóztatnak, 8 csak ezen megtekin-
tés alkalmával hozatott volna elő a giraff-kérdés. S
ime mi történik? A felséges asszony gyöngéden
megemlékszik távozása után is a legkisebb dol-
gokban tett ígéretére, s jún. 24-én a belügyminisz-
terium utján leérkezik az állatkerthez a tudósi-
tás, mely szerint Ő Felsége egy a schönbrunni
állatseregletben levő 16 hónapos nőstény giraffot
a pesti állatkertnek ajándékozni méltóztatott, s az
igazgató felszólittatik a szállitás végett valakit
minél előbb Schönbrunnba küldeni.

— (Egy uj Hauser Gáspár.) A wrescheni
kerületből irják: Nem sokkal ezelőtt tudomására
jutott a járás-hivatalnak, hogy egy faluban egy
ottani birtokos fiát sötét, magános istállóban már
régen az emberektől elzárva tartja. Ez uj Hauser
Gáspár elérte már a serdült kort, s két gymna-
ziumi osztályt végezett; de ekkor megőrült, s
mivel szülői valószinüleg nem reményiették fel-
gyógyulását, kóroda helyett e helyre zárták, hova
neki egy meghitt, hallgatag asszony hordta a leg-
szükségesebb táplálékot. A mint a rendőrség őt
a törvény nevében követelte, anyja vonakodott
elbocsátani; atyja épen más jószágára utazott volt.
Daczára az anyai vonakodásnak kiszabadították s
a világosság és emberis-égnek visszaadták. A sze-
rencsétlen látása iszonyt gerjesztett. A földön
találták összeguggolva; az ajtó közelében egy
lyukat kezdett volt ásni, állati szabadságösztöne
vezette, hogy fogságából szabaduljon. Hosszu,
lecsüggő haja, ronda teste mutatják, hogy mily
régen nem részesült emberi ápolásban. A mint az
ajtó felnyilt rendkivülileg nyilvánitotta vad örö-
mét; az üde levegő jó befolyást gyakorolt rá.
Mozgása békaszem ugrálás, a járást- elfeledte; a
szűk hely miatt tagjai görbén nőttek. Mindjárt
kitisztitották, haját levágták, ruhát adtak rá;
mindezeknek nagyon örült. Csak a sapkát hányta
el, mint szükségtelent. Mohó vágygyal ette az
ételeket; vajas kenyeret nem, de annál örömes-
tebb ette a száraz kenyeret. Megbizható embe-
rekhez vitték ápolás végett, s mint mondják
naponként kezdi elhagyni állatias szokásait. A
törvényszék meginditotta a vizsgálatot, s bizo-
nyosan méltó büntetést szab azokra, kik ennyire
áthágták az emberi törvényeket.

_ (A viszony dieu) a „Times" oly szert
ajánl, melyet a néhai Sonait sebész, ki Angliában
nagy hirben állt, sokszorosan a legjobb sikerrel
alkalmazott, önmagán is Sonatt többször megki-
sérteite a szert, miután nyolizszor marták meg
dühödött ebek. A szer ,,légenysavas ezüst-éleg"-
ből vagyis pokolkőbnl áll, "melyet a maráá sebbe
becsöpegtetni kell. Enrek hatása az. hogy a nyálat
fertőztelcniti 8 ez által a mér>'g?myilítot határta-
lanná teszi. A „Times" emliti, hopy Sir Ben-
jámin Brodie e szert oly esetben is a legjobb
8 kerrel alkalmazta, midőn egy dühödt eb egy
gyermek szájat belülről megmarta. A legjobb
használati mód az, hogy a pokolkövet szilárd alak-
ban teízik a sebre.
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Irodalom és mű vészét.
== (A „Magyarország Képekben") czimü ké-

pes folyóirat 1867. második félévére szóló előfize-
tési felhivását mai számunkhoz mellékelve veszik
olvasóink. Egyszersmind mutatványlap az, s ma-
gában foglalja az I. kötetnek (a január—juniusi
folyam) tartalomjegyzékét. A „Magyarország
Képekben" jövőre is nevezetes férfiaink részletes
élet- és jellemrajzait, hazai tájak, középületek
kimeritő ismertetését, elbeszéléseket és rajzokat a
hazai népéletből, érdekes történeti emlékek és
jelmezek leirását stb. fog tartalmazni, s minden
füzet legalább 25 hazai tárgyu képet közöl. Elő-
fizetési ára évnegyedre 2 ft., félévre 4 ft. Az elő-
fizetési pénzek lapunk kiadó-hivatalába küldendők.

= (Két érdekes történeti munka.) Ráth Mór
kiadásában párhuzamosan jelenik meg két törté-
neti könyvtár, jeles müvekből s diszes kiadások-
ban. Egyik a magyar történeti források némely
nevezetesbjein kivül, minők Béla király névtelen
jegyzője, Kézai, Rogerius stb. monographiákat,
történeti tanulmányokat foglal magában, hazai
történelmünk fontos időszakaiból. — A másik ne-
vezetes külföldi történetírók oly müveit nyujtja
időnkint, melyek mind tárgyuk érdekessége, mind
előadásuk vonzósága által ép oly kellemes mint
tanulságos olvasmányul szolgálhatnak, 8 a mellett
politikailag fontos korszakokra vetvén világot,
politikai tanulmányokat is nyujtanak. E gyűjte-
ményben jelentek meg Thiers Waterlooja és Szent
Ilonája (nagy müve önálló része), Macaulay ne-
hány remek életrajza, Prescott, Juste stb. tanul-
mányai. Most mindkét gyűjteményből egy-egy uj
kötetet jelenthetünk. Amabból Szilágyi Sándor
szorgalmas történetnyomozónk és Írónktól jelent
meg „Báthori Gábor fejedelem története" czimü
monographia, ugy az adatok teljessége, mint a
földolgozás és berendezés világossága által jeles
mű; a külföldi tárgyu gyűjteményben pedig
Anglia legkitünőbb regényírójának Thackeraynek
felolvasásai a „Négy György királyról, 8 az angol
.udvari s városi életről" jelentek meg Szász Béla
szabatos és magyaros fordításában. Az első mű
ára 2 ft. 80 kr., az utóbbié 1 ft. 40 kr.

= (Emich Gusztáv kiadásában megjelentek:)
„Az angol forradalom története" Zichy Antaltól,
a legjobb kútforrások után igen érdekesen előadva,
310 lap, ára 1 frt 50 kr; „Az osztrák birodalom
rövid statistikája, különös tekintettel a magyar
államra", irta Hunfalvy János, gondosan őssze-
szerzett számadatokkal, 212 lap, ára 1 frt 50 kr;
„Az arany hágcsó", angol regény Bel Róberttől,
forditá Szabó Richárd, két kötet ára 2 frt 50 kr;
„Franczia nyelvtan dióhéjban," irta Duzs Sándor
tanár, 46 lapon c/élszerüleg szerkesztve. Ára 30
krajczár.

= („Felsőbb tanintézeti naptár.") Heckenast
Gusztávnál „felsőbb tanintézeti naptár" fog meg-
jelenni, mely rég érzett hiányt van hivatva meg-
szüntetni, miután a magyar ifjuság érdekeit s a
tanügyi mozzanatokat éber figyelemmel kisérvén,
ugy szólván — nélkülözhetlen zsebkönyv lesz
számára. Szerkeszti Hollós László. Szeptember
közepén hagyja el a sajtót, s előfizetési ára kötve:
80 kr. A pénz Heckenast Gusztávhoz küldendő.
Ajánljuk e hasznos vállalatot a tanárok, az ifjuság
s a szülék figyelmébe.

= (Uj napilap.) Julius l-töl kezdve, Pálffy
Albert szerkesztése mellett, „Esti lap" czim alatt
uj politikai napilap indul meg. E lap középnagy-
ságu iven fog megjelenni s előfizetési ára félévre
5 frt, évnegyedre 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénz
alap kiadó-hivatalába: Kocsi Sándor nyomdá-
jába (aldunasor 9. sz.) küldendő.

= (>,Honvéd") czimmel, jövő félévben, kato-
nai hetilap fog megjelenni, gr. Bethlen Oliver
szerkesztése mellett.

= (Uj lopok.) Nemcsak a fővárosban, a vidé-
ken is nagy élénkség uralkodik a lapirodalom
körül. Majd minden héten indul meg egy-egy uj
lap. S most már lesz Szegeden 3 lap, Aradon két
lap, Debreczenben 3 lap, Ungvárott 2 lap, — az
ember csakugyan hajlandó egy kicsit sokalni.

= (A „Budapesti Közlöny") a jövö félévtől
kezdve Budán az egyetemi nyomdában jelen meg,
a kiadóhivatal is ott lesz.

= (A „Máramaros") czimü vidéki lap tulaj-
donosa és szerkesztősége kijelentik, hogy lapjokat
megnagyobbítják. Mivel pedig erre nézve előmun-
kálatokra van szükségök, októberig felfüggesztik
m<\?jelenéfét.

T Á R H Á Z .
Egyház és iskola.

** (A m. kir. egyetem) jún. 25-ki évünnepén
főpapjaink közül Bartakovics érsek, Girk, Peitler
és Jekelfalusy püspökök voltak jelen. Rupp János
rector kegyeletes beszédének végén reményét
fejezte ki, hogy az egyetem, a mostani kormány
alatt az eddiginél fényesb eredményeket fog fel-
mutathatni. — Ezután a kitüzött pályakérdések
megfejtőinek köv. névsora olvastatott fel: Csathó
Sándor, Jankovics János, Adler, Halász Tivadar,
MihalkovicsGéza, Ajtai Sándor, Tanhoffer, Wolf,
Zafferi Károly, Császár Károly, Wiche Kelemen.

= (A pesti kir. kath. fb'gymnásiumban) az
ezévi rendes érettségi irásbeli vizsgálatok julius hó
15, 16 és 17-én, a szóbeliek ugyanazon hó 25,
26 és 27-én, a magánvizsgálatok pedig ugyancsak
julius hó 17. és 18-án fognak megtartatni.

— (A pesti kegyesrendi fögymnáziumban) az
érettségi irásbeli vizsgálatok julius hó 1, 2, 3, a
szóbeliek pedig julius" hó 18, 19 s 20-án fognak
megtartatni. — A rendes második félévi vizsgála-
tok bezárólag julius hó 27-ik napjáig tartatnak.

KöKÍiitéxetck, egyletek.
— (A magyar tud. akadémia) jún. 24-ki ülé-

sén gr. Kun Géza székfoglalóul érdekes elő-
adást tartott „a gyök elméletéről." — Ezután a
titkár előterjeszté, hogy a nyelv és széptudomá-
nyi osztály a Nádasdy féle pályázat bírálóiul:
Pulszky Ferencz, Fábián Gábor és Bérczy Ká-
roly tagokat, a hölgyalapitványi széptudományi
kérdésre pedig Toldy Ferencz, Gyulai Pál és
Rónay Jáczint tagokat választá meg. Lónyay
Menyhért pénzügyminiszter az akadémiának 4 db
koronázási érmet küldött; Floch Henrik pénzügyi
tanácsos a koronázás ünnepének emlékezetére az
akadémiának 1000 frtot adott államkötelezvények-
ben, Pappenheim Bécsből 1000 frtot, Kempf Já-
nos plébános pedig 10 frtot.

— (Az elsö m. ált. gyógyintézeti részvénytár-
sulat) jún. 1-én és 15-én tartott üléseiben meg-
alakulván, elnökül b. SennyeyPált, másodelnökké
Jellinek Mórt és Dr. Arányi Lajost választották.
A társulat azon szép inditványnyal kezdte mükö-
dését, hogy a magyar irók segélyegylete részére
évenkint 100 ftot ajánlott fel.

** (A pesti népbank) jún. 25-én délután 3
órakor közgyülést tartott, melyen 100-nál több
tag volt jelen. Az ülés tárgyai voltak: 1. A hi-
vatalnokok fizetése mennyiségének megállapitása.
3600 ft készpénz és 1200 ft. lakbérben. 2. Az uj
szállás bérének utalványozása, és 3. A módosított
alapszabályok megvitatása.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Pesti iparosok,) mint tudjuk, bizottmányt

küldtek ki nemrég a végre, hogy nehány iparos-
nak a párisi kiállításra küldésére eszközöket te-
remtsen. E bizottság 983 ft. és 40 krt gyüjtött
egyes adakozóktól, és egyelőre Lengyel István
lakatosmestert és Csepreghy János asztalossegé-
det kiküldték. Mivel azonban még többet is ki
akarnak küldeni, felhívják a közönséget szives
adakozásra, az iparosokat pedig, kik kiutazni
óhajtanának, jelentkezésre.

** (Párisi kiállitás.)^ Párisból irják, hogy az
ünnepélyes dijosztás julius 1-én megy végbe a
császár személyes vezérlete alatt. Az elyséei mező-
kön levő 1855-ki kiállitási palotában 16,000 je-
gyet osztanak ki. Előadják Haydn hymnuszát, 8
ez előadás mindenesetre nagyszerü lesz. Pozdech
Jozsef pesti harangöntőt az a kitüntetés érte,
hogy a franczia központi bizottmány kiszemelése
folytán az ő harangjai fognak ez előadásnál szere-
pelni, s e végből két napra az ünnepély színhe-
lyére szállíttatnak át a kiállításból. — A magyar-
országi kiállítók kőzül arany érmet nyertek a
következők: lisztért: az „István" debreczeni gőz-
malom, a borsod-miskoiczi gőzmalom, Blum János
budai gőzmalma, az első buda-pesti gőzmalom és
a József hengermalom. — Borokért: atokaj-hegy-
aljai bormivelő egyesület (elnök b. Vay), Jálics
A. Ferencz, gr. Mikó Imre és b. Kemény István
az erdélyi borokért, gr. Andrássy György (tokaji
borokért), gróf Pongrácz István (tokajij, Ranol-
der János veszprémi püspök Somlyai, tokaji stb.
borokért és báró Ozsegovics horvátországi bo-
rokért.— Hazai gépészetünket is nagy kitüntetés
érte, a mennyiben Vidacs István gépgyára szintén
arany érmet nyert.

Balesetek, elemi csapások.
** (Thurn, szül. Pálffy Gabriella) grófnő,

égési sebek folytán Pozsonyban jún. 23-án meg-
halt. Ugy égett meg, hogy égő gyufát dobván el,
erről ruhája meggyűlt. A grófnő szépsége és sze-
retetreméltósága által a főúri társaságokban áta-
lánosan kitünt. Boldog házasságban élt s három
gyermeket hagy hátra.

— (Gyilkossági kisérlet.) Jún. 24-én délután
egy ismeretlen egy pesti kávéházba lépvén, egy
ott üldögélő urnak szegezte kétcsövü pisztolyát,
s az egyik cső csötörtököt mondván, épen a mási-
kat akarta elsütni, midőn elfogták. Azonban még
maradt ideje egy ütésre, melynek következtében
a megsértett élettelenül rogyott le. A tettest Ga-
lambos Károlynak kivják, Somogymegyei csepeli
születésü, 37 éves, ref. nőtlen, elszegényedett ka-
laposmester, ki 1862-ben a most megtámadott
Piszkó Elkán tönkre jutott kereskedővel üzleti
viszonyban állott, s ennek tulajdonítja mostani
nyomorát, Gyilkossági szándékát régóta tervezi,
és kétségkivül végre is hajtotta volna, ha föl nem
tartóztatják. Igy is azonban olv ütést adott
fejére, hogy ez veszélyes ebben fekszik.

** (A jún. 24-diki vihar) alkalmával a villám
több helyen a Dunába csapott, egy pedig a Lukács
fürdő udvarában egy élőfát repesztett ketté. — A
diófa-utcza szögletén is beütött egy házba, de
sem itt, sem máshol tudtunkra tetemes kárt nem
okozott. — A Rákoson Figyelmessy Ferencz házá-
nak kéményébe ütött, s itt a tűzhelynél álló cse-
lédnek a kezéből a lábast kiütötte a nélkül, hogy
a cselédet megsértette volna, de a tűzhely alatt
nyugvó macskát agyonsujtotta, innen az udvarra
vonulván, itt egy kakast ütött agyon azon pilla-
natban, midőn ez egy tyúkkal ingerkedett.

Mi ujság?
** (A képviselőház jún. 26-ki illésében) Som-

ssich Pál benyujtja a nemzetiségi bizottság jelen-
tését. Deák Ferencz pedig interpellálta a minisz-
tériumot, van-e szándoka a nemzetiségi, erdélyi
unió 8 a zsidó-emancipátió és honosítás tárgyában
intézkedni ? B. Eötvös feleli: hogy a jövő ülésszak
elején törvényjavaslatot fog mind a három ügy-
ben előterjeszteni. Csanády Sándor azt kérdezé:
van-e a kormánynak hatásköre elrendelni azt,
hogy a budai várpalotán a sárga-fekete zászló
helyett nemzeti lobogjon ? Deák Ferencz felelt
rá, mondván: hogy az családi szin, melyet a Fel-
ség mindenütt használhat tartózkodási helyén.
Nagy Lajos korában a liliom, s Mátyáséban a
holló szintén ott volt a nemzeti czimer mellett.
— Tisza K. a hűbéri viszonyok megszüntetése
iránt ujolag interpellálja a minisztériumot. Hor-
váth Bold. azt felelte, hogy ez ügy csak azért
késett és késik, mert a minisztérium ugy is ter-
helve van teendőkkel; a törvényjavaslatot azon-
ban erre nézve is még ez ülésszakban elő fogja
terjeszteni.

•* (A honvédalap javára) a debreczeni István
gőzmalom társulat 500 forintot adományozott. —
Posner K. Lajos 200 ftot.

** (Főrendek és főpapok) egy keddi magán-
értekezleten 23,100 frtot irtak alá a honvédalap
javára. Négy főpap és 34 mágnás volt jelen.

** (Az aradi vértanuk emlékszobrára) az
„Alföld" szerkesztőségénél szépen folynak az
aláirások. Eddig — pár nap alatt —276 ft. 10 kr.
gyült össze.

** (O Felsége) Bernáthfalvai Bernáth Gézát
és Péchujfalvasy Péchy Bélát fizetéstelen követ-
ségi attachékká nevezte ki.

•* (A király és a királyné), mint Párisból je-
lentik, júl. 15-dikén érkeznek oda. Gr. Andrássy
és Beust miniszterek fogják kisérni s mitegy 50
— 60 tagból álló udv. személyzet.
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Melléklet a Vasárnapi ujság 26-ik számához 1867.

^ z á K a < & e r í ; y é p e s e d i k . M o 8 t i s s o k
szép példányt vett meg, többi közt egy afrikai
zergét, egy nagy disznó-majmot, négy huszár-
majmot s még más fajtáju hat példányt a majom-
házba; továbbá lecsüngő fülü két rókát, három
pár afrikai fogolyt 8 egy afrikai uhut. Útban van
több megvett állat is. Végül Xantus igazgatót az
alsó Dunához kiküldték, hogy Titeltől Galaczig
menve, vizi és gázló madarakat gyüjtsön az állat-
kert számára.

** (Szent István napján) hir szerint városli-
geti népünnep lesz 20 kr. belépti-dijjal a honvéd-
alap javára.

** (Kisfaludy Sándor) sirját a pusztulástól
megóvandó, a sümegi kaszinó, melyet Himfy irója
alapitott, adakozásra hivja fel a haza fiait s leá-
nyait, hogy a begyülendő összegből diszes sírem-
léket lehessen állitani, s e czélból szerkesztősé-
günkhöz is küldött be aláirási ivet.

"'"(Vetter tábornok) közelebb szintén haza
fog térni. Maga is irja ezt a pesti honvéd-egylet-
hez jún. 21-kén intézett levelébe, melyben egy-
szersmind a tagok közé fölvétetni kéri magát. A
tábornok 64-ik évét töltötte most be.

** (Esztergommegyében) a pénztár megvizs-
gálásánál 25 ezer forint hiánylatra akadtak. A
megyei pénztárnok, ki már 35 év óta a pénztári
hivatolnok, öreg napjain üzérkedésekbe bocsátko-
zott, melyekben sokat vesztett s ezek folytán a rá
bizott pénzhez is nyult. Jelenleg a börtönben van.

** (Egy hires ember.) Abban az időben, midőn
Kolozsvártt Urbán volt a legnagyobb ur, a cs.
rendőrségnél bizonyos Kristóf Adolf nevü rendőr-
főnök basáskodott, a ki az akkori szomoru körül-
ményeket nagyon szépen ki tudta zsákmányolni.
Végre az akkori cs. k. kormány is megsokalta a
dolgot, s Kristóf Adolf ur hivatalától felfüggesz-
tetett. Ez a hires ember aztán legközelebb 0
Felsége személyét s a magyar miniszteriumot nyil-
vános helyen elkezdte piszkolni. A városi rend-
Őrség azért vizsgálatot kezdett Kristóf Adolf ur
ellen, s midőn az e napokban a sértéseket nyilvá-
nos helyen ismételte, elzárták az egykori rendőr-
főnököt. Hogy változnak az idők!

** (Eszék polgárai) jún. 22-én a polgármes-
ter vezetése mellett, katonai zenekar cs dalegylet
kiséretében gróf Pejachevich Péter főispánnak
fáklyásmenetet rendeztek, s Magyarország irá-
nyában rokonszenves nyilatkozatokat tettek. —
Fiume pedig űrnapját használta fel magyar rokon-
szenvének kitüntetésére. A feldiszitett házakon
magyar zászlók lobogtak, az ifjuság magyar dísz-
ruhában kardosán jelent meg, s a fehérbe öltözött
leánykák magyar tricolor szalagot hordoztak.

** (B. Sokcsevics horvát bán,) hir szerint,
legközelebb felmentetik báni méltóságától s pol-
gári helytartó neveztetik ki.

** (Eszterházy herczeg) 32 uradalmának felét
eladják, hogy a másik felét az adósságtól fölment-
sék. A pásztói urodalmat gr. Bruener, 950,000
frtért venné meg. Eszterházy herczeg ipolysághi s
azzal szomszédos uradalmaira Ságon 1862-ben
Lagrand Dumonceau kétmillió, tavaly télen pe-
dig Rothschild hétmillió forint adósságot kebelez-
tetett be. E tömeges adósságon kivül még sokan
keresményüket kamatozni a herczegi pénztárba
tették le, mint biztos helyre. Most e néhány száz
és pár százezer forintos hitelezők is telvék aggo-
dalom és reménynyel.

** (Moldvaországból) közelebb egy 20 tagból
álló rabló-banda tört be Naszód vidékére, a népet
szarvasmarhái és juhnyájaitól megfosztani. Ötven
zsandár és sorkatonaság küldetett ki ellenök.

** (Egy asszonyság) e napokban Pestre jő-
vén, a lőrinczi puszta körül elvesztett kocsijáról
egy köteg értékes ruhát. Reménye sem volt, hogy
visszakaphassa, de visszamenet megkérdezett egy
ott kapáló embert, ki örvendve mondta, hogy azt
biz ő találta meg, s otthon van házánál bekötve,
mert ő beléje se nézett. Csakugyan ugy volt. A
becsületes ember neve: Pulszter, a józsefvárosi
Prater-utczában egy kis ház birtokosa, több gyer-
mek atyja.

** (A hannoverai koronaherczeg) a koroná-
zási ünnepélyek után több magas rendű ur kisé-
retében lerándult déli Magyarországra, s megte-
kinté Mehádiát,az aninai bányákat, vashámorokat,
öntödéket és a regényes fekvésü hegyi vasuton
ért Oraviczára. Itt a tulbuzgó románok közt az
a hir előzte meg, hogy Károly oláhországi feje-

delem érkezik. Díszruhákban, nagy csapatokban
és örömtől sugárzó arczczal mentek tehát a vonat
elé, s a kiszálló hannoverai herczeget oláh be-
széddel fogadták. A herczeg bámult,.s midőn ér-
tesült a zavarról, mosolyogva utasitá el a kül-
döttséget. Innen aztán Temesvárra utazott s
Aradon és Debreczenen veszi át utját visszafelé.

** (Köszönetnyilvánítás.) Gál Péter, Vesz-
prémmegye Nagyvázsony kerületének ország-
gyülési képviselője, a szellemi élet fejlesztésére
nehány évvel ezelőtt alakult szentgáli olvasó egy-
létnek, mint már a mult években, ugy a jelen év-
ben is 10 forintot ajándékozott. Ez adományért a
szentgáli olvasó-egylet most általunk köszönetét
fejezi ki.

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

XIV. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkesz-
tőségéhez beküldettek:

F.-Nánáról Bognár Jánosi ft. - Dadáról Zathureczky
Antal 1 ft. — Kecskemétről Dömötör Antal 10 kr. —
Csetnekről Szontágh Miksa 1 ft. — Ikrényről Ruff Gyula
1 ft. — Füzes-Gyarmatról ifj. Nagy Sándor 20 kr. — Solt-
ról Minó Mihály 1 ft. — Mekényesről Knar: Sámuel 50 kr.
Müller Ferencz 40 kr. Dőring Frigyes 80 kr. Ossz. 1 ft. 40
kr. — Vingárdról Kerekes János 10 kr. — Szt.-Jánosról
Kalas György 10 kr. — Eörról Komoroy István 1 ft. -
Mosonból Nagy Károly 1 ft. — Alsó-Szalókról Kuppi La-
jos 10 kr, — Polgárdiról Roth Zsigmond 85 kr — Mo-
hácsról Nyerges Dani egy db. ezüst huszas. —- Selljéról
Gyulay György 10 kr. — Lonthóról Samoczay Pál 1 ft. —
Ó-Gyalláról Szalay József 20 kr, — P.-CsöszrólMantz Já-
nos 1 ft. — M.-Solymosról Nemegyei Pál 40 kr. — Csorna-
közből Husvéthy József 40 kr. — Sirokról Schmidt Adolf
20 kr. — Királymezőről Kirkorovics Ignácz 20 kr. — Szo-
ládról Gogolák István 30 kr. — Fernezhelyröl Beczkó
Antal lft. —Malaczkáról Laczkó Francziska 1 ft. S.-A.-
üjhelyről Rátz Bertalan által: Kassai Gábor 2 ft. Katz
Bertalan 1 ft. Egy valaki 50 kr. Tóth Lajos 20 kr. Al-
bert Pál 30 kr. Szél Boldizsár 1 ft. Haraszti Vincze 50 kr.
Ossz. 5 ft. 50 kr. — Ponorról Ponori József 1 ft. — Csáko-
váról Groszbauer Ferencz 30 kr. — Tyúkodról Fráter
Elek 30 kr. — Királfalváról Scherczer Ferencz 20 kr.
— Igló-huttáról Münich Károly 1 ft. — N.-Dömölkről
Tóth János 1 ft. - Selljéröl Pontyos József 10 kr. —
Tarczáról Stock Károly 10 kr. — Szarvasról: Lányi Gusz-
táv 1 ft. Zsilinszky M. 1 ft. a főiskolai önképző kör 1 ft.
Benka Gy. 40 kr. Jánosi J. 30 kr. Mihálfi J . SO kr. Kutky
L. 10 kr., nehány tanuló 1 ft. 30 kr. Üssz. 5 ft. 40 kr. —
Kis-Komáromból Latkóczy István 1 ft. — B.-N.-Bajomból
Soltész Mihály 20 kr. — P.-Bagosról Darvas Albert i ft.
— Kőszegről Toperczer Gizella 20 kr. — Szabolcsról id.
Kis István 10 kr. — Anarcsról Szmrecsányi István 30 kr.
N.-Somkutról Tiboldi Dániel 10 kr. — Lunkányról László
József 50 kr. — Szt.-Gálról az olvasó-egylet 3 ft. 40 kr.
— Láposbányáról Buhl Károly 40 kr. — Kurticsról Lányi
Pál 1 ft. — N.~Alasonyról Kiss Lajos 10 kr, — Modorból
Lázár István, József, Mari együtt 40 kr. — Szük József 20
k r. _ Csejthéröl Franyó György 50 kr. — Hosszu-Pályi-
ból Báthori István 50 kr. — Szombathelyről Szabó Sándor
20 kr. - Győrből Tóth János50 kr. Bécsből Olsowszky
János 2 ft." — Szolnokról Kreutaer Balázs 20 kr. — T.-
Szeléről Kormuth Attila 50 kr. — N.-Nyáradról Klinger
Ádám 50 kr.— Tasnádról Bikfalvi Sámuel 10 kr. — Halas-
ról Szőllősy Sándor által: a halasi polgári olvasó-kör 1 ft.
Bornemisza, József 10 kr. Nagy Antal 10 kr. Szőllősy Sán-
dor 10 kr. Papp Benő 10 kr. Szabó István 10 kr. Szabó
Endre 10 kr. Fazekas József 10 kr. Zseny Ferencz 10 kr.
Király Gy. László 10 kr. Hodosy Pál 10 kr. Vattroba Pé-
ter 10 kr. Kováts Imre 10 kr. Ossz. 2 ft. 20 kr.

A XlV-ik közlés összege 52 ft. 25 kr. és
egy db. ezüst huszas.

Az I—XlII-ikközléssel együtt begyült eddig
összesen 86? ft. 85 kr. és 3 db. ezüst huszas.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 21. „Apát, keres." Franczia vigjáték 2

felv. — és tánezok.
Szombat, jún. 22. „Lohengrin." Opera 3 felv. Wagner

Rikhárdtól.
Vasárnap, jún. 23. „A tücsök." Szinmü 5 felv. Irta

Birchpfeiffer; ford. Bulyovszkiné.
Hétfő, jún. 24. „A fösvény." "Vigjáték 5 felv. Irta Mo-

liére; ford. Kazinczy Gábor.

Kedd, jún. 25. „Faust.'1 Opera 5 felv. Gounodtól. Ez
este búcsu-előadás volt. Carina k. a. mint szerződött tag
utoljára lépett fől a nemz. szinházban. A közönség nagy ki-
tüntetéssel fogadta, s a szinházban a távozó jeles müvésznő
tiszteletére költeményeket szórtak szét, s kiléptekor szint-
ugy, mint hatásosabb jeleneteinél számtalan koszoru és
bokrétával tisztelték meg. Carina k. a., ki pár év alatt
közönségünk kedvencz énekesnője lett, most Bécsbe megy,
hol az udv. operaszínházhoz van szerződtetve.

Szerda, jún. 26. „II. Rákóczy Ferencz fogsága." Dráma
5 felv. Irta Szigligeti.

Csütörtök, jún. 27. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Zenéjét
szerze Verdi.

Junius 28-dtól julius 27-kéig, a nyári szünidő ala,tt a
szinház zárva lesz.

Szerkesztői mondanivaló.
— Eger. Nincs minden ügyesség és szellem nélkül.

De oly terjedelmü költeménynek, minta „Szózat,"parafrá-
zisa igen hosszura kell, hogy nyúljék. S aztán az atömött-
ség az eredetiben ; s ez az elnyujtottság a kibővítésben !

— IV.-Várad. Az „"Éjj eli gondolatok"-ra sor fog ke-
rülni s talán nem sokára.

— II -Szoboszló. „Én nem fogok boldog . . ." 'A ri-
mek elég jók; de azonkivül sem a kül-, sem abelformanem
üti meg a mértéket. Félreteszszük.

— Nagy-Légii. A rövid tudósitás azonnal megjelent.
A természetrajzi czikket is adjuk közelebb. Mi is azt
mondjuk: maradjunk a régiek!

— Debreczen. T. K. Gy. A dalok csak igen közép-
szerűek. Pedig mit mondott Horácz? Az „összes-kiadással"
jó lesz még várni.

Beregszász. K. J . A kézirat megvan s kivánata
szerint vissza fogjuk küldeni.

— A keresztes vitéz. Még nem. Igyekezet és tü-
relem.

SAKKJÁTEK.
396-dik sz. f. - K l e t t F ü l ö p t ő l ,

(Stuttgartban).
Sötét. *

b c d e
Világos.

Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

A 391-dik számu feladvány megfejtése.

Világos.
1. Vd2-e3
2. Hc5-b3
3. Ffl—b5fmat.

(Landesmann H.-töl, Badenben.)
Világos.

1
2. b4-böf
3. Ve3 -a3ímat.

Sötét.
Ff2—e3:

c4—b3:

Sötét.
Vbl-fl:
Kc6-cöi

Helyesen fejtették meg. Pesten: Rakovszky Aladár.
— Miskolczon: Czenthe József. — Vizesréthen: Terray
Pál. — Osztopán: Gold Sámuel. — A pécsi sakk-kör. —
A pesti sakk-kör.

Melléklet: Elöfizetési felhívás a
„Magyarország Képekben" czimü képes fo-
lyóirat 1861. második félévi folyamára.

Hónapi- és
hetinap

3 0 Vasár.
1
2
3

Hétfő
Kedd
Szerda

4 Csőt.
5 Péntek
6 Szóm.

Katholikus és

Hl
protestáns

naptár

Junius—Julius
F 3 Pál emlék
Theodorik
Sarlós Böl. Assz.
Kornél
Ulrik pk., Berta
Vilmos apát
Izaiás prof.

Hold

F 2 Lucia
Tibolt
Otto, Ulrik
Heliodor
Udalrik
Czirilla
Ezajás
változásai. "§)

E T I - N A
Görög-orosz

naptár
Junius (ó)

18 A 2 Leontin
19 Judás
20 Method
21 Julián
22 Özséb
23 Agrippa
24 János szül.

PTÁR.
Izraeliták

naptára

Tham.R.
27
28
29 Zakariás
30 Roschod.
1 Tham R.
2
3Sab.Kor.

N a
hossza

f.

98
99

100
100
101
102
108

Első negyed hétfön, 8-án, 6 óra 47

P-
8
2
5

59
56
54
61

P
! kél

ö.
4
4
4
4
4
4
4
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5
6
7
7
8
8
9

perczkor

nyüg.
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8
8
8
8
8
8
8

P-
0
0
0
0
0
0

59
este.

hossza

f.
77
92

107
122
iav
1»2
165
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12
28
4Í>
52
40

3
5/

H ö I d
kél

ó.

2
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53
regg-
4
t)
7
8
9

•
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5
19
33
44

1

nyüg.

ó.

6
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12

9
9

10
10

1 0

2
43
18
48!
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TARTALOM.
. Klapka György (arczkép). — Népdalok. — Közle-

mények „Egy magyar menekült bujdosásá"-ból. — Képek
a koronázásról (képpel). — Komárom (képpel)- - Egy
néger falu Afrikában (képpel). - Egy magyar levél Asz-
trakánból, 1725-ből. — Kazinczy Ferencz laka Széphal-
mon. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. —
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — I p a r ,
gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. —
Mi ujság? — Adakozások Pákh Albert síremlékére. --
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjá-
ték. — Heti naptár.

•

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
*
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányairamai könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hoKV az általam készitett
geidlitzporok minden egyes skatnlái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett vedmarkkal vannak eliatva.

Ara e?y bepecsételt eredeti kafülyának 1 ft. 25 kr. — Használati nfasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert básri-szerek között

tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobegásnál, idegesség okozta főfájásnál, véríódniasnal, csinos fogfájdn-
loinnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly botegek részéröl,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ezelismerö-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oiy egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik: "OT
JÓZS&3F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.

UHL JÓZSKF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglal Bergen városból val^ valódi Dorscfi-iiiájlmlzsfrolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és ezinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen epén és azon állapotban van, miként íz közvetlenül a
természet által nyujfatott. — K ^ J J > li Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint íegjelesb gyógyszer
a mell- és tAdöbajokban. sea^Wnf. «•« rachitK köszvény és csúz. idült bőrkiütés, szomgynladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatok / | ^ ^ B I%1 O l I \

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjíval s feljebb.
Louis Roederer a Reims : carte blanche;

Jacquesson et fils a Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napoleon grand vin ; Moet & Chandon
a Epernay: Crémuut rosé 2',j ft. A
fentebbi fajokból Vi palaczkokban
V/% ft. 2097(11-24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

Floch Sándor íiui
Bécsben, Ober Döbling Nr. 28.

331

1597(41 50> gyógyszerész B é c s b e n ,
,,zum Storch", Tuchlauben.

2U1 Porczellán- <2-«
ASZTALTERITEEEK
magyar nemzeti színnel s em-

lékpcnzekkel.
1 asztalteriSék 6 személyre 12 ft., 12

személvre 24 ft.
1 kávé vagy thea-teriték 6 személyre

4 ft. öO kr., 12 személyre 6 ft.
1 óval kenyérkosár 1 fr,, 1 kétsza-

kos kenyérkosár 2 ft.
1 cssmegetaoyér 15 kr

Poy J . nél Bécsben,
Stadt, Naglergasse Nro 9, herczeg Esz-

terházy-féle házban.

Eladó birtok.
110 hold elsö osztályu föld és rét, — a

készülő hatvani-miskolezi vasuthoz, és ká-
polnához 1 órányira, tizezer o. ért. (tért
megvehető, — az adón kivül 6% kamatot
tisztán jövedelmező, ü. p Rimaszombat,
Cz. A. urnak post restant. 2174 (2—2)

Elöfizetési felhívás

MAGYAR UJSÁG
f. évi julius — deczemberi folyamára.

Elöfizetési feltételek:
Postán küldve:

Egy hóra 1 ft. 5 0 kr.
Három hóra (julius—szeptember) 4 ,, 5 0 „
Hat hóra (julius—deczember) 0 „ — ,»

Buda-Pesten házhoz hordát vá:
Egy hóra 1 ft. 40 kr
Három hóra (julius—szeptember) 4 „ — „
Hat hóra (julius—deczember) § „ — „

W&~ Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedves-
kedünk. — A pénzes levelek be'rmentes küldése kéretik.

Elöfizetési felhívás

DIVATVILÁG
czimü

szépirodalmi, ismeretterjesztő és divatlap
1867. évi 2-ik félévi folyamára.

" Az előfizetések, bármikor érkeznek, mindig a hó elejétől számíttatnak.
Pest, junius hó 1867.

Heckenast Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

A Magyar Ujság
kiadó-hivatala egyetem-utcza 4. sz.

Eredeti kiadás.

KOSSUTH LAJOS
nyilt levele

DEÁK FERENCZHEZ,
megrendelhető az alulirtnál magyar vagy német kiadásban

50 db. 2 forint, 100 db. 4 forint.

(3-3)
Heckenast Gusztáv könyvnyomdája

Pesten, egyetem-uteza 4. szám.

Azon t. előfizetőnőink és előfizetőink számára, kik egy divatlappal egyszersmind
gazdag tartalmu mulattató olvasmányokat is igényelnének, oly intézkedést tettünk,
mely bizonyára nagy tetszéssel fog találkozni.

A ,,Divatvilág"-gal összekötöttük ugyanis a már két év óta fönálló „Reyélft"
czimü regény- és beszély-folyóiratot, azok részére, kik mind a két lapot egyszerre
megrendelik, az elöfizetési árt alábbszállitván.

Minthogy a „Regéld" czimü folyóirat már két év óta a közönség legnagyobb
tetszésének örvend s az egész országban elterjedve előnyösen ismertetik: csak röviden
vázoljuk tartalmat és irányát.

A „Regélő" megjelenik havonkint kétszer, 15-én és 30 an, a legnagyobb 8-adrét
alaku s 128 hasábos fűzetekben.

Benne csak oly regények, elbeszélések, novellák, utazási kalandok stb.
közölteinek, melyek általánosan kedveltek s a legérdekfeszitóbbek. — A nyomta-
tás gazdaságos beosztása folytán egy évfolyam annyi olvasmányt tartalmaz, a mennyit
30-40 közönséges 8-rétü kötet, s igy a „Regéifi" feladatának és jelmondatának: „Jo
és olcsó olvasmány!! ' ' mindig megfelelt s ezután is meg fog felelni.

ÖCT" Minden évfolyam két kisebb vagy egy nagy képet hozand műlapul, e
mülapot a „Divatvilág" összes előfizetői is, a szállitási költség lefizetése mellett, In-
gyen kapják meg.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK
a „DivatviíáíT'-ra külön, - cs a „Divatvilág"- s a „Regélődre

együttesen:
Elöfizetési ára „Divatvilág"-ra egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft.
Azon előfizetők számára pedig, kik a „Regélő" czimü mulattató tartalommal

megjelenő folyóiratot is járatják, a „Divatvilág" egész évre csak 6 ft., félévre 3 ft,
negyedévre 1 ft. 50 kr.

Tehát a „Divatvilág" és a ,,Regélő" együttesen megrendelhető egész évre 12
ft., félévre 6 ft., negyedévre 3 ftért.

Gyűjtőknek minden tiz, egyszerre beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal
szolgálunk.

Az előfizetési pénzek a „Divatvilág" kiadó-hivatalába (eg) etem-uteza 4. sz. a.)
küldendők; a „Divatvllág"-ot illető egyéb levelek pedig a szerkesztőséghez (József-
külváros, ősz-utoza, 4-ik sz-, földszint) czimzendők.

Kelt Pesten, jún. hó 8-án 1867. .

A „Divatvilág" kiado-hivatala
(2—8) Pest, egyetem-uteza 4. sz. alatt.

_ Legnagyobb transito-raktára a

|Schweitzi és egyéb külföldi
s valódilag importált

Havannah-szivaroknak
41/, forinttól 68 forintig

100 darabja a
együtt.

Kizárólagos

jeles és legfinomabb török dohány-
nyal töltött

^ Szivarkáknak "TU
a hires La Ferme-féle st.-peter sburgi és moskaui gyárból.

1 Részletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan telje&ittetnek, 2084 (6—6)

Ötödik kiadás,
(magyar nyelven második.)

A neoii élet

titkai s veszélyei,
Értekezések nemzés-,terhesség-, ön-

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, kozösülési tehetetlenség-, női
magtalans/í^ról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályiásról
és Ur. í lodet, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óv-
szerérfel,

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára : 1 uj forint.

Rekommandirozott keresztkötésben :
80 krral több; utóvétellel 40kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V- P
Pesten József-utcza 66 -ik számu

2)80(12-12) saját házában.

FISCHER GUSZTAV
szinháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NŐI-ÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
l~otö, liimzö. fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispafaan,

harras, nvuikülönben fehér és szines organtin, mousseline,
mouls, battist-clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ceérna-csiphéket,

továbbá gazdag raktárát
fügfíon) ta r tóknak, tükörboj toknak, csöngetyühuzóknak,

csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemü bntor-, kocsi- és katonai paszomány-árnkat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és halcsont.

*" Megrendeléseket — a pénz előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk. 2064 (13—20)

SZEGEDEN
uj könyv-, inti-, hangjegy-, iró-, rajzszer- és antiqnar-kereskedcs!

Vfin szerencsém a t. cz. helybeli és vidéki közönséggel tudatni, hogy helyben a
már fenálló kölcsönkönyvtáramon kivül egy

könyv-, mű-, hangjegy-, iró- és rajzszer-,
valamint

antiquar-könyvkereskedést
is nyitottam.

Kolcsönkönyvtáram fenállása óta, teljes meggyőződésből állithatom, egy jó
szervezett könyvtár kiérdemlett hírének örvend és most könyvkereskedésemmel, mely
az oskola-utczában Frumm-féle házban létezik, összeköttetvén, azt ezentul is, ugy mint
eddig, az irodalom legujabb és legjobb termékeivel bővíteni és a t. cz. olvasóközönség
minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.

Könyvkereskedésem számára hetenkint 2 —3-szor érkeznek küldemények, me-
lyek az általános, de főkép a magyar és német irodalom legujabb termékeit tartalmaz-
zák; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a
legnagyobb gond lesz fordítva.

Ilangjegykereskedésem a leggazdagabb választékban készletben fog tartam
mindennemü theoretikns müveket, tankönyveket és iskolákat, nem kevésbbé klasz-
szikus és modern zenemüveket minden hangszerre és minden ízlés-irányban.

Személyes vagy levélbeli megrendelések üzletemben netán készletben nem levő
könyvek vagy zeneművekre, leggyorsabban és minden porto-felszámitás nélkül
fognak végrehajtatni, s megérkeztük után a t. cz. megrendelőnek a kivánt uton átszol-

Irószerekből, a kül- és belföld legnevezetesebb gyáraival levő összeköttetésem-
nél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb választékban készletbon tartok és kap-
hatók nálam mindennemü papirosok, írónők, réztoll, pecsétviasz, tenta stb.,
valamint mindennemü nyomtatványok,ugymint: vasut-, gőzhajó-, országos- és posta-
fuvarlevelek, kötelezvények, ügyvédi és általános meghatalmazások, számlák,
utalványok és váltók a lehető legjutányosb árakon.

Különösen ajánlom gazdagon felszerelt raktáramat minden nagyságu vonalzót*
üzleti-jegyzőkönyvekben a legjutányosabb gyári árakon. Ebbeli megrendelések
is leggyorsabban és mindig kívánat szerint fognak véghezvitetm.

Végre bátor vagyok tetemes

antiquar-könyv-készletemet,
mely már most is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-franczia-, angol-,
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Elöfizetési hirdetés

FALUSI GAZDA
1861. évi I-ik í'víoíyaíiiának II. felére.

Folyó évi julius kezdetével „Fnlusi Cazdánk" hetedik évfolyamának
második felébe lép.

A lefolyt évek, ugy hiszszük, szükségtelenné teszik a hosszas és rész-
letes programm szerkesztését, s mi inkább a már ismert irány, mint a még
betöltendő jövő által iparkodunk t. gazdaközönségünk figyelmét kiérdemelni.

Törekvésünk, tendentidnk mint eddig, ugy jövöre is mindenkor gazdásza-
tunk és ezzel kapcsolatban jobblétünk felvirágoztatására irányoztatik, ezem-
előtt tartva gazdatársaink igényeinek, a lehetőleg megfelelni, respective
azokat kielégiteni.

Hogy ezen törekvésünket kitelhetőleg megközelíthessük, több helyről
érkezett megkeresések folytán tudatjuk t. olvasóközönségünkkel, miszerint
lapunk eddigi megjelenését háromszori megjelenésre változtattuk át, a
régi igen csekélyre szabott ár mellett. Nem tekintve az által reánk há-
ramló kiadások öregbedését, tisztán gazdászatunk eíőhaladását tartva sze-
meink előtt, azon reményben, miszerint kivivandjuk a t. gazdaközönség"mél-
tánylását s tömeges pártfogását.

Egyik legmelegebb óhajtásunk volna az, vajha mielőbb azon anyagi
helyzetbe juthatnánk, hogy lapunkat hetilappá alakithatnánk vissza! Ennek
valósítása pedig a mélyen tisztelt gazdaközönségünk elismerő figyelmétől a
pártfogásától függ.

Most, midőn hazai közügyeink végre valahára rendezettebb állapotba
jutottak; midőn a lefolyt sanyaruságok után ujra hajnalodni kezd, mind so-
cialís, mind anyagi érdekeink terén: azon megnyugtató remény által buz-
dittatunk, miszerint közmivelődésünk előmozdítására szánt törekvésünk
tisztelt olvasóközönségünknek meleg pártfogásával találkozand.

Midőn tehát Falusi Gazdánkat mint gazdászatunk közlönyét a mélyen
tisztelt gazdák pártfogásába ajánlanánk, maradunk hő tisztelettel

Pí»Kt.. íunius 1. 1867.

tés mellett, vagy cserében antiquar-, vagy bárminemű uj könyvekért.
Üzletemet a t. cz. helybeli és vidéki közönségnek ajánlva, vagyok

Szeged, május hóban 1867. legnagyobb tisztelettel

2142 (5—6)

Pest, junius

Heckenast Gusztáv.
kiadó tulajdonos

Gusztáv,
szerkesztő.

Julius l-töl lapunk havonkint háromszor jelenik meg, és pedig a
hónak minden 10, 20 és 30-ik napján-

Előflzetési dij a régi; és pedig:
• 4 íormt

Félévre • * »
Xe«ycdévre • • 1 »

^ ^ » Teljes számu példányokkal, január l-töl kezdve szolgálhatunk.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(3_8) (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)
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Tizennegyedik évfolyam.
A k é t l a p

együtt:
Félévre 5 forint.

ELŐFIZETÉSI FELHIVÁS
Félévre 3 forint.

Vasárnapi Politikai Ujdonsá
1867. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmu két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan illustrálva, a másik „Országgyülési
beszédtár-'-ral bővítve.)

Kiadja Szerkeszti

Heckenast Gusztáv. Nagy Miklós.
Főmunkatárs: a „Vasárnapi Ujság"-nál Szász Károly; a „Politikai Ujdonságok"-nál Pálffy Albert.

A jelen mozgalmas és várakozásteljes időben, midőn minden
nap uj mozzanatokat hoz alkotmányos fejlődésünk folyamában suj
érdekes jelenetekkel gazdagítja a napi történetet, az időszaki iratok
kétszeres fontosságot nyernek, s a szokottnál bövebb anyaggal
rendelkezhetvén, rendkivüli érdekkel birnak. E folyton növekedő
érdeknek tulajdonítjuk, hogy a Vasárnapi Ujság és Polit ikai
Újdonságok, mint a közélet minden nevezetesb mozzanatát fel-
ölelő s arról tájékozást nyujtó iker-vállalat, a közelebbi időben
folyvást szaporodni látta olvasó-körét.

A közelgő uj félévvel ismét fölhívjuk előfizetésre a t. olvasó-
közönséget, s ajánljuk ez ikervállalatot, mely ugy tartalma, mint
képei által közkedvességet vivott ki magának, politikai részével
pedig nélkülözhetlen tájékoztatójává vált a naponkint hirlapot
nem olvasó közönségnek.

A két lap öszhaiiífzó tartalmánál fogva ma-
gában egyesit minden hasznos tudnivalót, s

olcsó áránál fogva minden osztálybeli, olvasni szerető
ember által könnyen megrendelhető.

A Tasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfttt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

F é l é v r e ( j u l i u s — d e c z e m b e r ) . . . . . . . 5 f o r i n t .
C s u p á n a V a s á r n a p i U j s á g :

Félévre (julius—deczember) 3 forint.
Csupán a Politikai Újdonságok:

Félévre julius —deczember) 3 forint.
A három forintos előfizetéseknél viglágosan kiirandó, vajjon!
csupán a Vasárnapi Ujság vagy csupán a Politikai Újdonságok i
kivontainak c? j
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal j
szolgálunk. — A pénzes, levelek bérmentes küldése kéretik. — A
mult félévi czimszelvényekből egy-egy darab szives beküldését
kérjük.

A „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok," mint legelterjed-
tebb lapok Buda-Pesten s a vidéken, a t. cz. közönség, kereskedelmi
testületek, vállalkozók, gyárosok s iparüzők hirdetményeinek fölvé-
telére 8 közlésére is ajánltatnak. Az igtatási-dijak a legolcsóbban
fognak számíttatni, — többszöri hirdetésnél az illetők különös ked-
vezményben részesittetnek. A forditások németből magyarra ingyen
eszközöltetnek. .

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám.)

ZUHANYOK.
A legczélszerübb a mi mostanáig e szakban föltaláltatott, az énál-

talam ujonnan készitett kézi zuhany, mely egyszerü és olcsósága miatt
a többieket fölülmulja. • ' 2176 (2 - 6)

S ^ " 1 ft. 50 kr. beküldésével azonnal postán elküldetik.
8W" Minden e tárgyhoz tartozandó munkákról rajzok és árjegy-

zékekkel kívánatra azonnal szolgálhatok.
Pest, ná(!or-utcza 13. sz. Veííier JtfÓl*.

GMMAULT

FIGYELEMREMÉLTÓ!
Lególcsóbb forrása valódi ékszereknek

( 2 3 árral olcsóbb mint minden ékszerárusnál),
melyek a legujabb találmány szeriut ezüstből készülve és 8-as számu aranynyal bo-
ntva (nem aranyozva); ízlésre s tarlósssgra nézve az igazi nehéz aranyékszert

A magas a^io daczára a legolcsóbb árakon knphatók következö czikkek u.m.:
Mellffombok párja . . . . . 1 ft. 50 kr., l ft. 70 kr s 2 f t . - k r i g o . é .
' W o i n b o k . 3 „ - „ 8 „ 80 „ „ 3 „ 60 „Karpereczek . . .
Mindennemü ftytirük . . ' ' " _ " _
Függönyöks melltük gamiinrnkeni - " -

Függök s melltük külön mindig a garnitúra fele áráért adatnak

60
12
3

17

50
f.0

- krtdl 10 ft. — krig 0
50
80

10
3
3 50

é.M e l l t ü k f é n y k é p e k s z á m á r a . . . . . 7 f t

M e d a i l l o n o k 2
M i n d e n n a g y s á g b a n k o r e s z t e k . . . . . . 1
G y e r m e k f ü g g A k 1

Egyediili raktár SÁRKÁNY J. S.-néI Pesten,
a Deák Ferencz-utcza és vacíi-ntcza sarkán.

9 * * Minden darab a cs. kir. érezvizsgáló hivatal bélyegével ellátva. Meg-
redeldsek utánvétel melleit pontosan eszközöltetnek. 2156 (5 5)

Ezen gyógyszer, tiszta s tetszetős ^ülformájában egyesíti a chinát mint a Ieg-
; kitünőbb zsongító szert, mely egyátalában ismeretes, s a vasat mint vérünk alapelemeit
E tények nyomán a legelőkelőbb párisi orvosok által vétetik használatba sápkóros ese-

; tekben, a fiata! nőnem kifejlődése előmozdításában, és hogy az elvesztett organismusnak
| elementumai ismét visstaadassanak; eltávolít némely elviselhetlen gyomorfájdalmakat
melyek vérszegénység vagy fehérfolyásból származnak, melyeknek leggyakrabban a

! nőnem van alávetve ; rendezi és könnyiti a havi folyást, s nagy előnynyel használtatik
vizenyős vérüeknél és skrofulás gyermekeknél; előmozditja az étvágyat s emésztést s
különösen oly személyekre nézve hathatós szer, melyeknél erőltetett munka utáni vér-
szegénységből, betegségekből s hosszantartó felüdülésből származnak Azért a sikeres
eredmények magukra soha sem várakoztatnak. —A főraktár egész Magyarországra nézve :
Tfirük József gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7-dík sz a. 1936 (7—12)

POLLÁK MÓRICZ papirkereskedéséböl
egyetem-uteza 4-ik szám alatt, az „Albain"-hoz, Heckenast G-féle házban Pesten.
100 levélpapír névvel
100 „ „ finomabb
100 „ „ legfinomabb
100 szines levélpapír névvel .
100 ,, „ „ finomabb
100 ,, ., ,,. legfinomabb
100 levélpapír monogrammal minden színben -
100 „ „ „ „ angol papir
100 db. levélpapír gyászfoglalványnyal s névvel

Ugyanaz gyászmonogrammal . •
100 db. magasnyomasn intogatáNijegy 1, 2, vagy 3-soros
100 „ kőnyomata látogatasijegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy

czimerrel . . . • • • . . . .
100 „ könyomatn látogatásijegy vastag pristolpapiron, 1, 2, vagy

3-soros, koronával vagy czimerrel
1000,, pecKétölomark, tetszésszerinti betűkkel vagy czimerrel'min-

den színben

- ft. 50 kr.
80

1
1
1
2
1
2

, 80

50
50
50
50
50
80

50

50
Vidéki megrendelések — hogyha azok kellő utasítással el vannak látva, postai
utánvét mellett gyorsan 8 pontosan eszközöltetnek. 1989 (16 -25)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

í

lenyomat.

Pest, jimiushó 1867.

Az elsö magyar független felelős miniszterium.
1848! — Ez annyit s oly méltán emlegetett,

oly mély sóhajokkal kisért s annyi vágygyal visz-
szaohajtott év emléke, eszméiből megtestesülve
tünik föl előttünk, midőn e képre tekintünk.

Itt vannak egy csoportban azon férfiak, kik
ama nagy elvnek: a felelős parlamenti kormány-
zatnak első képviselői voltak hazánkban; kik leg-
többnyire magok voltak ez elvnek kivivói s mar-
tyrjai is; kiket a nemzet örömzaja kisért az első
nemzeti kormány magas polczára, magasabbra a
nemzet lelkesedésében még, mint az államlépcső-
zeten; kiket a köz-bizalom támogatott e magas
polczon; de kiket, a küzdelem után legtöbbnyire
gyászos sors sodort el . . . .

ö t a kilencz közül nem él már. Gyászfátyol I
képeiket, emiéköket a dicsőség fényköre folyja j
körül. Négy él még. De egyik, távol a hazától, a i
számkivetés szomoru magányában, testben lán- j
kadva, lélekben épen még, bár reményekben meg-
fogyva . . . . a másik itthon, de egy tébolyda
mélyében, öntudat, önérzet nélkül, nem örülve
semminek, nem tehetve többé semmit.

Mindnyája közül csak kettőt bir hatunk s
mondhatunk igazán magunkénak: egyiket, kinek
képét mostani kormányférfiaink képcsarnokában
is ott találjuk, e szellemdús s érzésteli arczczal, ez
örök-ifju s mindig mozgékony és tevékeny lélek-
kel; másikat, a haza bölcsét, mostani átalakula-
kulásunk kivivóját s feltétlen bizalommal követett
vezérét.

Tizennyolcz év mily rettenetes pusztitást tesz
az emberekben; s a nagyok sincsenek kivéve a
köz-törvény alól. Sőt! — A villám hamarabb éri
magas sudárt a tetőn, mint a satnya fűzfát a
laposban.

ő t érte legelőbb — ezt a büszke főt, kinek
őskori nemes arcza kisugárzik most is a többi kö- J
ziil. Gróf Batthyány Lajos, az első magyar mi-
niszterium elnöke életében, halálában a hazáé,
hiven követte büszke jelszavát: viam meam per-
sequor! (én megyek a magam utján!) Ment a maga
utján, és sem a hatalom ránezba szedett homloka,
sem a túlzásokat követelő néplárma őt ez utról
soha le nem téritette. Első ifjuságában, csaknem
idegen nevelést nyerve, a katonaság németes so-
raiba lépve, magának kellé másodszor magyarrá
ezülnie át magát. S magyar lőn, testestül, lelkes-
tül. Oda hagyta a katonaságot, átvette birtokait,
rendbe hozta azokat, magyar főurhoz illö hely-
zetbe tette magát s föllépett a politikai pályára,
melyen őseihez s önmagához méltó szerep várt
reá. A pozsonyi országgyülés felső-házában csak-
hamar vezére lőn a még akkor kisszámu főrendi
ellenzéknek; de a kevés számnak is sulyt kölcsön-
zött az ő neve, jelleme, tekintélye. Az alsó-ház
erősebb ellenzékének elvei mellett ernyedetlenül
küzdött ő a csökönyös maradás emberei között és
ellen a felső-házban és a társadalomban. Az egész
országban az ellenzéki párt őt vallotta egyik ve-
zérének, Kossuthtal és Deákkal együtt. S midőn
az 1848-ki vívmányok folytán az ország legkitü-
nőbb férfiaiból alakult meg a felelős nemzeti

kormány: annak elnöke csak Batthyány Lajos
lehetett. A bekövetkezett események borzasztó
válság felé ragadták a hazát. A trón és a haza
iránti hűség sulyos összeütközésbe jött. A köte-
lességek e harczában senki sem volt nagyobb, sem
hívebb mint Batthyány Lajos; s bár előre sejtette
is, hogy hűségét életével kellend megfizetnie, ő azért
meg nem tantoruk. Oly hű a királyhoz, mint a
törvényhez: el kellé dőlnie. A forradalomba kény-
szeritett nemzet élén küzdött az ellenkező hatá-
sok ellen mindaddig, mig lehetségesnek látszott
kiegyeztetni a loyalitást a hazafisággal; mikor e
remény megszünt, lelépett a kormányról s mint
egyszerü képviselő a parlamentben, mint egy-
szerü katona a csatamezőn szolgáHn a hazát. D?
ha nem is a kormány élén : első tekintély maradt
a hazában. Midőn a főváros fenyegetve volt, az
országgyülés őt akarta küldeni a kiegyenlítés
megkisértésére az ellenséges vezérhez. A kik
tudták, hogy ez mily gyülölettel viseltetik Bat-
thyány iránt, ellenezni akarák küldetését, a veszé-
lyessé — halálossá válandót: ő büszkén vetette
föl dicső fejét, s ugy fogadta, ugy követelte ma-
gának a halálos küldetést, mint a bárd-csapást
egykor Kont, a kemény vitéz. — Elment s nem
tért vissza többé szabadon. Ugy történt, mint jó-
solva volt s mint maga is tudá, hogy történni fog.
Foglyul vitetett ki a hazából s idegen törvényszék
elébe állíttatott — melynek azonban, mint hazája
törvényeihez hű, felelni sem akart. — A forrada-
lom azonban tovább zajlott; nagyobb-nagyobb
hullámokat vetett; a magyar fegyverek diadalt
kezdettek diadalra aratni. Ismét egy perczre föl-
csillant a remény — nem az élethez, hanem hogy
használhat még hazájának. Érezte, hogy ő az
egyetlen, ki még most is kibékéltethetné a nem-
zetet a dynastiával. S e büszke, önérzetes reményt
illetékes helyen ki is fejezte. Hol volnánk most,
ha akkor meghallgattatott volna! De vajon, ha
a hatalom meghallgatja is: mi meghallgattuk
volna-e? . . . . Aztán a nemzeti önvédelem nagy
harczában elestünk. Batthyányi visszahozták a
hazába: a vérbe fult, az elsanyart, a letiport sze-
gény hazába. Elitélték; kivégezték . . . . Ismeri-
tek a gyászos dalt, minek ismételném? Nevén fá-
tyol leng; de sirján nő a babér s az örök dicsőség
soha el nem muló lángokat éget rajta!

Ismeritek mellette e sajátos arczot, e láng-
eszü homlokot, melyet a döblingi tébolydában
egy sötét órában a gyilkos cső robbanta szét?
Gróf Széchenyi Istvánt, a kit életében már el-
neveztek a legnagyobb magyarnak, s halálakor az
egész ország gyászban állt fölötte! Elméje, a leg-
nagyobb és legrendezettebb elme, melyet valaha
magyar homlok födözött, a haza sorsán s a n n y |
nagy terv, annyi dicső mű dugába dülése fölötti
aggodalomban bomlott meg, nagy szive azon
tört meg.

Gróf Széchenyi István, Ferencznek a mu-
zeum alapitójának fia, kora ifjuságában szintén a
katonai pályára lépett. Es senki sem hitte volna,
hogy e katonatisz', ki lipcsei csatában mint
galoppin tüntette ki magát s az 1825-ki ország-

gyülésen egyenruhásán jelent meg: még refor-
mátorrá legyen, s hatalmas szellemét keserü, de
élesztő kovászul vesse a nemzeti tespedésbe. Pe-
dig ugy lett. Nagy Pál gyujtó szónoklata kellő
gyú-anyagot talált a katonaruha alatt dobogó
hazafi-szivben. S a magyar akadémia alapja, egy
szóval, egy nemes és nagyszerü áldozattal le volt
téve. Azok, a kik az anyagi érdekeket s haladást
oly erélyesen sürgető Széchenyit annyiszor vádo-
lák, hogy a sivár anyagiság mammonának készti
áldozni nemzetét, feledék, hogy első hazafi-tette
egy tisztán szellemi érdek felkarolása volt; fele-
dék: hogy első fegyverei tisztán szellemiek valá-
nak, — könyvei. A Hitel, Világ, Stádium nagy-
szerü reformot inditottak meg; s előbb, mint Deák
az országgyüléseken, Széchenyi már határozott
reformer volt; és Kossuth nevét még senki sem
ismerte, midőn Széchenyi már nagy agitátor s
szellemi forradalmár vala. A kiváltságok ellen
nagy harczot kellé küzdenie a kiváltságos osztály
egyik elsőrendü tagjának s ő ernyedetlenül küz-
dötte a harczot — és sikerrel. Majd a jogi fejtege-
tések terét a társadalmival s az anyagi érdekeké-
vel cserélte föl,— nagy, teremtő és éltető szellem
mindenütt. Az országban minden kaszinó, lóver-
seny, vasut, gőzhajózás, folyam-szabályozás stb
tulajdonképi alapitóját azon férfiúban tiszteli, ki
szintoly kifogyhatlan volt eszmékben, mint fárad-
hatlan a kivitelben.

Végre a fölrázott nemzet biztosan s határo-
zottan indult meg a reformok utján; a vezérleten
két nagy szellem egyenlően osztozhatott meg:
Deák a jogi, Széchenyi a társadalmi és anyagi
téren. Ekkor lépett föl Kossuth s lángszavával uj
rázkódásokat okozott a csöndes haladásban. Noli
turhare circulos meos, (ne zavard meg az én körei-
met), mondhatá Széchenyi, ki magában tisztán
látta saját terveit s azok sikeres lebontakozását.
De ki parancsolhat a köz-szellemnek, ha annak
oly vezére, akad mint Kossuth?—A „Kelet népe"
és a „Felelet" —egy elkeseredett harczot jelöltek,
tisztán szellemi fegyverekkel, de a meggyőződés
elszántságával a a féltő honszerelem kétségbeesett
tüzével mindkét részről. A közvélemény Kossuth
részén volt, — a jövendő Széchenyinek adott
igazat. 1848-ban kibékült a két ellenfél, s kezet
fogva, egy miniszteriumban foglalt helyet. De két
kard, egy hüvelyben! Az első miniszterium egyik
megölő betüje az volt, hogy igen sok nagy szel-
lem volt benne. Széchenyi, Batthyány, Deák,
Kossuth, — s kivált az első és az utolsó, e két
szélsőség. Széchenyi baljóslatai csakhamar telje-
sülni kezdettek. A forradalom, melytől annyira
féltette nemzetét s a békés fejlődést, miben oly
nagy része vala tevékenységének, dagadó vitor-
lákkal közeledett. Látta, hogy senki sem tehet
már róla, nem segíthet rajta. Láttá, hogy a mit 6
alkotott, rendezett, tervezett,meginditott,—mind
halomra dül. S ő volt az elsö, a ki lerogyott, —
egyedül e gondolat sulya alatt rogyott le. Téboly
boritá el agyát s a döblingi magángyógyintézetbe
vitetett. Tizenkét évet töltött itt. Utolsó éveiben
mind inkább és inkább visszatért régi eszmélete,
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elméje, szellemi ereje. A Bach-kormány eszeve-
szett gazdálkodása ellen irta utolsó könyvét,
erősebb, maróbb, kérlelhetlenebb éllel, mint irt
valaha, — természetesen, mert akkor az aggódó
szeretet adta kezébe az ostort, most a mély gyü-
lölet vezette kezét. Azonban, midőn ama veszé-
lyes rendszernek, mely a birodalmat s hazánkat a
romlás szélére vezette, megadá a kegyelemdöfést,
— midőn a jobb létre visszatérés első reményei
kezdettek derülni, — az 1860-diki husvét vasár-
napja reggelén — egy borzasztó elszánás véget
vetett életének. Mint élete: halála is használt a
hazának. A roppant közszellem, mely sirja körül
hangosan nyilatkozók, meggyőze magunkat, meg-

hamvat sem a katonai szabályzat, sem a hazától
való távollét. A magyar nyelv, nemzetiség és iro-
dalom iránti érdeklődést folytonosan ápolta lel-
kében, sőt üres idejében, a fegyver ha pihenhetett,
forgatta a tollat is; s a magyar akadémia, a több-
nyire külföldön (Olaszországban) levő katonát,
lev. tagjai közé sorozta. Hogy valódi irói tehet-
ség volt, a legjavából, azt csak most tudjuk, ha-
lála után megjelent önéletrajza-, levelei- s emlék-
irataiból. Az 1848-dikiátalakulás Olaszországban,
egy huszárezred élén találta Mészárost. Itt érte a
meglepő királyi parancs, mely őt, mint magyar
honvédelmi minisztert hazájába szólitá. A becsü-
letes, kétségbevonhatlan hazafiságu katona egy-

kész mindenre, ha a haza szolgálata parancsolt.
Világos után bujdosnia kellett. Törökországban,
Angliában, Amerikában, — mindenütt tiszteletet
szerzett a magyar névnek, nemes, salaktalan jelle-
mével, igénytelen egyszerü nagyságában. Az uj
világban meghonosulni nem birván, bár haza nem
jöhetett, közeledni kivánt legalább hona határai-
hoz. Visszatért Európába. Genfbe szándékozott;
de Angliában betegség szegzé ágyba . . . S porai
ott nyugosznak a vendégszerető Albion földé-
ben; ott porlad a sziv, mely két szentséget tartott
imádva: a becsületet és a hazát.

Két képre vetődik még a halál gyászárnyéka:
egy hatalmas és roppant birtoku főúréra, s egy
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gyŐzé elleneinket, hogy még élünk, hogy még ha-
talom vagyunk. S ő mosolyogva és kibékül ve néz-
hetett alá e népre, mely ugy ünnepié nagy és hű
fiát, mint őt a magyar.

Mészáros Lázár az első magyar hadügy-
miniszter itt mellette, ez a félig katonás, félig
táblabirói, de egészen becsületes és magyaros
arcz. Ki gondolta volna, ő maga nagy igénytelen-
ségében legkevésbbé, midőn a katonai pályára
lépve, egyedül szorgalma, nemes jelleme a hősies-
sége által ezredességig emelkedett, hogy még ma-
gyar hadügyminiszter, s egy forradalmi hadjárat
egyik intézője váljék belőle? . • • Mészáros Lázár
Baján született, fiatal korában lőn katona, de hazá-
jáért láncoló szivére epry perezicc sem bontott

A S Z Á M Ű Z E T É S B E K,

szerre megnyerte a nemzet közbizalmát. A kor-
mányzatra azonban nehéz idők következtek; ő a mi-
niszteriumban, a Batthyány és Deák által képviselt
közép irányhoz csatlakozott. Azonközben fegy-
verkezni kellett. A nemzetőrségek — az alvidéki
lázadók ellen — mozgósittattak; az ország északi
s nyugati szélein is megkezdődött a harcz füg-
getlenségünk a jogaink ellen. A honvéd zászlóal-
jakat egyre- másra szervezték. S Mészáros, szegény,
balsejtelmekkel, de egy perczig is meg nem tanto-
rult hazafi hűséggel — az utolsó perczig megállta
helyét ügyünk majd dicső, majd kétségbeesett
harczában. Ha kellé vezér, ha kellé hadügyminisz-
ter, ba kellé tervkészítő, ha kellé a versengő
vezérek békítője vagy közvetítője, —minden vo't,

egyszerü, de annál nagyobb szivü táblabiróéra; a
miniszteri széken összetalálkoztak.

Amaz herczeg Eszterházy Pál, az 1848-ki
miniszteriumban a király oldala melletti miniszter.
Kora ifjuságában a diplomatiai pályára lépett,
melyre családi összeköttetései, nagy neve, roppant
vagyona, tehetségei s finomsága egyaránt alkal-
massá tették, s mint egy akkori ismeretes nép-
költemény mondá:

„ - mint a pisztoly a tokban,
Otthon volt ó minden udvari titokban."

1810-ben követ volt a drezdai^ udvarnál, később
az európai átalános restauratió után, rendkivüli
nao-vkrivet lett a londoni udvarnál, hol 1830-tól
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38-ig nagy részt vett az európai béke fenntartá-
sában. Rangjához illő, sőt azt felülmuló fényűzése
világhirüvé tette a büszke magyar dynastát, de
megvetette egyszersmind, fájdalom, anyagi rom-
lása alapját is. 1842-ben lemondván nagyköveti
állásáról, a mugán-életbe vonult, honnan — főis-
pánságát kivéve — csak akkor lépett ki megint,
midőn Batthyány e fényes nevet is meg akarván
nyerni kormányának, őt a miniszterségre szóli-
totta. Fájdalom, a kifejlődött körülmények bal-
végzetes fordulatait meggátolni képes nem lehe-
tett. Szeptember első napjaiban letette miniszteri
tárczáját s megint visszalépett a magánéletbe,
melyben mégis maradt haláláig. Késő vénségében,
elaggva, megtörve a család vagyoni romlásának
egyre fenyegetőbb voltától, ment sírjába, magá-
val vive egy fényes múlt nagy emlékeit.

Klauzál Gábor a másik. A megyei élet
egyik alapos, törvényismerő cs gyakorlati tapin-
tatu, szabadelvü bajnoka, a pozsonyi sérelmi és
reform-országgyűlések egyik kiváló ellenzéki fér-
fia, egy ideig, Deák távollétében, az ellenzék
vezére, az 1848-ki kormányban az ipar, kereske-
delem és közgazdaság minisztere, 1861-ben és
1865-ben képviselő, mindig s mindenütt Deák
oldala mellett, ennek leghívebb barátja, küzdelmei
osztályosa. A pozsonyi országgyüléseken gyakran
hallatszott egy tiszta és mély hazafi-szivből eredő
s minden szivet és velőt megrázó hang*, a hazafi-
fájdalbm rezgő hangja, a jog-védelem erélyes —
néha szenvedélyes, de soha túlzásokba nem csapó
hangja: Klauzál Gáboré. Mint státusférfiu és poli-
tikus a megyei élet emlőin növekedett ugyan, de
látkörét európai utazás, széles terjedelmü tanul-
mányozás s a külföldi állapotok gondos vizsgálata.
által szélesbitette; mint ember tiszta lelkü, a be-
csületességnek és ejryenességnek példányképe,
méltó párja Deáknak, egyaránt a szív és az ész
embere. A jelenlegi országgyülés mult évi elna-
polása alatt érte utól a halai az utóbbi időben
sokat betegeskedőt. S midőn az országgyülés ismét
egybegyült, őt már nem találta a küzdők soraiban.

Az első magyar miniszterium még életben
levő négy tagja közül először is Kossuth Lajosra
fordul tekintetünk; azon férfiura, kiről Deák a
közösügyek fölötti tárgyalások alkalmával az
1848-diki nagy nemzeti átalakulásról szólván, igy
nyilatkozott: „Ha akkor az országgyülés ragasz-
kodva ősi aristokratikus intézményeinkhez, sza-
baddá nem teszi a népet és a földet, nem osztozik
a néppel jogokban és terhekben, ha szélesebb
alapra nem fekteti az alkotmányt, a reánk követ-
kezett nehéz évek sulyát el nem bírtuk volna, s
összeroskadtunk volna a szenvedések alatt, a
nélkül, hogy a müvelt világ szánalma és részvéte
kisérné végsülyedésünket. Ezen átalakulást össze
fogja kötni a történelem azon férfiunak nevével,
ki azt 48-ban meginditotta s ernyedetlen erélylyel
keresztülvitte. Daczára a bekövetkezett szeren-
csétlen eseményeknek, müvének ezen része fenn-
maradt, és fenn fog maradni, mig nemzetünk él és
országunk áll, s ahhoz a nemzet emléke és hálája
lesz mindig csatolva." A haza nagy bölcsének
igaza van. A reformok és átalakulás vezérszere-
pét, Széchenyi kezéből Kossuth vette át a negy-
venes évek elején. Először az irodalom s jelesen a
napi sajtó terén lépett föl, roppant hatásu „Pesti
Hirlap"-jával. Midőn e térre lépett, már a mar-
tyrság dicsfénye környezé halvány homlokát.
Országgyülés' irott "»plója s átalában a gondolat-
szabadság ügye miatt sulyos börtönt szenvedett s
midőn szabadságát visszanyeré, elszánt agitátor

volt már. A politikai lapirodalomnak, magasabb
értelemben ő lőn teremtője hazánkban. Vezérczik-
kei a lángeszü iró és szónok egész hatalmával
szólottak a kedélyekhez s szokatlan mérvű lelke-
sedést költöttek. Majd a megyei és országgyülési
szónoklat terére lépett át, s egyszerre legelső lett
az elsők között. Az ország vezérmegyéjének,
Pestnek, ő lett vezére; ő az egész ellenzéknek,
mely rendre-rendre inkább aző elragadó, — mint
a Deák mérséklő befolyása alatt kezdett állani.
S valóban soha magyar ember, magyar szivekhez
még ugy nem szólott mintő. Az egyszerü ügyvéd
és hirlapiró ellenállhatlan hatalommá növekedett.
S Széchenyi István, hogy egész erejével léphessen
a sorompóba ellene, kénytelennek érzé magát ott
hagyni felsőházi ülését, s az 184" s-ki pozsonyi
országgyűlésre követül választatni mngát. De a
bekövetkezett események csakhamar túlszárnyal-
ták a küzdelem ezen álláspontját. A párisi februári
forradalom, mint vízbe dobott kő, nagv gyűrűkben
mozdította meg az európai állapotok álló vizét.
Magyarország, mint egy villanyiitésre, egyszerre
fölébredt s talpra ugrott. Kossuth nem többé az
ellenzéknek, az összes nemzetnek vezére lőn. A
miniszteriumban a pénzügyi tárczát vállalta el.
De hova-tovább mind inkább túlsúlyt nyert a
mérsékeltebb árnyalatok fölött az ő befolyása. Ő
lett a kormány tulajdonképi lelke, — amig a többit
az események hal alma kivette sodrából és megbé-
nította, ő akkor volt igazán helyén. Központja s
valódi feje lőn a megindult s roppant mérvre fej-
lődött függetlenségi harcznak. Pesten, Debreczen-
ben, ismét Pesten, Szegeden, Aradig, ő volt a for-
radalomnak lelke, mozgató eleme, ruganyosságát
s óriási tetterejét soha el nem veszitő vezére. A
függetlenségi nyilatkozat kimondása után az ország
kormányzója, valódi erkölcsi diktátorságra emel-
kedett, de soha nem élt a diktátori erőszak fegy-
vereivel. S midőn az ügy, melynek élén álla,
megbukott: szegényül, fénytelenül vette kezébe a
bujdosás vándor-botját s a száműzetés keserü
kenyerét. Lelke azonban nem tört meg, s reményei
nem hagyák végkép el soha. Számüzetése évei a
lankadatlan, tevékenység évei valának, s Angliá-
ban és Amerikában nemzeti törekvéseink és érde-
keink népszerűsítésére egy század év munkája
nem tehetett volna többet, mint áz ő lángajku
szónoklatai, mert csodálatos és páratlan jelenség!
— idegen nyelven-h szintoly ékesen szóló tudott
lenni, mint anyanyelvén. Most Turinban és annak
környékén él, s szive, egy ki nem égett vulkán, a
régi hévvel lángol hazájaért, nemzetéért.

Alatta ez a büszke alak Szemére Bertalan,
az egykori belügyminiszter. Ah, nem olyan büszke
most.Megtört; magasan hordott feje alágörnyedt;
erős lépései egyik széktől a másikig alig tánto-
rognak; egyenes dereka meghajlott; s mindennél
büszkébb szelleme, ragyogó elméje homályba bo-
rult. Egy tébolyda czellájábnn kell bevégeznie
életét, mely annyi dicsőséggel s oly széles küzd-
homokon kezdődőit. Szemere Bertalan először
külföldi Utazása által tünt föl a nagyobb körü
közönség előtt. Ragyogó irálya alatt az eszmék
és tanulmány dúsgazdagsága, a széles látkörü
világnézlet, egyszerre fényes állást szerzett neki
a tudomány és irodalom mezején. Kitünő jogi műve
a halálbüntetésről nagy és méltó elismerésben ré-
szesült az akadémia koszorúján kivül. Kisebb
czikkei költői és bölcsészi leiekről tettek tanusá-
got. De az irodalminál fényesb pálya várt reá a
politikai mezőn. Előbb Borsodmegye, azután a
pozsonyi országgyülések zöld asztala voltak tanúi

erőteljes, magvas, szabatos és ragyogó ékesszólá"
sának. Neve csakhamar a népszerüebbek közé
tartozott az országban; az ellenzék soraiban a
legjobb erők közé számláltaték. Az 1848-ki kor-
mányban a belügyi tárczát vette át. önálló, elkü-
lönzött állása, egyfelől Batthyány és Deák, más-
felől Kossuth között, egyikhez sem csatlakozva
feltétlenül, paralysálta döntő befolyását. De ha-
tározott elvei s elszánt ragaszkodása a forrada-
lomhoz, a miniszterium lelépése után is nagy sze-
repet biztositottak számára. A hadseregnél kor-
mánybiztos, Dembinszky és Görgey között majd
közvetítő, majd itélettevő, a legfontosabb megbí-
zásokat nyerte a kormánytól, mely akkor névleg
a honvédelmi bizottmány, tényleg azonban egé-
szen Kossuth kezében volt. Ápril 14-ke után a
kormányzó őt bizta meg a miniszterium alkotásá-
val. S ő, midőn mint miniszterelnök bemutatta
társait, programmjában ki merte mondani, — mi a
függetlenségi nyilatkozatban is nyilt kérdésül
volt fönhagyva: hogy republikánus elveket vall
s azok valósítására törekszik.Következetesen meg
is maradt iránya mellett, egészen a forradalom
legyőzetéseig. Szegeden még hatalmas programm-
ját adta a hozandó törvényeknek. — Világos után
bujdosásba indult. Külföldről részint a magyar
boroknak a világkereskedésbe hozatalára intézett
törekvései, részint hirlapi czikkei által adott ma-
gáról életjelt. Egészsége azonban lankadni kez-
dett, s a lelki hábor jelei mutatkoztak rajta. Hazá-
jába megtörve érkezett, — s most azon homályos
és szomoru helyek egyikén van, melyeken mosta-
nában annyi fényes elme és jellem pályája vég-
ződik.

A még hátra levő két alakról egészen feles-
leges szólanunk. Olvasóink, szellemileg minden
nap érintkeznek velök. Egyik báro Eötvös József,
az 1848-diki és 1867-diki kultuszminiszter, kinek
életrajza vázlatát csak nemrég közöltük testvér-
lapunk olvasóival. A másik, kinek csak nevét kell
említenünk — Deák Ferencz.

Tizennegyedik évfolyam.

^ r

A száműzetésben.
Az 1848-diki miniszterek akkori arczképei

mellett, közülök háromnak számüzetéskori arcz-
képét is beiüutatjuk olvasóinknak. A többiekét, e
késöbbi korból, jól ismeri a közönség; e háromé
kevésbbé ismeretes, mert a mult években azok
közrebocsátása elhárithatlan akadályokba ütközött
volna. Most, hála Istennek, túl vagyunk az ilyes
akadályokon; s kedves dolgot vélünk cselekedni
az összeállítással.

Az olvasót méltán meglepheti a különbség,
ugyanazon egyének oly arczképeiben, melyeket
egymástól alig tiz—tizenkét évi időköz választ el.
De ne feledje: hogy ez évek a száműzetés évei
valának. Az. öregséget, mond egy nagy iró, nem
az évek sokasága teszi; s igaza van. Tizenkét év a
száműzetésben, sóvárgás és csalódás közt, távol a
megszokott munkakörtől, s mindenek fölött távol
a hazától, mi más: mint ugyanannyi idő^ csendes
otthonban! Egy szép portugál dal mondja:

Rövidebb a percz a percznél
Hogyha kéjben éljük azt;
Ah de hosszabb percz a percznél
Hogyha bánatsúly nyomaszt.

S a mi a perczekről igaz, ne volna-e igaz az évek-
ről, — a száműzetés éveiről . . . . ?

Vasárnapi Politikai Uj donságok
1807. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmu két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan illustrálva, a másik „Országgyülési
beszé<ltár"-ral bővítve.)

Két lap együtt: ! Egy lap külön:
4 hónapra (jan.—siept.) 3 ft. 40 kr. 4 hónapra (jan.—szept.) • 2 tt.
Vi évre (Julius—dec*,) 5 „ — » V» évre (julius—decz.) 3 „

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

27-ik szám

Pest, julius 7-én 1867.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai UjdonsáRok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre fi ft.
t'snpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — F é l évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

S V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
Igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy kül5n
minden igtatás után 30 ujkrminden igtatás után 30 ujkr.

Sokszor érte a történetírókat azon vád,
hogy mig a csattanós eseményeket s azok
tényezőit a legapróbb részletekig megismer-
tették: a lármát nem ütött szerény munká-
sokat, nagyobb horderejü fáradozásuk mel-
lett is feledék. Vádolhatnék az 1848—49-ki
magyar szabadságharcz iróit is, hogy miért
nem emlékeztek meg érdeme szerint a fér-
fiúról, kinek nevét ismertetésünk fölé tettük,
ha nem tudnók, hogy mily nehéz az esemé-
nyek áramlatában a mozgás alkatrészeit
elemezni s a működő erőket egyenkint föl-
ismerni. Ezért kötelessége mindenkinek,
hogy a történetíró nehéz föl-
adata könnyítéséhez adatokkal
járuljon: hadd legyen a törté-
net minden oldalról lehetőleg
megvilágítva. Jelen sorokkal
ezen kötelességnek akarunk ré-
szünkről eleget tenni.

A forradalom, kitörésekor,
ugyszolván csak nyers anyagait
találta egy még szervezendő
honvédelemnek; s a mi legke-
vésbbé volt készen, az a hadvi-
selés legfontosabb eleme: a tü-
zérség volt. Lukács Dénes leg-
főbb érdemét egyszerre megje-
lölhetjük: a magyar honvéd-
tüzérség ^ gyors és czélszerü
szervezésében senkinek sem volt
nagyobb része, mint neki. Vol-
tak ugyan magánál a tüzérség-
nél is már kezdetben a Lukácsé-
val hasonlón s később az övénél
hangosabbá vált nevek s szá-
mosan voltak a táborozások ve-
szélyei közt nagyobb^ hirre
emelkedett, a közelismerés által
jobban méltányolt egyéniségek;
de az ügynek buzgóbb hive,
fáradhatlanabb bajnoka bizo-
nyára senki.

Midőn Mack és Psotta ne-
veit, késöbb másokéit fennen
hirdetek az országban: Lukács-

L u k á c s D é n e s .
pedig ezalatt oly dolgokat müvelt, melyek
kivitelére vele hasonló képességgel egyikök

birt. A honvéd tüzérség igazgatásasem
jobb, biztosabb kezekbe nem tétethetett s ö,
az igénytelen és jó hazafi, ott szolgált a ha-
zának, hol legszükségesbnek vélték. Tudta,
hogy másoké lesz a dicsőség; önzéstelenül
mégis a hálátlanabb és fáradságosabb térre
lépett s az egész háboru folytán az igazga-
tóság nehéz gondjaival küzdött.

Ö vett legnagyobb részt azon tüzérségi
kézikönyv kidolgozásában, mely honvéde-
inknek oly hasznos kalauza volt. Ö volt, ki

L U K Á C S I) É N E S.

emelte a tökélynek, mely mindenkit méltó
bámulattal töltött el.

Mennyiszer tanusitott a löszerek készi-
tése s kiszolgáltatása körül minden várako-
zást meghaladó gyorsaságot! Mily bizonyos
volt adott szava, ha a töltényekben megszo-
rult tábornokok sürgetésére az aggódó kor-
mány az ö Ígéreteiben keresett vigasztalást!
— Erélyét, ügyességét bámulni kellett, ha
láttuk, mint siet kora hajnaltól késő estig,
gyakran a jövő nap virradatáig, egyik gya-
korlótérről a másikra, majd a löszerkészités-
hez, majd a készletek megtekintése s elszál-

lításához, majd ismét íróaszta-
lához, mindenütt lehető gyorsan
végezve. A hol megfordult, egy
percz alatt átpillantá az egészet
s tanácsa és útmutatásai, vagy
ha kellett, komoly, de mindig
emberséges feddése mindenütt
kellő nyomot hagyott maga
után.

Nem volt az ezerek között,
kik vele érintkezésben voltak,
egy sein, kit emberséges jó in-
dulata meg ne nyert volna;
még a foglyok közt sem volt,
kiket pedig kellő fegyelem alatt
tartott, ki nagyrabecsülését
megtagadhatta volna tőle.̂  És
mint szerették őt a fiatüzórek,
a 12 — 14 éves gyutacsgyártó
gyerkőezök, kik közül sokan
csak ezredes bácsi-n&k nevezek.
Mennyiszer kereste föl ö is
öket, ha szórakozni akart. Kö-
rükben találta nyugperczeit;
holott itt is folyton foglalko-
zott. Majdnem egyénenkint el-
leste munkaképességüket s en-
nek alapján gyakran el-elcserél-
tette egyik-másikkal ülőhelyét,
hogy ez attól vagy amaz ettől
tanuljon ügyességet, szorgalmat.

Ennyi munka között ő, ki
1848 októberében még csak

ról hallgatott az ének s neki soha sem jutott | a tüzérség szervezését s az egész tüzéri kart törte a magyar nyelvet, — mert bár torzsö-
eszébe, hogy követelné a dicsőségből azon \ oly szerencsés tapintattal s annyi értelem- kös magyar,nagyváradi származásidé kora
részt, melyet pedig senki meg nem tagad-1 mel vezette, hogy az a legbékésebb időkben gyermekségében katonai növeldébe kerülve,
hatott volna töle, legkevésbbé azok, kiket a ; sem fejlődhetett volna jobban. Ő volt, ki a gyakorlatából csaknem egészen kiesett, —
hir leginkább fölmagasztalt; mert azok leg- ] tüzérség fölszerelése és begyakoroltatása 1849 tavaszára annyira belegyakorolta ma-
jobban tudhaták, hogy a mit ök tettek, azt körül lankadatlan munkásságot fejtett ki s | gát ismét, hogy folyvást és jól beszélt és
Lukács is ép oly jól elvégezé vala; Lukáca ez által kezdő tüzérségünket oly fokára | irt magyarul. .


