Félegyházi

Megjelenik ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén

2009. július 31. A Petőfi Emlékbizottság különkiadása

Közlöny
Kedves kiskunfélegyháziak!
Köszöntöm Önöket 2009. július 31-e alkalmából, amikor
Petőfi Sándorra emlékezünk, immár 160 éve.
"Ez a város születésem helye…" - írja Petőfi Sándor a
Szülőföldemen című költeményében 1848 júniusában
Félegyházán. Minden gyermekkori emléke a Kiskunsághoz kötötte, az igazi gyermekéveket Félegyháza jelentette számára. S mi büszkék vagyunk erre! Az akkori félegyháziak is, azóta is, s ma is!
A 2008-2009-es jubileumi évekre - Petőfi Sándor születésének 185., halálának 160. évfordulója alkalmából megalakult kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság mindent megtett azért az elmúlt két esztendőben, hogy Kiskunfélegyháza városa, s annak polgárai méltók legyenek
nagy költőnk múltjához.
Kiskunfélegyháza kezdeményezésére megalakult a BácsKiskun Megyei Petőfi Emlékbizottság, melynek ülésein
rendszeresen büszkélkedve számolhattunk be a városunkban történő jubileumi eseményekről.
Büszkék vagyunk arra, hogy Köllő Miklós alkotása, a félegyházi Petőfi-szobor 2008 nyara óta újra az eredeti pompájában tündökölhet a város főterén! Büszkék vagyunk
arra, hogy Kiskunfélegyháza az egyetlen város nemcsak
Magyarországon, de a világon is, ahol minden családban
jelen van Petőfi Sándor, hiszen minden családhoz eljuttattuk a Petőfi Sándor 30 legszebb versét tartalmazó kötetet
2008 karácsonyán.
Büszke lehet arra Kiskunfélegyháza, hogy a Petőfi téren
nemcsak a költő szobra újult meg, hanem új padok kerültek a térre, s 2009. március 15-ére a padok támláira vésve
felkerültek a költő legszebb sorai is. Az idézetek végigolvasása néhány percet vesz igénybe, de feltölt mindanynyiunkat Petőfiből, magyarságtudatból, hazaszeretetből.
Olvassuk, s olvastassuk, mert nagy szükség van erre
2009-ben is Magyarországon, Kiskunfélegyházán.
S büszkék lehetünk arra is, hogy elkészült a félegyházi
Petőfi-séta, olvasmányos információs kiadvánnyal,
térképpel, amely végigvezeti a félegyházi Petőfi-emlékhelyeken a városunkba látogató érdeklődőket. Így, ha valaki
Kiskunfélegyházára látogat, láthatja, hogy ennek a városnak fontos Petőfi Sándor, s
büszkék vagyunk, ha csak
nyomdokába is léphetünk a
XXI. században.
A Petőfi Emlékbizottság számára
a logisztikai hátteret biztosító városi
könyvtár sok-sok munkája érdemelte azt
ki, hogy Petőfi-díjban részesülhetett
Kiskunfélegyháza, a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár. De azt hiszem, a díj fényét nem
csökkentve el kell azt mondani, hogy számunkra
a legfontosabb, hogy Kiskunfélegyházán a
Petőfi-tisztelet, a Petőfi-kultusz újra régi
fényében pompázhat.
Ma, azt hiszem, büszkék lennének ránk a
kiskunfélegyházi Petőfi-kutatók: 2008-ban
díszpolgári címet kapott Juhász István tanár úr,
vagy a Petőfi szülőhelyvita elindítója, élharcosa,
Pásztor Ferenc, aki 2009-ben posztumusz díszpolgári címet kapott, vagy dr. Mezősi Károly,
vagy akár Fekete János Petőfi-kutatók,
helytörténészek.

Számos kiadvány jelent meg, sok-sok előadás, rendezvény emlékezett meg Petőfi Sándorról, életéről
Kiskunfélegyházán ebben a két esztendőben. Díszes
emléktáblát, bronz emlékműveket avattunk, s képviseltük városunkat nemcsak a megyében, de az ország
számos Petőfi-megemlékezésén, sőt a határainkon túl is:
Ausztriában, Felvidéken, Erdélyben.
A kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság kezdeményezte július 31-e Petőfi Emléknappá nyilvánítását a
Magyar Országgyűlésnél is, de a Parlament elnöke, Szili
Katalin ezt többször is elutasította. Így a kiskunfélegyházi
képviselő-testület május 7-én egyhangúlag Petőfi Emléknappá nyilvánította július 31-ét. Ehhez csatlakozott még
május hónapban a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés is.
2009-ben, Petőfi Sándor halálának 160. esztendejében
első alkalommal Petőfi Emléknapként emlékezünk július
31-én. Ezen alkalomból került kiadásra e külön kiadvány,
amelyben emlékezünk jeles költőnkre, az emlékévek
eredményeire.
Azt gondolom, hogy a Petőfi Emlékbizottság közel kétéves munkája méltán biztosította a kiskunfélegyháziaknak, hogy emelt fejjel, büszkék lehessenek városunkra,
Kiskunfélegyházára és Petőfi Sándorra.
A sikerek örömében, a múlt emlékezetének fényében
fogadják szeretettel ezt a kiadványt, s jöjjenek 2009. július
31-én, hogy együtt emlékezzünk Petőfi Sándorra.
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy mindig teljes szívvel tudjuk megünnepelni a közös múltat és a reményeink
szerinti közös jövendőt. A jövő mindig arra van, amerre
még nem jártunk, de menni szeretnénk. Ez az út sosincs
készen, meg kell építeni. A jövőbe az tud eljutni, aki veszi
a bátorságot, hogy elinduljon egy olyan úton, melyen korábban senki sem járt. Az összefogás, az új irány segíthet
ebben. A jövő emberei azok lesznek, akik megteremtik a
jövőt, a reményt Félegyházának, Magyarországnak.
Higgyünk a szemünknek, olvassuk le a történelem üzenőfaláról amit szóval, tettel, vérrel az 1848-as magyarok nekünk írtak oda: „Merjük vállalni, hogy magyarok
vagyunk, merjünk a jövő emberei lenni.”
Juhász Gyula sorai emlékeztessenek bennünket az 1849es fehéregyházi csatára, s ne feledjük, sokan ma is ott
vívják meg a magyarság csatáit:
„És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!”
(Juhász Gyula: Trianon)
Isten áldja, és tartsa meg Kiskunfélegyháza
minden polgárát ezen a szép ünnepen, hozzon
nekünk a jövő békességet és boldogulást!
Kapus Krisztián,
a Petőfi Emlékbizottság elnöke

Petőfi Sándor
emlékére
július 31-én

Petőfi Sándor halálának 160.
évfordulójára emlékezik a város július 31-én. A Petőfi Sándor-emléknap programja délután öt órakor kezdődik a Blaha
Lujza téren, a költő szobránál.
A koszorúzást követően a
résztvevők
a
Langaléta
Garabonciások katonatoborzó
játéka mellett vonulnak végig a
Kossuth utcán a Kiskun
Múzeumig.
A folytatásban a Langaléta Garabonciások interaktív előadását
láthatja a közönség, majd megtekintheti az „Ilyen tavasz csak
egy volt életemben” című kiállítást.
A központi ünnepségnek a
Petőfi tér ad otthont. Köszöntőt
mond Rausch Sándor, a BácsKiskun Megyei Közgyűlés
alelnöke. A Petőfi-emlékéveket
Ficsór József polgármester zárja le. Ünnepi beszédet mond dr.
Hermann Róbert történész.
Az emléknap a Móra Ferenc
Művelődési Központban a Félegyházi Táncszínház „Avagy
virág vagy te, hazám ifjúsága?”
című előadásával zárul.
Az emléknapot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a
Petőfi Emlékbizottság, a Móra
Ferenc Művelődési Központ
Ifjúsági és Közösségi Ház és a
Kiskun Múzeum szervezi.

2. oldal

Félegyházi Közlöny
Különszám

Petőfi Sándor

(1823-1849)
"Van a magyar irodalom egén egy név, melynek dicsfénye örökké
ragyog; melynek hallatára, mint valami varázs-érintésre, feldobogni
érezzük keblünket, mintha mondaná valaki, hogy oly nemzet, melyről
oly dicsőségesen lehet énekelni, mint Petőfi a magyar nemzetről
énekelt, - örökre élni fog!"
(Pásztor Ferenc)
Hisszük, hogy Petőfi-kultuszunk tovább erősödött, amikor a 20082009-es évet ismét Petőfi-emlékévvé nyilvánította Kiskunfélegyháza város képviselő-testülete. Újraélesztésének kezdeményezője
most is, mint 10 évvel ezelőtt, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület volt.
A városi önkormányzat, a Petőfi nevét viselő intézmények, civil szervezetek gazdag programsorozatot dolgoztak ki azzal a céllal, hogy ebben a két évben minden korosztályt megszólítsanak. Ennek érdekében
újraélesztették a kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottságot.

2009. július 31.

Az emlékbizottság elnökévé Kapus Krisztián önkormányzati
képviselőt, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnökét választották, aki kezdeményezte egy megyei Petőfi Emlékbizottság létrehozását, összehangolva ezzel a megyei emlékhelyek
tevékenységét.
Az emlékbizottság feladatairól Tóth Gyuláné ügyvezető elnök a
Félegyházi Közlönyben megjelent beköszöntőjében így nyilatkozott:
„Emlékbizottságunk az első perctől kezdve hisz abban a sok szép gondolatban, amiket megfogalmaztunk. A programok közt szerepelnek –
a teljesség igénye nélkül – a március 15-i és a július 31-i ünnepségek,
nemzetközi Petőfi-konferencia, Petőfi versmondó verseny, a segesvári
és fehéregyházi Petőfi Művelődési Egyesület közös programjai,
Szendrey Júlia és Petőfi Zoltán születési évfordulói, Petőfivel kapcsolatos kiadványok, képeslapok, CD-k, összefoglaló emlékfüzet, Petőfi
Nemzeti Diákszínjátszó Találkozó és Fesztivál, kiállítások, a Petőfi
nevét viselő középiskolák országos találkozója… Hiszem, hogy ez a
félegyháziaknak most is sikerül! „…Mert van örök ember és van örök
érték, ne hagyd becsapni magad: nem veszett a mérték…”

A Petőfi-emlékévek fontosabb eseményei, eredményei
2008. március 15.

igazi, ihletett nagy grafikusa csak egy van: az …
örökifjú Bodor Miklós. Ezen állításomnak bizonyságtétele az a hatalmas nagy ívű, 3000
lapból álló Bodor Miklósi grafikai életmű,
ami átfogja az alföldi feszületeket, útszéli
Madonnákat, fehér falú tanyákat, öreg tabáni
házakat, a szikes tavak nádasait, a homokbuckák ősborókását, de magában hordozza a kámi
varázskertet, a Jeli Arborétum rhododendronjait, fehér törzsű nyírfáit, és a Petőfi
útját követő sorozatot, melynek képei előtt
hitvallóként állunk. Nagy fényesség van
ezekben a képekben: Petőfi Sándor és Bodor Miklós fényessége. Olyan
fényesség, mint amit a déli nap sugároz a végtelen alföldi pusztára.
Sugároz ez a fény reánk is.”

November 27.
Anya és fia élettörténete címmel Juhász István gimnáziumi tanár
előadása hangzott el Szendrey Júliáról és Petőfi Zoltánról.
Díszes utcajelző táblát helyeztünk el a
Petőfi utca elején. Avatóbeszédet Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke mondott. A tábla kivitelezője Turi Endre, a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Nemzetközi
Zománcművészeti Alkotóműhely alkotóművésze volt. A Petőfi téren dr.
Losonci Miklós egyetemi tanár mondott nagy hatású ünnepi beszédet.

Július 31.
Kiskunfélegyházi küldöttség is részt vett a kecskeméti, a kiskőrösi
és a fehéregyházi Petőfi ünnepségeken. Petőfi Sándor halálának 159.
évfordulóján – a Petőfi téri ünnepségen – Juhász István, városunk
díszpolgára mondta az ünnepi beszédet. A Petőfi Emlékbizottság
kezdeményezésére Máté István csongrádi szobrászművész és Tarjányi József homokfúvó felújította Petőfi-szobrunkat. Kicserélték a
köztéri alkotás környezetében található padokat, amelyekre Petőfi
idézetek kerültek.

November 4.
Nemcsak a megújult, megszépült Hattyúház nyílt meg, hanem a
Kámban élő Bodor Miklós Az Alföld és a felvidéki út Petőfi Sándor
életében című tárlata is. A kiállítást Falu Tibor nyitotta meg.
Gondolatok beszédéből: „A múltunkat őrizzük, de élni a jelenben
éljünk. Az Alföldnek a múltban nagyon nagy festői voltak. …Félegyházának - a nekünk legkedvesebb - Holló László…. De az Alföldnek

December 31.
Reményi Ede-domborművel gazdagodott a város. A templomkertben
a Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001 Alapítvány alapítója, a
Petőfi Emlékbizottság tiszteletbeli elnöke, Ficsór József polgármester tartott avatóbeszédet. (1. kép)
Részlet a beszédből: „Egy olyan ember emlékművéről hull le rövidesen a lepel, akinek életpályáját végigkísérte a magyar kultúra iránti
tettvágy, a zene, az irodalom és a tudomány pártolása, de Petőfi
Sándor iránti tisztelete és szeretete is.
„...Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon...”

Félegyházi Közlöny
Különszám

2009. július 31.
Egy olyan művészembernek állítunk
emléket itt, a templomkertben, aki nem
csak szoros érzelmi szálakkal kötődött
Kiskunfélegyházához, hanem tettekkel is
ápolta a város Petőfi-emlékét”. A 2008-as
év rendezvényei a városi könyvtárban fejeződtek be Sövény Tibor előadóművész Petőfi-versekből válogatott összeállításával. A műsorban elhangzott Reményi Ede Röpülj fecském c. fantáziája Hegyesi Judit hegedűtanár és Tóth Zoltán
Petőfi-indulója Jankovszki Anna tanuló
előadásában.

2009. január 9.
A Constantinum Sportcsarnok avatóünnepségén Tóth Gyuláné, a Petőfi Emlékbizottság ügyvezető elnöke mondott köszöntőt.
Részlet a beszédből: ”A…Falu végén
kurta kocsma zenés-táncos előadás kapcsán is újra és újra megfogalmazódik bennem, hogy mi, magyarok, mi, félegyháziak,
mi petőfisek tartozzunk emlékbizottsághoz, intézményhez, civil szervezethez, hiszünk abban, hogy egy ország, egy nemzet, egy kis közösség addig él, míg vállalható értékekkel tudja fölvértezni a hajdani
visszaemlékezőket, míg az anyagi szegénységgel szembe tudja állítani a hit, az
együvé tartozás gazdagságát…”

Január 31.
A Petőfi-emlékévek programjai közül kiemelkedett a Burgenlandban, Sásonyban
felállított Petőfi-emléktábla avatása.
Kezdeményezői és a hozzá kapcsolódó
Petőfi-túra szervezői dr. Tarjányi József
emlékbizottsági tag és Tóth Gyuláné, az
emlékbizottság ügyvezető elnöke voltak.
(2. kép)

kintek, szinte mindenki kokárdát visel a
kabátján. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, a párizsi események ihlették meg Szendrey Júliát is,
amikor március 15-én megvarrta és Petőfi
mellére tűzte a ma ismert kokárdák első
példányát. Petőfi naplójában az is olvasható, hogy miközben ő a Nemzeti dalt
írta, felesége nemzetiszín főkötőt készített
magának…”
Kapus Krisztián ünnepi beszédéből: „A
márciusi ifjak éppúgy vágyódtak a békességre, a csendes építkezésre, munkájuk
utáni gyarapodásra, nyugalomra, egyszerű emberi örömökre, ahogyan mi vágyunk ma…
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy
mindig teljes szívvel tudjuk megünnepelni
a közös múltat és a reményeink szerinti
közös jövendőt. A jövő mindig arra van,
amerre még nem jártunk, de menni szeretnénk. Ez az út sosincs készen, meg kell
építeni. A jövőbe az tud eljutni, aki veszi a
bátorságot, hogy elinduljon egy olyan
úton, melyen korábban senki sem járt. Az
összefogás, az új irány segíthet ebben. A
jövő emberei azok lesznek, akik megteremtik a jövőt, a reményt Félegyházának,
Magyarországnak…”
Március 15-én kapta meg a Hattyúház, a
városi könyvtár Gubcsi Lajostól, a Magyar Művészetért Díj kuratóriuma elnökétől a Petőfi-díjat, amelyet Kállainé
Vereb Mária, az intézmény igazgatója
vett át. (3. kép)

2.

Március 26-29.

A Hattyúházban megnyílt a Sasvári Tiborné Petőfi-képeslapgyűjteményéből rendezett kiállítás, amelyen Kapus Béláné
emlékbizottsági tag mondott megnyitóbeszédet.

A Petőfi nevét viselő középiskolák országos találkozóját rendezték meg városunkban, amelyen 11 Petőfi-emlékhely
csapata vett részt. A többnapos tudáspróbára összegyűlt fiataloknak a városházán rendhagyó irodalomórát tartott dr.
Praznovszky Mihály egyetemi tanár.
Az irodalmi erőpróbán Petőfi költészetében és életrajzában való jártasságukról
adtak számot a fiatalok. A választott Petőfi-versekből illusztrációs kiállítás nyílt a
szervező Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakközépiskolában.

Március 14.

Április 2.

A Petőfi téren 48-as toborzó, korhű fegyverekkel harcászati bemutató gazdagította
az emlékévek programját a Kiskun Huszár- és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, valamint a Padkaporos Néptáncegyüttes közreműködésével. A Kiskun
Múzeumban fényképekből láthattunk
kiállítást a poroszországi Klapka-légió
tisztjeiről.

Diákkonferencia helyszíne volt a Kiskun
Múzeum. A fiatalok Petőfi és Móra
tisztelete címmel tartották meg előadásaikat.
Szekcióvezetők voltak: Farkas Lajos, a
szalkszentmártoni Petőfi Múzeum vezetője és Kapus Béláné, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület irodalmi szekciójának vezetője.

Március 15.

Június 20.

Erdélyben, Segesváron Tóth Gyuláné, a
szlovákiai Királyfiakarcsán dr. Tarjányi
József, Kiskunfélegyházán Kapus Krisztián, a Petőfi Emlékbizottság elnöke
mondott ünnepi beszédet nemzeti ünnepünk alkalmából.
Részlet dr. Tarjányi József beszédéből:
„Ha ma itt, az ünneplők körén körbete-

„Ilyen tavasz csak egy volt életemben.” A
dicsőséges tavaszi hadjárat 1849. címmel országos vándorkiállítás nyílt a Kiskun Múzeumban. (4. kép)

Március 12.

3. oldal

“...Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele...”

3.

4.

Augusztus 1.
A Petőfi Emlékhelyek 25. Nemzetközi Találkozóját
Marosvásárhelyen tartják, amelyen Kiskunfélegyháza
küldöttsége is részt vesz.

Augusztus 2.
A fehéregyházi Múzeumkertben a félegyháziak is
megkoszorúzzák a 10 évvel ezelőtt felállított Petőfiszobrot, amelyet Máté István csongrádi szobrászművész készített.

Félegyházi Közlöny
Különszám

4. oldal

A Petőfi-emlékévek kiadványai
Városunk jeles Petőfi-emlékei négyféle
képeslapon jelentek meg: a Petőfiemlékház, a megújult Hattyúház, Holló
László Petőfi portréja és a Petőfi-szobor.
A 2009-es év végére elkészül az első
Petőfi-kutatót, városunk díszpolgárát,
Pásztor Ferencet bemutató kiadvány,
valamint dr. Tarjányi József gyűjtésében
megjelenik a Szülőföldemen c. vers több
mint 30 nyelvre lefordítva.

2009. július 31.

Petőfi Sándor

JÖVENDÖLÉS
„Mondád, anyám, hogy álmainkat
Éjente festi égi kéz;
Az álom ablak, mellyen által
Lelkünk szeme jövőbe néz.
Anyám, álmodtam én is egyet,
Nem fejtenéd meg, mit jelent?
Szárnyim növének, s átröpültem
A levegőt, a végtelent.”
„Fiacskám, lelkem drága napja,
Napomnak fénye, örvendezz;
Hosszúra nyújtja élted isten,
Álmodnak boldog titka ez.”-

Petőfi Sándor Szülőföldemen c. verse
megírásának 160. évfordulója alkalmából
jelent meg Kapus Krisztián: Szülőföldemen c. tanulmánya.
Az év folyamán a város lakossága szavazhatott, hogy mely Petőfi-verseket tartja a legszebbnek. A versek A mi Petőfink
címmel egy zsebben is könnyen elférő
kiadvány formájában, Bodor Miklós grafikáival jelentek meg. A kötet decemberben – önkéntesek segítségével – eljutott
minden félegyházi családhoz.
Petőfi-séta Kiskunfélegyházán c. színes
kiadványunkkal a Petőfi-háztól elindulva
járhatjuk végig a város, ill. intézményei
jeles Petőfi-emlékeit, számos hasznos
információt kapva róluk.

A kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság tagjai
Ficsór József polgármester, tiszteletbeli elnök
Kapus Krisztián tagintézmény-vezető, elnök
Tóth Gyuláné igazgató, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnökségi tagja,
ügyvezető elnök
Vas László közművelődési referens, titkár
Darabos Andrea művelődésiház-igazgató
Jankovszki Zoltán civil és kulturális tanácsnok
Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató
Kapus Béláné ny. igazgató
Dr. Kása Zsuzsanna művelődési
osztályvezető
Laczkóné dr. Szabó Klára, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke
Rosta Szabolcs múzeumigazgató
Szikora István, a Petőfi Sándor Bajtársi
Egyesület elnöke
Dr. Tarjányi József, az Alma Mater Társaság alapítója
Vargáné Oláh Zsuzsanna tagintézményvezető.
A megyei Petőfi Emlékbizottságban Kapus Krisztián és Tóth Gyuláné képviselte
városunkat.
Összeállították:
Kállainé Vereb Mária és Kapus Béláné, a Petőfi Emlékbizottság tagjai

És nőtt a gyermek, lángra lobbant
Meleg keblén az ifjukor,
S a dal malasztos enyh a szívnek,
Midőn hullámzó vére forr.
Lantot ragadt az ifju karja,
Lantjának adta érzetét,
S dalszárnyon a lángérzemények
Madárként szálltak szerteszét.
Égig röpült a bűvös ének,
Lehozta a hír csillagát,
És a költőnek, súgarából
Font homlokára koronát.
De méreg a dal édes méze;
S mit a költő a lantnak ad,
Szivének mindenik virága,
Éltéből egy-egy drága nap.
Pokollá lett az érzelemláng.
És ő a lángban martalék;
A földön őt az életfának
Csak egy kis ága tartja még.
Ott fekszik ő halálos ágyon,
Sok szenvedésnek gyermeke,
S hallá, mit a szülő bús ajka
Kínjának hangján rebege:
„Halál ne vidd el őt karomból,
Ne vidd korán el a fiut;
Soká igérte őt éltetni
Az ég... vagy álmunk is hazud?...”
„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él.”
Kecskemét, 1843. (március 5. előtt)
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