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Vázlatok a magyar viselet történetéből. 
(Folfl.lii.) 

Még a magyar hadi viseletről kell néhány azót szólanunk. 
A mult számban a vas Öltözet átalános rövid történetét bo

csátván előre, áttérünk a X V I . századbeli hadi viseletek leírására, 
a mint ezek őseinknél voltak használatban Bár a X V . században a 
vas öltözet nyugaton teljes kifejlődést ért, saz egész testet befödé, 
őseinknél e kényelmetlen s a mozgást akadályozó vértezet nem 
jött átalános hasz 
nálatba; inkább sze
rették ők minden
kor a sodrony-inget, 
mely bár a testet 
nem annyira védé 
mint amaz, de sza
badabb mozgást en
gedve, a viadalban 
nem szolgált aka
dályul. 

Használtak azon
ban őseink olykor 
csatákban vas vér
tezetet is, de mely 
leginkább csak si
sakból, mell- és hát 
vasakból állott, rit
kábban vas keztyü-
ket, kar- és csipő-
lemezeket. — Spa-
lart szerint vérté 
zetük volt: szépen 
idomított s csúcsba 
végződő sisak, me
lyen elől a homlok 
felett vas rudacska 
volt a lka lmazva , 
szükség idején az 
arcz elé lebocsát
ható s azt a vágá
sok ellen megvédő, 
— oldalt két felől 
pedig erős lemezek 
szolgáltak védel-
miil, az áll alatt pe
dig összecsatolva, a 
sisakot fejhez erő
itek. Forgója, hol 

siték U r i - v i s e l e t e k a X V I I . századból 

a csúcson, hol a rudacska felső végén, de leginkább a sisak bal ol
dalán volt feltűzve, s állott leginkább sas- vagy kócsag-tollakból. 
— A többi vértezet volt: a mell- és hát-vas, melyek olykor össze
csatolva használtattak a csipö-fUggelékekkel. — E vas öltözet a 
X V I . században még nagyobbára összeillesztett lemezekből állott, 
vas szegekkel összetartva, ugy azonban, hogy a test mozdulatai
nak engedtek; egész vasból álló vértek csak a XVII. században 
jöttek használatba, mint a mai nehéz lovasságoknál. 

A vértezet és fegyverzet a középkorban többnyire a legna
gyobb fényűzéssel 
volt kiállítva arany 
ezüsttel, sőt olykor 
drága kövekkel is 
kirakva. Ily vértek 
és sisakok remek 
példányait láthatni 
a bécsi Ambraz i -
gyttjteményben. 

A többi testré
szeket leg inkább 
sodronyvért boritá 
régebben , bár a 
XVI (lik században 
őseinknél a lábak 
födetlenül marad
tak. — Védelmül 
használták meg a 
pajzsokat is, melyek 
fából készültek, 
bör - vagy vas-bori-
tékkal, s leginkább 
hosszas négyszög 
alakúak voltak, két 
szélein kissé behaj
lítva, — ilyenek Hu-
nyady János és Má
tyás pajzsai a nem
zeti Múzeumban. — 
Diszitményül rajta 
czimerek és festé
sek, olykor reá sze
gezett sas-szárnyak 
is használtattak. De 
a pajzsok haszná
lata a X V I . század
ban mind inkái; 
elmaradt s a 
szároknál 1572-1 



szűnt meg. — A hadi viseletet vagy rövid mente, köpeny vagy ka-
csagány egészité ki, — fegyverül szolgált pedig a buzogány vagy 
szekerese, melyet a nyeregkápában vagy kézben viseltek, és széles, 
kissé hajlott kard, egyenes és hosszú védrudacskdval (Parir-
stange). — E fegyvereken is gyakran pazar fény áradt el. 

U r i-visfletek a X V I I . századbó l . 
Nézzük most a későbbi időket. 
A XVII . század egyike volt ama mozgalomteljes századok

nak, melyekben uj eszmék küzdenek régiekkel, tisztultabb fogal
mak és meggyőződés utat tör magának a kétség homályán át. 

Ezen harczias század szellemének befolyása nagy változásokat 
idézett elö a nyugati népek viseletében is. A harmincz éves háború 
korának viselete tökéletesen megfelelt ama viharos harczias idők 
szellemének; a spanyol izlés kinövései, cziczomái, minők a százrétü 
fodros gallérok, a plundra-nadrágok, melyek a gőg jelvényeiként 
tekinthetők, e században mindinkább háttérbe szoríttattak, s he-
lyökbe a test kívánalmainak inkább megfelelő, kényelmesebb és 
szabadabb ruházat lépett, pajzán daczot, de mégis erélyes és bá
torjelleget adván e kor viseletének. 

E viharos században a magyar nemzet sem maradhatott érin
tetlen, szintén sodortatott az uralkodó eszmék árjától, — mely 
azonban egyszersmind a művelődésre, haladásra és öntudatra 
ébreszté. 

Ezen eszmék befolyást gyakoroltak a magyar viseletre is, ki
zárván ebből azt, mi idegen, a nemzeti jelleget párosítván czélsze-
rüséggel és a kor ízlésével. — Bár utóbb e század vége felé, és a 
XVIII században ismét másik végletbe esett a nemzet a viseletre 
nézve, mert már itt vakon követte a franczia és német divatok sze
szélyeit, egész a paróka és czopf viseléséig ! 

Mellékelt képünk három alakot állit elő a XVII . század köze
péről, melyek a nemzeti viselet sajátságait finomabb, nemesebb, és 
egyszerűbb alakban állítják elö, minden felesleges pompa nélkül. 
Ezen alatvok azon korú arczképek után vannak másolva. Mindenki 
el fogja ismerni, hogy e három alak ruházata igen csinos. 

Viskelety Béla. 

Víg cziinborák. 

A buzogány. 

CsatáB idők maradványa. . . . 
S a ki néz e buzogányra, 
Már csak látásától 
Megretten — ha gyenge ; 
S még az erősét is 
Ejti félelembe. 

D e majd aztán fóllelkesül, 
Szabadul a félele mtül — 
S mintha a nagy ősök 
Sírból fölkelnének. . . . 
És a buzogányon 
Nagyot emelnének! 

ü g y képzeli — akként látja, 
Mintha Á r p á d paripája 
Sarkantyú- döfés t ól 
Élesen nyeritne : 
Lovagját a hátán 
A csatába vive, 

K i vállain kaczagánnyal — 
E s kezében buzogánnyal 
Kemény ütést mérve , 
Viaskodik bátran — 
S halált ad, halált oszt 
Mindenik csapásban. 

Zászló lebben; k ó c s a g lendül. . . . 
Nép megzudul — föld megrendül. 
S buzogány-erdőből 
Kardok éle fénylik — 
És tárogató hang 
Fut a síkon végig. 

Hang : buzdító, lelkesítő, 
Elszánt bátorságra intő; 
Viaskodó népet 
Győzelemre hivó — 
Majd elhullt bajnokok 
Temetésén airó. 

Hallik a hang, egyre hallik, 
Mig az ellen megfutamlik. 
V a g y mindezt, talán csak 
Képzeletben látja, 
A ki szemét veti 
E vasbuzogányra? 

Csak ugy már most! — s nem más
képen, 

Mint volt Árpád idejében. . . . 
Súlya most lenyomna 
E nehéz fegyvernek, 
Melyet ősapáink 
Oly könnyen emeltek. 

De a hir, mit nyertek véle, 
S a dicsőség régi fénye 
Ránk is átsugárzik 
Annyi század múlva. . . . 
S szép magyar nyelvünkben, 
Nemzetiségünkben 
Támad az fel újra. 

A dicsőségnek illatai>uI, 
Mi a dalé, mit a dal ád; 
Mitől a szív az égbe kábul, — 
Gyertek szívni, víg czimborák! 

Tietek e dal s forró vérem, 
Kik a barátság poharát 
A honfibú lángtengerében 
Merítitek, vig czimborák. 

Tietek e dal minden árért, 
Kik hordtok tövis koronát 
A szerelem egy rózsájáért 
Egy élten á t . . . vig czimborák. 

Tietek e dal rózsaszínnel, 
Kik sok boldogságnak torát 
Vidám arczczal, a szivbe sebbel, 
Daloltok meg, vig czimborák. — 

Csengő pohár . . . tövises rózsák. 
S köztük hő dal hangzik át, 
Lebegtetvén elvünk zászlóját — 
Köszöntelek, \ lg czimborák! 

Lám! az idő cüenséginknek 
Megtartja hosszú névsorát . . . 
Es ne emlitsen soha minket 
Egymás mellett, vig czimborák? 

Nyilas Samu. 

Mitől a szív az égbe kábul, 
Mi a dalé, mit a dal ad : 
A dicsőségnek illatábul 
Él emlékünk, vig czimborák!! Tóth Endre. 

kurhaii bég.*) 
E l b e s z é l é s i r t a J Ó K A I M Ó R . 

(MjMss.) 

Hasszán basa újra töltette pipáját a szolgálattevő szerecseny-
nyel s nyakig belemerülve a kömedenczébe, engedé úszni szép fe
hér szakálát. 

— Szép dolog a szakáiviselés, fiam bég; ellenben utálatos a 
halántékig hajjal benőtt fej. Ez a kutyával atyafi nép itten meg
fordítva találja szépnek.Tiz év előtt,hogy idejöttem,mind az egész 
állát borotválta s a mekkorára akart nőni a haja, akkorára e reszté. 
Nem tetszett nekem ez a szemtelen daczolás. En azt mindig titkos 
lázadásnak tekintem a szultán és a félhold hatalma ellen; az ilyen 
külső viselésmód jelensége annak, hogy ők nem akarnak minket 
itthon találni, annálfogva rendeletet adtam ki a hitványoknak, 
hogy mindenki megereszsze a szakálát, s a fejét egész a búbjáig 
megberetválja, mekkora kontyot hagyjon? azt merre csavaritsa? 
különben majd fejestül vágatom le! A silányok szót fogadtak, s 
olyanná borotválták a fejeiket, a milyenné én parancsoltam; — le
mond az a nép még az ízléséről is, ha erősen parancsolják. 

— Ugy van Hasszán apám. Az a bölcs kormányzás titka, hogy 
a hatalmasok minduntalan gondoljanak ki valamit; a mivel a zú
golódók kötelékeit még szorosabbra húzzák; mert mihelyt egy bi
lincshez hozzászoktak, mindjárt emelgetik a fejüket. Rajta kell a 
nyakukon tartani a sarkunkat mindig. En éjjel-nappal azon töröm a 
fejemet, mit találhatnék ki olyat, a mit még nem kóstolt ez a nyo
morú nép; mert, mihelyt azt hiszi, hogy jó ember lettem, megesz. 
Halld csak : a minap megsokaltam, hogy a csauszok fizetése olyan 
sokba kerül nekem. Igaz, hogy a szultán Khaznéjéböl jő, hanem 
már a kincstárnok elcsípi felét, s nekem csak illendő megtakaríta
nom a másik felét. Hát nemrég azt gondoltam ki, hogy a ki ezután 
valami ügyesbajos dolgát a kadi elé akarja hozni, azt többé ne 
tehesse maga élőszóval szokott magyar, vagy oláh nyelven, hanem 
tolmácsoltassa a csauszok által törökül, s fizessen nekik minden 
tolmácsolásért egy vonás forintot, mert sokkal illendőbb, hogy ők 
tanuljanak meg törökül, mint a török tanuljon ugatni az ő nyel
vükön. 

Hasszán basa nevetett a jó tréfának. 
— De hisz, igy mégis csak felkophatik a csauszaid álla, mert 

ezentúl hát azt teszik majd a földi emberek, hogy nem perleked
nek, hanem elvégzik a bajaikat egymás között. 

— Ne hidd azt, Hasszán apám! Söt azóta ugy elszaporodtak a 
pörök, hogy a csauszok nem győzik a tolmácskodást, s ennélfogva 
maguk a felek megfizetik nekik a dijat, s ugy beszélnek törökül a 
kadi előtt, hogy gyönyörűség hallgatni; oh, hidd el,hogy ez a nép 
elhagyja a nyelvét is, ha ráparancsolnak; de azért megtanul akár
mi nyelvet, hogy egymással pörlekedhessek. 

Hasszán basa azt mondta, hogy azt ö is meg fogja próbálni. 
— Hanem én mégis többre vittem, mint te. Én a hitében tá

madom meg- Először dijt adok annak, a ki önként muzulmán lesz, 
vagy a gyerekét muzulmánná teszi. Ezek a gyaurok szeretnek na
gyon sok ünnepet tartani; azokat a napokat megfizettetem velük, 

*) Sajtóhiba helyreigazítás: Mult számunkban hibásan volt Hurbánnak téve, olyan-
, az igaz, de még sem az. 



minthogy nekem nem dolgoznak, viszont a török Ünnepeket nekik 
iá meg kell ülniök, s ha sürgős munka idejére esik az ünnep, ezt 
meg kell váltaniok nehéz pénzen, hogy maguknak dolgozhassanak. 
A kit énekszóval akarnak eltemetni, azért a dervisnek fizetni kell; 
a kinek keresztfát akarnak tenni, azért a dervisnek fizetni kell, ha
nem ha a derviB temeti el a turbános fejfát tesznek neki, az ingyen 
járja. A ki egy török kulacsából iszik, vagy kenyerébe harap, an
nak törökké kell lenni; a mely asszonyt egy török ember megcsó
kol, az törökké lesz; a ki egy papucsot, a mit egy török ember az 
utczán elejtett, fölvesz, az törökké lesz; a ki koldul és töröktől 
egy aspert elvesz, az törökké lesz; és a kik hitüket megtagadták, 
azoknak a dervisek előtt hétszer hét kövei meg kell hajitani a ke
resztyén templomot, le kell köpni a piaczon a feszületet; csúfnév
vel kell illetni a szenteket és leátkozni magáról a keresztvizet! — 
Megteszik . . . Igen sokan megteszik. Oh, ez a nép még a vallását 
is elhagyja, ha nagyon szorítják a nyakát. 

Kurbán béget nagyon bosszantotta az, hogy Haaszán basa 
olyan dolgot talált fel, a mire ö még nem jött rá magától. 

— No jól vau. Te már sokat megpróbáltál, én is. Hanem hát 
az még mind csekély bizonyság. A sanyargatott nép szolgál, kop
lal, fizet; kiadja, ha fenyegetik, utolsó garasát; elfelejt beszélni, ki
borotválkozik, kiöltözik; Istenét megtagadja : és mind hagyján.De 
én be fogom bizonyítani neked, hogy, ha én akarom, el tudom töle 
venni azt, a mi legdrágábbja : — szerelmét és becsületét. 

— Világosabban szólj, mert igy nem értem 
— Hát én azt mondom, hogy : — mi van csak ma? Rebbie-

lavvel tizenkettedik napja. Tehát mától számítandó egy esztendő 
alatt én Dézna váram palotájában száz, azaz kerekszámmal száz 
olyan szűz hajadont lógok összegyűjteni, a kiket az oltártól hozok 
el vőlegényeik kezéből. Jövő esztendei Rebbielavvel 12-ik napján 
mind a százat elküldöm Stambulba, a nagyúr seralja számára Mit 
gondolsz, Hasszán apám? Az lesz a valami! Száz olyan hajadon, a 
ki már esküt mondott vőlegényének, s abban a perczben vált meg 
töle? — 

— Azt mondom rá, hogy semmi sem lesz belőle. 
— De ha én fogadom, hogy lesz. 
— Kettőn áll a vásár, fiam bég. Ne kezdj magadnak ilyen 

tiéfát; ne köss te ki asszonyokkal. Nem tudod még, hogy micsoda 
ellenség az ? Az asszonynép a nélkül is mind abban van nevelve, 
hogy az ö urának ne engedelmeskedjék, az asszonyféle mind szü 
letett lázadó. Én már láttam tökéletesen megszeliditett oroszlányt, 
párduczof, tengeritigrist, tökéletesen megszeliditett asszonyi álla
tot — még nem. Ha puskaport tennél az ágyad alá a pipával a 
szádban aludnál el mellette, nem volnál olyan nagy veszede
lemben, mintha arra gondolsz, hogy azt a bolondot teljesitaed a 
mit most mondtál. Inkább caörgő kigyót szedj össze puszta kézzel 
százat. Az asszony nem fél ott, a hol a férfi megijed. Az asszony 
nem gondolkozik, mielőtt tenne valamit. Az asszony ravasz és 
bosszúálló! Én csak azt mondom neked, hogy tégy a jobbágyaid
dal, a mit akarsz; de az asszonyaiktól őrizd magadat. Hidd el én 
nekem, hogy én sok szép fejet láttam már a gazdája nélkül elsza
ladni, a ki nem hitte azt, hogy milyen halálos csípése van ennek a 
fényes bogárnak. 

Kurbán bég pedig azt hitte, hogy Haaszán csak azért akarja 
öt erről a jó ötletről lebeszélni, mivel attól tart, hogy ha ö a szul 
tánt ily merész ajándékkal lepi meg, még könnyen megfordulhat 
a lakáa rendé, s ö nyerheti el a Boros-Jenöi basaságot; mert hiszen 
ilyen érdemek szokták előre vinni a becsületes embereket. 

— Már pedig Hasszán apám, akár hiszed, akár nem : én má
hoz esztendőre egy csoportban indítok útnak 100 rableányzót, a 
ki mind esküdt mátka volt a környékben. Ha hiszed, azzal erősebb 
vagy a hitben; ha nem hiszed, fogadsz rá, a hogy igaz lelkű em
berhez illik. 

— Fogadok is ellene, ha kívánod, annyi aranyban, a mennyi 
egy oláh süvegbe belefér. 

— Állok a fogadásnak. 
— Igen; de minden csalfaság nélkül; a hajadonok között nem 

szabad semmi vénnek, fogatlannak lenni; se nem olyannak, a ki 
veled egyetértett, a kit te biztattál fel, hogy álljon rá a tanácsodra; 
hanem mind valamennyit erővel kell az oltár elöl elragadnod, ki 
szakitanod a vőlegénye kezéből; menyasszonyi koszorúval a fején 
felkapnod a lóra, s magadnak vinni el Déznavárra és zárva tarta
nod, mig a szám nem teljes 

— Ezt mind megállom. Itt a kezem rá. 
A két ur a kömedenczékböl átnyujtá egymáshoz kezeit, meg

erősítve a fogadást erős kézszorítással, B ezután behinteté magát 
boráx8zal s letörültetvén illatos spongiákkal, mint valami urkis-
asszonyok, tömérdek rabszolga segítségével felöltözének a mentek 
mindennapi kenyerük után, a mi alatt szegény ember természetesen 
ezek egy szélet kenyeret ért; nagy urak pedig husz tál ételt, jég-
behütött hat féle italt, tánczoló és éneklő bayadéreket s minden
féle rabszolgákat, a kik nekik hízelkednek. r*ir*i**> (•».) 

Sárospatak és régi vára. 

A vártól jobbra van az ujabb ízlésben épült pompás berezegi 
kaatély, körülvéve a legszebb s igen tágas angol kerttel, melynek 
sürü lombos fái között a legszebb sétautak, itt-ott virág ágyak
kal ékitve, vezetnek. A kert déli részén pedig még nagyszerű rom
jait lehet látni a hajdani várnak; vannak még itt mély sánezok, 
földalatti folyosók stb. néhány évtizeddel előbb még e helyet ren
detlenül elszórt kőhalmok, a vár sánczait bűzhödt mocsár boritá; 
mig most az árok és bástyák viruld Iákkal, becses növényekkel 
vannak beültetve s a gyönyörű park Patjk lakóinak s a tanuló 
ifjúságnak legkedvesebb mulatóhelyül azolgál. 

E fényes várban tartotta I. Rákóczy Ferencz is ama nevezetes 
egybekelését Zrínyi Hónával, mely hat hónapig tartott, s melyhez 
hasonló sem azelőtt, sem azután még nem volt; s itt fózték ki az 
összeesküvés tervét, melynek oly hoaszantartó vérengző belháború 
lett az eredménye. 

Midőn II. Rákóczy Ferencz 1711-ben mint fölebb is emlitök, 
elhagyta hazáját a szatmári béke miatt; jószágai elfoglaltattak 
és I. József császár Trautsohn János herczegnek adta. VI. Károly 
megerősité öt birtokában 200,000 forintért. E Trautsohn herczeg 
német gyarmatokat telepített a város határába. 

1776-ban kihalt a Trautsohn család s Patak ismét a kamara 
birtokába jutott. II. József császár déli végén 1786 ban ismét né
met telepeket hozott ide, kiknek ingyen adott telkeket, egész ut-
czát épített számokra csinos zsindelea házakból, ezenfelül egypár 
ökörrel stb. megajándékozá, de a hálátlanok, miután mindent, a 
mit pénzzé tehettek, elprédáltak, elszökdöstek. 

1808 ban herczeg Breczenheim Károly, — Károly Tódor ba
jor fejedelem fia — Lindau várát s egyéb jószágát a ini uralkodó 
házunknak átengedvén, cserébe kapta a regéczi, és sárospataki 
uradalmakat. 1824-ben fia Ferdinánd lett annak ura, kitől a város 
lakói 300,000 ezüst forintért váltották meg magukat. 

Ezzel Patak történetét befejeztük ugyan, de hátra van még 
legnagyobb nevezetességének, — a pataki hires kollégium — tör
ténetének elősorolása, mely magában véve Bzintén megérdemli, 
hogy egészen külön is megemlékezzünk róla, habár itt a tér hiá
nya miatt, csak röviden. 

A fentebb is már megemlített jeles értekezésből *), — mely 
a sárospataki főiskola múltját és viszontagságos fejlődését a legvi
lágosabban és leghívebben adja élőnkbe, — tudjuk, hogy mindjárt 
a reformatio után Kopácsi István a pataki szent Ferencz-rendiek 
elöljárója, társával Sztáray Mihályijai, elfogadta az uj tant, s ezek 
példája után Sárospatak akkori birtokosa Perényi Péter (Imre ná
dornak fia) is elhagyta a római hitet, s áttért az uj felekezethez, 
kiknek mindjárt uj templomot építtetett, s az előbbi szt. Ferencz-
rendi zárdát iskolának adta. Hogy mely évben történt az alapítása, 
azt tulajdon Képen bizonyosan nem tudni, mert sok hazai iró kü
lönféle eveket emlit, de mégis legtöbben 1524-ik évre teszik, a mi 
csakugyan legvalószínűbb, mert mindnyájan megegyeznek abban, 
hogy első alapitója és pártfogója Perényi Péter volt, ez pedig épen 
1526-tól 1548-ig volt ura Sárospataknak. Perényi Péter halála után 
fia Gábor örökölte a pataki uradalmat, ki szintén nagy jóltevöje 
volt az iskolának, s az épületet nem csak előbbi rozzant állapotából 
kijavíttatta,de egyszersmind tetemesen megnagyobbittattaia. 1550-
ben már theologia, philoaophia, zsidó és görög nyelvek is taníttat
tak itt, s Perényi Gábor az iskolát kollégiumi méltóságra emelte. 
Neje Ország Ilona volt. Magtalanul haltak el 1567-ben, s igy a jó
szág a koronára esett vissza. Maximilián királyban is kegyes jói-
tevőre talált az iskola, valamint, néhány évvel később Ruszkai 

* ) M a g y a r p r o t egyház tö r t éne lmi e m l é k e k . Szombathy Jánostól. Sárospatak 1860. 



Dobó Ferenczben is ki 1576-tól egész 1602-ig birta ezt az uradal
mat és mint különösen kegyes pártfogó említtetik meg, k i nem 
csak a tanárokról , de minden egyházi szolgák, söt még a tanárok 
ellátásáról is gondoskodott; a mi kitetszik halála előtt kevéssel i r t 
végrendeletéből is, melyet kéBőbb I I . Rudolf császár is helyben 
hagyott , a hol irja : „A pataki jószágbelí predicatorokat, kápláno
ka t , schola-mestereket, egyéb egyházi renden való szolgákat, az ő 
régi császárunktól ö felségétől és sárospataki városnak arrul adott 
privi légiumoknak eontinentiája éa tartása szerint ez ideig conti-
nuáltatott jövedelmekben megtartsák és megoltalmazzák. Azonké-
pen az itt való scholabéli deákoknak is, az ö rendelt fizetéseket, és 
az Ardai malombeli sabatalis jövedelmeket megadják mindenko 
ron." stb. Meghalt 1602-ben jau. 28-án gyermektelenül. Utána né
hány évig testvére Perényi Zsófia, éa ennek fia kevendi Székely 
Jakab birta Patakot, de mindkettőről igen kevés emlités tétet ik; 
mindössze is csak 6 évig bírták, mert már 1608-ban Lorántfy M i 
hályra szállott az uradalom, k i azt 1615-ig bir ta , tulajdonképen 
neje után ju to t t e birtokhoz, k i Zeleméri Borbála volt a Ruszkai 
Dobó Anna unokája. Erről Tsétsi János Históriai registrumában 
ezeket irja : „Michael Lorántfy de Serke, dominus oppidi et arcis 
patakiensis, circa annum 1610. Iaudafissimus scholae patrónus." 
Meghalt 1614. végén, két leányt, hagyva hátra u. m. Zsuzsannát 
és Már iá t , kik miután anyjok is a következő évben meg halálozott, 
Bakos János tutorsága alá jutottak, mint a leleszi káptalan levéltá
rában levő okiratban említtetik : „Anno 1615. J-.iiani.es Bakos de 
Osgyán tutor tíliarum Su-

sannae et Maria--Lorántfy." ... T T = ±^_ 
stb. Említettük már fen
tebb is, hogy Lorántfy 
mindkét leánya Rákóczy a k-
hoz ment férjhez; éi pedig 
Zsuzsanna 1616-ban Felső 
Vadászi Rákóczy György
höz, Borsodmegye főispán
jához, később Felsőma 
gyarország fővezére, végre 
1630-tól fogva Erdély f j e 
delme lett. 

Az ifjabb Mária pedig 
R á k ó c z y Z s i g m o n d h o z 
ment nőül, kik mindketten 
gyermektelenül halván el, 
jószágaikat szintén I. Rá
kóczy György nyerte el, ki 
mindezen, mind pedi j fele
sége után szerzet/t javadal
maira III. Ferdinándtól H , r e z e g Brecsenhe im kasté lya Sárospatakon. 

kóczy László zempléni gróf, Bocskay Miklós, Tököly ; mindannyian 
küldtek Patakról néhány tanulót a külföldi jelesebb egyetemekre, 
Lónyai Anna, Kemény János erd. fejedelem özvegye, Apafy Mihály 
erd. fejedelem és neje Bornemisza Anna külön-külön 100 aranyat 
küldtek az iskola javára. Bocskay István, Losonczi Bánfy Dénes, 
Szuhai Mátyás, Szemere László, Vajai Vay Ábrahám, Lónyai Gá
bor, mindnyájan hatalmas pártfogói voltak ez intézetnek. 

Azonban daczára e jeles pártfogók egész sorozatának, voltak 
mégis időszakok, midőn igen rosz sorsban szenvedett; nevezetesen 
I I . Rákóczy György özvegye, Báthory Zsófia elhagyván a protest. 
vallást, a már szépen virágzó iskola is egy időre megszűnt lenni. 

1671-ben a tanuló ifjúság a tanárokkal együtt elűzetett Sáros
patakról, kik aztán Kassán és egyebütt töltötték számkivetésük szo
morú idejét; koronként meg is kísérlettek a visszajövet el t mind a 
tanárok, mind a tanulók, de állandó maradásuk nem lehetett egész 
1704-ig, midőn végre nyugalmas itt maradhatásuk biztosítva lőn. 
Ugyanis 1714-ik évi augusztus havában V I . Károly császár őket 
az iskola, és templom birtokában örökre megerősítette. 

A mostani kollégium nagy és tágas két emeletes épület, mely 
két kis utcza között foglal el egy hosszas négyszögű helyet, és ugy
látszik, hogy inkább tartósságra, mint ízlésre van épitve. Udvara 
hátulsó részén mai napig is fenállnak még a régi kollégium épü
letei, és azon épület, mely hajdan a Ferencziek zárdája volt, s mely
ben a J ti ik század közepén a legelső oktatást adák a reformátu
sok. E régi épületeken meglátszik, hogy nem egy időben épültek, 

hanem, összesen tizenegy 
. . ^ ._ , különböző időben, a mint 

gg. t. i. egy vagy más jóltevö 
^^JS^S^^^b^'-- kijavittatta vagy megna

gyobbította. 
Ujabb időben e tanoda 

korszerű reformokon ment 
keresztül, melynek tanárai 
alapos tudományú férfiak, 
kik közöl többen a magyar 
irodalomban első rangot 
foglalnak el, s jelenleg is, 
— épen ugy, mint N -Körö
sön — egész irodalmi kört 
képeznek; ők adják k i a 
Sárospataki fületeket, me
lyek tanulságos és érdekes 
tartalmuknál fogva, egy 
protestáns folyóirat igé
nyeinek teljesen megfelel
nek. — A kollégium diszes 
könyvtára mintegy 25,000 
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megerősítő levelet nyert, mely 1648 ból kelt oklevél a leleszi káp- kötet becses könyvet foglal magában, melyek között a pataki haj 
talán levéltárában olvasható. dani tudós tanárok némelyikének érdekes kéziratai is vannak ki 

Igen sok volna itt részletesen előadni .izon sok jótéteményt, adatlanul, de reméljük, hogy a már meg is indított magyar prot 
mikben a sárospataki kollégium a Rákóczyak és különösen Lo- egyháztörténelmi emlékekben nemsokára napvilágot látandnak. 
rántfy Zsuzsanna alatt részesült, elég legyen itt röviden annyit 
megemlíteni,hogy ezen és az utánok következő hatalmas családok, 
a pataki tano lát, szellemi és anyagi pártfogásuk által, u. m. gaz
dag alapítványokkal, jövedelmekkel (az ifjúság számára), külföl
dön képzett jeles tanárok szerzése által országos hirt kölcsönöztek 
e tanodának, és rövid időn oly fényre emelték, hogy jelességre 
nézve nem volt párja az országban. Nem lesz talán érdektelen, 
azon régi jeles családok neveit megemlíteni, kik koronkint párt
fogói voltak ez iskolának. Az eddig dicsérettel említetteken k ivül 
ott látjuk még következőket följegyezve, u. m. Rákóczy Zsigmon
dot, I . Rákóczy György erdélyi fejedelem fiát, k i apja halála után 
anyjával, Lorántfy Zsuzsannával, ide jöt t lakni , de már ifjú korá
ban elhalt. Többek között nagyszerű könyvtárát is a kollégiumnak 
hagyta. 

Továbbá Ruszkai Dobó István erdélyi vajda. Bátori Báthori 
István szabolcsmegyei főispán, Homonnai Drugeth István ungi fő
ispán, Felső vadászi I . Rákóczy Zsigmond egri kapitány, később 
erdélyi fejedelem, meghalt 1608 ban, eltemettetett a szerencsi tem 
plomban. Magócsi Ferencz tornai és beregi gróf, Homonnai Dru
geth Bálint, Bethlen Gábor erd. fejedelem, ki több pataki deákot 
külföldi egyetemekre küldött kiképzés végett; többek között Gelei 
Katona Istvánt ia. Bethlen Istváu. Gábor testvére bihari gróf, Bar-

Végre még valamit Patak népességéről; Fényes szerint a két 
(kis és nagy) Pataknak népessége 5 ezer egynehány százra megy, 
kiknek legnagyobb része református, kisebb része róm. katho
likus. Van itt továbbá mintegy 750 görög egyesült, kiknek szin
tén templomjuk is van, végre csekély számmal görögök, luthera 
nusok, és mintegy 437 zsidó, kik többnyire föld- és szölőmivelés-
ből élnek. Zombory Gusztáv. 

A jövő hónap elején ünnepélyes napoknak lesz tanuja Sáros
patak. Épen most küldetnek szét a meghívólevelek. 

„A sárospataki ref. főiskola háromszázados ünnepére, mely fo
lyó 1860. évi július 8. napján, összekötve néhai ít. Apostol Pál 
szuperintendens ur emlékének megülésével, fog megtartatni. — A 
szétküldött programm részletei következők : 1 . A városi ref. tem 
plomban a főiskolai éneklökar közremunkálásával néhai Apostol 
Pál szuperintendens ur felett emlékbeszédet tart ft . Zsarnay Lajos 
szuperinteudens ur. 2. Ezt követi a sárospataki ref. főiskola három
százados emlékünnepélye folytatólag a városi templomban Meg
nyitó beszédet mond egyházkerületi és főiskolai vi lági főgondnok 
idősb báró Vay Miklós ur ö excellenciája. 3. A főiskola háromszá
zados történetét rajzolja Árvay József képezdei igazgatótanár. 
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Következik az ünnepélyes alkalomhoz készitett költemények elsza-
valása. 4. Berekesztő beszéd kiscsoltói Ragályi Károly főiskolai 
világi algondnok úrtól, ki egyszersmind kíjelentendi, hogy 5. A 
főiskola épületének csarnokában Lóránt/i Ztussánnának'rfj.h&ró Vay 
Miklós ö méltósága által készitett szobra ezen ünnepélyhez alkal
mazott költemény elszavalása mellett lelepleztetik. Ez alkalommal 
nt. Tompa Mihály ur fogja saját költeményét elszavalni, kit e végre 
a ft. egyházkerületi gyűlés különösen felkért, 6. A főiskolai uj 
épület csarnokában az ünnepélyhez készitett diszes emlékkönyv a 
t. cz. vendégek nevének beírása végett egész nap nyitva álland 7. 
Az ünnepély után közebéd, személyenként négy o. é. forint fize
tése mellett." 

Reméljük és óhajtjuk, hogy e viszontagsággal teljes napokat 
ért, s annyi jeles lángelmének s hazafiúi kebelnek bölcsőül szolgált 
magyar főiskola ünnepe a tudományokat tisztelő s ápoló közönség 
kellő részvétével fog találkozni! 

K könyvecske nyílt pillantást enged tennünk gróf Széchenyinek 
nem csak tartózkodási helyére, hanem ottani életmódjának sajátsá
gaira is. Reméljük, e munka néhány rövid kiszakasztott részletét 
nagy érdekeltséggel olvasandják távolabb körökben is, hova a 
könyv maga el nem juthatott. *) 

Ki a döblingi Görgen-féle birtok jelesen készitett parkjá
nak lombozatos ösvényén keresztül a bejárástól az intézet felé 
halad, — olvassuk az emiitett munkában — ez épület hom
lokzatának látásakor ennek szomorú rendeltetésére semmi sem 
emlékezteti. Inkább hasonlít az valamely diszes mezei lakhoz, 
a milyen e környéken sok van. A nyájas, nyilt, virágokkal éke
sített előtér, az úrias, oszlopos kapuzat, a nagy ablakok, melyek 
főkép a második emeleten rácsozatlanok, egy korlátolt pillan
tást engednek a tulajdonos sok kényelemmel ellátott lakára, sőt a 
díszesen jrácsozott ablakok, melyek mögött egy-egy vidáman 
nevető vagy nyájasan integető lény látszik, az intézet czélját nem 
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Gróf Széchenyi István Döblingben. 
Mellékelt képünk egy bécsi féuykép után készült rajzát adja 

azon végzetteljes szobának, melyben a nemzet nagy fia 10 évig la
kott s honnan halhatatlan lelke a boldogabb hazába költözött, ön-
kénytelen a hírhedett döblingi menhelyre szállnak el gondolataink 
s megtestesülve látják szemeink a kínt és fájdalmat, melyet a nagy 
száműzött, önválasztotta s önként elhagyott magányában érezhe
tett. Nem egy toll foglalkozik e pillanatban a nagy férfiú életraj
zának megírásával s bizonyosan még több fogja követni, hogy e 
drága életnek minden legcsekélyebb mozzanatát ismerje a nagyjait 
becsülni tudó utókor. 

Érdekes adatokkal szolgál gróf Széchenyi döblingi tartózko
dását [illetőleg egy a mult hetekben Pesten és Bécsben megjelent 
irat Szerzője 1859-ben egy ideig segédorvos volt a döblingi ma
gán-tébolydában s mint ilyen gyakori érintkezésben élt az akkor
tájban lelki bajából mindinkább lábbadozni kezdő nagy beteggel. 

ismerő látogatót könnyen elámíthatják. Bécs vidékének egyik leg-
magasb pontján épülve, az épület elő-homlokzatáról belátni az 
egész fővárost a körös körül elszórva fekvő összes falvakkal, mező-, 
és más városokkal együtt, északkeletnek a Duna változatosan kí
gyózó, csillámló ágait, délkeletnek a Havast (Schneeberg) és a 
styriai Alpokat, mig a roppant látkör karimája részint a Kárpé-
toktól szegve, részint határozatlanul enyészik el. A hátsó homlok-

! zat gyönyörű távszemlét nyújt a völgybe és a közel hegyekre, s a 
ki kelet felé tekint, a városok szükségletei, szenvedései és bálvá
nyainak számtalan neme jut eszébe, mig nyugat bájoló szép 
békelehelö képet mutat főleg tavasz- és őszkor, midőn a mezők, 
szántóföldek, szőlőhegyek és erdők szinpompázó növényzete disz-
lik vagy hervad. E homlokzat felöl feküdt a döblingi hires remete 
lakása. Ott álmodozott ö néha a teremtő tavasz virágálma közt, s 
békélt ki a haragvó sorssal; ott érzé jól magát világos, illatos es-

*) A könyv cxime : „Gróf Széchenyi látván a döb'ingi njjgán-tébolydában. Dr. 
Gtuunann atán J. Pert, 1860. Kiadta Heckentat G. Ára 40 kr, portán 60 kr." 



téken, figyelve a fülmile csendesen elhaló panaszdalára, lágyult cs 
szelíd hangulatban önmaga és az emberek iránt. — Mögötte az 
emberek kísérteties sürgése, előtte a báj ló béke. — Mögötte csa-
latkozás és kin, előtte valóság és nyugalom. Ámde a haza fájdal
mai mindegyre visszavonták, bármily ékesszólással és ünnepélye
sen beszélt is hozzá a valóság. Kettő között álla ott, önmaga egy 
kettős képe a valónak és csalatkozásnak, bölcseségnek és tévely
gésnek, nyugalomnak és kínnak. 

Első látogatásom alkalmával a grófot írással foglalkozva lel
tem. Nyájasan köszöntve fölkelt, a tollat óvatosan srétszemek közé 
dugta, az épen megirt lapot félre tolta és monda, hogy üljek le. 
Mint futólag észrevevém, a lap valami száz hasonló lapból álló, 
gondosan az asztalra rakott kézirat folytatása lehetett. A gróí nyá
jas udvariassággal élénk beszélgetésbe eredt. 

A gróf kül személyisége is kellemesen lepett meg. Fejének szi
lárd alkata, a magas homlok, melyről a sima ösz haj a koponyára 
volt simítva, az élénk, indulatban fényesen elövillámló szemek, a 
bozontos szétálló szemöldökök alatt az éles vágású, csőralakulag 
leálló, hegyével a sürü bajuszra hajló orr, a vékony, nyugodt álla
potban összeszorított ajkak, a szép, jól ápolt, melléig érö ösz sza
kái : ez egy antik tanulmányfö vala, mint öt ma ííasscr János 
sikerült szobra láttatja. 

A gróí termete, kissé hajlott tartása daczára, még mindig erös 
és jóltáplált vala. Mozgásának elevensége, erős hangjának romol-
hatlansága, gyors és drastikus mozdulatai, midőn előadásában je
lentékeny szónoki'tehetségét apródonkinti tokozással kifejté, elfe
ledtetek életkora testi jelenségét. 

Azon napokban több izben iparkodtam a grófnak az intézet, 
törvényhatóság és társadalom iranyábani állásáról felvilágosítást 
nyerni. 

A rejtélyes vendég a törvényhatósághoz beadni szokott jelen
tésen nem volt feljegyezve, a törvényszéki orvosok, negyedéven
kinti látogatásaik alkalmával sem kérdezősködtek utána. 

Mit az intézettulajdonostól töredékekben kicsikartam, kevés 
határozott adattal szolgált. 

Ez orvosnak a gróf korábbi lelkiállapota felöl való közlései 
azon állítólagos tényekre szorítkoztak, mikép a gróf 1848. septemb. 
5. e tébolydábani önkénytes megjelenése után elmeháborodottsá-
gának szembetűnő jeleit mutatá, s hogy kinos gyötrelmes aggá
lyok kíséretében agyrémek és hallási csalódások lepték meg, gyak
ran valami valódi vagy képzelt robajtól riadt tél, s bottal fegy
verkezve a szoba zugába állott, hogy hátát megvetve a képzelt 
betörő hóhéroknak ellenszegüljön, és nem ritkán támadt az orvos
nak is ellene, azon tévhitben, hogy ez öt ellenségeinek elárulta. Az 
ily módon nyilvánult őrjöngés lassankint alább-alább hagyva s na
gyobb engedékenységet tanúsítva, mély búskomorságba ment át. 
A szenvedő sírva vallotta meg, hogy ö idézte elő hazája véres és 
iszonyú napjait, és hogy ö okozta romlását. 

Majd cynicus közönyösségbe esett kényelem, rend, tisztaság 
iránt, szerfölött keveset olvasott és beszélt, gyakran ételt, italt ma
kacsul elutasított, és komor gunnyasztás között élt egyik kegyet
lenül lassan tünö naptól a másikig. Ez volt mind, mit a doktortól 
kitudtam. Tovább nem unszoltam, mert szeretett különböző adato
kat össze-vissza-hányni. 

A gróf végre buskomorságából annyira felgyógyult, hogy las
sankint családja tagjainak, valamint egyik, másik barátjának a be
járhatást megengedé, az én időmben pedig már minden nonfitársát, 
ki késztve érzé magát, a döblingi remetét magányában felkeresni, 
elfogadta. 

A kényelem és jólét iránti fokozódó hajlamával aránylag kezdé 
gyakorolni felette elhanyagolt szellemi éa anyagi élveit, 8 a ki ek
kor a politikában és házi ügyeiben való munkás részvétét felülete
sen bírálta, annak ugylátszék, bogy az intézetet bármely nap el
hagyhatja. Családja hitt is a kecsegtető reményben, hogy a szeretve 
tisztelt öreget a jószágaira való átköltözésre rábeszélhetik. De a 
gróf ily csalképekkel nem látszék megbarátkozni. Igen jól érzé, és 
inegmondá világosan, hogy izgalmas kedélyénél fogva, a haza po
litikai szenvedései közepett szerencsétlenebb lenne, mint e szám
űzetésben, hol mindazáltal azok, kik előtte drágák és kedvesek 
valának, kivánata és akarata szerint körébe gyűlhetnek. 

„Én ezen intézetet csak halva fogom elhagyni, erre szavamat 
adom," nyilatkozott több izben előttem, „mit keresnék én öreg, 

mlatag ember a világban? A z ily vén ember csak férczmü, min

den szála szétbomlik. Majd a májban sziír valami, majd a vesében, 
majd a gyomor, majd a bél mondja fel szolgálatát. Itt is, amott is 
van enyvezni való. Elvégre a limlom széthull, és az egész haszon
talanságot bevetik egy gödörbe." 

A grófnak három, egy sorban álló szobája volt az első emele
ten. Ezek közöl kettőből a kilátás egy szép, s kettős fasorral disze-
sitett térre szolgált, s ezek mellett és ezeken tul távszemle nyilt a 
völgybe és a közel hegységre. De a gyönyörű kilátást a döblingi 
nagy temetőkért közelsége zavara meg, oly látvány, mely kevés 
emberre marad hatástalanul, s mely sokakat a múltra vagy jövőre 
szomorún és sejtelmesen emlékeztet. 

A harmadik szobának egy, a pitvarral szemközt álló ablak 
kölcsönzött világosságot. A gróí kívánatára a másik nyugatra néző 
be vala falazva és szőnyeggel volt bevonva. Igy a gróf a kilátást 
csak az úgynevezett „betegek kertje" felé élvezte, azaz : egy mes
terséges völgyeiéiben fekvő, földsánczoktól kerített, gesztenyefák
kal beültetett, négyszögű tér felé, hol a betegeknek a szebb évsza
kokban bizonyos órák idején szabad volt sétálni. A szöglet-szoba 
ablaka alatt vala az ajtó, melyen keresztül az elmebetegeknek fel
ügyelőikkel a betegek kertjébe vagy onnan visszamenni kellett. 

Ha a gróf ezen ablaknál állott, szánalomra méltó intézetbeli 
társait tökéletesen láthatá. Hanem ily pillanatokban nem volt ta
nácsos az ablaknál állani, mert valamelyik elmebeteg kíváncsisága 
és rakonczátlausága, szóban és tagjártatásban különfélekép kitör
hetett. — A kilátás ezen ablakból szüntelen az intézet szomorú 
czéljára emlékeztetett. És mégis a gróf a harmadik szobában leg
jobban szeretett tartózkodni. Ott olvasott, ott irt, ottfogadott el lá
togatásokat, ott szokott gyakran reggelig sakkozni, ott aludt, hogy 
néhány órai pihenés után régi vigasztalan napszámát újra kezdje. 

Már kora hajnalban reggeli pongyolájában íróasztala előtt 
ült, irás- és olvasással foglalkozva; ezután az ablakot kinyittatá, s 
erre egy vagy fél mérföldnyi sétáját tevé meg, a hálószoba 
ablakától kezdve gyors léptekkel sietve át hosszában a szobasoron 
és vissza, s valahányszor kiindulási helyére érkezett, egy fényes 
réz krajczárt vetve egy skatulyába, hogy végtére a pénzek, melyek 
a bizonyos számú léptek összegét jelölték, a megjárt ut egész 
hosszát mutassák. 

„Ma már megjártam egy mérföldet" vagy „ma csak egy ne
gyed mérföldet voltam képes megjárni," hangzanak a gróf tudósí
tásai ezen életrendi szabály betöltése vagy elhanyagolása felöl. 

Séta és reggelizés után felöltözködött, a két felügyelő egyiké
nek segítségével, a melyiknek épen „napja volt." A gróf minden 
reggel egész testét jéghideg vizzel szokta megmosatni, valamint ö 
átalában azon időben már ,testi jólétére nézve régóta nélkülözött 
gondoskodást tanúsított. Ha reggel az öltözöszobának a folyosóra 
nyíló ajtaját zárva leltem, a gróf ínég toilettejével volt elfoglalva. 

Ily esetekben ki szokta ajtaját nyittatni, hogy társaságban 
csevegve és tréfálva az unalmas öltözködésről, az idő észrevétlen 
folyjon le. 

Öltözés után a gróf nagyobbrészt írással szokott foglalkozni. 
Az intézetben való lételem ideje alatt mindennemű polemikus és 
politikai tartalmú iratokkal f o g l a l k o z ó k , melyek némelyike, gon
dolom, sajtó alá volt készítve, és nem ritkán olvasott fel előttem 
az épen rövid idő előtt megirt helyekből, ha azok sikerülte fölött 
örvendett. 

A gróf majd minden nap szokott látogatásokat elfogadni, 
melyeket azon időben már nagy számmal kapott volt. Rendkivül 
gondos, gyöngéd családján, mely majd mindennap megfordult 
nála, és hü barátjain kivül, kik között Lonotits püspök mindvégig 
majdnem leggyakrabbi hűséges látogatója volt, sok politikai és 
irodalmi celebritás fordult meg nála. 

A gróf naponkint négy és fél öt óra közt ült ebédhez, igen 
mértékletesen evett és ivott, s sajnálta, hogy bort nem ihatik, mert 
ennek élvezete után gyakran a máj környékén érzékeny fájdalom 
lepi meg. Voltak súlyos esetek, melyek után a gróf bőre sárga 
szint váltott és hetekig sem birt felüdülni. 1858 év tavaszán neu-
ralgia lepte meg, s egyszer éjfélben engem sürgetöleg hivatott, 
szörnyű fádalmakat érezve. Egy karszékben összehúzódva találtam 
öt, sápadtan, képéből kikelve, és alig vala képes hogyanlétét elő
adni. Morphiumot adék neki, és ugy gondolom, hogy a kellő szert 
eltaláltam, vagy a szerencse nyájas védelme segített, mert a szen
vedő nemsokára jobban lett és reggeli három óra ftlé jótékony 
álomba merült. 



A gróf makacs álomtalanságban szenvedett, és arról gondol
kozott, hogy az ö szellemi tevékenységének megfelelő szórakozási 
eszközre szert tegyen. — A kártyát nem szenvedhette, ennélfogva 
a hajdanában oly nagy előszeretettel űzött sakkjátékhoz fogott. 
E czélból a szükséges játsző társakat a házba megrendelte. — 

Majdnem tiz évet töltött a gróf az intézetben , a nélkül hogy 
a ház küszöbét csak egyszer is átlépte volna. 

A gróf gyakori levelezésben állolt családjával, barátai-, gaz
datisztjei- és sok más nagy és csekély emberrel, kik mindegyiké
nek saját hatásköréhez mért kérelme volt hozzá. 

A szülői- és hitvesi szeretetnek, a meleg férfias barátságnak, 
a föltétlen tiszteletnek, fiatal lelkesedésnek, az érzékeny kibékü
lésnek számtalan szálai húzódtak keletről a magányosan fekvő 
szomorú ház felé. És a nevezetes férfiú ugyanitt mindezen szála
kat felfogta, és a honszerelem egyetlen hatalmas érzetnényébe 
szőtte. — S mindenki ezen szeretetre gondol halála után, és azért 
jár egy egész nép gyászban; azért némul el ének és zene a fájda-
lomlepte országban; ezért lebegnek fekete zászlók a hajókon, 
gyászlobogók a városokban, és hangzanak gyászdalok a légben. 
Ezért a hat heti országos gyász s egy egész ország, mint gyászem
lékjel egyszerű koporsó fölött! 

A rózsa, története és fajai. 
tVíg.) 

Szent Medárd, nayoni püspök már 530-ban oly ünnepet alapí
tott Salency-ben, melyen erényjutalom osztatott. A falunak azon 
leánya, ki szüléinek legszófogadóbb gyermeke s legfedhetlenebb 
erkölcsű volt, rózsakoszoruval koronáztatott meg. Medárd megérte 
az örömet, hogy a salency-i egyházban saját nővérének nyujthatá 
e virág-koszorut. 

Olaszországban és Trevisóban szintén sajátságos rózsaünnepet 
ültek a lakosok. A város közepén egy várdát emeltek, melynek 
sánczai drága szőnyegekből és selyem göngyökből képeztettek. 

A város előkelő szüzei védelmezték az erődöt, mely a legne
mesebb családbóli ifjak által ostromoltatott. A bombázás almák, 
diók és mandulákkal, a csapattüz liliomok, narczisok és ibolyák
kal, főleg pedig a rózsák lángoló fegyverével történt. 

Üdvlövéseket is tettek jószagu, névszerint rózsavizzel, mely 
mindkét részről fecskendölövés által eszközöltetett. 

Ezrenként tódultak elő közel és távolról a nézők ez ünnepé
lyes játék bámulására s az ifjú nem ritkán itt hóditá meg leendő 
nejét. 

Veresszakálu Fridrik császár a legmulattatóbb játéknak állttá 
mindazok közt, melyeket valaha látott. 

Francziaországban is gyakran említtetnek Malherbes ur rózsa
ünnepei, melyekhez kiházasitási ajándok van kapcsolva a legeré-
nyesebb leány számára. 

Németországban is találtatnak némi nyomai a rózsa-tisztelet
nek a középkorban. „A hősök könyve" czimü regényben, mely a 
maga idejében nagy figyelmet gerjesztett, főhelyet foglal el a 
vormszi rózsás kert. Az mondatik abban, hogy az óriás herczegnö-
veli véres csata után Chrimhilde minden győztes lovagnak, ki az 
ő másfél mérföld széles és egy selyem fonalbóli kőfallal kerített 
rózsás kertét védelmezi, rószakoszorut s a győzelem után egy csó
kot igért jutalmul. Hildebraut elfogadja a koszorút, de a csókot 
megveti, Ylsan szerzetes ellenben, ki szintén a megjutalmazandó 
lovagok közt volt, nem elégszik meg a rózsakoszoruval és csókkal, 
hanem az ő 52 szerzetes társainak ugyanannyi koszorút és csókot 
követel, melyeket, miután 52 lovaggal győzelmesen megvívott, 
meg is nyer. 

A mult század közepén Kettelhodt titkos tanácsos és kanczel-
lár Lichstedt nevü jószágán Rudolstadtban rózsaünnepet alapított 
a szűzies erény megjutalmazására a Salency-i mintájára. Rózsa
leányul a falu legtiszteletreméltóbb leánya választatott, s jú
lius 4-én ünnepélyes járattal a templomhoz vezettetett, mit az 
alapító életében az akkori Schwartzburg-Rudolstadti koronaörö
kös néhányszor önmaga hajtott végre; az oltár előtt rózsákkal ko-
szoruztatott meg s 20 tallért nyert ajándokul; s ehhez csatlakozott 
egy falusi ünnepély is. A rózsajáték, levelekkeli csattantás szintén 
nagy kedvességben állott, söt már Theokrit korában divat volt az 
ifjak közt. 

Az „olvasó" német nevét „Rosenkrantz" rózsakoszorú, Gusman 

Domonkos, a domonkosi szerzetes rend alapitója hozta be, de hogy 
mi adott légyen neki okot azt igy nevezni el, nem bizonyos, azon
ban ugylátszik, hogy e név kölcsönzött, mert a lámái vallást kö
vető á z s i a i népek, valamint a törökök is használnak ily sinórt s 
szintén rózsa koszorúnak (olvasó) nevezik s ezen, rendszerint (mek
kai vagy medinai) szent földből idomitvák a golyócskák. 

A louxembourg-kert rózsa-gyüjteménye azon érdeknek kö
szöni lételét, melyet Francziaország koronás fői azon virágban ta
láltak s ezen kert ma kürülbelől 2000 rózsa-fajnak eredeti hazája, 
melyeket ott ápolnak és tenyésztenek. Régi és ujabb fajok éven
kint körülbelül 30-40,000 vadonczban termeltetnek, melyek aztán 
nemesítve jőnek forgalomba A kert, melyben rózsa nincs, alig ér
demli meg a valódi kert nevet, és Francziaországban, hol a tél 
ritkán szigorú, serami nehézséggel sem jár mivelé3e. 

Az ültetést illetőleg vitában állanak egymással a tudósok, 
némelyek azt mondják „az ültetés csak öszszel sikeres", mások 
csak a tavaszt tartják erre alkalmasnak, mindkét módszer helyes, 
ha a kellő föltételek nem hiányzanak, melyek közt a föld, időjárás 
pontos figyelmet érdemelnek-

A kúszó rózsák, rosa multifiora, valamint a rosa capreolata 
vagy scandeus, igen alkalmasok léczezetek, lugasok, oszlopokra 
sat; de ezek gondos bánásmódot igényelnek, minthogy minden 
más fajnál könnyebben elfagynak s ezek vagy szalmával kürülkö-
tendök, vagy földre hajtva levelekkel befödendők. 

Valamint a szőlővesszönél, ugy a rózsánál is igen nagy fon
tosságú a metszés, a késnek irgalom nélkül meg kell tenni köte
lességét, ha igazán szép és erőteljes virágokat óhajtunk nyerni. A 
könnyű föld leghasznosabb a rózsatönek. 

Az ágak, melyek szemzetre beoltattak, mihelyt a betett szem 
mozdulni kezd, fél hüvelykkel a műtét helyén felül élesen elmet
szetnek s ezen uj seb oltóviaszszal bekenetik. Az oltás sem nehéz 
ugyan, azonban ritkán oly háládatos mint az elébbi. Az oltás vagy 
hasitékba vagy a héjba történik. 

A párosítás ritkábban történik a rózsáknál s csak lágyabb fa
joknál, igy például, ha thearózsa hónapos rózsára párosittatik. 

Nemesítésre minden kemény rózsa alkalmas ugyan, de mégis 
Iegczélszerübb a rosa canina és villosa, melyek az erdőkben folke-
restetnek s kertekbe vagy edényekbe ültettetnek át. 

Legjobbak a két éves törzsek, a vénebbek nehezen nőnek, a 
fiatalabbak könnyen elfagynak. Francziaországban uj fajok előál
lítására a magvetés is napirenden van s nagyszerüleg űzetik. 

Egy hire3 rózsatenyésztö Bernben, May ezredes, vetésre ajánlja 
a legszebb fajok kiválólag érett magvait és különösen az avigno-
nit, melyet ö legjelesebbnek talált. A vele való bánásmódot igy 
irja le: „miután a mag hüvelyéből kivétetett, langyos vizbe teendő, 
mely mészhalvaggal telülve van, s 24 óráig áztatni kell, mielőtt 
elvetnök. Két három hét után a mag csirázni kezd, a növénykék 
kihajtanak, nyár folytában cserepekbe kell külön-külön szétül
tetni, s fagymentes de mindenesetre nem igen meleg helyen telel
tetni." S minél tovább késleltetjük a virágzást, letörvén a bimbó
kat, második és harmadik évben annál pompásabban virit. A mag
ról nevelt rózsák rendszerint bourbon , thea- vagy bengáli rózsák. 

Hogy a szépségnek is vannak ellenségei, naponkint látjuk — 
a rózsánál az egy kis zöld rovar, a rózsalevelész; a barna pirék is 
meglepi szárát s megkísérti velejét kiszíni s igy lételét megron
gálni. A dohánynyali füstölés, valamint a rovaríöstvénynyeli be-
fbcskendés is ajánlható. 

Egy másik eliesége aCynips rosae, a rózsa-búboncz, fiatal haj
tások héja alá rakja tojásait, ezek készítik a már emiitett rózsa-
gombát. Végezetre vannak hernyófajok is, melyek egyedül a rú
zsát nyugtalanítják, mindezen dühös ellenségek ellen legsikeresebb 
segítség, a kedvelő gondosan ápoló keze s élesen pillantó szeme 

Záradékul még néhány szót a rózsaolaj készítéséről. 
Tudva van, hogy a rózsa azon virágokhoz tartozik, melyek kis 

mértékben tartalmaznak olajat s ezért a valódi rózsaolaj becse 
soha sem sülyedhet alá. Gazepurban vannak a legnagyobbszerü 
rózsaföldek, soronkint állanak a bokrok egymás mellett, a kora 
reggel kivirult rózsák lemetszetnek s agyag-lombikba öntetnek, 
melyre kétszer annyi vizet töltenek s ennek 24 óra alatt le kell 
csepegnie. Ekkor e viz téres nyilt edényekbe öntetik, fehér lepe
dőkkel betakartatik, hogy a portól gondosan megóvassék. Más 24 
óra lefolyása alatt vékony bőrhártyácska képződik felületén s ez 
egy gyönge tollfoszlánynyal gondosan levétetik, de abg ad egy 



csepp olajat. Mondják hogy 24,000 rózsa szükséges egy rúpia nehéz
ségű olajhoz, mely hetven tallérba kerül. 

Ezért a tiszta rózsaolaj nagy ritkaság a kereskedelemben. A 
mi az ind piaczra vitetik, szantálfa vagy más finom olajjal van ve
gyítve 8 igy jut Európába. A mit mi rózsavíz, borsmenta-, leven 
dula- vagy narancsviz gyanánt kapunk, az csak viz, mely ezen olaj 
lehető legparányibb adagával van vegyítve és gyógyszertárakban 
valamint konyhákban temérdek használtatik fel. 

A törökök s chinaiak más módon készítik. A törökök pél
dául ugyanazon vizet mindaddig folyvást újra felöntik fris szedésü 

rózsalevelekre, mig csak vastagabb olajhártya nem képződött az 
egész lapos edényen s bizonyosak, hogy néhány csepp tiszta olajat 
nyernek. A chinaiak ellenben a zézám növény magvait megáztatják 
s aztán kiszárasztják, mint a malátát. Ekkor fris rózsákkal rétege
sen beterítik s erősen megterhelik, 24' óra után fris leveleket vesz
nek mindaddig, mig a magvak a rózsalevelek nedvétől egészen fel
dagadtak. Ekkor némelyek kisajtolják a magot s a felületén uszó 
olajat rózsaolaj gyanánt leszedik, mások lecsepegtetik s e viz kö
vér részeit rózsaolaj gyanánt összegyűjtik; ez a mód legbőveb
ben fizet. S. F. 

T Á R H Á Z . 
K a k a s Marton levelei. 

C X X V I . Levé l . „Mátrai vadaitok." Fáy Andráttól. 
Tisztelt szerkesztő ur! En már egészen elszoktam róla, hogy vigjáték 

alatt valami egyebet képzeljek, mint loretteket és grízeiteket, pénzért háza
sodó fiatal embereket, előre kitalálható cselszövényeket, férjeiket csaló asz-
szonyokat, s hihetetlen furcsaságokat, a mikor azt bámulja az ember legjob
ban, hogy miként tudta ezeket valaki kigondolni? 

Szinte meglep aztán, mikor egy ilyen színdarabot látok, a melyben 
egyszerű igénytelen mese mellett maguk az egészséges alakok s a szellemdus 
párbeszédek tudnak határozott tetszést kivívni. 

U g y érzem magam, mint mikor vadember koromban (értsd a jurateriá-
tól az uj prókátorságig) nem tudtam már a korcsmai étlap hetvenhét czifra 
titulusa közöl választani, hogy mit egyem meg? s elszomorodott a lelkem, 
mikor ebédelni ültem s mikor aztán hazajutottam megint anyám asztalához, 
a hol nem volt ugyan több négy tál ételnél; de az milyen j ó voltl 

No ilyen itthon főtt ebéd Fáy Andrásunk vígjátéka. Annyi franczia és 
német étlap szerint rendelt nemszeretem vendégeég után valahára egy ma
gyaros lakoma. Tetszett is az összes vendégseregnek nagyon; s nem rontotta 
el senkinek sem gyomrát, — sem szivét; a mit kevés színműről lehet ujabb 
időkben elmondani. 

Ez est az ősz köl;ő 74-ik születésnapja volt. Adjon az ég neki olyan j ó 
egészséget, mint a milyen j ó egészsége van humorának. Kakát Mártott. 

A t ó t -megyer i eke és szántásverseny j a n . 2 -án . 

Ezen nagy remények közt várt országos gazdasági ünnepély igen szép 
eredménynyel ment véghez. A „ M . Sajtó" tudósítója után, saját adataink
kal bővítve, e nap főeseményeit röviden fogjuk össze. 

Már a verseny előtt néhány nappal gyakran találkozánk olyan vidéki 
ismerősökkel, kiknek első szavuk az volt, hogy nemde találkozunk Tó t -
Megyeren? 

H o g y n e találkoznánk,hisz a tót-megyeri uradalom ezen virágzó fészke 
már magában véve olyau szép gazdászati példány, melyet egyes-egyedül is 
nagy érdekkel lehet szemügyre venni; hát még testületileg tartott próba-
szántáskor mennyivel ingerlőbb lehet az ottani megjelenés 1 

A z elindulással az a kellemetlenség járt, hogy most az egyszer nem mi 
táblabiráskodtunk, hanem a vasúti különvonat, mely 4 óra helyett 6 óra felé 
indult, a mit annyival kevésbbé voltunk hajlandók neki megbocsátani, 
minthogy különben is megnehezteltünk rá azon financiális manipulatio-
jáért, hogy az eredetileg 4 ft. 73 krb;m megállapított vitelbért, az indulás 
előtt pár nappal 5 ft. 44 krra emelte fel, amiről aránylag nagyon kevesen 
voltak előbb értesülve, s csak az indóházban tudták meg, hol a köztelken 
váltott jegyekkel nem lehetett volna felülni. 

A Pestről Megyerre utazott társaság számát kerekszámmal 200-ra 
mondták. Érsekújvárt az ottani barna banda a Rákóczy-indulót harsogtatta 
üdvözlésünkre, s hirte en elköltvén a viUásreggelit, rövid idő múlva Tót -
Megyeren szálltunk ki 9 óra után. 

A megállapodás pontján gr. Károlyi Lajos ő excja, Tó t -Megyer ura, 
tetőtől talpig magyarosan öltözve, fején fóldmives kerekkalappal, lóháton 
fogadta a Pestről érkezőket, s az odarendelt fogatokon néhány perez alatt a 
versenytéren valánk. 

A versenytér közepe táján magas, végig nemzeti színűre festett fenyő
szálon nagy nemzeti zászló lengett. A versenyzésre kitűzött táblák szépen 
fel voltak részletekre osztva barázdákkal, mind az eke- mind a szántóverseny 
számára; az egyéb szántóvető eszközök megpróbálására megkiváatató hely 
is czélszerüleg volt kiválasztva. — Megérkezésünkkor minden eke a maga 
helyén, a minden próbatáblácska számozott karókkal kijelölve volt. 

Mivel a kiállított ekék száma mintegy 60 volt, az elnökség két vizsgáló 
választmányt nevezett ki egyenlő számú tagokkal, az egyiket Bezerédj 
Lász ló , a másakat Ürményi József elnöklete alatt, s mivel minden eke, 
fogat , kiállító, helyben volt , a vizsgálat meglepő gyorsasággal haladt; 
mig a választmányok az ekék, hengerek, scarificatorok stb. vizsgálásával 
foglalkoztak, az alatt a verseny-szántók javában dolgoztak, az erdőszélén 
számukra kijelölt, s léczekkel körülkorlátolt táblán. Tőszomszédságukban 
dolgozott a legtöbb bámulót maga mellé csőditett Márton és Schwarz há
romvasú szántóvető gépe, melyet mind a fóldmives-közönség, mind a jelen 
volt gépészek jeles találmánynak vallottak. 

A versenyek bevégezte után, két óra körül a kész fogatokon berándul
tunk az étteremmé átidomított nagyszerű juhakolba, hol 500 teríték várta 
készen a vendégeket, s a két hosszú asztal mindegyikének egyik végén egy-
egy Károlyi gr. ült : Lajos, a szives házigazda, és György elnök; a rendesen 
teritett asztalokon kívül még hevenyében teritett kisebb asztalok mellett 
sőt állva vagy felváltva !s étkeztek mintegy százan. A nagyszerű juhakol 
talaja fris homokkal feltöltve, falai alól fris zöld náddal és gályákkal, fölül 
zöld ág-fbnatokkal voltak szegélyezve, e az oszlopsorokat is zöldfonadék 
kötötte össze. Volt bőségesen 8 igazán uri módon minden, de annyi még Bem 
volt semmi, mint nemzeties lelkesedés, mely szivből eredt lelkes felköszön
tésekben tört magánai utat, s csinált oly átalános elragadtatást, a minőről 
csak annak lehet fogalma, ki a magyart olyannak ismeri, a minővé ő ta nem
zetek Istene j ó kedvében teremte. 

A z elmondott lelkesnél lelkesebb áldomásokra nézve csupán annyit le
het megemlítenünk, hogy gróf Károlyi Lajos zajos üdvözlés után poharat 
emelt a „hazáért", mely „ápol s hantiával eltakar." — Korizmics Lástló me
leg szavakban köszönte meg a g róf házigazdának a sziveB fogadtatást. — 
Stilágyt Virgil az „időszaki sajtó s az egyesületi élet horderejét s kölcsönha
tását" rajzolá, megmutatván, hogy azok a hazafiúi munkásság legfőbb té
nyezői. — Tarnocty Kázmér volt alispán ugy éltette gróf Károlyi Lajost, mint 
Nyitramegye eg;. kori főispánját. — Tisza Lástló Erdélynek, különösen az 
erdélyi gazdasági egyesületnek érzelmeit tolmácsolta s az „ e g y s é g " nagy 
eszméjeért lelkesité fel az összes jelenvoltak kebleit. — Báró Podmaniczky 
Frigyes az „erők egyesüléséről" beszélt megható szavakban. „Egyesüljünk 
— úgymond — mert igy leszünk erősek, s ha erősek vagyunk, bizton tekint
hetünk a j övőbe i " — Végre Vezerie Zsigmond iiju jogtudor az ifjú nemzedék 
nevében köszönté fel a háziurat. 

Ezek valának a fófelköszöntések. Nem lehet kifelejtenünk a sorból egy 
régi táblabíró zamatu kerek kis áldomást, mely a felköszöntések sorát meg
nyitotta, 8 melyet igaz magyar s egészen régi megyei szellemben mondott 
sajátságainál fogva itt visszaadni megkísértünk. Szót emelt ugyanis Domahidy 
András Szatmárból, s szólott ek képen : 

„Szállok Kende Kanutnak, földimnekl En szatmármegyei vagyok B 
bár e megye közlekedés dolgában annyira mellőztetik, hogy maholnap isme
retlen földrész válhatik belőle, mindamellett én inkább tormába esett féreg, 
mint kosmopolita szeretek lenni, s magamat most is amolyan Jókai Mórféle 
, régi j ó táblubirának" képzetem, — régi dicsőségünkön rágódom, mert a 
mai dicsőséget nem álljuk, kivált ut dolgában, gőzerő nélkül, a mitől me
gyénk elmozdittatott, — épen nem. De egykor erőnk s tanácsunk volt s ve-
zérkint hordtuk fenn a haladás zászlóját e hazában, azért én, mint testestől 
lelkestől szatmármegyei földhöz ragadt ember, poharamat, itt is, az ország 
másik felén — a leg-szatmármegyeibb házért emelem. — Éljen gróf Károlyi 
István, a lelkes vállalatok lelke! — Éljen gróf Károlyi Lajos, a szives házi
gazda, kinek tót. — akarám mondani — magyar-megyeri földjére lépve, meg
testesülve láttuk rajta a teremtés ama nagy szavait, melyek a földet füvek
kel, fákkal felékesítek! —Éljen gróf Károlyi G y ö r g y , ki mint legnemesb 
gerjedelmet, éleszti a honszerelmet! — És ezen erős férfiakból álló testvéri 
trio nem egyedül magában erős, — erősek ők fiakban, kiket megyém is fiai
nak nevezhetni büszke lehet. — Igen, szatmármegyei ifjú nemes grófoki ős 
Kuplon ivadékainak tudniok kell, hol foglalt földet s lakást e hazában előd
jük: tudniok kell, hogy Szatmármegye ezen ősi házat fény nyel árasztá el, mi 
a grófi házról a megyére visszasugárzott; tudniok kell, hol feküsznek őseik 
s aluszszák az örökálmot — e falak a grófi család élő tagjainak sokára nyíl
janak meg, sokáig éljenek a hazának!" 

Ebéd után a versenvszántók jutalomkiosztása volt, ugyanazon sátor
ban, hol egy nagy albumba neveinket bejegyeztük. A visszaindulás esti 8 
órakor történt. 

As ekeverseny eredményérői előlegesen e következő adatokat sietünk 
közölni : A bíráló választmány Ítélete szerint a következők részesültek ki
tüntetésekben : 

I. oszt. ekék közöl 6 hüvelyk mélységű szántással aranyérmet Gubicz 
Andr. 5 sz. ekéje; ezüstérmet ugyannak 7. és 12. sz. ekéi, s Vidats István 
6. sz. ekéje; bronz-érmet Gubicz A. 14. sz., Egei és Mavics 19. sz. és Stróbl 
és Baris 8. sz. ekéje. 

I I . oszt. ekék közöl 6—8 hüv. mélységű szántással ezüst-érmet nyert 
Rock Istv. 35. sz. ekéje; bronz-érmet nyert ugyanannak 30. sz. és Gubicz A. 
22. sz. ekéje. 



A III . oszt. ekék közöl 8 — 10 hiiv. mélységű szántással ezüst-érmet 
nyert Rock Istv. 48. sz. és Vidats Istv. 44. sz. ekéje. 

A I V . oszt. ekék közöl — melyeknek 10 hüvelyknél mélyebb szántásra 
kellé készítve lenniök — egyik sem felelt meg a kiszabott föltételeknek, s az 
irántuk táplált várakozásnak. 

A m a g y a r A k a d é m i a palotája . 
— A in. Akadémia jun. 4-i ülésében következő tetemesb adakozások 

jelentettek be : Fodor Pál gyűjtött a tökére 154 ft, 45 kr, 1 öt frankos ara
nyat, 1 tallért s 1 húszast; gr . Teleki Domokos adott a tőkére 1050 ft, Weies 
Bernát a tőkére 210 ft, Joannovics György a házra 100 ft, Makra Imre gyűj
tött a házra 51, a tökére 43 ft, Kroska Szilárd gyűjtött a házTa 326 ft, s 6' 
nranyat, a tőkére 38 ft, 95 kr, s 4 aranyat; Boros Pál gyűjtött a házra 60 
t't, Ragályi Ferdinánd adott a házra 100 ft, Ragályi Lajos a házra 25 ft, az 
aradi takarékpénztár a házra 100 ft, a szegzárdi takarékpénztár a házra 100 
ft, Székács József gyűjtött ujolag a házra 26 ft, Radnicz Imre gyűjtött a 
házra 26 ft, Meszéna János gyűjtött a házra 105, a tőkére 25 ft, Mező-Tá
ron gyűlt a házra 134 ft, 50 kr, a tőkére 95 ft, 50 kr, Horváth Ádám gyűj
tött a házra 42 ft, Danilovich Mihály gyűjtött a házra 97 ft, 83 kr, a tőkére 
22 ft, gr. Zsigray Fülöp adott a házra 1050 ft, Kléh István a házra 105 ft, 
gr. Szirmay Sándor gyűjtött a házra 80, a tőkére 85 ft, Horváth Boldizsár 
gyűjtött a házra 188, a tőkére 82 ft, dr. Oesterreicher Ede adott a tőkére 
105, dr. Schwimmer Dávid 105, dr. Schwarz 30, dr. Glück 25, dr. Rothber-
ger 25, dr, Hauser 50, dr. L ö w y Ignácz 30, dr. Hasenfeld a házra 125, dr. 
ílelfer 45, dr. Goldberger Ado l f 50 ft, Munkácsi Sándor gyűjtött a házra 
19, a tőkéhez 40 ft, Hüber Zsigmond gyűjtött a házra 147, Lehoczky Ge
deon 80, Radvánszky Ferencz 101, a tőkére 160 ft, a Vasárnapi Vjságnál 
gyűlt ujolag a házra 389 ft, és 3 arany, a tőkére 9 ft, 50 kr, Rázel József 
gyűjtött a házra 75, a tőkére 25 ft, Molnár Ágoston adott a házra s a tőkére 
100—100, Molnár Ágostonné 50—50, Molnár György 100—100, Zoltán 
János árvái 50—50 ft, Pinkovics Ágoston gyűjtött a házra 158 ft, Somos-
kŐy Antal a házra 20, a tőkére 20 ft, Dessewffy Ottó gyűjtött a házra 150 
ft, mihez maga 105 t't. járult; Csemniczky Károly adott a házra 25 ft, a pá
pai kaszinó-bál jövedelmezett a házra 145 ft, Szopko Márton gyűjtött a házra 
146, a tőkére 114 ft, Mikosevics József a házra 240, a tőkére 232 ft, a P. 
Naplónál ujolag gyűlt a házra 420 ft, és 3 arany, a tőkére 20 ft, és 9 arany; 
Császár Ármin gyűjtött a házra 156 ft, 50 kr, a tőkére 231 ft, 50 kr, Beze-
rédj László adott a házra 100 aranyat; Kéri Imre gyűjtött a házra 195, a 
tőkére 120 ft, Szőke Károly a házra 31, Ábrányi Aurél 80, Atádi Vilmos 
56, a tökére 19 fr, b . Eötvös József adott a házra 200, a tőkére 400, b. Eöt
vös Dénes a házra 200, a tőkére 400, Trefort Ágoston a házra 150, a tőkére 
300, Rosty Pál a házra 200, a tőkére 400 ft, Boska Tivadar gyűjtött 1100 
ft, melyhez maga 100 ft, járult; gr. Keglevich István adott a házra 1000 ft, 
Arad városa a házra 2000 ft, Almásy Ede a házra 250, a tőkére 250 ft, Deák 
József a házra 100 ft, Srányi János a házra 50, a tőkére 50 ft-

— (Heti kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a m. Akadé
mia számára beküldött adakozásokról: 

XX. közlés : Herczegfalváról (Fejér) Horváth Dániel lelkész 20 ft, 
(ebből a tőkére 10 ft.) — Holdmező vásárhelyről nt. Tóth Ferencz ur 554 
számú ivén 77 ft, 1 db. régi Aurelián arany. 1 db. császári arany (ebből a 
tőkére 2 ft. — Szülőkről (Somogy) az egyesült czéh tagjai Virth Péter által I 
10 ft. — Nyir-Bakta és Lorántháza egyesült község lakosai Bodor Károly 
által 60 ft 63 kr. (ebből a tökére 5 tt.) — Tieza-Kesziről Szabó János és fia 
Ignácz 7 ft. — Mányról (Fejér) a ref. egyház több tagja Kiss Károly által 
4 ft 50 kr. — Dusnokról (Pest) Bárczy Károly 15 db. ezüst húszast.— 
Ugyanonnan Kulisics Péter 5 ft. — Ekeiről (Komárom) többen Jókai Ká
roly által 45 ft 50 kr Virág-Peregről (Pest) Széchenyi-gyászünnepély al
kalmával többen l i f t . — Sümegről többen (névjegyzék nélkül) 15 ft 50 kr. 
— Összesen 256 ft 13 kr, 1 régi Aurelián arany, 1 cs. arany és 15 ezüst 
húszas. 

Az eddigi I.—XIX közlésekkel együtt : 7838 ft 40 kr, 1 régi Aurelián 
arany, 62 db. cs. arany, 10 tallér, 114 húszas, 2 negyed ftos, 1 tizes és 7 db. 
20 pftos nemz. államkölcsön-kötelezvény. 

— (Részletes kimutatása) azon fentebbi adakozásoknak, melyekhez 
többen járultak : 

Boldmezó- Vásárhelyrőlnt. Tóth Ferencz ur beküldé hozzánk 554 számú 
aláirási ivét, melyen 77 ft és 2 db. arany adakozások vannak följegyezve, 
névszerint: 

A h.-m.-vásárhelyi helv. hitv. egyházközség 50 ft, Egy valaki 1 ft, Gáál Dániel 
Aurelián romai császárnak 1V, csász. aranyat nyomó aranypénzét a házra és 2 ft a tőkére, 
Balogi Soma 1 ít, Kotormány István 1 ft, Szabó Péter 1 ft, Szenki János 1 t't, a dobozi 
reform, egyház 5 ft. a mezó-berényi helv. hitv. egyház 5 ft, a magyar-ittebei reform, egy
ház 10 ft. Tóth Ferencz ny. esperes egy darab cs. arany. 

Szülőkről az egyesült czéhbeli tagok 10 ftot küldtek be az Akadémia 
palotájára (azonkívül 18 ftot az emlékműre), melyhez járultak : 

Hagyárosy Ferenci 2 ft, Fingelnagel János 1 ft, Virth Péter t ft, Márcz Ferencz 
1 ft, Pintér Mihály ! ft, Pleszgol Ferenc* 1 ft, Kampf Antal 1 ft, Szemler József 1 ft, 
Uász Lórincz 1 ft, Spasevicb Mih. 1 ft, Hofman Mátyás 50 kr, Edele József 50 kr, Ham-
berger Ádám 50 kr, Bauman Jánoi 50 kr, Kaiszer Jakab 60 kr, Fridrich János 50 kr, 
Sznntetich Miksa 50 kr, Vahedl József 1 ft, Horvát Pál 50 kr, Sándor Heinrich 50 kr, 
KlenoviU József 50 kr, Hitter Mihály 50 kr, Czahntr György 50 kr. 

ISyir-Bakla és Lorántháza egyesült község lelkes tagjai a lorántházi 
ref. templomban illő diszszel és buzgósággal megtartott Széchenyi-gyászün-
nepéiy alkalmával 60 ftés63 krt adtak össze az Akadémia számára. A z ada
kozók neve i : 

Bodor Károly 5 ft. Vitéz János ref. pap 1 ft 5 kr, Vités Kovács Zsófia 1 ft, Vitéz 
Sándor 1 ft 20 kr, özv. Wittich Mihálynó 1 ft, Osterlamm Lina 1 ft, Major 1 ft, Remesak 
Mihály 2 ft, 60 kr, Tamás János 2 ft, Parelkovits János 1 ft, Csepely Miklós 1 ft 20 kr, 
Lámfalussy Sándor 1 ft, Pollak János 1 ft, Werzár látván a hátra b ft, S. S. az alapra 
5 ft, Marschallko István nyug. lelkész 2 ft, Galli Ferenci 1 ft 30 kr, Grosz Ignácz 20 kr, 
Gross ábrahám 50 kr, Grosz Fer. 1 ft, Balogh György 50 kr, Halka Gy. r. tanító 30 kr, 
Mezó Ut. ref. egyházfi 20 kr, Fedortsák Mih. 1 ft 60 kr, Fedortsák Teréz 30 kr, Lejthman 
Ábrá. 30 kr, Imre Kár. 1 ft, Halpcrn Leó 1 ft, Pis And. kovácsra. 1 ft, Galamb J. 50 kr, 
Barkóczi Fer. 50 kr, Hueznay István I ft, Galvássy István 1 ft, Egy valaki 1 ft, Kra-
novszky János 50 kr, Szokássy Ábris 1 ft. Bunyitay János 1 ft, Gaventner Zsanett 1 ft, 
Simkó János 1 ft, Egy valaki 1 kr, Fülöp Zsigmond 50 kr, Tarsoly Istv. asztalosm 50 kr, 
Fócz János 20 kr, Bigai András 56 kr, Fedorcsák István 26 kr, Ántaloczy Sándor 25 kr, 
Zsolnay Mihály 20 kr, Novatny Teréz 1 ft. Kis Mária 1 ft, Chomas Joséphine 1 ft 50 kr, 
Balásházy András 1 ft, Melnik Miklós 40 kr, Trencsény János 10 kr, Polcz Fülep 18 kr, 
Vida István ácsm. 1 ft, Vida Erzsébet 40 kr, Szálkai Mihály 20 kr, Széles Á. 45 kr, Sinka 
János ács 20 kr, Iványi Mihály 20 kr, Szántó István 20 kr. 

Ekeiről többen 45 ft 50 krt küldenek be az Akadémia palotájára, név
szerint : 

Jókai Károly évenkint tiz évig 10 ft, Kovács János 5 ft, Pázmány Zsigmond 2 ft, 
Pogrányi Endre 1 ft, Csorba Lajos 2 ft, Salamon 2 ft. Csorba János 1 ft, Pály József 50 
kr, Páál Ferencz 1 ft, Pogrányi András 1 t't. Szandtner Henrik és Gusztáv 20 ft. 

Virág-Pereg pestmegyei községben a lelkesen megtartott Széchenyi
gyászünnepet komoly lakoma követte, mely alkalommal l i f t gyűlt be a m. 
Akadémia számára a következőktől í 

Csilléry Benó 1 ft. Galambos Ant. 1 ft, Gere Pál 1 ft, Granics Jinot 1 ift, Keresz-
tesy József 1 ft. Gerecs István 1 ft, Gubovics Mihály 1 ft, Répát András 1 ft, Répás Pál 
1 ft, Gubovics András 1 ft, Vojtek testvérek 1 ft. 

Irodalom és múvésset. 
b. — Megjelent: A M. Akadémia évkönyvei 9-ik kötetének 5-ik darabja, 

mely gr. Miké Imre „Erdély különválása Magyarországtól" czimü igen érde
kes székfoglaló beszédét tartalmazza, mely külön is kapható s ára 1 ft, 60 kr. 

+ (..Széchenyi-Album.") Paur Iván és Török János mint szerkesztők s 
Werfer Károly mint kiadó, „Széchenyi-Albumra" hirdetnek előfizetést. Tar
talmát illetőleg a programmban olvassuk : „Hiszszük, a dicsőültnek nagy
szerű egyéniségét azon magasztos alakban kör vonatozhatni, mely őt ifjú
ságától kezdve, élte minden korszakában, minden sajátságaiban, elveiben, 
felfogásaiban és jellemében, a köz- és magánélet minden viszonyaiban, 
teremtő erejének bámulatos gazdagságában, s polgári erényeinek páratlan 
fényében, mint hazafit, katonát, gazdát, földesurat, családapát, barátot, 
lángészt, irót, államférfit és törvényhozót örök példa gyanánt bemutassa.4' 
A z „ A l b u m " 34—36 nagy regál ívre fog terjedni, gazdag és változatos 
illustrutiókkal; nevezetesen lesz benne egy allegorikus kép : a négy halha
tatlan Széchenyi (György, Pál, Ferencz, István) és a nemzetségi czimer; 
Széchenyi Istvánnak három aczélmetszetü arczképe, u. m. életnagyságú 
képe, mellképe legjobb korából s mellszoborképe 1860-ból; hat történeti kép 
kőmetszetben; hat kőmetszetü táj- és helykép. Mindezek Széchenyi életpá
lyájára s munkásságára vonatkoznak. A képeken kivül a szöveget nagy
száma, rt szint symbolikus, részint az üdvözült kedvenczapróságait, edényeit, 
fegyvereit, fuvolya-csákányát stb. jelző vignettek és kezdőbetűk ékesitendik. 

A tiszta jövedelem a dicsőiiltnek Pesten emelendő országos érezszobor költ
ségeire lesz szentelve. Rendes példányok előfizetési ára. nagy regál-ivnyi 
alakban, gyönyörű vastag fehér papíron, bekötve 5 ujft., királyi diszpél-
dánykép, még vastagabb papíron és színezett képekkel 10 ft. Az előfizetések 
Wertér Károly mű-intézetébe (fel-Dunasor 10. sz.) bérmentesen mielőbb 
beküldendők. 

+ Í Széchenyi gyászkönyvecskék.) A nagy-károlyi kaszinó-egylet által 
beküldetett szerkesztőségünkhöz : „Emlékbeszéd, melyet néhai gróf Széchenyi 
István, Magyarhon legnagyobb ferfia gyászünnepélye alkalmával Nagy-
h'arolyban a reformátusok templomában 1860. április 26-án elmondott Asz-
talos György, nagy károlyi ref.lelkész s ugyancsak az egyházmegye h. espe
rese." — Miskolciról is kaptunk egy ily gyászfüzetkét, melynek czime ez : 
„Széchenyi-gyász Borsodmegye szivében Miskolczon, 1860. április hóban. E 
könyvecske három részből áll. u. m. I. Gyászünnepélyek. I I . Emlékbeszéd 
Lévai Józseftől. I I I . Szózat, Vörösmartytól. 

— Megjelent a „Budapesti Szemle" X X V I I I . és X X I X . fazete. Tar-
telmi következő : Iráni/eszmék. II. Egyetértés, társadalmi egybeolvadás. 
Grúf Mikó Imrétől. — A nemzetgazdasági eszmék és elméletek története. Ötö
dik közlemény. Kautz Gyulától. — Ferenczy István a szobrász emlékezete. 
Fáy Andrástól. — Schiller élet-és jellemrajzának második része, vagyis vége, 
közben egy pár költemény sikerült fordításaval. Szász Károlytól. — A török 
uralkodás Magyarországon, ölödik közlemény Salamon Ferencztől. — Hum-
bold Sándor és müvei. Balogh Páltól. — Legújabb utazások északi Afriká
ban. Bartb utazásából az utolsó bárom kötet ismertetése. Ezzel be van fejezve 
e tárgy. — De Gerandó Ágost emlékezete. Lukács Móricztól. — Irodalmi 
szemle. — Petőfi bemutatása a francziáknál. S. F. — Felelet báró Kemény 
Gábor „Néhány szavára" báró Eötvös Józseftől. — Hazai tudományos moz
galmak. I. Magyar Akadémia. Gyászszegély ü lap nyitja meg az akadémiai 
közleményeket, gróf Széchenyi István halálát jelentő. E rovatból kiemeljük 
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különösebben Danielik János tiszteleti tag, mint iró méltatását, s Lónyay 
Menyhért értekezésének ( o Tiszaszabályozás története) terjedelmesb ismer
tetését. I I . A földtani társulat. Évnegyedes áttekintés. 

4 - (A „Pécsi Lapok") czimü uj magyar hetilapra az előfizetési fölhívás 
szétküldetett. Tartalmát képezendik : a) Szépirodalmi dolgozatok; b) Tudo
mányos és művészeti értekezések; c) Gazdászatt és kereskedési értekezések 
és hirek, börzetudósitások és piaczi árak; d ) Szőlőszet, borászat és kerté
szeti közlemények; e) Mütani közlések; f ) Iparüzleti tudósítások és ujabb 
fölfedezések; g ) Földészeti vegytan; h) Hazai és külföldi irodalmi és társas-
életí mozgalmak; i) Levelezések: k) Pécsi és vidéki hirek és események; 1) 
Apróságok és hirdetések. A szerkesztést Bánffay Simon, a „ P . N . " egykori 
szerkesztője vállalta el, ki mitsem fog elmulasztani, hogy e keletkező lap a 
vidék eddig érzett szükségét teljes mértékben pótolja. Megjelenik jövő július 
hó 5-től kezdve hetenkint kétszer, vasárnap és csütörtökön egész iven. Elő
fizetési ár Pécsett egész évre 5 ft, félévre 2 ft 50 kr; vidékre egész évre 6 ft, 
télévre 3 ft. 

b . — Megjelent : A Sárospataki Füzetek 4-ik évfolyamából megjelen
tek külön lenyomva az 1791-ki budai nemzeti zsinaton hozott egyházi káno
nok magyar fordítása. A fűzet éra 20 kr, s kapható Pesten Osterlamm, Deb
reczenben Telegdi könyvárusnál. 

4- (A „Bolond Miska") czimü uj humorisztikus heti-lapnak első száma 
megjelent, élezés szatirikus tartalommal s sikerült képekkel. A z uj lap, ugy
látszik, más téren akar mozogni, mint az „ Ü s t ö k ö s , " azért a két mulattató 
folyóirat igen atyafiságosan megférhet egymással. Megjelenik a „ B o l o n d 
Miska" minden vasárnap. Előfizethetni sept. végéig 2 uj fttal, az év végéig 
3 ft. 50 krral. 

+ (Aláirási fölhívás Szatmár és Németi polgári és egyházi történeteire.) 
Kovács Márton szatmári nyomdatulajdonos mint kiadó aláírást vagy előfize
tést nyit Sarkadi Nagy Mikály által megirt - Bartók Gábor gymn. igazgató 
által rendszeresen átdolgozott „Szatmár és Németi polgári és egyházi tör
téneteire." A mű egy kötetben 17—20 iven októberben fog megjelenni. Egy 
példány ára 1 ft 20 kr. A z aláirási vagy előfizetési ivek július 15-ig a szat-
márvárosi polgármesteri hivatalhoz küldendők be. A tiszta jövedelem egy
harmada a szatmárvárosi s a Németiben fölállítandó kisdedóvoda javára fog 
fordíttatni. 

4- (Történelmi évkönyv.) Tutkó János Kassán, szabad királyi Kassa 
városa történelmi évkönyvére hirdet előfizetést. A munka tárgyalni fogja az 
eseményekben gazdag város krónikáját a legrégibb időktől fogva napjainkig, 
a leghitelesebb kútfők után. Előfizetési ár 2 ft., mely augusztus közepéig 
beküldendő. A munka tiszta jövedelme a magyar Akadémia javára fog for
díttatni. 

-f- (Kőváry László „Erdély történelme") czimü jeles munkájának Ul - ik 
kötete megjelent. E kötet a Zápolyák korát s ebben Erdélynek Magyaror
szágtól! elszakadását tárgyalja. 

b . — Megjelent: Lövényinek ütenyirási módja magyar és német kiadás
ban, két füzet irásmintával. Ára 1 ft, 40 kr. Népiskolánkban az irás tanítása 
igen elhanyagolt és avult rendszer szerint folyt , azért Lövényi módszerének 
elterjedése igen óhajtandó, mire nézve maga e módszer fólállitója nagy buz
galommal működik is közre. Nevezett müvében előadja az Írástanítás fejlő
désének vázlatát, továbbá a körutazása alkalmával a népiskolákban tapasz
talt féiszegségek és gyarlóságok javítására hoz fel módokat; ezután átmegy 
a német és magyar irás gyakorlati részére; a toldalékban előadja azon eljá
rást, mikép lehet 5—6, sőt 4 éves gyermeket 1—2 hót alatt irni megtanitni. 
Ajánljuk e könyvet mindazok figyelmébe, kik gyermekek nevelésével foglal
koznak. 

— A mármarosszigeti h. h. főeleroi iskola tanítói, h. h. népiskolák 
használatára, vezérfonalt adtak ki a világtörténet előadásában. Figyelmeztet
jük rá a tanitókat. 

b . — Megjelent Pesten : „Szegény gazdagok." Kegény 2 kötetben. Irta 
Jókai. E g y - e g y kötet ára 1 ft. Kiadta Emich Gusztáv. 

b . — Megjelent egy adoma-gyűjtemény, e czim alatt : „Nem ugy van 
már, mint volt régen.11 Közl i Garam. Ára 1 ft. Emich Gusztáv sajátja. 

+ [Virág Lajos „Darázsfészek") czimü humoreszk- és novellagyüjte-
ményére megrendelési és előfizetési fölhívást hirdet. A gyűjtemény 3 kö
tetre fog terjedni. Megrendelési s előfizetési ára 2 ft, mely szerző neve alatt 
kigyó-uteza 4 sz. alá küldendő. A mű illusztrálva is lesz, minek eszközlését 
jeleo fiatal genrefestészünk Jankó János vállalta magára. 

4- (Vajda János), a „ Vészhangok" szerzője, figyelmezteti szives gyűj 
tőit, hogy az előfizetési határidő már lejárt; azért, a kik még nem tették 
volna, siessenek iveik beküldésével. 

4- (Bús Vitéz „Fekete leves") czimü uj humorisztikus naptárt szer
kesztett a j ö v ő 1861. évre, mely Jankó sikerült rajzaival illusztrálva, már 
nyomdába van adva. Kiadja Ráth Mór . 

-4- (Vértesi Arnold „Tündérek álmai") czimü két kötetnyi beszély gyűj
teményre előfizetést hirdet 1 ftjával. A pénzek június hó végéig szerzőhöz 
(Pest, gránátos-utcza, 8 sz.) küldendők be . Vértesit ugy ismerjük, mint 
egyikét azon keveseknek, kiktől a beszélyirás terén sok jó t várhatunk. 

+ (A holnapi szini előadás) kettős érdekkel fog bírni, először azért, 
mert 7'tiíA Kálmánnak „ A harmadik magyar király" czimű uj azomorujáté-
kát adandják elő; másodszor pedig azért, mivel Lendvai. szorgalmas és te
hetséges fiatal színészünk jutalomjátéka lesz. Hiszszük, hogy a szinház a 
nyár daczára is megtelik. 

+ (A „Zrínyi-esküje") czimü mülap kiadói a begyült előfizetési 
pénzből 500 ftot küldtek a horvát azükölkö" 

Ipar, gazdaszat , kereskedés . 

b.— (Uj találmány.) E g y bécBÍ természettudós uj harczi röppentyűket 
talált fel, melyek a légszesz alkalmazásával készülnek, és — ha igaz — 10 
fok emelkedéssel legalább 5—6000 láb távolságra mennek, bizton találnak, 
s nagy rombolást eszközölnek. A z ember veszedelmére tehát ismét egy uj 
romboló eszközt talált volna fel a tisztelt tudós. 

A (A hegyek egeret szültek.) Mohácson egy kovács évek óta törte ma
gát az örökmozdony föltalálásán, végre csakugyan készített gépet, mely el
mozog valami tiz napig. 

b. — (A selyemszövés Magyarországon.) A franczia minisztérium kér
dést intézett az ausztriai kormányhoz aziránt, hogy minő siker várható attól, 
ha.Magyarországon selyemszövők állíttatnának fe l? A z ausztriai kormány 
erre nézve vizsgálatot rendelt s a kérdést a kereskedelmi kamrák elé ter-
jeszté véleményzés végett. A kassai keresk. kamra már felelt is e kérdésre 
olykép, hogy Felső-Magyarországon nemcsak sikert remélhetni, hanem áta
lán az országra nézve is felette üdvös volna a szóban forgó selyemszövők 
valósítása. 

— (Aratógép iránti ajánlat és felhivás.) A nagyon tisztelt gazda urak
nak a működés terén óhajtván arató-gépemet bemutatni, bátor vagyok fölkérni 
a Pest közelében lakó birtokos urakat, ne lenne terhükre, valahol egy tért 
jelölni ki, a hol a „Pest i Napló" f. é. februári számai egyikében fölemiitett 
arató-gépemet működve ismertethetném meg. E gépem félnagyságban van 
kiállítva, 8 azért a„P .Nap ló" -ban igért eredményben csak felét, tehát órán
kint 4000 • ölet és nem 7 holdat fektet rendre. Azoknak azonban, kik ta
lán egész nagyságban akarnák bírni, ugy is kiállítható. 

A z idő rövidsége miatt vagyoK kénytelen előlegesen kérni helyet a be
mutatásra, mert ha azután teszem, miután a nagyon biztosan rövid időn várt 
szabadalom kezeim között leend, egészen kifogyok az időből. Vagy e lap 
utján, vagy Kecskemétre hozzám intézett levélben kérem a kimutatandó hely 
megnevezését. Szabadalmam kézhezvételével egy időben értesíteni fogom 
a tisztelt gazdaközünséget a kisérlettétel határnapjáról. 

Szintén a „Pest i Napló"-ban ismertetett hasonlólag egy embererőre 
alkalmazott cséplő-gépemet is nagyon rövid időn be fogom mutatni a tisztelt 
gazdaközönségnek, valamint bátor vagyok reményleni, hogy vető- és még 
más gépeim is még ez évi munkálatokra mind egy ember erőre alkalmazva 
— kaphatók lesznek. 

Meg vagyok győződve, hogy a művelt a magyar gazdaközönség hő ipar-
kodásomért — az igás jószág végképi kizárásaért a gazdaszat teréről — 
nem fog rám neheztelni, ha bár még most kételkedik is benne. — Ocsai Gáál 
József, gazda. 

Közintéze tek , egyletek. 

+ (Fölszólítás a római régiségeket ásató társaság megalakítása érde
kében.) Barcsai László, gr. Bethlen Olivér, b . Jósika Géza, gr. Bethlen Lajos 
és Barcsai Sándor egy társaság alakitását határozták el, melynek e név 
alatt : „Római régiségeket ásató egyesület", feladata leend, Hnnyadmegyé-
ben a nevezett ásatásokat megkezdeni. A z alakitó gyűlés, felsőbb engedély 
folytán, Déván fog megtartatni. A vállalatot részvénytársnlatra akarják fek
tetni, mely következő alapokon lenne szervezendő : 1) Egyelőre 500 db. 
20 forintos részvény fog kibocsáttatni, tehát 10,000 ft. tőke alapittatik. 2 ) A 
részvényekre való aláírás ezennel megnyittatik és június végével bezárandó. 
3) Folyó július 15-én fog az alakitó gyűlés Déván megtartatni, melyben egy 
bizottmány által a statútumok kidolgoztatván, a gyűlésen felolvastatnak, s 
az elfogadás után szentesítés végett fölterjesztetnek. 4) A z engedély megnye
résével a társaság alakúknak nyilvánittatik és ásatásait megkezdendi. 5) A 
kiásott régiségek a bizottmány által az évenkint tartandó közgyűlés utasítá
sai nyomán fognak kezeltetni. Fentnevezettek azon meggyőződéssel bocsát
ják szét iveiket, hogy igen számos pártolóra találandnak. 

+ (A tolnai gazdasági egylet életbeléptetése végett) hatósági engedély 
eszközöltetett ki, s Dőry F., ifj. Bartal György és Szluha Bálint a megye
beli gazdákat s földbirtokosokat f. június hó 26-ra Szegszárdon a megye
háznál tartandó előtanácskozmányi gyűlésre hívjuk fel. 

b . — (A lánczhid-társulat) a kormánytól jövőre minden évben 40,000 
ftot kap, a katonaság szabad átjárása fejében. A kincstár eddigi hasonló tar
tozásai lerovására, 600,000 ftot fizet a társulatnak, — földtehermentesítéai 
kötelezvényekben. 

M i ú j s á g ? 

— K ö l c s e y - é v f i n n e p Csekében (május 18. 1860). Évfordulati napja 
volt ez Szatmár legnagyobb fia Kölcsey Ferencz síremléke leleplezésének, s 
nem mulasztotta el a hálás ismerők, rokonok és szomszédok, sőt távolabb 
lakó honpolgárok nagy számmal egybesereglett közönsége feltenni e na
pon is a jelen év tavaszának virágait hálafűzérül a dicsőült férfiú emlékosz
lopára. Jel adatván a harangok által a síri tisztelgés kezdetére, ünnepélyes 
rendben vonult a magyar köntösbe öltözött gyülekezet Kende Lajos ur ud
varából a Hymnnsz és Szózat éneklésével a harangok összezengése mellett 
a nagy hazafi sirja felé, melyhez minden háztól csatlakoztak folyvást Cseke 
hálás polgárai s vendégei. Mosolygó fényt vetett a májusi kellemmel ragyogó 
nap a zöldelő sírdombra, melynek vasrácsozatát eleven lombozatával dúsan 
fölékesité a mellette növelt s hálás kezek által ápolgatott repkény. Ott áll
tak a körül, szép diszlő félkörben Cseke leányai, egytől egyig fekete mellény 
s fehér szoknyákba öltözötten, megettök az ifjak B az egész községgel zen
gették a hymnuszt. Ennek végeztével imát s rövid beszédet mondott az ün
nepély czéljára vonatkozólag Kiss Á r o n ; követte őt hason rövid, alkalom-



szerű éa lelkes beszédével gr. Vay Mihály. Ezután pedig előlépvén & Kölcsey 
Kende családnak két gyöngye, a keilemdus két kisasszony, szűz kezeiken 
hozott koszorujokkal megkoszorúzik az emlékszobrot és helyet adának a 
még gyermek, de lelki tulajdonival korát bámulatosan túlhaladt Kende 
Csillának, ki ártatlan ajkain fajunk babiloni keserveit minden hallgatója 
keblét áthatóan elszavalta. Erre a könybe borult arczu gyülekezet közt fel
zengett ismét „ Á l d d meg Isten a magyart!" énekünk s annak és a Szózat
nak felváltva folytatott éneklése közt, megtért ismét a menet, miként jött 
ünnepélyes rendben a Kende Lajos házába, hol a jelenvoltak ismét felhivat
tak a vendégszerető házigazdától, hogy honi emlékeiket tiszteljék és e napot 
jövőre se feledjék, hanem akkor is tartsanak a Kölcsey eirjánál még nagyobb 
ünnepélyt, melyre nézve ő nyilvánítja, hogy annak emelésére tőle telhetőleg 
áldozni mindenha tisztének ismeri. — K. A. 

b. — (Aa átalános mű- és régiségkiállitás), mely jövő évben fog tartatni 
a Muzeum termeiben, közéig a megvalósuláshoz; különösen gr. Zichy Edmond 
és gr. Waldstein János nagy tevékenységet fejtnek ki ez ügyben. A legkö
zelebb ez érdemben tartott ülésen, elhatároztatott, a kiállítás terviratát a haza 
s külföld minden vidékeire szétküldeni. Már előbb több galicziai úrral esz
közöltek összeköttetést — kik már hasonló kiállítást létesítettek Krakóbsn. 
A z ottani bizottmányelnök hg. Lubomirshy György megígérte, hogy munkás 
leend a magyar történetre vonatkozó tárgyak beküldésében. — Továbbá hg. 
Eszterházy, nemcsak hírneves képtárát, hanem, kismartoni, eszterházi s egyéb 
táraiban levő műkincseket is a bizottmány rendelkezése alá bocsátott. 
Mondják, hogy a herczeg e kiállításon maga egy termet szándékozik feldi-
szittetni az Eszterházy-féle családi régiségekkel. A herczeg birtokában négy 
kép van, melyek a vezekényi ütközetet ábrázolják, továbbá birja az ott ele
sett négy Eszterházy arczképét, fegyvereit. — A gr. Erdődy család be fogja 
küldeni régiségeit, valamint Bakács Tamás bibornokérsek biborpalástját is. 
Továbbá a Schönborn grófok, a gr. Yiczay család, gr. Zichy Edmund, gr. 
Makó Kálmán, gr. Andrásy Manó, b . Prónay és többen be fogják küldeni 
műkincseiket. — A múzeumi termek díszítése Ybl építész terve szerint és 
vezetése alatt gyorsan halad, s a kiállításig készen leend, mely e szép ter
mekben, az ősök fényűzését, harczi s házi életét fogja fölmutatni. Számos 
idegen és számtalan magyar fog a kiállítás napjaira Pestre zarándokolni, 
hogy a mult jelvényeit látva a régi dicsőségre visszaemlékezzék. 

-|- (Báró Perényi Gábor), Bereg- és Ugocsamegyéknek volt helyettes 
főispánja, az ugocsai gazdasági egyesület elnöke, f. évi május 28-án életének 
(57-ik évében tüdővész következtében elhunyt. Béke porainak! 

-f- (Kulini Nagy Benő és Sárvári Elek) „Magyar - és Erdélyország hir-
nevesb leányai élet- és jellemrajza" czimű, jótékony czéllal összekötött vál
lalatuk ügyében fölkérik ívtartóikat, hogy a kik iveiket még be nem küld
ték, azokat legfőlebb június hó 20-ig Debreczenbe, Czegléd-Domb-utcza 
9 9 . sz. alá beküldeni szíveskedjenek. 

-f- {A Lendvai-szobrot) már fölállították a nemzeti színház előtti kis 
kertben, a Katona-szobor helyére, mely utóbbi Bécsbe szállíttatott, hogy 
újra öntessék. A Lendvai-szobor Dunaiszky sikerűit müve. Hajzat köz-
lendjük. 

+ (Széchenyi István tiszteletére angol nyelven) egy igen lelkes halotti 
beszéd jelent meg, melyet — irja a „Napkelet" — az angol főurirend egyik 
kitűnő hölgye, ki most a magyar nyelvet tanulja, több példányban kinyo
matott. 

+ {Boka Károly) a jeles debreczeni népzenész, társulatával Oroszor
szágba utazott, hol szép magyar nótáinkkal bizonyára köztetszést vivand ki. 

-f- (Szekrényessy Endre) orsz. főtörvényszéki tanácsos a bndai oraz. 
törvényszéknél, a pesti orsz. törvényszék alelnökévé neveztetett ki. 

-f- (Havser Miska hegedűművész hazánkfiát), ki jelenleg Konstantiná
polyban hegedül, a zultán a Medsidje-rendjellel díszítette föl. 

0 (Pestnek „Üllői-ut" nevű utczája) fokonkint Pest egyik legszebb 
utczájává fejlik ki. Nemrég feltöltötték, mi által egész végig egyenlő lett B 
kövezetet nyert. Ez utczában nevezetes középületek állnak, u. m. a gazdasági 
egyesület Köztelke, egy ujan épült kincstári három emeletes dohány raktár, 
a nagy üllői kaszárnya, a József-árvaház, az utcza végiben, ott pompázik a 
Ludoviceum, mely most katonai kórház, evvel szemben áll a füvész-kert, 
mögötte pedig az Orczy-kert, mely Pest egyik legszebb sétánya, s ezenkívül 
igen j ó ivóvízzel is jeleskedik. 

•4- (Angolországban a lóversenyek) nagyszerű fogadásokkal szoktak 
járni. Mr. Merrynek „Thornamby" nevű lova, mely az idei Derby-futtatáson 
győztes volt, csupán ily fogadások által már 70,000 fontot nyert. A Derby-
versenyen május 24-én mintegy 250 ezer néző volt jelen. 

— (A zágrábi gazdasági egyesület) a magyar országos gazdasági egye
sület közelebb megtartatott közgyűlésére követet küldött Fodróczy Sándor 
ur személyében. A test vérhon küldötte a legszivesb fogadtatásra talált az 
illető körökben s többi között Korizmics László egyesületi alelnök társasá
gában gazdasági kirándulásokat tett Ercsibe s Érdre. 

b. — (Nagyvárad ki fog köveztetni) négyszeg kövekkel, a városhatóság 
egy ujabb határozata folytán. 

b.— (A jezsuiták számára Kalocsán) templomot s kolostort építenek; 
a gymnasiumot is azok fogják átvenni. Á kalocsai érsek ur a székes-káp
talannál 200,000 ftot tett le, mely tőke 10,000 ftnyi kamatját a jezsuiták 
élvezendik. 

b . — (A zöldbéka ezombja) igen kedves nyalánkság Amerikában. Vj-
Jersey-ben egy vállalkozó, tavakban tenyészti a zöldbékát és a ezombokat 
ezrével küldi" a piaezra, hol azokat csak nagyban áralja, százát egy dol
lárért. 

— Szerdahely, maj. 31 . Színészeink vannak, s igy a színészet élveiben 
gyönyörködünk ismét, ugyanis folyó hó 24-én érkezett ide Hubai igazgatása 
alatti huszonkét tagból álló magyar színtársulat, s már 26-án „Brankovics 
G y ö r g y " czimű drámában léptek fel tagjai, 28-án „Dalos Pistát" adták, 
mely alkalommal tudomására jött a közönségnek, miszerint a társulat hat 
előadásra bérletet nyitni szándékozik ; föltűnő, hogy a kisebbszerü városok 
sorában levő Szerdahelyben ütötte föl tanyáját egy ily számos és derék ta
gokból álló társulat, de a ki tudja, mily pártolásban részesült tavai itt majd 
négy hónapon át Kőszeginek minden tekintetben alantabb fokon álló szín
társulata, az azon legkevésbé fog csodálkozni; Kőszegi társulata mult évben 
Komáromból ugy jöt t ide, mint a vert had az elvesztett csata után, eladó-
sodva s ruháinak egy részét zálogban hagyva, s itt a lelkes csallóközi közön
ség buzgó pártolása folytán nemcsak adósságait kifizette és elzálogolt ruháit 
visszaváltotta, hanem a rendes színi dijakon kivül részben még magán uton 
gyűjtött segélyben is részesülve, a jólét áldásival távozhatott innét; a lelkes 
csallóközi közönségnek áldozatkész honfiúi buzgalma tehát a szini világban 
nem lehet ismeretlen, BŐt, mint értesülénk, a szellemi miveltségben előhaladó 
Csallóközt csakugyan „színészi Eldorádó" czimmel is jellemzik a vidéken 
működő magyar szim'szek; adja Isten, hogy eme szép jellemzést tovább is 
megérdemelje. — őszivetéseink nagy részt középszerűek, a téli nagy hó kö
vetkeztében néhol kivesztek, az égevényeken pedig feltünőleg sárgák, mig 
ellenben a laposabb vagy gyöpbŐl nem rég feltörött földek bő aratást ígér
nek; a tavasziak átalában jóknak mondhatók, pedig az időjárás reájok nézve 
nem épen kedvező, mert a huzamosan tartott szárazság után ujabban, ha 
permetez is kevés eső, ennek kedvező hatását elrontja a majd naponkint or
dító dühös szél és az ezzel járó dermesztő hideg. — Gyümölcsünk nem sok 
lesz, károsan hatott e részben fáinkra a május elején uralgott hideg, meg a 
későbben föltámadt cserebogaraknak roppant légiója. 

— Dunavecse, május 15-én az itt keresztül utazott Keszi társaságának 
felütött sziopadát s diazitményét, jótékony czélra használván fel néhány 
közjó iránt buzgó műkedvelő, Szigetinek Szerelem és örökség czimű darabját 
adta elő a dunacecsei községi iskolai könyvtár javára, mely közel 50 ftot 
jövedelmezett. A közreműködő kisasszonyok, jelesen J. J. J. M. és St. A . 
mind kitűnők valának ugyan, de különösen az első nevezetes jelét adta mű
vészeti hajlamának. A férfiak közöl különösen N. J. ur, ki Dunántúlról is 
kész volt átjőni, hogy a közczélra közreműködjék, K. P. mint eredeti öreg 
huszár és B. S. urak kiemelendők. J áték után Sz. P. k. n. érzéssel szavalta 
a mohácsi temetőt, J. M . e vidéken kellemes énekéről ismeretes k. a. pedig 
egy dallamot énekelt, mely mellett e dallam zeneszerzője N . J. ur accom-
pagnirozott. Vidékiek az idő kellemetlensége miatt csak kevesen jelenhettek 
meg, de azért némelyek, mint : F. M. B . L és F . P. urak, beküldött áldoza
taikkal bizonyitották a szent czél iránti buzgó érdekeltségüket. — Cs. 

— (Viszhang egy magyar kereskedőtől.) Miskolczról veszszük e soro
kat : Ön becses lapjának 23-ik számában megható örömmel olvastam, több 
ügyfelemmel együtt De Rivó György ur nyilatkozatát, hogy t. i. ezután, 
kizárólag magyar nyelven kezeli üzletét. Mi itt ezen talpig becsületes magyar 
ember nyilatkozatát, kivel több év óta kereskedői összeköttetésben állok, 
nagy örömmel fogadtuk. Szép példáját örömest követjük, annyival is inkább, 
mert a magyar levelezés kényszeríteni fogja mind a bel-, mind a külföldi 
nagy kereskedőket, magyar ifjainkat pártfogásuk alá venni, s kereskedésük
ben jobb állásokra alkalmazni. — B. 

A (A „Szent István" gőzös), mely Luozenbacher testvérek tulajdona, 
június 2-án megkezdé rendes járatait Pest és Esztergom közt. Pestről na
ponkint d. u. 5 órakor indul s 7 órakor Esztergomban van már, honnét más 
nap ismét 5 órakor indul és fél hétre már Pesten van. Útközben állomást 
tart Váczon s N.-Maroson. Jegyet a hajó födélzetén kell váltani. A ki oda 
és vissza egyszerre vált jegyet, dijelengedésben részesül, s nz ilyen jegy a 
nyár folytán bármikor használható. A z utas 30 fontnyi tehert is vihet ma
gával. E csinos kis gőzös legelőször a lóversenyek alkalmával állt a közön
ség szolgálatára. 

A (A vén markotányosné.) A z Afrikából legközelebb Francziaországba 
visszaérkezett 4-ik franczia sorezredben van egy 95 éves markotányosné, ki 
már 1779. óv vagyis 80 év óta szolgál az ezredben s azt azóta mindenüvé 
elkísérte s még moBt is testileg, lelkileg ép, j ó kedélyű s a tisztikar nyug
díjban részesíti. Ö résztvett az egyiptomi, németországi, lengyel, spanyol, 
orosz és afrikai hadjáratokban. Egyszer férjhez is ment Patru kapitányhoz, 
de a ki nemsokára elesett Lützennél. 

— (Czáfolat.) Kőszegről a következő sorokat veszszük : 
„ T . szerkesztő ur! 

„Némely egyének különös előszeretettel haszontalan s hamis koholmá
nyokat nyilvános lapok részére gyártani szoknak, azonban ilyes egyének a 
közönség előtt magukat elrejtezik. Hasonló koholmányon alapszik a „Vasár 
napi Újság 22-ik számának 2'54-ik lapján Széchenyi-gyászünnepélyre vonat
kozólag Kőszegről közlött tudósítás. 0) T. szerkesztő ur tiszteletteljesen fölké
retik, hogy ezen helyreigazítást becses lapjának legközelebb megjelenendő 
számában közzétenni szíveskedjék, és remélem, hogy igazság- és méltá
nyosságból ezen fölhívásomnak megfelelni fog. — Kelt Kőszegen, 1860-iki 
május 29-én. — Schlamatinger András, cs. kir. szolgabíró és sz. kir. Kőszeg 
városának h. polgármestere." 

*) E tudósításban arról értesültünk, hogy a cs. k. szolgabíró cs polgármester ur 
az elébb eltiltott Széchenyi-gyászünnepély megtartását rendelte meg utólagosan, s 2 0 0 
ftnyi alapítványt tett volna a Széchenyi-requiem évenkint i megtartására stb. — Swrt. 



+ (Nagytúrádon) két utczát le rombol nak a Körös partján s sz igy 
nyert tért sétánynyá alakítván, azt Széchenyi-térnek nevezendik. 

+ (A szegedi tanuló ifjúság) pünkösd másnapján a Széchenyi Istvánért 
hordott gyászfátyolokat nagy sirkoszoru közé fonva, azt a felsővárosi teme
tőbe vitte s Dugonics András sírjára tette le. A sir megkoszorúzása után a 
„Szóza to t " énekelték. 

+ (Május hó utolsó napjaiban) oly zordon időnk volt közel egy hétig, 
hogy budában és bundában jártak az emberek. E zordon időt a többfelé 
esett hó és j é g okozá. Holnapra is várnak valamit az emberek; legalább 
Ballá Károly időjósunk június 11-re igen heves és kimaradhatlan légválto
zást jósol . 

b . — (A tolvajokkal is szépen kelt bánni, > ezt hozza magával a kor és a 
civilisstió. A berlini népújság tisztelettel kéri azon tolvajokat, kik maj. 24. 
egy bizonyos házba betörtek, miszerint az elidegenített tárgyakat adják 
vissza, mert azok egy szegény leány több évi fáradságos keresményének 
eredménye. 

+ (Miss Pastrana) ismét fölmerült a lapok hasábjain. Most meg azt 
olvassuk róla, hogy Moszkvában, hol gyermekágyat feküdt, gyermekével 
együtt meghalt. Vájjon nem fogják-e ismét föltámasztani a lapok?! 

b. — (Garibaldi birtokát Nizzában), hol legközelebb lakott, gr. Vigier 
vette meg 150,000 frankon. 

b . — (Az orosz sajtó.) Szentpétervárott csak egyetlen orosz lap, az 
akadémiáé, bir azon joggal , mint egyedárusággal, hogy hirdetéseket közöl, 
a miért a kincstárnak évenkint nagy összeget fizet az akadémia. A többi 
lapok kiadói most megegyeztek abban, hogy ez összeget közösen fogják 
fizetni a kincstárnak, mi által a nyomasztó egyedárusságot megszüntetni 
óhajtják. 

© (Trejedelmes látogatás.) A z északamerikai köztársaság elnökénél 
Buchanan urnái legközelebb 300 újságszerkesztő tett látogatást, 100 delnő 
kiséretében. A szerkesztők közöl Mitchell volt oly szerencsés, ügyfelei nevé
ben az elnökhöz beszédet tarthatni. A z elnök is hosszú feleletet adott, mely 
ki volt czifrázva adomákkal — és igy igen jól mulattak. 
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Világos. 

Világos indul s íi-ik lépésre matot mond. 

A 18. számú fe ladvány megte j t é se . 
(Keletit, diai ) 

Világos. 
1) F h 6 — c l 
2 ) b 2 - b 4 
3) B d 1 — d 2 
4) B d 2 - d 4 =1= 

•SÓii-t. 
b 7 — b 6 A ) 
b 6 — b 5 

K e 4 — f 4 

Világos. 
1) 
2) b 2 - b 3 
3) B d 1 — d 2 
4) B d 2 — d i 

A ) SOtét. 
b 7 — b ő 
b 6 — b 4 

K e 4 — f 4 

Helyesen fejtettelt n i t c Letten .- Bárd Meszéna. — Adandón i Kárliczky Gyula. 
— Sijlr-Bai:rban : Rosenberg Móricz. — Tissa-Furedtn ; Nánásy Gynla. — Parabuttlan: 
Rotbfeld Józaef. — Ptilen t Cselkó György. — Kolozsvárt \ Törpényi Lajos. — Csongrádon: 
Keller Lajos. 

Rövid értesítenek. Eger : Sz. I. A 7-ik sz. játszmában C6ak két kis sajtóhiba van. 
A 26) lépésnél V helyett F, — a 33)-nál pedig e ti helyett c 6 olvasandó. — jtf.- VoUárhely. 
D. G. 1) V c 2 — c 4 =|=; pedig ez csak egy lépés, nem három. — K.-Kúrtoj \ Z. J. önt 
is szivesen számítjuk sakk-barátaink sorába : de a megfejtések még egyszer figyelmesen 
megtekintendók. — X.- Várad : V. Annál nagyobb lesz örömünk, ba később nem csak a 
lépések, hanem a megfejtések is hibátlanok lesznek. — Kolosstár : I. L. Az 1. sz. alkalma
sint használható lesz. A megfejtéseket illetőleg, meg vagyunk gyózódve, hogy ön a 19. s 
20. sz. feladványunkat ia kitalálja, ba még egyszer figyelmesen megnézi. 

gk\T~ Sakk-barátainknak jelentjük, bogy az első magyar sakk-könyv már 
megjelent. Czime : „ A sakkjáték elemei. Lange M. nyomán irta Rozsnyay Má
tyás." Ára 8 0 kr. — Kapható Heckenattnál « általa minden magyar- és erdélyországi 
könyvkereskedésben. 

Színház i napló . 

Péntek, jun. 1. Reményi Ede ur, hegedűművész hangversenye. Ezt meg
előzte : „Hogy lehet hirt szerezni-' czimü franczia vigjáték. A hangverseny 
ismét nagy közönséget gyűjtött egybe. Reményi ezúttal is kitűnő sikerrel 
játszott; legnagyobb tetszést vívott ki népdalaink előadásával. Természete
sen a „velenczei carneval" humordús átirata sem maradt el. Kívüle a hang
verseny érdekét emelték még : Huber Ida és Füredi gyönyörű énekeikkel. 
A zenekar W e b e r „Oberon"-ja szép nyitányát s a „Székely leány" nyitányát 
játszta el. 

Szombat, jun. 2. „A xxindsori vig nők." Vig opera 4 felv. E g y hét lefor
gása alatt csupán ez egy operát láttuk, melyben Hol lósy -L-né és Füredi egy 
időre bucsut vettek a közönségtől, hogy nyári szabadságidejüket használják. 

Vasárnap, jun. 3. „Nagyapó." Eredeti vigjáték, dalokkal, 3 szakaszban. 
Irta Szigligeti. E darab, daczára annak, hogy már sokszor került szinre, még 
mindig elég vonzerővel bir a közönségre, mely, kivált Szerdahelyi ügyes já
tékán, igen jó l szokott mulatni. Érdekességét ez nttal az is emelte, 
hogy Gyula szerepét Füredi, Böjti Zsuzsit pedig Bognár Vilma adta, kik 
mindketten igen szépen énekelték a darabban előforduló népdalainkat. Szi
lágyi ö-nak a „nagyapó" egyik legjobb szerepe. Némethiné is szokott ügyes
séggel játszott. 

Hétfő, június 4. „A szigetvári vértanuk." Eredeti szomorújáték 4 felv. 
Irta Jókai Mór. 

Kedd, június 5- „A próféta." Opera 5 felv. Meyerbeertől. 
Szerda, június 6. „Falura kell mennie." Vigjáték 3 felv. Felvonások 

közt a bajai népzenetársulat szerb és magyar népdalokat s egy „Indulót" 
játszott sajátszerű hangszerein, tamburákon. 

Csütörtök, június 7. A szinház zárva volt. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 
5125. lt -Huiijad Gy. Zs. Az „egy lap a történelemből'1 igen érdekes, de el fogja 

ön ismerni, hogy azt m09t nem közöl Én-tjük. Később, li > a czélzás nem lenne oly kézzel 
fogható, talán igen. 

5126. Sopron. S. G Köszönettel vettük a becses ujabb küldeményt. 
5127. Tl.-Brrcny. B.B. A tudósítás egy résíét rnár megéli zte egy hasonló; a többi 

mielőbb következni fog. 
5126. Egy pár szú a magyar divat érdekében. Nem eléggé fontos „egy pár 

sző" Hogy valaki „megzsinóroztatja a pantallóját", hogy a „kalapokon olv nagy bokor 
árvalyánybajat látunk néha," hogy „az az irtózatos hosszn bot igen kezd terjedni'' — 
az valakinek bátran nem tetizhetik, de kár az ellen oly komolyan pennához nyúlni. 

ál29. A megtért rabló. A veniró jót akar,de verselni nem tud, vagyis „jó emberi 
de rosz muzsikus."' 

5130. Vasmegye. Chy •)• A falusi jegyzők rlleni kifakadásokat bővebben s komo
lyabban kellene indokolni, hogy az igazság kiderüljön. 

5131. P. Jnkabszállns. N. J. Vájjon, az illető elfoglalja-e, és mikor hivatali uj 
állását? arról e perczig még nincs biztos tudomásunk. 

6L32. M.-Sziget. V. G. Térhiány miatt nem közölhettük a gyászfeliratokat. Alig 
győzzük az ünnepélyeket, miket legalább érinteni, a mai idők hírlapírójának mulhattati 
kötelessége. 

5133. Korlath. T. Á. A nyereményt beváltottuk s ugy tettünk vele, a mint kí
vánta ön. 

5134. Pá . . on. Sz. E. Kalap-utcza, saját ház 15. szám. 
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T A R T A L O M . 

Vázlatok a magyar viselet történetéből (folyt, képpel). Visktltty B. — A buzogány-
tSyilas S. - Vig ezimborák. Tóth E. — Kurbán bég (folyt.) J lm Jf. — Gróf Széchenyi 
István Döblingben (képpel). — Sárospatak éa régi vára (vége, képpel). — A rózsa tör
ténete és fajai (vége). S. F. — Tárház : Kakas Márton levelei 125. — Tótmegyeri eke-
és ízántásver.-eny. A magyar Akadémia palotája. Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, 
kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi ojsdg í Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői 
mondanivaló. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő : Pákh Alber t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Ktadd-tulajdonoí Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Laaderer és Hetkenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1860. 




