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** (Xántns János Amerikában élö hazánkfia)
— a „Győri Közlöny" szerint — a nem rég kül-
dött 600 dbból álló madárgyüjteményen kivül már
ismét 500 db kitömött mexicói madarat szerzett
nemzeti muzeumunk számára; azonkívül nagy-
szerű hüvelyes növény- és maggyüjteménye is van
a tervezett pesti füvészkert részére. Különös fi-
gyelmét forditotta továbbá a tavaly az ő jelenlé-
tében alakult pesti állatkert jövőjére és ellátására
ugy, hogy jelenlegi tágas consulsági palotájának
udvarán és kertjében pintyek, rigók, papagájok
máris nagyszámmal vannak kalitkában, azonkivül
pedig 1 jaguár, 2 párducz, 1 medve, 4 hangyász,
1 őz és számos mókus részint lánczon, részint
szabadon; továbbá flamingók, kanalas gémek és
fáczánok sétálnak ide s tova. — Mindezeket nem
csekély faradsággal gyűjtötte, azért igen-igen fáj-
lalja, hogy az akkor oly nagy lobbal és érdekelt-
séggel fölkarolt állatkert ügyét, azóta, mint már ő
is tudja, a közönyösség elejtette. Most már —
a mint mondja — e szép és ritka példányokat
vagy eleregetni, vagy pedig ide s tova elajándé-
kozgatni kényszerül oly egyéneknek s társulatok-
nak, kik azokat becsülni*lesznek képesek.

** (Verekedések.) Apátiban, mint a „B—r"
értesül, a napokban nagy korcsmai verekedés volt.
Hatan súlyosan megsebesültek. Mi tehát egymás
közt még nagyobb háborút viselünk, mint jelenleg
foly Lengyelországban, mert ott többször megtör-
ténik, hogy a csatározás csak egyetlen egy orosz
könnyű sebesülésével végződik. — Bécsben is a
Brigittenauban összekaptak a katonák s csak
négy órai heves tusa után sikerült az őrjáratnak
félbeszakitni a veszekedést.

""(Kegyetlen rablók.) Német lapok ismét egy
rémes rabló-vezérről beszélnek, s ez Duma Ádám,
ki még az 1848 előtti időkből ismeretes. Azóta
Szerbiában lappangott, s most Temesmegyében
garázdálkodik. A múlt hóban ugyanis több czin-
kostáreával Solticzán támadott meg egy özvegy-
asszonyt, kinek leánya épen menyasszony volt és
közhír szerint 10,000 ft. jegypénzt szánt vőlegé-
nyének. — A szegény asszony azonban nem tu-
dott többet adni 700 forintnál, a miért ruhájára
borszeszt és olajat öntve, ezt rajta meggyujtották.
Ekkor kinjában minden ékszerét előhozta, vala-
mint kötleveleit is, de ezeket a rablók, mint ha-
tzonvehetleneket, tűzbe lökték.A mint pedig ész-
revették, hogy a konyhában a szolgáló kenyeret
akar sütni, megfogták az asszonyt s beledugták
az égő kemenezébe. Mikor látták, hogy 10,000
forintot igy sem csikarhatnak tőle, kihúzták és
leányát fogták elő. Ezalatt a szolgalónak sikerült
menekülni, a ki lármát ütött, sazösszecsődültnép
előtt a rablók szépen elvonultak. Valaki azonban
közéjük lőtt, s egyet talált is, de ezt maguk a rab-
lók, hogy őket el ne árulhassa, majdnem halálra
verték.

** (Névváltoztatás.) Ochs Ármin, trencsénme-
gyei révfalusi kereskedő, vezetéknevét felső en-
gedelemmel „Roth"-ra, változtatta.

"* (Halálozás.) Klapka József, Klapka György-
nek édes atyja, e hó 11-kén délután Aradon meg-
halt. Béke lebegjen hamvai fölött.

** (Halálozás.) Hetenyén e hó l-jén temették
el Véyh Mihály ref. főesperest, életének 85-ik
s lelkészségének 58-ik évében. Második neje Vajda
Júlia, a Csokonai által halhatatlanná tett Lilla
volt. Az elhunyt felett hárman is tartottak gyász-
beszédeket. Áldás hamvaira!

Nemzeti színház.
Péntek, máj. 8. „Kártyavetönö." Dráma, 5

felvonásban.
Szombat, máj. 9. „Ernani." Opera 4 felv. Ze-

néjét szer. Verdi. Carina Anna mint szerződött tag
ez estén lépett föl először. Játékát köztetszés
kisérte.
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Vasárnap, máj. 10. ,,.4 i-sik<»'«."[-Eredeti nép
színmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti: zenéié
szerz. Szerdahelyi.

Hétfő, máj. 11. ,.A jó lovatok." Szinnaü 4
felv. Sardou után francziából ford. Szerdahelyi K

Kedd, máj. 12. „Esmeralda." Regényes bal-
lett 4 felv. Hugó Vietor ,,Notredamei toronyőre'
után szinre alkalmazta Campilli.

Szerda, máj 13. ,,A Mátrai vadászat.' Eredeti
vígjáték 3 felv. Fáy Andiástól.

Csütörtök, máj. 14. ..Dobó Kntirz<t." Törté-
neti népszínmű Tóth Kálmántól.

Budai {népszínház.
Máj. 8. „A börzén" — és „Nevelő *-zer baj

közt." Vígjátékok 1 felv.
Máj. 9. „Dunnnan apó és fia utazása." Vig

operetté 3 felv. Offenbachtól.
Máj. 10. „Choujieuri ur otthon lesz." Ope-

retté 1 felv. — és „Eleven holt házaspár." Bohó-
zat 1 felv. A kis bohózat elég mulattató elemmel
bír ugyan, de oly túlzások vannak benne, melyek
az egészet hihetetlenné teszik, s igy hatását is
teljesen lerontják. Ezen pedig könnyű lett volna
segíteni, s akkor a népszínháznak egygyel több
magához illő kis darabja lenne. A főszerepet
benne Zádor vitte, de nem oly könnyüséggel, mint
az ily darabban várni lehet. Kőrösiné játéka sok-
kal sikerültebbnek mondható.

Máj. 11. „Dunanan apó és fia utazása." Vig
operetté 3 felv. Offenbachtól.

Máj. 12. „A szép juhász." Eredeti népszínmű
3 szakaszban. írta Szigeti. Zenéjét Egressi B. Ez
estén Réthy és annak kis fia Jenő is föllépett.

Máj. 13. ,,C-sario" vagy „A férfi gyűlölő."
Vigj. 4 felv. Töpfer után forditotta Jakab István.

Máj. 14. „A párisi utezni tánrzosnö." Fran-
zia életkép 3 szakaszban.

Szerkesztői mondanivaló.
6587. Igló. S. G. A nekünk szóló sorokat örömmel

olvastuk, s a város hazafiui ajánlatára föllelkesedtünk. Kö
zelebb egész terjedelmében fogjuk azt ismertetni; remél-
ük, hogy az illető helyeken megérdemlett figyelemben fog

részesülni. Egy felsővidéki gazdasági tanintézet felállítá-
sára keresve sem lehetne kiesebb és alkalmasabb helyet
találni, mint az Igló város által felajánlott helyiségeket a
Hernád partján. — A mellékelt iromány kézbesítve van.

6588. Bécs. K. T. Múlt héten két levél ment fel egy-
másutiin, különböző czimek alatt. Vájjon van-e szükség
harmadik galambra?

6589. Kertes/, Miska. Hanti ördöge. Az elsőnek két
végsora némely jó barátunk által igen balra m agy áraztat-
hatnék. Az utóbbi ellen tán nem lesz kifogása senkinek.
A régiebbek is megjöttek s még nyitva a pálya elóttók.
Pontos czimzet bejelentése mellett vagy bármely megbi-
zottnak a múltra nézve is rendelkezésére álhink.

6590. Egy cser romjainai. Örömmel látjuk önt bol-
dogult testvére nyomain Forma és kifejezés tekintetében
volna egy pár észrevételünk, ,de hiszszük, hogy a komoly
törekvés, mely e kezdeményt jellemzi, nemsokára kifogás-
talan müveket fog életre szólítani.

6591. B.-Kajar. B. P. Köszönjük szépen. „Ta-
lány'"-okat nem közlünk, különösen nem ily gyenge kísér-
leteket. Biztosithatjuk, hogy az „Üstökös'4 sem él effélék-
kel — azért hát csak itt vesznek azok.

6592. Egy kis leányhoz. Kiadjuk belőle azt a három
sort, mely nekünk nagyon tetszik :

„Szerettem tisztán, forrón s igazán,
Tűrtem, szenvedtem s áldozám
A legszentebb érzést oly paz a r á n . "

Ez jó, hanem a többi nem poéta szájába való.
6593. Kajdars. Cs. Zs. A becses közleményt vettük

s adni fogjuk.
6594. Baja. Részvéttel olvastuk a sorokat s örömest

segítjük elö nemes törekvéseiben, mihelyt arra kedvező
alkalom kínálkozik. Bizonyost a jelen esetben még nem
ígérhetünk, de — talán.

6595. Baja. L. L. Női kezek s ily kemény tollú rek-
lamáczió : ,,ne tegyn készakartva ugy a hogy ön akar,
hanem a szerint tárcsa az, mint az előfizetők kívánják!"—
Megijedtünk! Tüstént sürgönyt küldtünk a bűnös kiadó-
hivatalba s kérdeztük, hogy mi dolog az? Rögtön meg-
küldték nekünk onnan az apr. 30-án Baján kelt meg-
rendelő levelet, mely igy hangzik : „Tek. szerk. ur! A
Magyarhonban közkedvelt hiven pártfogolt ön becses

lapjára van szerenuém előfizetni, ide zártan küldök fél-
évre járandó sommá pénzt, az az 3 ft. őrsit, értékben, tisz-
telője L. L." A buzgó kiadóhivatal nem gondolhatott egye-
bet, mint azt, hogy itt a Vas. Újságról van szó — s ime,
most kisül, hogy nagysád a Polit. Újdonságokat kivánja! A
dolog azonnal rendbe lőn hozva, s bocsánatot kérünk a pil-
lanatnyi tévedésért. A mennyire tőlünk függ, mindenkor
is rendben lesznek az efféle dolgok, de nagysád meg fogja
engedni, hogy jövőre pontosabb megrendeléseket kérjünk,
mert csak iey lehetséges azutín, hogy a „tek. szerk. ur a
szerint tartsa, a mint az előfizetők kivánják."

SAKKJÁTÉK.
177. sz. feladv. Sperber F.-től (Debreczenben).

Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

40-dik számú já tszma.
MOEPHY és AJíDERSSEN között. Parisban, 1859.

Világos (M). Sötét (A).
1) e 2 - e 4 e 7 — e 5
2) f 2 - f 4 e 5 - f 4 :
3 ) H g l - f S g 7 - g 5
4) F f 1 — c 4 F f 8 — g 7
5) 0 — 0 d 7 — d 6
6) c 2 — c 3 H b 8 — c 6
7 ) D d l - b S V ^ * - » 7
8) d 2 — d 4 a 7 — a 6
9) H f 3 — g 5: V e 7 — g 5 :

10) F c 4 - f 7: t K e 8 — d 8
l l ) F c 1 - f 4 : V g ö - e 7
1 2 ) F f 7 — g 8 : F c 8 - g 4
l 3 ) H b l - d 2 K d 8 - d 7
1 4 ) F g 8 — d 5 H c 6 - d 8
l 5 ) F d ö - b 7 : H d 8 — b 7-
16)Vb3-b7: a « - a 5
17)Ff 4 — d 6: Fg7 — d4 +
18) c 3 — d 4 : V e 7 — d 6 -
19) B f 1 — f 7 f K d 7 — e 6
20) V b 7 — b 3 f Sötét feladja.

A 172-dik számú feladvány megfejtése.
(Engel Imrétől Pesten.)

Világos. Sötét.
1) HdS — b4 Kd4 — c5
2 ) H b 4 - d ö eő — e 4 A)
3 ) K e 6 - e 5 e 4 — e 3
4) d 2 — d 4 ^

•2)
A)

K c 5 - d 4
K d 4 — e 43 ) H a 5 - b 3 t

4) d 2 — d 3 £
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

K-Kürtösön : Csetniezky Károly. — Pesten : Cselkó György.
— K.-Sz.-Miklóson : Bankos Károly.— Debreczenben : Sper-
ber F. — Zagyva Imre. — Egerben : Tilkovszky F. —
Kövágó-Örsón : Gold Samu. — Böcsön : Kispál Abris. —
Pécsett : Ritkay János. — Sárospatakon : Róth Kálmán. —
Tályán : Nagy Lajos. — M.-Verebélyen : Grlesinger Mór.
— Vácion : Niczky Pál.

Rövid értesítések. Sárospatak : R. Ha a mértéket
megütik, szívesen látjuk. — Tálya : N. L. Üdvözöljük
Önt, mint ismét egy ügyes tanítványunkat. Reméljük a
többszöri találkozást.
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TARTALOM.
Az ungvári g. e. püspöki lak és főegyház (képpel).

Zombory j<?. — Repülj. Szél Farkas. — A Vág-folyó.
Bolgár Emil. Természetes ásványos gőzfürdő a császár-
fürdőben Budán (képpel). - Lenau Miklós (arczkép). —
Bécsi levél. — Régi magyar íratok. Közli : Karácson J. —
Egyveleg. — Tárház : Közintézetek, egyletek. — Ipart
gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — a
Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk- 4

játék. — Heti naptár.

Pest, május 24-én 1863.

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 6 3 - i k é v r e :
a Vasárnapi Ujsás én Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

íel évre (j a i m á r—június) g ...

Csupán Politikai Újdonságok :
Egész évre (január—december) fi ft

3 ft.

Egész évre {január—december) 10 ft.
Csnpán Vasárnapi U.jsaK :

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január-június) 'Ah. Fél évre (január-június)

k o h a r v I s t v á n .

A férfiú, kinek alakját jelen képünk mu-
tatja, szintén egyike amaz erős, szívós ma-
gyar jellemeknek, kiknek példányait a ma-
gyartörténelem szomotu korszakai oly nagy
számmal tüntetik fel.
Különböző politikai né-
zetek szerint különböző
módon hivék boldoggá
tenni e hazát, s mind-
egyik részen gyakran
volt bámulatra ragadó
az elszántság, az erő és
kitartás. Ilyen volt Ko-
háry István, s azon fe-
lül hálántékira a költé-
szet géniusza is tűzött
egy babérfüzért.

Fussunk végig a
nevezetes férfiú nem
mindennapi életpályá-
jának kitünőbb pont-
jain.

Hontmegyében, a
meredek hegyen épült
csábrági várban 1649
márczius 11-én szüle-
tett; atyja a lévai vár
alatt hősi halállal ki-
múlt Koháry István,,
anyja Balassa Judit
volt.

Iskoláit a bécsi
egyetemben végezte,
hol kitűnő elmetehetsé-
gei korán bámulóivá
tették tanárait és nem
tanárait. Egyszer grót
Zrínyi Miklós, a költő,
meglátogatván az isko-
lát, üdvözlése az akkor
tizennégy éves ifjú Ko-
háryra volt bízva, s
szónoklatával annyira
magára vonta a nagy
ember figyelmét, hogy
ez a legelismerőbb sza-
vakkal buzditá őt a
bölcsészet gondos ta-

(1649-1731.)

S hogy a tanács fogott az iíju lelkén,
alább látni fogjuk.

Befejezvén tanulói pályáját, az alig ti-
zennyolcz éves ifjúnak a füleki vár fókapi-

K O H l R T ISTVÁN. - (Egy régi olajfestme-ny u t á n.)

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. . „.)
Kiadó-tulajdonos BeckeD*»t £u»ztav. — Nyomtatja I.nndertr és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szán alatt Peitea 1868.

nulmányozására, „mint a melynek akár a
polgári, akár a katonai pályán a legtöbb
hasznát fogja venni."

tdnyságát kellett átvennie, mint a mely
állomásra az uralkodó I. Leopold által, min-
den mentegetőzései daczára is kineveztetett •

s igy mielőtt a fiatal kor élveit és örömeit
megizlelhette vagy csak ismerhette volna is,
a legkomolyabb gondok borulának a még
gyermek sima homlokára, s ugyancsak fá-

radságos elfoglaltatás-
nak nézett minden ol-
dalról elé, mert a fü-
leki vár nem a legjobb
karban, s a törökök
örökös nyugtalanitá-
sainak volt kitéve. De
Koháry igen nagyra
vette fejedelmének bi-
zodalmát, s feltette
magában, hogy azt meg
fogja érdemelni.

A sors ugy akarta,
hogy ebben váltig le-
gyen módja.

A törökök részéről
szüntelen megtámadta-
tások, elég alkalmat
szolgáltattak az i f j u
hadfinak, hogy ébersé-
gét és bátorságát kitün-
tethesse; s ő annyiszor
verte vissza azokat,
annyi prédákat elfo-
gott, és rabokat meg-
szabadított , hogy mi-
dőn később a császári
hadak is védelemre és
üldözésre küldettek,
„vezérkalauzul" Ko-
háry rendeltetett mel-
léjök; s valóban alig
volt e vidéken azon idő-
ben győzelem, melynek
dicsőségéből a legna-
gyobb rész, nem Fülek-
vár bátor ifjú kapitá-
nyát illette volna.

Nem kellé sokáig
várakoznia, hogy hű-
sége is p r ó b á r a té-
tessék.

Az időben a törö-
kön kivül, — vagy in-

kább ezzel együtt, — Tököly hadai is dúl-
tak a hazában. A porta, melynél Tököly se-
gélyt keresett, utasította ótalmazására Ibra-

21-ik szám. Tizedik évi folyam.
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himot, a budai basát, Apaffíhoz pedig pa-
rancs ment, hogy hadaival csatlakozzék az
Ibrahim seregéhez. Önöd már meg volt
véve és felperzselve, Kassát bevették, Eper-
jes, Lőcse, Tokaj és Szádvár megadták ma-
gukat. Most Fülekre került a sor, melyet a
három egyesült sereg, — összesen mintegy
140 ezer ember, — egész erővel ostrom alá
vett.

Fülek magas sziklára épült vára a bá-
nyavárosok kulcsa és védbástyája, és igy
igen fontos pont volt, s Tököly elhatározta,
azt minden áron kezébe keriteni.

De Koháry a főkapitány, megtörhetlen
lélekkel járt el az ótalomban, s mint Sza-
lay mondja (M. 0. tört. V. k.) „kész volt
inkább romjai alá temetkezni, mint a gond-
jaira bizott kincset átadni." Két hét telt el
már az ostromlásban, s a lassú haladás még
dühösebbekké tette a támadókat, ugy hogy
pár nap alatt a város tönkre téve, a vár is
csaknem kőhalommá lőve, a beleszorult
népség pedig a kétségbeesés szélén volt; s
az ellentállásnak semmi sikerét nem vár-
hatva, a várbeliek Koháry tiltakozása és
ellenzése daczára alkudozáshoz fogtak, s sza-
bad kimenetelt kértek és kaptak, Koháry
pedig, ki minderről hallani sem akart, sőt
Tökölyt szemben is pártosnak és törökpri-
béknek szidta, lóra kötve mint fogoly a
regéczi várba hurczoltatott, 1682 september
11-én, honnan egy év múlva az ungvári,
majd a pataki tömlöczbe tétetett át; miután
pedig Tökölynek sem rábeszélései és Ígére-
tei, sem fenyegetőzései és kinzásai, eddigi el-
vei iránti hűségről el nem tántoríthatták; a
felkelő vezér elhatározta, hogy kivégezteti.
E szándokától azonban mások ösztönzésére
elállván, Munkács legmélyebb börtönébe
vettette Koháryt, s a mint Gyöngyösy irja :
„konyhai mosadékra hozatott zavaros vizzel
lovászok prebendájára süttetett száraz ke-
nyérrel sanyargató, a régi szemétnek nedves
penészéből származott dohossággal szédeleg-
tető és abból szaporán tenyésző hangyáknak
gyakori serkentgetéssel nyugtalanitó,és más
sokféle nyomoruságokkal teljes rabságban
tárták," honnan csak 3 evés 2 hónap múlva
1685 november 6-án szabadult meg, midőn
a vár a Leopold seregei által bevétetvén, a
halálhoz már közel álló hős, az omladékok
közöl kiásatva, megszabadult.

Őseinek sasfészkében Csábrágon vala-
mennyire erőhöz jővén roncsolt egészsége,
Bécsbe ment, hol Leopold által udvara je-
lenlétében öleléssel fogadtatott, a „hűség
martina" disznévvel, nagy aranylánczon
függő arczképével, s Fülek várának és a
hozzátartozó uradalmaknak örökös tulajdoni
jogával ruháztatott föl, ezenkivül a Dunán-
inneni kerület tábornokává s a bányavidék
parancsnokává neveztetett, mig a pápától
egy diszkalappal és dicsérő-oklevéllel tisz-
teltetett meg. 1685-ben végre grófságra
emeltetett.

Ennyi kitüntetés még több bátorságra
és kitartóbb hűségre ösztönzé vala Koháryt,
de hadi pályájának csakhamar véget vetett
a sors. 1686-ban Eger alatt egy török golyó
jobb kezét végkép használhatlanná tette, s
midőn a Dunán-inneni részek, s Koháry jó-
szágai is Rákóczy kezébe kerültek, Budára
vonta magát, hogy I. Józseftől kapott altá-
bornagyi rangjával, s III. Károlytól nyert
nyugalmi dijával csendességben tölthesse
el hátralevő napjait.

Azonban 1714-ben országbiróvá nevez-
tetett ki, s ettől fogva az igazságszolgál-
tatás és jótékonyságban találta minden él-
vezetét, örömét és elfoglaltatását.

Meg van róla irva, hogy nem volt pe-
res üoy, a mi birósága elébe tartozott, hogy
azt maga át ne nézte volna, s ítéletei és

végzései, mindenkor a legrészrehajlatlanabb
és szigorú igazság hangján szóltak. A tör-
vényszolgáltatás gyors lefolyására különös
gondja volt s e részben a biróságok eljárá-
sára ép oly figyelemmel ügyelt, mint Hont-
megyére, melynek örökös főispánja volt s
melynek gyűlési határozatait még beteg
korában, ágyában is mindig végig nézte.

Emberszerető nemes szivéről tanúskod-
nak a vallás és nevelés oltárára hozott azon
több rendbeli áldozatai is, melyek szerint a
mint Mocsárynál (Nogrdvm. ismertetése) irva
van, jótékony czélokra többet adott hétszáz
ezer forintnál. Végrendeletében különösen
gondoskodott tiszteiről és polgárairól, s
ugyanabban koldusok és kórházak számára
48,000 ftot hagyományozott. A váczi sz. fe- j
renczrendü szerzetnek a kolostor épitésére
30,000, egy oltár készíttetésére 3286 frtot
ajándékozott, s a háládatos szerzetbeliek a
kegyes patronus olajba festett arczképét bu-
csuk alkalmával megkoszorúzva szokták a
templomba közszemlére kitenni, egyébkor
pedig ebédlöjöket disziti az. Erről van raj-
zolva a lapunkban adott arczkép, mely Ko-
háryt öreg korában ábrázolja a háttérben
az általa alapitott váczi kolostorral.

De mint föntebb emiitök, a bátor és
széplelkü Koháry költő is volt, pedig egy
olyan században nyúlt a lanthoz, mely köl-
tőkben feltűnően szegény volt, de a melynek
költői egyátalában nem valának szegények.

A tizenhetedik század csak hat költőt
szült a magyar nemzetnek, s a véletlen ugy
hozta magával, hogy e hat mind előkelő
férfiú volt. liimay János gazdag és tekinté-
lyes állású, Beniczky Péter a váczi kir. fő-
kapitány fia, szentelt vitéz, Zrínyi Miklós
gróf és vezér, Liszti László báró, Gyöngyösi
István alispán és egy falu ura, Koháry gróf
volt.

Költeményein meglátszik a Zrínyi ta-
nácsa. A bölcseség soha sem hagyta öt el.
Ez világitotta be sötét börtönét, ez enyhí-
tette lelki keserveit és testi fájdalmait, ezzel
üdítette munkában elfáradt lelkét, ez tévé
kedvessé nötelen élete magános óráit.

Koháry a szó teljes értelmében philo-
soph-költö volt. Nem is lehetett más. A sze-
relmet ö nem ismerte, nem ismerhette. Az
iskolából a várba lépett. A mint a könyvet
letette, fegyvert fogott. Szivélete erőszako-
san el volt nyomva. Nála nem is működhe-
tett más csak az agy, csak az ész. Ezt mu-
tatja, ezt bizonyltja minden verse. Akár egy
parainesist olvass, akár e költeményeket.
Egyik sincs gondolkodásra ébresztő tanul-
ság nélkül.

Koháry költeményei 10 füzetet tesznek;
ebből 5 a fogságban született 1683—84—
85-ben; egyet 1686-ban diktált, midőn már
jobb kezét elvesztette, egy 1706-ban másik
1721-ben, s egy 1826-ban született, tehát
még 76 éves korában is verselt. A nemzeti
múzeumban kéziratai is vannak.

A halál ott érte az agg férfiút, a hol
született, a csábrági várban 82 éves korában,
1731 márt. 29-én. Szathmári Károly.

Pünkösd napján.
Imádkozzunk oh jer ide, jer, jer
Összetett kezekkel.
Megkondult már a,harang szava,
Nyitva van a templom ajtaja; — —
Térjen az be, a kinél a lélek
Könyörögve tér meg Istenének,
S a könyörgés legszentebb imája :
Áldást kér a szép magyar hazára.

Virágosán köszöntött be pünkösd,
Téritni a bűnöst — — —
Megteremek bocsánatot ád,
Az igaznak arany koronát;

Hit, reménység csalhatatlan fénye
Száll annak le födetlen fejére,
Kinek csupán egyedüli vágya
Áldást kérni a magyar hazára.

Imádkozik a nap is az égen — — —
Megszentelt hevében
Kéri, kéri az egek urát :
Boldogságban lássa e hazát!
— — S ifjú gyermek tisztes arczu aggnak
Szavaira figyelmesen hallgat,
Hogy rebeg, hogy mosolyog a szája
Áldást kérve a magyar hazára.

„Nézz az égre és a földre, gyermek — —
Földobog-e kebled?
Ott a menny-bolt, itt a zöld határ— —
Mind a kettő imádságra vár.
Itt a földért könyörögj a porban,
Hogy a lélek boldoguljon ottan,
S mint a napnak szép, arany sugara : :
Áldás nézzen a magyar hazára.

S ifjú gyermek, tisztes arczu vénnel
A templomba mén el — —
Nyitva már a szent ház ajtaja,
Kihallik az imádság szava
Oh ! mint hívja magához a lelket!
Imádkozni —jertek ide, jertek,
Kinek csupán egyedüli vágya
Áldást kérni a magyar hazára.

Magas Isten! hit a hű imád itt,
Küld le fénysugárid.
Kiknél a sziv lángolón dobog,
Itt vannak a hű apostolok.
Prédikálják az ifjú kebelnek,
Hogy rebegje imáját a gyermek;
Hogy szivének minden dobbanása
Áldást kérjen a magyar hazára!

Dömötör Pál.

Abdnl-Áziz hazatérte.
Konstantinápoly, május 4-én.

Végre valahára, tegnapelőtt megérke-
zett itt a zultán, miután hetekig hasztalan
várták visszajöttét.Egyiptomban mulatott és
e mulatság belekerült az egyiptomi kor-
mánynak annyi milliójába, melyekkel az
eladósodott kormány tartozásait csaknem
leróhatta volna. Hiába! török gusztus,török
oekonomia.

Csak az a h á r o m darab gyönyörű
cserkesz hajadon is, kikkel a többi között ő
felségét megajándékozák s kiket nagy szíve-
sen fogadott a zultán, legény embernek is
megért sok ezerjó arany pénzt, hát még oly
feleséges felségnek, mint a milyen a török csá-
szár, ki csakugyan elmondhatja, hogy minden
ujjara van tiz, ha több nem. Az álmos könyv-
ben is az áll : zultánnak lenni, jó. Bizony jó.
Egy magyar menyecske azonban fölér mégis
száz török odaliszkkal, mint ezt néhány év
előtt mutatá ki a bécsi török követ . . . . y
magyar grófnő előtt. „Minek tartanak önök
annyi feleséget?" kérdé a bájos hölgy, a mi
férjeink, lássa, beérik egygyel, már mint egy
feleséggel." — „Oh, grófnő" válaszolá az ép
oly elmés mint udvarias követ, „ennek igen
természetes oka van. Mi sok nőben csak
szétszórva találhatjuk meg azon szép tu-
lajdonokat, mikkel például ön, egymaga
bir." Egy igazhitü muzulmántól elég csi-
nos bók.

A hajóraj, melylyel a nagyúr jött, már
április 30-án érkezett meg a „herczeg-szi-
getekre" és Chalki előtt horgonyt vetett. A
zultán a jövő napig fékezé türelmetlenségét,
hogy a nagyszerű mérvben történendő elfo-
gadási ünnepélyeknek kölcsönözze a legna-
gyobb fényt. Az itt maradt miniszterek
Chalkiban keresek föl a fejedelmet és a csá-
szári hajó födélzetén épült kristály-sátorban
voltak szerencsések az uralkodó szine elöt-
megjelenhetni, hol csibukkal s fekete kávét
val kináltattak meg. Pénteken déltájt a ha-
jóraj megindult. Elöl a kisebb s nagyobb ha-
dihajók, melyek nemsokára a dolmabagdsei
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révben kötöttek ki. Ezeket követé a császári
gőzös, mélynek fő-árboczán aranyos himzetü
nappal ékeskedő vörös selyem zászló lo-
bogott.

E gyönyörű hajó, az egyiptomi alkirály
ajándoka, alig éré el a főváros partjait, mi-
dőn a szomszéd magaslatokról, a hadi hajók
és csolnakok födélzetéröl hosszan tartó ágyu-
bömbölések és puskaropogások dörögve üd-
vözlék a „nagyurat."

A jó törökök, mint tudva van, azon má-
niában szenvednek, hogy csekélyes alkalmak-
kal is pazarul szórják a lőport; könnyen
elképzelhető tehát, mily mesés mennyiség-
ben puffogatták azt el az uralkodó tiszte-
letére.

A siketitő zaj következtében csaknem
Szebasztopol vagy Malakov ostrománál kép-
zelé magát az ember. A Bosporus s a kikötő
öble tarka lobogóju gőzösekkel, kaikokkal
és csolnakokkal volt ellepve; a legtöbbek
födélzetén zene hangzott. A roppant számú
naszádok, melyeken hemzsegett a sok katona
s tengerész s kik szüntelen ropogtaták fegy-
vereiket, sorutat képezének. A teljes zászló-
diszben pompázó kalmárhajók kötelein raj-
zott a legénység, mig a hadiak szabatos pa-
rádé-rendben sorakoztak. A nézők között
Angol- és Oroszország követei várták a ma-
gas érkezőt a számukra kirendelt állomási
hajókon.

A császári gőzös végre a topcsánai
ágyutanya előtt állapodott meg. Két állami
gondola evezett eléje, de Abdul Aziz saját ha-
jójának csolnakjában evezteté magát partra.
Midőn partra lépett, ágyuk és fegyverek el-
némulának. Az országnagyoktól és főurak-
tól körülvéve, a közel Topcsánához tartozó
mecsetbe irányzá lépteit; hol anyja a szul-
tán-valida, várta és üdvözölte őt. Vele a
palota minden egyéb hölgye is jelenvolt,
mindnyájan természetesen török szokás sze-
rint szigorúan beburkolva. Ezek után a ri-
tuális déli imát végzé, mely elég hosszasan
tartott. Ezalatt a népség a jelenlevő nőkre
nézve nyugtalanító módon tolongott a szom-
széd utczákban; keresztyének, várható dur-
vaságoktól való félelmükben, kevesen voltak
jelen.

Azon hosszú, görbe, változó ugyan, de
távolról sem elégséges szélességű utczában,
mely Topsánál a dolma-bagdsei palotába
vezet, hullámzott csak a tömeg. Jobbról
balról a nyomorult viskók, valamint az egész
városrész is, zöld narancs-galyakkal, mik-
ről az arányló gyümölcsök lógtak alá, vol-
tak bekárpitozva. Az ablakokon lobogók len-
gedeztek s a homokkal behintett utczák
fölött keresztben fűződtek át az illatos vi-
rágfüzérek ; diadal-ivek azonban hiányzottak.

Egyszerre verítékben fürdő török zuáv-
ezred töri át a sürü tömeget, még pedig oly
barbár durvasággal, mintha lázadók elnyo-
mására küldöttek volna ki őket. Férfiakat
puska-agygyal és ököllellöknek mellbe, egész
asszony- és_ gyermek-sereget letipornak és
tápodnak. Átkok és jajveszéklések vad hang-
zavarja hat a levegőbe; de nemsokára ugy-
ahogy, szurony-sort sikerült nekik fölálli-
tani és nemsokára rá megkezdődik a hárem-
fogatok óriási lánczának visszatérése. Elöl a
szultán-valida, faragványokkal és aranynyal
izetlenül megterhelt rococco hintóban, mely-
nek ritka szép négyese alig látszik ki a sok
ezüstből s aranyfonatos szerszámból, A magas
hölgy — a maga idejében rabszolgáló — is-
meretlen okokból ezüst függönyök mögé vo-
nult vissza a nép bámulása elől. Szolgálói és
udvarhölgyei ellenben Mohamed valláspa-
rancsait már kevesebb szigorral követek és
hol csak szerét ejthették, bájos arezukats mo-
solyukat láttaták a közönséggel. Ezeket kö-
veték a feleségek — számra heten — a tör-

vényesek, igen természetesen, mindegyikök
kisértetve kevésbbé kegyelt odaliszkok hosz-
szu sorától; megismerni amazokat s az ural-
kodó húgait a pompás állami fogatokról, me-
lyek a császári anya fogatához hasonlók, to-
vábbá a paszomántos kocsisokról s a majom
pofáju, a hintókat körülrajzó eunuchokról. E
nők bámulatos szépségüek és mint tudjuk, oly
természetes kellemmel és igazi bájjal birnak,
hogy modoros salon-nöink igen-igen sokat
tanulhatnának tőlük. A mi divatos eziezo-
rnáinkról azonban ugy látszik kevés isme-
rettel birnak. Láttam a többi között egy
herczegnöt, ki merev méltósággal ült arany
hintájában, picziny kezeiben ép ugy tartva
a briliántos legyezőt, mint katona a fegyvert
midőn tiszteleg, s ezek a picziny kezek vilá-
gos kék keztyükbe voltak tuszkolva, me-
lyekre kívülről voltak ráhúzva a drágaköve
gyűrűk. De hisz e toilette nem is az ily nők
számára találtatott föl s elég nekik, ha urok
és férjök a zultán, izlése szerintieknek tartja
őket.

Végre elhaladt a vonat s fél órával ké-
sőbb maga az uralkodó ült hosszú lábú,
tejszín, gyönyörű termetű, arabs paripájára.
A szép állat, valamint az, ki ülte, a hozzáha-
sonlók közöl igazán királyi magatartása ál-
tal tűnt ki. Előtte egy csapat uj egyenruhá-
zatu spahi lovagolt, vörös színpadias köpö-
nyegben, fehér turbánnal fejükön s keleti
ízléssel kiczifrázott nyeregben; ezeket köz-
vetlenül a fö-főméltóságok követék,kik uru-
kat és parancsolójukat a palota kapuja előtt
készültek fogadni. Fuad-basa, Kiamil-basa,
Aali-basa, Omer-basa és még sok egyéb
basa-masa, mint a rimszeretö törökök szok-
ták mondani, csaknem roskadozva a sok
hímzés és rendjel alatt, az ozmanié-rend szé-
les, zöld, vörös szegélyű szalagjával mellükön,
vonultak el mellettem. Ezek az öreg, meg-
görbült urak, kiknek roskatag testén csak-
úgy légett-lógott, mint az asszonáncz-szeretö
magyar ember szokta mondani, az a drága
uniformis, szörnyen emlékeztették az embert
, „siralmas alakú vitézre." Csak a fiatal
gyiptomi trónörökös s a török pénzügyér

Musztafa-basa ülték meg keményen az alat-
tuk toborzékoló tüzes méneket. A miniszte-
rek és tábornagyok után jöttek az ulemák,
vén tudós urak, görbe orral s mélyen fekvő,
nagy bölcsen tekintgetö szemekkel. Ezek ké-
pezik az igazi magas aristokrátiát. Az ő ren-
dükbe egy könnyen nem kapaszkodik föl
holmi hitvány csibuk-töltögetö; szigorúan
tartják meg hivatal-öröklését bizonyos csa-
ládoknak. Az ind brahmin-kaszttal lehetne
összehasonlítani őket, bár törvényszerüleg
ilyesmi az izlamban nincs megengedve. Mind-
nyájan sárga papucsokat hordanak s fedhet-
len fehérségü turbánjok köré arany szalagot
húznak. Bő, aranynyal telehimzett köpenyek
hullámzanak magasztos személyük körül.
Az egyik csapat köpenye szürke, a másiké
zöldszinü s csak az egyetlen seikh-ul-izlam
tűnik ki fehér köpenye által. Csótáraik ha-
sonlóan aranynyal vannak borítva. Egyi-
kén, másikán az igaz törvény atyáinak
nagyon meglátszott, hogy szörnyen beleunt
már a lovaglásba, meg a hosszas várako-
zásba.

Az ulemákat nyomban követek a her-
czegek, a meghalt császárnak fiai és vöi.
Murad-effendi, a trónörökös, erőteljes fiatal
ember, kinek életemódját ugyan nem nagyon
dicsérik, kire azonban atyjának jelenleg el-
nyomott pártja épiti minden reményét. Ha
a véletlen nem segit, jó ideig eltart még mig
Kjub kardjával övezheti körül magát, mert
nagybátyja Abdul-Aziz, ki most közéig fe-
lénk csodaszép lován, daczára annak, hogy
kissé fáradt tekintetű, mindamellett a leg-
jobb egészségnek örvend. A többi főurak

közöl semnai által sem válik ki, s ki nem is-
meri, észre sem venné talán. Csak a fantasz-
tikus czifrázatu örkatonák, kik körülveszik
öt, figyelmeztetnek rá. A nép azonban fel-
tünöleg csendes maradt közeledténél s csakis
a csapatok kiálták háromszor tompa, visz-
hang gyanánt el-elhaló hangon: „ Csök jása."'
(Sokáig éljen!) Csak egy szál angol, ki
mistresszjével, fiaival és missesjeivel egy le-
égett ház padlásán vett állást, kalapjával in-
tett és grog-hangjával néhány érthetlen szót
szorított ki rekedt torkán, mikre azonban ő
felsége nem figyelt. Hol egy csomó koldus
gubanczosult össze, oda a szultánt kisérö
szolgák egyike tele marokkal szórt apró
ezüst pénzeket, mi épen nem tiszteletteljes
jelenetekre adott alkalmat, mert a megaján-
dékozottak megfeledkezve az ünnepélyes kö-
rülményekről, ugyancsak egymás üstökébe
kapaszkodtak. Ily módon közelgett a vonat
egész a palota kapujáig, hol a szultán leszál-
lott s a trónterembe vévé útját. Az udvar-
ban leányruhákba bujtatott, koszoruzott
fiucskák szórtak eléje virágokat s énekeltek
rá hymnusokat; kis leányokat alkalmazni
ellenkezik a török szokással. Most a testü-
letileg megjelent diplomatiai-kar részesült
rövid kihallgattatásban. Sir II. Bulwer,
korra a legöregebb követ, valamennyinek
nevében fejezé ki afölötti örömét, hogy ö
felsége kivánt egészségben tért vissza hűsé-
ges alattvalóihoz s a csodált fejedelemnek
továbbra is jó erőt, egészséget kivánt, mire
aztán Abdul-Aziz hasonlókép nem tudott
hová lenni nagy örömében, hogy az általa
hőn szeretett diplomatia oly jól érzi macát,
de csak igen röviden beszélt s fáradtság ürü-
gye alatt csakhamar visszavonult.

Teljes három nap óta az egész világ
ünnepet ül itt. Az éjeket kivilágítások és
tűzijátékok teszik ragyogókká s a „frank"
külváros, Pera, különösen kiválik a többi
városrész közöl. Vannak egyesek, kiknek a
zultán belekerül néhány ezer forintjába.
Perának jelenlegi ragyogványos illumina-
tiói feltünöleg különböznek a török ünne-
pélyek ellen átalánosan nyilatkozó irányadó
czélzatosságával. Mintha valami más szellem
bújt volna az emberekbe. A jelszó, erről
biztosítom önt, a francziák részéről jő. A
keleti politika az utolsó napokban gyökeres
átalakuláson ment keresztül, kézzelfogható,
hogy a porta Dániával, Svécziával s tán Spa-
nyolországgal is a „szent szövetség" s a 15-
d szerződések ellen háborút fog indítani.
Ezért Francziaország vállalta el a kezessé-
get. — Itt azonban csak szines lámpásokról,
transparentekröl, nem arról az átalkodott
politikáról akarok beszélni. A kivilágítás
pompás volt, a zultán, ki a székváros több
részét bekocsizá, meg lehet elégedve s csak-
ugyan annyira is el van ragadtatva, hogy a
maga részéről t. i. saját költségén igért fé-
nyes ünnepélyt a népnek, valószínűleg fiai
körülmetéltetésének alkalmával. Ez nemso-
kára fog megtörténni. Fájdalom azonban,
a tüzes pompa is megkívánta áldozatait. Az
agha-dsamizi külváros egyik köböl épült
házának falépcsözete meggyuladt s egy egész
hét tagból álló család bennégett. Más kelle-
metlen következménye a kivilágításnak meg
a fa-olaj roppant megdrágulása, mert a fa-olaj
a görög keresztyéneknél csaknem legfontosb
élelmi szer.

Hogy a közöröm által a politika kissé
háttérbe szorult, nem csoda. Hisz Parisban
a kért 6 millió font sterling helyett, állítólag
hatvanat! irtak alá! Mit akar a diván egye-
bet? Eddigelé minden reformkái s közigaz-
gatási vajúdásai úgyis csak a párisi vagy
londoni pénz-piacz hitelének tengelye körül
forogtak. Most, hogy a napoleonsdórokat
bő bugyogójuk öblös zsebében már jóformán
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bizonyosan csörgetik, csak gyors elköltésről
kell gondoskodni, s ez oly czél, melyet, ha
Abdul-Aziz tovább is ugy gazdálkodik mint
eddig s ha a seregnek hátralevő zsoldját ki
nem fizetik is, mi nagyon valószínű, igen
könnyen fognak elérni. Dr. T.

A győri „Isten báránya*' nevű
kőszobor.

Ugyanazon nap délutánján, a mikor Si-
mor János győri megyés püspök ő mlga a
győrszigeti kórház és kisdedóvót az irgal-
mas szerzetbeli nőknek nagy ünnepélyesség
közt átadá, azaz : 1862. oktobor 13-dikán,
lepleztetett le a kijavított „Isten báránya"-
féle szobor is, melynek eredete a következő.

Az 1729-dik évben
egyik egyházi ünnepély al-
kalmával körmenet tartat-
ván, történt, hogy ugyan- ;
akkor Győr városa utczáin j
katonák által egy szöke-
vény üldöztetett s az a
szentséget tartó lelkész
közelében vélt menhelyet
találni, — azonban az ül-
döző zsoldosok a körme-
net sorain áttörve, a szö-
kevényt az egyházi férfiú
oldala mellől is hatal-
mába keríteni töreked-
vén, a tusakodás közben
a szentséget a lelkész ke-
zeiből kiütötték és a to-
longásban véletlenül ösz-
szetiporták.

Ezen eseménynek né-
mi elégtétele, s az Isten
megkérleléseül, minthogy
az a katonaság túlbuzgó-
sága folytán követtetett
el, III. Károly király két
év múlva épen azon he-
lyen, hol a szent ostya
a sárba esett, az „Isten
báránya" tiszteletére kő-
szobrot emeltetett, s az
összetöredezett ostyának
a föld porával összeele-
gyedett részeit a szoborra
illesztett köszekrénybe té-
tette el.

A kő-szobor ott áll,
hol a káptalandomb keleti
részéről a városba leme-
gyünk s köduczokba il-
lesztett láncz veszi körül.

Keleti részről egy je-
les dombormü, Krisztus
felfeszitését mutatja, s
különösen a római lovas
s a siró nők igen sikerül-
tek. A keleti oldalon a következő felírás ol-
vasható :

PÁNI
ANGELORUM

INCORRUPTIBILI
CAROLUS . VI.

ROMÁN . IMPER . AUSTRIUS
REGNI. APOSTOLICI

CONSERVATOR . ET . VINDEX
v LAESAM . ADORATIONIS . CAUSAM

CORRECTIS . SEDÜCTORÜM
AUDACIIS

PERPETUAE . DEPRECATIONIS
MONUMENTO

AD . EXPIANDAM
OFFENSI . NUMINIS . IRAM

EX AVITA PIETATE
RESTITUI . IUSSIT

AN. SAL.
MDCCXXXI.

Ezen királyi parancsra készült mü oly

jeles, hogy szakemberek állitása szerint e
kö-szobor becse a 40,000 forintot túlhaladja,
s valóban a hazai művészetnek nagy szolgá-
latot tett! ö méltósága azáltal, hogy kijavít-
tatta, mely szép tette, néhány ezer forintjába
került.

E szobor a fennemlitett nap délután-
ján tömérdek népsokaság jelenlétében, a
székes-egyházban a püspök ur által elimád-
kozott litánia után, ünnepélyesen újra fel-
szenteltetett, R.

A császárí'ürdő Budán.
A polgárosodás elöhaladtával tapaszta-

lás szerint a fürdők mindegyre divatosabbak
és keresettebbek lesznek, s valóságos élet-
szükséggé válnak. Nem akarjuk most ennek
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okait kutatni, sem jó és rósz oldalait kimu-
tatni. Magát a tényt tagadni nem lehet.

Azonban napjainkban bár minő intézet
is csak akkor emelkedik kellő érvényre, s
csak ugy felelhet meg czéljának, ha a kor
szelleméhez alkalmazkodik s azzal halad és
tökélyesedik.

A nagylelkű Marczibányi István által a
szenvedő emberiség ápolására adományozott
császárfürdő jelen tulajdonosa, a magyaror-
szági irgalmas szerzet, mennyire értette meg

karcsú árboczok nemzeti lobogókkal, díszes
épületcsoport, tiszta kies sétány, fényes
vendégseregével, lepik meg tekintetét; s ha
kíváncsisága a megállapodó gőzösről oda
csalja, bizonyosan örvendeni fog e helyen
olyan fürdői intézkedéseket együtt talál-
hatni, minőket a müveit nyugatnak csak je-
lesebb intézeteiben lelhet. El kell ismernie a
természet remek adományát, az ásványvíz
oly magas hőségét, minővel Európa hévvizei
közt kevés dicsekedhetik, nem említvén a
viz bőségét, mind a hév, mind a hüvösb for-
rásoknál. El kell ismernie a fürdőintézetnek
czélszerü berendezését, a fürdők különféle-
ségét, melyeknek oly változatos alakjai lé-
teznek itt egyesülve, minőket együtt a hir-
hedett külföld tán egyik fürdőjében sem ta-
lálunk. — Ilyen először is a két uszoda. A

férfi uszoda 24 R fokú ás-
ványvizével, a híres vös-
laui uszoda kristály tisz-
taságát állandó langyos
hömérsékkel egyesíti,
mely körülménynél fogva
amazt, mint szintén aDuna
és egyéb folyam- vagy tó-
viznek uszodáit az év ked-
vezőbb szakaiban haszon-
vehetőség tekintetéből
messze felülmúlja; mert
mig a melegebb májusi
napokban is a folyamok-
ban csak ritka edzett em-
ber fürödhetik, addig a
császárfürdöi uszoda lan-
gyos vize ezen időszakban
is igen kellemetes és
hasznos. — A fedett női
uszoda pedig, nagyságát,
csinosságát és berendezé-
sét tekintve, szintúgy rit-
kítja párját és czélszerü
elrendezésénél fogva kora
tavasztól késő őszig für-
désre és úszásra a legal-
kalmatosb.

A számos meder- vagy
köfürdők két osztályra
vannak osztva; az egyik
osztály hüvösb vízzel tö-
rök-fürdőknek neveztetik;
a második magasb hőfokú,
<le melyekben a viz me-
lege mindenkor módosít-
ható, minthogy a hűvö-
sebb források 24 fokú vi-
zet adnak.

A kádfürdők szintén
kétfélék, azaz : márvány-
és horganykádak; ezeken
kivül különösen említésre
méltó itt a nagyságára
és berendezésére nézve
jeles gőzfürdő, melynek

helyisége jelenleg az egykor törökök által
épített híres Véli-bég-féle fürdőt foglalja el.
(Rajzát és leírását lásd a V. ü. múlt 20.
számában).

A fürdőélet többi kellékeit szemügyre
véve, először is elismerést érdemel az újon-
nan behozott „házi rend,11 mely minden
szoba ajtajára van függesztve, s a fürdőven-
déggel megismerteti mind azt, mi őt az in-
tézet körül érdekli, valamint tudtára adja

a kor kívánalmait, kitűnik mindazon czél-
szerü újításokból és csinosításokból, melye-
ket rövid idő eltelte óta a császárfürdöben lé-
tesittetett.

A büszke nyugatról a Duna hátán, ha-
zánk iránt elfogultsággal jövő utasnak most
már a császárfűrdö a kettős főváros diszes
előcsarnokaként tűnik szemébe; itt magas

minden kellék meghatározott árát is. A je-
lenleg házilag kezelt konyhát jelesnek mond-
ják; szórakozásra egy derék nemzeti zenekar
működik; sétára a nagy udvar fasorain ki-
vül az újonnan ültetett sétány, s a vendégek
közel kirándulására szolgáló Margit-sziget
ajánlkozik, mi mind a fürdőélet gyönyöreit
szaporítja. Vannak az intézetnek elismert
nevű orvosai, 8 a ki szereti, résztvehet az
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itt •tervezett tánczestélyekben, hangverse-
nyekben is stb. A jelenlegi igazgatóság leg-
inkább a fiirdövendégek lelki, testi jólétét
tartván szemelött, eddig létrehozott újításai
által is bebizonyitá, hogy a császárfürdőnek
folytonos czélszerü elrendezése és tökélyesi-
tése felé van irányozva minden törekvése —
s ezt a természettől megáldott hely végre
valóban meg is érdemeli.

Respnblica Zingarica.
A XVTI-ik század elején Zemplénmegyében

a czigányoknak is bizonyos köztársaságuk volt.
Ugyanis három nemzetségre oszolva, mindenik-
nek egy-egy vezére, vagyis alvajdája volt; ezek
kormányozták őket, nemcsak közigazgatásilag,

attritis vitám acerbissime agere consvevent, una-
que, senes, et juvenes, pueri et infantes eiusmodi
o-entis, imbres, frigora, aestusque intensissimos
extra páti et ferre didiccrint, nullám habeant in
terris haereditatem, non urbes, non arces, non.
oppida, non tecta, sed insertis semper sedibus
errans ignara divitiarum, atque inscia omnis am-
bitionis in dies, et horas sub aére, dio, duntaxat
manuum laboré incudes, folles, malleos, et forcipes
versando victum, et amictum quaeritet. etc.
Propterea gentem hanc. misericordia et omni fa-
vore dignam existimantes, hortamur vos, et requi-
rimus, ut quoties aliqua gentis Aegyptiacae ca-
terva, presertim verő praesentium exhibitoris
Francisci Vajvodae, non ultimi suae stirpis
alumni, cum sibi subjectis, et sub ducto suo mili-
tantibua Zingaris una cum liberis, familiis, ten-
toriis, incudibus etc. ad vestras terras tenuta,
dominia etc. descenderint, tentoria fixerint etc.
osdem tam in personis, quam rebus suis contra

kénytelenek szenvedni, és semmi földbirtokuk
nincs, nincsenek városaik, helységeik, váraik, és
semmiféle hajlékaik, hanem mindég bizonytalanul
bolyongva nem ismerik a jólétet, gazdaságot és igy
minden magasabbra törekvést, életük napjait az is-
ten szabad ege alatt töltve, csak az ülő vasak mel-
letti kézi munkával, kalapács, fúró és harapófogó
segedelmével keresik élelmüket, és ruházatukat
stb. Annak okáért intünk titeket, hogy e szánalomra
és minden jótéteményekre méltó népet megbecsül-
jétek, és megkereslek benneteket, hogy valahány-
szor ily sereg jönne ezen egyiptomi népfajból, fő-
képen pedig jelen iratunk előmutatóját Ferencz
vajdát, törzsének nem utolsó ivadékát, alattva-
valóival, és vezetése alatti czigányokkal együtt,
azok gyermekeivel családjaival, sátraival, ülőva-
saival stb. a ti földjeiteken, s uradalmaitokban le-
telepednének, és sátraikat felütnék stb. őket, ugy
személyeiket mint jószágaikat bármily erőszakos
háborgatok ellen védelmezni és pártfogolni köte-

hanem a köztük előforduló peres ügyekben is ité-
letet hoztak, és ha valaki a czigányokkal való
perlekedésében az alvajda által hozott Ítélettel
meg nem volt elégedve, f ölebbezhette ítéletét a
nádor által kinevezett fővajdához, ki mindnyájuk-
nak feje volt. ,

E vajdákról vagy czigánybirókról és vezé-
rekről megemlékezek Thurzó György nádor kö-
vetkező pártfogó levelében, melyet Zemplénmegye
közönségéhez intézett:

„Comes Georgius Thurzó de Bethlenfalva,
Regni Hungáriáé Palatinus, et Judex Cumano-
ram, universis, et singulis Praelatis, Baronibus,
Comitibus, Vice-Comitibus etc. Cum volucres
coeli suos habeant nidos, vulpes foveas, lupi lati-
bula, leones et ursi speluncas, et qualibet anima-
Ha «ua agnoscant domicilia, misera verő gens
Aegyptiaca, quos Zingaros vocamus, misera pro
oerto an ob crudelis illius Pharaonis tyrannidem,
vei ita fatis disponentibus, e veteri suo instituto
in agris, et pratis extra urbes subtentoriia saltem
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violentos quosvis turbatores, vexatores tuerri
protegere, et defendere velitis, et debeatis. etc.
Dat. Bichae die 20. febr. 1616. C. Georgius
Thurzó. Georgius Závodszky secretarius eius."

(Magyarul értelme következő :
Bethlenfalvi gróf Thurzó György, Magyar-

ország nádora, kunok birója (főkapitánya) nem-
különben stb. Midőn az égi madaraknak is meg-
van saját fészkük, a rókáknak lyukaik, a far-
kasoknak rejtek helyeik, az oroszlánoknak és
medvéknek barlangjaik, és minden egyéb állat-
nak lakhelye ismeretes, egyedül a szegény egyip-
tomi népnek, melyet czigányoknak nevezünk, s
mely valóban nyomoralt, vagy Pharaojaik (ki-
rályaik) kegyetlensége miatt, vagy mivel a sors
ugy hozta magával, régi intézményeit elhagyva,
mezőkön és pusztákon, városokon kivül, egyedül,
kopott rongyos sátrakban kénytelen a legkese-
rübb életet élni; e népnek vénei, ifjai, gyermekei
és csecsemői ilyeténképen a záporesőnek, fagynak
és hidegnek, é8 a legnagyobb ferróságnak kitéve

lességteknek ismerjétek e. t. c. Dat. Bichae feb-
ruár 20-án 1616. Gróf Thurzó György, Závodszky
György titkár.)

Ezen fővajdákról még gróf Eszterházy Mik-
lós nyilt leveleiben, pátenseiben is tétetik említés,
kik közöl a czigány nép fővajdáiul 1630-ban ne-
mes Gaál Istvánt és Zakadaty Pétert nevezi,
úgyszintén Gaál Istvánt halála után 1634-ben
Csengery Istvánnal helyettesíti, s az igazság-szol-
gáltatásnak módját ismerteti, vagyis megrendeli.

Esküformájuk is feltűnő vala. Midőn valame-
lyiket közölök az igazság kitudása végett valla-
tásra hivták, vagy kényszerítenek, ezt kellett es-
kűképen elmondania : „Valamint Farao királyt
az Isten a Veres tenger mélységében elsilyesztette;
ugy engemet is a föld gyomrában elsilyesszen! és
ha igazat nem mondanék, átkozott legyek, soha se
lopásban, se cserélésben, és semmi dolgaimban
szerencsém ne legyen, sőt első cserélésemben az
lovam csudává váljon, és szamárrá légyen, akasz-
tófán száradjak dühös hóhér keze által,"
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Sőt még a múlt század végéig is voltak vaj-
dáik. Szirmay Zemplén leírásában említi, hogy
még igen jól emlékezik Dobay Mártonra, a czi-
gányok utolsó vajdájára, mig 1758-ban szabályo-
zásuk megkezdetett, 1771-ben lovak tartásától
eltiltattak. 1774-ben gyermekeik tőlük elvétettek,
és nevelésbe adattak olyanoknak, kik már lete-
lepedtek s árendáltak vagy földet miveltek, s a
nevelésért járó bért vagy jutalmat naponkint 3
krajczárban kikapták, 1775-ben a vándorlóknak
megnősülni megtiltatott, a többieknek pedig csak
ugy engedtetett meg a házasság, ha birói bizo-
nyítványt tudtak előmutatni arról, hogy rendes
lakhelylyel birnak,és nem vándorlók. És így e bo-
lyongó népnek nagyrészét sikerült egészen más
formába önteni, s megpolgárosítani.

Zemplénmegyében több falu van, hová czi-
gányok telepedtek le, kik idővel egészen megho-
nosulva megpolgárosodtak ugy, hogy ma már alig
lehet őket czigány-ivadékoknak tartani. Ilyen
helységek például Nagy- és Kis-Czigánd a Bod-
rogközben a Tisza és Hosszúrét mocsárjai s né-
mely erdőségek által egészen elszigetelve a többi
faluktól, lakosai hajdan mind czigányok voltak.
— Es ilyen lehet Magyarországban azon szám-
talan helység is, melyeknek hasonló nevezetük
van, úgymint : Czigányesd, Czigányfalva , Czi-
gányi, Czigányócz stb. Z. G.

Araiiy-lakadalom.
Békésmegyéből Gyuláról veszszük a követ-

kező érdekes tudósítást : Máj. 4-ik napja ez év-
ben, mondhatni legcsendesebb, leggyönyörűbb
nap volt, mintha maga a természet kedvezni akart
volna egy oly ritka családi ünnepélynek, melyet
nemcsak az illető tisztelt család helybeli, köze-
lebb s távolabb vidékről összesereglett tagjai, de
számos jó barát s tisztelő résztvevő örömmel
ült meg.

Ez ünnepély Tormássi Lajos, békésmegyei
nyugalmazott főorvos urnák, *) és nemes művelt-
ségű erényes nejének, Báthory Juliá asszonynak,
aranylakodalma, 50 éves házasságuk örömünnepe
volt. Az ünnepély épen a maga egyszerűségében
volt nagyszerű, mert ez egyedül a minden jók
kútfejének, az egek urának tartozó hálaadás ün-
nepe volt.

Kegyeletes érzelmű emberre, jobban megható
jelenetet alig láttam életemben, mint az volt, mi-
dőn a 78 év súlya alatt meghajlott aggastyán férj,
az életben legfőbb kincsét, a mindenektől tisztelt,
fájdalom! már 6 év óta szemevilágát vesztett, kü-
lönben erőteljes széplelkü nejét karonfogva, 50 év
előtti és mostani nyoszolyó-asszonyuk özv. Kuthy
Lajosné, szül. Pázsitt Borbála asszony, akkoriban
gyulai papné, Szakái Ilonka és Jolán, két koszo-
ruzott kis leányunokáik, mint nagyszülőik arany-
menyegzőjén nyoszolyó-leánykák körében, az ün-
nepélyben résztvevő számos uri vendég élén,
ihletett kebellel a helvét hitvallásnak templomába
indult s ott az aggastyán férjnek kedves élete
párjára, minden perczben kiterjedt gyöngéd vi-
gyázata mellett, az Ur asztala előtti nyilt kistéren
helyet foglaltak.

Ezután a vallás szolgája lépett az Ur aszta-
lához s az ünnepélyhez alkalmazott rövid, de
megható beszédét elmondotta. Az ünnepelt házas-
pár, azon helyre állott, hol már igen sok uj házas-
pár köttetett össze a ház szent frigyével, de annál
kevesebb ötvenes házasságu pár volt látható.

Ekkor már nem tartóztathaták vissza a je-
lenvoltak, ez ünnepélyes jelenet magasztos volta
által, szivüknek csordulásig megtelt érzését kö-
nyüikben_kiömleszteni,s buzgó kebellel emelek fo-
hászukat, az ünnepelt pár további megáldatásáért,
s hanyatló életük szerencsés folyásaért.

A templomból visszatérve, az ünnepelt ház-
hoz, a hálás és örvendező gyermekek, a szerető
hű rokonok, és barátok, a valódi részvét csókjaival,
pecsétlék meg az ünnepelt pár aranymenyegzőjé-
hez nyilvánított legbensőbb üdvözletüket s jó ki-
vánataikat.

Ezután dus, és diszszel rendezett ebédteriték-
hez ült a félszáz főre menő vendégkoszoru, mely-
nek folyama alatt megyei föiepáni helytartó ur,
meleg érzéssel emelvén ki, a köztiszteletben álló,
nyugalmazott főorvosnak, e megyében, évik
hosszú során át, kivívott érdemeit, e nevezetes
és emlékezetes napon őt, és mindenektől tisz-
telt nejét, — az egész megye, — jelenlegi főorvos

•) Mint ötven éves orvostudor és főorvos, múlt évi
jul. 21-én jubiláltatott; életirása pedig areisképével együtt
f. V. Újság ugyanazon évi 9-ik számában közöltetett,.

ur pedig, a megye-orvosok, s gyógyszerészek
nevében, áldomás-poharak emelésével üdvözölték,
mit egyhangú harsány éljenzés, s aztán még szá-
mos uj áldomás-pohár ürítése követett.

Délután a tisztelgő uri társaság száma há-
romszorta megnövekedett, szép fiatal mamák hoz-
ták el,örömtől repeső szép növendék-leánykáikat,
a kis nyoszolyó-unokák apró pajtásnéit, kik mint
májusi rózsa-bimbók, a fejledező virágokkal együtt
oly füzért képeztek, melytől körítve, az ünnepelt
pár ezüst hajfürtjeivel, mint a virágcsokor díszí-
téséül oda illesztett két szál fehér liliom szerény-
kedett.

És most ismét érzékeny jelenetet idézett elő,
a két kis unokának, a nagyszülékhez intézett,
gyönyörűen elszavalt üdvözlete, mely a hálás-
tisztelet, és szeretetnek a gyermekded örömnek
volt hű kinyomata. Ezután a tánezra harsant zene,
a fiatalság nagygyát, és apraját mintegy varázsütés-
sel felvillanyozván, künn fedél alatt, és azonkívül
az udvar elején s virágkertben, mint keresetlenül
ajánlkozott táneztermekben, késő estig tartott, a
a szó szoros értelmében, az arany-lakadalom,
mit ismét három szobában, és a szabadban, vigan
elköltött százasteritékü gazdag, magyaros estebéd
követett, minden arczról olvasható örömélvezet-
ben, s kedélyes társalkodásban folyván le az em-
lékezetes este.

Ha az ünnepelt pár iránti gyöngéd tisztelet,
s aggkorukra való kiméletes tekintet, nem paran-
csolta volna a szétoszlást, bizony! e,gyönyörű má-
jusi éjszakán, kivilágos kivirradtig tartott volna
az arany-lakadalom, de ama figyelemből, a művelt
kör, az ünnepelt pár iránt ujabban kifejezett ál-
dás-kivánatok között, 10 óra felé egymásután el-
oszlott, kiki magával vivén e nevezetes napnak
kedves és sokáig kitörülhetlen emlékét.

Bonyhai B.

Zsákoló- és tisztító-cséplőgép
s Rock István gazdasági eszköz- és gépgyára.

Hazánk gazdasági gépgyárai közt az első
helyek egyikén áll Rock Istváné, melyet a napok-
ban megtekinteni alkalmunk volt. A rend, czél-
szerüség és a szorgalmas előretörekvés mindenből
kitűnik, s magára vonja a szemlélő figyelmét.
Mindenekelőtt meg kell említenünk a 16 lóerejü
gőzgépet, mint e gyár saját készitményét, mely-
nek erőkifejtése, czélszerü elvezetése, (transmi-
siók) által, a műhelyben levő minden gép hajtatik,
nevezetesen 15 eszterga, 20 segédgép, 8 tűzhely,
stb. A gyár nagyszámú munkásai közt legnagyobb
része gépész, kiket bármely gép vezetése mellé
bátran oda lehet állítani.

E gyár főleg tulajdonosa fáradhatlan iparko-
dásának köszönheti mostani virágzó állapotát;
több igen számos és nevezetes készítménye közt
főleg tisztító- és zsákoló-cséplögépei híresek,
és mig az 1857-ki pesti gazdasági gépkiállítás-
nál majdnem csupán angol tisztitó- és zsákoló-
cséplőgépek szerepeltek, most ezek a hazai gép-
gyárak által mindinkább kiszorittatnak; s e rész-
ben is főleg Rock István gépgyára vivta ki magá-
nak az érdemet, mert itt készíttetett honunkban
az első ilyféle igen jeles tisztitó- és zsákoló- csép-
lőgép, mi igen nagy kedvezmény az érdekelteknek
nemcsak a gép ára dolgában, hanem a szállítási
költséget tekintve is, mert mig egy Clayton-Shutt-

szakban történik : 1-ső része a megrendelésnél,
Il-ik része a gép elszállításánál, IH-ik része a
gép felállításánál és működésének megkezdésénél
fizetendő. Ha a kisebb földbirtokosok és községek
közöl többen p. o. 3—4-en összeállnak, társaságot
képeznek, s egy ily tisztitó-és zsákoló-cséplőgépet
megszereznek, nemcsak azon kedvező körülmény-
ben részesülnek, hogy munka és megkimélésben
sokat nyernek, hanem a gépnek még más hasznát
is vehetik; különben egyesek és községeknek jó
lesz tudni azt is, hogy a gyártulajdonos az idén is
zsákoló- és tisztító-cséplőgépeit részcséplésre át-
engedi a szokott vagy szokásos feltételek mellett.

Hogy minő részvéttel van honunk gazdakö-
zönsége e gyár iránt,kiderül abból, hogy az utolsó
években mintegy 200 zsákoló-és tisztitó-cséplőgé-
pet adott és szállíttatott el, — gazdasági eszközei
és gépei, nevezetesen : malmai, szecskavágói, ré-
pávágói, cséplőgépei stb majd mind ezüst és arany
érem kitüntetést nyertek.

Végül meg kell említenünk jeles könyv-
nyomda sajtóit, melyek honunkban csak is egyedül
az ő gyárában készülnek; többek közt Emich,
Noszéda, Hornyánszky, az I-ső magyar nyomdász
egyesület, Debreczen város könyvnyomdája az e
gyárban készített sajtókkal vannak ellátva s mig
eddig, Berlinből, Parisból vagy Angolországból
hozattuk a sajtókat, most tetemes ár és szállitási-
dij megkimélése mellett, honunkban ép oly mi-
nőségben lehet azokat készittetni.
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A kutforrás-kiitatás titka.
Nagy-Szalonta, május 11. 1863.

A Vasárnapi Újság f. évi 19-ik számában
Richárd abbé kutforrás-kutató neve újból emlé-
kezetbe hozatván; ez okul szolgál nekem a kut-
forrás-kutatás tárgyábani tapasztalásomat a nagy
közönség tudomására tenni.

A közelebb múlt őszgzel, mint jelenben is,
uralgott nagy szárazság miatt erdőpatai bérletem-
ben kutakat felállítani kénytelenittetvén, nem
csekély gondot adott oly helyeknek kijelölése, hol
mély leásatást igénylő munkáltatásom meg ne
hiúsuljon. Ennek sikerére nézve irányadóul nem
szolgálhatott a bérletbirtokon egymástól nagy
távolságban létező s vizet nem tartalmazó két
ódon kut. Aggodalmamon segített egy öreg ka-
nász, mondván : ,,oíí kell a kutakat ásni, hol va-
kandturás van." Ezen, egy hosszas élet nyújtotta
tapasztalásból merített útmutatást követve, a va-
kandturásos helyeken csakugyan sikerrel és bő
mennyiségben találtunk vizet, és örömömre egyet-
len ásatásom sem hiúsult meg; sőt az öreg kanász
észlelése engem azon következtetésre vezetett,
hogy hol vakandturásos a hely, ott földi gilisztá-
nak is kell lenni : a hol pedig ez van, ott a föld-
réteg nem lehet erősen kötött vízhatlan agyag;
tehát a felvíz ily rétegen könnyen levonulhat, s
megfékezheti magát a láthatlan porosus nyilasok-
ban egy alább következő vízhatlan réteg felett.

Ott, hol a nagy szárazság miatt ujdon va-
kandturást nem találhatánk, vettem irányadóul az
ódont s ez az eredményre nézve ugyanazon hatású
volt. Richárd abbé a vakandturásos helyeket jelö-
li-e ki kutatások helyéül, vagy más észlelések
után? nem tudom, és tekintve a mostani, éveken
át uralgó nagy szárazság idejében, bőforrásu ku-
tak kijelölésénél feltüntetett hasznos szolgálatát,

C s é p
leworth-féle zsákoló- és tisztító-cséplőgép An-
golországból Magyarországba szállittatik 8 helyre
érkezik, addig összes árának egy harmadával sza-
porodik költsége. A cséplőgépekről szólván figyel-
meztetjük az érdekelteket, hogy a nevezett gyártu-
lajdonos két-z megrendeléseket elfogadri, nemcsak
tisztitó- zsákoló- cséplőgépekre, 4. 8.10 és 12 ló-
erejü szállítható gőzmozdonynyal, hanem akármily
gőzmalom vagy más gőzgép felállitására is.

A feltételek ismeretesek. A fizetés t. i. három

l ő g é p . • '
1 érdeméből már csak azért sem kívánok legkisebb
| részt is elvonni, mert ihletett jósként figyelmez-
| tété a hazát, a vizi csatornák kiáltó szükségére;

de kétségtelen, hogy az öreg kanász nem ösztöh-
szerü érzékei, hanem a föld mélyében élő állatok
élete, tápszüksége és működésének kézzel fogható
küljelei után észleli a kutforrásokat, s magát a vak
vakanddal vezetteti azoknak — tapasztalásom sze-
rint is — biztos kijelölésénél. Rozvány György.

Egyház es iskola.
** (A tridenti zsinat jubileumára) a tridenti

érsek meghívását a püspökök mindenütt nagy ér-
dekeltséggel fogadták. Több egyháznagyon kívül
Wiseman bibornokot is várják. Hazánkból Simor
János győri megyés püspök lesz jelen.

•• (A pécsi gymaasium) építésére Pécs város
tanácsa 4000 ftot, 100.000 téglát s azonkívül annyi
homokot és terméskövet ajánlott meg, amennyi
csak e czélra szükséges leend.

** (A misko'czi h. h. fögymnasiumban)_ és
elemi főiskolákban az 186V, iskolai évi kbzvizs-
gálatok napjait és rendét a tanodái igazgatóság
következőleg határozta : A vizsgálat négy kül-
döttség előtt történik s június 28-tol kezdve jul.
3-ig tart. Jun. 28-án istenitisztelet után az avasi
nagytemplomban az összhangzatos éneklés es kar-
dafokból lesz vizsgálat, s ezt a nagy hallgató-
teremben rajzkiállitás követi; délután 3 órakor
pedig a tanuló ifjúság „Kazinczy-köre" tartorom-
ünnepet, s ennek végeztével a növendékek a test-
gyakorlatból tesznek próbát. — Az első küldött-
Véq előtt június 29 és jul. 2 között vizsgaitatni
foo-nak a V I I I - V osztálybeliek; - a második
küldöttség előtt a I V - I I I osztálybeliek; - a har-
madik előtt a I I - I osztálybeliek; - a negyedik
előtt az I - I I I elemi osztálybeliek. Július á-an
iskolai tanács tartatik, melyben a tanuló itjusag
osztályzása, s az ösztöndíjak és jutalmak kiosztása
fog történni. Az ünnepélyem megjelenésre nem-
csak a szülék, hanem a tudomány és közművelő-
dés barátai is kéretnek. A jövő iskolai tanév sep-
tember 1-én fog beállani.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
* (A mértékek hitelességét) illetőleg Pest

Városa elhatározta, hogy a folyadék- és sulymer-
tékek vizsgálása, azon közhelyeken, hol ezeket
használják, ezután majd minden heten történjék ;
a hamis mértékek használására szabott bünteté-
seket pedig ezentúl háromszor akkorákra emeli.

f (Furcsa találmány.) Pozsonyban egy réz-
mives négy havi fáradságos fejtörés után egy bo-
tot talált fel, mely következő tárgyakat tartalmaz:
gyufát, pecsétnyomót, 6 iv irópapirost, 1 gyer-
tyatartót, 1 gyertyát, 1 kést, 1 irónt, továbbá
tintát, porzót, tollat, pecsétviaszt. Jó vándorbot-
nak is, és védelemre sem usolsó eszköz.

„* (A hamburgi kiállítás) emelésére, a wür-
tembergi király saját méneséből több telivér lovat
küld, anélkül, hogy pályadíjra tartana szamot.
E példa követésére magát — hir szerint — mar
több uralkodó elhatározta.

Köziiitézetek. egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) mathe-

matikai és természettudományi osztályának e hó
18-án tartott ülésében Asbóth Lajos olvasta föl
székfoglaló beszédét a „Hadt m kifejlődéséről1'
az őskortól kezdve a jelenkorig. Az aegyptomia-
kon kezdve áttért a görögök és rómaiak hadvise-
lésére. Ezek a hadfolytatás tanát annyira kifej-
lesztették, hogy az, a lőpor föltalálásáig majdnem
csak azon a fokon maradt. Utánok a germánok
hadviselése érdemelt némi figyelmet, kik a ró-
maiakkal folytattak nehéz harezokat. A közép-
korban a lovasság vitte a főszerepet; a magya-
roknál a könayü lovasság. Nevezetesebb rendsze-
reket hoztak be még Gusztáv Adolf és Nagy
Fridrik, de ezek még egy vonalban harczoltak.
A mostani, dandárokra osztott csatarendezést
Napóleon hozta életbe. A legújabb kor előhaladása
e téren leginkább a tüzérség rendezésében nyi-
latkozott, jelentette egyszersmind, hogy „Hadve-
zér" czimü munkát irt, mely az 1785 — 1859-iki
évek közötti háborúkat ismerteti. Ezután a titkár
jelentette, hogy Nagy Károly-féle bicskei csillagda
maradványainak elosztásáról az akadémia által
készített terv helybenhagyatott, továbbá hogy
Liptay György 500 ftot hagyott az akadémiának,
a Huszár-féle hagyaték pedig az akadémia részére
10,000 ftot tesz ki.

** (A „Pannónia'' magyar viszontbiztositó-
' intézet) Pesten május 18-dikán d. e. 10 órakor
tartotta közgyűlését. Elnök Lányai Menyhért
megnyitó beszédében örömét nyilvánitá ezen in-
tézetnek felmutatott kedvező eredménye iránt,
annyival is inkább, minthogy ily viszontbiztositó-
társulatok még eddig teljesen ismeretlenek voltak,
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és e magyar társulat volt a birodalomban az első,
mely alakult és alakulása első évében is szép
eredményt mutat föl. — Továbbá felolvastatott a
számadás megvizsgálására kiküldött bizottmány
jelentése, mely a könyvek és számadások vitelét
tökéletesen helyesnek találta. — Azután az igaz-
gatósági jelentés, mely ez évi osztalékul egy rész-
után 24 ftot javasol; — végre az első évi zár
számla, mely ez évben 48427 ft, 64 kr. tiszta nye-
reséget mutat fel. — Az igazgatóság javaslatát a
közgyűlés egyhangúlag elfogadta, — s Ürményi
József indítványára mind az elnökség és igazga-
tóságnak, mind pedig a választmánynak, erélyes
működéséért köszönet szavaztatott. — A Buda-
Pesten alakuló tűzoltó-egylet számára 300 ft sza-
vaztatott meg. Végül választmányi tagokká : Fiuk
Ede, Hajós József, gróf Apponyi György, Koch-
meister Frigyes, — igazgatóvá : Ebner Nep. Já-
nos, — a számvizsgáló bizottmány tagjaivá pedig
Koppély, Frigyes, Weninger Vincze, Üllman M. G.
Giczey Samu, Kunsch Vilmos, Wahrmann Mór
választattak.

Közlekedés.
•f (A győri dunahid) érdekében, Győrött a

napokban tanácskozmányt tartottak, s átalánosan
megegyeztek abban, hogy állandó hid állítása
nemcsak Győr, hanem az egész környékre nézve
égető szükség; azért a főispán vezérlete alatt kül-
döttség ment az ottani püspökhöz, — ki a hídnak
Sziget és Révfalu között fölállítását már régebben
ígérte, — őt kérni, hogy a hid létrehozása Győr
és Révfalu között történjék, s egyszersmind nyi-
latkoznék aziránt, vájjon a püspökség minő föl-
tételek mellett lenne hajlandó az állandó hidat
ez utóbbi helyen állítani föl, hogy ehhez mérve a
hatóságnak magát tájékozni lehessen.

Balesetek, elemi csapások.
— (Jégkárok). A jég, mely az utóbbi évek-

ben milliókra menő kárt tett, ez évben is több
határt elvert már, igy f. hó 13-án Kőszeget s vi-
dékét; 14-én Sopromegye több határát, Verseg,
(Pest) Oroszlányos, N.-Kikinda, Kis-Zombor,
Szőreg (torontáli,) Szántó (abauji) határokat;
15-én pedig N.-Szombaton s vidékén volt jég. Ez
intésül szolgál a gazdáknak, hogy terményeiket
biztositani siessenek. A magyar biztositó-társaság
az elősorolt jégveréseknél érdekelve lévén, a ká-
rok gyors felvételére nézve azonnal intézkedett.

** (Tűzvész.) Takson helysége Pozsonmegyé-
ben f. hó 9-én majdnem egészen áldozata lett az.on
tűzvésznek, mely belőle 60 épületet hamvasztott
el. Az oltásban a szomszéd helységbeliek buzgón
résztvettek; különösen kitűnt azonban gr. Eszter-
házy Antal ő mlga, ki betegeskedése daczára az
egész oltást lóháton vezénylé. — A helység plé-
bánosa, Kubriczki András, ki maga is tönkreju-
tott, hívei fehegélése végett bizodalmas kérelmet
intéz az emberbarátokhoz. Az adományokról nyil-
vánosan fog számolni.

** (Erdőégések.) Facsétról tudósítják az
„Arad"-ot, hogy ott e hó l-jén egy emelkedettebb
helyről egyszerre huszonhat erdőégést láttak.
Gondatlanság vagy roszakarat okozta-e, mindegy,
az eredmény egyaránt sajnos. Azon vidékre már
a galambóczi legyek is megérkeztek.

*
Mi újság?

** (Nyugalmazás és kinevezés.) ő Felsége
Kabós Dánielt, az erdélyi kir. udv. kanczellária
udvari tanácsosát, saját kérésére, sok évi hű és ki-
tűnő szolgálatainak elismerése mellett, állandó
nyugállapotba helyezni; — báró Reichenstein Fe-
renczet az erd. kir. udv. kanczellária udvari taná-
csosát pedig, erdélyi udv. alkanczellárrá kinevezni
méltóztatott.

** (Deák Ferencz ünnepelt hazánkfia) Zala-
megyébe Sz.-Lászlóra utazott, hol a nyarat ren-
desen tölteni szokta.

** (Megtiszteltetés.) Egressy Gábort Szeg-
szárdon, ottani vendégszereplése alkalmával, egy
hordó szegszárdi vörös borral ajándékozták meg.
A nemzeti színre festett hordó egyik oldalán ez
volt irva : „Emlékül a szegszárdiak," a másikra
pedig : , Egy pohár bor a hazáért meg nem árt."

** (Szembetegség a pesti Kár oly-kaszárnyá-
ban.) A pesti Károly-kaszárnyában az ott szállá-
soló katonák között veszélyes szembetegség ütött
ki. Megvizsgálására már bizottmány is volt ki-

küldve, mely bizottmány e betegség okát a M. S.
szerint az épület hibás épitésében találta.

** (Csolnak-verseny.) A „budapesti hajós--
egylet" f. évi június 8-án d. u. 5 órakor versenyt
rendez s annak befejezéséül dijt fog kitűzni Pest-
Budán s környékén lakó hajósok, halászok és
molnárok számára, kik közöl az első 10 aranyat,
— a második 4 aranyat nyer. Távolság : a Mar-
gitszigettől a lánczhid alatti nyerőpontig. Mehet
minden hajó, — sandolineket kivéve, — s ha ilye-
nek is jelentkeznének, ezek számára egy külön 3
aranyos dij fog adatni. — A ki versenyre készül,
jelentse magát a verseny napján d. u. 3 órától 5-ig,
a Margit sziget átellenében fekvő városi kis szi-
geten, hol zászló tűzetik ki, s a versenyrendező
lesz található.

** (Régiségek.) A pesti evang. gymnasium
épitésénél a város régi sánczfalainak romjai kö-
zött, a föld színétől 15 lábnyi mélyen, egy befa-
lazott római emléktáblát találtak, melyet egykor
Secundinius Sabianus szentelt Sylván erdőisten-
nek. — A királyfürdő tulajdonosa, Ludányi ur
pedig két agyag csövet fog a nemz. múzeumnak
ajándékozni. E csövek hijdan valami római vízve-
zetékhez tartozhattak; hosszaságuk 15" s egy-
másba illeszthetők. Mint mondják, a nagy árvizig
ily csöveken folyt a víz a Lukács-fürdőből a Ki-
rály-fürdőbe, s igy ezek körülbeiől 1500 évet szol-
gáltak át.

** (Utonállás.) Néhány nappal ezelőtt, este,
Budán az uj utón, a várkapu közelében, Szokoly
Gyula helytartótanácsi hivatalnokot két rabló
megrohanta, s közel 500 ftig megrabolta. Jegy-
gyűrűjét kivéve nemcsak mindenét elszedték,
hanem karját megszurták, s mellét annyira ösz-
szezuzták, hogy életveszélyben forgott. A rab-
lók egyike, ki az nap szökött ki a városi bör-
tönből, a pesti tolvajnyelven úgynevezett Zehn-
schneider ismert csavargó volt; a másik egy szin-
tén hires zsivány. Az előbbit Székesfehérvárott
már elfogták ugyan, de szomorú példája a fővá-
rosi közbátorságnak, hogy mig a rab börtönéből
megszökhetik, estig már ujabb merény kivitelére
a bünbarlangokbanczinknstársakat találni is mód-
jában áll.

** (A lelenczház fölállítása,) mely körül fővá-
rosunkban erélyes lépések történnek, valóban
égető szükség. A széntéren a napokban ismét egy
szép kis fiút találtak kitéve. A sorsára hagyott
ártatlant, megtalálója, egy bérkocsi-tulajdonos
vette gondviselés alá.

** (A császárfürdői vigalmakat) rendező bi-
zottmány m. vasárnapi ülésében elhatározta, hogy
a hangversenyekkel és műkedvelői előadásokkal.
összekötött estólyek elseje szerdán, jun. 3-án tar-
tatik meg, s azontúl minden szerdán lesz egy vi-
galom augustus 20-ig, összesen tizenkettő. A vi-
galmak szorosan zártkörűek lesznek s a jövedelem
fölöslegét Lisznyay Kálmán árvái kapják, miután
a tulajdonos szerzet, azonkívül hogy vendégeit mu-
lattatni kivánja, nem óhajt hasznot ez estélyekből,
hanem áldozni akar a jótékonyságnak. A gyógy-
udvar fele padlóval lesz ellátva s nagyszerűen di-
szitve és világítva; két zenekar fog fölváltva mű-
ködni. Az estélyekben az egyetemi dalárda is
résztveend. Egy családi jegy mind a 12 estélyre
12 ft, személyjegy 6 ft; vidékiek számára kik nem
töltik Pesten az egész nyarat, egy estélyre család-
jegy 2 ft, személyjegy 1 ft. A jegyeket a ren-
dező-bizottmány adja ki csupán s azok másra át
nem ruházhatók.

— (Ritka áldás.) Győrmegyéből Téthrö'l,
máj. 14-ről irják : Mint természeti ritkaságot je-
lenthetem, hogy Gecse helységben Győrmegyében
egy asszony 4 élő gyermeket hozott a világra.
Fájdalom, az anyja elhalt; a négy kisded azonban
egészséges és életrevaló. De nem fognak-e ezek
is mind elhalni a kelő táp és ápolás hiánya miatt ?
az a kérdés. Bár csak valami jó emberbarát kö-
nyörülne rajtok. Pesten vannak gyermektelen gaz-
dagok; szerezzék meg maguknak azon örömöt,
hogy ménesének meg négy embert az enyészettől.
A jó tett édes öntudatán felül teljes örömük lehet,
ha azok, mint valaha Miczbán fiai, felnevelkednek
és egyenlő négy deli legény válik belőlök. Nálunk
nincsen sem gyermekkórház, sem más olyas inté-
zet, hova ily szegény kisdedek juthatnának. —
Épen ma is halt el Téthen egy ilyen szegény gyer-
mek, kinek anyja nem régen múlt ki. Sok ilyen
ártatlan kisded elvész a kellő ápolás hiánya miatt.
— A fennebbi 4 gyermek tisztességes szüléktől
való.
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** (A „Szegedi Híradó" húsz példánya.) A
szegedi tanyai iskolák számára eddig a város az
ottani lapból 20 példányt járatott; most azonban
jelen anyagi körülményei között e kiadást tovább
nem viselhetvén, az emiitett lap kiadója húsz
tiszteletpéldányt saját jószántából küld a tanyai
növendékek oktatásával foglalkozó tanítóknak.
Mig egyrészről Burger kiadó ur szép eljárását
teljes elismeréssel emiitjük meg, másrészről kissé
különösnek találjuk, hogy Szeged városának kü-
lönben érdemes tanácsa épen a szellemi emeltyűk
elvonásával kezdi a gazdálkodást.

** (Mérges gombák.) A napokban a kolozsvári
piaczon egy czigányasszony nagymennyiségű gom-
bát árult, melyből többen vásároltak s ettek, de
az majdnem komoly következményeket vont maga
után. Többi közt egy három tagból álló család
mindhárom tagja, evés után pár órával elkezdett
gáppadni; azután iszonyú gyomorrágás, később
hányás következett be. A család egyik tagja ész-
revette ugyan, hogy a gomba a tűznél megfeke-
tedett, de rósz következményre nem gondolt. Fáj-
dalmuk tetőpontján egy látogató hirtelen orvosért
szaladt s csak alapos gyógyítás és édes tej hasz-
nálása vette elejét a bajnak. Ugyanaz nap ott
több hasonló eset fordult elő.

** (A „Magyar nök évkönyvének") 1864-ik
évi folyamára Emilia előfizetést hirdet. Ez ujabb
évkönyv, a szerkesztőnő ígérete szerint, az eddi-
gieket mind tartalom, mind kiállítás tekintetében
fölülmúlja. Az albumot 16 honleány kőnyomatu
arczképe fogja disziteni, s ezek : Bohus-Szögyéni
Antónia, Balogh László Antónia, Detrich Vilma,
Dókus Rátkai Borbála, Hollán Ernőné. Hollósy
Kornélia, Báró Inczédi Pálné, szül. gróf Haller
Zsófia, Kralovánszky Istvánné, Mudry Pálkuty
Janka, Pálfi Stelzer Eliza, Riza korán elhunyt
költőnőnk, Simig Istvánné, Gróf Szapári Gézáné,
Tisza Lajosné, Thurn Erzsébet, és gróf Zichy
Pálné. Előfizetési dij : fűzött példányra 1 ft. 50
kr., kemény borítékban 2 ft., díszpéldányban 2 ft.
50, kr. Előfizetési határidő : július 15-dike. Az
,,Évkönyv" f. év. augusztus havában okvetlenül
szét fog küldetni. Az előfizetési pénzek Emíliá-
hoz a „Családi Kör" szerkesztőjéhez küldendők
(Pest, Kalap-utcza, 17. sz.).

** (Halálozás.) Gaizágó László, ki Turpász-
tói László és Turpásztói Túzok név alatt több si-
került beszélyt és kedélyes költeményt irt, e hó
12-én Ráczkeviben meghalt, élte 32-ik évében.
Béke legyen hamvaival!

— (Halálozás.) Erdélyből a következő szo-
morú jelentést veszszük : Nagy-szalontai grót
Toldi Karolina, s ürmösi Maurer Károly, mély
fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj s ille-
tőleg páratlan édes atya : ürmösi Maurer Károly,
erdélyi királyi táblai rendes ülnök, april hó 14-én
87 éves korában, négy napig tartott súlyos beteg-
ség következtében, jobb létre szenderült. Az id-
vezült földi részei, april hó 17-én, d. u. ó órakor
rövid isteni tisztelet után, M.-Vásárhelyről Ür-
mösre vitettek s ott e folyó hó 23-án, d. u. 3
órakor, viszont vallásos ünnepélylyel, a családi
kertben, a dicsőült néhai testvére Maurer László
porai mellé elhelyeztettek. Béke lebegjen sir-
alma felett!

— (Jótékonyczélu sorsjáték). A miskolezi
ref. egyház által épitendő torony javára május
5-én Miskolczon tartott tánczestély alkalmával
rendezett sorsjáték eredménye mintegy 2000 ft.
volt. Az ekkor kihúzott nyerő és nyeremény szá-
mok teljes jegyzékét lapunk mai számának hir-
detési melléklete hozza, mire az illetőket figyel-
meztetjük.

— (Adakozások). A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett :

Farkas László lltí éves agg szániára: üebre-
czenből özvegy Auer Andrásné a gyámoltalan
öregnek a pünkösdi ünnepekre 5 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, május 15. ,,A család öröme." Fran-

cia vígjáték 3 felv. Bourgeois és Decourcelle
után forditotta Feleki.

Szombat, május 1<>. „A bubagyáros.'1 Vig
opera 1 felv. zenéjét szerzetté Ádám, szövegét
Leuven és Beauplan után forditotta Havi. Ezt
megelőzte : ,,Az ajtó tárva vagy zárva legyen."
Közmondás 1 felv. Musset után fbrd. Tisza K.

Vasárnap, május 17. ,,Szerelem és örökség."
Vigj. 2 felv. Szigetitől. Utána másodszor: ,,A bu-
bagyáros.''

Hétfő, május 18. „A család öröme." Vigj. 3
felv. Másodszor. Ismét egy külföldi növény, mely-
nek átültetését sem iránya sem nagyszerűsége ál-
tal nem látjuk indokolva. Ideje volna e fordítá-
soknak határt szabni, hogy ezekből legalább is
csak a külföld remekei kerülhessenek színre; mert
ha a nemzeti színháznak továbbra is ily franczia
férezdarabok lesznek kegyenczei, azáltal a honi
múzsát, szinmüvészetünk ez édes gyermekét ked-
vetlenitjük el.

Kedd. május 19. „A Hug'nották." Opera 4
felv. Zenéjét szerzetté Meyerbeer.

Szerda , május 20. „Richelieu." Történeti
dráma 5 felv. Irta Bulwer, angolból forditotta
Tóth József.

Csütörtök, május. 21. ,,Fortunio dala.1' és
„EUzondoi leány.." 1 felvonásos operettek.

Budai népszínház.
Május 15. „Lázár a pásztor.1' Rémdráma 3

felvonásban. Az ilynemü darabokban, ha a közön-
ség nem kap is magasabb lelki élvezetet, legalább
a színésznek tér nyilik a szenvedély egész hatal-
mát kifejteni s ezáltal hatni a nézőkre. A szere-
pek csaknem maguktól játszanak, s annyivalinkább
csodáljuk, hogy Dósát és Bődit kivéve, a többiek
egyátalán nem tudtak szerepeikbe bemelegedni, s
csak mozgó bábok voltak élet és érzés nélkül.
Dósát és Bődit az alig néhány emberből álló kö-
zönség hihetetlen zajjal megtapsolta.

Május. 16. „Choufleuri ur otthon lesz" vig
operetté 1 felv. Offenbachtól. Ezt megelőzte „A
szerelem politikája" vigj. 1 felv.

Május 17. és 18. „Dunanan apó és fia uta-
zása" operetté Offenbachtól. Ez alkalommal 40-
edszer, s mint ígérve van, a jövő őszig utolszor
került színre.

Május 19. ,,A párisi udvari tánezosnö"
életkép 3 szakaszban. Az est koszorúja Takácsé
volt, ki Bimboche szerepét hű jellemzéssel, a mo-
dorosság, keresettség legkisebb nyoma nélkül, s
mégis finom árnyalással adta. Nem csalatkozunk,
ha azt hiszszük, hogy több sikerült szerepe közt a
maiban volt legnagyobb, mert kevésbbé hálás
szerepben igen nagy mértékben elégített ki.

Május 20. „Az utolsó eszköz" vigj. 1 felvo-
násban. Utána ,,Titi" „Ördög Róbert" operának
énekes paródiái jelenete. Végül „Szerelem politi-
kája" vigj. 1 felv.

Május 21. „Fidibiís'' vigj. 3 felv.

Szerkesztői mondanivaló.
9596. B.-Követsd. B. J. A tudósítást a beküldött

alakban közölnünk nem lehet. Az ily magánpanaszok,
melyeket teljesen méltánylunk ugyan, de alaposságukat a
távolból megítélni képesek nem vagyunk, inkább az illető
hatóságok körébe tartoznak, mint hírlapba.

9597. Pozsony. Sz. F. J . A czikket a kívánt időre
fogunk iparkodni kiadni, de ugy, hogy még a jelen félévi
folyamban bevégezhessük, s folytatása ne menjen át a
jövőre. Fogadja a becses közleményért köszönetünket;
óhajtva várjuk a többit is, s ön elismerésre érdemes, szor-
galmas búvárkodásának minden további eredményeit. Ki-
vánatát a jövő félévre nézve örömest teljesítjük.

9598. Debrec-zeu. R. S. Az adomány még az ünne-
pek előtt adatott át a szegény öregnek, ki megindulással
fogadta azt, áldva a jótékony adakozó asszonyság jószí-
vűségét.

9599. Gyanta. R. I. és

9600. Jánosi (Szathmár).A ref. egyház gondnokának.
Mindkét helyre lapunkhoz beküldött adakozási összegeket
küldtünk a lefolyt héten.

9601. Virány. V. Az adóügyet illető tudósítást nem
közölhetjük.

9602. Bécs. Dr. E. A. Az uj czikket köszönettel vet-
tük. E hét [folytán magán-levelünkkel fogunk önnél be-
szólani.

9603. !Wi üldöz engem! Mi nem; hanem ön verseitől
is hasonló figyelmet kérünk számunkra.

9604. Maróth. Biz az kissé nagyon prózai hangon van
e'mondva.

9605. K.-Sz.-Miklós. K. G. Minden jó akaratunk
mellett sem találtunk még eddig a czikkeknek kedvező
tért és alkalmat. Kiadás esetén a feltételeket azonnal tel-
jesítjük. A kérdezett czikk a V. U. 1854. évi folyamában
jelent meg, s ha jól emlékszünk, egy későbbi évfolyamban
még bővebben van tárgyalva. Lavatert nem kérjük: tanát
a mai tudomány legnagyobb részében alaptalan nyegleség-
nek tartja.

9606 Álom és való. Más fajtát kérünk; telik onnan
több is. Nem értené azt a világ, hogy Nepomuk sz. Jánoít
megénekli — Tilinkós Pista. Pedig a vers egészen komoly.

9607 Szilsárkány. K. E. A M. E. Könyvtara 2 pél-
dányban meg van rendelve; a többi is rendben lesz. Az uj
küldeményt szivesen elvárjuk.

SAKKJATEK.
178. sz. feladvány. Dósa Gábortól (Pesten).

Sötét.

mim' W
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i b e d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 173-dik számú feladvány megfejtése.
(Bankos Károlytól K.-Sz.-Miklóson.)

Világos. Sötét.
1) V c 1 - g ő K e 6 - e 5 : A)
2) B d 1 — d 4 tetszés szerint.
3) V - v. B - ^

A)

1)
2) K e 8 — f
3) B d 1 — d

8
F f
F b

5 -
8 -

g 6 t
d 6 f

Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
K-Kürtösön : Csemiczky Károly — Váczon : Niczky Pál.—
Debreczenben : SperberF. — Zagyva Imre. — Bócsón : Kispál
Ábris. — Felső-Penczen : Endródy Géza. — Egerben : Til-
kovszky F. — Bajmakon : Weisz Fülöp. — Pécsett : Ritkay
János. — Sárospatakon : Róth Kálmán. — Tályán : Nagy
Lajos.

Rövid értesítések. Fehéregyháza : B. Szivesen látott
vendégünk leend. — Debreczen : Sp. Sötét F b 4 — d 2
lépésére 2)V— e 6fs a következő lépésre mat következik.
Az említett két lépéses mat elől pedig a Király d 5-re
menekül. — Pécs : R. I. A 171. sz. feladv. teljesen hibátlan,
s igy csak az általunk közölt módon fejthető meg. Ha
Sötét a Bástyát a második lépésben nem üti, hanem b 4-re
visszamegy : 3) F h 7 — d 3 következik, s B vagy F matot
mond. — A 159 sz. f. megfejtésében sajtó-hibából maradt
benn a lehetetlen lépés, mely valósággal 2) V h 6 — e 6
és 3) H d 3 — c 5 i f lenne, a mit az ön felszólalására
szivesen kijavítunk. — Tálya : N. L. A 175. sz. f.-ban az
első lépés helyes, de a folytatás ellen kifogásunk van.
A 173. feladvány hibátlan.
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TARTALOM.
Koháry István (arczkép). Szathmáry Károly. — Pün-

kösd napján. Dömötör Pál. — Abdul Azis hazatérte. Dr. J.
— A győri „Isten báránya" nevű kószobor (képpel). R. —
A császárfürdő Budán (képpel). Respublica Zingarica.
— Aranylakodalom. Bonyhay B. — Zsákoló- és tisztitó-
cséplógép (rajzzal). — A kutforrás-kutatás titka. Rovvány
György.— Tárház : Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinh.napló. — Budai
népszinház. — Szerk. mondanivaló. Sakkjáték. Heti naptár.

Melléklet : Egy fél iv hirdetések.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. az.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza 4-ik szám alatt Pesten 1863.

Pest, május 31-én 1863.

E l ó f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 f i . t - i k é v r e :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva :

Egész évre (január—december) 1 0 f t"
Csupán Vasárnapi Újság;:

Egész évre (január—december) ' •
Fél évre (január—június)

Fél évre (január—június) 6 ft.
Csupán Politikai Újdonságok :

Egész évre (január—december) 6 ft.
Fél évre (január—június) 3 ft.

A hagyomány szerint az Árpádházbóli
királyok alatt virágzott Erdélyben egy „Er-
dőd" nevet viselő család, és ebből támadt
volna a máig virágzó Erdödy nemzetség.

E nemzetség magas rangra emelkedett,
s fény lik ma is; főispánok, főkamarások,
bánok, vitézek, püspökök, s egyéb méltó-
ságok, nagy számmal kerültek ki soraikból.

Emlittetik e család Bakács
néven is, a hires Bakács Tamás-
ról, Magyarországra oly nagy
és későre terjedt befolyású fér-
fiúról, ki 1496-ban Vasmegyé-
ben Monyorőkereket szerezte
meg több uradalommal együtt.
— Bakács is nevezte magát Er-
dödi-nek, mert Szatmármegyé-
ben Erdődön született. Rokonai
„Monyorókereki Erdődy" nevet
vettek fel.

Arczképünk Erdödy Györ-
gyöt tünteti fel, I-sö Kristófnak,
Thurzó Borbálától született fiát,
ki, mivel atyja Rudolf király
embere, s nagy római kath. hitü
volt, maga is udvari emberré
nevekedett.

Hogy Erdődy György a szó
teljes értelmében udvari ember
volt, tettei b i z o n y í t j á k ; igy
1638-ban febr. 13-án, mint ifjú-
ról emlittetik, hogy III. Ferdi-
nánd neje Mária koronázásán
Pozsonyban diszmenettevö volt,
de hogy az akkori közügyekbe,
vallási vitákba, törvények alko-
tásába is befolyt volna, nincs

Régi magyarok régi arczképei.
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megkoronáztatott, a koronázási diszmenetnél
Magyarország zászlóját hordozta; ugyanez al-
kalomból a királyi diszebédoélmint asztalnok
szerepelt, és jul. 16-án aranysarkantyús vi-
tézzé üttetett. Jul. 17-én a kir. szentesítést
nyert 155 czikkely megerősítésére a szokott
aláírást tevők között volt ö is.

Igaz, hogy ez időben aránylag békés volt

megírva.
1646-ban egy oklevélben,

mely által Ferdinánd Fyricz
Mihályt magyar nemessé emel-
te, mint kamarás jő elő, — e kö-
rülmény is azt tanúsítja, hogy •
az udvar körül volt alkalmazás-
ban. 1647-ben, midőn Magyarország rendéi
Pozsonyba voltak összehiva s ott Drasko-
vics János illyr bán, nádori hivatalra emel-
tetett s a vallásügyek legnagyobb ingerült-
séggel folytak, az ő fellépéséről nincs adat,
— ellenben a június 16-diki ünnepélyben,
midőn Ferdinánd, a király fia, ünnepélyesen

E R D Ő D Y G Y Ö R G Y .

a Magyarország fölötti uralkodás — mert
ha a törökök nem elég hiven tárták is meg
a fegyverszünet feltételeit, a mieink által
többnyire szerencsésen verettek vissza : de
az egyházi és politikai ügyek tisztulását elö-
mozditani való törekvés mégis fennmaradt,
s mi e téren hiában keressük Erdödy György

nevét.— 1649-ben Magyarország rendéi Po-
zsonyban 102. törv.-czikket hozván, jun. 5-én
a Ferdinánd által megerősített törvényeket
ismét ö is aláirta. 1653-ban IV. Ferdinánd
római császárrá koronázásakor, mint kama-
rás Regensburgban járt. 1655-ben, midőn a
15 éves Leopold koronáztatott, és ugyanaz
évi országyülésen Lippai érsek a királynét,

mantuai Eleonórát koronázta
meg, a diszmenetnél Erdődy
György vitte a kir. pálezát. A
vallás ügyében hogy résztvett,
egy adat tanúsítja, mely szerint
a róm. kath. párt mellett erősen
fogott — jóllehet a király maga
a katholikusoktól 90 templomot
szakított el s adott át a protes-
tánsoknak, kiknek szabad vallási
gyakorlatot engedett.

Az 1647. s 1649-ik évi tör-
vények záradékai mint fökomor-
nokot emiitik. 1662-ben viselte
a főtárnokmesterséget. 1655-től
1662-ig az országgyűlések több
választmánya s bizottmány-
nak volt tagja.

1669-ben a nagy-szombati
nyomdából került ki ily czimü
könyv „Két égő lámpás," mely
neki van ajánlva, és ebben az
Erdödy czimer is látható.

Ezen czimer egy kerékből
kinövő szarvas. Erről írja Sam-
bucus, hogy Bakács Tamás atyja
Erdődön kerékgyártó volt; en-
nek felesége, Tamás fiával vise-
lös lévén, hogy szülő feleségének
tűzifát hozzon, az erdőre ki-
ment; mig ott a fát vágta, egy
szarvas a szekérnek kerekébe
keverözvén, a kereket össze-
törte; — előjővén Bakács, a
szarvast megölte, s a rakás
fára tevén, haza vitte épen a

keresztelésre. Innen eredt volna Bakács Ta-
más s az Erdődyek czimere.

Erdődy Györgynek két neje volt: először
Keglevich Erzse, utána Batthyány Erzse. Fia
Sándor nevet viselt.

Erdödy György a század szokása sze
rint, szintén jelszavat tartott, mely cs Volt

22-ik szám. Tizedik évi folyam.


