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A tervezők : Henszlmann, Szkalniczky és Ybl magyar építészek és Ferstl 
bécsi építész. Ugy hírlik, hogy Ybl a versenyzéstől visszalépett volna. A 
tervek benyújtására kitűzött határidő a napokban járt le, már most várjuk 
az eredményt. Mint híre járt, a beadott tervek, mielőtt felettük határozat 
hozatnék, közszemlére ki fognak tétetni, hogy minden szakértő hozzá¬ 

szólhasson. Az ügy sokkal fontosabb, hogysem a közvélemény szavát igno-
rálni lehessen. 

+ (Az Akadémia palotája építéséhez) szükséges anyagszerek szállitása 
végett, hirszerint már megköttetett a szerződés Holspach és a Luczenbacher 
testvérekkel. 

SAKKJÁTÉK. 
61-ik sz. feladvány. — Sperber F.-től (Debreczenben). 

Sőtet. 

• sui 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond. 

Az 56. számú feladvány megfejtése. 
(A „Liliéi névtelen"-tól.) 

Világos. Sötét. 
1) F g 5 — d 2 K d 8 - e 7 
2) F d 2 — a 5 tetszés szerint. 
3) F a 5 lép s 4= 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : b. Mesze'na 
István. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Kis-Kiirtösön ; Csemiczky Károly. — Simongá¬ 
ton : ifi. Tóth János. — Egerben : Lauro József. —• B.-Újvároson : Korács Lajos. — 
Mooron : Radváner Vilmos. — Debreaenben: Sperber F. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. 
— Tordán : Wolff G. és Sztankay F. — Bécsben • Gold Samu. — Hruszowon : Szenger Ede. 

Rövid értesitésrk. Torda : W.— Sz. - Sötétnek kötelessége magát a lehető leg¬ 
jobban védeni; azért a 4 lépéses feladványban a 3 lépéses mátok, ha kikerülhetek, r e n 
jónek tekintetbe. — Gy.-Fejérvár. II. L. ön az 55. sz. feladványt helyesen fejtette meg. 

Színházi napló. 
Péntek, febr. 15. „A titkos iratok." Eredeti szinmü Szigligetitől. A 

meglehetős számmal összegyűlt közönséget különösen Jókainé (Gyulaffiné 
szerepében) gyönyörködteté ezép játékával. Ha még megemlítjük Tóth Jó¬ 
zsefet, akkor az előadásról dicséretünket befejeztük. 

Szombat, febr. 16. „Don Jüan, vagy : a köszobor-vendég." Opera 2 
felv. Zenéjét szerzé Mozart, örömmel tapasztaltuk, hogy a közönség kellőleg 
tudja a valódi szépet méltányolni. Az örökszépségü dalmű egészen megtölté 
a szinházat. Ilollósy-L.-né mellett legelői kell megemlítenünk Kőszeghyt, 
kinek „Leporellója" ellen bajos volna alapos kifogást tenni. Bignio is kifo¬ 
gástalan „Don Jüan" volna, ha oly jól játszanék is, a mily szépen énekel. 
Egyébiránt teljes méltánylattal emiitjük meg, hogy az előadás átalában job¬ 
ban sikerült, mint máskor. Ha e mesterművei gyakrabban szinrehoznák, elő¬ 
adása kétségkívül még jobb lenne. 

Vasárnap, febr. 17. „A szigetvári vértanuk." Eredeti szomorujáték 5 
felv. Irta Jókai Mór. 

Hétfő, febr. 18. „Tévedések vígjátéka." Vigjáték 4 felv. Irta Shakes¬ 
peare. E nevezetes darab bizonyára jobb előadást érdemelt volna. Egyik-másik 
színészünk ezúttal ugy játszott, minthacsak a „Tévedések vígjátéka" téve¬ 
désből rántatott volna elő amúgy hirtelenében. 

Kedd, febr. 19. „Dinorah, vagy : a ploerméli bucsu." Opera 3 felvo¬ 
násban Meyerbeertől. 

Szerda, febr. 20. „A harmadik magyar király." Eredeti dráma 3 felv. 
Irta Tóth Kálmán. 

Csütörtök, febr. 21. „Férj az ajtó előtt." Operetté 1 felv. Offenbachtól; 
és „Tüz a zárdában." Vigjáték 1 íelv. 

Szerkesztőt mondanivaló. 
5533 \ . - V á r a d . O. R. Az illető úrtól 3 ujft. küldetett hozzánk; óhajtása szerint 

besoroztuk az Akadémiára begyülő adakozások közé. Az illető rovatban olvasható. 
553i. Szűrte . 1). J- Sajnáljuk, hogy előbb nem szólalt fel ön. Most a P. U. 1. szá¬ 

mával többé nem szolgálhat kiadó-hivatalunk. 

5535. Sempronius. A latin nyelvre sok szerencsével forditott „Szózat"-ot, azon 
reményben, hogy a diákul értő magyar közönséget érdekelni fogja, közlendjük, bár 
kissé szokni kell az idegen formához, s első pillanatra furcsán hangzik az ódon penta-
meter, p. o. : „Pressa quidem, sed non fracta caterva viget." 

(Ez ait teszi : „Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán!") 
Mindenesetre köszönettel tartozunk a figyelemért és fáradságért. A pótló levelet vettük. 

5536. Pankota . Szathrnáry K. A V. U. és P. U. lapunkban hirdetett évfolyamait 
azok tulajdonosa és eladója csak együtt és egyszerre adhatja. 

5537. Kajál. Dianovszky L. Tessék megnézni a V. U. f. é. 6. számában az Aka¬ 
démia palotájára beküldött adakozások jegyzékét — ott van az a 10 ít. megemlítve, 
s azóta sz illető helyen be is szolgáltatva. 

5538. DrbrrcEen. D. I. Ismételjük, hogy az asztalosmesterségben előforduló mű¬ 
szavakat illető pályairatokat az „Iparosok Lapja" szerkesztője, Galgóczy Károly ur vette 
át tőlünk, kellő rendezés- és a összeállitás végett. Mert ugy, a hogy a munkák irva van¬ 
nak, kiadni nem lehet. A müvek szakértő kezekben vannak. 

5539. Sx.-Keresztár. Z. G. A régibb dolgozatokat, ön kivánatára, már néhány 
hónap előtt ön ezime alatt postára tettük. 

5540. Sümeg. Czigány K. A 8 darab régi pénz, melyeket Vajda János ur, sümegi 
lakos a nemzeti Múzeum számára átengedett, megkaptuk s az illető helyen azonnal átszol¬ 
gáltatjuk. Köszönet a szép példányokért. 

5541. Kolozsvár. O. W. K. A czikk megérkezett. Az előbbi már csatakészen várta 
az indulást. 

5542. Makó. Pályázó. A beküldött mü társ nélkül maradt s mint a kitűzött czél-
nak meg nem telelő gyenge kísérlet, a birálók által figyelembe nem vétethetett. Nyugot-
tabb időkre várunk, hogy e kérdést újra fólelevenitsük. 

tér. •) 
Ovás. Ellenem egy, magát titokba burkolt és idáig ki nem fürkész¬ 

hettem roszakaratu egyéniség, a múlt év nyarán névtelen feladást intézett a 
soproni cs. k. helytartósághoz, mintha én forradalmi irányú nyilatkozatok¬ 
kal lázitgattam volna, s névtelen levelében azt ígérte, hogy a kiküldend* 
vizsgálatkor előáll és vádjait szemembe mondja. 

A vizsgálat ellenem meg volt; de az éa álezás ellenem, nem bujt elő 
rejtekéből. 

A hazai kormányzat jelenlegi feléledése közben, lárvás ellenem hasonló 
roszakaratu, de épen ellenkező természetű hiteket kovácsol rám plutói mű¬ 
helyében, mintha t. i. én egy szabad gcndolkozásu hazánkfiát, elfogattam és 
a tagliát készpénzül fel is vettem volna. 

E két rágalom egymás mellé állítása, már fulánkját veszi e gyáva rá¬ 
galmaknak, mert a ki forradalmár, az nem lehet kormány zsandárja. 

Ezen legharapósb vadállatnak, rágalmazómnak adóját nem fedezhet¬ 
vén fel, ezennel hirlapilag hívom fel, s egyszersmind felkérek minden pol-
gdrtárst, bizonyítsa be, kit, hol és ki által fogattam el, melyik bíróságnak 
adatott át és hol fizettetett az elfogatási dij (taglia), de nevét aláírja, mert 
különben orgyilkosnak nyilvánítom, mint a ki ellen legfőbb javamért, be¬ 
csületemért, sem védelemre, sem megtorlásra nem szállhatok. Kis-Görbőn, 
február 12-én 1861. — Gergye János, földbirtokos. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 
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Magyar női viseletek a XVIII. századból (képpel). Viihelety Béla. —- Az édesanya. 

Zajzoni. —Pontok Magyarország múltjából (folytatás). — Gróf Széchenyi István müveiből. 
— Báró Jósika Miklós (arczkép). — Báró Jósika JuHa (arczkép). — Állandó vagy szün¬ 
telen változás alatt áll-e még most is a föld kérge? Ónodi Wercss Károly. — Egyveleg. — 
Tárház. Hazai építészetünk ügyében. Ilencz és Bergh. — Utazási programm borászatunk 

magyar palotáj 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos l leckenast Gusztáv. — Nyomtatja Lauderer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 
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A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben V/2 íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-PeSten házhoz küldve vagy postai utón külön a Vasarnnni 
félévre 3 « . , a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. nj pénzben. A Vasárnapi Újság a Magyar Sajtóval együtt U Politikai Újdonságok nélkül)félévre IC?ft é 
• ft. nj pénzben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi üjság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. (sJerkesJtóTégiszállás 

Gróf Persigny Viktor. 

magyar-uteza 1 g
Szám.) 

Uly gyakran olvassuk a hírlapokban e nevet, hogy ideje, 
mikép e férfiúnak, III. Napóleon császár legmeghittebb emberének 
közelebbről is szeme közé tekintsünk. 

A Persigny-család a múlt században vicomte rangot viselt, 
azonban végkép elszegényedvén, s másként is 1793-ban a nagy 
forradalom alatt a 
nemesség eltöröltet¬ 
vén, a Persigny-ek 
elvetek családi ne¬ 
vüket, s Fialin-n&k 
kezdek magukat ne¬ 
vezni. 

Fialin Péter 
(Viktor atyja) I. 
Napóleon alatt szol¬ 
gált, azonban a sa-
lamanca-i csatában 
elesett. 

Fialin Viktor, 
a mostani Persigny 
gróf, születetett jan. 
11-kén 1808-ban.— 
Első tanulmányait 
a Limoges-i gymna-
ziumban végzé; on¬ 
nan pedig a sau-
mur-i katonai isko¬ 
lába ment, a hol 
nagy sikerrel vé 
gezte a kiszabott 
éveket. 1830-ban, 
a júliusi forrada¬ 
lom után a hadse¬ 
regbe lépett, s a 
huszárságnál nyert 
alkalmazást. Azon¬ 
ban épen ekkor a 
franczia hadsereg 
is belső pártokra 
oszolván, miután 
az ifjú Fialin zászló¬ 
tartó a szabadel¬ 
vűek mellé csatla¬ 
kozott, annyi min¬ 
denféle versengésbe 
keveredett társai-

TTRŐF PERSIGNY VIKTOR. 

val, hogy utoljára lemondott rangjáról. — Mint minden ily elége¬ 
detlen franczia, ugy az ifjú Fialin Viktor is egyedül Parist képzelé 
azon helynek, a hol magának biztosabb jövendőt vélt szerezhetni 

1831-ben Parisba érkezvén, itt először is a titokban működő 
sociahsták társaságába keveredett; a júliusi kormány azonban 

csakhamar felosz¬ 
latott minden oly 
társulatot, mely a 
rendőrségtől enge¬ 
délyt nem nyerhe¬ 
tett, s ez okból az 
ifjú is, bucsut vőn 
Paristól s aVendée 
tartományok felé 
utazott, a hol azon 
időben Berry her-
czegnő az idősb 
Bourbon-ág javára 
felkelést szándéko¬ 
zott támasztani. 

A terv nem si¬ 
került, azalatt azon¬ 
ban az ifjú oly buz¬ 
gó hive lett a legi¬ 
timisták ügyének, 
hogy Parisba jővén, 
irodalmi és politi¬ 
kai működését egé¬ 
szen e párt közlö¬ 
nyeinek szentelte. 

Már ekkor jobb 
állapotra vergőd¬ 
vén, először csak az 
irodalmi téren, ké¬ 
sőbb valósággal is 
újra felvéve az ősi 
Persigny nevet, s 
épen nem neheztelt, 
ha a társaságokban 
„vicomte" urnáit 
ezimeztetett. 

Azonban ka¬ 
landvágyó lel 
sem engede 
nyugodalm 
„Szent-Ilon 
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léklapok" czimü könyv annyira hatott kedélyére, hogy nagy hirte¬ 
lenséggel elhagyá a legitimista pártot s testestül lelkestül bona-
partistává lön. 

Megkisérlé tehát az uj pályát, s egy bonapartista lapot alapi-
tott. A közönség azonban oly egykedvüleg fogadta az uj vállala¬ 
tot, hogy a szerkesztő és kiadó legjobbnak vélek, ha lapjoknak 
még második számát sem adják ki. 

Mindamellett épen e vállalat alapította meg mostani ragyogó 
szerencséjét; mert Lajos Napóleon, a ki azon időben mint szám¬ 
űzött Londonban élt, figyelmezni kezdett az ismeretlen ifjú műkö¬ 
déseire, s később őt magát is Londonba hivta. 

1846 ban Persigny és pártfogója, Bonaparte Lajos Napóleon, 
Sveiczba utaztak az arenenbergi kastélyba, a hol az utóbbinak 
édesanyja lakott. Itt tervezték ketten azon meggondolatlan me¬ 
rényletet, hogy összeszedve néhány kalandort, kikötnek Strass-
burgban, s ott Lajos Napóleont francziák császárává kikiáltatják. 
A kaland megbukott; a császári koronát követelő ifjút a katonák 
elfogták, de Lajos Fülöp megkegyelmezett a rajongónak. Persigny 
szintén az elfogatás veszélyének volt kitéve, azonban egy házban 
menedéket keresve, egy csinos hölgy segitsége által kimenekedhe-
tett a kelepczéből. 

A kemény leczke, mint a történetekből tudjuk, legkevésbbé 
sem javitá meg kalandorainkat. 1840-ben Lajos Napóleon, Persigny 
kiséretében, mintegy 300 emberrel elindult az angol partokról s 
egyszerre hatalmas „éljen a császár!" kiáltásokkal Boulogne-b&n 
termettek. Félóra múlva az egész had meg volt fogva, s a merény¬ 
let még a bonapartisták körében is közbotrányt okozott. Ekkor 
mondák a vén tábornokok, hogy „a ki ily botorul léphet fel, nem 
arra született e világra, hogy egykor még a franczia trónon ülhes¬ 
sen." És valóban ezen időben igy gondolkozott az egész világ, a 
történet azonban újra bebizonyította, hogy a halandó ember leg¬ 
jobban teszi, ha békét hagy a jövendömondás mesterségének. 

Tudjuk, hogy e inerény következtében Lajos Napóleont a pair-
kamara élethossziglani fogságra itélte. Persigny húsz évet kapott. 
Lajos Napóleon, hat évi fogság után Ham várából megszökött, 
Persigny azonban elébb Doullens-ben, később Versailles-ben tölté 
fogsága idejét. De itt is oiindig szelíden bántak vele, ugy hogy 
1847. végén már szabadon bocsátották, s csak Parist nem volt sza¬ 
bad elhagynia. 

Az 1848-ki februáriusi napok után Persigny teljesen vissza¬ 
nyervén szabadságát, minden erejét és tehetségét arra szentelte, 
hogy a franezia nép, Bonaparte Lajos Napóleont a köztársaság el¬ 
nökévé válassza. Ezz mégis történt, s ezen percztől fogva a nagy 
reményű s merész vállalkozó ifjúból kész ember lett. 

Közte és pártfogója között szoros elválhatlan barátság kelet¬ 
kezett Ö volt azon egyedüli halandó, a kiben a köztársaság elnöke 
feltétlenül bízott, s a kivel legtitkosabb terveit is előre közié. 

Ketten tervezték az 1851-ki dec. 2-ki államcsínyt, mely sok ár¬ 
tatlan ember vérébe került ugyan, de a vállalkozók részéről a leg¬ 
teljesebb sikerre vezetett. Az első perczben a,,herczegelnök" még 
nem akará benső barátját a hivatalos világ előtt is bemutatni, s 
azért a belügyi tárczát természetes testvérének, Morny grófnak 
adá. Azonban oly befolyással biró férfi s jóbarát, mint Persigny 
volt, nem maradhatott nyilvános állás nélkül a palotában. így tör¬ 
tént, hogy vicomte Persigny már jan. 22 én (1852) belügyminisz¬ 
ter lett. Mint ilyen, két nagy horderejű rendszabálynak lett alko¬ 
tója, először : a herczegelnök diktatori dekrétuma következtében 
elkonfiskálta a száműzöttOrleans herczegek javait; másodszor az ő 
ellenjegyzése alatt hirdettetett ki az 1852-ki franczia alkotmány, 
mely némi változásokkal mai napig is érvényben van. 

Ugyanezen év végén a herczegelnök, a szenátus határozata 
folytán, s a nép választása következtében, mint ,,III. Napóleon," a 
császári trónt újra felállítván, eljött az ideje, hogy Persigny is 
földi dicsőségének tetőpontját elérje. Napóleon császárról tudva 
van, hogy barátai iránt nagylelkű; különösen pedig szive a hálá-
datlanságot nem ismeri, s azért a mióta császár lett, legkedvesebb 
foglalatossága, ha azok iránt, kik egykor jó szivet mutattak iránta, 
háladatos lehet. — Ki várhatott pedig többet, mint épen Persigny, 
a ki urát és barátját Strassburgba követte, a ki miatt a boulognei 
merénylet következtében 7 egész évig sínylődött? A császár már 
eddig is bőven megajándékozá hű barátját, s meglehet, hogy a 
mit titkon adott neki, sokkal több a nyilvánosan átnyujtottaknál. 
Most azonban eljött ideje a fényes jutalmazásnak. | 

A régi császári hadsereg marsaljai között egyik sem volt oly 
népszerű, mint az öreg Ney tábornagy, a Moszkowai herczeg; ez 
az. a kit I. Napóleon a bátrak legbátrabbjának nevezett; a midőn 
azonban 1815 ben a Bourbonok visszajöttek, a pairkamara e hőst 
agyonlöveté; és épen ezen népszerű franczia marsainak unokáját 
kére meg III. Napóleon, hivének, Persignynek számára! aztán ki-
nevezé őt grófnak, s a menyegző napján, hálája és elismerése jeléül 
500,000 frankot küldött a vőlegénynek. 

Ezen idő óta Persigny gróf, kevés kivétellel, mindig miniszter 
vagy nagykövet Londonban. Először 1855-ben küldetvén London¬ 
ba, ott maradt az Orsini-féle merényletet követő időkig, a midőn 
Napóleon császár már megint érzeni kezdé, hogy népszerűsége 
fogyton fogy s nagyon is eljött ideje, hogy derekasan fordítson po¬ 
litikáján. Persigny hazajöttével mindjárt meglátszott a változás, 
s ezen időben történt, hogy „Orsini testamentuma," (melyben a 
vérpadra lépő férfi az Olaszország sorsa feletti gondoskodást 
„örökségképen" Napóleonra bízta) a „Moniteur" hasábjain megje¬ 
lent, leirhatlan ijedségére az európai megrögzött konservativ kor¬ 
mányoknak. 

1859-ben Persigny ismét, mint nagykövet Londonba utazott, 
s ott oly remekül tudott működni, hogy ez a szeszélyes, mogorva' 
és akaratos Anglia egészen szabad kezet engedett a csatornántuli 
szomszédnak, a mi pedig egyátalában nem tartozott eddigi szoká¬ 
sai közé. 

Legújabban Napóleon császár ismét ugy vélekedett, hogy kor¬ 
mányát megint egy kis mérsékelt, de friss liberalizmussal kellene 
élénkíteni. Rögtön tehát haza hivá Persignyt, s kinevezé öt újra 
belügyminiszterének. Épen most történik, hogy 10 évi hallgatás 
után a franczia törvényhozótest visszanyeré egykori jogait, s most 
már a császár megnyitó beszédére választ adhatva, ugy a ktil, mint 
a belpolitikában előterjesztheti véleményét, mely elébb-utóbb a 
kormányra nézve is irányadóvá leend. 

Persigny igen tevékeny, szellemdus és határozott jellemű; ha 
vannak az uj bonapartista hadban népszerűtlen emberek, ő nem 
tartozik ezek közé. Tántorithatlan hive urának és jótevőjének, de 
szellemileg nem rendeli magát alá; sőt bizonyos, hogy a midőn 
csak történik valami olyas, a minek szabadelvű színezete van, a 
francziák ilyenkor mindent Persigny befolyásának tulajdonítanak. 

Régen volt oly közel . . . 
Eégen volt oly közel az ígéret földje 
Hozzád, édes népem! 
Régen mosolygott rád a hon jövendője, 
Mint most, olyan szépen. 
Adja is az Isten : hogy ne legyen már bús 
A magyar nótája, 
Vigságban, örömben, jólétben legyen dús 
Kebele, hazája! 

Látom szakadozni sötétlő borúdat, 
Oh, hős nép lakta hon! 
Mely, egedre többé föl nem tornyosulhat, 
Miként volt, oly nagyon, 
Ha tornyosulna is, villámit a felleg 
Ránk hiába szórja; 
Bizton fölfogja azt, a hoiiszeretetnek 
Villámhárítója. 

Látom már enyhülni szenvedesd kinját, 
Édes hazám népe! 
Oh, látom arczodon a gyógyulás pírját 
Megjelenni, végre! . . . 
Viszonozd a remény kegyes mosolygását, 
Mely előtted játsziu. 
Várd, dicső napodnak ujratámadását . . . 
Hajnala már látszik. 

Pezsdűljön meg újra ereidben a vér, 
Árpád nemzetsége! 
Ha áldozni kell a szép, ősi hazáért, 
Ne essél kétségbe. 
Oh, hol milljók keble egy szent czélra lángol, 
Bár a vihar csattog, . . . 
Az egyetértésnek nagy érczpaizsáról 
Minden vész lepattog. 
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Szeretlek, szép hazám, szeretlek én téged, 
Mint madár a lombot, 
Ragyogó jövődért ez a vágyó lélek 
Annyi imát mondott . . . 
Inkább is leszek én, legutolsó szabad 
Polgára honomnak, 
Mint legelső rabja — a mit nem e hon ad — 
Fénynek hatalomnak . . . 
Szeretlek, szép hazám, szeretlek én téged, 
Lelkemből örülök : 
Hogy hü fiaidban ifjú szellem ébred, 
S foszlanak a nyűgök . . . 
Jól esik szabadon zengeni bút, kedvet, 
A mint a szív súgja. 
Legalább, szabad dalt verve szakadhat meg 
A lant, a sziv húrja . . . 

Régen volt oly közel az igéret földje 
Hozzád, édes népem! 
Régen mosolygott rád a hon jövendője, 
Mint most, olyan szépen. 
Adja is az Isten : hogy ne legyen már bús 
A magyar nótája. 
Vigságban, örömben, jólétben legyen dús 
Kebele, hazája; Soós Miklós. 

Kiltnkó. *) 
Volt egyszer egy szegény ember s ennek három fia. 
A szegény ember egy szép verőfényes napon kivitte őket az 

erdőre. Csak mennek, csak mennek, egyszer felszólal a legnagyob¬ 
bik, mondván : 

— Ejnye, apám uram! be szép ekeszarv lenne ebből a girbe-
gurba fából! 

— No, te fiam, szántó-vető ember leszesz. — S az öreg a 
girbe-gurba fát azonnal kifaragta ekeszarvnak. 

Csak mennek, csak mennek, egyszer felszólal a középső is, 
mondván : 

— Ejnye, apám-uram! be jó szabó-asztal lenne ebből a sudár 
fából! 

— No te fiam, szabó leszesz. — S az öreg a sudarfát azonnal 
kifaragta szabó-asztalnak. Azzal tovább mentek. 

Csak mennek, csak mennek, egyszer felszólal a legkisebb is, 
mondván : 

— Ejnye, apám-uram! be jó lenne ez a somfa-hajtás bunkós 
botnak! 

— No te fiam, zsivány leszesz! — S azzal az öreg kifaragta a 
somfa-hajtást is bunkós botnak. 

S aztán mindhárom fiát elküldte országvilágszerte, hogy ki-ki 
tanulja ki a maga mesterségét. 

Itt, felszabadul a legnagyobb fiú s készített olyan ekét, 
melyen egy vágás, furás-faragás nem sok, de még annyi sem 
látszott. 

A középső fiú is kitanulta a maga mesterségét s készített 
olyan dolmányt, melyen egy ötés nem sok, de még annyi sem 
látszott. 

A legkisebb fiú pedig csinált olyan fütyköst, mindenféle vá¬ 
lasztó vizzel kiczifrázva, hogy azon egy vágás nem sok, ;de még 
annyi sem látszott. 

Itt a szegény ember, magához vette a három remeket, elment 
a királyhoz, ott az ujjain sorra elszámlálta, hogy ezt a nagyobbik, 
azt a középső, emezt pedig a legkisebbik fiam csinálta s aztán aján¬ 
dékképen a királynak adta. 

Megörül a király a három szép ajándéknak. Ezért a szegény 
embert mindenféle jókkal annyira kínálta, hogy még a leülőhelyét 
is megtörülte s ugy ültette le az aranylóczára. Különösen a bot, a 
czifra választó vizes bot tetszett meg neki annyira, hogy azonnal 
rendeletet adott ki; hogy azt tüstént akaszszák a nyereg kapájába. 

— Hát a te fiad eszerint botcsináló? kérdezte a király a 
szegény embert. 

De erre a szegény ember, megvakarván a fejét ott is, a hol 
nem viszketett, ilyen forma választ adott : 

— Mi tűrés-tagad ás, felséges uram, az én fiam nem bót-csináló 
— bár az volna! — hanem zsivány. 

. *) Merényinek „Eredeti népmesék" czimü érdekes munkájából, mely Heckenast G. 
kiadóhivatalában maholnap meg fog jelenni. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerk. 

— Zsivány ?! kérdé elszörnyedve a király. No szegény ember, 
menj haza szép csendesen, mondd meg a fiadnak, köszöntetem szé¬ 
pen, hogyha ő olyan mesterember, ha az én királyi ólamból egy 
álló hét alatt a legkedvesebb almás-pej szőrű, csillagos homloku 
kesely-lábu, harmad-fü csikómat el nem lopja : karóba huzatom. 
Ha pedig azt el tudja csenni, egy kas-pénzt adok neki. 

Haza megyén a szegény ember nagy busán, mint a kinek az 
orravére folyik, hogy már az ő fiát igy húzzák , ugy húzzák a 
karóba. 

Hogy elpanaszolta a fiának az egész dolog sorát rendjét, az 
csak azt felelte rá : mit búsul apám, uram? kisebb gondom is na¬ 
gyobb ennél! 

Itt Kilinkó mit, mit nem cselekszik, kapja a lelkét, fölöltözött 
koldus-ruhába; az oldalára akasztott egy nagy ebadta tarisznyát, 
egy féloldal szalonnával és egy egész kenyérrel megbélelve; elől-
hátul pedig egy-egy miatyánk fityegett; az egyikben a borok apja, 
a másikban pedig a szilvaláng anyja volt, mit papramorgónak is 
szoktak csúfolni. Imigy fbifegyverkezve, elment a király legked¬ 
vesebb almás-pej szőrű, csillagos homloku, kesely lábú, harmadfü 
csikaját elcsenni, melyet azalatt a király parancsára egy egész álló 
hétig négy katona őrzött; — mert, közbe légyen mondva, ennyi 
idő volt kitűzve az ellopásra; — egyik a farkát fogta, kettő pedig 
a kötőfékét tartotta és a negyedik a hátán ült. 

Beköszönt ide Kilinkó nagy dideregve, nagy fázva, mint a kit 
majd megvesz az Isten hidege. 

— Isten jó nap, vitéz urak ! 
— Fogadj Isten, koldus ember! hát mi járatban vagy? 
— Hát csak benéztem ide, mert majd megvesz az Isten hi¬ 

dege, hogy majd megmelegszem, azért fűtözni jöttem, ha a vitéz 
urak megengedik . . . . Juj be hideg van! csakúgy pattog a fa, és 
a pipiske uton-utfélen fagy meg : — én is, mint afféle Isten árva 
madara, kinek nem adott az Isten egy kis hajlékot, az útfélen 
halnék el, kiről senki sem számol, kit senki sem siratna meg, ha 
ily könyörülő emberek nem volnának, mint vitéz uraimék; meg ha 
az Isten ily áldott papramorgót nem teremtett volna, mint ez a 
kulacs vére, itt la! 

Ezzel felhajtotta a pálinkás kulacsot s jót húzott belőle! te¬ 
tette magát, mintha ivott volna, nagyokat kortyantott, pedig csak 
annyit sem ivott, mitől egy csibe se ütötte volna fére a kontyáf. 

Aztán kézröl-kézre adta a kulacsot s az nyájas kotyogó beszé¬ 
dével biztatta a vitéz urakat ilyeténképen : korty, korty, igyál 
torok! De a vitéz uraknak nem sok biztatás kellett! hogy im ió 
volt az istenadta papramorgó, csúszott lefelé, mintha csinált utón 
haladt volna, ugy hogy, mikor harmadszor járt körül, csaknem 
üres volt. 

De már erre harapni is kellene valamit?! de mit? ha csak azt 
a csikót meg nem eszik?! azt pedig csaknem ehetik meg, mert an¬ 
nak az élte, az ö életök, s ugy kellett rá ügyelni, mint a szemök 
világára, vagy tán még annál is jobban! 

— Eh, vitéz uraim! mondja Kilinkó, sohse gondolkozzanak 
oly nagyon az elemózsián, van én nálam az is itt a szerdásban. 

Itt, kiveszi Kilinkó a masült puha kenyeret, hozzá a jó papri¬ 
kás szalonnát s odanyujtja a legközelebb álló katonának. 

A katona is elővette baranyai bicskáját, neki fogta a kenyér¬ 
nek, hogy majd leszeli a pilléjét. 

Csak szegi, csak szegi, de még sem állhatta meg szó nélkül, 
mondván : 

— Hej ! ha most az a Kilinkó itt volna, igy hasítanám ketté 
a fejét, mint ezt a kenyeret, la! 

Kilinkó pedig csak bajusza alól nevetett, megsodorintván an¬ 
nak a végét kétszer, háromszor is, csak nagy ives szemöldökét 
mozdította meg, de természetesen ezt a részeg asszonynyá lett vi¬ 
téz urak észre sem vették, vagy ha észrevették volna is, mit nyer¬ 
tek volna vele, csak nem gondolhatták azt, hogy az, a kinek kenye¬ 
rét eszik, italát iszszák, az a koldusforma ember, maga Kilinkó 
legyen ?! 

Csak esznek, csak esznek, s jó ágyat vetettek a jóféle bornak, 
mely a Kilinkó csutorájában nyugodott. 

De nem nyugodott soká, mert, hogy im jóllaktak, izibe elő¬ 
rántotta azt Kilinkó, kitekervén a nyakát, kibuggyant annak piros 
vére. 

Kilinkó aztán kézről kézre adta a kulacsot, de elébb, jó szokás 
szerint, maga húzott belőle akkorát, hogy a vitéz urak is megso-
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kalták, gondolván : hát nekik mi marad; pedig csak áinitotta őket, 
pedig csak bolonditotta, mert annyit se ivott, — Isten bizony oly 
igaz, mintha saját két szemökkel látták volna kigyelmetek, — 
mennyitől egy kis madár se részegedéit volna meg 1 

Addig-addig pityizálgattak ő kigyelmök, mig mind a négy 
katona olyan részeg lett, mint a csap s eldőlt, mint valami lel¬ 
ketlen fadarab. 

Ekkor Rilinkó izibe eloldotta a csikó kötőfékét s kivezette az 
ólból a király legkedvesebb paripáját. Annak a katonának, ki a 
lófarkát tartotta, egy seprőt adott a kezébe, a kettejének pedig, kik 
a kötöféket tartottak egy-egy kóczmadzagot nyomott a markukba, 
— a ki végre a hátán ült, azt egy tilóra ültette. 

Az öreg másnap kötőfékénél fogva szépen föl vezette a hires 
csikót a király szine elébe, s az tüstént kimérte a kaspénzt. 

A király erre csak a fejét csóválta s azt üzente a szegény 
ember fiának : köszönteti Kilinkót, hogyha a pokolból el nem 
hozza a király öreganyját, karóba huzatja; ha pedig ő arra szert 
tehet, tizenkét kaspénzt ad neki s ráadásul számot tarthat a fele 
királyságra. 

Haza megyén a szegény ember nagy szomorkodva, mint a ki¬ 
nek az orra vére folyik, hogy már 
az ö fiát igy húzzák, ugy húzzák a 
karóba. 

Kilinkó pedig mindezekre csak 
az felelte : sohase búsuljon apám-
uram, kisebb gondom is nagyobb 
annál. Hanem, hogy üres ne legyen 
a szerdás, mert annak bolond a 
gazdája : amott az országúton hajt 
egy ember két juhot, azt elcsenem 
tőle s az erdőben itt meg itt a nagy 
fa alatt megpörköljük. Azért apám¬ 
uram fordítsa a szekérrudj át az er¬ 
dő felé, a hol is a megnevezett he¬ 
lyen rakjon lángos lobogós tüzet. 

Ugy is lett. — A szegény em¬ 
ber elment tüzet rakni, Kilinkó pe¬ 
dig juhot lopni. 

Ezermester volt ez a Kilinkó! 
Most is, mit mit nem cselekedett! 
valahol, de hogy valóban hol, hol 
nem ? azt egész bizonysággal nem 
merem állítani, elég az hozzá, vala¬ 
hol egy ökörfarkra tett szert, — s 
ezt eleve, a merre gondolta, hogy 
az egyszeri embernek arra kell jöni, 
elásta valami kátyus, iszapos hely 
szélére, czövekekkel, kövekkel a 
hogy ugy, jól-roszul odatákolta, 
hogy egy ember erejének egyköny-
nyen ne engedjen. 

Hogy az egyszeri ember arra¬ 
felé terelgette a két juhot : elkez¬ 
dett Kilinkó iszonyúan kiabálni 
ilyenténképen 
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— Segítség! segítség! az ökrömet mindjárt elnyeli a feneket 
len kátyú! csak a farka van ki az iszapból! csak annál fogva 
tartom! 

Az egyszeri ember is hirtelen oda szaladt s juhait ott az út¬ 
félen hagyta minden őrizet nélkül. 

— Mi baj ? mi baj ? kérdi az egyszeri ember. 
— Segítsen földi! megáldja az Isten! egyetlen pára jószágo¬ 

mat elnyelte a feneketlen kátyú, csak a farka van ki! De, minthogy 
ketten úgyse bírjuk kihúzni, míg segítséget hozok, nosza fogja 
meg a tartsa a farkánál fogva; mert ha el találná ereszteni, talán 
a föld fenekéig mégse állna, s valahol a másvilágon lyukadna ki! 

Az egyszeri ember átvette az ökörfarkot s erősen tartotta a 
— nagy semmit; Kilinkó pedig azalatt szépen elhajtotta a két 
juhot s az apja le is húzta a bőrét, fel is aprította, meg is pörkölte. 

Mikor egészen készen volt a pörkölthus s az a subaháton el-
teritve párolgott : azt találja mondani Kilinkó az apjának : 

— No apám-uram! fogadjunk, hogy én e pörkölthusból hama¬ 
rább eszem mint kelméd ? (v<se k8vellMik > 

tyü, télben hímzett bőr volt. (Folytatása következik.) Vizkelety B. 

A dévai vár. 
Erdély délnyugati felében, a Maros balpartján terül a kis Déva 

városa (németül : Schlossberg). Belőle nyugatra kerek hegy emel¬ 
kedik, elöfoka egy elönyuló hegygerincznek : ezen van Déva vára. 
E vár gyönyörű látványt nyújt, hazánk legszebb tájképei egyikét; 
a Maros-parttól messze fenn, mint egy oda ejtett korona, mint sas¬ 
fészek setétlik. Alatta országút megy el. 

E vár őskora ismeretlen. Azon várak közé tartozik, melyeket 
a nép tündérek által épített. A néprege szerint a tündérek itt most 
is minden hét évben megjelennek. 

A hagyomány Decebal, dák királyt tartja épittetőjének. A tán 
utolsónak nevezhető sáncz-káplárné 1849. tavaszán egy titkos fa-

Magyar női viseletek a XVIII. századból. 
II. Téli-öltözék. 

A magyar nők téli-viseletét leginkább a felöltő ujjas-mente és 
gerezna vagy palást képezé, melyet hosszú fátyol, vagy nagy ken¬ 
dőzet egészite ki, a mi fejőket beboritá. 

Felöltönyük kétféle volt : egy otthoni és egy kimenő, mely 
utóbbit leginkább akkor vettek fel, midőn templomba mentek. 

Az első Övig érő kis bársony mente volt, vörös, zöld vagy 
meggyszinü, eleje és alja ki volt hányva, s finom prémmel vagy 
ezüst csipkével ékítve. 

Kóvdry László a régi magyar viseletről és szokásokról irt 
müvében viselő és diszmentékre osztályozza a női felső öltönyöket. 

A felső télire és nyárira oszlott. 
A téli, posztóból,selyemből,bársonyból készült; préme nyuszt, 

béllése nyestláb volt. 
A nyári, selyem vagy bársony volt, mi prém helyett ezüst 

vagy arany csipkét kapott, béllése könnyű selyem, mindeniken a 
kelme minőségéhez képest szőr- vagy selyemkészület. 

A diszmentéket csak panyókára vetették (lásd V. U. 8-ik sz. 
í az első rajzot). — Egy másik neme 

, a felöltőnek volt a gerezna vagy 
palást, melyet leginkább temetésre 
és templomba menetkor használ¬ 
tak, mely, Orteliu3 szerint, bőrből 
minden boríték nélkül készült, (a 
bőr közönségesen bárány vagy 
nyúl, főbbeknél valami finomabb 
ritkább állaté volt). De csakhamar 
ennek külseje is posztóval, selyem¬ 
mel vagy bársonynyal vonatott be-
Ez azon térdig érő börpalást, me. 
lyet a szász s a toroczkói magyar 
nők, rókával prémezve, máig is vi¬ 
selnek. 

A főbbek a téli felöltőt, mi se¬ 
lyem, sima vagy virágos bársony 
volt, nyesttel, nyuszttal prémeztet-
ték; a nyári öltöny gallérán fürtös 
vagy bojtos bársony, szélén selyem 
ezüst csipke volt a prémezet. Szine 
különböző volt, feketét csak öregek 
viseltek, fekete csipkével szegé¬ 
lyezve. 

Mellékelt képünkön egy téli-
esen öltözött magyar nő látható a 
XVIII. század végéről. — (A múlt¬ 
kor közlött alakkal együtt Abra-
ham a Santa Clara : „Neu eröffnete 
Weltgallerie 1703." czimü mun¬ 
kájából.) 

A nő fejéről hosszú fátyol bo¬ 
rul a hát felé, termetét bő ujjas, 
testhez álló, prémezett hosszú bár¬ 
sony mente födi, gazdag hímzések¬ 

kel szegélyezve, oldalain zsebekkel ellátva, kezeit hosszú szárú 
keztyü födi, felerészén hímezett virágokkal díszítve. Köváry szerint 
a keztyü nyárban viola szin selyem, vagy úgynevezett pézsmakez-
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lazatot mutatott kelet felől, azon megjegyzéssel, hogy Decebal 
Trajanustóli legyőzetése után, midőn e várban is körülvétetnék, e 
titkos utón akart menekülni. Ezen hagyomány akkora hitellel bír, 
hogy azon helyen egy, a kőszirtbe simított kőtáblát is mutata, mint 
a melyre mérnök őrnagy Góró ezen hagyományt akarta volna ko¬ 
runkban metszeni; de halála meggátolá. 

Vannak olyak is, kik római várnak tartják. Egyébiránt rajta 
semmi régi felirat, semmi építészeti styl nincs, miről keletkezése 
korára lehetne következtetni. 

A történet múzsája sokáig hallgat róla. Legelőbb a Hunya¬ 
diak korában emlittetik, mikor Erdély erősségeihez számittaték. 
Ugy tartják, hogy magyar származású királyaink idejében a vaj¬ 
dák lakhelye lett volna. Később is I. Ferdinánd Dobó István egyik 
vajdájának Dévát jelelte ki lakhelyül. 

1800-ig a vár mindig építtetek, de ezen esztendőben akkori 
főhadiparancsnok, Mitrowszky, az udvarhoz azon nézetét jelenté 
fel, miszerint e várra kár a fentartási költséget vesztegetni. Erre 
felhatalmaztatok felhagyására, s a főhadiparancsnok a várbeli hasz-

A kapun belépve, pár ölnyi előudvar nyilt fel, hol az őrség 
várdázott. Belebb egy négyszegü, körül épített tágasabb udvara 
volt, melynek földje simitatlan szikla. Ezen udvar hossza 50 lépés¬ 
nyi, szélessége jóval kevesebb. Az épületek fekvése nem tökéletes 
négyszög. A déli épületek fel valának épitve, az északiaknak is egy 
része; más két oldala rom volt. A déli, keleti és északi oldal fedél 
alá volt véve, még pedig ugy, hogy az esővizet mind a kútba ve¬ 
zették. Következőleg a várépületböl kívülről egy 10 öl magasságú 
falnál egyéb nem látszott. A várépületen kívül, kereken, egy 3—4 
öl szélességű tér foly körül, mit egy törpébb várfal övez, melynek 
köralakja nem egészen tojásdad. Ezen várfalon kivül, a csiga-uta-
kat is kőfal védette. 

Visszatérve az épületekbe, északkeleti szegletében, még ott 
romladoztak a rendetlenül összeépített apró szobák. Mutatták még 
a kincstár-szobát; a déli oldal alatt a főidben benn a kápolnát és 
az álladalmi börtönt. Mondják, hogy egy alagutja is lenne, melyen 
át a hegy alatt fekvő katonai sütöházhoz lehetne kimenni. Azon¬ 
ban augusztusban a puskapor fellobban; s a vár, mely a Maros 
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nálhatóságok elárvereztetését elrendelé. Pogány Francziska kis¬ 
asszony juta 150 bankó forintért birtokába, ki azonnal kapuit, aj-
tait, ablakait, vasdarabjait lehordatá, s a várat átadá az enyészet 
kezébe. 

I Ferencz király 1817. Erdélyben jártakor 1800 forintot ren¬ 
delt évenkint helyreállítására; a javítás 1830-ben kezdetett. A 
várjavitás meglehetős izetlen modorban történt. 

Milyen volt a vár hajdan, milyen most, leírni nem lehet. A 
r égi korból nem maradtak teljes leírásai; mióta pedig a forrada¬ 
lom utolsó perczeiben 1849. augusztus 9 — 10. tájt egy része pus¬ 
kapor által, mint mondják, a benne őrködött magyarság vigyázat¬ 
lansága következtében légberepült, azóta csak könytelt szemekkel 
nézhet az ember reá. 

Az 1849. év eképen találta. A magas hegyre csiga-ut s három 
kapu vezetett. Ezen csiga-ut mekkoraságára megjegyzem, mikép 
csupán a legkülsö kaputól a másodikig 856 lépést keringe . . . . A 
várj falához felérve, nyugatra egy mélység felett az ut mintegy 50 
lépésnyire hidon vive át, hol felvonó hidja volt. 

partjának oly sokáig kulcsa, s mely a zászlós uraságok (liber ba-
ronatus) egyik sasfészke volt; ismét romba sülyedett, ugy hogy 
még hidfáit sem hagyák ott a vár romjai megtekintése végett; s 
most ott hamvadoz Hunyadvármegyének egyik büszkesége! 

(Köváry „Erdély régiségei" után.) Cs. Gyula. 

Pontok Magyarország múltjából. 
(Emlékeztetőül költőinknek, művészeinknek.) 

(Folytatás.) 

A haj-viselet a népeknél szintén jellemző, s épen annyi válto¬ 
zásnak, divatnak van alájavetve, mint a ruházat. Őseink, mig po-
gányok voltak, hajukat lenyirták, csak elől hagyván üstököt, ezt 
igazolja a később koronként hozzánk költözött, velünk rokon kun 
nép, mely még ekkor pogány lévén, üstökös nyírott fővel jelent 
meg. A keresztyén hitet őseink felvevén, hajukat megnövesztve, 
hosszant viselték, a 16-ik században, midőn az európai, főleg nyu¬ 
gati népek, bodros parókákat viseltek, a magyarok közt, a törököt 
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utánozva, újra a nyírott fej üstökkel kezdett divatozni, a köznép¬ 
nél azonban a hosszú haj mai korig megmaradt. 

Fövege a magyarnak mindenkor prémes süveg volt, a divathoz 
képest keskenyebb vagy szélesebb prémmel, szines bársony vagy 
kelme középpel; a legrégibb korban, lehet, hogy az egész süveg 
börbül készült, a magas kalpagok csak a 17. és 18. századtól kezdve 
divatoztak. A legrégibb, legeredetibb fövegünk feltalálható a köz¬ 
nép öregeinél mai nap is, mely fehér báránybör vagy keeskebőrböl 
készíttetik, melynek szélei köröskörül fel vannak hajtva, csak a 
homlok felett egy tenyérnyi szélességben van a prém a főveg kö¬ 
zepéhez, (mely most is vagy szineskelméböl vagy egészen bőrből 
készíttetik) oda varrva, a mi azért történik, hogy téli vagy esős 
időben a felhajtott rész letüretve, a nyakat, fület a hidegtől, esőtől 
megvédje, a homlok irányában le nem hajtható vagyis oda varrott 
rész a láthatást szabadon hagyja. Minden fővegeink ezen eredeti 
egyszerű fővegnek változataiként tekinthetők, a kucsma vagy he¬ 
gyes süveg őseink által itt talált tótoktól kölcsönöztetett. A főveg 
mellett a madarak egyes tollainak vagy egész szárnynak viselete, 
szintén az ős időtől kezdve a maikorig szakadatlanul fentartotta 
magát. 

Nyakkendőt őseink nem viseltek, sőt ruhájoknak galléra sem 
volt, ezt igazolják viseletökkei mai napon is a palóczok, s a bor¬ 
sodmegyei matyók, később divatba jött ugyan a gallér, de a nyak¬ 
kendő csak az ujabb korban. 

Kiegészítette az öltözetet a hideg éghajlathoz szükséges nagy 
tág sarkantyus csizma A csizma a magyar viseletnél egyik tárgya 
volt a fényűzésnek, szélei czifra kivágatokkal, később rajtokkal, 
hímzésekkel, söt drágakövekkel is ékesittettek, a bőr viritó színek¬ 
kel volt befestve, hagyomány szerint legkedveltebb volt a sárga 
szín. A bocskor alkalmasint a töröktől vagy oláhoktól ragadt re¬ 
ánk, a bakancs nézetein szerint szintén ujabbkori, s a nyugati né¬ 
pek czipöinek magyaros modorbani utánzása. És ha volt nemzeti 
életünkben oly korszak (hihető, hogy volt), melyben a térden is 
alól érő belső hosszú dolmány divatozott, mely a csizma szárát 
egy részben elfedte, ezen hosszú dolmányokkal egy időben jöhetett 
divatba a bakancs is. 

Tanulmányozni kell a magyar történeti festőnek a régi arcz-
vonásokat is. Most főleg müveit városi embereket választani mintá-
kul, igen nagy hiba, mert azon harcz és viszontagság edzette ar-
czok, milyeneket régi festvényeken láthatunk, köztünk, élők közt, 
alig feltalálhatók. Ha élő minta után akarnak festészeink rajzolni, 
akkor válaszszák ezeket a köznép közöl, vagy a mi leg czélhoz ve-
zetőbb, régi családi képekről vegyenek mintákat; léteznek ily régi 
arczképek egyes családoknál, létezik tudtomra az egri érseki lak¬ 
ban, a régi egri püspökök érdekes arczkép-gyüjteménye. Találni 
ilyeneket a 16. századból Mkjer Márton „Ortelius redivivus és Con-
tinuatus" czimü munkájában is, mely után készültek azon arczkép-
gyüjtemények, melyeket/a/wn egyes uri házaknál láthatunk. 

Geiger bécsi festesz volt első ezelőtt két évtizeddel, ki az ős¬ 
korból a magyar viseletet, és pedig eddigi fogalmunktól egészen 
eltérő alakban bemutatta, de nem tudom, hogy ezen rajzok hogyan 
és miáltal vannak indokolva, (e munka nincs birtokomban, *) és 
ha nem alapos okmányok nyomain készültek, igen nagyot hibáz¬ 
tunk, midőn azokat elfogadtuk, és hogy elfogadtuk, tanúsítja az : 
hogy szinpadon, ujabb időkben készült történeti képeinken, minde¬ 
nütt az őáltala bemutatott ruházatot láthatjuk, söt ezekbe festőink 
annyira szerelmesek lettek, hogy p. o. az 1552 iki egri ostromnál 
is Dobót sarkig érő zubbonyban látjuk lovon ülve harczolni. Is¬ 
métlem, hogy nem vagyok a Geiger forrásaival, melyekből adatait 
merítette, ismerős, de a mi csekély jártassággal a magyar törté¬ 
netben birok, minden tudomásom, s az ezekből, valamint régibb 
festvények által is megerősített képzeletem, Geiger képeivel ellen¬ 
kezésben állanak, s nem találtam még eddig magyar embert, ki 
Geiger képeinek igaz voltát belső meggyőződés mellett elismerte 
volna, már pedig a mi egy nemzet meggyőződésével ellenkezik, 

*) A Vasárnapi Újság eddigi évfolyamaiban mintegy 20 ily Geigerféle históriai kép 
másolatát közöltük. — Ügy tudjuk, hogy ez eredeti munka, (mely eddig teljesen elfo¬ 
gyott) az eredeti nagy rajzokkal együtt, uj kiadásban nemsokára ismét meg fog jelenni. 
Azon meggyőződésben vagyunk ugyan, hogy a hirneves műrész képei - a mennyire csak 
a hiányos történeti források engedték,—komoly tanulmányok alapján készültek, mindazál-
tala tisatelt czikkiró kritikáját, az úgyis csak keletkező magyar jelme&tan érdekében, fi¬ 
gyelemreméltónak tartjuk. Szerk. 

mitől ugyszólva idegenkedéssel fordul el, az a nemzet életéből 
merített nem lehet, mert sajátságos természetünk az, hogy őseink¬ 
nek még hibái, fogyatkozásai iránt is titkos benső vonzalommal vi¬ 
seltetünk, és igy ezen átalános ellenszenv nyomán is, a Geiger ké¬ 
peinek valódisága felett kételkednem szabad. De vegyük ezen 
képeket jobban szemügyre, és pedig kezdjük el vizsgálatunkat a 
fővegnél, s menjünk le végig a lábfedezetig, s látni fogunk azokon, 
főleg apogánykorban törökös turbánforma apró fővegeket, olyant, 
mely sem i.em turbán, sem nem magyar süveg, hanem tökéletesen 
eszményi e kettő közt, mely sem hideg, sem eső, sem a nap heve 
ellen a főt meg nem védhette. Már pedig, mint fentebb emlitém, 
minden ruhanemet, főleg az őskorban, a szükség állítván elő, a fő¬ 
veg a főnek védelmére szolgálván, ha e czélra nem alkalmas, va¬ 
lódisága méltán kétségbevonható. Egyébiránt is, ha minden darab 
ruhánkat el akarnák is tőlünk vitázni, a magyar prémes süveget 
el nem vitázhatnak, mert ez népünknek korunkig feltartott, s min¬ 
den északkeleti népnek mai napig is sajátságos fövege. 

A föveg alatt látunk Geiger alakjainál gyöngyökkel ékesített, 
vagyis azzal tekercsbe font hajat a vezérek korából is, sőt, ha jól 
emlékezem, Árpád maga is ily toilettel jelenik meg. Ha már most 
azon történeti állításon alapult nézetünk való, hogy t. i. pogány-
őseink nyírott fejjel jártak, s csak a homlokon hagytak üstököt, 
önként felmerül azon kérdés, hogy mi közé fonták őseink a gyön¬ 
gyöt, miután hajat nem viseltek ? Kérdhetjük továbbá, hogy mi¬ 
után őseink vándoréletet éltek, sátorok alatt laktak, volt-e mód¬ 
jukban, ily toilettet tartani? én ugy vélem, hogy nem, megerősít 
ebbéli hitemben az is, hogy a magyar természeténél fogva minden 
asszonyi piperétől idegen volt nemcsak az őskorban, mint ezt Név¬ 
telen jegyzőnk is bizonyítja, de idegen attól mai napon is. Ezt ta-
nusitja és pedig igen jellemzőleg a fülbevaló vagy füllengő vise 
léte, melyet a nyugati népek mindenikénél többé kevesbbé a férfiak 
által is viselni látunk, elsajátította e a magyar népnek bármely 
osztálya e divatot? bátran mondhatjuk, hogy nem, már pedig ha a 
magyarok ily csecsebecsén kapkodó nép lettek volna, az ily divatok 
köztük is utánzókra találtak volna, a gyöngyös hajnak, ha ily est nem¬ 
zeti szokásból őseink viseltek volna, nemcsak emléke hagyományi-
lag, de viseletileg is a későbbi korra, melyből már festvények in¬ 
kább felmaradtak, eljutott volna korunkig is, de ilyest sem régi 
képeken soha nem láttam, sem Geiger képeinek megjelenése előtt 
nem is hallottam; a „Budai krónika" ha efelöl valami említést tesz 
is, az bizonyosan későbbi korban átmenőleg divatozhatott — ha 
csakugyan divatozott? de nemzeti szokásnak épen nem mondható, 
söt a magyar komoly, férfias jellemével homlokegyenest ellenkező is. 

(Vége következik.) 

Zeiiiplénmegyei nöegylet. 
S.-A -Ujhely, jan. régén. 

E megyei nöegylet, melyről a hazai lapok több izben emiéke¬ 
zének, mint uj tünemény hazánk közéletében, megérdemli, hogy 
részletesben megismertessük. Az egyletnek lelkes teremtöje gróf 
Andrásy Manóné, szül. Pálffy Gábriela grófnő ő mlga, ki a jóté¬ 
konyság, segély és részvét korszerű lobogóját kezébe vévé, mely 
körül Zemplénmegye lelkes hölgyei, mint a szegények gyámolai, 
január 21-én tanácskozmányra összesereglének s a magasztos esz¬ 
mét osztatlanul magukévá tevék. 

Es vájjon ki ne buzdult volna fel a szétküldött lelkes felhí¬ 
vásra, mely következőleg hangzott : 

„Századok óta folytonos küzdés e nemzet élete; azért erényekben gaz¬ 
dag, míg minden egyébben oly szegény. 

„Különösen napjainkban édes hazánk egyikét éli azon számos idősza¬ 
koknak, melyekben halálos sebekből kellett üdülnie, s melyekben, hogy élete 
az utódok számára biztosittassék, e hon polgárainak összes tevékenységére 
van szükség. 

„E nemzet fiai vetélkedve haladnak a polgári kötelességek nehéz pá¬ 
lyáján ; e nemzet hű leányai nem maradnak hátra ott, hol reájok hivatásuk 
szerényebb köréhez mért elegendő munka vár. 

„Honfi gondja : a küzdelem szellemi s anyagi jobblét után; a nőnek 
könnyebb, de nem kevesbbé nemes feladata a küzdelem szellemi része s jóté¬ 
konyság. E téren egyesitett erő előmozdítja a kivánt eredményt, hazánk fel-
virulását." 

Az alakulni tervezett nöegylet nemes életének jelét mindenek¬ 
előtt azáltal tanusitá, miszerint e megyének semegye fiainak örök 
emlékéül egy lobogót nyujtand át. 

A nőegyleti tanácskozmányt gróf Andrásy Manóné ő mlga 
nyitá meg következő beszéddel és inditványnyal : 

„Igen köszönöm a kitűzött magasztos czél elérhetése körüli nemes 
fáradozásaikat, mely megyénk lobogója érdekében sükerkoronázta ered¬ 
ményt idézett elő; köszönöm személyem irányában tanúsított ama kitünte¬ 
tést, hocy felkérésemre jelen értekezletünkben megjelenni szíveskedtek. 

,,Icren, a lobogó érdekében oly annyira sikerdús lett eljárásunk, misze¬ 
rint megyénk lelkes fiait, hozzájok méltó lobogóval ajándékozhatjuk meg. 

„NŐegyesületünk magas czélját padig az árvák gyámolitása által hivén 
egyelőre is elérni, arra nézve van szerencsém, következő tervet bemutatni : 

„Zemplénmegye nemcsak kiterjedését, de műveltségét, értelmiségét is 
tekintve, kevés megyének engedhetné át az elsőbbséget, lelkes honleányai 
pedig a hazaszeretetben, a szenvedő emberiség iránti részvétben, ugy hiszem, 
egyik megye által sem akarnák magukat háttérbe szorittatni; azért is teljes 
meggyőződésem szerint csak egy régi közohajtást fejezek ki, csak esetleges 
tolmácsa ragyok e megye lelkes honleányai résztvevő érzelmeinek, a midőn 
őket a szenvedő emberiség fájdalmai enyhítésére s mostoha sorsuk könnyité-
sére irányzott jótékony nöegylet alakítására hívom fel. 

„Egyszerűen kisdedóvó s árvagyámolitó intézeteket és lelenczházakat 
t nék példányképül melyek Európa műveltebb államaiban már maiglan an 
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vehetnénk példányképül, melyek Európa műveltebb államaiban már maigl 
is nagy sükerrel működnek; sajnos dolog, hogy dicső hazánkban még csak 
gyéren találhatók. 

„Mivel azonban ily intézkedések nagyobb tőkepénzt igényelnek, s 
többnyire felesleges költséges kezeléssel járnak : mi pedig jelenleg még ily 
eszközökkel nem rendelkezhetünk, s jóllehet nálunk ily üdvös czélokra az 
áldozatkészség épen nem hiányzanék, még talán több ideig kellően nem is 
fogunk rendelkezhetni : bátor vagyok egy módot ajánlani, mely csekély költ¬ 
séggel sok szegény sorsán könnyítene, sok ártatlan kisded életét megment¬ 
hetné, és azonnal foganatba vehető lenne, ugyanis : 

, Jelen társadalmi viszonyaink között, most inkább mint valaha, köte¬ 
lességünk, minden legkisebb erőt felhasználni, hazánk műveltségének, jólé¬ 
tének gyarapítására s magyar nemzetiségünk emelésére, ilyen erő rejlik : az 
árva és szegény gyámoltalan kisdedekben is, kiknek ápolása, ha elhanyagol¬ 
tatik, vagy elvesznek, vagy elfajulva minden nemtelen ezélok eszközeivé 
aljasulnak, — ellenben, ha résztvevő keblek által felkaroltatnak, kellő ápo¬ 
lás és felügyelet mellett a hon hasznos tagjaivá növekedhetnek, — számos 
jóltevőket lehetne a megyében feltalálni, kik a gyámoltalan kisdedek ápolá¬ 
sával eddig is foglalkoztak. — Ezt kellene némiképen rendszeresítve közfel¬ 
ügyeletünk alá helyezni, egy czél felé irányozni s lehetőleg terjeszteni. 

„Mire nézve indítványom vázlatát következő pontokban terjesztem ro-
viden elő : 

1-ör. A megyei 21. szolgabirói kerület mindenikében fióknöegyletek 
alakulnának, egy elnök és alelnöknő és legalább nyolez választmányi tag 
vezetése mellett. 

2-or. Ezen fiókegylet feladata lenne, a kerületében találtató gyámol¬ 
talan árvák s egészen tehetetlen szegény szülők gyermekei felől maguknak 
biztos tudomást szerezni, őket összeiratni, és azoknak, kik a választmány 
Ítélete s egyes akarata szerint, közgondoskodást igénylőknek találtatnának, 
ápolásról s°neveltetésről lehetőleg gondoskodni. Evégből : 

3-or. Ha minden kisdedhez önként nem ajánlkoznának ingyenápolók, 
felszólitandók lennének a községek elöljárói is, hogy legalább egy vagy ket¬ 
tőnek, közköltségen ápolását vállalnák el, szükség esetében pedig egyes 
lakosok is, hogy a nőegyiet által évenkint kötelezendő valamely pénzbeli 
segítség mellett az illető árva táplálásáról gondoskodjanak. — Ily módon 
gyakran mintegy 10 vagy 12 ft. évi segítséggel meglehetne egy elhagyatott 
gyermek életét menteni. . 

4-er. A fiókegyletek elnökei s alelnöknői és az egylet tagjai, évenkint 
legalább egyszer összejővén bizonyos helyen, képeznék a most megválasz¬ 
tandó elnök s aleloöknŐ alatt a zemplénmegyei központi jótékony nöegyletet, 
melyhez segédszemélyzetül egy titkár és egy pénztárnok kéretnének fel. 

5-ör. Ezen központi gyűlésen mindenekelőtt bejelentetnének az év fo¬ 
lyama alatt összegyűlt adakozások, melyek átvételére egy ilyen gyűlésben 
kiadandó s legalább az elnöknő által aláirandó iv mellett, minden fiókegyleti 
elnöknő megbízandó lenne, — továbbá jelentés tétetnék minden kerületből 
az ápolás alá vett gyermekek száma, ellátásuk módja, neveltetésük sikere 
felől, sőt talán czélszerü lenne, miszerint ez alkalommal az ily gyermekek 
mindnyájan személyesen is bemutattatnának, s végtére : 

6-or. Ha valamely ápolt, már azt az időkort érné el, melyben jövendő 
életmódjáról, fejlődő s figyelemmel kisért tehetségéhez képest gondoskodni 
kellene : ez a központi nőegyletnek bejelentetvén, további neveltetése felett, 
ha_ vájjon valamely mesterségre adassék-e vagy iskoláztassék? a nő, milyen 
Qői munkákban s hol oktattassék ? azon gyűlés határozand. 

7-er. A pénz-segédforrások, melyeket kivált néhány év múlva az ily 
intézkedések igénybe veendenek, — a mindenesetre reménylett kegyes ada¬ 
kozásokon felül még a községek hozzájárulásával, — továbbá némely pénz¬ 
beli büntetésekből, s más ösztöndijakból gyarapulhatók lennének; és az 
egylet tagjainak buzgósága semmi kétséget nem hagy fenn, hogy minden al¬ 
kalmat felkarolandnak, mely által üdvös czélunk sikeresitésére a szükséges 
anyagi eszközöket is nevelhetnők. 

„Mint ajánló üdvös eredményét az emiitett intézkedéseknek, meg kell 
még érintenem : miszerint megyénk népességét, vagyonosabb osztályát, né¬ 
mely tehetősb községeket véve tekintetbe, kilátásunk lehet, hogy ha kerü-
letenkint csak tiz gyermeket sikerül is ápolás alá vennünk, — alig érezhető 

csekély költséggé', legalább kétszáznak veszendőben levő életét adhatjuk 
vissza. Ezen felül 

„Az uri osztály a szegény osztálylyal közelebb érintkezésbejövén, en¬ 
nek bizalmát az eddiginél őszintébb ragaszkodását megnyerni sikerülend, — 
de sikerülend különösen : 

„Nevelni a hazának mayyar érzelmű jó fiákat s leányokat, hasznos és 
ügyes iparosokat sjó alkalmatos cselédeket, — mindezeknek pedig idővel — 
ugy lehet — mi magunk vehetjük legtöbb hasznát, s igy a jó tett, maga 
magát is jutalmazandja. 

„Ez, mint mondám, csak vázlata indítványomnak, melynek, ha talán 
pártolását s elfogadását megnyerni szerencsés leszek, az egészet rendszere¬ 
sítő alapszabályzati tervemet a fennálló nőegyletek alapszabályaihoz ido-
mitva, — mielőbb előterjeszteni ajánlkozom, mely alapszabályok a megyei 
hatóságnak is bejelentendők s annak pártfogása egyletünk működésére kiké¬ 
rendő lenne." 

E lelkes előterjesztés a közös részvét melegével felkaroltatott 
s egyhangúlag elfogadtatott. 

A megye lobogójára nézve : melyre eddigelé 988 ff 40 kr a. 
é. gyűlt össze, elhatároztatott, hogy az két szárnya felé keskemedö 
alakú legyen s egyik oldalán Magyarország, a mát-ik oldalán Zem¬ 
plénmegye hímzett czimerével láttassék el s a kivitel részleteivel 
az elnöklő grófnő ő mlga bizatott meg. 

És hogy az ige testté váljék, a nőegyesület élére közakarat¬ 
tal megválasztattak: Elnöknöül gróf Andrássy Manóné szül. Pálffy 
Gábriela grófné; alelnöknőül : gróf Károlyi Edéné szül. Kornis 
Klariszsa grófné. Osztályeln'óknb'kül : Újhelyi kerületbe : Dokus Jó-
zsefné szül. Rátkay Borbála, Evva Andrásné szül. Balásházy Teré¬ 
zia. Tokaji ker. : báró Vay Miklósné, Bukovszky Ferdinándne, 
Oláh Mihályné Gesztelyi ker. : Kóczánné, Füleky Lászlóné. Sze¬ 
rencsi ker. : Zalay Imréné, Zábráczky Ottóné. Pataki ker. : Bre-
czenheim-Schwarczenberg Karolina herczegnő, Szirmay Ödönné, 
Erdélyi Jánosné. Bodrogi ker. : báró Vécsey Pálné, báró Sennyey 
Lajosné, Orosz Sándorné. Laborczi ker.: Szirmay Józsefné, Staincz 
Lajosné. Tiszai ker. : Klobusiczky Lászlóné, Göcze Bertalanné. Te-
rebesi ker. : gróf Andrássy Gyuláné, Pilisy Zsigmondné. Gálszécsi 
ker.: Komáromy Józsefné, báró Barkóczy Mihályné. Zempléni ker. : 
Kossuth Pálné, Boronkay Károlyné. Nagymihályi ker. : gróf Sztá-
rayné, Szirmay Józseíné. Deregnyb'i ker. : Kossuth Mihályné, Re¬ 
viczky Dienesné. Rákóczi ker. : gróf Szirmay Sándorné, Péterffy 
Károlyné. Varannói ker. : Bujanovics Frigyesné, Soos Tamásné. 
Zsalobini ker. : gróf Barkóczy Jánosné, Matavovszky Jánosné. 
Sztakcsini ker. : gróf Csákyné, Nagy Károlyné. Homonnai ker. : 
Szirmay Haller grófné, Szerviczkiné. Dodrai ker.: Vladár Tamásné. 
Sztropkói ker. : Jekelfalussy Sándorné úrhölgyek. Tollvivb'ül : Ma-
tolay Etele, — e választások után jegyzőkönyvileg kifejeztetett hő 
tisztelet jeléül azon átalános részvét, hogy gróf Andrásy Károlyné 
szül. Szapáry Etelka grófné ő mlga, a legjobb anyák s honleányok 
egyike, gyöngélkedései miatt akadályozva van jelentékenyebb 
mérvű tevékenységének kifejthetésében. 

A jövő közgyűlés a zászló felszentelés idejekor, melynek nap¬ 
ját egyelőre kitűzni nem lehet, hanem körzés által leend tudo¬ 
másra juttatva — fog megtartatni. 

S azon méltóságteljes hangulat s kedély-nyugalom, mely a 
nőegyiet ezen első közgyűlését jellemzé — a magyar hölgy bölcs-
tapintatának gyémántja gyanánt ragyogott föl. 

S miután a lényegesebb kérdések sikerdusan elintéztettek, 
elnöklő grófné ö mlga, következő szavakkal rekeszté be a gyűlést: 

„Bevégezvén ezúttal honleányi legkedvesebb kötelességemet, a gyűlést 
ezennel eloszlatom, és az árvákat buzgó pártolásukba, magamat pedig szives 
barátságukba ajánlom." 

Áldás kisérje léptüket! 
A gyűlés után a megyeház teremében, a megalakult nőegye¬ 

sület által fényes tánczvigalom tartatott, mely csín, elegantia, da¬ 
liásság, részvét és rendezés tekintetében kitűnő volt. niAT' n — ' Oláh Dani. 

Gróf Széchenyi István müveiből. 
— Léleknek a testtel szoros egybehangzása tökéletes élet, s megelé¬ 

gedés; azok teljes elválása, halál. Csak az birja igazán lelkét s testét jól, ki 
egyik s másiknak minden lehető eledelével bővelkedik. 

— Ne keressük a hátramaradást, a hibát másban, mert mással nem, ha¬ 
nem inkább magunkban, mert magunkkal parancsolhatunk. A legmagasb 
kimüveltség legközelebb jár a tiszta természethez. A nemes egyszerűség 
egynek mint másnak legszebb bája. S ki a természet szent utjától soha nem 
távozik el, az igazi bölcs. így körülményinkről se ítéljünk mások szerint, ha¬ 
nem mint magunk szemléljük, nem a mint mondják, hanem ugy a mint azo¬ 
kat találjuk. 
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T A R H Á Z. 
Az Ipoly-Sajó-völgyi vasat. 

Alig van vállalat, mely Nógrád, Gömör, s az ezekkel határos megyék 
lakóit, iparosait melegebben érdekelné; mint az Ipoly-Sajó völgyi vasút. — 
Felső-Magyarország e vidékén létező gyárai, különösen a vastermelés körül 
évről évre nagyobb mérvben kifejlett ipar, nemzetgazdászati tekintetben is 
annyira figyelemre méltó; hogy ezt a magyar országgyűlésnek, vagy az 
ebből kifolyó magyar kormánynak mellőzni alig lehet. — Alig van vidéke 
e szép hazának, hol annyi mindenféle gyár állana fenn, mintNógrád.Zólyom, 
Gömör és Szepes negyekben. Az ebből feltünőleg felmerült személy- és 
teherszállitmányi forgalom nyomán kiszámított adatok, az Ipoly-Sajó völgyi 
vasút előnyeit a vállalkozók nyeremény tekintetében biztosítva látván; egy 
belga társulat, a volt kormánytól az építkezésre meg is nyerte az engedélyt 
de a közbejött politikai és pénzválsági események a kivitelt háttérbe szőri 
ták. — Azóta öt év múlt el. 

Most, gróf Zichy Ferencz főispán ur, a Balassa-Gyarmaton febr. 11-én 
kezdett nógrádmegyei bizottmányi ülések alatt, az Ipoly-Sajó-völgyi vasú' 
ügyét újra fölelevenitvén; annak érdekében tanácskozmányt hivott egybe, 
e vállalat könnyebb sikerülésére a megye erkölcsi támogatását, hatósági köz 
benjárását is felkérte. 

A kiindulási pont feletti vita megszűnvén; megalakult a vasúti bizott 
mány gr. Zichy Ferencz elnök és Huszár Károly alelnöklete alatt, e bizott 
mány másnap összeülvén, teendői iránt akként intézkedett, hogy elnök t 
excja minden levelezéseit ez ügyben, Huszár Károly alelnök úrhoz intézendi 
a vállalkozót hozzá utasítja, kivel a vidéket beutazva figyelmessé teszi a 
nógrádmegyei roppant kőszéntelepek fontosságára, melyek e megyében ma¬ 
gában 24 D mérföld területet foglalnak el; — az Ipoly-Sajó-völgyi vasútra 
vonatkozó kész előmunkálatok s forgalmi adatok megszerzését sikerli, — 
azokat a vállalkozóval közli, s egyszersmind alelnök ur magát a gömörme-
gyei Ipoly-Sajó völgyi volt bizottmány elnökével érintkezésbe tevén, azt 
szintén a közremunkálásra, s a vállalkozóval leendő érintkezésre felhivja. 

Mint mondatik, a vállalkozók 20 millió alaptőkével rendelkeznek. — 
Pokornyi Gusztáv. 

Irodalom és művészet. 
-f- (Ifj. Résö Ensel Sándor), ki jan. hóban „Helynevek magyarázója' 

czimü munkára hirdetett előfizeté.st, most tisztelettel kér föl mindenkit, a ki 
előtt lakhelyének helynevét, történeti múltját tudni kedves, szíveskedjék ez 
ügyben a tán általa ismert helyiségek nevének történeti eredetét, röviden 
leirva beküldeni (lakása van a lövész-utczai Enselházban), kijelentvén, hogy 
„különben a netaláni hibás magyarázatok ellenében felelősséget vállalni nem 
fog!" (Hát máskülönben?) 

+ (Turcsányi Gyula) előfizetést hirdet ,,a főispánok életrajzára, kik az 
alkotmányos kormányzat visszaállításával Magyarország s a viszsacsatolt 
Szerb-vajdaság számára kineveztettek." A könyv mártius közepére jelenik 
meg. Ara fűzve 2 ft., kötve 3 ft. Az előfizetések Boldini Róbert könyvnyom¬ 
dájába küldendők. — A fölhívás nagyon magasztosán hangzik, mert igy 
kezdődik : „Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar!" s ezzel van be¬ 
fejezve : „Éljen a haza!!!" Kevesebb felkiáltójel is elég hangos volna. 

+ (Gömörmegyéböl Nagy-Röczéröl) értesülünk, hogy néhány ott lakó 
lelkes hazafi elhatározta, a „Szózat" szláv forditását 200 példányban lenyo¬ 
matni, s az ottani szláv ajkú lakosság közt kiosztani. E czélra aláirást nyi¬ 
tottak, mire csakhamar 17 ft gyűlt össze, mely összeg azonban, mivel Kék, 
rozsnyói nyomdász a nyomtatást 500 példányban ingyen vállalta magára, a 
gömöri honvédsegélyző egyletnek ajándékoztatott. 

-f- {Egy szerény kis regényke) jelent meg a napokban ily czim ala't : 
„A főispán családja." Irta Kuthen. kiadta Lonkay Antal. Mindössze 92 
lapra terjed. Először az „Idők Tanu"-jában jelent meg. 

-f- (Bonyhay József) „Lombok és virágok" czimü költeményeire nyit 
előfizetést. A 10—12 ivnyi könyv előfizetési ára 1 ft. A pénzek május l-ig 
szerzőhöz Kábára küldendők. 

+ (Szász Gerö költeményei), csinosan kiállítva, megjelentek. Szerző, 
lapunk olvasói előtt is kedvező oldalról ismeretes. A költem^nyfüzér 197 
lapra terjed s ára 1 ft 30 kr. 

-f- (Beniczky Irma) egy regényt irt e czim alatt: „Lapok, egy szép nö 
naplójából." E regényből most jelent meg az első füzet, kissé szerényen 
kiállítva. A fordítás jogát szerző fentartja magának. 

-j- (Ismét uj humorisztikus lap.) Lauka Gusztáv márcz. 5-én „Ördög 
naplója" czimü humorisztikus lapot fog mint szerkesztő megindítani. Ugy 
halljuk, még több ily lap is van keletkezőben. 

+ (Vahot Imre) a honvéd-hadjárati adattár ügyében SztankóSomának 
ovástételére válaszolván, kinyilatkoztatja, hogy szándéka mellett, t. i. hogy 
az 1848-49-ki honvéd-hadjáratot megírja, illetőleg összeszerkeszti, annál is 
inkább megmarad, minthogy állítása szerint már több honvéd küldött is be 
hozzá efféle adatokat. 

4" (Színházi hirek.) Offenbachtól ismét két kis víg operát fordítanak 
színházunk számára. Az egyiknek czime : „A varázs-hegedű," a másiké : 
„Az elisonzói leány." — Gróf Batthyány Arthurné „A honfoglalók" czimü 
uj drámája márez. 4-re van kitűzve. — Kirchlehner, nemzeti szinházi tag, 
,,Két alakú" czim alatt eredeti operát irt. Szövege a nagy Lajos idejéből 
van merítve. 

+ {Nyilatkozat.) Gyulai Gaál Vilma, özv. Gaál Miklósné, több hon¬ 
védtiszt részéről hozzá érkezett, az 1848/9 évi magyar forradalom történeti 
leirása ügyében tett tudakozódásra kinyilatkoztatja : hogy néhai férje Gyu¬ 
lai Gaál Miklós, honvéd-tábornok, s 20 évre elitélt aradi várfogolytól, ugy 
saját tapasztalatai mint számos előkelő honvédtisztektől nyert adatok nyo¬ 
mán sajátkezűleg szerkesztve „Magyar foradalom története 1848—49-évről 5 
füzetben, 12 csatatéri térképpel, valamint egy eredeti levéltárt s a nevezete¬ 
sebb kivégezettek névjegyzékét magában foglaló függelékkel" — nála kéz¬ 
iratban valósággal megvan, s azt bizonyos akadályok é3 nehézségek elhárí¬ 
tása után, boldogult férjének élte végső perczeiben parancsul vett utolsó 
kérése folytán sajtó alá bocsátani szándékozik. 

+ (Magyar zeneművek.) Oláh Ödön jogász, „Széchenyi-utóhangok" 
és „Egyesüljünk" czimü csárdásokra nyit előfizetést, együtt 1 ft, külön-kü¬ 
lön pedig 60 krjával. Az ivek, szerző lakására (kecskeméti-utcza, 1. sz.) mi-
nélelőbb beküldendők, hogy az előfizetők mindjárt márczius első napjaiban 
kielégittethessenek. A tiszta jövedelem a sárospataki jogi tanszék ujonan 
felállítására lesz szentelve. 

+ (Két uj zenemű) jelent meg közelebb Rózsavölgyi és társa műke-
reskedésében. Egyik : „A szemeim néma könyben ferednek." Dal, irta Lo-
sonczi, zenéjét szerzé Zimay László. Ara 80 kr. Ajánlva van Lonovics-Hol-
lósy Kornélia asszonynak. A másik : „Virradás" csárdás, zongorára szerzé s 
Kendelényi Vilma ő nagyságának ajánlja Bartók Sándor. Ára 65 kr. 

4- (Blaskovich Gyula.) „Az 1848-ki honvédek csárdására" hirdet elő¬ 
fizetést. A tiszta jövedelem két harmadrésze a honvédsegélyző egylet tőke¬ 
alapjához csatoltatik. Előfizetési ára 50 kr., mely márcz. 31-ig szerző laká¬ 
sára (kecskeméti-utcza 5. sz.) küldendő. 

— (Kérelem.) Azon t. hazafiak s honleányok, kik „Történeti elbeszélé¬ 
sek" czimü munkámra aláirókat gyűjteni szívesek valának, az iveket az előfi¬ 
zetési pénzzel együtt hova hamarább hozzám H.-Nánásra vagy Telegdi Lajos 
úrhoz Debreczenbe beküldeni szíveskedjenek, annyival inkább, mert a mű 
már sajtó alá került s rövid idő alatt szét fog küldetni. — Bocskai Pap Lajos. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
b. — (A tiszai vasuttársulat igazgatóságának Bécsből Pestre áttételét) 

nagyrészben gátolja azon körülmény is, hogy az eddig kibocsátott 40 millió 
ftnyi részvény közöl csak 100,000 ft, mond százezer forint értékű van ma¬ 
gyar kezekben. Mindazáltal az igazgatóságnak Pestre áttétele meg fog tör¬ 
ténni, csak még az nem bizonyos, hogy mikor. 

b.— (A pesti vásárok.) Pestváros képviselői legközelebbi közgyűlése 
határozatánál fogva, a vásárok ezután ismét a városban fognak tartatni; 
jövő Józsefvásár alkalmával már a bódékat az országúton a széntértől a 
kerepesi útig, fogják fölállítani. 

— (Zsirgyár Debreczenben,) Febr. 19-ről írják innen : Egy életrevaló 
s tudtunkra még hazánkban első ilynemü vállalat létrehozásában tartatott 
városunkban e hó 17-én értekezlet, melynek czélja : a zsírnak nagybani 
előállítása, külföldre szállítása, egybekötve a sertéshúsnak oly módoni elké-
szitésével, hogy az a hajókoni élelmezésre s egyszersmind a kivitelre alkal¬ 
matossá tétetik. Már régebben volt szó részvények utján ily társaság alakí¬ 
tásáról, de siker nélkül; ez eszme az e téren kellő tapasztalat- és gyakorlattal 
bíró E. Kiss Zsigmond ur által újra felkarokatva, a kellő tájékozás folytán 
az értekezleten jelenvolt számos, szakértő tag közt annyira megért, hogy 
annak valósításához csak kellő idő és rendezés szükséges. E gyár 18—20,000 
mázsát fog előállíthatni évenkint. E vállalat, mely e nemben ezideig parla¬ 
gon hevert üzleti térnek elfoglalásával Debreczen város kereskedésének egy 
nagy hiányát nemcsak pótolja, hanem az átalános vagyonosság s ipar eme¬ 
lésére szép reményekre jogosit, üdvözölve a vállalkozó E. Kiss Zsigmond 
urnák tervét, teljesen méltányoljuk s ahhoz erőt és kitartást kívánunk. 

b.— (Az 1860-iki repczetermés hazánkban) a Bánságot is ideértve, 
1,200,000—1,500,000 mérőre tehető. 1858-ban e termés 800,000 s 1859-ben 
300,000 mérőt adott csak. 

b.— (Uj szölömivelési mód) Erdélyben Báthy Gábor fintaházi földbir¬ 
tokos, mintegy 10 — 15 éve egy sajátságos és eddig ismeretlen szölömivelési 
rendszert követ, melyet koronás mivelésnek nevez. E mivelés mellett 1600 
négyszögöles holdról, évenkint 80 akó bort nyer. B. L. 

b.— (Austria kereskedése 1860-ban.) Az összes behozatal értéke : 
229,231,472 ft, tehát 26 millióval ksvesebb, mint 1859-ben. Az összes kivi¬ 
tel értéke : 306,849,716 ft., tehát 29 millióval több, mint 1859-ben. — A 
vámbevétel 1860-ban a behozatal után 433,133 ft, a kivitel után 12,792,592 
ft vagyis összesen 13,360,761 ft. — és igy 1859-ben a vámjövedék 592,013 
Htal több volt. 

b.— (Fahiány.) A Dunafejedelemségekben a fa ára annyira fölemel¬ 
kedett, hogy Jasszyban egy ölért 18 aranyat adnak. 

Közlekedés. 
b.— (Az államvaspálya társulat) engedélyt nyert Bécs alatt egy ösz-

izekötő vonalat építeni a győr-bécsi és pest-bécsi vasút közt. 
— (Szent István gőzös) jövő hó első napjaiban kezdi meg rendes járá- 1 

iáit Esztergám és Buda-Pest között. Az indulási órákról, állomásokról, 9 
ritelbérről külön hirdetmény fogja a közönséget értesíteni. (Nem május 
l-én, mint némely lapban hibásan volt állítva.) 
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Vasárnapi Újság 9-ik számához 1861. 
Adatok Petőfi halálához. 

XXXIV. Egy tájékozó levél Nagy-Váradról. 
Nagy-Várad, febr. 14. 

Én ugyan reményemet még mindig fentartottam Petőfi életben léte 

t Midőn én ezen úriemberrel legelsőben találkoztam, benne azonnal 
Petőfit, a magyar nemzet hírneves költőjét ismertem fel, kit azelőtt már 
Debreczenben többször láttam. 

Nevelte ebbéli meggyőződésemet későbben azon körülmény is, hogy 
_ __ már akkor jeles hazánkfia Gönczi Pál ur személyesen kereste föl házamat, s 

felől, — s kímoudhatlan öröm lepett megT midőn Kápli Lajos ur levelét ol- h o n n n e m létemben nőmmel tudatta, miként Petőfi kutatására és elfogatá-
vastam, igénytelen véleményem szerintittnem szabad még megállapodnunk, s á r a a z intézkedések megtétettek; egyszersmind szívélyesen fölkérve őt, mi-
hanem K. L. urat ismét fel kell kérni, nyilatkozzék, miként beszélte el neki szerint ha még körünkben van, megmentésére kövessünk el mindent, mi ha-
Petőfi, a segesvári csatabóli megszabadultát? s ha vájjon nem fog-e az meg- j talmunkbanjíll. 
egyeztii Bartha János (XXII. számú) levelében említett székely mondása 
val, mert ez nagy bizonyíték lenne arra, hogy Petőfi csakugyan nem esett 
a segesvári csatában. ') 

Én valamennyi levél között egyet sem találok teljesen elégségesnek 
Petőfi halálának bizonyítására, mert nem áll az : hogy azon rohamból senk 
nem menekülhetett, nem lehet oly csata, melyben az egyik fél teljesen e 
veszszen, s igy, miután Petőfit a Kuthy Emil levelében említett honvéden ki 
vül (XXIX.) senki nem látta a csatatéren elesve, — miért ne hihetnők K 
L. ur állítását, épen ugy, sőt — talán jobban, mint K. E. úrét, mert feliéve, 
hogy a csatatéren látta összevagdalva véresen, mi könnyen tévedhet az ern 
ber, más körülmények között is, annyival inkább, oly megrázkodott lelki ál 
lapotban, egy öss^emarczangolt embert még kevésbbé lehet felismerni, 8 ig( 
könnyen is félreismerhette. De feltéve, hogy Petőfi lett volna az, kit látott, ma 
gam is tudok reá esetet, hogy a sebesült a halottak közt maradt eszméletlenli 
s midőn az éjjeli hűslég átjárta, feleszmélt, s erejét összeszedve, elvánszorgot 
s megmenekült, miért ne menekülhetett volna meg Petőfi is, bár nehéz sebe 
sült volt is? — s én hiszem is, hogy igy történt s épen azért nem csatlakoz 
hatott ő sem egyik, sem másik hadcsapathoz, s lehető, mire ő felgyógyult 
naár a fegyverlerakás megtörtént, - s neki, mint költőnek is, mint honvéd 
nek is, nem volt — mást tenni, mint lehetőleg ismeretlen helyeken járva, ki 
menekülni. 2) 

Hogy később benn járhatott az országban, nagyon hihető, mert ki ugy 
szereti hazáját, s családját, mint ő szerette, vajmi nagy áldozat, attól távo' 
lenni! 

Én nekem is van egy jó barátom, ki állítja, hogy 1849. deczemberber 
mint menekültet felismerte Petőfit Diószegen egy kovácsmesternél, meg i 
szólította, — de miután nevét tagadta, ő maga is sebesült volt, nem akart; 
tovább sürgetni. 3) 

Továbbá győri tanár P. F. urat is fel kellene kérni, ha akkor volt-e 
nála Petőfi? 4) Valamint Petőfi Istvánt is, hogy járt-e azon időben Babóthon 
s hasonlít-e Sándorhoz? 5) Mind ezeknek tudata mindinkább közelebb ve 
zetne czélunkhoz. 

En hiszem, hogy Petőfit még látni fogjuk. 6) Osvát Rafael. 

XXXV. Egy tévedés önkénytes, nyilt bevallása. 
Kis Kereki (Bihar), febr. 15. 

A világosi katasztrófa után igen sokan a honvédek közöl az ellenséges 
oláh falvakon keresztül Erdélybe menekültek; innen pedig, kik a fanatizált 
nép dühös fegyverének és az éhségnek áldozativá nem lettek, járatlan uta¬ 
kon s bérczeken keresztül a szomszédos Biharvármegyébe vergődvén, az 
Érmelléken ölelő karokkal és testvéri szeretettel fogadtattak. 

A nép szivesen megosztotta velők kenyerét, s egész készséggel aján¬ 
lotta fel szolgálatát, mely szerint az orosz hadcsapatokat kikerülhették s 
biztosan haladhattak tovább szülőföldeik felé. 

Voltak itt Magyarország majd minden megyéiből menekült tudósok, 
kormánybiztosok, követek, egyházi és álladalmi hivatalnokok is, kik várva 
az oroszok kivonulását, kerülve az osztrák kormány embereinek bilincseit s 
kegyetlenül boszuló büntetését, részint a félreeső falvakban az egyszerű 
földmives kunyhójába, a lelkészek, tanitók és népjegyzők szerény hajlékaiba 
épen ugy, mint a birtokos urak kényelmes házaiba vonultak, részint a szőlő¬ 
hegyeken levő pajtákban lappangottak. 

Ugyanazon 1849-ik évben történt, hogy egy Pesten lakó magas rangú 
úrnő kegyeletes intézkedése folytán, annak a székelyhídi hegyen létező sző¬ 
lőpajtájában tartózkodott egy menekült egyén. 

Épen azon a hegyen fekvő szőlőmben majd minden nap dolgoztatván : 
könnyű volt vele találkozni. 

A találkozást gyakori látogatás váltotta fel, mi társalgást s némi bi¬ 
zalmat föltételez. 

') Mi ezennel ismételve kérjük t. Kápli Lajos urat az állítólagos találkozáskor 
tartott beszélgetés részleteinek közlésére. A magánérdekü tárgyakat is legalább magán¬ 
tudomásul igen szivesen vennők. — Szerk . 
, *) Be mig Erdélyből G}őrmegyébe menekült, ezen roppant hosszú utón csak talál¬ 
kozhatott volna emberrel, a ki őt ismerte, vagy a kinek felfedezte volna magát s most 
megemlékeznék róla ! Ilyen ember pedig nincs — a költőnek oly tömérdek ismerőse, ba¬ 
rátja között egy sincs! A külföldre menekültek névsorát is ismerték itthonn, tudtak min¬ 
den nevezetesebb egyént, s csak Petőfit lehetett volna ugy elfelejteni? — S z e r k . 

) Ez a diószegi példa, igy oda vetve, semmit sem bizonyít. — S z e r k . 
4) Nem tudjuk, ki lehet ezen P . F. tanár ur, de ha létezik, mi is kérjük tanúsko¬ 

dását. - Sze rk . 
5) Azóta találkoztunk Petőfi Istvánnal is. Soha életében sem járt Győr vidékén. 

Arczvonásai is kis mértékben hasonlitnak Sándoréihoz. — Szerk . 
6) Fájdalom, hogy legcsekélyebb alapot sem látunk, e reményben osztozni. Sze rk . 

V«. UJ.. 9. 12. _ IMI . 

Ezen figyelmeztetést megértve, igyekeztem a még mindig Petőfinek 
hitt egyén', tartózkodási helyének megváltoztatására birni. 

Ily czélból, miután beleegyezését nyilvánította, vele együtt megkeres¬ 
tem személyesen az érmelléki egyházmegye akkori esperesét, miszerint ve¬ 
gye pártfogásába, és adjon neki valamely üresedésben levő tanítói állomást. 

Kérelmemre a csokoíyi leánytanitósággal meg is biztatta, de egyúttal 
kijelentette, miként a bekeblezést Józsefnap előtt nem eszközölheti. 

Minthogy pedig ekképen a tartózkodási helyet hirtelen megváltoztatni 
nem lehetett; elsőben Bagamérban, azután Hegyköz-Szent-Imrén kerestem 
számára menedéket, de miután ezen községekben egyetlenegy emberre sem 
akadtam, a ki házába már akkor befogadta volna, ő azt megtudva, Székely¬ 
hidra tette át lakását egy becsületes kézműves házához, de itt nem maradt 
sokáig, hanem egy előfogaton Hajdu-Hadházon, Tiszalökön keresztül, hová 
ajánlólevelei voltak, elindult Miskolczra. Hogy ide szerencsésen megérke¬ 
zett, egy leveléből tudom, melyet Takács Ádám álnév alatt irt, s abban arról 
is értesített, hogy tiszalöki barátom még most is él. 

A biharvármegyei körökben, hol megfordultam, a fentebbieket elbe¬ 
széltem, és midőn Petőfi eltűnte s halála szóba jött, azokhoz ragaszkodva 
állítottam, miszerint ő 1849. évi október közepétől 1850-ik évi márczius 
elejéig a székelyhídi hegyen egy úrnő pajtájábaa tartózkodott, e nálam is 
megfordult. 

Azonban a Vasárnapi Újság múlt évi és idei folyamában közlött ada¬ 
tok és ezek megjelenése óta tett nyomozások után, mindazok megnyugta¬ 
tására, kik előtt Petőfi életben létéről nyilatkoztam, s kik ennek közlésére 
felhívtak, szükségesnek láttam, az igazság érdekében épen most nyilvános¬ 
ságra hozni, hogy az én állításom tévedésen alapult. 

Azon kör, mely velem együtt édes érzések között hitte, miszerint nagy 
költőnk még egyszer felemelt fővel fog járni közöttünk, énekelve az áldott 
hazáért s szeretett szabadságért élni s halni kész honfitársainak népszerű 
dalait, mint 1848-ban, a mikor azok hanpja villámsebességgel járta be a 
két magyar hazát, és föllelkesített minden magyart a Lajtától Erdély 
végső határáig, a Drávától Mármaros utolsó bérezéig — remélem, megbo-
csátand, ha meggondolja^hogy : tévedni emberi dolog. E gyengeség emberi 
természetünkben rejlik. Életkorunk, nemünk 8 műveltségünk nincs az alól 
kivéve, mert mindnyájunk felett egy lélektani törvény uralkodik. A mint 
tehát egyik, ugy a másik ember is tévedhet ítéletében, és az egyéniségek 
fölismerésében. 

Itt eszembe jut, s hiszem, hogy sokan vannak még, kik reá emlékez¬ 
nek, mert nem nagyon régen volt, hogy midőn az 1848-ik év előtti időben, 
akár polgári, akár községjegyzői állásomhoz kötött kötelességből, Biharvár¬ 
megye házánál Nagyváradon megjelentem, az őrök egy tekintélyes táblabiró 
P. L. helyett nekem tisztelegtek; ismerőseim s jó barátaim élczeikkel mind¬ 
addig csipkedtek, mig őket az őrök tévedéséről fel nem viíágositottam. 

Számtalan ehhez hasonló példát lehetne fölemliteni az életből; azonban 
nem kivánom azzal untatni a t. szerkesztő urat, csak azt jegyzem meg, hogy 
Kápli Lajos lelkész urnák a Vasárnapi Újság f. é. 6-ik számában megjelent 
közlése aligha tévedésen nem alapult, mint az én állításom. — KocsárMihály, 
Kis-Kereki község választott jegyzője. 

(Ismételjük, hogy nekünk ez teljes meggyőződésünk s nem kivánha-
unk egyebet, mint hogy ön példája az illető lelkész ur véleményének meg-
gazitására is hasson — vagy teljes bizonyítékokkal szolgáljon a közönség¬ 

nek. Az igen könnyen meglehet, hogy Kápli ur — mint ön is hasonló esetben 
— első pillanatban, sőt az egész rövid találkozás alatt, szentül hitte Petőfi 
ugyanazonságát, s hogy később, főkép ha tapasztalatát meghitt barátaival 
már közölte is, e hitétől megválnia nehezére eshetett; de most, miután a 
lolog nyilvánosságra került, s a históriai igazság forog szóban, az elhunyt 
költő iránti kegyelet s a nemzet figyelő részvéte iránti tisztelet megkívánja 
is teljesen kimenti, ha tévedésünket őszintén bevalljuk. Kocsár Mihály köz-
(%* Jegyző urnák köszönetet szavazunk elfogulalatlan és lemondó közlé-
leért, annyival inkább, mert e hazában még csakugyan vannak, kik azon 

dicsőségről, hogy a költővel találkoztak, miután egyszer el találták valaki-
lek beszélni, nehéz szívvel tudnak lemondani. Már pedig a história itélő-
izéke előtt a hamis tanukra nézve nem lesz kegyelem. Szerk.) 

XXXVI. A „Magyar Sajtó" tudósítása. 
(Azon levél, melyet a „Magyar Sajtó," mint írja, hitelt érdemlő kezek¬ 

ői kapott, tökéletesen megegyezik azon tudósításokkal, miket eddig lapunk 
ózott Petőfi haláláról s megerősiti a kutatások eddigi eredményét. Néze-
ünk szerint addig is, mig a fölmerült egvpár ellenkező állítást még teljesen 
egezáfolhatnánk, e levél tartalmának szellemében történhetik végleges meg-

llapodás. A levél következő) : 

i N 
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Fejéregyliáza, febr. 21. 
Egy idő óta sokat írnak a lapok szeretett nemzeti költőnk Petőfi Sán¬ 

dor hovalettéről, s vonatkozva ön becses lapja 38. számára, nem mulasztha¬ 
tom el e tárgyban önt arról értesíteni, hogy Petőfi Sándor több bajtársunk¬ 
kal együtt a fejér-egyházi (nem segesvári) csatatéren oly szerencsétlen 
helyzetben és körülmények közt maradt el tőlünk, hogy onnét menekülni 
képtelenség, teljes lehetetlenség volt, de foglyul nem ejté őket a senkinek 
nem kegyelmező ellenség, hanem a ki nem menekülhetett előle, azt egyen-
kint legyilkolta, vagy fütásközben is levagdalta, Petőfi ágyúink mögött volt 
gyalog, s az ellenségtől hátulról kerittetve be, el nem hagyhatta a csatatért. 
Csata után a muszkák egy foglyot sem vittek be Segesvárra, csak délelőtt, a 
csata megkezdésekor szállítottak be oda néhány elfogott honvédet. Nőm Se 
gesvárott hátramaradt, s a mennyire neki, mint honvéd nejének lehetséges 
volt,iparkodott a szászok részvétét a néhány magyar fogoly iránt felkölteni, s 
a történtekből minden részletet megtudni, de Petőfi nevét nem hallá említeni 
sehol. Bizonyos tehát, hogy foglyul nem esett, — a csatatérről pedig meg¬ 
menekülnie physikai lehetetlenség volt. — Volt Bemnek egy ügyes titkárja, 
Kurcz nevű, kit a forradalom előtt irodalmi munkásságáról ismertünk. Öt is 
bekerítették a muszkák, 8 nem messze Sándortól fordult le lováról nyerges¬ 
től. Azóta róla sem tudtunk meg semmit, valamint Petőfiről sem, ki szintúgy 
nem menekülhetett meg, mint Ő. Határomon egy halom azon honvédbajtár¬ 
saim hulla t födi, kik a hét óráij tartott csatában hazánk szabadságáért el¬ 
estek. Minden azt bizonyítja, hogy azok közt nyugszik Petőfi Sándor is. 
Béke hamvaiknak! 

Egyház és iskola. 
b.— (A Pesten lakó angol vallásnak) mintegy ötven családot képez¬ 

nek, s most egyházat szándékoznak épiteni, melyre az edinburgi skót missió 
pénztárából már segélyt is kaptak. 

—y— (A pesti föreáliskolát) látogató tanulók és szüleik egyértelmű 
óhaja végre teljesült, s már most bir Pest magyar főreáltanodával, ugy hogy 
jelenleg 1-ső, 4-ik, 5-ik és 6-ik magyar osztályok állnak fenn, melyekhez a 
jövő tanév kezdetén járulandnak a 2-ik és 3-ik osztályok is. A németről 
magyarrai átváltoztatás eme gyors műve, mely által az eddig német tan¬ 
nyelvű 5-ik és 6-ik osztály mint varázsütésre, mintegy 2 nap alatt, magyarrá 
változott, leginkább a 3 tagból, dr. Purgstaller József, dr. Bene Ferencz és 
Gönczy Pál urakból álló tanodái albizottmány hazafias szellemű s férfias 
akarata határozatának köszönhető, miért fentisztelt uraknak, Pest szabad¬ 
elvű lakosságának nevében, nyilvános köszönetünket kifejezni el nem mu¬ 
laszthatjuk. A négy osztály igazgatása az ifjúságnál közszeretetben álló 
Ney Ferencz úrra bízatott, mint ki eddig is igazgatta a már az elmúlt első 
félévben fönállott két magyar (1-ső és 4-ik) osztályt; tanárokul pedig az 
igazgatón kivül, a többek közt következő urak is működnek e tanodánál : 
dr. Szabóki Adolf, Kondor Gusztáv, Preysz Mór, dr. Peregriny Elek, dr. 
Kudelka István, Hamar Leo, Eiber Ferencz stb. Ily jeles tanerők közremű¬ 
ködésével a legjobb sikert remélhetjük mind tudományos, mind hazafias 
szempontból, a tanulók haladását illetőleg. 

Közintézetek, egyletek. 
+ {Az Akadémiának) febr. 25-én tartott összes ülésén fölemlittetett, 

hogy hg. Eszterházy nagy képgyűjteményét, mely eddig Bécsnek egyik mű¬ 
vészeti nevezetessége volt, a leendő akadémiai palota képcsarnokául engedi 
át állandó tartás végett. Az Akadémia budgetje is előterjesztetett. Eszerint 
az intézet tőkéje a régivel együtt már 930,000 ftra megy. A palotára mint¬ 
egy 504,000 ft. gyűlt be. Folyó évben uj költségvetés szerint az Akadémia 
mintegy 50,000 fr. jövedelemről rendelkezhetik. A tudományos bizottmá¬ 
nyok működéseire körülbelől 15,000 ftot adhat ki. 

b.— (A budapesti kir. orvosegylet) febr. 16-án tartott ülésében, Flei-
scher József orvostudor éa szülész a művi koraszülések módjairól s egy általa 
előidézett koraszülésről, értekezett. Poór Imre ur a pikkelykor és göcsös 
görvegben szenvedő bőrbetegeket mutatott be. 

b.— {A pesti jótékony nöegylet által) febr. 11-re rendezni akart táncz-
vigalom, kellő részvét hiánya miatt nem ment végbe s azért a már váltott 
jegyekért a pénzt mindenkinek visszaszolgáltatták. A jegyet váltott asszony¬ 
ságok közöl azonban sokan a jegy árát, a szegények javára bennhagyták. 

b.— (A pesti jótékony nöegylet) febr. 24-től márcz. 23-ig 210 szegény 
számára 558 ft 49 krt utalványozott. 

b.— (Takarékpénztáraink 1860-ban) 2) A veszprémi takarékpénztár 
forgalma 438,774 ft, ebben vannak a felek 243,459 ftra menő 5%-os betéte¬ 
lei; az egylet 350 ftot adott jótékony czé'iokra; pénztári maradvány 32,542 
ft. — Tiszta jövedelem 9750 ft; tartalék-tőke 21,593 ft. — 3) A győri taka¬ 
rékpénztár forgalma 1,736,928 ft; a felek betételei 496,634 ft; pénztári ma¬ 
radvány 55,689 ft; tartalék-tőke 5850 ft; tiszta jövedelem 12,570 ft; rész¬ 
vény-tőke 15,750 ft. 

+ (Kassán) febr. 14-én abaujmegyei honvédsegélyző-egylet alakult, 
Korponay János, volt honvédezredes elnöklete alatt. 

b-— (A pesti magyar nemzeti Múzeum) könyvtára ujabban nevezetes 
gyarapodást nyer. Ugyanis Pestmegye beküldte nyomtatásban a jan. 16-ik 
császári leiratra tett föliratát; hasonlóan tett Hont megye is; b. Majthényi 
Majthényi László hontmegyei főispáni székfoglalási beszédét. — E példát 
kétségkívül a többi megyék is fogják követni. 

•+- (Baranyában is) alakuít honvédsegélyző-egylet, mely febr. 14-én 
tartá első gyűlését Pécsett. Az egylet eddigelé 66 tagból áll. A gyűlést ke¬ 
délyes lakoma követte, e este az egylet alaptőkéje javára szinielőadás volt. 

b.— (Honvédgyámolitó egylet), van keletkezőben Kolosvárott Benő 
József ur indítványára. 

b.— (Honvédsegélyző-egylet alakult Nagy - Körösön is), mely a Pesti¬ 
vel összeköttetésbe tette magát. 

+ (Esztergomban) febr. 18-án tartotta a honvédsegélyező-egylet első 
gyűlését, melyen a mintegy 64 jelenvolt honvéd egyletté alakulván, elnökül 
Bátbori Schultz Bódog ezredes, alelnökül pedig b. Baldácsi Antal választa¬ 
tott meg. 

Mi újság ? 
-f- (A követválasztási mozgalmak) már nagyj'élénkséget ébresztettek 

a két főváros különböző részeiben. Eddig legnagyobb valószínűséggel bir-
nak a következő választások. Pest belváros : Deák Ferencz; Lipótváros : 
Szalay László; Terézváros : Gorove István vagy Grá'jl főbiró; Józsefváros: 
Jókai Mór vagy Királyi Pál; Ferenczváros : Horváth Károly. — Budán : b. 
Eötvös József és Balásy Antal. Ha igy ütnek ki a választások, csak örven¬ 
denünk fog lehetni az eredménynek. 

+ (Budavárosa) febr. 26-án tartott közgyűlésében Hajnik Pál, Jókai 
Mór és Pákh Albert tiszteletbeli képviselőkül választattak meg. 

+ (Kőszegvárosa tisztujitása) Chernél Kálmán, mint a város követje¬ 
löltjének vezetése mellett febr. 19-én ment véghez; polgármester s egyszers¬ 
mind bíró lett Kranz Sándor, kapitány Márton Imre, főjegyző Ullmann 
Sándor, főügyész Igmándy Károly. 

-J- (Kecskemét városa) febr. 14-én tartott közgyűlésében menekült ha¬ 
zánkfiai közöl képviselőkül megválasztattak: Kossuth Lajos, Klapka György, 
Horváth Mihály, Türr István és Perczel Mór. 

-f (Nyíregyházán) febr. 13-án volt meg a tisztujitás következő ered¬ 
ménynyel : polgármester lett Meskó Sámuel, bíró Majerszky Lajos, főkapi¬ 
tány Enyingi Lajos, főjegyző Kiszdorfer János. 

+ (Fiume polgárai) Pestvárosához, azon irántuk tanusitott részvéteért, 
melynélfogva ez a fiúméi ostromállapot megszüntetése végett feliratot ter¬ 
jesztett föl, — a „P. Ll." utján köszönő-levelet intéztek. — Zágrábmegye 
pedig ugyanez okból jónak látta, Pestvárosával minden további hivatalos 
közlekedést megszakasztani. Kinek a pap, kinek a papné. Buzgó kitartást kí¬ 
vánunk derék fiumei testvéreinknek. 

-f- (A király-utezában) múlt vasárnap éjjel két rendőr csak kicsinyben 
múlt, hogy pórul nem járt. Az utczán egy csoport ember zajongott, kik a 
zsidó farsang alkalmából mulatták magukat, midőn az ott ácsorgó két rendőr 
felszólitá őket a szétoszlásra. Azonban a zajongók oly fenyegető állást vet¬ 
tek, hogy a rendőrök tanácsosnak tárták, kerekeiket megoldani, de hogy 
mégis egészen szárazon el ne menjenek, nagy vitézül a tömeg közé lőttek s 
mint beszélik, egy pinezér megsebesült, 

-\- (A Nemzeti kör) febr. 26-án tartott közgyűlésében a választmányi 
tagok száma kiegészíttetvén, ugyanakkor Dunlop, angol követségi titkár, 
közfelkiáltással tiszteletbeli taggá választatott meg. 

+ (Dunagözhajózási-társaság) a Pesten felállítandó Széchenyi-szo¬ 
borra 3000 ftot, a bécsi nemzeti bank pedig, tekintetbevevén, hogy fiok-
bankja Pesten háztulajdonos, 500 ftot ajánlott. Örömmel jegyezzük fel e 
közintézetek részéről e szép tetteket. 

+ Említettük már a minap, hogy Szacsvayt Kézdi-Vásárhelyen a csá¬ 
száriak törvényellenesen elfogták s jelenleg Brassóban katonai fogságban 
szenved. Most arról értesülünk, hogy Kolozsvártt febr. 19-én küldöttség 
ment b. Kemény Ferencz ő nmlgához, őt megkérendő, hogy Szacsvaynak 
mielőbbi szabadon bocsáttatását eszközölje. 

4- (Revisnyei Reviczky Károly), Esztergommegye egykori alispánja 
cs kir. tanácsos, jan. 25-én meghalt. 

+ (A Muraköz átadását illetőleg) a „Sürgöny" irja : Bécsből vett hi¬ 
teles távirati tudósítás szermt a Muraköznek átadása iránt formakérdések 
miatt nehézségek forogtak fenn; melyek azonban kiegyenlittettek. A bán 
tegnap kinyilatkoztató az udvari kanczellárnak, hogy az átadás iránti pa¬ 
rancsot azonnal megküldötte; és hogy a választási összeírás még az átadás 
előtt megtörténhetik. 

+ (Veszprémben) febr. 24-én a szabadságharezban megcsonkult hon¬ 
védek fölsegélésére a helybeli polgári társasegylet hangversenyt rendezett. 
A terem zsúfolásig megtelt. A kik be nem férhettek, aláírás utján járultak 
a nemes czélhoz. 

+ (Székely-román testvérülési ünnep.) Székely-Kereszturon február 
14-én szép testvérülési ünnep volt, melyről a „N. N.(i-t következőleg tudó¬ 
sítják : A szászvárosi tanártestület, a környékbeli román lelkészek és a ro¬ 
mán értelmiség több képviselője, összesen mintegy 70-en, vezetve a szászvá¬ 
rosi román főpap által, testületileg Székely-Kereszturra mentek, hol gróf 
Haller József lakása előtt az ottani székelyekkel, hazafias beszédeket mondva 
testvérisültek, biztosítván egymást, hogy az 1848-ki törvények védelme 
alatt mindenkor összetartanak, s hogy egymás megrontására, mint 1848-ban, 
magukat eszközül felhasználtatni nem engedik. Délben 140 teritékü diszebéd 
volt, melyen a román küldöttségen kivül a keresztúri lakosság előkelőbbjei 
voltak jelen; este ez utóbbiak kocsikon és lóháton, fáklyákkal kisérték el 
szívesen látott vendégeiket. 

+ (̂ 4 szarvasi kaszinó a népkörrel egyesülten) nagy előkészületeket 
tesz márcz. 15-ikének fényes megünneplésére. Ugyanott febr. 9-én megala¬ 
kult a békésmegyei honvédegylet. 

4- (Becsületesség.) Valaki a lapokban közzéteszi, hogy febr. 24-én dél¬ 
ben a belvárosban több százra menő készpénzt talált meg; felhívja tehát a 
tulajdonost, hogy elvesztett összegét a nádor-utezában, a „Tigris" szálloda 
átellenében, Fleischmann és Webernél átveheti. 
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4- (Prielle Kornélia) husvéttől kezdve iámét rendes tagja lesz színhá¬ 
zunknak. 

4- (Wachtel tenor ista) a pesti német szinházban közelebb tetőtől talpig 
magyar ruhába öltözve, a „Szózat"-ot énekelte el roppant tetszés közt. 
Ugyanott közelebb egy oly vigjáték adatott elő, melyben több jeleneten ke¬ 
resztül magyarul beszéltek. T. i. egy fiatal ember, kedvese atyjának házához 
mint olasz nyelvmester lopódzikbe, holott egy szót sem tud olaszul, de hogy 
mégis ki ne tegyék a szűrét, magyarul tanítja a leányt, elhitetve az öreg úr¬ 
ral, hogy olaszul beszél. Innen van a magyar beszélgetés a német vigjá-
tékban. 

4- (Szöllösy Nina), a vidéki magyar színészet egyik széptehetségü 
fiatal tagja, B.-Füreden elhunyt. Egyszerű temetése febr. 22-én ment vég¬ 
hez; sirja fölött az énekkar elzengte a „Szózatot." Veszprém fiatalsága 12 
személyben volt itt képviselve, kik a gyászhir hallatára azonnal siettek 
B.-Füredre, a közkedvességü s oly korán elhunyt (19 éves) művésznőnek 
a végtisztességet megadandók. A környékből sok nép sereglett össze a szo¬ 
morú temetésre, de a mi különösen feltűnt, a müveit osztályból, a veszprémi 
ifjúságon s a 12 ref. lelkészből álló dalárdán kivül mindössze alig volt jelen 
20 egyén. — A sorvadásban elhunyt művésznő hamvai az arácsi sirkertben 
nyugszanak. 

4- (Jótékonyczélu tánczvigalom.) Hutjinb&n Aradmegyében febr. 12-én 
fényes tánczvigalmat tartottak az aradmegyei honvédegylet javára. A tiszta 
jövedelem 140 ft., melyhez még 61 ft. gyüjtelék járult. 

4- (Fáklyásmenet.) A gyulafehérvári polgárság febr. 17-én Haynald 
Lajos erdélyi kath. püspököt fáklyásmenettel tiszteié meg. A főpap lelkes 
szavakban köszöné meg e kitüntetést. Ugyanez alkalommal még Szoboszlay 
és a város polgármestere lőnek hasonló módon megtisztelve. 

b.— (Tiltakozás.) Limbeck Dénes honvédőrnagy özvegye a lapokban 
tiltakozik azon nevében kiállított s a közönség részvétét idegen czélokra ki¬ 
zsákmányoló gyüjtőiv köröztetése ellen, melylyel bizonyos Lehóczky Ákos 
nevezetű egyén, minden megbízás nélkül, már több adományt, ugy látszik 
sjyát czéljáira szedett föl, mi által a többi lelkes gyűjtők működésének 
sikerét, a segélyre szorult özvegy kárára, koczkáztatja. 

b.— (Nagy vihar.) Febr. 22-én a csatornán és London vidékén oly 
nagy vihar keletkezett, mely a kristálypalota északi részét a földre fek¬ 
tette, Chichesterben pedig a századok óta álló gyönyörű tornyot döntéle. El¬ 
képzelhetni, hogy e napon számos hajó is törést szenvedett. 

b — (Regényes halál.) Egy angol delnő a homburgi játék-barlangban 
mindenét elvesztvén, átkocsizott a szomszéd faluba, fölment a toronyba s 
miután két bokáját egy selyem kendővel erősen átköté, a torony ablakából 
hanyatt leveté magát. Nem halt meg azonnal s most a homburgi kórházban 
fekszik de életéhez semmi remény. 

. , •— (A franczia császárné) az uj operaház tervére kitűzött díjért 
szintén pályázott s vele együtt a pályázók száma 140. Azt beszélik, hogy az 
o tervén a homlokzat valami eredeti s hogy az átalán a legjobb tervek közé 
tartozik. 

b.— (Szebasztopol ostrománál) orosz részről 87,000 sebesült és elesett 
volt. Be sokáig bírták összeszámítani! 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a lefolyt hé¬ 
ten beküldetett : 

Táncsics Mihály családja számára : Kisújszállásról egy névtelen 5 ft. 
50 kr. — Gy.-Vári község tagjai közt gyűlt s Kávási Sámuel biró által be-
küldetett 33 ft. 20 kr. 

(Az adakozók nevei: Kávási Sámuel 1 ft, Arató István 1 ft, Ilyés János 1 ft, Dede 
János 1 ft, Arató János 1 ft, Kintses János 50 kr, Szabó István 1 ft, D.Nagy István 1 ft, 
«•• Szilágyi Sándor 1 ft, Dobra Mátyás 20 kr, Arató Sándor 1 ft, ör. Korponás István 1 ft, 
özilágyi Mihály 50 kr, Prinyi József 1 ft, Megyesi József 30 kr, Kender András 30 ft, 
"úti Lajos 40 kr, Opasits Péter 50 kr, Kováts István 30 kr, M. Szabó József 25 kr, Borsi 
András 40 kr, M Szabó Mihály 1 ft, Szilágyi János 30 kr, Borsi János 50 kr, Bagó Sánd. 
j>° kr, Kávási János 20 kr, ifj. Sz. Korponai István 40 kr, Z. Nagy Ferencz 50 kr. Bagó 
vándor 50 kr, Nagy Antal 10 kr, K. Nagy Sánd. 10 kr, ifj. Dandtí István 50 kr, Megyesi 
Jánosné 20 kr, id. Szilágyi Mihályné 20 kr, Elek József 30 kr, Molnár Ferencz 20 kr, Cs. 

Szabó András 10 kr, Klein Éliás 20 kr, Eeisner József 1 ft, Sze'Ies István 1 ft, Pagymer 
András 1 ft, Egy ismeretlen 1 ft, Egy valaki 20 kr, Török János 1 ft. Folyó hó 17*-e'n e 
végre tartatott tánczestély tiszta jövedelme 7 ft 55 kr.) 

A magyar Akadémia palotája. 
— (Ujabb kimutatás) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a magyar 

Akadémia számára beküldött hazafiui adakozásokról : 
XLIX. közlés. Élesdről (Bihar) többen Pallovits József által 46 ft. 
Az eddigi I—XLVIII.közlésekkel együtt: 14,403 ft., —kr. 1 régi római 

arany, 1 huszfrankos arany, 112 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 
4 ujftos, 140 húszas, 18 negyedftos, 1 tízes, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 
pftos nemzeti államkölcsön-kötelezvény. 

— (Részletes kimutatás) a fentebbi adakozásról : 
Az Élesdről küldött 46 fthoz a következők járultak : 
Benyoszky Ágnes — Gasznerne 2 ft, Krajnik Klára — Hericzné 2 ft, Losonczy Jó-

zsefné 1 ft, Mattá Terézia 2 ft, Mutter Ferenczné 1 ft, Miskolczy Eszter — Jankovitgné 
1 ft, Prichistal Antalné 2 ft, Retezsár Izsákné 2 ft, Subert Juliánnal ft, Wesselényi Anna 
2 ft, Wesselényi Czeczilia s Gizella 4 ft, Bartók Elek 1 ft, Cziller Ferdinánd 1 ft, Eszte-
gár László 50 kr, Freitag Edvárd 1 ft, Gámenczi Gerő 1 ft, Horváth Mihály 2 ft, Hajnal 
M. 50 kr, Illés Dénes 2 ií, Kondy Sándor 50 kr, Léder Jakab 1 ft, Lukáts Józfof 1 ft, 
Mattá János 2 ft, Miskolczy István 1 ft, dr. Papanek Miklós 1 ft, Fallovits József 3 ft, 
Prichistal Antal 1 ft, Reioh József 50 kr, Retezsár Kristóf 1 ft, Szervánszky László 2 ft, 
Tegze Mihály 2 ft, Vágncr Jakab s Eduárd 1 ft. 

Levelezés. 
Maád (Zemplén), febr. 14. (Az olvasóegylet sikerdus működése. Jóté¬ 

kony czélu vigalmak.) Városunk értelmisége két évvel ezelőtt belátván szük¬ 
ségét, és horderejét az egyesülésnek, eleinte a kör kicsiségéhez mért szerény 
igényekkel olvasó-egyletet alakított; mely azonban azóta azon üdvös hatásnál 
fogva, melyet ily egyletek czéljukhoz képest a közszellemre gyakorolni 
szoktak, számos önművelődésre hajlandó polgártárs belépte által is annyira 
gyarapodott : hogy díszes helyiségében 16 magyar lap terjeszti az értelem 
világát. Sajnálandó azon közöny, melylyel a városi elöljárók a művelődés e 
csarnoka iránt viseltetnek, s melynek szellemi jótékonyságát eddig önma-
guktól belátni nem akarták, reábeszéléssel pedig ellenükben élni senki sem 
kivan. Azonban megjő, reméljük, annak is ideje; s a közéjük ujabban be¬ 
hozott fiatalabb nemzedék egy pár tagja, s a városi képviselő bizottmány 
abbeli gondoskodása, miszerint a város részére a „Sürgönyt" s hivatalos 
egyoldalúság kikerülése végett a Politikai Újdonságokat is meghozatni ren¬ 
delte, a hazai közügyek iránti részvétet lassankint felébresztendik; s egy 
rendezett városnak elöljárósága állásához méltóan önmaga fogja felkeresni a 
tudás és a közhazát érdeklő ismereteknek valódi forrását : s nem meritend 
azon szűk mederből, mely itt-ott felszedett hirek, s legtöbbször ferde értesí¬ 
tések kanálisán szokott összegyűlni. 

Az egylet továbbá nemes czéljához híven az Akadémia palotájára kö¬ 
rében összegyűjtött 80 s néhány forintot, tagja lőn a Szent-István- és Kis-
faludy-társulatnak, ezáltal egyszersmind megközelítendő azon tervet, mely 
szerint könyvtárt is alapítani kivan. Ennek gyorsabb eszközlése végett a 
könyvtár javára — miként tavaly — ez idén ismét a műveltebb közönség 
részére bált rendezett, oly szerencsével: hogy a Hegyallyán páratlan nagy 
s díszes terem megtelt különösen a vidéknek gyönyörű pártás leányaival, s 
a magyar főkötök alatt ezeknek feltűnésben mitsem engedő menyecskéivel, s 
világos kivirradtig elmulatánk. — Az idei siker valamint bátorítólag hatott 
az olvasó-egyletre, hogy jövőre is a vidék megnyert részvétében bizakodva 
évenkint] jótékonyczélu bált rendezzen; ugy a bálközönseg meggyőződhetett 
arról : miszerint meg lévén téve minden előkészület a műveltebb közönség 
báligényeínek kielégítésére, s alkalmasb központi helyiség Alsó-Hegyallyán 
nem létezvén, azt továbbra is felkarolni, s látogatni fogja, miglen ismétlődni 
fog azon szép mait, melyről Öregeink beszélnek : midőn a maádi bálokban 
majd annyi volt a művelt álarezos, mint most a tánezoló közönség . . . Hejh! 
de még akkor neoi volt az a nóta, hogy nincs még oda Lengyelország, sorsa 
él bennünk!! . . . no de jövő farsangig ki tudja ennek is nem lesz-e más va-
riatiója? — A bál tiszta jövedelme 56 uj forint. — Mattyasovszky Kálmán. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5543. Kíilönös alomlaíó család. Annyira különös, hogy nem értjük, a látományt 

pedig épen nem látjuk. 
5544. Hangok Mármarosból. Vettük és olvastuk. Tiszteljük az inditó okot és 

kiindulási pontot, de nehezen fogunk csalatkozni, ha hiszszük, hogy a tárgy tisztábahoza¬ 
talára még igen sokat fog szólani a história. 

5545. Kolozsvár. A. D. cand. philol. Igen méltányoljuk, hogy ön porosz ember 
'étére Petőfi verseinek fordításával foglalkozik, de azt nem kivánhatja tőlünk, hogy mi 
Magyar versek német fordításait közöljük, még peiig ,,Honorar" mellett. Bizonyosan a Czimboritékot tévesztette el ön : volt itt egy „Sonntags-Zeitung" is, de az már meghalt. 

, 5546. Elbe-Teinitz. Dr. GencsiE. A kérdésre válaszunk : A „huszárok története, ké-
f , illustrálva"lapunkban nem jelent meg s igy azt nem ia küldhetjük. Tán tévedés van 

S7á ° ,g b a n- A m u l t évfolyamban közöltünk „Magyar férfi viseleteket a XVI—XVIII 
rok " s e t á r g v u képek között voltak régi katona-öltözetek is bemutatva, huszá-

,,: Szögök, vértesek stb. Ha ön ezeket használhatja, iparkodni fogunk egy teljes 
peiaanyt Összeállítani s szivesen küldjük a távol Bohemiába. 

5o47. N.-Szalont*. Sz. L. Az eladásul ajánlott évfolyamok csak együtt és egy¬ 
szerre kaphatók. 

5548. F. Gyarmat. Dl. M. A P. ü.-ban közlött válasz az uj felszólalást, mely 
mondott dolgokat ismétel, feleslegessé teszi. 

5549. Knlmán hercseg. Lapunk határai közt ily terjedelem meg nem férne. 
f^ H H l h y g S é k Mi idő 

g p y j g 
fér" ff^' H--Ha|lhaí;. y_ g „né Szerencsésen megérkezett. Minő szép az, midőn a nő, J®. elfoglaltatása esetében, azt irodalmi ügyekben is pótolja. Köszönjük a szíves inter-

5551. Kivonatok egy Z.-megyei százados naplójából. Igen érdekes adatok 
de várnunk kell velők számos oknál fogva. Az akkori idők szellemében irt rekriminatiók, 
szidások elmondása higgadtabb időkre vár. Az egésznek kiadását mi is sürgetjük. — Az 
1849-i „P. Z." Pesten a nemzeti kaszinó könyvtárában megvan. 

5552. Szppes-OlasEi. H. A. A régi magyar nyelvtöredékeket köszönettel vettük. 
5553. Debreczen. K. 1. A megbízásban eljártunk; a választ siettetjük. 
555i. Vadkecske pásztoriul. l̂em értjük a levelet, a mely választ és némi érzé¬ 

keny ömledezést sejtet bennünk egy minapi egyszerű feleletre. Mi ez p. o. „az irodalom 
széles kertjében az élezi koszorú fölhokrétázására elég virág kínálkozik, miből akkor 
kettő s három is a meg nem értőnek fejére bonyolító" stb.? Quid hoc? 

5555. Kérésem. „Első zsengé"-nek jó. Kérjük majd a későbbi zsengéket. 
5556. Papa. W. A. Nem kívánná ön ajanlkozásat a lapok hirdetései utján közzé 

tenni ? Más mód nem áll rendelkezésünkre, pedig szivesen nyújtanánk segédkezet. 
5557. Zászlószentrlés. Az adandók közé soroltatott. 
5558. Poesony. F. J. Jó gondolat volt, a régi hirlapi czikkek fölmelegitése. A két 

korszak közti hasonlat meglepő. Minélelébb. 
5559. M.-Síiget. Sz. K. Elteszszük egy időre s megvárjuk az eddigi eljárás ered¬ 

ményét — mire nézve e szózat ugy is elkésett. A rajzokat közölni fogjuk; azután szól¬ 
junk hozzá. 

5560. Beöd. K. L. Az ajánlott évfolyamok itt is megvannak. — Az ajánlott régi¬ 
ségeket, ha megérkeznek, szivesen átszolgáltatjuk a Múzeumnak. 

5561. Csetnek. Sz. P. Nagy köszönettel tartozunk a tanulságos,értelmes monogra-
phiáért. A hosszúságon könnyen remélünk segíteni egymástól független felosztások által. 
Bár minél több ily népszerűén irt s mégis szakavatott dolgozattal birnánk! Az előbbi 
czikk a jegyek metszése miatt késik. 

m 
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SAKKJÁTÉK. 
62-ik sz. feladvány. — A „parabutyi gyár"-ból. 

Sötét. 

a b c d e f g l 
Világos. 

Világos indul a 8-ik lépésre matot mond. 

Az 56. számú feladvány megfejtése. 
(Loyd Sámueltól.) 

Világos. Sötét. 
1) F e 8 — d 7 B g 4 — g 8 : 
2) d 5 — d 6 harminczhatféle lépésére. 
8) Harminczhat ^ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben .- Fülöp József. — Lessen : b. Meszéna 
István. — Uj-Becsén : Cselkó György. — Hatvanon : Kovács Zsigmond. — Hruszowon : 
Szenger Ede. — Verböaön : Ndgy Idái Ferencz. — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — 
Debrec&enben: Sperber F. 

Rövid értesítések. Halvan: K. Zs. ön fölfedezése valóban fontos! Készítjük az 
érdemjelet. A feladványt köszönettel vettük. — Emilnek : Mit jelent e hosszú hallgatás ? 
A feladványokat sokan óhajtva várják, de legtürelmetlenebbül — én. 

A 60-ik sz. feladványnál, négyféle megoldás kikerülése tekintetéből, bS-ra Világos 
gyalog állítandó. 

Színházi napló. 
Péntek, febr. 22. „Fox és Pitt." Vígjáték 5 felv. Gottschaltól. Kissé 

vontatva ment ezúttal az előadás, a mi a vígjátékokra nézve kétszeresen hát¬ 
rányos. Különösen a mi a Devonshirei herczegnő személyesitőjét illeti, cso¬ 
dáljuk, hogy e megrovás alól ki nem vehetjük, holott pedig máskor, legalább 
a vígjátékokban elegendő élénkséget szokott tanúsítani. Arra is figyelmez¬ 
tetjük a tisztelt herczegnőt, hogy toiletteje nem tetszett a közönségnek, a 
mint ő maga is tapasztalhatta. 

Szombat, febr. 28. „Don Jüan, vagy : a köszobor-vendég." Opera 2 
felv. Zenéjét szerzé Mozart. Kedvesen lepett meg bennünket e szép operának 
oly váratlanul gyors ismétlése, annál inkább, mert szinházunk játékrende 
épen nem a legvonzóbban van összeállítva; a mi különösen az operát illeti; 
szép az a ,,Dinorah," de kissé nagyon is sűrűn ismétlik. Egyebek közt sze¬ 
retnők már a „Zsidónőt" és ,.ITunyady Lászlót" is látni.hanem persze ninc?, 
a ki énekelje amabban a czimszerepet, ebben Szilágyi Erzsébetet. 

Vasárnap, febr. 24. „Liliomji." Vígjáték 3 felv. Szigligetitől. 
Hétfő, febr. 25. ,,-á czárnö." Dráma 5 felv. Irta Seribe, ford. Huszár 

Imre. 
Kedd, febr. 26. „Dinorah." Víg opera 3 felv. Zenéjét szerzé Meyerbeer. 
Szerda, febr. 27. „A szerencse gyermeke.1' Jellemrajz 5 felv. IrtaJStVcA-

pfeiffer Sarolta. 
Csütörtök, febr. 28. „Szerelmes ördög." Ballet 5 felv. 

mások is azt jósolgatták, hogy jó feleségem négy neveletlen gyermekeinkkel 
gyámol nélkül maradnak; — nem is ok nélkül, midőn orvosom utolsó láto¬ 
gatásával azt javaslá, hogy az ágyban is oly nyugodt maradjak, s ne beszél¬ 
jek, mert legcsekélyebb mozgás vagy beszéd is előidézheti a vérhányást. 

Első homoeopatha orvosom, hogy annál nagyobb bizalommal legyek az 
ő gyógymodorához, egy német orvosi lap egyévi folyamával kedveskedett, 
mely engemet annak folytatólagos előfizetésére bírt; meg is hozá ez gyü¬ 
mölcsét, mert Istenbe vetett bizodalmam nem hagyott elcsüggedni, szorgal¬ 
matosán olvasgattam az orvosi és élettani munkákat, s midőn utolsó orvosom 
nyilatkozata nem vigasztalt, érkezett épen egy külföldi orvosilapom, melyben 
egy homoeopatha orvos azon megjegyzést tévé, hogy bármennyire el van 
ismerve a hasonszenvi gyógymód hasznos sikere, mégis vannak esetek, hogy 
idült bajokat egyedül a vizgyógy és vele egybekapcsolt gyógytestgyakorlat 
képes jó sikerre vezetni. Ezen megjegyzésre eszembe jutott a Szentirás szava 

Mindeneket megkísértsetek, 
A mi jó, azt kövessétek. 

8 azonnal követtem az utat Siklósy orvos ur budai vizgyógyintézetébe, hol 
mennyire tőlem telt, előadám bajomat, de kinézésemnél fogva nem nyerhettem 
más vigaszt egyelőre, mint ha elhatározom magamat az intézetbe lépni, 14 nap 
alatt említett orvos ur figyelemmel kisérendi bajomat, akkor határozottan meg¬ 
mondhatja, gyógyítható leszek-e avagy sem. En tehát 1859. évapr.2-án csak¬ 
ugyan a nevezett gyógyintézetbe felavattattam, betegségem különböző szen¬ 
vedései között legjobban kinzott a száraz köhögés, de ezt a vizgyógy műtétele-
nehány nap alatt szembetünőleg csiilapiták, a vérhányás pedig végkép elmai 
radt. A tizennégy napi működés alatt mélyen tisztelt orvos ur oly műértőleg 
íbgta fel bajomat, hogy azután erősebb alkalmazást használván, bebizonyult, 
hogy a baj épen ellenkező helyen rejlett a testben, mint előbbeni orvo¬ 
saim gyanították; csodálnom kellett, minő szép renddel következett a belré-
szek tisztítása és a vérforgás szabályozása, mily kedves modorral kezdte 
orvosom a szigorú étrendet velem megkedveltetni, és az annakelőtti sok 
rósz szokásaimat gyűlöletessé tenni, tapasztalván ottlétem alatt azt is, hogy 
mindazok, kik az orvos tanácsát hiven követik, sokkal gyorsabban gyógyul¬ 
nak meg, mint a kik könnyelműségüknél fogva a szenvedély és rósz szokás-

j nak magukat alávetik. 
Kinek kedves tehát ez élet és szabadulni kíván idült bajaitól, ki élet¬ 

erőt érez magában, ne irtózzék a vizgyógy- és gyógytestgyakorlattól, és 
kinek módjában van,avattassa fel magát Sikiósy orvos ur budai regényes fek¬ 
vésű gyógyintézetébe, melynek már számosan tanúi vagyunk, hogy hazánk 
fővárosa körében is feltalálhatni azt, mit sokan Graefenbergben keresnek, 
kinek pedig nincs módjába a nevezett intézetbe juthatni, szerezze meg leg¬ 
alább 1859-ik évben kiadott dr. Siklósy,,Vizgyógymód utasitását", úgyszin¬ 
tén dr. Batizfalvy ,,Házi testgyakorló könyvét," olvasgassa azt figyelemmel, 
bizonyára minden család sok hasznát veendi, ha a benne írtakat hiven követi. 

Még az az egy kívánni valóm marad, hogy Siklósy orvos ur intézete 
oly nagyszerű pártfogásban részesüljön, hogy ott mielőbb bizonyos alapít¬ 
vány utján az elszegényedett szenvedők részére is egy osztály alakulhasson, 
és hazánkban több ilyen intézet létrejöhessen, valamint az irodalmi téren 
mentültöbb népszerű munka jelenjék meg, mely a szenvedő emberiségnek 
a természeti gyógyerők fejtegetésével felvilágosításul szolgálhasson. 

Én pedig áldom az isteni gondviselést, mert öt évi tespedésemből olyan 
útra vezetett, hol nemcsak életemet sikerült megmenteni, hanem oly haez-
nos életmódot szoktam meg, melylyel nemcsak magamat s hozzámtarto-
zóimat jó egészségben fentartani bebizonyult, hanem sok ismerőseim követőim 
lettek, a kik pedig még terjedelmesebb részleteit óhajtanák felgyógyulásom¬ 
nak megismerni, azoknak személyes találkozásommal örömest adok utasí¬ 
tást. Pesten 1861. február havában. — Sólyom B., kereskedő. 

tér. *) 
Az egészség drága kincs. Mennyire hasznos, ha az ember más kárán 

tanaihat, azt leginkább akkor tapasztalhatjuk, ha keresztülestünk azon kel¬ 
lemetlen eseményen, mely lételünket szellemi- és anyagilag megcsorbitotta; 
mennyi időt és költséget megkímélhet akkor, ha utbavezetőre talál, s ideje¬ 
korán czélszerüen orvosolhatja baját : ily szempontból kívánom szerencsés 
felgyógyulásomat leirni, s ha a szenvedő emberiségnek csak egy kevés része 
okul ie belőle, akkor én czélomat elértem. 

Öt évig szenvedtem én, — mig végre épen két évvel ezelőtt vérhányás 
következtében annyira elgyengültem, hogy mindenki szánakozva nézett 
reátn; — folyamodtam fűhöz, fához s több rendbeli nevezetes orvoshoz, 
kik fennakadtak allopatha és homoeopatha mesterkélt gyógyszereikkel, sőt 

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős¬ 
séget a Szerk. 
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TARTALOM. 
Gróf Persigny Viktor (arczkép). — Régen volt oly közel. Soós Miklós. — Kilinkő. 

— Magyar női viseletek a XVIII. századból (képpel). — Vizkelety Béla. — A dévai vár¬ 
rom (képpel). Cs. Gyula. — Pontok Magyarország múltjából (folyt.) — Zemplénmcgyei 
uőegylet. Oláh Dani. — Gróf Széchenyi István müveiből. — Tárház : Az Ipoly-Sajó-
vöigyi vasút. Irodalom és művészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. — Adatok Petőfi halálá¬ 
hoz XXXIV.-XXXVI. — Egyház és iskola. Közintézetek, egyletek. Mi újság? A m. 
Akadémia palotája. Levelezés. Szerk. mondanivaló. Sakkjáték. Színházi napló. Nyilt tér. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Tokaj és régi vára. 
Ott, hol a magyar alföld hatalmas folyama hazánk egyik 

legszebb megyéjének fö erét, a Bodrog vizét magába veszi, 400 
lábnyi magasságra kiemelkedve s a többi hegyektől mintegy kü¬ 
lönválva, egy meredek sziklahegy áll; ez a Kárpátok azon hegyso¬ 
rának végcsucsa, mely Sárosmegyében — Cserveniczán — a hires 
nemes opált szolgáltatja, s délnek fordulván, Abaujvármegyének 
keleti oldalát végig futja, innen több ágazatban Zemplénbe lép, s 
annak legdélibb végén ama világhirü hegyet képezi, melynek kör¬ 
nyékén a borok királya, a tokaji nektár üté fel uralkodó székét. 

E süvegalaku hegy 
porphyr sziklafalai 
alatt, a Tisza és Bodrog 
által keskeny helyre 
szorítva, terülnek el To¬ 
kaj városának nagy- _.. 
részben köböl épült 
házai, melyek közöl ha¬ 
bár helylyel-közzel csi¬ 
nosabb uj modorú eme¬ 
letes házak tűnnek is 
ki, mindazáltal maga a 
város egészben véve 
igénytelen kinézésü; de 
felvirágzása bizton re¬ 
mélhető, annyival is in¬ 
kább, miután most már 
hazánk két oly hatalmas 
közlekedési ága met¬ 
szi át, melylyel nálunk 
kevés város dicsekhe¬ 
tik, a tiszai gőzhaj dzást, 
68 a debreczen miskol-
czi vasutat értjük, me¬ 
lyeknek itt förakhelyük 
van. Ez ideig egyedül 
borának köszönheti, hogy nemcsak hazánkban, de egész Európá¬ 
ban, söt a többi földrészekben is ismeretes volt, mert hiszen Tokaj 
bora mindenütt a borok királyának ismertetett el. 

Igaza van Fényes Eleknek, midőn a tokaji borról ezeket irja : 
a kecses hölgy, Európa, egy statistikai bizottság előtt meg-
ezteték h l k l j b b é l b b b l k ? 

T o k a j . 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landtrer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

Keraeztetnék, hol vannak legjobb és legbecsesebb szőlőkertjei? — 
lélekismerettel bizonyosan ezt felelné : „Szép, de helylyel-közzel 
elhanyagolt szőlőhegyeket birok Portugál-, Spanyol-, Olasz- és 
Görögországban, szintén nemes ültetvényeket Németországban, — tokát a X VIII. században, Lengyelország első f 
ambar itt sok középszerűt és roszat is, — de a legjobbak s legter- ez időtől fogva mindinkább hanyatlani látszik. 
mekenyebbek Francziaországban vannak s — Magyarhonban. Mi Tokajnak hajdan hires vára volt. Bodn 

jóságát illeti, ugy vélem : a tokaji folyó arany, a ménesi, ruszti, 
soproni és szerémi nektár; Champagne, Burgund, Bordeaux, Lün-
nel legnemesb termékeivel nemcsak megmérkőzhetnek, de Bacchus 
tisztelőinek nagyobb részét magának nyerné meg; minémüségre 
nézve a tokaji egész világon fölebb valót nem ismer, s mennyi¬ 
ségre nézve csak Francziaországnak hódol." 

Azt egyébiránt mindenki tudja nálunk, hogy ezen éltető nedv 
nem csupán a Tokaj megett emelkedő hegyen terem, hanem és leg¬ 
inkább ennek környékén, az úgynevezett Hegyallján, melyet a Kár-
pát bérczeinek legdélibb ágai képeznek Zemplénben. 

Hossza e termékeny hegyláncznak 6 — 7, legnagyobb széles¬ 
sége Szántótól Kis To-
ronyáig 6 mérföld le¬ 
het, mely összesen — 
miután szélessége igen 
változó — 14 négyszög 
mérföldnyi tért foglal 
el, de ebből csak a Ti¬ 
sza és Bodrog vizei felé 
eső lapjain, mintegy 5 
négyszög mérföld szen¬ 
teltetik bortermesztés¬ 
re, a többit erdők, szán¬ 
tóföldek, rétek és ker¬ 
tek foglalják el. — 21 
helység s ezek közt 11 
kisváros tartozik-e bol¬ 
dog bortartomány kö¬ 
réhez. 

Világhirü bortenyé¬ 
szetének legelső ténye¬ 
zője országunk uj alko¬ 
tója, IV. Béla király-
volt, ki e tatár-puszti-
totta vidékeket olaszok¬ 
kal népesítette be, s 
ezek a bortermesztést 

annyira virágzásba hozták, hogy már 1380-ban a zempléni bor-
dézma 10,000 aranyat jövedelmezett az egri püspöknek, s valóban 
királyi ajándék volt már V. Istvántól is 1271-ben, midőn azt ama 
főpapnak ily szavakkal átadá : „decirnas vini, ubi vineae modo 
sünt plantatae." 

Azonban Tokaj hires bora, még ismeretesebb lett világszerte 
az aszubor készítésének behozatala által, mely Szirmay szerint a 
XVII. század második felében történt, s virágzásának legfelsőbb 
fokát a XVIII. században, Lengyelország első felosztásáig, elérvén, 

Bodrogköz azon 


