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A „Régi Okiratok és Levelek Tára“ 
szerkesztősége és kiadóhivatala.
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II. ÉVFOLYAM. 1906. 1. FÜZET.

Régi Okiratok és Levelek Tára
HAVI FOLYÓIRAT.

A szabad királyi városi rangra emelt 
Debreczen életének első esztendeiből.

— Egy névtelen Naplója 1696—1700-ról. — _ ;

— Közli és ösmerteti: Zoltai Lajos. —

(Negyedik közlemény.)

Die 2. Maji. 1699.
Pósalaki János u ram 1 istállója meggyuladott vala _ reggel ' 

8 óra tájban, mikor szintén a nép jött atem plom bul; de e& sok ' 
nép hirtelen érvén, hamar széllyel hányák a fedelét és mególták.
Ki cselekedte, nem tudhattyuk; de a német quartélyosokra gya
nakszunk.

Die 3.
A tűztül való félelem miatt az isteni szolgálat az uczán 

peragáltatott a templom előtt és a várad-uczai philagóriánál, mind 
reggel, mind déllyest.

Die 4.
Az határok megujjitására expediáltatnak: Pósalaki János, 

Diószegi Sámuel, Csatári János ex Senatu. Katona János, Ugocsa 
Mihály, Ambrus Mihály, Tót István, Szabó István, Szabó György 
(ex electa jurata Communitate).

t Nótárius és senator Pósalaki Jánosé, Csapó-utcza északi során, 
a mai 18. számú ház körül, vagy talán épen ennek a helyén. A város 
hűséges szolgálatában 1677-től kezdve m agát sokszor és soktéleképen k i
tüntetett Pósalaki előttünk ismeretlen oknál fogva, hihetőleg közhivatali 
működését ért méltatlan gyanusittatások miatt elkedvetlenedvén, több izben 
kérte notáriusi, senátori, sőt concivitási tiszteitől való elbocsáttatását. Mig 
végre a város közönsége 1698 jun. 1-én csupán a jegyzői tiszttől felmen
tette. Azonban 1700 elején (jan. 24.) ism ét saját kérésére, miután megszé
gyenítőnek (despectus-nak) ism erte fel m agára nézve, hogy elbocsátották, 
ú jra visszavették a jegyzőségre, a senatorságban szakadatlanul m egm arad
ván. Sőt 1717., 1718. és 1719-ben fürm enderséget is viselt. Második felesége 
(Esketési anyakönyv 1706 febr. 17.) Oroszláni Borbála, elébb senator 
Nánási Istvánná volt. Egy időben élt vele Pósalaki István, sokáig eskütt 
b iró ; 1694 - 1696-ban senato r; 1697-ben egyik főbiró-jelölt. Utóbbi 1697. 
márcz. 31. halt meg.

1
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Zoltai Lajos

Die 5. Maji.
Szoboszlai quártélyosok Martigli Regimentjéből valók, többire 

mind francziák, a májusi zöldfák alkalmatosságával nagy mester
ségesen tánczoltanak. Sokan egymásután, edgyik a másiknak 
kardgya vagy spadéja végit fogván, hol magokat, mint mikor a 
sövént fonnyák, a meg fogott kardokkal által meg által fonván, 
hol a kardok alatt által fordulván, hol a kardokat a földig le 
tévén és azokon egymás után által lépdesvén, hol a legelsőjükre, 
aki középben megállóit, körösien körül a kardokat a nyaka táján 
egymásra rakván és azt a földig lebocsátván s azon középsőt, 
akit Capitánnak neveztek, a kardokon felvévén és véle kerülve, 
egy kevéssé tánczolván, ismét a földre lebocsátották, ismét ma
gokat róla, mint egy oszloprul a kötelet letekervén, ujj óbban jár
ták a tánczot; de a kardok végit senki el nem bocsátotta; 
hanem nagy csuda módon által meg által forogván, sokáig jád- 
zottanak. Egy tarka ruhás bolond, akit Cortisannak szoktak hivni, 
igen hamis tűzrül pattant fi volt közöttök. Magyarul is tudott egy 
keveset.

A Capitánnak minden jeladása csak ez volt: ha!

Die 6.
Az határok járásábul becsületes atyánkfiai megérkeznek, 

referálván, hogy mostan is az határokat a tavalyi mód szerint 
megujjitották. A szoboszlaiak a controversiás Tárkány fokán1 innen 
lévő határoktul magukat csak visszacsapták és annál tovább nem 
mentenek. Az fürediek is ki nem jöttének; földes urok hire nél
kül semmihez nem akarnak nyúlni. Az újvárosiak is a levelbeli 
halmokhoz vagy laponyagokhoz2 akarván magok határát szabni, 
más halmokat mutattanak volna és más határokat, nem azokat, 
akiket eddig tartottunk és gondoltunk és igy a dolog kétséges 
lévén, azoknak is tellyes vége nem szakadhatott.

1 Tárkányfoka a Hortobágy vizébe szakad s elválasztó vonal a hor
tobágyi puszta meg a Hajdúszoboszlóhoz tartozó angyalházi puszta között. 
Foknak, szik-foká-nak nevezik a lefutó belvizek által a szikes talajba vá- 
jódott ereket, kanyargós, rendesen meredek partu  keskeny medreket. Ezek 
akár vízzel vannak megtelve, amikor a szikes, agyagos föld süppedékessé 
válik, akár kiszáradtak, szekér épségét, ló erejét, czivis türelmét, erősen 
megpróbálják.

* Laponyag a  M agyar Tájszótár szerint Mezőtúron és Hajdúszo
boszlón =  em elkedett hely, kisebb halom. Debreczenben is P. I. 72 éves 
öreg, volt városi számadó csikós szerint laponyagnak nevezik a hortobágyi 
pusztán a magasabb, partos, telkes helyeket. Telek és telkes hely alatt 
azonban nem mindig rég elpusztult falvak belső területét érti a hortobágyi 
pásztor nép, hanem a  pásztortanyák, a gulyák, ménesek állandó delelő,

Eihenő helyét is igy nevezi. Ezeket hajdan a Tisza ki-kicsapó árja  sem 
oritotta el. Ilyen laponyagok a Hortobágyon: Ludas 1., Rácz 1., Holt 1., 

Fél 1., Zárni 1., Polturás 1., Á rkus 1., Teke 1., Keserű 1., Halas 1., Pente 1. 
Szoboszló, Nádudvar, Püspökladány katonai térképe is több laponyagot 
tüntet fel.
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A  szab. kir. városi rangra emelt Debreczen első esztendeiből. 3

Die 11.
Mind -a Lovászok, mind penig a ménes odaki az Horto

bágyon túl járván, bátorságnak okáért bellyebb hajtatni Tót István 
és Bátori Mihály Uramék expediáltatnak, szekerekkel, puskásokkal.1

Varga György Uram és Tamási István nevű katonával Ónod
ban küldetnek ezen az okon, mivel úgy hallottuk, hogy Ónod 
megégett, valami gyújtogatok akadtak kézben és erre a földre is 
vallottak volna, hogy hasonló gyujtogatók jöttének volna.

Eodem. Takács István nevű becsületes nagy gazda ember 
eltemettetik.2

Die 12.
Komáromi György és Sárándi Dániel Uramék küldetnek 

Diószegre Méltóságos Generális Cronsfeld Uramhoz ő Nagyságá
hoz, hogy az embereinken megszedni szokott vámot tovább ne 
exigáltassa, mivel Privilegiuminknak nagy sérelmére vagyon; más
ként a Felséges Udvart kéntelenittetünk busitani.

Item a Sáfár3 háza mellé északrul egy küláb rakattatik, mivel 
igen elrepedezett és félthetni a düléstül. Belől is azon házban 
vasrudakat bocsátottak által-által.

Die 15.
Az lovakat onnankivül mind béhajtották. Mivel penig a nyo

máson nem jó lészen lakások, végeztetők, hogy a mikepércsi földre, 
melyet megárendáltunk, vasárnapig kihajtassanak.4

Eodem. Varga György Uram is Ónodbul megérkezik, refe
rálván, hogy Ónodban a sokszori tűztámadásért egyenesen csak 
a quártélyosokra gyanakodnak. Mert valami diseretiot Ígértének 
volt a Commendansnak és meg nem adták volt: öt vagy hat he
lyen is esett a gyuladás; de mégis nagy kár nem esett. Kéntele- 
nek voltának a diseretiot megígérni s adni a Commendánsnak.

1 Ez id5b51 való tanácsi határozatok a rra  vallanak, hogy a horto
bágyi pásztorélet kétszáz év előtt sokkal inkább nomád természetei volt, 
m int manapság Ménesek, gulyák, nyájak egyik helyról m ásikra vándo
roltak, nemcsak jobb legelőt keresvén, hanem olykor nagyobb biztonság 
kedvéért is. Ezt a felhozott eset is bizonyítja. Az idézett határozat szerint, 
mely a tanácsi jegyzőkönyvben is olvasható, egy jó mértfölddel beljebb, 
az elepi puszta tövében fekvő Szálka halma körül kellett legeltetni egy 
hétig a ménest. Május 17-én, a tanács megint a Hortobágy mellé, a  folyó 
innenső oldalára rendelte a csikósokat, puskások védelme mellett.

2 Nem azonos Takács István Deákkal, aki senátorságot viselt s 
1693-ban és 1694-ben első főbírája volt a sz. kir. várossá emelt Debreczen- 
nek. István Deák elébb is halt meg, 1698 márcz. 15 ón. A Napló által em
lített Takács Istvánról csak annyit tudunk még, hogy az 1690. évi tatár- 
sarezhoz 300 frttal járult. (E sarcz lajstroma.)

2 Sáfár =  városgazda.
4 A tanácsi jegyzőkönyvből (1699:476) azt látjuk, hogy m ájus 17-én 

ezzel ellenkező határozatot hoztak, amelyről m ár az előtti jegyzetben 
szólottam.

1*
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4 Zoliai Lajoa

Eodem. Fellyül említett Komáromi György és Sárándi Dániel 
atyánkfiai megjővén, Generális Cronsfeldt Uramtul, referallyák, 
hogy ő Nagysága arra resolválta magát, hogy a szomszédságban 
barátságosan akar velünk élni és embereinken a vámot Diószegen 
tovább nem fogja megvétetni.

Die 19.
Sárándi Dániel és Lévai István atyánkfiai az hortobágyi hid 

uj donatiojával és a székelyhídi s létai vámok relaxatioja felől 
való ő Felsége parancsolattyával Cassára a Tekintetes Nemes 
Camarára erpediáltatnak.1

Die 22.
Az újvárosiakkal controversiában forgó határoknak eligazí

tására becsületes deputatus emberek bocsáttatnak; de a dolog 
most is nem igazodhatott el.

Die 25.
Pósalaki János Uram szénája meggyuladott volt az udvarán; 

de hamar reá esvén az emberek, megoltották; a tűz hatalmat 
nem vehetett.

Item. Méltóságos Generális Gróff Pálffy János Uram eő 
Nagysága Regementibéli katonák közül hárman a Városra bejövén, 
sok alkalmatlanságot követnek el az utczákon, fel s alá nyarga- 
lódván, ketteit megfogják, mivel valamely emberhez is hozzá lüt-

1 Szücs István Debreczen város történelmében a debreczeni polgárok 
vám- és harminczadmentességét biztosító számos oklevelet idéz, amelyeket 
a magánlevéltár őriz. A városi tanács is abban a bizonyságlevélben (literae 
passuales), amelynek formuláját az országban keresztül-kasul járó debre
czeni lakosok számára 1696 márcz. 27-én állapította meg, a régi királyok
tól kapott privilégiumokra s ezeknek I. Leopold által történt megerősíté
sére, m egújítására hivatkozott. ím e mégis Diószegen az uj földes ur, 
Cronsfeld generális, Létán, Pocsajban, Székelyhidon a király tisztjei kivált
ságaink ellenére vámot szedtek embereinktől. Sőt Jalkócsi Im re csegei 
harminczados a hortobágyi hidon által járó legelő m arháinkat is meg
vámoltatta (Jkv. 1698:351.), egyenesen a szepesi kam ara rendeletére (Jkv. 
1699:362.); ám bár a 26,000 holdas Mátaföldjének, melyen keresztül folyik 
a Hortobágy vize, m ár Hunyadi János idejében emberemlékezet óta csen
des és háborítatlan birtokában valának a debreczeniek; Hunyadi Mátyás 
király is megtiltá tiszteinek, hogy őket a Hortobágy vizén való vámsze. 
désben akadályozzák; Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1582 márcz; 
30-án uj donatiot adott nékiek Máta-pusztára (Szücs I .:  I. 81., 82., 215.) - 
Sárándi Dániel pedig csak kevéssel azelőtt (1697 jun. 21. — Jkv. 77. 1.) 
hozott uj adomány-levelet Bécsből a  m átai hid vám jára. Sárándi uramat 
tehát megint Bécsbe küldte a tanács. Micsoda eredménnyel já r t a király 
zsámolyánál, meglátszik az 1699 m ájus 10-én előterjesztett jelentéséből. 
(Jkv. 1699 :464.) Parancsolatot hozott a szepesi kam arára, hogy ez bennün
ket privilegiuminkban m egtartson s a kam ara által elfoglalt hidat is ő Fel
sége kezünkbe visszabocsátotta, donatiot szépet adván róla, igaz ugyan, 
hogy régi követelésünket, amely tett egy összegben 2641 Rhfr 37 krt, el 
kellett engedni érette.
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A szab. kir. v&rosí rangra emelt Debreczen első esztendeiből. 5

lenek s a süvegét tanálták. Commissarius Uram eö Nagysága 
szállására viszik.1 Ö Nagysága a városházához küldi, hogy tegyék 
fogságban külömb helyekre, cum assecuratione, hogy in casu ali- 
cujus contingentis vexae számot ád eő Nagysága róla. A harma
dik katona a Vendégfogadó háznál egy német asszonyon erősza
kot akarván tenni, az asszony nem engedelmeskedik néki, mind 
az urát, aki is ott volt, mind az asszonyt megsebesiti. Az ura a 
német aszonnak által üti a katonát s meghal.

Die eodem. A vásárban egy kopasz Dómján János házánál 
lakó legény, ki Síik Uram Regementihez való szekeresek közül 
valónak mongya magát, holmi hivatván (igy, talán hitván ?) néme
teket vévén maga mellé, a quartélyosok közül, loptak s tolvaj- 
kodtak. In ílagranti megfogatik, kit Commissarius uram magához 
vitetvén, elbocsát.

jDie 27.

Commissarius Uram eő Nagysága General Pdlffy Uram meg
fogatott két katonáit elbocsáttattya; ami portékájukat elvették, 
visszaadatik nékiek.

Die 28.

Sárándi Dániel és Lévai István Uramék Cassárul, a hortobágyi 
kid és vám iránt obtinealt eő Felséghe kegyelmes parancsolattyát, 
a Camarán praesentálván, megérkezvén, decretumokat hoznak 
eseyei harminczados Jalkochi Imre Uramra, hogy a megirt hor
tobágyi hidat, vámjával együtt resignállya; és a pocsai s székely
hídi vámosokra, hogy ennek utánna a debreczeni concivis emberen 
vámot ne vegyenek.

Die 29.

Monori István és Lévai István Uraimék, a pocsai és székely
hídi vámosoknak szólló N. Camara Decretumit elviszik praesentálni.

1 G róf P álffy  János tábornok, a szatmári béke megkötésénél teljes 
hatalmú császári fővezér, aggkorában nádor. A Commissarius e helyen — 
hadi biztos; hihetőleg ugyanaz, aki a Napló szerint ez évi február 7-én 
érkezett Debreczenbe. Nemcsak a most közölt Napló, hanem a jegyzőkönyv 
is sűrűn panaszkodik a nálunk kvártélyozott német és más idegen nacio- 
beli katonák garázdálkodásai miatt. De mig a jám bor polgár még a leg
súlyosabb bántalm akért is alig, vagy csak igen sovány elégtételt kapott a 
katonai igazságszolgáltatástól, addig a császári vitézeken esett sérelemért 
a város egész közönségét felelősségre vonták. Például 1697 január 26-án 
Corbelli generális ingyen ólődő szolgáit valami duhaj legények m egver
vén, B ercsényi Miklós gróf, Felső-M agyarország akkori főhadbiztosa 
eleget zaklatta e m iatt a tiszteletes tanácsot. (Jkv. 1697: 30., 34.) Nagy 
sokára Sárándi Dániel uram  igazította el Bécsben a dolgot, úgy, hogy a 
város nevében megkövette Corbelli generálist, kinek ellenünk való régi 
nagy haragja ezzel lecsendesült. (Jkv. 1699. 465. 1.)
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Die 30.
Sárándi Dániel és Tholdi P á l1 uraimék csegei harminezados 

Jalkochi Imre Urnák szólló Nemes Camara Decretumát, hogy a 
hortobágyi hidat és vámot praesentallya, elviszik.

Die 31.
Monori István és Lévai István Uram Pocsajbul és Székely- 

hidrul megérkezvén, referállyák, hogy a Decretum szerint ennek 
utánna a debreczeni igaz concivisen meg nem veszik a vámot se 
Pocsajban, se Székelyhidon.

Die 1. Junii.
Sárándi Dániel és Tholdi Pál Uraimék megjőnek s refe- 

rállyák, hogy Jalkochi Imre csegei Posta Mester Uram, in facie 
loci, a máthai földön, Ja Hortobágy vizén lévő hidat, vámjával s 
minden proventusával edgyütt restituálta, aminthogy említett Har- 
minczados Uram jelenlétében a vámkerék fel is ásatott s mig meg
irt atyánkfiai ott mulattak, városunk részére vámot is vesznek s 
usu roborállyák a restitutiot. Ad interim penig mig bizonyos 
állandóbb vámost állítanak oda, vásárbiró Szilágyi Jánost hadgyák 
a vám inspectiójára, aki actu ott maradott.

Eodem. Tikos János Uram bort viszen ki a máthai hídhoz, 
avégre, hogy a város számára korchoma árultassék; pro hic et 
nunc az itt való mértékkel 4 polturán parancsollyák áruitatni. 
Azon alkalmatossággal égett bort is visznek ki.

Die 3.
Comáromi György Uram Szoboszlóra expediáltatván, két 

szép kancza lovat hoz generális Cronsfeldt Uram ő Nagysága 
számára.

Die 3. Junii.
Monori István és Catona János Uramék az hortobágyi híd

hoz küldetnek, olyan instructioval, hogy az előtteni vámost pro

1 Tholdi Pál 1699 m ájus 25-t61 fogva, 1709-ben, pestis által lett ha
láláig a város vice nótáriusa. Előkelő dunántúli birtokos nemes családból 
származott Pápán. Magának is számottevő birtokai valának Tolna, Somogy 
és Veszprém vármegyékben, valamint Tokaj-Hegyalján. A tyja Th. Márton 
Érsekújvárnál török fegyvere által esett e l ; anyja Oroszi Kata, aki má
sodszor Zalakapolcsi Domokos Perencz vásonyi kapitányhoz, utóbb Rákóczi 
Ferencz egy gyalog ezerének főcolonellusához és Sümeg vára főkapitá
nyához ment feleségül. Édes anyja és mostoha apja halálok után (1708) 
gyámsága alá vette a Domokos árvákat, Tamást és Mártont. Utóbbi majd 
30 évig Debreczen kitűnő főbírája volt. Th. Pálnak Feigel K lára volt a 
felesége. Közeli rokonságban állott a Festeticsekkel (a nagynénje, Th. Anna 
Festetics, Pálnó lévén), Meszlényiekkel, Pecsoricsokkal, Sándorokkal, béri 
Balogh Adámmal, Orosziakkal. Szegediekkel és Ostffiakkal. Csuzy József 
hírneves ref. papnak pedig sógora volt. (Sajátkezüleg irott végrendeletét 
közöltem a Történelmi Tár 1903. évi IV. füzetében.)

Ki.  . . . . .  -
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interim állicsák tisztiben és tisztit, mibül fogjon állani. kin mit s 
mennyit vegyen, adgyák eleiben.

Die 8.
Monori István és Tikos János Uramék az hortobágyi hídhoz 

mennek, bort visznek; a vámost is béhozzák parancsolattya va
gyon ö kegyelméknek.

Die 9.
Megjőnek ő kegyelmék; a vámos is eljő ö kegyelmékkel.1
Eodem. Estve kilencz és tiz óra között a Csapó-uczai őrzők 

közül egyet a németek a Károlyi István Uram háza előtt megöl- 
tenek. Piacz-uczában is ugyan az őrzőkre Groff Lantieri szolgája 
puskával, szablyával reájok ment, vélek veszekedett; de a fegy
vert elnyerték tüle.

Die 14. Junii.
Ezen fellyül megirt megöletett őrzőnek az inge előkerülvén, 

az hátán a koszperd szúrás meglátszott. Arra nézve a test fel- 
ásatott és a koszperd által rajta esett szúrás nyilván meglátszott.

Eodem. Ezen megöletett embert, akit 10. praesentis elte- 
mettenek volt, akarván az itt való Quartélyos Commendans ocu- 
1 altatni, maga borbélyaival, felásatik s rajta a hátán, a lapocz- 
káján alul, egy fertály singni mély seb tanáltatík.2

Die 20.
Megirt Commendans Uram, praevie beadván néki megöletett 

ember iránt celebrant (igy) inquisitiot és a tőle kívánt accusatiot, 
az accusált németeket, úgymint Groff Lantieri Uram Companiájá- 
bul való Franciscus Maximilianus Krimmért, íródeákot, Mausz 
Pált, fürert, Joannes Volffgangus Scherbellit, corporalist, pro exa-

i A nemes város első vámszedője és csapiárja a Hortobágynál V as
vári István volt, akit e napon meg is eskettek tisztére, ilyen feltételek 
mellett: „Szolgálattya a die praesenti minden holnapban kitelik. Úgy, hogy 
ha vagy neki a szolgálat nem kellene, vagy a városnak az 8 maga alkal
maztatása nem tetszenék, szabadon minden holnapban vele praevie számot 
vetvén s kezéhez veendő proventust egészen béadván, a szolgálatot elhagy
hassa. Fizetőse lészen a vámszedéstül minden holnapban négy-négy fi. hun- 
g a r i ; ha esztendőt tölt, egy kősóval megszereztetik. A csaplárságtul ismét 
minden cseber bortul edgyütt a csuporra s gyertyára valóval 12 dénár. 
Együtt bornak és pályinkának iezéjétül 2 dénár; töltelékre minden cse
berre egy meszely bor. A rendes contrabandtnak harm adrésze is övé
lészen, mely ha történik, azonnal h írré tegye a városnak s h ír nélkül ne 
dissipállya (a kobozmányt meg ne semmisítse), hanem Bíró uram tul várjon 
(t. i. utasítást). (Jkv. 1699 : 483.)

3 Ekkor, junius 15-én a következő határozatot ho z ták : „Minthogy a 
német quártélyosok sok excessusokat cselekesznek, embereket öldösnek, 
vagdalnak, vernek, vesztegetnek, azért az uczákban cohscribáltassék, mi
képpen tartattyák m agokat a szállók11. (Jkv. 1699:486.)
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inine magok eleiben vitetvén (akik profósz kezében adattatván 
fogságban voltak), kívánták Biró Uramtul is, hogy pro exaudiendo 
eorundem examine, küldgyön oda vagy két em bert; ahová Király 
Mihály és Tholdi Pál Uraimék elmennek s minek utánna végben 
ment, referállyák, hogy in omnibus tagatták az ellenek való vádat.

Die 22.

Papp Miklós- és Monori István Uraimék Váradra küldetnek 
Tejneczkihez, hogy a minémő 1000 cassai köböl búzát az ott való 
Annonariában kell administralni a Városnak, difficultás nélkül 
acceptállya.

Die 23.
Megérkezvén eő kegyelmek, referállyák, hogy disponáltak s 

be fogja venni.
Eodem. Pálffi Uram eö Nagysága Regimentibül Sigmondi 

Uram Companiájábul egy katonát, aki a vásárban egy szegény 
paraszt embert nagy görcsös bottal főben ütvén, igen megsebesí
tett, megfognak s Commissarius Uram akarattyábul s hírével a 
Ráczok házában tészik, kit — a sebes embernek gyógyítására 
való pénzt fizetvén — Commissarius Uram eleresztett harmad
napra.

Die 25.
Sárándi Dániel és Lévai István Uraimék Cassára mennek, 

oly véggel, hogy a N. Camara számára obvenialandó dézmáért 
egy bizonyos summában megalkudgyanak1 s egyszersmid Tavemat 
Uramat eő nagyságát is,2 ha addig elérkezik, udvarollyák meg s 
a városhoz demereállyák.

Die eodem. A reánk limitált 1000 köböl búzát Váradra al- 
ministraltuk egészen.

1 Nem sok idővel Várad visszafoglalása után úgy a kincstár, mint 
Benkovics Ágoston váradi megyés püspök érvényesítették tized-jogukat 
Debreczennel szemben. Benkovics szőlőskertjeinktől is dézmát követelt 
azon az alapon, hogy azok dézmás pusztákon feküsznek. (Szücs István 
I I I : 673.) Később, amennyiben némely pusztáink Szabolcs vármegyéhez 
tartoztak, az egri püspök is tized fizetésére szorította Debreczent. Á város 
időről-időre egyezségileg megállapított mennyiségben természetül, olykor 
pénzül rótta le ezt a kelletlen tartozását. 1695-ben a szepesi kamarával 
900, a váradi püspökkel 40 kassai köböl árpában egyeztek meg. 1698-ban 
és 1700 bán 700 köböl árpa volt a kincstári dézma, de a tanács ezt is so- 
kalta. 1699-ben a váradi püspök nem engedett alább 80 köböl árpánál. 
A XVIII. század elején az egri püspök dézmáját a macsi, hegyesi, ohati, 
szentgyörgyi és zeleméri pusztákért 300 írtta l váltották meg. (Egykorú 
jegyzőkönyvek és 183. sz. okirat.) A tanács nyomtatáskor mindég deputátu- 
sok által szedette be gazdálkodó lakostársaitól a tizedet.

* Más eseteknél Tavonat-nak Írják. Báró Tavonat Lajos Albert, a 
kassai kam ara újonnan kinevezett praefectusa.

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 67.136



A szab. kir. városi rangra emelt Debrczeen első esztendeiből. 9

Die 30.

Az hortobágyi hídnál erigaltatott egy ház és pincze alatta, 
a borárulás hogy annál alkalmatosabban lehessen.1 A bornak 
iczéje dénár 12. Égett bor 5. Pályinka is adatott a vámos kézi
ben árulásra. Tikos János és Katona János Uramék Inspectorsá- 
gokban.

Die ő. Julii.

Sárándi Dániel és Lévai István Uramék Cassárul megérkez
nek, referálván, hogy a dézmát in Cubulis 700 Cassovientibus 
arendálták.

Méltóságos Báró Ludovicus Albertus de Tavonat Uram ő 
Nagysága, a Nemes szepesi Camara ujjonnan crealt Praefectusa 
1. Julii érkezett Cassára; nagy reverentiával acceptaltatott ő 
Nagysága. Ö kegyelmék is Városunk nevivel megudvarolták; nagy 
kedvessen vette ő Nagysága. Két hordó püspöki borral megaján
dékozták ; az Asszont penig egy gyönyörű szép selyem paplannal.* 
Nagy köszönettel s magok ajánlásával vették.

Die 8.

Dobozi István és Lévai István Uramék Váradra mennek; a 
többi között reájok bízatott, hogy Váradi Annoriae Praefectus 
Tejneczky Mátyás Urammal edgyezzenek meg arrul, hogy ez idei 
decimánkat, úgy mint cubulos 700, tavalyi búzával vegye bé, mi
vel a méltóságos Commissio szüntelen való parancsolatra többet 
szerzettünk volt, mint a mennyit annak utánna, sok remonstra- 
tióink után reánk limitaltanak. Ha Ígérettel tehet is, csak elvé
gezzék ő kegyelmék.

Die 12.
Referaltatott, hogy a búzát Tejneczki Uram Ígérte, hogy el

veszi ; de titkossan administrallyuk s neve se legyen, hogy déz- 
mában adgyuk, mert nékie is vadnak irigyi s fél ha valami galyi- 
bában keverednék miatta.

1 A mai híres hortobágyi vendégfogadó telkén ép ü lt; körülbelül a 
mostani szekérállás helyén.

2 A Tavonátné asszonynak ajándékozott szép selyem paplannal kap
csolatban még egyszer vissza kell térnünk a foszláncsináló ráczokra, gö
rögökre. Ugyanis folyóiratunk III. füzete 3. lapján a fosztán vagy fosz- 
lánra nézve a Nyelvtörténeti Szótár után azt a magyarázatot alkalmaztam, 
hogy az alatt valami törökös ruhafélét, ujjatlan, hosszú köntöst érthetünk, 
Azóta az 1697. évi jegyzőkönyvünkben a következő feljegyzést ta láltam : 
„Die 16. Jan. in Congr. Sen et Comm. A paplan- vagy foszláncsináló  
ráczoknak supplicatiójokra resolváltatik, hogy a városban lakások nem 
engedtetik, mindazáltal ezen a télen bennm aradhatnak; de mesterségeket 
ne gyakorolják és müveiket ne árulják". Ebből meg az látszik, hogy 
foszlán =■= paplan.

Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár Jelzet:



10 Zoltai Lajos

Die 13.
Esvén értésünkre, hogy az hortobágyi postamester az edgy- 

szeri vagy nehányszori tilalmunk ellen praejudiciumunkra bort 
árul, expedialtattanak Borbély András, Tikos János, Balla Mihály 
és Nánási István uramék, olyan véggel, hogy ha rajta kapják, 
hordája fenekét vágassák ki minden engedelem nélkül, melyet 
referálnák is, hogy elkövették.1

(Folytatjuk.)

i A hortobágyi posta emberének fia, Szabó István szemeláttára egy 
négy csebres félig borral lévő hordó fenekét csakugyan kivágatták s a 
tilalmas bort földre kieresztették. (Jkv. 1699:528.)
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Debreczen falu 1235-ik évi életéből.
Irta : Dongó G yárfás Géza.

Csekélység, de igazság, amit közlök a dologról.
A „Regestmm Varadinense“, vagyis Nagyváradon, az ottani 

főtisztelendő káptalani bíróság színe előtt, az 1208— 1235. végbe 
ment, számszerint 389 istenítélet tiizesvas-próbáinak lajtstromá- 
ban, a 385. sorszám alatt, latin nyelven föl van jegyezve egy 
bizonyságlevél (testimoniales) az Urnák 1235. évéből.

Az a minden tekintetben hiteles följegyzés Debreczen faluról 
és még annak falu-szomszédjáról, Szép „ villa “-ról, foglal magá
ban emlékezetre méltó dolgokat.

Mikor az országunkat istenitéletszerüen elpusztította az az 
orkán, melynek tatárdulás a neve, végig tombolt Felső-Biharor- 
szágnak erdős-debrős tájain is, egy tatár horda és kidöntötte 
Debreczen meg Szép falvaknak élete fáját. Az orkán elviharzása 
után Debreczen uj életre sarjadt, Szép falunak végsorvadás lett 
osztályrésze és máig is „praedium“ Debreczen határában, hol 
Szepes-puszta név alatt ösmeretes.1

A „Regestrum“-nak az a 385. sorszámú iktatmánya a falu
testvérek, Debreczen és Szép, nevein kivül még tizenegy, ezelőtt 
670 esztendővel élt magyar ember nevét is följegyezte számunkra 
s ezek nők és férfiak nevei vegyesen, a „Regestrum“-nak latin 
helyesírása szerint, ezek : Ancilla, Buch, Cecília, Chynchola, 
Hemericus, Matthias, Mauricius, Petrus, Teco (Toco) és Thomas, 
tehát nyolcz férfi és három nőszemély, ezek az utóbb nevezettek 
rabszolganők, a férfiak szabad polgárok, sőt közülök kettő, u. m. 
Mátyás fia Mihály meg Bucsa testvére Péter törvényhatósági 
személy, még pedig a szóban levő s immáron 670 esztendős 
bizonyságnak (testimomiumnak) közbirái.

Az „eset“, melyet a nagyváradi káptalannak hites jegyzője 
a „Regestrum“-ba iktatott nem u. n. istenitéleti tárgy ugyan, 
hanem csak magánjogi ügy esete, rabszolganőkre vonatkozó 
adás-vétel; de igy sem érdektelen, főkép a mai szabad királyi 
város Debreczennek falukori ősmultjára nézve.

* Szepesfalu is ú jra megnépesült a tatárjárás után. Végképen csak 
az 1593—1606. évi nagy háború rettenetes viharaiban pusztult el. [Zoltai r 
Vidékiek beköltözése Debreczenbe 1564—1640. között. Szerk.]
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Ugyanis megtudjuk, egyebek közt, abból a káptalani jegy
zőkönyvi iktatmányból, hogy az árpádkori Felső-Biharországban, 
az Urnák 1235. évében még szabad adás-vétel tárgyát kepezett 
egy-egy rabszolganőnek mi volt fejenkint kialkudott ára, t. i. 
három darab olyan házi czikknek, mint ma pl. a szobaleány 
meg a szolgáló, debreczeni kelendőség szerint és 670 esztendő
vel ezelőtt az együttes örökára: egy márka és egy fertőn, vagyis 
összesen öt fertőn, ami mai pénzvaluta szerint sem több, sem 
kevesebb mint 5, azaz öt korona.1 Ennyiért, vagyis egy márkáért 
s egy fertonért vette az „eset“-ben szereplő Hemericus (Imre) 
a három rabszolganőt (Cséncsölyt s ennek két leányát Aneilkát 
és Cicélyt) Teczó (helyesebben: Toczó) nevű sógorától, aki ugy- 
vélem, hogy máig is él Debreczen helyrajzi nómenklaturájában 
és pedig a Toezó-ér nevezetében.2

Mielőtt tovább mennék, ide iktatom a „Regestrom“-nak 
szóban levő följegyzését, amint következik:

Nr. 385. Teco,3 filius Thomae de villa Debrezun, et soro- 
rius eius, Hemericus, filius Mauricii de villa Zeb, protestati sunt 
nobis, quod cum esset controversia inter ipsos de quadam an- 
cilla, nomine Chynchola et duabus eiusdem filiabus, scilicet: 
Anqilla et Cecília, ita, quod praedictus Hemericus diceret cum 
uxore sua conductas, Teco verő assereret easdem a praedicto 
sororio suo titulo emptionis redemptas, consilio arbitrorum, 
videlicet: Michaélis, fílii Matthiae comitis et Petri fratris Buch 
et aliorum conprovincialium taliter inter se eonvenerunt, quod
praenominatus Hemericus praenumeratas ancillas vendidit sororio 
sou, praedicto Teco, accipiens ab eo marcam et fertonem.4

Ami ezt jelenti m agyarul:
Debreczen falubeli Tamásfia, Toczó és az ő sógora, a Szép5 

faluból való Móriczfia Imre, bizonyságot tettek előttünk,8 hogy
összekülönbözés támadván ő közöttük bizonyos szolgáló felöl, 
akinek Cséncsöly a neve és az ő két leánya Ancilka és Cicély 
felől7 olyaténkép. hogy az előbb neveztük Imre állítása szerint,

1 Pápai Páriz Bőd : Tabella Num. Hung. Dictionarium p. 614.
2 Pailas Nagy Lexikona. V. 36. (Szerintünk a mostani Toczó jelen

tése =  Tavacska, Tócsa, kisebb tó. Szerkesztőség.)
3 Azt hiszem, hogy az archetypusban: Toco.
* Regest. Varad. Editum. Budapest 1903. a 305. lapon.
5 A Regestromban „b“ van irva „p“ helyett. A Nr. 175. esetben is 

ugyanott ig y : Zebloc, a mai Széplak neve. Ebből következik, hogy a 
káptalan jegyzője tótos m agyarsággal irt s hogy talán magában Debre-
czenben is még akkor, a X III. évszáz első harmadában még tótos ma
gyarsággal beszéltek és pedig, m int a Debrezun bizonyitja, „5*s-en 
beszélték a m agyar nyelvet.

8 T. i. a váradi káptalan, mint akkor „hiteles hely“ előtt.
2 Cséncsöly tehát afféle hajavágott és kettős szalmakoszorus fejű 

hajadon lehetett. Ebbeli állapota m iatt taszította őt magát is, két leányát 
is, rabszolganői sorsba az akkori m agyar bünfenyitő eljárás.
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feleségével együtt vette volt őket.1 Toczó pedig vitatta, hogy 
előbb megneveztük sógora2 vétel formájában váltotta magához őket; 
a bíráknak, vagyis ispán Mátyásfia Mihálynak3 és Bucsa testvére 
Péternek4 és vármegyebeliek többségének tanácsára úgy egyeztek 
meg ők ketten,5 hogy a már neveztük Imre az előbb irtuk rab
szolganőket eladta az ő sógorának, fentnevezett Toczónak, átvé- 
vén tőle egy márkát és egy fertont.'

Csak ennyi az egész. Csekélységnek látszó ügy, de hiteles 
helytörténeti igazság.

Megtudjuk a „Regestrom“-nak abból a Nr. 385. „tudomány- 
tétel“-éböl, hogy habár „kincses* Debreczen már 1218-ban várost 
megillető szabadalmat nyert II. András királytól,® azért még 
1235-ben is csak falu (villa) volt.

1 T. i. Cséncsolyt s ennek két leányét, Ancilkát meg Cicélyt.
* T. i. Móricz fia Imre.
* Aligha nem 5 volt névadója Érmihályfalva községnek. (A XIII. és. 

XIV. századból való okiratok Nagymihálynak nevezik s ugyanazon időben 
a Turolynemzetség birtoka volt Szerk.)

* Péterszeg ott Biharban és Péterfia-utcza Debreczenben talán
ennek a Péter bírónak örökíti tisztes becsületes nevét, m int Szerep hely
ség mellett is Bucsa-puszta a Buchét Biharországban. (Az ur, czikkiró ur
felfogása Péterfia-utcza nevének eredetéről téves. Ez utczánkat még a 
XVII. évszázad elején is Péterfijakab-utczának hívták s ez a név a XIII. 
XIV. században virágzott Debreczeni család ifjabb ágabeli Péter [f 1282. 
a hódtavi csatában] fiáról Jakabról ragadt reá. Komáromi A. „Dózsa nádor 
és a Debreczeni család. Turul IX. 1801. Valamint Z o lta i: „Debreczen és 
vidékének urai 1200—1400 között. 13.J Szerk.)

8 T. i. a két sógor, Toczó meg Imre.
* Pallas Nagy Lexikon. V. 36.
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A sárospataki ev. ref. főiskola története 
1531—1661-ig.

I r ta : Szinyei Gerzson, a sárospataki főiskola nyug. tanára. 
(Negyedik közlemény.)

III. Perényi Gábornak halála után, aki a család ez ágának 
utolsó sarja volt, a koronára szállott a sárospataki vár, a hozzá
tartozó uradalmakkal együtt. A tanuló ifjúság hatalmas pártfogó
jától megfosztatván, aggodalommal nézett jövendője felé. Szeren
csére akkor egy nemes lelkű és felvilágosult fejedelem ült a ma
gyar trónon: Miksa, aki a protestantismus felé hajló vallásos fel
fogásából épen nem csinált titkot. Az iskolai társaság bizonyára 
tudta ezt, épen azért folyamodással járult a király elé, melyben 
pártfogásért esedezik, különösen pedig kir. megerősítést kér a 
Perényi-féle alapítványokra s egyéb csekély fekvő birtokokra. A 
folyamodást magát nem ismerjük, de bírjuk az arra adott kegyelmes 
választ, melynél fogva Miksa király a sárospataki főiskola legna
gyobb jóltevői közé számítandó. 1569 okt. 25-én irja a nemes gon- 
dolkozásu fejedelem a szepesi kamara elnökének és tanácsosainak:

„Kedvelt híveim !
A sárospataki tanuló ifjúság folyamodására vonatkozó óhaj- 

tástokat és tanácsotokat e folyó hó 9-röl kelt alázatos felter
jesztésiekből kegyesen tudomásul vettük. Midőn abba kegyel
mesen beleegyeztünk, elrendeljük, hogy az Erdőbénye falvában 
levő házról szóló adományt és a nevezett erdőbényei hegyen 
fekvő azt a négy szőlőt, mely hajdan az altaristáké volt és a 
melyet néhai Perényi Gábor ajándékozott volt az iskolának és 
hasonlag az újhelyi hegyen levő szőlőt, melyet Chechey János 
hagyományozott volt az iskolának és továbbá a Sárospatakhoz 
tartozó ardói malom szombati jövedelmének szedését, a mi 
nevünkben erősítsétek meg s végre a nevezett iskola kényelme
sebb fentartása végett, kegyadomány néven, négy hordó bornak, 
40 köböl búzának és négy oldal szalonnának a mi sárospataki 
tiszttartónk által évnegyedenként való kiszolgáltatásáról gondos
kodjatok. Megengedjük végre, amig nekünk tetszik, a sárospataki 
iskola igazgatójának is azt a kérelmét, hogy vásárolt szőlője és 
még vásárlandó háza adómentes legyen. Ezen engedményeink
nek nagyobb érvényéül szükségképen okmányt is állítsatok és 
adjatok ki, kifejezvén annak bevezetésében a mi kegyelmes 
szándékunkat és jóindulatunkat*.
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E kir. rendelet folytán ugyancsak 1569 okt. 25-iki kelettel 
adta ki a Kassán székelő kir. kamara azt az adománylevelet, mely 
a királynak általában „a tanuló ifjúság iránt érzett kegyelmes és 
szeretetteljes jóindulatát" kiemelve, a sárospataki tanuló ifjúságot 
a fent jelzett fekvő javak birtokában és adómentességében meg
erősíti és ezenfelül élelmezésül részére még négy hordó bornak, 
40 köböl búzának és négy oldal szalonnának a várból évnegye
denként való kiszolgáltatását is elrendeli. Ezen adománylevélben 
foglaltakat újólag megerősíti Miksa király a Sárospatak számára 
1572. aug. 21-én kiadott szabadalomlevél 13. pontjában, így ren
delkezvén: „ Igazságosnak Ítéljük, hogy az egykor Perényi Péter 
és Gábor által megszabott jövedelmek az egyház szolgáinak", kik 
alatt akkor az iskola tanítói is értettek, „megadassanak".

IV. A magyar királyi kamara kezéről a Dobó családra ment 
át a sárospataki uradalom. Már Dobó István az egri hős, régóta 
perlekedett Sárospatak birtoka felett a Perényiekkel s ezeknek 
kihalása után a kir. kamarával, de örökösödési jogát, mely a Pa- 
lóczyakkal való rokonságánál fogva kétségtelen volt, a legnagyobb 
erőfeszitések közt sem tudta érvényesíteni a hatalmas Perényiek
kel és az ezeknek jogába lépett kir. kamara kapzsiságával szem
ben. Amit Dobó István, mint osztályos atyafi el nem érhetett, 
megnyerte azt özvegye Sulyok Sára és fia Ferencz 180,000 frtért, 
ami, ha szigorú igazság szerint nem történt is, de tekintetbe véve 
ez uradalomnak akkori 800,000 aranyforintra becsült értékét, leg
alább némi engesztelő kárpótlásnak tartható a családon elkövetett 
több rendbeli igazságtalanságokért. Az átvétel évét biztosan nem 
tudjuk meghatározni. Azok, akik e tárgyról irtak, az 1576. vagy 
az 1578-ik évet veszik fel, de nincs igazuk, mert ha nem elébb, 
az 1575-ik év tavaszán már Dobó Ferencz a sárospataki vár ura 
volt, s mint ilyen volt jelen Balsarosi Vitus Jánosnak ugyanazon 
év ápr. 9-én tartott temetésén, hol az ünnepi szónok a sáros
pataki iskoláról, mint a Dobó Ferencz uradalmának „nem utolsó 
ékességéről" beszél.

Ruszkai Dobó Ferencz, Bars vármegye főispánja, Magyar- 
ország alsó részeinek kapitánya, császári kir. tanácsos, született 
1553-ban Szerednyén (Ung megye), a család ősi fészkében. Édes 
atyja volt István, az egri hős, édes anyja Sulyok Sára (Sulyok 
Balázs leánya), mindketten lelkes pártfogói a sárospataki iskolának. 
Atyja halálakor (1572) „a jóravaló fiatal ember", mint Istvánfy 
nevezi, tizenkilencz éves volt és azért szerencsés körülménynek 
tekinthető rá nézve, hogy anyai nagybátyja, Sulyok Ferencz volt 
folyvást oldala mellett, egy bölcs, vallásos, tanult és nagy tapasz- 
talásu öreg, akire, mint megbízható tanácsadójára mindig teljes 
bizodalommal hallgatott. Az 1575. év tavaszán még nem volt felesége, 
csak ezután lépett házasságra Kerecsényi Judittal, kitől egymásután 7 
gyermeke született, de ezek még kiskorukban mind elhaltak. Az atyjá
ról rászállott uradalmakhoz (Szerednye, Pálócz, Léva, Végles, Göncz,
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Telkibánya) még Sárospatakot és Ledniczét is megszerezvén, mintegy 
hét várnak és vártartománynak lett urává. Dúsgazdag főur volt, 
kinek ládákban elhelyezett pénze és drágasága annyi volt, hogy 
abból a Basta idejében kétszer fizették ki a német sereget, mely 
Erdélyből Magyarországba régi zsoldhátralékkal és kiéhezve érke
zett. Az egykorú irók kapzsisággal vádolják, sőt a szívtelenség 
bélyegét is rásütik azon méltatlan bánásmód miatt, melyben édes
anyját és testvérét Krisztinát s ennek férjét Balassa Bálintot, a 
költőt részeltette. Bármint vélekedjünk is a fiú és anya közti vi
szonyról, ki másodszor is férjhez m ent: azt el nem lehet tagadni, 
hogy a sors csapásai által keményen megpróbált férfiú, két rend
beli végrendeletében a rokoni szeretetnek kétségtelen bizonyságát 
hagyta hátra. Ugyanis első végrendeletében, mely 1602 jan. 28-án 
Sárospatakon kelt, testvérének, Krisztinának Balassa Bálinttól, a 
költőtől született fiát Jánost tette minden birtokai általános örö
kösévé, igy rendelkezvén:

„Mivelhogy penig, szegény, istenben elnyugodott húgom Dobó 
Krisztina asszony, atyával-anyával egy volt velem s ő neki több 
maradéka nincsen, az Balassa Bálinttól való fiánál, Balassa Já
nosnál, azon tulajdon jó akaratomból és az atyafiui pietasnak 
zelussábol movealtatván, az én holtom és in utroque sexu defec- 
tusom után, az megnevezett Balassa Jánost, Balassa Bálint fiát, 
az néhai Dobó Krisztina asszonytól valót pro verő legitimo et 
indubitato haerede et immediato successore meo, hagyom és 
vallom".

Balassa János, még a végrendelelet kelte előtt Krakóban, 
hova tanulni vitték, meghalálozván, ujabb végrendelkezés vált 
szükségessé, melyet 1602. ápr. 22-én tett meg. E második vég
rendeletében összes vagyonát felerészben atyai nagybátyjának, 
Dobó Domokosnak a leányára Annára, illetőleg ennek Perényi 
Istvántól született leányára Zsófiára, özvegy Forgács Jánosnéra 
hagyta, kinek első férjétől Kevendi Székely Györgytől Jakab nevű 
fia maradt; a másik felerészben pedig atyai nagynénjének Anná
nak, Zeleméri Kamarás Jánostól származott gyermekeit részeltette. 
Ennek a Zeleméri Kamarás Jánosnak egyik fia volt Miklós, kinek 
Stenyei Margittól született egyetlen leányát, Borbálát, Lorántfy 
Mihály vette nőül.

Az apai ágon való rokonok mellett nem zárta ki az örök
ségből az anyai ágon levőket sem, kiadván a jog és törvény sze
rint illető részt édesanyja testvéreinek: Sulyok Annának — Balassa 
Jánosnénak, Sulyok Krisztinának — Bocskay Györgynének, ületőleg 
ezek családjának, sőt megholt felesége rokonainak a Kerecsényi 
családnak is. Mig a végrendelet ez a része igazságszeretetéről 
tanúskodik, addig annak másik részében egy hitbuzgó ref. főur 
egyházfentartó gondossága és hűsége nyilatkozik. Azt akarja, hogy 
a kegyurasága alatt álló ref. egyházak, iskolák és azok tanítói 
eddigi jövedelmükben csonkulást ne szenvedjenek. Különösen is
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megemlékezik a sárospataki ref. egyház mellett az iskoláról is, me
lyet még életében bor- és husmérési joggal (jus educilli et macelli) 
megajándékozott s ezenfelül udvarát az északi oldalon egy uj 
telekkel (Fazekas-sor) bővitette. Meghagyta, hivatkozva a Miksa 
király fentebb említett szabadalomlevelére, hogy ez iskolának régibb 
alapítványai, jövedelmei biztosíttassanak, a tanárok és az ifjúság 
megszabott évi járandóságai az örökösök és ezek utódai által, 
mint eddig, úgy ezentúl is kiszolgáltassanak. Álljon itt a Rudolf 
király által 16Ö4 nov. 12-én megerősített végrendelet illető része: 

„A pataki jószágbeli praedieatorokat, káplánokat, scola- 
mestereket és egyéb egyházi renden levő szolgákat, az ő régi 
császárunktól, ő felségétől és sárospataki városnak arrul adott 
privilegiomoknak continentiája és tartása szerint ez ideig continuál- 
tatott jövedelmükben, signanter pedig a pataki főpraedicatort a 
csernahói és nagy toronyai, annak felette az Abajhomoknál való 
szokott jövedelmében, Balassa János és az ö haeresi s posteri- 
tása, azok, akikre az ő defectusa után successive, mint meg va
gyon irva, szállandó leend Patakvára jószágostul, semmiképen és 
semmi okon meg ne háborittassék, hanem a mint ez ideig abban 
megtartattanak, ezután is úgy tartsák és megoltalmazzák őket és 
minden rendbeli egyházi szolgákat numero megtartsanak, mind itt, 
mind egyéb helyekben, a mint eddig is continualtatott és azoknak 
az ő rendelt fizetésöket épen és fogyatkozás nélkül megadják és 
megadassák. Azonképen az itt való scholabeli diákoknak is az ő 
rendelt fizetésöket és az ardói malombeli sabathalis jövedelmeket 
megadják mindenkor mind ő, mind az ö maradéki. Lévai és sze- 
rednyei jószágomban is, minden helyekben, a praedieatorokat, 
oskolamestereket és egyéb egyházi szolgákat, amint ez ideig volt, 
megtartsák és semmi jövedelmüket el ne szahgassák, hanem meg
oltalmazzák és az ő rendelt fizetésöket megadják nekik. Más reli- 
gión egyházi rendet sehol semmi jószágomban ne hozzanak, ha
nem azon keresztyéni religión valókat, kiben én értem és mind 
holtomig is voltának, se a keresztyén egyházi rendet, úgy mint 
praedieatorokat, káplánokat és oskolamestereket, se a közönséges 
religiókban és hitek vallásában, sehol semmi jószágomban és vá
rosomban, kikben az én dispositiom szerint succedálnak, semmi
képen meg ne háborítsák, ha megháboritják, Istennek haragja és 
büntetése szálljon rájok“,

Mintha érezte volna életének a végét, ugyanazon évben, 
melyben végrendeletét megírta, ledniczai birtokáról hazafelé men
tekor Eperjesen érte utói a halál 1602 szept. 15. Holttestét Sáros
patakra hozták és 1603 január 8-án a várbeli templomban temették 

> el. Sírja fölé emlékkövet és zászlót állítottak, mely még 1671-ben 
'*■ látható volt, de ekkor a templom elfoglalása után kihányták azt 

onnan más emlékekkel együtt.
(Folytatjuk.)

2
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Ujfalvy Sándor Emlékiratai 
1854 és 1855-ből.

Az erdélyi Muzeura-egylet kézirattárában fekvő bekötött eredeti után 
közli és ism erteti: dr. K ardos Samu.

— Negyedik közlemény. —

Visszatérek tárgyamra. A főispán, bár születése magyarsá
gát tulságig érezte, hivatala folytatásában rendkívüli tevékenysé
get fejte ki s alárendeltjeitől is hasonlót követelt. Nagy örömmel 
látá ő ifjú szolgabirájában a pontosságot és kiviteli erélyt, mi
ben ez legkorosabb tiszttársait felülmúlni látszék s a főispán nem 
is mulasztá el ezt felhasználni. Nehány jelentékenyebb erélyes 
eljárásait feljegyzem; gondolva, hogy némileg az akkori megyei 
adminisztráczió ismertetésére szolgálandnak.

A pecsétszegi határon levő szeletruki magány csárdában 
nehány szökött katona lappangott, kik eledelöket a szomszéd 
pásztori tanyák és utasok kirablásaival szokták megszerezni. A 
főispán erről értesülvén, mindamellett, hogy Szeletruk nem tar
tozott ifjú szolgabirája járása falvai közé, de mégis neki ren- 
delé a körülmények kinyomozását s arról két huszonnégy órák 
alatti jelentés tételét. Esti 8 órakor veszi e rendeletet, fegyveres 
panduraival rögtön e kijelölt csárdához indul, a három szökött 
katonát ital közt tánczolva találja, késedelem nélkül megrohanja 
és szekérre kötözve, virradatra Dézsre szállítja. Az excellenciás 
ur álomban szunnyadoz még, midőn az inasok ellenzése daczára 
bátor léptekkel belépő szolgabiró zajára fölébred s indulattal ri- 
vall e lébe:

„Mit keressz itt, tán nem vevéd tegnapi rendeletemet?“
„Kegyelmes ur, az udvaron áll mindhárom zsivány!“ . . . 

volt felelete.
Bécsből két kincstári főhivatalnok küldetett Dézsre az er

délyi sóügyek rendezésére. Egykor szakácsunk azon észrevétele, 
hogy Dézsen létök óta bélpecsenyét azért nem kaphatott, mert 
a dézsaknai sótisztek azt előre elhordatják . . . azon gondolatra 
viszi ezen urakat, hogy e költséges életmód a sótisztek kis fize
téséből ki nem telhetik, ha tilos utón nem szerzik ki. Titkos 
nyomozás utján nevezetes kihágások tudására jőnek; amit szi-

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 67.136



U jfalvy Sándor emlékiratai. 19

goru eljárásuk nyomon követe. Atyám rendelést vesz főispánjától, 
hogy pontban éjféli 12 órakor Dézsaknán egy kijelölt háznál bé- 
kopogtatván, ott a kincstári hivatalnokok parancsát betű szerint 
teljesítse. . . . Atyám megjelenvén, a német urak közül egyik zú
golódva jegyzi meg társának:

„Bámulnom kell, hogy a főispán ily nehéz kivitelre ez ifjú 
tisztet bizá meg, ki azt sem fogja tudni, hol kezdje a dolgot*...

A szolgabiró két évi katonáskodása után a német nyelvben 
birván némi kis jártassággal, méltatlanitva érzé magát s viszonzá :

„Köszönjék Főispánomnak nagy uraim, hogy nem rendelte 
nekem Önök letartóztatását: mert Istenem re! most messzi jár
nának innen*. . . .

E férfias felelet, mint mindenütt, itt is megtevé hatását! A 
német ur tévedését jóvá teendő: a kezében levő finom szeszes 
üveget nyujtá a szolgabirónak; ez nem ivott, de azt pandúrjai
nak nyujtá, kik azt fenékig kiüriték.

„Én csak Önt kínáltam s nem pandúrjait* — szól neheztelve 
a német ur.

„Nagy uram! mikor szolgálatban vagyok, még viz sem kell*, 
felelt atyám . . . „embereim gyalog jöttek s fáradtabbak mint én; 
hadd költsék el e kevés jót, miben úgyis ritkán részesülnek*. . .

A bécsi urak rendeletére a kamarai ispány, ellenőr és má
zsamester még azon éjjel létartóztatnak és a szamosujvári ál
lamfogdába vitetnek. Itt a szolgabiró nyugtát kér a beszolgálta
tott foglyokról s midőn ezt megadni a várnagy vonakodnék, a 
szolgabiró elhatározólag kiált reá:

„ügy én várnagy urat magát viszem főispányom elébe*.
Kivánata azonnal teljesítve lett.
Hibásak voltak-e a sótisztek, titok marada mindvégig, mert - 

az ellenöki ügyfolyam nem nyíltan, hanem bécsi m ódon: egész 
titokban járt le. Tiz év múltával Prddetis kamara ispány börtö
néből kiszabadulván, menhelyet a nyomor ellen atyámnál lelt; 
hol több éveket élt még csendesen és sírját is nála leié, mind
végig ártatlan voltát erősítvén. Egyik fiát később, mint kincstári 
hivatalnokot, többször láttam Bécsben vagyonos és tekintélyes 
állapotban.

Ezen önkényes időkben a megyei főnökök feljogosítva ér
zék magukat altisztjeiket némi lealázó szolgálatokra is alkal
mazni. így ha a főispán utazott, ifjú szolgabirájának hatlovas 
hintája előtt kelle nyargalni s az ily kényelmetlen lovaglást még 
irigylendő megkülönböztetésnek kelletvén venni. Egy ily utazás 
alkalmával, midőn e nehéz szerep atyámnak jutott, Gernyeszegen 
gr. Teleki Sámuelnél megállapodnak. Ebéd alatt gr. Teleki Ádám  
széke megett tángyérral kezében kelle a szolgabirónak udvarolnia, 
midőn az ebédlő vendégek között jelenlevő küküllőmegyei Főis
pánnak szemébe ö tlö tt:

2*
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#E suhanczot én már láttam, — mondá — de hol, nem jut 
eszembe*. Gr. Teleki Ádám  mosolyogva feleié:

„De ő tudja ám, hogy jól lekurholva űzéd el magadtól; s 
ezért én köszönettel is tartozom neked, mert feddő szavaid jó 
útra tériték s nekem egy talpig derék szolgabirát ajándékoztál 
benne. Nem átallom ezt előtte bevallani; dicsérő szavaim őt csak 
buzdítani, de elhittségre vezetni nem fogják*.

Kitérek itt a történet egy különös fordulatára. A fennemh|v 
tett igen gazdag gr. Bethlen Sándornak fia, ugyancsak Sándor, 
később 1848-ik évben atyámtól jelentékeny összeg pénzt köl
csönzött; mit rendetlen költései miatt soha nem tudván vissza
fizetni, az egykori szolgabiró egyik fia egy Frimont huszárszáza
dos, hosszas hurczoltatás után törvényes elégtétellel, udvarházát -a 
és egész jószágát lefoglalván, vett fel rajta s gróf Bethlen kényte- 
len lön jószágán kivül vejeinél bujdokolni. Tanuságteljes képe a 
történet változandóságának.

A szolgabiró hivatalos eljárására visszatérve: a kosályi pa- • 
tak egy nagy fellegszakadás következtében megáradván, a hidat 
elsepré. Az éber figyelmű főispán rögtön a helyszínére sietvén,;^ 
szolgabirájának megparancsolja, hogy miután a közlekedés siető t  
helyreállítására nem lehet bevárni, mig a távoli erdőkből a sziik- . 
séges fa leszállittatnék, sietve rendeljen fejszés embereket és 
Kapj ónban a gr. Haller János kastélya előtti jegenye- és kőris
fákból 3 nap alatt a hidat állítsa helyre. A rendelet azonnal elég
tételbe vétetett. Hasztalan ellenzé a kapjoni udvarbiró a hatal
maskodást, minden fenyegetőzése daczára leontatának nehány 
perez alatt a fák, melyeknek századok adák meg diszöket. A ma
gánjognak ezen erőszakos megtámadása József császár alatt tör
tént, midőn az ilyszerü fellépések gyakran zavarák a kiváltságo- 
sak birtoklását.

Ez'időben gr. Haller Bécsben időzött fiatal, bájos nejével, •; 
ki bizonyos tekintetekért az udvarnál nagy megkülönböztetésben >.>. 
részesült. Pár hóval e történet után a gróf nejével Kapj ónba é r - t? 
kezik s hintójuk a várkapun berobogván, bámulva látják a szá
zados sorfák puszta helyét. Szokatlan dühbe jő a gróf s főbelö- 
véssel fenyegeti az udvarbirót, ki önmentségére reszketve mondja 
el a szolgabiró hatalmaskodását. Erre a gróf hangja fordulatot 
vesz s dühvei kiáltja: „a gazembert huszonötig vágatom*. . . .
Az udvarbiró értesíti a szolgabirót ura fenyegető szavairól, Istenre 
kérvén őt, hogy siető távozás által mentesítse magát urának , 
bosszuállásától. De mekkora volt bámulása, midőn másnap reggel 
a szolgabirót minden gond nélkül a kastély udvarára vidáman 
belovagolni látja, ki huszonöt fegyveres pandúrjait a várkapu 
közt hagyva, egyedül ő maga vidámon sétál fel a palotába.

„Hogy hívják kendet?* — kérdi a büszke gróf.
„Ujfaívy Sámuel urnák* — felel a kérdezett.

'S í '

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 67.1



U jfalvy Sándor emlékiratai. 21

„Tehát a szolgabiró!! . . , s az ur merészelte drága faso
romat kivágatni?"

„Én . . . főispányom rendeletére".
„Ez gyalázatos rab lás! Ilyet főispány nem rendelhet s szol

gabiró nem teljesíthet".
„Csalatkozik gróf u r ! Ha főispányom a fák levágatása he

lyett a kastély szétrombolását rendelte volna nekem, Istenem re! 
most kő nem állana itt kövön".

„S képes lenne-e az ur ily rendeletnek is engedelmeskedni ?“
„Az alárendelt tiszt teljesiti kötelességét. A főnök számol 

rendeletéiről".
„Szolgabiró ur! Ma nállam marad ebédre".
„Ma nem, mert hivatalom másuvá szólít, de holnap igen, 

ha hivatalom engedi".
Másnap ebéd felett a leszelidült gróf tréfásan jegyzé m eg:
„ügy hallom, szolgabiró ur tegnap többed magával jött volt 

látogatásomra".
„Úgy van! A gróf ur első haragjában kegyes volt nekem 

huszonöt botot Ígérni, de megvallom, hogy soha még gyermek
koromban sem kaptam verést s tudtam, hogy terhemre lesz. 
Ezért hoztam huszonöt pandúrjaimat, kik megigérék, hogy helyet
tem egy-egy botot szívesen elszenvednek. így mindnyájunkon se
gítve leendett".

„S gondolja szolgabiró ur, hogy elmés feleletét betű sze
rint veszem?"

„Amint tetszik gróf ur! De én ma ebédre s jó kedvvel 
jöttem s igen hiszem vigan is távozom".

„Szolgabiró ur engem letett s kérdéseimmel felhagyok, ha
nem, — folytatá poharat emelve — legyen bizonyos becsülésemröl s 
feledje fenyegetőzéseimet".

A gróf beváltá szavát, mert ez idő óta mindvégig becsülte 
és szívességekkel árasztá őt el. Évenként két hízott ártánt, egy 
hordó jó bort s a grófné fmom fehérneműt küldtek neki, miket 
az, mint jó szivök eredményeit, hálával emlegetett föl minden 
alkalommal.

(Folytatjuk.)
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Toldy Ferencz emlékezete.
I r ta : dr. K ardos Samu.

Nincsen nép és nemzet a föld kerekén, melyre annyira 
illenék az a törvény, hogy „nyelvében él a nemzet", mint a 
magyar. A magyarnál ez az igazság annyira áll, hogy ezt ekként 
is lehetne kifejezni: hogy „nyelvével kihal, elpusztul a nemzet".

Tudták és érezték ezt őseink mindenkoron. Nem csoda 
tehát, ha az elnyomatás és szorongattatás legnehezebb óráiban, 
mint utolsó menedékhez, a nyelvhez, vagy ami azzal egyet jelent, 
a magyar nemzeti lélekhez, a magyar nemzeti műveltséghez gör
csösen ragaszkodtak. És a magyar nemzeti műveltség átható 
erejét mi sem bizonyítja fényesebben, hogy még azok az idegen 
fajból vagy vérből származottak is, kiket változó sors vagy gond
viselés a hazai földre vezérelt, ha egyszer megtanulták, meg
ismerték a magyar nyelvet, úgy nem csak egyszerűen meg
kedvelték, megszerették azt, hanem annak lánglelkü apostolaivá 
is szegődtek. Példa rá Budenz József, ki 1836-ban a hesseni 
választó fejedelemség egy kis falujában Rusdorfban született, 
20 esztendős korában még egy árva szót sem tudott magyarul, 
de 1856-ban megösmerkedvén Nagy Lajos kolozsvári unitárius 
tanárral és Hunfalvy Pállal, a m. tud. akadémia nagyhírű tagjá
val, érdeklődni kezdett nyelvünk és irodalmunk iránt. Csakhamar 
megtanulta szép nyelvünket, megösmerte irodalmunkat. 1858-ban 
beköltözött Magyarországba és egyike lett a magyar és 'finn-ugor 
nyelvészet legbuzgóbb s legalaposabb művelőinek.

Még fényesebb az a példa, melyet Toldy Ferencz élete és 
működése tár elibünk. Toldy atyját Schédel Ferencznek, anyját 
Tahlherr Jozefinának hívták. Toldy apja egyszerű postatiszt volt 
Budán, Ferencz császár idejében. Édes anyja Tahlherr Jozefina 
ugyan régi szepesi nemesi csáládból származott, de magyarul 
épugy, mint a budai polgárok és polgárnők legtöbbje, egy árva

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 67.136



Toldy Ferencz emlékezete. 23

szót sem tudott. És fiacskája, a magyar irodalomtörténel későbbi 
atyja, nyolcz éves korában szintén nem tudott még egy árva 
szót sem magyarul. De mert a magyar nemességére nemcsak 
hiú, de büszke édes anyja azt akarta, hogy fia megösmerje és 
megtanulja édes hazai nyelvünket, idegenbe küldötte zsenge 
fiacskáját. Elküldötte Czeglédre, beíratta az ottani gimnázium 
első osztályába. És a kis budai „sváb fiucska" egy esztendő alatt 
ott Czegléden, annyira elsajátította nyelvünket, hogy amikor egy 
esztendő múlva visszatért a szülei házba, folyékonyan beszélt, 
irt, olvasott magyarul, különösen édes anyja legnagyobb örömére 
és gyönyörűségére.

Toldy Schedel Ferencz tudvalevőleg 1805 augusztus hó 
10-én született. Előbb orvosi pályára készült, sőt az orvosi dip
lomát nemcsak hogy megszerezte, de tanulmányai kiegészítése 
és kibővitése czéljából 1829-ben Németországban, 1830-ban pedig 
Francziaországban, különösen Párisban, hosszabb ideig tartózko
dott. Toldy Ferencz százados évfordulóját sorra ünnepelték a 
közeli napokban Pozsonytól le Nagyszebenig az egész országban. 
Ünnepelték Toldyt a magyar tudományos akadémiában, melynek 
1831-től tagja, 1835— 1861-ig titkára volt; ünnepelték a Kisfaludy- 
társaságban, melyet Bajzával és Vörösmartyval együtt ő teremtett 
meg 1836-ban s melynek 1866-tól másod elnöke, 1872-től kezdve 
pedig 1875 deczember 10-én bekövetkezett haláláig elnöke volt. 
Ünnepelték őt Pozsony városában is, melynek nagy hivatást 
teljesítő irodalmi társaságát a „Toldy kört" ő utána nevezték el. 
De ünnepelték őt itt nálunk Debreczenben a „Csokonai körben" 
igaz hálával, benső lelkesedéssel. És Toldy Ferencz a magyar 
irodalomtörténet atyja félszázadnál hosszabb időre terjedő pályá
jának mesésen gazdag, igazán nemzet-épitö munkásságával ezt 
ki is érdemelte. Kiérdemelte tőlünk, különösen debreczeniektől, 
mert, hogy Debreczen örök dicsősége és büszkesége Csokonai 
Vitéz Mihály, a magyar költészet birodalmában az őt megillető 
helyet, bár jó későre, de mégis elfoglalta: az egyenesen Toldy 
Ferencz munkásságának érdeme. Mert ő volt az, ki 1844-ben a 
szerző saját kéziratai, az első kiadások gondos áttekintése, azok
nak az ösmeretlen és kiadatlan müvekkel való bővítése és jegy
zetekkel való ellátásával Csokonai Vitéz Mihály összes munkáit 
gondos és rendszeres kiadásban bocsátotta közre. És ő volt az. 
ki ezen első rendszeres kiadás bevezető részében Csokonai élet
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rajzát, Csokonai úttörői voltát és költészetének nagy jelentőségét 
megirta, «— az életében oly sokat szenvedett költőt halála után 
majdnem negyven esztendővel a rég kiérdemelt babérral meg
koszorúzta.

S mert mi e belyütt Toldy Ferencznek nem élet-, vagy 
jellemrajzát kívánjuk adni, csupán a mi különös tiszteletünket és 
hálánkat akarjuk az ő nagy neve és halhatatlan érdemei iránt 
kifejezni, ezért közöljük az apához mindenekben méltó fiának 
dr. Toldy Lászlónak Budapest székes főváros főlevéltámokának 
szívességéből a nagynevű apának a harminczas évekből származó 
arczképét és kedves barátja Bártfay Lászlóhoz, a gróf Károlyi 
család akkori jószágigazgatójához Párisból 1830 április 14-éről 
intézett nagyon becses és eddigelé ösmeretlen és kiadatlan leve
lét és ifjúi Péczdg Józseffel, a debreczeni kollégium egykoron 
hires tanárával váltott leveleit. Ez utóbbiakat Milesz Béla tisza
füredi muzeumőr küldötte be hozzánk.

I)r. Schedel (Toldy) Ferencz levele Bártfay Lászlóhoz.1

T. Bártfay László urnák. Pesten.
Párizs, Április 14. 1830.

Édes kedves Laczim!
A legdühösebb fogfájdalmak közt irom e z t; de nem akarom 

elmulasztani azt a jó alkalmat, mellyet a te grófod nyújt. Bocsáss 
meg, igen tisztelt barátom, hogy olly későn veszed levelemet; 
soha sem szűntem én meg a legmelegebben Bólad megemlékezni ‘ 
de mikor napi munkáimból elfáradva engedtem is néha szabad 
órát magamnak; lélekben szerettem inkább kedveseimmel cse
vegni, mint tollal — s igy lön, hogy minden levelezőim sokat 
panaszolkodnának. Hol jártam, mint töltöttem időmet? Az elsőt 
tudod Bajza  s tiszteletreméltó hitvesed által, ki úgy hiszem, 
többször van anyámnál — ah menj el te is néha-néha hozzá, 
az neki olly jól esik, mikor látja, hogy valaki emlékezik rólam — ;

1 Eredeti levél Toldy László Budapest főváros levéltárosának b ir
tokában. Bártfay László, kihez Schedel e levelet külföldi tanulmánya 
ideje alatt Párisból küldötte, tiszteletreméltó helyet vívott ki magának a 
m últ század első felében élt Íróink sorában. A m agyar tud. Akadémia 
levelező s a Kisfaludy-társaság tagja volt. Kisfaludyval, Kazinczyval, Köl- 
cseyvel, Bajzával, Tholdyval, Helmeczyvel, Virággal, Vörösmartyval szo
rosabb összeköttetésben, sőt barátságban élt. Háza gyülőhelye volt ama 
kor idősb és ifjabb íróinak. Számos m unkája jelent meg nyom tatásban; 
de mégis legnevezetesebb — kéziratban m aradt naplója. Polgári foglalkozása 
az ügyvédség volt. Károlyi György grófnak titkára és központi ügyésze 
volt. Született 1797. Meghalt 1858.
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.Született 1805 augusztus 1.0. Meghalt 1875 deczember 10. 
(Eredetije fia dr. Toldy László birtokában.)
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az utóbbira azt felelhetem: hasznosan. Reményiem, hogy az ezer 
gyönyörűséggel kinálgató Párizsban is úgy fogok élni, mint min
den Enyéim s igy Te is, várják: az az mivelődésemnek. De 
hagyj kérdezzem commodus Nagyságodat, mit csinálnak a fel
adott munkák? Második esztendeje már, hogy a fogadás volt s 
rnég nem csináltok semmit. Hogy van Lear? Helmeczi is úgy 
halasztja, eljö Pál fordulása s ti nem- fordultok jobbra. Bajza 
azt irja, hogy külföldi játékszínének első darabja már kész, de 
nem lévén elég actionáriusa, ki nem adhatja. Ugyau bátorítsátok ; 
lehetetlen, hogy egy év alatt annyi be ne jöjjön, hogy a nyomtatót 
és kötőt meg ne fizethesse; el kell indítani valamit, szerencsét 
próbálni s mikor látjuk, hogy valóban nem megy, van elég idő 
megint a henyélésre. Nem kell sült madarakra várni. Merni kell 
s úgy hiszem, hogy még a mondott könyv kiadására nem igen 
sok merészség kell; de nyomtassa olly nyomtatóval, ki kreditiroz, 
mint Károlyi.

Tegnap Apponyinál nagy bál volt s én is invitálva voltam. 
Ott volt gróf Valesky, Napóleon természetes fia ; Cobury, a leendő 
görög fejedelem, si dis piacebit; Rotlischüd (ezt mindig a feje
delmek közt kell megnevezni); Dúc de Charnes, Orleáns öregeb
bik fija s más nagy állatok; de ott volt a te kedves urad is, 
Károlyi György s nem mondhatom, mint örülök, hogy vele 
beszélhettem. Fekete neki bemutatott s ő olly szives volt azon a 
bálon, hol közönségesen csak 10 szót szokás valakivel szólani 
udvariságból, velem egy fertályig is elbeszélni. Ö ma indul el, a 
hazába! Melly boldog volnék, ha én is mehetnék, de rendel- 
letésem még nem engedi. Mért nem jöttél te el vele, ime most, 
midőn ezt irom, együtt csevegnénk.

Ahol jártam, leltem magyarokat és igy itt is. Az Apponyi 
ház nekem még sok örömet fog adni, mert ott nyelvünk becsben 
tartatik, s ezt látnom, mindég uj gyönyörűség. A grófné is, ki 
olasz születés, olvas Feketével mindennap s elgondolhatod, hogy 
már ment valamire, mert az Aurórát olvasta. A napokban meg
látogatom Elenyákot is. Nagy már nincs itt, amit nagyon saj
nálok.

Mit csinál az én kis Matildom. Csókold meg helyettem. 
Emlegeti-e még S. bácsit? Mondd meg neki, hogy dalait el ne 
felejtse, mert nem igen messze vannak azok az estvék, mellyeken 
megint térdemen fogom ringatni s vele a Vándort s a Költőt 
elmondatni.

De most sietnem kell: mert a gróf 2 órakor indul, s már 
12 van s még Szemerének is akarok egy pár sort irni. Élj bol
dogul kedves, igen kedves barátom ; és ne feledd el ezen túl 
sem tisztelő barátodat

Ferenczet.
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Tudósok levelei.
Közli: Milesz Béla, a t.-füredi muzeum őre.

Péczely József néhai debreczeni tanár, epigrammköltő és 
történetíró hátrahagyott kéziratai és levelei közt böngészve, — mely 
gyűjtemény (Péczely könyvtárából sok munka s levelezéseiből némi 
részlet) családi átöröklés és hagyományozás utján került a tisza
füredi ev. ref. egyház könyvtárába : érdekes eredeti leveleket talál
tam gróf Teleki Józseftől, mint a magyar tudós társaság akkori 
elnökétől, Döbrentei Gábor akadémiai titkártól, Schedel (Toldy) 
Ferencz akadémiai igazgató tagtól, Lukács Mór helyettes titkártól, 
Szalai Lászlótól s Péczely József kéziratait.

Ezek jobbára akadémiai hivatalos átiratokat tartalmaznak és 
felszólításokat Péczelyhez, — előbb levelező, majd rendes taghoz — 
a Nagy- és Zsebszótár számára dolgozatok, könyvbirálatok és egyéb 
munkálatok beküldésére, amiből kitűnik, hogy a titkárok ugyancsak 
igénybe vették a Péczely sokoldalú munkásságát, széleskörű tudo
mányos ismereteit s nyelvekbeni nagy jártasságát. És hogy Péczely 
a felszólításoknak, kéréseknek mindig eleget tett, mutatják a kéz- 
irati másolatokban eltett sokféle dolgozatai, De vannak a kézirat- 
gyűjteményben oly levélváltások is, melyeknek hangja polemikus, 
néha szenvedélyes; de minthogy az akkori magyar irodalmi élet 
körében és irodalmi tárgy körül forognak, ma is érdekesek az 
elolvasásra. Az ilyféle levélváltásból közlöm Döbrentei levelét 
Péczelyhez és Péczelynek erre irott válaszát, amelyet másolatban 
magának is megtartott. Még alább aztán Toldy Ferencz szintén 
kiadatlan leveleit Péczely Józsefhez, szószerinti másolatban.

1. Döbrentei Gábor levele Péczely Józsefhez.

Tekintetes U r!
Mivel ellenségemet Bajzát oly nagyon dicsérte mély és igaz

ságos kritikájáért, azt gondolhatná talán, hogy én most a levelezői 
oklevél elkéslelésével bosszúmat akarom professzor uron állani.
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Tartozom magamnak ennek felvilágosításával. Levelező tagok
nak szóló okleveleket, minthogy elfogytak még a választás előtt, 
most kell még elébb Bécsben nyomattatnunk s csak akkor kül
dözhetem szét mindenkinek, ha lejönnek.

Professor urék Debreczenben az ifjúság által sok köznépi 
dalt gyűjthetnek s óhajtóm, hogy onnan nagy csomó jöjjön. Várom 
magyar históriai kéziratját is.

Buda, Decz. 18. 1832.
Döbrentei.

*

2. Péczely József válasza Döbrenteihez. *

Tekintetes U r!
Sokkal nemesebb gondolkozását hiszek a Tekintetes umak, 

sokkal másképen gondolkozom magam, mintsem hogy olyan 
gyanú, melyet felőlem feltenni méltóztatott, bennem származhat
nék. Különben is bosszuállást miért gyaníthattam volna, holott 
sértést nem gyanítottam? Mert aki soraimat — melyek a Tekin
tetes urnák fájni látszanak s ha olyan értelemben Írattak volna, 
milyenben a Tekintetes ur veszi, méltán fájhatnának, — minden 
előítélettől szabadon megolvassa, hogy értelmeket vehesse, arra 
nem kívántatik több annál, hogy Bajzának az epigramm theoriá- 
járól, Kölcseynek Csokonairól irt tudós, helylyel-helylyel szűrős 
értekezését s mindegyiknek több vagy kevesebb becsü s bizonyo
san a Handbuchban is megjelent apró darabjait olvasta légyen; 
ha jut is eszébe, Bersenyi, Kazinczy, Döbrentei, Dessewffy urakra 
való czélzásból írottaknak már csak azért sem fogja tartani epi- 
grammámat, mert ha ki maga müveit, szerény ember, tartozik 
feltenni másról is, hogy szükségtelen és kérdetlen nem avatja 
magát korántsem mások perébe, kivált ha már az rég el is aludt, 
annyival inkább nem oly tudós férfiakéba, kik nyernek vagy vesz
tenek egymás ellen való perekben, a közbecsülésnek és tisztelet
nek tagjai lenni soha meg nem szűnnek. Én legalább igy ítélnék 
másról hasonló esetben s igy kívánom hogy Ítéljen más is én 
rólam s egyenes szívvel vallom, hogy nemcsak nem volt semmi 
afféle, mit Tekintetes ur gyanitni látszik, de ha gondolhattam 
volna, hogy lesznek, akik úgy magyarázzák, balra értett soraim 
soha világot nem láttak volna s ha igy gondolkoztam volna, képes-e 
a Tekintetes ur oly gorombának hinni, hogy sértő versemet ön
magam küldjem kezéhez? Elég-e ez magam mentségére s a 
Tekintetes urnák megnyugtatására?

Debreczen, jan. 15. 1833. Péczely József.
*

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 67.136



28 Mileaz Béla

3. Toldy Ferencz levelei Péezdy Józsefhez.
Tekintetes Professor Ur!
Igen tisztelt barátom u ram !
íme mellékelve küldöm a debreczeni tagok névkönyveit, azon 

bizodalmas kérelemmel, méltóztassék azokat rendeltetésök helyére 
juttatni. Hasonlókép egy nyalábkát Kerekes Ferencz ur szám ára; 
Szabó István a görög Anthologia fordítójától egy szónoki Chres- 
tomathiát, mely a Társaságnak adatott be kiadás végett s mely
ről hat hét alatt várja az Académia a Tek. ur véleményét; — végre 
kedveskedésül Horváth Mihály Nádasdy Tamását, azon szives 
kéréssel, méltóztassék az úgy sem nagy monographiáról a Figyel- 
mezőben néhány szót szólani! Nekem az átaljában nagy csapás, 
hogy nem lehettem szerencsés kegyedtől a F. számára egynél 
több bírálatot kapni. Ott van maiglan birálatlanul Kopeczky Ferencz 
Világhistóriája (eddig 2 kötet); -— örökre lemondott-e tisztelt 
barátom uram rólunk s végkép levette csecsemőnkről kezeit? 
Azt ne adja Isten! Sőt még igen sok szépet várunk. . .

Reménységem van, hogy az Évkönyvek IV-ik kötete eszten
dőre megjelenik s azért könyörgök, méltóztatnék székfoglaló jeles 
értekezését a legelső biztos alkalommal felküldeni, hogy a cen- 
surán keresztül mehessen.

Hitvesem tiszteli a Tek. Asszonyt és Kegyedet. Nekem, fáj
dalom, nem volt hozzá szerencsém, mert amikor Idával a Császár- 
fürdőben kerestük, már azelőtt való nap elhagyták volt Nagyságtok 
városunkat. Bár jóvátehetném Debreczenben! De, quod differtur 
— lesz vasút s akkor repülünk!

Fogadja kegyed egyúttal szives kivánatimat az évfordulat
hoz. Hozzon az szerencsét és áldást családjára, nekünk pedig 
ismét jelenlétét a jövő gyűlésen.

Mit csinál a 3-ik kötet?
Kérelmimet ismételve s magamat nagybecsű hajlandóságába 

ajánlván, változhatatlan tisztelettel maradok
A Tekintetes Urnák
Pest, decz. 15. 1838. alázatos szolgája

D. Sehedel Ferencz.
*

(Egy év múlva.)
Tekintetes U r!
Igen tisztelt barátom Uram!
Valóban fájlalni lehet a censori jármot, valahányszor 

kegyed egy quid proquot talál, ne is kételkedjék, hogy azt fanyiró 
olló tette. De azért ne is neveljük fáinkat ? Feledje a Tek. ur ez 
alkalmatlan ellenőrséget s folytassa literaturánkat nagybecsű dol
gozataival gazdagítani.
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íme, ismét kéréssel jövök. Az Almanach-társaság oly bizo- 
dalommal volt irántam, hogy az ügy megindítását nagyrészt rám 
bízta. Én azt óhajtanám, hogy e nemzeti Zsebkönyvnek komo
lyabb s a hazafi lélekre ható irányt adhassunk; s igy nem lehet 
a Tek. urat nem kérnem, hogy hazai történetünk valamely pont
ját szokott vonzó előadásában a könyv számára kidolgozni ne 
terheltetnék. A budai ostromot örömmel olvassa mindenki, — 
fogna egyebet is. A tiszteletdijt, mely igen tetemes lesz, nem 
emlitem, mert tudom, hogy azt ösztönül kegyednél említenem 
nem illik, nem szabad ; azonban a maga idejében megengedendi, 
hogy az egyesület tartozását lerója. A kéziratra junius végéig 
volna szükség. — Bossuet fordítását a társulat részéről küldöm. 
Elégnek tartám a kézirat felét küldeni, felét a másik vizsgálónak; 
ebből is kivehetni, mennyire birta a forditó eredetiének előadá
sát, mert Bossuet körül ez bizonyosan főkérdés.

Szokott megkülönböztetett tisztelettel — kegyednek 
Pest, márt. 28. 1839.

hü barátja, szolgája 
Schedel Ferencz.

*

(Egy évvel később.)

Tekintetes Ur!
Van szerencsém végre ide csatolni az ujabb kötelezvény 

mintát, mint az a Tek. ur figyelmeztetésére a tiszti ügyész által 
feltéve s az elnök által helyben hagyva van. Méltóztassék tehát 
ehhez képest a tudvalevő kötelezvényt feltétetni; az első mintát 
pedig, mely ujabb és biztosabb törvényes províziónk lévén, csak
ugyan elavult, megsemmisíteni.

A debreczeni tagok névkönyvei, valamint egy Kerekes pro- 
fessor urnák szóló iskatula, fel vannak adva a gyorskocsira, de 
úgy mondják, hogy a Tisza árja miatt jan. 2 előtt nem indul. 
Méltóztassék a Tek. ur kinek-kinek a magáét majd kezéhez szol
gáltatni.

A Tek. Asszonynak alázatos tiszteletemet kérem jelentetni. 
— Magamat a Tek. ur nagybecsű kegyeibe ajánlván, megkülön
böztetett tisztelettel vagyok

Pest, decz. 21. 1840. alázatos szolgája
Schedel Ferencz.
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Látogatás dr. Tlialy Kálmánnál Pozsonyban.
1905 deczember 29-én.

— I r ta : dr. K ardos Samu. —

Ha áll az, hogy ki-ki csak annyit ér, amennyit munkássá
gával életében a közélet- és közérdeknek használ, akkor igen sok 
ember, kire csak a múló dicsőség vagy kétes hatalom fénye 
ragyog, az idők múltával csekély jelentőségű hétköznapi szemé
lyiséggé törpül; ellenben azok a férfiak, akik a világi hatalomról és 
hiúságról önként lemondottak, de egész életüket, szivök minden 
dobbanását, agyuk minden fenkölt gondolatát nemes és önzetlen 
munkásságban töltik el, kik még a családi élet meleg érzéséről, 
boldogitó örömeiről is csak azért mondanak le, hogy mentői 
több idejük és erejük maradjon dolgozni és használni a hazá
nak — még életükben megérik azt, hogy mindenki tisztelettel 
ejti ki nevüket, nemes arczulatjukra úgy tekint fel, mint egy- 
egv élő szoborra.

Kicsiny a magyar nemzet — mégis sok század viharát 
élte át! Török, tatár és osztrák hiába dúlta fel viruló rónáit és 
hiába rabolta meg mesés kincsekben gazdag hegyeit. — Belvi- 
szály is nem egyszer kivánta meg a maga kegyetlen áldozatait. 
A nemzet maga mint ilyen él, virul, gyarapodik és ha érzel
meiben összeforr, küzdelmeiben összetart, magával a poklok 
minden ördögével és gonoszságával szemben is győzelmesen 
vivja meg a maga csatáját. — Mert a magyart békében és nyu
galomban a könnyüvérűség és nagylelkűség; de vészben és vi
harban az elszántság és áldozatkészség jellemzi leginkább. — 
Elszántság és áldozatkészség pedig csak ott lehet jelen, ahol a 
nemzet felismeri vezéreiben és vezetőiben az igazi, a gondviselés- 
szerű nagyságot. — És ezt felismerve, vezéreit és vezetőit hűség
gel és vakon követi, nemcsak a dicsőség, de a megpróbáltatás 
nehéz napjaiban is.

És egy nemzet vezére, irányitója és vezetője nemcsak az 
lehet, ki bíborban születik, vagy kit Szent István koronájával 
szentté és sérthetetlenné avatnak fel; nemcsak az lehet, ki te
kintélyét és hatalmát a korona fényétől nyeri vagy kölcsönzi; 
nemcsak az lehet, kinek szavára a szuronyok erdeje megmozdul; 
nemcsak az lehet, ki egymaga annyi vagyon felett rendelkezik,
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hogy annak csak egy részével is milliók nyomorát enyhítheti és 
bánatát megszüntetheti: igazi vezér, igazi nagy és hatalmas em
ber az, ki nemes tulajdonságaival, példát adó munkásságával, 
érző szivével, önzetlen áldozatkészségével és alkotó lángelmé
jével lebilincseli az embereket és külső fény vagy hatalom nélkül 
uralkodik nem százezrek, de milliók szive, lelke felett.

Csak igy érthetjük meg, hogy a Martinovics-féie összees
küvésben való részesség miatt előbb halálra itélt, utóbb 20 évi 
súlyos börtönre megkegyelmezett és hét álló esztendeig fogság
ban sínylődő Kazinczy Ferencz miként válhatott a magyar nem
zet nyelvének és irodalmának megújító apostolává; — csak igy 
érthetjük meg, hogy Vörösmarty Mihály, az egyszerű prókátor- 
ember, mikor „Cserhalom“ és „Zalán futása" czimü, a nemzet 
régi dicsőségét hirdető hőskölteményeit megírta és közzé te tte : 
egy csapással meghódította a művelt magyar közönséget; csak 
igy érthetjük meg, hogy a másik prókátor, Kossuth Lajos, ki 
szintén három évig és három napig szenvedett Budán fogságot, 
mint a gondolat- és sajtószabadság bajnoka és martirja, hogyan 
lehetett a magyar nemzet ősi alkotmányának megujitója és a 
magyar nép megváltó atyja. — És csak igy érthetjük meg, hogy 
annyi nyomor és szenvedés után miként menthette meg az ősi 
alkotmány romjait olyan egyszerű polgár, mint Deák Ferencz.

Oly férfiúról kívánok megemlékezni, ki egy fél század óta 
él és munkálkodik nemzete javán, nemzete boldogságán. — És 
ez a férfiú nem más, mint dr. Tholy Kálmán, a páratlan törté- 
netbuvár és történetíró. — Nem a kálvinista Róma, vagyis szép 
Debreczen városa hírneves követének; nem is a függetlenségi 
és 48-as párt tiszteletbeli elnökének az életét és érdemeit, 
hanem a magyar nemzeti küzdelmek, a dicsőséges Rákóezi- 
korszak nagynevű történetírójának, vagy mint Kossuth Lajos őt 
1891-ben oly találóan elnevezte: a Rákóczi-szabadságharcz
,Taátusának“ munkásságát és halhatatlan érdemeit kívánom 
abból az alkalomból, hogy néhány héttel ezelőtt jelent meg a 
Franklin-társulat díszes kiadásában második bővített kiadásban 
„Ocskay László" czimű nagybecsű történelmi munkája, — néhány 
sorban szerény toliammal méltatni.

Dr. Thaly Kálmán régi nemesi család ivadéka, született 
1839 január hó 3-ikán Komárom megye Csépe községében. 
A középiskolákat részint Pozsonyban, részint Pápán végezte el. 
A felsőbb tudományokat azonban már Pesten hallgatta, hová 
1855-ben ment fel. És pedig mintha előre sejtette volna, hogy 
neki a gondviselés nem közönséges szerepet fog juttatni nemzete 
politikai és kulturális életében, felváltva hallgatta a jogi, bölcse
leti tudományokat a pesti egyetemen, — az egyházi tudományo
kat pedig a reformátusok pesti theologiai intézetében.

Tanulmányai befejezése után, mint a Kemény Zsigmond 
szerkesztésében megjelenő „Pesti Napló", akkoron a legelőkelőbb
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és legtekintélyesebb magyar újság behnunkalársa működött teljes 
négy éven át, vagyis 1860-tól 1864-ig. Innét hívták meg a pesti 
ref. főgimnáziumba a magyar irodalom és történet tanszékére. Ez 
állásában kedvelte meg annyira a történeti tudományokat, hogy 
ettől kezdve egész élete, ama néhány esztendő kivételével, mit 
gróf Andrássy Gyula minisztersége alatt a honvédelmi miniszté
riumban, mint az újonnan felállított honvédség egyik szervezője 
töltött, — a hazai könyvtárak és levéltárak felkutatásának és a 
felkutatott anyag feldolgozásának volt szentelve.

Csak egyszer kell dr. Thaly Kálmán lakásán az embernek 
megfordulnia, hogy elteljék szive-lelke bámulattal és tisztelettel 
e nagy ember csodás, szinte hihetetlennek tetsző munkásságán. 
Épen 50 esztendeje, hogy Thaly Kálmán „Bujdosó lélek* czimü 
első munkája megjelent a Vas Gereben által szerkesztett „Buda
pesti Viszhang* czimü folyóiratban. — És azóta egymást követ
ték a szebbnél szebb irodalmi és történelmi becsű munkái, me
lyeket egyenként fölsorolni szinte lehetetlenség, de a nevezete
sebbek közül legalább azokat, melyek a Rákóczi-korszakra 
vonatkoznak, felsorolni kötelesség. — íme egy kis mutatvány:

1. „Történelmi kalászok 1603—1711“. Megjelent 1862-ben.
2. Il-ik Rákóczi Ferencz emlékiratai a magyarországi há

borúról 1703—1711. Megjelent 1860-ban.
3. A Rákóczi-tár, vagyis történelmi értékű naplók, levele

zések és rendeletek gyűjteménye.
4. Il-ik Rákóczi Ferencz levéltára.
5. Késmárki Thököly Imre naplói és leveleskönyvei.
6. Il-ik Rákóczi Ferencz leveleskönyvei.
7. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez.
8. Gróf Bercsényi Miklós egyéb levelei és iratai.
9. Bottyán János vezérlő tábornok levelei és egyéb iratai.

10. Bottyán János vezérlő tábornok élete.
11. A dunántúli hadjárat 1707-ben.
12. Kosztolányi Jávorka Ádám élete.
13. Il-ik Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága.
14. Rodostó és a bujdosók sírjai.
15. Rákóczi emléke Törökországban.
16. Ocskay László és a felsőmagyarországi hadjáratok

1703— 1710.
Az itt felsorolt művek még felét sem foglalják magukban 

Thaly Kálmán csodával határos munkásságának. Hiszen Thaly a 
„ Századok “-nak, e legrégibb és legtekintélyesebb történelmi
folyóiratnak nemcsak egyik alapitója, de 10 esztendőn át szer
kesztője és legszorgalmasabb munkatársa volt.

Mint történetbúvárt és írót a tárgy ismeretén és stílus szép
ségén kivül két dolog jellemzi főképen Thalyt. Az egyik, hogy a 
tudományos intézetek, az egyes városok és vármegyék, a nagy 
történelmi nemzetségek levéltárait maga személyesen járja be,
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kutatja fel, a feldolgozandó anyagot maga szemeli ki és másolja 
le saját kezeivel. — Volt alkalmam erről személyesen meggyő
ződni most deezember hó 29-ikén, mikor a nagynevű történet
írót Pozsonyban, a Bél Mátyás-utcza 13. szám alatti lakásában 
felkerestem és gyűjteményét megszemléltem. Egész kis könyvtárt 
teszen ki ama munkák száma, miket Thaly Kálmán eddigelé 
megirt és kiadott. És egy egész levéltárt alkotnak ama eredeti 
iratok és levelek, miket a dicsőséges Rákóczi-korszakra vonatko
zólag Thaly Kálmán a földkerekség minden részéről a legna
gyobb gondossággal, páratlan szakismerettel és óriási áldozat- 
készséggel összegyűjtött, rendezett és feldolgozott. Körülbelül 
2500 darab eredeti Rákóczi-korszakbeli levél van a Thaly bir
tokában. — És 10,000 ivnél többre rúg a másolatok gyűjteménye, 
melyek legnagyobb részét a nagy tudós sajátkezüleg irta ki az 
ország különféle levéltáraiból. Gyűjteménye nem százakat, de 
százezreket ér. — Ez a fenkölt gondolkozásu nagy tudós máj- 
életében úgy intézkedett, hogy halála után ez a páratlanul kin
cseket érő gyűjtemény a magyar nemzeti múzeumé legyen.

Thaly Kálmán a dunántúli levéltárak ismertetése tárgyában 
még 1867 február hó 4-ikén a magyar tudományos akadémiához 
egy jelentést adott be. Ezen jelentés szerint Thaly csak a 
Dunántúl 42 nemzetségi, 23 városi, 12 vármegyei, 27 püspöki és 
káptalani levéltárban eszközölt kutatásokat és ezen felül 26 
magán ember gyűjteményéből irt ki másolatokat. — A 130 kü
lönféle gyűjteményből 7 esztendő alatt kiirt ivmásolatok száma 
már 1867-ben meghaladta az 1500 ivet. — Hogy ezekkel a má
solatokkal mi fog történni, azt nem tudom, de azt tudom, hogy 
azok megszerzése a mi szerény városi múzeumunk számára rop
pant szerencse, megbecsülhetetlen kincs volna.

Thaly Kálmánnak ezt a páratlanul álló munkásságát és 
kitartását csak az a gondosság és lelkiismeretesség múlja felül, 
mellyel ö ezt az óriási anyagot rendezte és feldolgozza. A régi 
középkorbeli hieroglifszerü betűkkel irt latin és magyar nyelvű 
okiratokat, leveleket és a különféle titkos írásjegyekkel készített 
hadi terveket és tudósitásokat Thaly Kálmán szabad szemmel 
úgy olvassa, mint mi közönséges halandók a szép nagy betűkkel 
nyomtatott kalendáriumot vagy képes újságot.

De ami a történetírónak legnagyobb disze, becse és ér
deme, hogy t. i. félelem és kedvezés nélkül és egyedül saját jó 
meggyőződése s tiszta lelkiismerete szerint ítéljen nagyok és ki- 

; csínyek felett: ez a tulajdonság is teljes mértékben megvan és 
pedig a maga hamisítatlan erejében dr. Thaly Kálmánban, a 
Rákóczi-kor Tacitusában.

Állítom és bizonyítom is ezt épen most megjelent és nagy 
feltűnést keltett „Ocskay László“ czimű munkájával Thaly 
25 esztendővel ezelőtt irta meg Ocskay László érdekes életét. 
És már akkor is Rákóczi Ferencz e vitéz óbesterét, mint vak-

3
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merő kalandort és árulót mutatta. Szigorú, de igazságos ítéletén 
mit sem változtatott az, hogy nem kisebb tekintélyek, mint Jókai 
és Herczeg Ferencz Ocskayt nemzeti hőssé akarták felavatni.

De Thaly nemcsak az árulásáért vérpadra került szegény 
vitézzel, Ocskay Lászlóval szemben szigorú és kérlelhetetlen 
biró. Époly szigorú és kérlelhetetlen a többi kétes jellemüekkel 
és árulókkal szemben is. — Még a később grófi rangot nyert 
Károlyi Sándorral szemben is. Károlyi Sándort most megjelent 
és többször említett „Ocskay László* czimű munkájában Thaly 
e szavakkal jellemzi:

„Mi ugyan őt inkább csak a kétes jellemüek közé sorol- 
nók s árulónak csak félig, nevezetesen csak fejedelemárulónak, 
s nem hazaárulónak tartjuk. Ugyanis ő jó urát, fejedelmét rút 
háládat!anul, s Lengyelországban csak alig pár héttel előbb is
mételt hűségesküje megszegésével elárulá; azonban a hazát — 
legalább hite szerint — megmentette a szatmári békekötéssel. 
De e békekötésért pogányul megfizetteté magát a császáriakkal s 
alkudott a bérre, mint akármely kúfár. Károlyinak, a kétségkívül 
igen tehetséges, s ha akarta, tevékeny Károlyinak működését 
általában elejétől fogva piszkos önzés és telhetetlen, csúf ha
szonlesés bélyegzi. Rákóczi táborába is nem meggyőződése, nem 
az ügy iránti lelkesedés vezéreié ő t: hanem egyéni önző indo
kok, a bécsi udvar által megsértett hiúsága, a tapasztalt kicsi- 
nyeltetésért éreztetni kívánt bosszúállás és az akkor már a kuru- 
czoktól elözönlött alföldön fekvő jószágainak megmentési vágya. 
Ezen okok miatt lön kurucczá. — Mint Rákóczi tábornoka pe
dig, személyét a csaták veszélyének aüg, vagy épen sohasem 
tette ki, s nagyon óvatos volt; a tiszántúli hadtestet a jövendő 
időkre tartogatta, hogy általa, mint övéi által, a hatalmat majdan 
kezébe keríthesse s urává lehessen a helyzetnek. A legkisebb 
mellőztetésért makacsul sértve érzé magát s mindjárt kész volt 
a magánéletbe vonulással fenyegetőzni; pedig — dehogy tette 
volna m eg! Hiszen a háború kitűnő eszköz vala számára mér
hetetlen kincseket gyűjteni és családját emelni. Fegyelmeden 
katonáinak szembehunyva engedett zsarolni, pusztítani széjjel az 
országban, — csakhogy ő is gyüjthessen, halmozhasson aranyat 
aranyra, jószágot jószágra. De ha a viszonyok kényszere az ő 
anyagi érdekeit csak kissé érinté is: tüstént rendkívül érzékeny 
és ingerült lett*.

Sürü hasábokat lehetne és kellene még Thaly Kálmánról 
írnunk, ha a nagynevű tudós- és írónak az egyházi, a politikai 
élet és szépirodalom terén kifejtett munkásságát és hervadhatlan 
érdemeit csak futólag is ösmertetni akarnók. Ezt azonban folyó
iratunk irányánál fogva sem tehetjük. Egy körülményt azonban, 
mely Thaly áldásos munkásságának és érdemeinek az egész 
nemzet által való ünnepélyes elismerését jelenti, — el nem hall
gathatunk, És ez nem más, mint az, hogy mikor 1896 május

.zsm
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havában a törvényhozás elhatározta, hogy a honalapitás ezredik 
évfordulójának megörökítése czéljából az ország hét különböző 
pontján emlékműveket állit fel és pedig: a) a munkácsi várhe
gyen; — b) a nyitrai Zobor-hegyen; — c) a Morva vizének a 
Dunába torkollásánál emelkedő dévényi várhegyen; — d) Pan
nonhalmán ; — e) a zimonyi várhegyen; — f)  a brassói Czenk- 
hegyen és g) Pusztaszeren, — eme, a magyar nemzet régi 
dicsőségét és örök életét hirdető emlékoszlopokba elhelyezendő 
emlékiratok elkészítésével és beillesztésével Thaly Kálmánt 
bizta meg, — kit aztán ebbeli érdemeiért ő felsége a ma
gyar király a legszebb és legjelesebb renddel, a Szent István- 
rend kis keresztjével tüntette ki. — Ugyancsak 1896-ban, vagyis 
a magyar nemzet fennállásának ezeredik esztendejében érte őt 
József kir. herczeggel és koszorús költőnk Jókai Mórral egye
temben az a fényes kitüntetés, hogy a kolozsvári „Ferencz Jó
zsef Egyetem" tiszteletbeli tudorrá =  doktorrá választotta el — 
és ezáltal nemcsak a nagynevű tudóst, de önmagát is meg
tisztelte.
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ADATTÁR

Csokonai két levélfogalmazványa.
Eredeti kézirat D arnay  K álm án sümegi múzeumában.

Damay Kálmán a sümegi muzeum alapitója és tulajdonosa. 
Mesésen gazdag, különösen az irodalom körébe vágó okirat- és 
levél gyüjtémenyéből, egy minket debreczenieket nagyon közelről 
érintő és érdeklő, tartalmánál fogva is becses két Csokonai leve
let, helyesebben Csokonai leveleinek eredeti fogalmazványát mu- 
tatjuk ezúttal be Darnay Kálmán szívességéből.

E levelek, mint az elsőnek czimzése mutatja, Kövyhez Írat
tak, de hogy el is küldettek, nem bizonyos. Mindkét levél ugyan
azon levél változata s ha valamelyik elküldetett, a második az. 
E levelek kelte 1800 febr. 25-ike tájra tehető s Csokonai Csurgón 

v irta őket. Mindkét levél-fogalmazvány egy ivrétü lap két oldalára 
\\ rti'^'>van irva s e lapokon van még egy Probatio^Calami, latinul, ami 

nem más, mint egy bizonyitvány-próba az említett ifjú számára. 
Ennek kelte csakugyan 1800 febr. 25. Megjegyzendő még, hogy 
Csokonainak szokása volt fontosabb leveleit kétszer is megfogal
mazni az elküldés előtt.

I.

Nagynevezetű Professor Úr,
Érdemem felett való Jóakaró U ram !

Az Ó Esztndőbe hozzám útasított betses Levelét, a ’ Pro
fessor Úrnak, vettem, azzal az indulattal, a ’ mellyet érdemlett az 
abba kitett jósziv és Egyenesség: úgy hogy újra adóssá lettem 
az Úr szívességének, újra bámulója nagy Lelkének.

Én tsakugyan Debretzenbe leszek Husvétkor, és a’ magam 
tsendességében kérődzőm mind azokon, mellyeket három esz-
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tendei Avanturjcimbe magamon ’s másokon ’s a ’ világon tapasz
talni — szerentsém-é? vagy szerencsétlenségem? volt.

A’ nagyra vágyás nem szaporítja meg az én aggságimat, és 
a’ Házi foglalaltosságok között mindenkor érezhetem, hogy sza
bad vagyok. Paucos novit secura quies, Qui velocis memores acri 
tempóra umquam reditura tenent.

Ezen levelemet megadó Nemes Veres András, hajdani tanít
ványomat pedig bátorkodom az Úr Professor Uramnak a’ végre 
béajánlani, hogy ha valamelly jótermészetü Úrfi, kivált a’ kinek 
Házi Paedagogusa volna, Inas nélkül szűkölködne, méltóztassa az 
Úr, Professor Uram, melléje rendelni vagy rendeltetni. Esmérem 
jól az Úrnak minden jóra igyekező Ifjak eránt viseltetni szokott 
nemes hajlandóságát, esmérem ennek a Legénykének betsületes 
voltát: ’s miért ne bátorkodtam volna ezt a ’ közbenjárást meg
próbálni ?

Többire minden jóknak kívánása ’s változhatatlan tisztele
tem mellett maradok

Nagy érdemű Professor Uramnak 

igaz tisztelő

Czim : Perillustri ac Generoso Domino Alexandro Kövy, Jurato 
Caussarum Fori utriusque per I. Reguum H ungáriáé Advocato, neo non 
.luris Patrii in Kollegio Rftorum S: Patakiensi Professori Publ. Ord. Dno, 
mihi singulariter collendissimo. S : Patakini.

11.

Érdemes Professor U r!
Kedves Hazafi Barátom!

Örülök, hogy ez a jó alkalmatosságom adódott mind régi 
hajlandóságomnak megmutatása mellett a zú r eránt való bizodalmam- 
nak méltó jelét mutatni, mind pedig egy Ifjatskának szerentséjé- 
nek előmozdításából származni szokott nemes örömöt az Urral 
költsönözni. (Sic!) Ugyanis :

Ez a’ Legényke itt Csurgón tanulván a’ szomszédba lakó 
érdemes Praeorans Urnák, mint jószivü Bátyának gondviselése 
alatt, most, hogy tzéljához közelebb essék, az én jóváhagyásom 
’s tanátsaim mellett Patakra lement. Az Attya betsületes és tehe
tős Nemes Ember, Bars vármegyébe, maga a gyerek jó termé
szetű és az én oktatásom alatt aratástól fogva már a’ Rhetoricát 
is tanulta, elvégezvén a periódusokról, Levélírásról vo(=való) kez
detet, a ’ Simplex és az Aphthoniana Chriát és a magyar Poesist. 
Ha nem az Úrnak keze alá esik, kérem alázatossan, méltóztassa 
a' competens Professor urnák ezen én ajánlásom mellett reco- 
emndálni: ha pedig az ur alatt lesz szerentséje, már úgy nem is 
fárasztom magamat, a’ sok Aufführunggal, tellyes nyugodalommal

t
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örülök úgy még előrelépésinek. Hanem — jóllehet, hogy ő tőle ki
telik a’ maga kosztján való lakás i s : mindazonáltal örülnék rajta, 
ha az Ur Professor Uram valami jó természetű Urfí mellé, kivált 
a ’ kinek Domesticus Professora volna, vagy valami épületes és 
előkélő Deák mellé szinlené be inasnak. Mellyet, hogy méltóztas- 
sék megtenni az Ur, bizodalmosan kérem,

Többire magamat tapasztalt nemes indulatába, ’s költsönös 
szívességébe ajánlván, tisztelettel ’s barátsággal maradok állandóul 

Az Ur, Professor Uramnak
tiszta szivü kész szolgája 

Csokonai V. Mihály.
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Kossuth Lajos — Lovassy Lászlóért.
— Levél Luka Sándorhoz. —

Közli : Oláh (iábor.

Szombat reggel 19/12. 1840.

Kedves barátom!
Múltkor, midőn Ágoston Józsinál1 veled lenni szerencsém 

vala, midőn a boldogtalan Lovassy Laczi állapotjáról2 szóllanánk, 
’s én megemliteném, miképen gyógyítása’ megkisértésének költ
ségeiről gondoskodni attyát biztosítottuk; emberszeretö indula
todnál fogva Te is úgy nyilatkoztál, hogy e részbeni gondjaink
ban magad is örömest osztozándol. — E gyöngéd érzelem ellen 
véteni vélném magamat, ha gondolnám, hogy alkalmatlankodás
nak veszed, midőn ezennel tisztelettel tudósitlak, miképen itt az 
idő, hogy a bús atyának mondhatnám a polgári mint emberi 
részvét nevében adott szót be váltsuk. Az a mi kell, tetemes 
öszveg 5—600 pengő frtra rúg; ezt most egyszerre ősze nem 
csinálhatjuk, mig helyben nem lakó barátaink adalékai meg nem 
érkeznek, de legalább is 200 pengő frtot mindenesetre elküldök, 
hogy még uj év előtt Nagy Váradon legyen. — Ha mit e rész
beni gondjaink könnyítésébe szántál, könyörgök, méltóztassál azt. 
legényem által, ki e levelet átadja, pecsét alatt megküldeni, ’s 
osztozni velem azon öröm’ reményében hogy talán megsegit az 
Isten egy kitűnő elmét, és szivet adni vissza honunknak.

1 Ágoston József szül. 1800-ban. f  1860-ban. A 40-es években h ír
neves ügyvéd és védő Pesten. Kossuth is ót bízta m eg elsóbb a védel
mével, melytől azonban Ágoston később visszalépett.

2 Lovassy László amaz országgyűlési ifjak egyike, k iket a hatalom 
épen am iatt fogott üldözőbe és ítéltetett el, m ert W esselényit ünnepelték. 
Lovassy László volt ugyanis az, aki 1836 január 26-án az országgyűlési 
ifjúság élén megjelent W esselényi pozsonyi lakása előtt s az üldözött 
hazafit az erdélyi kősajtó felállítása évfordulati napján üdvözölte. Ösme- 
retes, hogy e miatt Lovassyt és társait csakham ar elfogtak, tiz évi súlyos 
börtönre ítélték, Spielberg várába elhurczolták, honnét csak az általános 
kegyelem elrendelése után, vagyis 1840 m ájus 5-én szabadult ki. De szü- 
ei házába azok és barátai legnagyobb bánatára m int gyógyíthatatlan 
elmebeteg té rt vissza.
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Isten áldása veled. Fogadd szivesen őszinte tiszteletem ki
jelentését, mellyel állandóan vagyok

polgártársad
Kossuth Lajos mk.

Nekem egy fagy tetem sebzett föl téli szokásaként lábamon, 
alkalmasint sok napokig szoba fogollyá teszen.

K ívül h czimzés :
Nagyságos Luka Sándor urnák a T. Váltó fel törvényszék 

királyi táblabirájának.1
H.

(Eredetije a debreczoni főiskola kézirattárában.)

1 Luka Sándor szül. 180'2-ben. Előbb Hont vármegyében szolgált í 
később, a 80-as években mint az oppositio egyik tagja szerepelt. Azon
ban a kegyosztó hatalom őt, ép úgy, m int Ragályi Tamást megnyerte 
magának azáltal, hogy a felsőbb törvényszékhez bíróvá nevezte ki. 
Kossuth Lajossal még pozsonyi követ korából volt jó ösmeretségben és 
barátságban. (Szerk.)
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Miksa király adománylevele 1568-ból.
Magyar fordítással ellátta : dr. apsai M ihály János.

II. Maximillián császár és királynak 1568 márczius 26-án 
Bécsben kelt adománylevele, mellyel Otrochoky Mátyás szendrői 
katonának és fiainak adományozza a Kechey László megölése 
miatt hűtlenségbe esett Magyar Mihályról a szent koronára 
hárult agteleki és kecsői részjószágot.

Nos Maximilianus Secundus Dei gratia Electus Romanorum 
Imperator, Semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bo- 
hemiae etc. Rex, Archi Dux Austriae, Dux Burgundiáé, etc. 
Memoriae commendamus, tenore praesentium significantes, quibus 
expedit Universis: Quod Nos cum ad nonnullorum íidelium Nost- 
rorum humilem supplicationem, Nostrae propterea factam Maiestati, 
tűm verő attentis, et consideratis fidelitate, et fidelibus servitys 
fidelium Nostrorum Nobilium: Mathiae Otrochoky, Militis Nostri 
Zendereuiensis, ac Joannis, et Georgy similiter Otrochoky, filiorum 
eiusdem, quae ipsi Sacrae primum Regni Nostri Hungáriáé 
Coronae, et deinde Nostrae Maiestati fideliter, et constanter 
exhibuisse, et impendisse, ac imposterum quoque exhibere, et 
impendere velle dicuntur: Totales portiones possessionarias, in 
possessionibus: Aghtelek et Kechew vocatis, in Comitatu Geme- 
riensi existen. habitas, quae alias Nobilis Michaelis Magyar prae- 
l'uisse, séd ex e o : quod idem proxime elapsis Mensibus, nescitur, 
quo malo Spiritu inductus, Nobilem Ladislaum Kechey, nemini 
nocentem, in libera, et publica via, nefarie interfecisse, per 
hocque juxta Leges, et Decreta Regni Nostri Hungáriáé praeíáti, 
Notam perpetuae infidelitatis, Amissionem videlicet Capitis, et 
omnium Bonorum suorum de facto incurrisse dinoscitur, ad 
Sacram Regni Nostri praedicti Coronam, consequenterque Colla- 
tionem Nostram Regiam juxta approbatam eiusdem Regni Nostri 
Consvetudinem, rite, et ligitime devolutae esse perhibentur, et 
redactae; Totum item, et omne Jus Nostrum Regium, si quod in 
dictis totalibus portionibus possessionarys, in Possesionibus Agh- 
thelek, et Kechew vocatis, in praefato Comitatu Gewmeriensi 
existen. habitis, etiam aliter qualitercunque haberemus, aut eaedem 
Nostram ex quibuscunque causis, vys, modis, et rationibus

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet:



42 Dr. apsai M ihály János

concemerent Maiestatem, simul cum cunetis suis Utilitatibus, et 
pertinentys quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis, et in- 
cultis, Agris, Pratis, Pascuis, Campis, fenetis, Sylvis, Nemoribus, 
Montibus. Vallibus, Vineis, Vinearumque Promonthorys, Aquis, 
fluvys, piscinis, piscaturis, Aquarumque decursibus, Molendinis, et 
eorundem Locis; Generaliter verő quarumlibet Utilitatum, et per- 
tinentiarum suaram integritatibus quovis Nominis vocabulo voci- 
tatis, sub suis veris metis, et antiquis limitibus existen. ad eas- 
dem de iure, et ab antiquo spectantibus, et pertinere debentibus, 
praemissis sic, ut praefertur, stantibus et se habentibus memoratis 
Mathiae Otrochoky, ac Joanni, et Georgio similiter Otrochoky, 
filys eiusdem, ipsorumque Haeredibus, et Posteritatibus Universis 
dedimus, donavimus, et contulimus; Imo damus, donamus, et 
conferimus Iure perpetuo, et irrevocabili tenen. possiden. pariter 
et habén, salvo Iure alieno. Harum Nostrarum minori, et annulari 
Sigillo Nostro, quout Rex Hungáriáé utimur, communitarum, 
vigore, et testimonio Literarum, quas in formám Nostri privilegy 
faciemus redigi, dum Nostrae Maiestati in spécié fuerint repor- 
tatae. Dátum Viennae vigesima sexta die Mensis Marty, Anno 
Domini Millesimo Quingentesimo sexagesimo octavo, Regnorum 
Nostrorum Romani sexto, Hungáriáé, et aliorum quinto, Rohemiae 
verő Anno vigesimo. Maximilianus m. p. Jo a n : Listhius Epis- 
copus Wesprimiensis etc. m. p. P. H. —-A  hátán ez vagyon: 
Regestrata Ro. 1065. Anno 1568.

Hozzá mellékelve vagyon külön papíron a következendő 
jegyzék: Anno Domini 1569. Dies Restatutionis etc. Feria quinta 
proxima post festum Sacrae Pentecostis proxime praeteritum 
Anni 1569.

Divisio Colonorum in Possessione Agh-Telek Portio Mathiae 
Otrochsoky: Benedictus B orza: integrae Sessionis; — Lucas 
Kowachs integrae Sessionis; — Paulus Becze integrae Sessionis. 
Portio Relictae Egregy Jakoby Magiar. Albertus Toboz integrae 
Sessionis; — Sebastgianus Biro integrae Sessionis; -— Jakobus 
Babo est particeps, neuteri parti ad heret. In Possessione Ke- 
chew, nec non in Possessione Aghtelek, desertae Sessiones qua 
sunt, sunt indiuisae. Memorati verő Coloni in Possessione Agtelek 
existen. ad partém Relictae Egregy Jakobi Magiar ceden. donec 
eadem vixerit, habeat, ca verő decedente ydem Coloni condes- 
eendant ad Egr. Mathiam Othrochoky et in suos posteros Joan- 
nem, et Georgium filios eiusdem.

(Magyarul.)

Mi második Maximilián Isten kegyelméből rómaiak válasz
tott felséges császárja, Németország, Magyarország, Csehország 
stb. királya, Ausztria főherczege, Burgundia herczege stb. 
Emlékezetül adjuk és ezek rendjén tudatjuk mindenekkel, kiket
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illet, hogy mi, úgy több híveinknek e részben Felségünkhöz inté
zett alázatos kérelmére, valamint figyelemmel és tekintettel a mi 
hű nemeseinknek Otrocholvy Mátyás szendrői harczosunknak, 
valamint fiainak Otrochoky János és Györgynek hűségére és hű 
szolgálataira, melyeket ők elsősorban Magyarországunk szent 
koronájának, aztán a mi felségünknek hiven és állhatatosan 
mutattak és teljesítettek, és amint mondják jövőben is mutatni 
és teljesíteni akarnak, gömörmegyei Aghtelek és Kecső birtokok
ban levő azon összes részjószágot, mely előbb a Magyar Mihályé 
volt, de azért, mert az tudvalevőleg a legközelebb múlt hónapok
ban, nem tudni minő rossz szellemtől vezettetve, nemes Kechey 
Lászlót, ki senkinek nem ártott, szabad és nyilvános utón meg
ölte, és ezáltal nevezett Magyarországunk törvényei és végzései 
szerint örökös hűtlenség miatt fejvesztés és összes javai elvesz
tése súlya alá esvén, említett országunk helyesnek talált szokás
jogához képest szabályszerűen és törvényesen — mikép állít
ják — ugyanazon országunk szent koronájára háramlóit, és 
királyi adományozás tárgyává vált, úgy nemkülönben összes és 
minden királyi jogunkat, melyet az említett gömörmegyei Agh
telek és Kecső birtokbeli mondott összes részjószágban bármely 
más módon is bírnánk, vagy az bármely okokból és bármely
utón módon és eszközzel a mi felségünket megilletné, minden
hasznaival és valamennyi tartozékaival tudniillik: művelés alatt 
és parlagon álló szántóföldjeivel, rétjeivel, legelőivel, mezőivel, 
kaszálóival, erdeivel, ligeteivel, hegyeivel, völgyeivel, szőlőivel és 
szőlőhegyeivel, vizeivel, folyóival, halastavaival és halászó vizei
vel, vizek folyásával, malmaival és azok helyeivel, egyáltalán 
valamennyi és bármely néven nevezett hasznainak és tartozéki
nak összeségével, valódi mezsgyéi és régi határai között, melyek 
jogosan és régóta fennállanak vagy fennállaniok kellene, ha a 
felhozottak úgy állanak és úgy vannak mikép elöadatik, említett
Otrochoky Mátyásnak és fiainak Otrochoky János és Györgynek, 
ezek örököseinek és minden utódainak adtuk, adományoztuk és 
reájuk átruháztuk, valósággal adjuk, adományozzuk és reájuk át- 
raházzuk, örök és visszavonhatlan joggal, hogy azt mint sajátju
kat tartsák és bírják, mások jogai érintetlen hagyásával. Minek 
erősségére és bizonyságára szolgáljon ezen levelünk, melyet az 
általunk mint Magyarország királya által használt kisebbik gyűrű- 
pecsétünkkel megerősítettünk, és melyet ha felségünkhöz vissza- 
hozatik, kiváltságlevelünk alakjában fogunk megszerkesztetni. Kelt 
Bécsben, márczius hó 26-ik napján, az Urnák ezerötszázhatvan- 
nyolczadik, római királyságunk hatodik, Magyarország és más 
országokbeli uralkodásunk ötödik, Csehországi uralkodásunknak 
pedig huszadik évében. Maximilian sk. Liszthius János veszprémi 
püspök stb. sk. Beiktatva 1065. sz. a. 1568. évben.
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Külön mellékelt jegyzék:
1569. évben uj iktatás stb. napja junius 2-ika. Aghtelek 

birtokon a jobbágyok megosztása : Otrockohy Mátyás része : Borza 
Benedek egész telkes, Kovács Lukács egész telkes, Becze Pál 
egész telkes. Nemzetes Magyar Jakab özvegyének része: Toboz 
Albert egész telkes, Biró Sebestyén egész telkes, Babó Jakab 
részes lévén, egyik félhez sem tartozik. Kecső birtokon, valamint 
Agtelek birtokon is a pusztatelkek osztatlanok. Az Agtelek birto
kon levő és nemzetes Magyar Jakab özvegye részeként említett 
jobbágyok, mig él, övéi legyenek, az özvegy elhunytával ugyan
azon jobbágyok nemzetes Otrochoky Mátyás és utódaira, János és 
György nevű fiaira szálljanak.

(Eredetije Dr. Kardos Samu gyűjteményében.)
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Kendi István elkobzott és eladományozott 
birtoka.

Közli: dr. Lengyel Miklós.

1610-ben a beszterczei országgyűlés ítélkezett azok ellen 
az összeesküvők ellen, kik Kendi, Kornis és Sennyei vezetése 
alatt Báthori Gábor fejedelem életére törtek. Az összeesküvésnek 
Kendi István volt a lelke, akit az összeesküvés felfedezése után 
márczius 25-én összes birtokaitól megfosztottak. Rendinek sike
rült Magyarországba menekülnie. Birtokainak nagyrésze Belső- 
Szolnok vármegyében volt. E nagy birtokterületeket a fejedelem 
több embernek adományozta. így jutott a Szolnok megyében 
fekvő Alör Horvát Tamásnak és Horvát Györgynek a kezére. 
Az alább közölt adományozó levélben a fejedelem kiváló hűsé
gükért nekik adományozza.

Nos Gábriel Dei gratia Princeps Transsylvaniae, Partium 
Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Gomes ete. Memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit 
universis. Quod nos cum ad nonnulorum fidelium dominorum 
consiliariorum nostrorum singularem intercissionem nobis prop- 
terea factam ; tunc verő attentís et consideratis fidelitate gra- 
tissimorumque servitiorum meritis fidelium nostrorum egregiorum 
Thomae Horvát aulae familiáris et Georgii similiter Horvát cas- 
tellani arcis nostrae Kővár, quae ipsi nobis et huic regno 
nostro Transsylvaniae, pro locorum et temporum varietate fide- 
liter exhibuerunt et impenderunt ac in futurum quoque exhibi- 
turi et impensuri sunt. Totalem et integram possessionem Alör 
in Comitatu Zolnok Interiori existentem habitam, quae alias 
Stephani Kendi de Lona praefuisset, séd per notam in fidelitatis 
eiusdem, quae ipse ex eo, quod superioribus, non ita diu prae- 
teritis diebus cum quibusdam aemulis nostris, ut puta Bal- 
thazare Kornis de Buszka, Pancretio Sennyei de Kis-Sennye, 
alias consiliariis nostris, nec non aliis complicibus eorumdem, 
immemor fidei et fidelitatis suae nobis tamquam legitimo suo 
primipi debitae, contra personam nostram ac publicam dicti 
Regni nostri Transsylvaniae tranquillitatem conspirantes vitaeque 
nostrae gladio insidiantes crimen laesae maiestatis incurrissent, 
ob quod in generáli universorum statuum et ordinum trium
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nationum praedicti Regni nostri Transsylvaniae et partiura Hun
gáriáé ditioni nostrae subiacentium conventu in civitate nostra 
Bisztriciensi ad vigesimum quintum diem proxime elapsi mensis 
Mártii in hoc praesenti millesimo sexcentissimo decimo anno ex 
edicto nostro celebrato publico eorundem statuum et ordinum 
regni voto et suffragio iuridicaque deliberatione ac litteris sen- 
tentionalibus superinde editis extitit convictus atque innodatus, 
iuxta veterem et approbatam regni huius nostri Transsylvaniae 
legem et consuetudinem rite et legitimé devoluta esse perhibetur 
et redacta. Totum item et omne ius nostrum regium, si quod 
in eadem etiam aliter qualitercunque existeret et haberetur, aut 
eadem et idem nostram et quibuscunque causis, viis, modis et 
rationibus concernerent collationem. (A szokásos felsorolás.) 
Dátum in civitate nostra Álba Júlia die decima nona mensis 
Maii. Anno Domini millesimo sexcentisimo decimo. Gábriel prin- 
ceps. (Pecsét.)

(Eredetije Désen, magántulajdonban.)
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A széki gróf Teleki család Históriája 
1609—1839-ig.

Szász Péter m.-vásárhelyi professzor kiadatlan kéziratai alapján 
közli és ism erteti: dr. K ardos Samu.

— Negyedik közlemény. —

1749. 29-a Aug. Született Gróf Serényi Francisca, Gróf 
kisserényi Serényi Ámánd Ur és Serényi Ersébet Asszony 
Leányok; a ki elébb volt Gróf Magnis Ferenczné, 1781-ben 
pedig lett felesége Gróf Teleki Sámuelnek, az hatodik vasos 
Ezredben volt Kapitánynak, az első Gróf Teleki Lajos Ur és 
Gróf Iktári Bethlen Kata asszony fijoknak.

1750-ben 14a May. Szülelett Gróf Teleki Lajos Ur és Gróf 
Iktári Bethlen Kata asszony ő nagyságok László nevezetű fiák, 
aki 1751-be 15-a Junii halt meg.

1750-ben 13-a Decz. Karátsonfalván el temettetett Báró 
Bánfi Péter Gróf Teleki Mária férje, aki élt 44 esztendőt, egy 
hónapot és 11 napot, említett feleségével pedig 19 esztendőt és 
6 hónapot.

1751 Szept. 9-én virradólag 5 és 6 óra között Idősbb 
Gróf Toldi Ádám, Gróf Teleki Kristinának az első Gróf Teleki 
Josef és Kun Borbára Leányának 30 esztendőkig és egy hónapig 
volt férje: Toldi Györgynek és Nalátzi Klárának a’ fiák Ifi. Gróf 
Toldi Ádámnak, 'Sigmondnak és Borbárának Gróf Bethlen János- 
nénak az attyok, meghalt Bollyában élete 54 esztendejében vagyis 
54-ik esztendős korában, tétetett koporsóba 19-a Sept., temettetett 
pedig el Bolyába 14-a novemberben 1751-ben.

1751. Gróf Teleki Ádám az első Teleki Pál fia Generál 
Majornak resolváltatott.

1751-ben 2-a May. Született Gróf Széki Teleki Lajos Ur
nák és Gróf Iktari Bethlen Katának Sámuel nevezetű fiák, a’ ki 
Posonba való lakásáért posoni Teleki Sámuelnek neveztetett.

1751-ben 15-a Junii. Megholt Gróf Teleki Lajos Ur és Gróf 
Iktari Bethlen Kata Asszony ö Nagyságok László nevezetű fiák.

1752-ben Teleki Mihály, Teleki Mihály az Exactoratus prae- 
sessének és Bethlen Klárának a kolosvári Ref. Collegiumban 
tanult egyik fiák feleségül veszi Kendeffi Rakhelt, Kendeffi Gábor 
Ur és Bánfi ’Susánna Asszony leányokat.
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1752-ben 25-a Julii. Gróf Széki Teleki Pál Ur Ns Doboka 
vármegye fő ispánya Gróf Haller Borbára férje meg holt: Gróf 
Teleki László Ur ő Exja egy missillis levele szerént.

1752-ben 28-a Junii. Született Teleki Kata, Báró Naláczi 
Károlyné Asszony ö Nagyságok leányok, a" ki meg holt 1775-ben 
10-a Deczembris.

1752-ben Gróf Széki Teleki László Ur Actualis Intimus 
Gubernialis Consiliariusnak declaraltatott (a kalendárium szerént).

1753-ban Gróf és Generális Teleki Ádám második felesége 
Torotzkai Klára meghal.

1753-ba 15-a Jul. Született Teleki Lajos Ur és Gr. Iktari 
Bethlen Kata Asszony ő Nagyságoknak Teleki Eszter nevezetű 
leányok Vay Ábrahámné Asszony.

1754-ben 5-a Sept. reggeli 11 órakor Gr. Teleki Sándor Ur, 
a ’ Nagy Teleki Mihály Urnák a’ fia Károly várába alsó fejér 
vármegyébe, élete 76-ik esztendejében meghalván, 10-a novembris 
Torda vármegyébe Gernyeszegen eltem ettetett; második feleségé
vel Petki Nagy Susánnával együtt, a’ ki az 1754-be Gróf és 
Generális Teleki Ádám harmadik feleségül veszi Brezovitzai 
Horváth Susánnát Horváth1 és Lövei Kristina leányát.

1754-ben 29-a Január. Gróf Iktári Bethlen Susánna kis
asszony Gróf Iktári Bethlen Domokos Ur és Báró Vesselényi 
Mária asszony ő Nagyságok leányok Erdélyi udvari cancellarius 
Gróf Sz. Teleki Sámuel Ur ő Exjának volt drága élete párja 
születék Hadadban. — N B . Azután 8 hónappal emlitett B. Vesse
lényi Mária asszony meghalt, úgy mint 1754-be 4-a októbris 
Székely-földváron élete 19-ik Esztendejében.

NB. A szomorú jelentés szerént reggeli 10 órakor, udvari 
Cancellarius Gróf Teleki Sámuel Ur ő Excellentiájának későbbi 
jegyzése szerént pedig délyesti 11 és 12 óra között holt meg és
1755-be temettetett el a’ gernyeszegi templomba. A’ gernyeszegi 
Matricula szerént 1754-be 10-a nov. temettetett el Gróf Teleki 
Sándor Ur és a’ második felesége Petki Nagy ’Susánna Asszony; 
praedicallott felettek vásárhelyi volt ref. professor tiszteletes 
Incze István Uram, a’ ki maga is úgy jegyzetté meg, hogy 1754-be 
10-a nov. praedicallott Gróf Teleki Sándor Ur felett Gernyeszegen.

1754-be 13-a febr. Gróf Teleki Sándor Ur, az időssebb a’ 
successoriara nézve testamentumot tett.

1754. 2-a Octobr. hitelesen conscribáltattak mind azon fel 
kelhető jók, a ’ melyeket Petki Nagy ’Sigmondné Kováts Judit, a ’ 
leányának Petki Nagy Susánnának Gróf Teleki Sándornénak 
adott vala a’ kiházasitásakor.

1755-be Szt. Iván hava 1-sőjén estvéli 11 óra után világi 
életének 53-ik, páros életének 24-ik, özvegységének pedig 10-ik

1 Az eredetiben is kitöltetlen a keresztnév helye. Az eredeti szöveg 
is ilyen értelem zavaró. Szerk.
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Esztendejében Gróf B. Bethlen Klára Gróf és volt erdélyi cancel- 
larius B. Bethlen Miklós Urnák második feleségétől Gróf Rhédei 
Júliától, a Rhédei István és Petróczi Júlia leányától való 
4-ik gyermeke, volt Exactoratus Praeses Gróf Teleki Mihály Ur
nák a’ felesége, nyoltz Teleki Gyermekeknek, u. m .: Juditnak, 
Júliának, Kristinának és Katának, ismét Mihálynak és Josefnek, 
Istvánnak és Sigmondnak az annyok meghal, csak Mihály neve
zetű fiát hagyván maga után hátra életben. Temettetett el a férje 
mellé a’ h. láposi mausoliumba, minekutánna Pászmoson 1755. 
2-a nov. temetési pompa tartatott (26-a 8-bris volt a’ temetés a ’ 
Nagy Teleki László Urnák egy kalandariumba irt előre való jegy
zése szerént).

1755. 10-a Junii. Szült Gróf Lázár Jánosné, Gróf Teleki 
Kata asszony ő Exja János nevű Gróf urfiatskát.

1775-be 10-a Dec. A’ Meltóságos törvényes Királyi Tábla 
az Idősbb Gróf Teleki Sándor successorai között folyt osztályos 
perben deliberatumot hozott.

1755. 21-a Mart. Született Gróf Teleki Josef Ur, a ’ Gróf 
Mikes Mária asszony ő Nsága férje, a’ ki Nagy Sármason volt 
lakásáról sármasinak mondatott ’s volt Romano Catholicus. 
Gyermekei voltak Borbára, Rósália Mária és János.

1756-ba 19-a Mart. A Nagy és első Teleki Sándor Ur fiai, 
László, Lajos, Sándor, Sámuel és Miklós nevezetű, meg fiától 
való unokája, Károly Nagy Szebenbe Czelnát és Krakkót meg
osztván, Krakkó mégyen második Teleki Sándor Urnák, Czelna 
pedig négy felé, Teleki László, Lajos, Sámuel és Károly Gróf 
Uraknak. 1756. 15-a febr. léptek volt atyafiságos egyezésre.

1756-ban Gróf Tholdi Sára asszony nagy szalontai Gróf 
Toldi Ádám Ur és tantsi Gróf Földvári Sára asszony ő Nságok 
egyik leányok Gróf Gubernialis Consiliárius és Statuum Praesidens 
Széki Teleki Lajos Ur ö Exja 42 esztendeig volt házas társa 
születők

1756-ban 13-a Julii. Gróf Teleki Lajos Ur és Gróf Iktari 
Bethlen Kata asszony ő Nagyságoknak Teleki Mihály nevezetű 
fiák Nemes Maros széknek 1805-ben 19-a Mart. lett fő Király Bírája 
született. Volt királyi camerarius, Status consiliárius, a’ Maros 
vásárhelyi ref. Collegium, a’ maros vásárhelyi ref. Ekklesia, a’ 
marosi és görgényi papi kerület fő Inspector-Curatora. Holt meg 
Maros Vásárhelyen 28-a Januarii dél előtt 10 órakor 1826. Temet
tetett el Ns Torda vármegyében Sárpatakon.

1758-ban 15-a Junii. Az Első Gróf Teleki Sándor Ur gyer
mekei : László, Lajos, Sándor, Sámuel és Miklós nevezetű fiától mara
dott unokája Károly, itélő Mester Endes Miklós előtt a’ felkelhető 
jókra nézve legutoljára megosztoztanak M.-Vásárhelyen.

1758-ban 2-a Dec. Az Első Gróf Teleki Lajos Ur, a Nagy 
Teleki Sándor Urnák első feleségétől Gróf Bethlen Júliától való 
egyik fia, Gróf Iktári Bethlen Kata férje — és attól Farkas,

4
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Borbára, László, Juliánná, Lajos, Domokos, második Borbára, 
Sámuel, Kata, Ester és Mihály 11 gyermekeknek attya élete 
43-ik Esztendejében meghal. N B . A szomorú jelentés szerént 
éjjeli 11-ed fél órakor, élete 42-ik, házassága 19-ik Esztendejében 
Sárpatakon, a’ hol 10-a Dec. koporsóba tétetett. Volt a görgényi 
venerabilis ref. tractus curatora. Irt halotti verseket a vásárhellyi 
ref. Collegium.

1758-ban 31-a Mártii. Reggeli 7 és 8 órák között Gróf 
Teleki Éva, Gróf Czegei Vas Miklósné földi élete 50-ik, páros 
élete 30-ik esztendejébe m eghal; ’s 16-a Julii Czegébe temetési 
pompája tartatik.

1758-ba 22-a Mártii. Gróf Teleki Kata, Gróf Lázár Jánosné 
aszszony estvéli 6 óra után egy fertájjal, élete 41-ik évében 
meg holt és ugyan Gyalakután 1758. 8-a Oct. tartatott temetési 
szeremononiája. A férjével lakott 21 esztendőt, egy hónapot és 
négy napot; három gyermekei maradtanak. A’ szomorú levél 
szerént 2-a április tétetett koporsóba. Negyvenegy esztendőt élt 
két hónap és 6 nap hiján.

1758-ban 9-a nov. Gróf Teleki Rákhel Gróf Teleki Mihály
nak Kendeffy Rákheltől való leánya élete 5-ik Esztendejében 
meghalván, temetési czeremonia tartatott Gyéresen 1759-ben 
18 Mart. ’s temettetett el H.-Láposon a’ familiai temető helyben 
a’ szomorú jelentés szerént.

1758-ban 13-a Oct. nappali 11 és 12 óra között Kolosvárott 
meg holt Báró Vitéz Er’sébet, a ’ férfiú ágon 1732-ben 24-a Jun. 
deficiált magyar Bikali L. B. Vitéz György Urnák és Korda 
Susanna Asszony ö Nagyságoknak egyik leányok, második Gróf 
Széki Nagy Teleki Sándor Urnák az egyik volt menye, kinek is 
temetési czeremóniája tartatott a’ kolosvári farkas utzai ref. 
templomban 1759-ben 7-a Januarii, s temettetett el a kolosvári 
temetőbeli familiai kriptába,

1758-ba Gróf Teleki Domokos Ur poéta, Gróf Teleki Sámuel 
Ur pedig, a ’ testvére, Conjugista volt a’ vásárhelyi collegiumba 
(tanította Kováts Josef Uram az orator classisbeli publicus prae- 
ceptor) midőn az első Gróf Teleki Lajos Ur, az édes attyok tudni 
illik meg holt. Láthatni a’ Gróf Teleki Lajos Ur halálakor ké
szült és Kolosvárt ki nyomtattatott halotti cártát.

1759-be Szent Jakab hava 29-én 11 órakor Gróf Bethleni 
Bethlen Kata az első Gróf Teleki Josef Urnák 2-ik felesége ’s 
igen kegyes özvegye 27 esztendőkig, meg hal 59 Esztendős korá
ban ’s Fogarasban a ’ reformátusok tornyához közel eltemettetik.

1759-be 2-a Octobris. Deésen Gróf Teleki Károly urfi Groff 
Haller Juliánnával lakadalmi pompát tart. (Gróf Teleki László Ur 
ő Exja missilis levele szerént.)

1759-ben. Öszszel Isten segedelmével udvari Gancellariussá 
lett Gróf Teleki Sámuel Ur ő Exja akadémiákra indult önnön 
jegyzése szerént.
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1759-be 24-a Junii volt Gróf Teleki Lajos Urnák a ’ Nagy 
Teleki Sándor Ur fiának a ’ temetési czeremoniája; a midőn prae- 
dicállott vásárhelyi ref. professor tiszteletes Intze István Uram, 
önnön jegyzése szerént.

1759-be jött ki az Coronae Custos Teleki Josef (fija László
nak) munkája külföldön ily czim alatt: Essai sur la Faiblesse 
des Esprits Forts.

1760. 29-a febr. Gróf Sz. Teleki Lajos Urfi az (első Gróf 
Teleki Lajos Ur fia) a ’ vásárhelyi ref. collégium tagja leszen.

1760-ban 13-a febr. Született Gróf Teleki Sándor Urfi a ’ 
második Gróf Széki Teleki Sándor Urnák, a' második feleségétől 
Halász Borbára Asszony ő Nagyságától, generális Halászi Halász 
Péter Ur leányától való fia, a ’ ki 2-a Mártii kereszteltetett meg.

1760-ba 20-a és 22-a nov. Vásárhelyen költ Divisionabs 
mellett osztódtanak a ’ néhai Id. Gróf Teleki Sándor Ur könyvei 
és fel kelhető javai a’ successorai között.

1761-be 20-a Mártii. Fő Ispány Gróf Teleki Pál Gubernialis 
Consiliarius-Gróf Teleki László Urtól a ’ Cameráriusságért Bétsbe 
212 aranyot küldött.

1761-ben 4-o Sept. délután két órakor a ’ Nagy Teleki Mihály 
után a’ 4-ik Teleki Mihály, Kendeffy Bákhelnek az első férje a ’ 
gyéresi palotájának tornátza felett állott. Szemöldök felső kő
falnak reá omlása által összve rontattatván 6-a 7-bris dél után 
három órakor 36-ik esztendejében e’ világból ki múlik, ’s 20-k 
septembris koporsóba téteték. 1762-ben 13-a Junii pedig elébb 
Gyéresen temetési pompa tartatván Kővár vidékén a’ h. láposi 
familiai temető boltba helyheztetteték, minek utánna Klára és 
Bákhel nevezetű gyenge virágszál leánykáit maga előtt előre bo
csátotta volna. Magyarul óráit ezen Gróf felett Tiszt. Intze István 
Uram a’ vásárhelyi professor.

1761. Gróf Toroczkai ’Sigmond Ur és Gróf Teleki Eszter 
asszony ő Nagyságoknak László nevezetű fiák született.

1761-be Született Teleki Péter, a ’ második Gróf Teleki 
Sándor Urnák a’ második feleségétől Halász Borbára asszonytól 
volt második fiák.

1761-be 10-a Decz. Született Gróf Földvári Dru’siánna, Gróf 
Teleki Mihályné Aszszony ő Exja.

1761-be 24-a febr. Született Gróf Mikes Mária Gróf Mikes 
István Ur és Báró Dujardin Borbára asszony ő Nságok leánya 
N. Sármáson lakott Gróf Teleki Jósef Ur ő Nsága felesége — 
kinek testvérei voltak : Gróf Mikes ’Sigmond és Gróf Mikes Rósalia 
Gróf Mikes Jánosné.

1762-be 7-a Junii Gróf Széki Teleki József Ur, a’ Gróf Teleki 
László Ur és Rádai Ester aszszony ő Exjok egyik fiák Roth 
Johannával Királyfalvi Roth Tamás Ur és felső vattai Vattai 
Borbára aszszony leányával Nagy Szebenbe menyegzői pompát tart.

1762-be 14-a Nov. Gróf Teleki Péter második Teleki Sán-
4*
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dórnak és Halász Borbárának második fiatskájok 8 hónapos 
korába meghal.

1762-be 24-a Julii. Gróf Teleki Susánna asszony, volt 
erdélyi Gubernátor Gróf Kemény László Ur élete kedves párja, 
életének 50-ik, együtt volt házasságoknak 34-ik esztendejében 
Hysterica Affectioba Csombordon meghal.

1763-ban Született Gróf Teleki Johanna, Gróf Teleki Josef 
Ur és Roth Johanna asszony leányok (Gr. Teleki László Ur ő 
Exja levele szerént).

1763-ban Második Teleki Sándor Ur, a’ második feleségével 
Halász Borbárával roszszul kezdett élni — Halász Borbárának 
Sándor nevezetű fija halálával költ szomorú jelentése szerént.

1763-ban 15-a Decz. Gróf Teleki Sámuel Ur (a’ cancellarius 
ő Exja) Akadémiáról hazájába szerencsésen megérkezett (tulajdon 
jegyzése szerént.)

(Folytatjuk.)
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Báró Wesselényi Miklós ifjúkori napló 
feljegyzései.

Közli és ism erteti: dr. K ardos Samu.

— Negyedik közlemény. —

1827. Január.
1. Hétfő. Éjfél után 2-kor haza. Templom. Bánffy. Kend.
2. Kedd. Reitschule. Bánffyék el. Ménes.
3. Szerda. Vadászat. Havazás. Gyalog ki és haza.
4. Csütörtök, r. Vadászni Sólymosra. Gyalog haza.
5. Péntek. Vadászni Sólymosra. Ploptyi. 1 6z, 1 nyúl.
6. Szombat, r.
7. Vasárnap. Bejegyzés nincs. E napokkal párhuzamosan, egymás 

mellé irva a következő névsor á l l : W ass Imre, Bethlen Pali, Bánffy 
Zsigmond, Huszár Károly, Beretzky, Béldi. (Jan. 8-tól 18 ig nincs föl
jegyzés.)

18. Csütörtök, r. 7-kor el, Farkoro étetés. Estve 8-kor Hadad.
19. Péntek, r. 9-kor el lóval, 12-kor Sibó. Horváth.
20. Szombat. Horváth el. Írtam  Hatfaludynak. Kend. Havazás.

Farkasra.
21. Vasárnap, r. juhok. Templom. Lonkára szánnal.
22. Hétfő. r. ménes. Farkasra. Müller.
23. Kedd. r. Müllernek lovakat mutattam. Szánnal Sólymos. Juhok.
24. Szerda Reitschule. Olvadás.
25. Csütörtök. Nyirsédre vadászni. Estvére W esselényi Farkas.
26. Péntek. Vadászni. Én 1 nyúl.
27. Szombat. Vadászat. Én 1 nyúl golyóval. Estvére haza.
28. Vasárnap. R ut eső.
29. Hétfő. t. Müller el. írtam  Kendeffynek Sanchoról. D. u. Ju - 

haknál kosok nézése.
30. Kedd. r. Kelemen el. írtam  W esselényi Istvánnak, W aynak, 

Bornemisszának, Eszterházy Mihálynak. Reitschule.
31. Szerda, r. Reitschule. Ménes. Juhaknál visitatio. Kov. Mar. 5 fi.

Február.
1. Csütörtök. Farnasról 3 hámos ló. írtam  Kend. R eitschule; lo

vaglás. Mezőre Lonkára. D. u. gyalog mezőre. Tavaszi idő. M. B. ga
bonára 8 fi.

2. Péntek, r. Reitschule. Laxativa vétel. Lóval Lonkán.
3. Szombat, r. jókor Lonkára ló v a l; sár. Reitschule.
4. Vasárnap, r. Templom. Keresztelésre a Nagy Miklós fia 12 fi. 

Kádár Vonuczé 12 fi. Felső kert. D. u. Kert. Estve Riedler.
5. Hétfő. Reitschule. D. u. vadaskertbe, szarvasok kifogása.
6. Kedd. r. Kert. Jó hideg. F arkasra vontató. D. u. Juhaknál. 

irtóknál, gyalog.
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7. Szerda, r. Reitschule Fagyás.
8. Csütörtök, r. Írtam Kolozsvárra. Reitschule.
9. Péntek, r. K e le m e n  haza jött. R e its c h u le .  D . u .  m e z ő re  g y a lo g .

10. Szombat, r. nagyon jókor ki puskával Szekér Jannal. Juhak. 
Reitschule. Le a kertbe.

11. Vasárnap, r. templom. Mezőre gyalog. D. u. le a kertbe. Kolos- 
várról Béláitól nem jővén válasz, ú jra írtam.

12. Hétfő. Jókor felkelés. D. u. az idó meglágyult.
13. Kedd. Jókor felkelés. Olvasás. D . u. Reitschule. Egész nap 

zivatar.
14. Szerda. Késó felkelés. Reitschule. D. u. mezőre.
15. Csütörtök, d. előtt. Reitschule. D. u. Juhak.
16. Péntek, r. Istállók alatt. D. u. pincze. Balogh.
17. Szombat, r. Istállók. Berek. Pajta. D. u. farkasra vontató. Én 

egy róka.
18. Vasárnap, r. irás. Dolgok rendbe hozása. Szekeremet előre 

Somjóra. D. u. Peti 5 fi. Kertész 10 fi. W enczelnek kontó és fizetés 71 fi. 
Ki van fizetve usque 15. Febr. Székely 5 fi.

19. Hétfő. Indulás. 9-kor el, 1-kor Somjó, 5-kor Margita. Somjón 
ajándék Mitruj által 5 fi. MB. 10 fi. Sz. S. 10. fi.

20. Kedd  M argita; ajándék 5 fi. r. 6-kor el. Deretske. Hálás Püs
pök Ladány.

21. Szerda. Szolnok hálás.
22. Csütörtök. D. u . 6-kor Pest. Magam által Budára. Redoutte.
23. Péntek. Buda Pest.
24. Szombat. Bál Sándornál.
25. Vasárnap. Bál Telekinénél.
26. Hétfő. 27. Kedd. 28. Szerda. (Nincs bejegyzés, csak a napok

nevei.)

Márczius.
1. Csütörtök. 2. Péntek. (Nincs följegyzés.) Az utóbbiakkal egy 

so rb an : Budán. 1 kalap 18 fi. Döbrentei legényének ajándék 5 fi. Zichy 
ház ajándék 25 fi. Theatrum, Redoutte 5 11. Csónak 7 fi. F iacker 12.

3. Szombat. Mixta sessio. írtam  haza Nro. 5. Ragályival ebéd. 
Andrassy. Theatram 2 fi.

4. Vasárnap. Circulus. Tököly ebéd. D. u. Visiták. Theatrum. W ent- 
zel. Conto 54 fi.

5. Hétfő. Circulus. A resolutio iránt. Ebéd Tököly. Theatrum. 
Ajándék 2 fi 30 xr.

6. Kedd. Circulus. A contributio determ. jus iránt. Ebéd Tököly. 
Ajándék. Thetrum 2 fi. Lustig 4 fi.

7. Szerda. Eszterházy Miska fel Bécsbe. Circulus. Ebéd Napnál 4 
fi. D. u. visiták. F iacker 3 fi. Theatrum 1 fi.

8. Csütörtök. Eszterházy Károly fel Bécsbe. A jándék 5 fi. Circu
lus a resolutio u to lja ; a rest. repartitioja meg áll. Ebéd Jankovics. 
Estve palatínus. Széchenyi. Bécsből. Andrássynál Somsitscsal. írtam  Ke
lemennek.

9. Péntek. írtam  haza Nro. 6. Széchenyinél. Circulus. Ebéd Tököly. 
D. u. otthon olvastam.

10. Szombat, r. Széchenyi. Circulus. Edéd Napnál. D. u. Med- 
nyánszky. Angi. lov. 2 fi. Forgáts. Theatrum. Levél hazunnat.

11. Vasárnap, r. írtam  haza Nro. 7. 11-kor circulus. Ebéd seholt. 
Visiták. Theatrum. Minerváért 15 fi. Theatrum 2 fi. F iacker 1 fi.

12. Hétfő. Regnicolaris sessio; a nuncium kevés igazitással által 
megy. Ebéd Napnál. D. u. visita Crescence. Zichy Károly. Estve Szé
chenyinél casino iránt. Theatrum.

13. Kedd. Regnicolaris sessio, a verbun regium  iránt. A repraes. 
nunciuma a procerektől vissza, kevés igazítás. A palatínus projectalja,
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hogy az imputatioról említés ne legyen. Ebéd Nap 2 fl. 30 xr. D. u. Prónay. 
Rohontzi. Este Széchenyi, casino iránt. Sessio. Vacsora Aiidrássynál. 
Wenczel kontója 63 fl. 17 xr. Ajándék 1 fl. írtam  Tottesnek. Eszterházy 
Károlynak.

14. Szerda. EsS. Dőrinél. Conferentia. Rohontzinál. Apró vásárlás 
9 fl. Ebéd Andrásy. írtam  haza Nro. 8. Estve Gyulainál. Zuckerbücker 
2 fl. írtam  Eszterházy Károlynak és Mihálynak.

15. Csütörtök. Conferentia. írtam  fialler Feri. Eszterházy Károly. 
Voltam Smidegg Györgynél. Ebéd Andrássy. D. u. Rohontzy. Almássy, 
Asztalos, P erőny i; contra propositio dolgozás. Tbeatrum 2 fl. Estve 
Andrássy.

16. Péntek. Egy bogdándi embernek 5 fl. Circulus. A palatínus 
propositioja elesik 4 majoritással. Nap ebéd 2 fl. 30 xr. D. u. Prényi 
Prof. Bottnernél az Eisenbahn iránt. Rohontzinál Somsitscsal. Theatrum 
1 fl. Hauptplatz 10 fl. — 10 fl.

17. Szombat. Circulus. Sétálás. Ebéd Andrássynál. Prényinél. 
Theatrum 2 fl. Eszterházy Miska és Károly megérkeztek. Vacsora és 
ajándék 5 fl. Szabót megfizettem 125 fl.

18. Vasárnap. Conferentia a palatínusnál. Ebéd Napnál 5 fl. Theat
rum  2 fl. — 10 fl. Estve Andrásynál. írtam  Kegel, Jenichen, Haza írtam  
Nro. 9.

19. H étfő■ Havazás. Regnicolaris sessio ; a palatínus el áll kíván
ságától. Ebéd Nap. 5 fl. D. u. Bodmer, W enkheim. Theatrum  2 fl. 
Andrásy.

20. Kedd. Fecht. Regnic. sessio. Ebéd nap. 3 fl. D. u. Bodmer 
Széchenyi, ülés versfutásért. írtam  haza Nro. 10.

21. Szerda. Jókor fel. Wenczelnek 12 fl. 30 xr- á conto. 9-kor el. 
Regelsben ebéd 2 fl. Simering. Széchenyi lovai. Estve Bécs. Eszterházy 
Sophie. Theatrum és fagylalt 4 fl. Vacsora 4 fl. E gy kalap 20 fl.

22. Csütörtök. Bécsbe. r. Cserey- Vásárlás. Reitschule. Fischer. 
Hunyady. Appel. Ebéd Eszterházy Károly. D. u. Széchenyi Lajos. Feste- 
tich László. Eszterházy Károly. Theatrum. Semiramis. Schwan. Költség. 
F rustuk 7 fl. Plajbász 2 fl. Czavat 1 fl. 30 xr. Theatrum 3 fl. Fagylalt 2 
fl. Vacsora 2 fl.

23. Péntek, r. 7V2-kor Jósika, Fecht, Brotan. Degenfeld. Cserey 
Wentzel. Lichtenstein. Simmering. Ebéd Sophie. Miska. Estve Louis 
Széchenyi. Vacsora Vincze Eszterházy. Költség : Lohnbediener 10 fl. 
Biliét nyomtatás 8 fl. 6 pár keztyü 15 fl.

24. Szombat. Szabó 218 fl. H ázi conto 18 fl. F iacker 3 nap 35 fl. 
Lohnbediener 12 fl. Mosás 3 fl. Cserey kezébe Anyám könt. 46 fl. Juh  
ólak 18 darab 42 fl. Theatrum 3 fl. Fagylalt 1 fl. Vacsora 4 fl. Venczel
Lichtenstein ki Grumet Neusiedle lovait nézni. Ebéd Eszterházy Károly.
Estve theatrum. É jjel 12-kor el. Catharus.

25. Vasárnap, r. 8-kor Posony. Nagy catharus. Ebéd herczeg
Battyányi. Estve Széchenyi.

26. Hétfő. r. sessio. Ebéd, Nap 3 fl. D. u. Forgáts. Wenkheim.
Vasút modell.

27. Kedd. r. W entzelnek 10 fl. A jándék 1 fl. írtam  haza Nro. 11.
Circulus ; a correlatiokra nézve való resolutioról. Ebéd Nap 3 fl. D. u.
visit. W alterskirch. Vasút. Theatrum 1 fl. Andrásainál Casinó iránt.

28. Szerda. Ebéd W enkheim. Páltól 1 mázsa dohány 50 fl.
29. Csütörtök. Ebéd Gyulay. Visiták. Estve palatínus.
30. Péntek, r. irás W entzelnek. 12 fl. 30 xr. Circulusa nuncium. 

Ebéd 4 fl. Nap. Ragályi. Theatrum  1 fl. Estve Andrásy. A Ferr. pénze 
iránt a negociat. félbe hagytam.

31. Szombat, r  Deyak. Széchenyi. Regnic sessio. Farkasnál a juhok 
iránt. Ebéd Nap 4 fl. D. u. concert 2 fl. 30 xr. Theatrum 2 fl. Estve 
Andrásy.
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Április.
1. Vasárnap. Schusternek conto 56 H. W entzelnek á conto 25 fl.

11. X anthusnak diar. és act. praenum. 87 fl, 30 xr. Vasútra 125 fl. eper
fákért ajándék 6 fl. — 12 fl 30 kr. Ebéd Andrásy.

2. Hétfő. W enczelnek á conto 15 fl. Szeredre és vissza 40 fl. D. u. 
3-kor oda érkeztem. Estve 10-kor el.

3. Kedd. r. 5-kor Posony. Pakkolás. Sessio. Ragályi. Nap. Ebéd 
2 fl. Narancs 1 fl. D. u. visiták. Venczelnek á conto 25 fl.

4. Szerda. 5. Csütörtök. 6. Péntek. 7. Szombat. 8. Vasárnap.
9. Hétfő. Pesten Budán*.

10. Kedd. Ebéd Marié. Visiták. Vacsora Fejér hajónál; éjfél után el.
11. Szerda. Hajnalba Pilis. Délbe Szolnok. Estve Kardzag.
12. Csütörtök. Hajnalba Kaba. Délbe Margita. Haraklánynál szeke

rem  e ltö rt; hámos lóval haza érkeztem 11 órakor.
13. Péntek. Fenn templomozás. Mezőre lóval. Istállók. D. u. Moh- 

snepf 6-ot lőttem.
14. Szombat, r. Haraklány. Nyirséd. Snepfre. D. u. oltás. Szalán- 

kára, de nincs. Este, W esselényi Józsefné
15. Vasárnap. Husvét. Igen szép idő. Fenn templom. D. u. lovak 

nézése. Kilovagolás
16. Hétfő. r. k e r t ; alatt templom. Irásim  rendbe szedése. D. u. 

W esselényi Józsefnével juhak. Estve Tündérrel lovaglás.
17. Kedd. Wesselényi Józsefné el. Alatt templom. Károlyba küldöt

tem. Levél Kszterházy Mihálytól. Kelemen Kolozsvárra. D. u. mezőre lóval. 
Estve Bánffy Miklós és W esselényi Ferencz.

18. Szerda. Lovak nézése. D. u. Bánffyék el. Én Hadadba. Menyőn.
19. Csütörtök. D. e. Hadadba. Ebédre haza.
20. Péntek. Lovaglás, mezőre.
21. Szombat. Dr. Fazekas. Mezőre gyalog. D. u. kétszer lóval ki
22. Vasárnap r. Sólymosra s vissza, 1 óra alatt Muntyánnal. D. u 

kétszer mezőre lóval.
23. Hétfő. r. gyalog Rónára. D. u. lóval Udvarhely.
24. Kedd. r. lóval Udvarhely s Róna. D. u. Csikós kertek  gyalog. 

W esselényi Józsefék. Szép idő. Három hét ólta legelőbb eső.
25. Szerda, r. Felső kert. Mezőre lóval. Nagy eső. Dörgés. Rhéday

János.
26. Csütörtök. Lovak nézése. D. u. Bhédayval nyirsédi juh  istállókig 

onnan gyalog háza.
27. Péntek, r. mezőre lóval. Ménest és csikókat ki bocsátottuk, 

édes anyám is künn. D. u. Ménesnél. Kevés eső és nagy köd.
28. Szombat, r. jókor lóval Sólymos. Gyalog mezőre. Ju h  mustra. 

D. u. mezőre. Juh  mustra.
29. Vasárnap, r. templom. Szekerem előre Drágba. Gyalog berek. Eső
30. Hétfő. r. 5 1 /4-el. 7-kor Drág lóval. 73/4-kor Kolosvár. D. u 

Putnoky. Mihálynál. Estve theatrum  költség 5 fl.
Folytatjuk.

1 A napok egymás alá irva. A tartózkodási hely mindenikre szól.
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Báró Wesselényi Miklós ifjúkori kiadatlan 
levelei.

(1805—1825.)
Közli és ösm erteti: dr. K ardos Samu.

— Negyedik közlemény. — nd

XIX.
Kolozsvárt 22-ik Jun. 1813.

Kedves Anyám!
Ezen embertől, a ki az aranyhalakat elhozta, mostan haza- 

menvén nem mulathattam el, hogy Kedves Anyámnak ne irjak. 
— Itten a Sibai Mineralis Viznek úgy el ment a hire, hogy teg
nap prof. Winkler arra kért, hogy instáljam Kedves Anyámat, 
azon engedelemre instáljam, hogy egy leánya, a melyik már egy 
nehány holnaptól fogva contract, ottan feredhessék. Ezen kérés 
ugyan bajos és sok alkalmatlansággal van egybe kötve, de ezen 
Kedves Professoromnak kedvéért kívántam megírni Kedves Anyám
nak, melyek után kézcsokolásom mellett maradok

Kedves Anyámnak engedelmes fia

Wesselényi.

XX.
Kolozsvár 2-a Ju ly  1813.

Kedves Anyám!
A dinyét és a baraezkokat vettem, csókolom a Kedves 

Anyám kezeit érette. A baraczkokból Báró Danielnének küldöttem. 
Itten most szép idő jár. Éppen tegnap vettem levelet Eichel- 
burgtól s ide zárva küldöm. Mi mind frissen vagyunk, tanulunk, 
lovagiunk. A Párisba szándékozó ifiu gavallérok jönnek vissza 
Bécsből, mert nem bocsátják feljebb; Bethlen János katona lett 
s most lejött, hogy lovakat vegyen. írjon Kedves Anyám nekem. 
Melyek után alázatos kézcsókolásom mellett maradok fiúi tisz
telettel

Kedves Jó Anyám! engedelmes fia
Wesselényi Miklós.
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XXI.
Kolosvárt, 22-dik Ju ly  1813.

Kedves Anyám!
A Kedves Anyám leveléből frissenlétét örömmel értettem. 

A claviert tegnap kaptuk meg, jobb is, szebb is, mint a mind 
gondoltam s ugyan köszönöm újra is Kedves Anyám gratiaját. A 
másik clavieromat, ha lehetne, szeretném egy más nagyobb Forte 
piánoval elcserélni, a melyik a stimmolást jobban tartja, hogy 
küldhetném ki Sibóra, mert nem szeretném künn létem alatt 
tanulásomat félbe szakasztani. — Prof. Winklerrel már nem
sokára elvégezem az idénre való Just, melyek után fiúi tiszte
lettel maradok

Kedves Anyám! engedelmes fia
Wesselényi.

XXII.
Kolozsvárt, Ju lius 28-án 1813.

Kedves Anyám!
Báró Wesselényi József most menvén Hadadba, Sibón ke

resztül nem mulathattam el, hogy Kedves Anyámnak ne irjak. 
Mi mindnyájan frissen vagyunk, már egy nehány nap múlva a 
Just s annak repetitioját is elvégzem, instálom Édes Anyám mél- 
tóztasson legfeljebb két hét múlva utánnunk küldeni, hogy me
hessünk ki a rég óhajtott Sibóra. Az uj Clavier nagy örömet 
csinált nekem a Clavierozáshoz s nem szeretném félben hagyni 
kimenetelemmel tanulásomat, a miért nagyon szeretném, ha 
Groszpettert kivihetnők, ő, azt tartom, hogy ha Édes Anyám 
parancsolja, ki fog jönni. Utolsó levelemben irtam volt Kedves 
Anyámnak arról, hogy szeretném a kis Clavieromat egy más 
nagyobbal, a melyik a stimmolást jobban tartja s következés
képpen Sibón inkább használható, kicserélni. Erről instálom, 
Kedves Anyám, méltóztasson engem tudósitni s parancsolatját 
megírni. Melyek után kezeit alázatosan csókolván maradok

Kedves Anyám engedelmes fia
Wesselényi.

XXIII.
Kolozsvárt 29-ik Julius. 1813.

Kedves Anyám!
Milyen nagyon örvendettem a midőn a Patakynak irt leve

léből láttam, hogy nemsokára láthatom Kedves Anyámat Sibón. 
Hogy mikor küldjen be mi utánunk Édes Anyám, azt most meg
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nem írhatom, mivel magam sem tudom, hogy mikor s melyik 
nap végezhetem el vele tanulásomat, de mentői hamarabb meg 
fogom irni, hanem a lovakért küldjen be Kedves Anyám a mikor 
tetszik és a hogy tetszik. Instálom Kedves Anyámat, ne felejtse 
el a mit irtam előbbeni levelemben, t. illik a Clavier cserélésről 
s a Grosspetter kiviteléről, melyet mind a kettőt nagyon szeret
nék, mert nagy szükségem vagyon reá. ■

G. Eszterháziné, ki most itten vagyon, különös parancsolta, 
hogy irjam meg Kedves Anyámnak, hogy tiszteli, nem különben 
G. Haller Jánosné is. Melyek jelentése után fiúi tisztelettel ma
radok

Kedves Anyám alázatos és engedelmes fia
Wesselényi.

XXIV.
Kolosvárt, 2-ik Aug. 813.

Kedves Anyám!
Hogy Wesselényi Joseíf a Clavierjainkról azt mondotta, 

hogy Gaudella megcsalt, azon nem csodálkozom, mert valósággal 
Wesselényinek a sphoerák harmóniájánál is inkább tetszik a 
banco czédulák s az ostorok suhogása, de az én clavierom olyan 
jó, hogy Poltz megkért, hogy mindennap jöhessen hozzám, csak 
azért, hogy ezen a jó clavieron játszadozhasson s studirozhasson 
s Grosspetter is egész órákig játszik rajta, de a bizonyos, hogy 
még nincs éppen olyan szép hangja, mint a hadadinak, de mind
nyájan azt mondják, hogy ha ez is annyira ki lesz játszva mint 
az, éppen olyan szép hangja lesz, csak nagyon sokat kell rajta 
játszani. Most mivel kimegyünk s vagy 3 hónapot itt játszottan 
kék lenni, ami pedig neki igen felette nagy kárára lenne s na
gyon romlanék vele, közmegegyezéssel azt határoztuk s a Clavier 
csináló is helybe hagyta, hogy vigyem ki magammal; itten épen 
oly módon be fog pakkoltatni, mint a hogy Bécsből jött az ide
való clavier-csináló által, a ki igen ügyes ember. A mi Gross- 
pettert illeti, ő most Augustusban ki nem jöhet, mert Gaudella 
reábizta a Wesselényi Jósef gyermekeinek a tanítását s ezeken 
kivül is még sok tanítványai vágynak, de mostan ád annyi musi- 
kálét, hogy addig, a mig a Wesselényi Jósef gyermekei innen 
elmennek, megérem vele, akkor pedig, ha Anyám parancsolja, ki 
fog jönni Sibóra. A több portékáinkra nézve, a mint gondolom, 
elég lesz két ökör szekér. Mi nékünk pedig, ha méltóztatik, 
Kedves Anyám, küldjön ezen hónap 12-ére két alkalmatosságot 
bé, s azzal mindnyájan kimegyünk. A lovak után pedig küldjen 
Édes Anyám mentői hamarább bé. Melyek után alázatos tiszte
lettel maradok

Kedves Jó Anyám! engedelmes fia:
Wesselényi Miklós.
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P. S. A clavirnak hoszsza nyolcz, szélessége négy Schuch. 
Instálom, Kedves Anyám méltóztassék jó nagy szekeret küldeni, 
mert ámbátor az élin fog feküdni, de mégis nagy helyet foglal el.

Délbe 12 órakor.
Wesselényi.

XXV.
Kolozsvárt, Jan. 13. 1814.

Kedves Anyám!
A mióta a hajdúktól küldött levelem által tiszteltem Kedves 

Anyámat, semmi változás mirajtunk nem történt. Vizitáimat 
többnyire már mind megtettem. G. Bethlen Gergely nálla létünkkor 
azt mondotta, hogy nagyon megvolt ütődve azon, s nagyon cso
dálkozott rajta, hogy Kedves Anyám néki az én tőllem küldött 
levelére nem válaszolt; úgy látszik; hogy contravertálja. Az idén 
fársáng nem lesz. — Cons. Kenderesinéi is voltunk, nagy benne 
a  változás, egészen megfordította a köpönyeget. Kendeffy Ádám 
most itt van, nagyon megcsalódtam a rólla formált gondolatom
ban; ő egy igen becsületes s emberséges ember lett, a kávé
házba nem jár s mindég jó társaságba vagyon. Mikor bejöttünk 
a jágerektől, volt itt vagy 6 Compania, a tisztjei igen imperti- 
nensek voltak, az erdélyieket szüntelen mocskolták, poltron s 
minden névvel illették, melyért Kendeffy megharaguván a legfőbb 
mocskolót ki hivta, de ezt a courage elhagyván, arra . ment ki a 
dolog, hogy Kendeffit megkövette s a tisztek egészen meg
hunyászkodtak. — Instalom Kedves Anyám, irjon nekünk mentői 
hamarább, addig is a kezeit alázatosan csókolván, fiúi tisztelettel 
maradok

Kedves Anyám! engedelmes fia
Wesselényi.

Küldök Kedves Anyámnak ide zárva egy kalendáriumot.

XXVI.
Kolosvárt 14. Jan. 1814.

Kedves Anyám !
Minekutánna a Kedves Anyámnak szoló levelemet már 

becsináltam volna, jutott egy dolog eszembe; itt most egy igen 
nagyon jó festő vagyon, a ki muszkaországból jött s itten is már 
igen szép miniatűré képeket dolgozott, igen jó volna, ha Kedves 
Anyám a szegény apám képét bekiildené, hogy copiroztatnók. 
Kezeit alázatosan csókolom s fiúi tisztelettel maradok

Kedves Anyám ! engedelmes fia
Wesselényi.

(Folytatjuk.)
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és védőjéhez irott levelei.

— Közli és ismerteti: Dr. K ardos Samu. —

(Negyedik közlemény.)

X lV -ik levél.

(Októb. 24. 1837. Édesanyjának irt levél.)

Kedves Anyám! Feleletül utolsó levelére ezeket: Ha septemb. 
végével irott levelemet V. director ur kézhez nem adhatónak 
ítélte, óhajtottam volna, méltóztassék visszaküldeni; mert én úgy 
gondolom, ha annak nem adatik át a levél, a kihez irva lön, 
vissza kellene talán kerülnie oda, a honnan íratott.

Arról, a mit kedves anyám ir, miképen t. i. az, hogy jegy- 
7. étim Bm yovszky nrnak átadattak, úgy a mint irtam a perbe be 
is iktattattak, tudtomra adatott légyen, mindaddig, mig édes 
anyám leveléből olvashatám, semmit sem tudtam. De ez magá
ban mindegy, az azonban nem mindegy, hogy úgy iktattattak a 
perbe jegyzetim, amint irtam azokat. Mert az nem volt kidolgo
zott munka, csupán egy délután hirtelen összefirkált rapsodicus 
jegyzetek, miket jóformán át se olvastam és igy bizonyosan nem 
alkalmatosak arra, hogy a perbe úgy iktattassanak, a mint irva 
voltak, hanem csak némi pontokra nézve utasításul, s a szem
pontnak, melyből én a dolgot tekintem, Benyovszky urra nézve 
felvilágosításul kell vala szolgálniok. És én, ha nem emlékezem 
is mindenre, amit irtam, annyit mindazáltal tudok, hogy ha azok
nak — úgy a mint én irom — perbe iktatásukat gyanithatám, 
legalább jól végig rostálom vala s rostálva némelyekre többet, 
némelyekre kevesebbet, némelyeket másképen mondok. De csu
pán utasító jegyzetekre több gondot fordítani nem véltem szük
ségesnek. Ezt tehát sajnálom, hogy igy tö rtén t; de megtörténvén, 
édes atyámat alázatosan kérem, méltóztassék Benyovszky ur 
távollétében is azon lenni, hogy a kir. fiscus, ha még erre is 
akar felelni, ne késnék felelete beiktatásával s az közöltetnék 
velem mielőbb, ha lehet még törvényfolyam előtt, mert az utolsó 
szónak az alperesének kell lenni.
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Hogy a könyvek, irás és egyebekre nézve édes anyám hinni 
akarja, hogy eddig haladván a késedelmezés, már nem lesz rájok 
szükségem: azt szeretem egy részről, mert des Menschen Wille 
ist sein Himmelreich; de másrészről jó lesz kétkedni a hitben 
s akaratban, nehogy a csalatkozás — minthogy váratlan — két
szeres súlyos legyen.

Kézhez nem adott levelemből egy pontot ide irok rövid 
foglalatban; ez tán csak kézhez adatik. És ez azon kérés ismét
lése, hogy miután édes anyám látja a múltak tapasztalásából, 
miképen minden járása, kelése, könyörgése még eddig legkeve
sebbet sem használt s még csak egy könyvet sem tudott számomra 
eddig kinyerni; méltóztassék jövendőre e hasztalan fáradozással 
felhagyni. Hogy gyümölcsöt s egyebet nem küldött édes anyám, 
az jól történt. De én holmi fogmosó eszközöket is kértem (mert 
fogaim most gyakran fájnak) ez elvillant szemei elől édes anyám
nak. Ez iránt tehát kérésemet ismételem, s azt is jelentem, hogy 
a küldött pénz elfogyott. Egyébiránt kedves szüleim kezeit csó
kolom, testvéreimet ölelem. Kedves anyámnak engedelmes fia :

Lajos.

XV-ik levél.

(1837. Novemb. 3. Édesanyjához irt levél.)

Kedves Anyám! Oktob. 23-ról és nov. 1-ső napjáról irott 
becses leveleire, a küldöttekérti köszönetén kivül kevés felelni 
valóm van. Fő dolog, hogy egésségem némi idő óta szokatlan jó 
állapotban lévén s most még csak gyomorfájási bajaim sem al
kalmatlankodván, nincs ok, sem szükség e részben aggódni és 
azért ámbár, (hogy ismételt kérdésére feleljek Édes anyámnak) 
a szabadra nem megyek is oly gyakran, mint óhajtanám, s ma
gok azon tiszt urak is, kiknek társaságukhoz van kötve kimene
telem, bizonyosan szívesen megtennék, ha hivatalos foglalatossá
gaik gyakrabban engednék; mindazáltal egésségem — a mint 
irám — most jó lévén, e részben akármi lépést tenni nemcsak 
szükségtelen és felesleges, sőt kívánságommal merőben ellenkez
nék. Én látom itt a körülményeket, ez máskép nem lehet. Aztán, 
ha van törvény az országban, egy pár hét alatt csak vissza kell 
adatni szabadságomnak, ha nem adatik, akkor nem kell sem le
vegő, sem semmi,

Szeretem, hogy a pernek vagyis inkább, hogy a kir. fiscus 
feleletének, még a folyó törvényszünet alatt közöltetése megígér- 
tetett, úgy, hogy válaszolni is lesz idő. Azonban a törvényfolyam 
gondolom holnaphoz egy hétre már kezdődik s igy egy két nap 
alatt kell a közlésnek megtörténni, hogy a puszta ígéretben ne 
maradjon. A be nem vallott szó nagy lelki teher. Tehát kétsze
resen örvendek, hogy Wilderspin lefordításában dolgozni megen
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gedtetett. Mindazért, mert kurtábbak lesznek végtelenül hosszú 
napjaim, mindazért, mert a kisdedóvó egyesületnek adott szava
mat beválthatom. De ha meggondolom mi későn teljesedik a 
kérésem s hogy már épen akkor teljesedik, midőn a törvény fo
lyam, melynek első három napjaiban Ítéletet hozni Ígértek, aj
tónk előtt van — egy kissé rossz jóslatot vezethet.

Kérem édes anyámat, méltóztatnék a kis német-magyar 
zsebszótáromat átküldeni, ezt talán csak megengedik, mert for- 
ditásközben néha nem jő egy-egy pár szó az embernek emléke
zetébe, ha mikép dörzsöli is a homlokát. Egy rakás könyv czimet 
rég közlöttem a directoratussal, hogy a sok közül választani 
lehessen, a minthogy egy könyvet küldöttek is s azt elolvasván 
épen ma egy hete már vissza is küldöttem, de még másat nem 
kaptam helyében. Édes atyám visszajött-e már Kossuthról? A 
szállásról semmit sem irt még édes jó anyám. Azt sem tudom 
jóformán, ha észrevételeim következésében nem változtatták-e 
meg szándékjokat s ha nem mindenesetre is, hogy lehet az uj 
szállással megelégedni.

A kis fiút csókolom. Édes anyám tudja házi körülménye
inket, ha eszközölhető, tán még most sem volna késő Pistát ide 
venni. Igen el fog durvulni azon a Patakon s a gyermekkebel 
fogékony: alig tudjuk majd legyalulni durvaságát.

Nem irja édes anyám, ha jobban van-e Miklós báró és 
Szirmay ?

Kezeit csókolom. Testvéreimnek a távollévőknek is ölelé
semet. Engedelmes fia

K. Lajos.

XVI-ik levél.

( 1837. Nov. 18. Édesatyjának irt levél.)

Kedves Atyám! Kossuthra utazását édes anyám leveléből 
megértvén, minthogy visszajöveteléről sokáig semmit sem hal
lottam, szinte aggódni kezdettem már, hogy a késő őszi rossz 
idő s utak, valami kedvetlen bajt okoznak, mig végre t. Be- 
nyovszky ur legalább megérkezése iránt megnyugtatott; óhajtanám 
nagyobb megnyugtatásul azt is tudni, ha szerencsésen járt, mula
tott s érkezett-e meg édes atyám. Ezt azonban csak egy-két 
szóval; mert bár elég szigorú korlátok s censurák közzé volt 
eddig szorítva levelezésünk, ezentúl még szükebbre kell azt szorí
tanunk, miután a pernek tegnapelőtt velem történt közléséből 
többek között azon kedvetlen tapasztalást is vala alkalmam 
szerezni, hogy a directoratus a gyengéd családi viszony-szőtté s 
az ő s még más bírálaton is keresztül ment levelezésünket, néha 
a perben producálgatni s ellenem fegyverül forditgatni jónak és 
illendőnek látja. Ilyesmire mentői kevesebb alkalmat kívánnék 
szolgáltatni, mert megvallom, én a családi szövetkezéseket mindig
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oly gyengédeknek, oly szenteknek hittem s tartottam, hogy ennél
fogva az ily tapasztalás nekem érzékenyen fáj. Hogy szabadsá
gom kérdésének mielőbbi eldöntésére nézve a szükségeseket 
kedves atyám megtenni méltóztassék: eziránt kérésemet említe
nem sem kellene, mert hiszem, az különben is megtörténik. 
Valóban ideje volna már 6V2 hónap után a kérdést eldöntve 
látni, ámbár én tudom, hogy még is haladni fog e miatt, vagy 
valami miatt, de haladni fog.

Az Eszterházy sorsjátékos kölcsönéből minden idei deczemb. 
1-ső napján szokott néhány száz szám kihúzatni; ha alkalmat
lanság nélkül s hátramaradást nem okozva megtörténhetnék, 
alázatosan kérem édes atyámat, méltóztassék egy számot vétetni 
36—40 pengő forint az ára, de ha ki nem jő, aki azt a jövő 
húzásig megtartani nem akarja, 1, legfeljebb 2 forint veszteség
akármelyik statuspapiros kereskedőnél (minők Malvieux, Bieder- 
mann stb.) akármikor beválthatja.

Hogy esett ki a szüret a Hegyalján ? Lujzi húgom visszajött 
e m ár? Édes szüleimnek kezeit csókolom, testvéreimet s a kis 
fiút ölelem, engedelmes fia

Lajos.

X VII-ik levél.

1837. Deczember hónapban. Édesatyjához irt levél töredéke.1

Ami az ítéletet illeti: hogy arra kedves atyámnak több 
észrevételei vannak, azt elgondolhatom. Hogy Benyovszky ur az 
ítéletet apellálta, az helyesen történt. Én kérem, vegye ki a pert 
(azt meg nem tagadhatják) s irja be az apellátára nézve, amit 
kedves atyámmal szükségesnek tartanak. A külön folyamodás be
adása haszontalan lépés volna. Lovassyak dolgában megtanultuk, 
hogy folyamodásra a t. k. tábla nem hoz végzést, hanem azt a 
perhez csatolja. Jól emlékezem ugyan, hogy midőn a k. ügyigazgató ur 
Ágoston barátom előtt a ,levata“ napján tett kérelmemnek a hus- 
vétutáni törvényfolyam alatt el nem döntését mentené, igy szólott: 
„különben is vagy én appellálnám, vagy ez ur appellálná, a septem- 
viratus pedig együtt nem ül, s igy nem nyerne az semmit* Ez 
szóról-szóra igy volt. Azonban én tudom, hogy most a vádló fél 
igy fog felelni: „közben szóló Ítélettel felebvitelnek helye nincs*, 
mert nagy külömbség ám, hogy én nem appellálok. Minden igye
kezet tehát haszontalan lesz, de megtenni, mennyit illendőség en
ged, kötelesek vagyunk. Én nem tudom, az appelláta megenge
dését jobb-e sürgetni; vagy talán magának azon Ítéletnek teljesit- 
hetésére módot kérni, s igy némileg egy declarátióra ítéletért 
esedezni, ami épen nem szokatlan dolog. Az Ítélet azt mondja:

1 E szám alatt levő levélből csak ezen töredéket közölte a fiscus Lajos 
szüleivel. (Wesselényi megjegyzése a 17. levél alján.)
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félre veti ellenvetésemet, mert a felperes végső Ítéletet k é r ; én 
pedig per derekába bocsátkoztam. Az első csak nem szabhat 
törvényt; a másik csak akkor lehetne ellenvetés, ha kifogással, 
törvény értelmébeni exceptioval éltem volna, amit én nem tet
tem ; hanem esedeztem birói oltalomért, hogy magamat a törvé
nyek rendelése szerint in merito védelmezhessem. Tovább oda 
utasít a t. k. Tábla: adjam elő védelmemet érdemileg. Én ezt 
örömest tenném s azért szükségesnek látom, a perben reám 
ruházott költségeknek teljesítését a törvény értelmében lehetsé
gessé tenni, hogy magamat védelmezhessem s az Ítéletnek eleget 
tehessek.

Akár declaratória Ítélet kérését, akár a feljebbvitel sürge
tését választja is Benyovszky ur kedves atyámmal egyetértőleg, 
esedezem, méltóztassanak azt vagy azonnal perbe iktatni, vagy 
legalább Benyovszky ur, — ha hétfőn hozzá szerencsém lészen, — 
méltóztassék kész munkát hozni, a körül ményekrőli felvilágosítás
ról mindenesetre kikérem. És akármerre is fogja magát édes 
atyámmal egyetértőleg határozni; replicája végére ezeket kívánom 
szóról-szóra iktattatni.

„Azon esetre mindazáltal, ha az alperes azt, hogy a fentebbi 
birói ítélet teljesítése lehetővé tétessék, következőleg magát a 
törvény értelmében védelmezhesse, sem a t. k. Táblától, sem a 
főmlgu hétszemélyi Táblától meg nem nyerhetné; az alperes sa
ját személyes javát magasabb és nemesebb tekinteteknek örömest 
alája vetvén, tartozó tisztelettel, de egyszersmind ünnepélyes 
határozottsággal kijelenti, hogy a sokszor idézett törvényekkel 
ellenkező fogsága kényszeritett helyzetéből a t. k. Tábla Ítéleté
nek eleget tennie, úgy természeti, mint inkább erkölcsi lehetet
lenségnek érzi, s azért más szava nem lehet a perben alperes
nek, mint azon esedezés: méltóztassék a tisztelt itélő szék ezen 
morális lehetetlenséget a törvény értelmében megszüntetni s ezen 
elvet szabván ki ügyvéde munkásságának is mellőzhetetlen ös
vényéül, ha tovább is mostani morális lehetetlenségben hagyatik: 
nincs egyéb hátra, mint az Isten akaratjában teljes megnyug
vással várni az áldozat óráját. Ezt mindenesetre a perbe iktatni 
kérem: ettől semmiképen el nem állok, s ha hétfőig megtörténik, 
szeretni fogom. A jövendő Ítélet közlése pedig akár egy, akár más 
részről, reményiem nem fog oly sokára késni, mint a mostani.1

(Folytatjuk.)

1 E levél ezzel véget ér.
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Kossuth Lajos Debreczenben kelt nyílt, 
rendeletei.

K özli: dr. K ardos Samu.

I.

431. sz.
N yilt rendelet,

mellynek előmutatója Vas Gereben az országos honvédelmi 
bizottmány által megbizatik, hogy Debreczen környékén a nép fel
világosítása és jó szellemben tartására, nevezetesen mi jelen har, 
czias körülményekben egyik lég főbb föladat: azt a guerilla csa
patok czélszerüségének meg értésére s az illy csapatok képezésére- 
valamint a rendes csapatokhoz! csatlakozásra s ha meg kivántat- 
nék általános fölkelésre buzdítani s kitűnő hazafiságra lelkesíteni 
mindent elkövessen.

Ha pedig illy önként alakult csapatok bizalma őt vezetőjéül 
óhajtaná vagy valamely tisztség elvállalására felszólítaná, ezt a 
kormányhoz tett jelentés mellett elfogadni följogositatik.

Ennél fogva tudtul adatik mind azon hatóságoknak, elöl
járóknak s egyes tisztviselőknek, kikkel a fentebb nevezett a 
kitűzött czél érdekében érintkezésbe jő, hogy őt mint a nép fel- 
világositásárb. megbízottat tekintsék s törvényszerű és hazafiui 
működéseiben támogassák.

Költ Debreczenban, Január 16-án 1849

a honvédelmi bizottmány elnöke 
(P. H.) Kossuth Lajos.

(V. Ferdinánd pecsétjével. Eredetije dr. Kardos S. gyűjtem ényében.

II.

N yílt rendelet,

mellynek erejénél fogva felelet terhe alatt meg hagyatik 
minden hatóságoknak, egyes tisztviselőknek és elöljáróknak, hogy 
Dobrosy István urnák, ki a kormány által Perczel tábornok úrhoz

Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 67.136



Kossuth Lajos Debreczenben ke lt n y ílt rendeletei. 67

mint futár küldetik, az előfogatokat azonnal kirendelni és nékie 
mindenben segédkezni szoros kötelességüknek ismerjék.

Debreczenben, Január 24-én 849

a honvédelmi bizottmány elnöke
(P. H.) Kossuth Lajos.

(Más Írással.) Debreczentől Szoboszlóig 12A állomásra vitte 
Debreczen Város kotsitsa Szücs János. Fogat bér minden lótól 
20 kr. l 2/á állomásra két Rfrt. ezüstbe.

Kivül: Láttam Kardszag 25/1. 1849 és szolgáltassák ki.
Újházi.

Látta Debr. Jan. 28. 849. Barcza Lajos rendőr.
(P ecsé t: Miniszterelnöki. Eredetije dr. Kardos S. gyűjteményében.)

III.

N yilt rendelet,

mellynek erejénél fogva felelet terhe alatt meghagyatik min
den közbe eső törvényhatóságoknak, egyes tisztviselőknek és elöl
járóknak, hogy a kormány által küldött futár Láng  Mór urnák — 
a szükséges előfogatokat készpénz fizetés mellett azonnal kiren
delni és nekie mindenben segédkezni múlhatatlan hazafiui köte- 
lességöknek ismerjék.

Debreczen április 25-én 849
az ország kormányzó elnöke 

Kossuth Lajos s. k.1
Láng Mór futár ápril 25-én kiindulván Debreczentől, Böször

mény, Nánás, Lök, Tokaj, Szerencs, Gesztely, Miskolcz, Ónod, 
Polgár, Újváros falvakon és városokon keresztül négy nap alatt 
tette meg az utat. Ápr. 28-án érkezett vissza Debreczenbe, amint 
ez a nyilt rendeletre vezetett előljárósági följegyzésekből meglátszik.

i Kossuth Lajos ezen a debreczeni uralom utolsó napjaiból szár
mazó nyilt rendelete Tóth András  helybeli jeles szobrászunk birtokában 
van. Ugyancsak az 5 tulajdona Kossuthnak 1857 febr. 27-ról Londonban 
kelt angol nyelvű levele is, amelyet Vámbéri Ármin fordításában folyó
iratunk múlt számában közöltünk.

5*
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Régi irók és államférfiak levelei.
Közli: dr. K ardos Samu.

A) Pázmán Péter — Perényi Ferenczhez . 1
(Czobor Imre jószágainak kiadása ügyében.)

Magnifice Domine Amice nobis observande!
Salute ac officiorum commendatione praemissa. Istentől sok 

jót kévánok kegyelmednek. Az iffiu Czobor Imre talála meg en
gem levele által, jelentvén, hogy kegyelmed difficultalna jószágát 
kezéhez ereszteny. Mivel azért immár olly állapotban vagyon, 
hogy magát elégnek áléttya jószágának gondviselésére, mind az 
igaz atyafiuy szeretet s mind az közönséges igasság arra viszi 
kegyelmedet, hogy kegyelmed bocsássa kezéhez, a mi az eövé. 
Ha mi kára leszen abból, magára vessen. Mert még amaz nagy 
Atyays, ki atta részét az tékozló fiunakis.

Hallom, hogy kegyelmed Reversalist adót Czobor Imre Uram
nak, mellyet azért én nem olvastam. De ha kegyelmed Reversa
list adottis, affelől kegyelmed bátorságossan kezéhez bocsáthattya 
az iffiunak az jószágot. Vagyon abban mód, hogy annak az Re- 
versalisnak ereje el rontassék. Jóllehet irtain Czobor Imre Uram
nak, hogy azt az Reversalist meg külgye kegyelmednek. Az ke
gyelmed beöcsületes hire nevének eöregbülésére leszen, ha azon 
nem kap, a mi az árvájé. Ezzel. Isten sokáig éltesse kegyelme
det jó egésségben.

Pozsony 4 die Septembris 1630.
Magnf. Dois. Vrae.

ad omnia officia addictus 

Cardinalis Pazman, m. p.
Kívül: Magniflco Domino Francisco de Pereny etc. Domino 

Amico nobis observando.
Vörös viaszba nyomott biborosi pecséttel. Ivrét. Eredetije dr. Kar

dos Samu gyűjteményében.

i Perényi Ferencz Ugocsa vm. főispánja. Elébb Lippai György esz
tergomi érsek befolyására belépett a jezsuita rendbe 1617-ben ; később 
azonban nem akarván nagy vagyonáról s a világ örömeiről lemondani, 
kilépett a rendből s elfoglalta Ugocsa vármegyében főispáni állását. — 
A közölt levél tanúsága szerint azon időben Czobor Im rének gyám ja a 
jószágainak kezelő gondnoka volt. (Szerk.)
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D) Deák Ferencz levelei gróf Széchenyi Istvánhoz . 1 

I.

Tisztelt Barátom ! Gábornak2 egészségi állapotától függ, ha 
távozhatok-e holnap tőle. Ha igen, akkor holnap este nyolcz 
óráig szabad leszek, de tovább nem. Tudósítson tehát holnap ide 
ülésbe az időről és helyről, a hol találkozunk.

Nov. 28-án 1842.
Tisztelője

Deák.

II.

Tisztelt Barátom ! Klauzál jobban van s én nyugodtabb va
gyok. Ebédre nem mehetek ugyan Önhöz. De ebéd után 5 óra
kor megfogok Önnél jelenni s akkor hatig egy óránk lesz. Ha 
azonban ez nem lehető Ön részéről, holnap találunk üres időt, 
mert úgy hallom, ülésünk nem lesz. Engedelmet a porzásért, de 
itt blotting papir nincs kezemnél.

Tisztelője
Deák.

Ej Horváth Mihály püspök — br. Perényi Zsig- 
mondhoz.

A hírneves történetíró és Csanádi püspök, majd az 1849. 
máj. 2-án Szemere Bertalan elnöklete alatt megalakult minisz
tériumban a vallás- és közoktatásügyi tárcza vezetője, az ország
gyűlésnek Pestről való menekülése után, miként ebből a levél
ből is kitűnik, nem jelenhetett meg mindjárt a debreczeni or
szággyűlésen ; de később nemcsak hogy megjelent, de mint a 
hazafias főpapság egyik legtekintélyesebb tagja résztvett a fő
rendiház minden tanácskozásában, sőt a függetlenségi nyilatkozat 
megszerkesztésében is. És amikor nyilvánvaló lett, hogy a csá
szár a szabadságért harczoló nemzet leigázására az oroszokat 
segítségül hivta, ő volt az, ki 1849 máj. 18-án Debreczenből az 
utóbb közlendő proklamácziót a haza minden felekezetebeli lel
készeihez kibocsátotta:

1 Mindkét levél eredetije a M agyar Tud. Akadémia Széchenyi m ú
zeumában.

2 Gábor, kiről itt szó van — Klauzál Gábor, Csongrád vármegye 
hires követe, Deák Ferencznek egyik legkedvesebb embere. (Szerk.)
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Méltóságos Báró s Alelnök Ur, különösen tisztelt Uram !
Az ünnepek után Pestre visszatérni szándékozván, január 

4-én indultam útnak, de csak Czeglédig mehettem. Ruháim stb. 
részint Pesten, részint Makón lévén, Szolnokból egyenesen nem 
utazhattam Debreczenbe, visszatértem tehát Makóra, itt szándé
kozván maradni mindaddig, mig kivált Pesten maradt fehérne
műimet valamely alkalommal kihozathatom. Most már nem is 
tartóztat egyéb, mint utainknak, kivált Nagy-Váradig feneketlen 
roszasága, más részről pedig azon meggyőződésem, hogy miként 
a „Közlönyének szinte tegnap legelőször vett egy pár lapjaiból 
is kivehettem, a felső ház, elegendő tagok hiánya miatt Debre
czenbe alakulhatni bizonyosan nem fog. Mind e mellett is azon
ban hazafiui és elmulaszthatatlan kötelességemnek tartom azon
nal megjelenni az országgyűlésen, mihelyt értesülök, hogy a je
lenlétem bármi oknál s viszonyoknál fogva is hasznos lehet és 
kívántatik. Alázatosan kérem ennélfogva Méltóságodat, kegyes
kedjék engemet pár sorral tudatni, vagy ha személyesen nem te
hetné, tudósittatni: szükséges-e, kivántatik-e megjelenésem Deb- 
reczenben. Mert megvallom, hogy ha jelenlétem sem a felsőház 
meg nem alakulhatása esetében, sem egyéb bármi tekinteteknél 
fogva nem igényeltetik, felutazni már csak azért sem akarnék, 
mivel a szerint ott egyedül henye néző szerepet kellene viselnem, 
holott az alatt itt tanácsaim s a lelkészek buzditgatása által al
kalmilag némi jót mégis csak tehetek. A seregnek bánságbóli 
kivonulása mondhatatlan nyomort hozott a tartományra. Itt most 
valóságos népvándorlás van. És szivrepesztő nézni a szerencsét
len ezreket, kik mindennek hiányában kivándorolván, a Maroson 
innen fekvő városokat meglepik. A seregnek kivonulása által 
mintegy 80—90 ezer ember lett földönfutóvá s áldoztattak fel 
Fehértemplom és Versecz s más városoknak eddig annyi erőt ki
fejtett polgárai, kik most annál szerencsétlenebbek, minthogy 
nemcsak eddigi, oly tetemes áldozataik váltak hasztalanokká, ha
nem a ráczokat is dühösségre ingerelték maguk ellen hősies el- 
lentállásuk által. Én a hadi combinatiókat nem ismerem; feltét
lenül tehát nem rosszalhatom a had kivonulását. Sőt megnyu
godnám benne, ha az alvidéki tábor a felső tábor erősítésére 
küldetett volna. Miután azonban az alatt, mig Bánságból a tábor 
kivonult, Szegedre mintegy 10 ezernyi sereg gyüjtetett össze, le
hetetlen fájdalommal nem tekintenem a feláldozott bánságiakra. 
Ha azon erő, mely most Szegeden van, régi helyén marad, az 
alsóbb vidék és Szeged is most biztosítva marad. Most azonban 
az alsó vidék már elveszett, a falvak rendre kipusztittatnak és 
fölégettetnek és ha a ráczok nagyobb seregben gyűlnek össze, 
mit azelőtt lent levő seregünk könnyen meggátolhatott, még 
Szeged is félhet. Ha befolyása által valamit változtathat Méltó
ságod az operátiókban, méltóztassék oda munkálni, hogy Becs
kereknél és Verbásznál újonnan legyen táborunk. Én legalább
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C) Báró Wesselényi Miklós levele Ragályi Tamáshoz Borsodvármegye követéhez1 
(Wesselényi kedvencz eszméje, az erdélyi unió tárgyában.)
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szerepelt. (Szerk.)
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j
inkább áldoznám fel Aradot, mint egész Bánságot. Kegyes vá
laszát mennél előbb kikérném, mély tisztelettel vagyok Makón 
1849-ki január 23-ban Méltóságodnak

alázatos szolgája
Horváth Mihály, 

Csanádi püspök.
Eredetije br. Jósika Samuné szül. Jósika Irén birtokában.

F) Horváth Mihály kultuszm iniszter 
kiáltványa .1

Felszólítás s illetőleg rendelet a haza minden felekezetbeli
lelkészeihez.

Rendelem a’ mint következik:
1. Minden vallás felekezetbeli lelkész legszigorúbb köteles

ségének tartsa a’ f. hó 27-től számítandó három héten át min
den vasárnap, ezeken felül pedig az első és második hét csötörtö- 
kén, mindöszve tehát ötször, a’ néphez a’ szabadságharcz ernye- 
detlen folytatására, ’s midőn az majd az illető hatóságtól kihir- 
dettetik, népfelkelésre ’s minden egyéb áldozat készségre lelkesitő 
beszédet tartani.

2. A’ romai és görög-egyesült katholicus lelkészek különösen 
a ’ fentebb meghatározott idő alatt, minden ünnep, és vasárnap 
’s azon két csötörtökön is, mellyen az egyházi beszéd tartandó 
leszen, egyházi menetet, (processiot) tartsanak; könyörögvén az 
alatt isten szent felségéhez, igazságos fegyvereink győzelméért, 
ellenségeink megszégyenitéseért, a ’ nép vallási és polgári sza
badságának fentartásáért, ’s azért hogy a ’ népnek erőt, buzgal
mat, kitürést és áldozat-készséget adjon, szabadságát megvédeni.

3. Jövő junius hó 6-kára eső szerdára országos nemzeti 
böjt hirdettetik, mit minden felekezetbeli lelkész híveinek tudtára 
adni kötelességének ism erje; intvén őket annak szigora megtar
tására, hogy isten hatalmas segedelmét szent iigyijnk gyámolitá- 
sára ez által is kiérdemeljük.

4. Az ide mellékelt imádság az isteni szolgálat alkalmával 
mindennap, a’ katholicusoknál különösen a’ mise és vecsernye 
után, az oltári szentségnek is kitételével, áhitatos érthető ’s buz
dító hangon olvastassék fel a’ nép előtt.

5. Ezen könyörgés befejeztével azonnal és azon nap még 
egyszer hozassanak meg a’ templomok minden harangjai, hogy 
azok megható zengzetének árján küldjék fel a’ hívek áhitatos 
keblök utó fohászait a ’ népek istenéhez áldást kérve le igazságos 
fegyvereinkre.

1 Eredetije dr. Kardos Samu gyűjteményében. Nagy féliv terjedelmű 
plakát alak.

I
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6. A’ fölkelés esetében pedig magok az egyháznak főpász
torai és papjai, ünnepi öltözeteikben, áljának meg a’ nép élére, ’s 
a’ vallás mindenható szózatával buzditsák a’ népet a’ vallási és 
polgári szabadság megoltalmazására, hogy a’ béke napjai, isten 
dicsőségére, mennél hamaráb bekövetkezzenek.

Egyébiránt a’ haza megvárja minden hü fiától, kik közt a’ 
lelkészek már szent hivatásuk által is oly kitűnő helyet foglalnak 
el, hogy minden lehető alkalmat megragadva czélszerüen fel- 
használandnak a’ nép felvilágosítására ’s lelkesítésére, miszerint 
az, vallása, hazája, szabadsága, tűzhelye védelmében megtörhet- 
len, kitartó, minden áldozatra kész legyen, ’s a’ milliók egyesitett 
ereje, ellenálhatlan hatalommal verje meg, irtsa ki és semmisítse 
meg a’ szabadság gyilkosok zsoldos seregeit, mellyeket semmi 
eszme, semmi erkölcsi erő nem lelkesít, mellyek jönnek, mivel 
csordakint hajtatnak át hazánk határain.

Debreczen, május 18. 1849.
Vallás ’s közoktatásügyi minister

Horváth Mihály, 
vál. csanádi püspök.

G) Tompa Mihály levele — Yachott Sándornéhoz. 1

(Bajza József családja érdekében.)

Tisztelt Nagysád!

Feleségemnek szerencséje lévén ismét Nagyságodhoz mehetni, 
használom az alkalmat Szent László egy példányát átküldeni, 
mellyre mintegy három év előtt fizetett elő Nagyságod nálam, de 
a mellyet csak most kaphattam meg.

Bátor vagyok egyszersmind egy igen nagy kéréssel alkalmat
lankodni Nagyságodnak. A becsületes gazda elöregedett szolgáját 
nem csapja el magától, sőt az öreg hűséges állat is holtig táp
lálékot talál nála, azért, hogy már nem szolgálhat. Ha igy volna 
az emberi társaságban is, bizony jó volna! De a kik éltök dere
kát átizzadták a közérdekekben, vénségökre koldulnak.

A nemzet egyik legjelesebb fiát Bajzát a gondolható szeren
csétlenségek legnagyobbika érte, t. i. megőrült, kórházban van, 
lánczokba verve és saját nejét és árváit sem ismeri többé. El
borzad az ember, ha meggondolja, mivé lehetünk mi okos és 
kevély teremtések! Nehány jó ember, mint Ragályi Ferdinánd és 
egy pár jó baráti, az elhagyatott, s koldusbotra jutott özvegy és 
árvák javára nehány fillért tettünk össze. E tárgyban vagyok 
bátor én is Nagyságod kegyességéhez folyamodni egy pár garas

* Eredetije dr. Kardos Samu gyűjteményében.
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segedelemért! A kinek magának is nagy és mély fájdalma v a n : 
az érti e szerencsétlen asszony szenvedéseit! . szerette férjét 
és elvesztette, de nem egyszerű halállal, mert férje halva, de 
temetve nincs, nem él már, de szenved, s naponként látja a 
szegény asszony őtet haldoklani, de meg nem halni.

Vegyük hozzá, hogy az ilyen szenvedő asszony éhezik és 
gyermekei kenyeret kémek tőle, mellyet nem adhat! Rettentő 
állapot!

Érette esedezem Nagyságodnak egy pár fillér segedelemért.
Egyébiránt teljes tisztelettel vagyok Hamva, január 31. 1854.

Alázatos szolgája 
Tompa Mihály.
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Néhány szó a Magyar Tudományos Akadémia 
Széchenyi múzeumáról.

Megvallom, hogy a szobrok iránt sohasem tudtam valami kü
lönös módon érdeklődni és nagyon lelkesedni. Nem különösen itt 
nálunk Magyarországon, ahol gomba módra szaporodnak a rossz 
szobrok és vajmi ritkák a jó iskolák. Még Séchenyivel és Wesse
lényivel, Deákkal vagy Kossuthtal szemben sem tennék e tekintet
ben kivételt. Százezrekbe került a Széchenyi és Deák szobra. És 
e két hatalmas egyéniség szobra olyan gyarló munka, hogy alig 
lehet azokra szánalmas mosolygás nélkül tekinteni. A Wesselényi 
Fadrusz alkotta szobra Zilahon már úgy a felfogás, mint művészi 
kivitel szempontjából olyan becses alkotás, s ami fő, olyan kevés 
pénzbe került, hogy azt még a mi szegény társadalmunk sem 
sínyli meg.

Mikor egy olyan gazdaságilag szegény ország, melyben 
ezer és ezer kisebb-nagyobb község található, melyben nincs iskola, 
nincs egy szál tanító, közel egy millió koronát áldoz akár a 
Kossuth Lajos, akár az Erzsébet királyné szobrára, melyek, hogy 
majd miként fognak sikerülni, senki sem tudhatja, olyan erőpazar
lás, mely a mi szegény társadalmunkat erősen megviseli, mert 
anyagi erejét és áldozatkészségét a sok tekintetben improduktív 
jellegű szobor alapítások veszik igénybe. Nem habozom kimondani, 
hogy eme nagy férfiak emlékét és a megdicsőült királyné iránti 
háláját a nemzet sokkal helyesebben tiszteli meg és illetve róvja. 
le akkor, ha az egybegyült százezrekből és milliókból nem szob
rokat, de iskolákat és gyermekmenhelyeket alapit és állit fel szerte- 
széjjel az országban.

De ha a rideg szobrok iránt nem is tudok valami nagyon 
melegen érezni, annál inkább lelkesedem oly alkotások iránt, me
lyek valamelyik nagy férfiú maradandó munkásságait kegyelettel 
összegyűjtik és késő idők számára- megőrzik. Nekünk, fájdalom, 
eddigelé nagyon kevés ilyen történelmi vagy irodalmi múzeumunk 
volt. Nagy érdem és elismerés illeti meg tehát azokat a férfiakat, 
de különösen dr. Szily  Kálmánt, a Magy. Tud. Akadémia nagy- 
tudásu és ritka munkássága főkönyvtárosát, akik nehány esztendő 
alatt úgyszólván a semmiből teremtették meg a most már közel 
7000 darabot felölelő Széchenyi ereklye-muzeumot.
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A Széchenyi-muzeum történetét a hivatalos adatok alapján 
röviden a következőkben ismertetem:

1876 november 27-ikén mutatta be a főtitkár azon képet, 
melyet gróf Széchenyi Béla az Akadémia elnökéhez küldött, kegye- 
letes ajándékul az Akadémia részére. E kép olajfestésben Körösi 
Csorna Sándor dardsilingi síremlékét tünteti elő, mely díszes, ara
nyozott keretbe foglalva, mindig Széchenyi István asztalán állott. 
A kereten Magyarország czímere és Széchenyitől a következő hal
hatatlan fölirás: „Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, 
de elszánt, kitartó hazafiságtul lelkesítve — Körösi Csorna Sán
dor — bölcsőjét kereste a magyarnak és végre összeroskadt fára
dalmai alatt. Távol a hazátul aluszsza örök álm át; de él minden 
jobb magyarnak lelkében. Az itt ábrázolt sirkő nyugszik hamvain. 
Britt társaság emelte tudományos érdemeiért. Nem magas helyzet, 
nem kincs a nemzetek véd-őre, hanem törhetlen honszeretet, za- 
rándoki önmegtagadás és vasakarat. Vegyetek példát hazánk 
nagyjai és gazdagai egy árva fiun, és legyetek hü magyarok tet
tel, nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitoga- 
tással! Széchenyi István”. — Az akadémia ez ajándékot a kettős 
kegyelet érzelmeivel fogadta s a becses ereklye biztos megőrzése 
iránt azt rendelte, hogy az az akadémiai könyvtárban, mint a 
közönségtől látogatott és kellő felügyelet alatt lévő helyen, legyen 
elhelyezve üvegszekrényben, hogy a látogatóknak szemébe tűn
hessék.

E kép lelt, korra nézve, a ma megnyiló Széchenyi-muzeum 
első darabja!

A következő évben Bertha Sándor Széchenyi Istvánnak néh. 
idősb Bertha Sándorhoz intézett négy levelét adta át az Akadé
miának a Széchenyi-iratokhoz csatolás végett. A levelek •— mint 
a jegyzőkönyv mondja — ideiglenesen a könyvtárban tétettek le.

Ugyancsak 1877-ben jelentette az Akadémiának gr. Lónyay 
Menyhért elnök, hogy Széchenyi István néhai titkárának, Tasner 
Antalnak örököseitől az Akadémia részére megszerezte Széchenyi 
István irodalmi hagyatékát. Ugyanekkor inditványozta az elnök, 
kéressék fel Széchenyi Béla, hogy atyjának, az ő kezei között 
levő irományait, amennyiben az Akadémia által fel volnának hasz
nálhatók, bocsátaná az Akadémia rendelkezésére, ha kívánja, visz- 
szaszolgáltatás terhe mellett. Gr. Széchenyi Béla, ki éppen akkor 
volt kelet-indiai útjára indulandó, nyomban elrendelte az Akadé
mia kérelmének teljesítését s a Széchenyi-nemzetség levéltárnoka, 
Paur Iván, azonnal meg is küldötte, 23 csomagban, Széchenyi 
Istvánnak a czenki levéltárban őrzött irományait, jelentvén, hogy 
azok az Akadémiának örök tulajdonul engedtetnek á t; utóbb pedig 
(1884) Széchenyi Béla t. tag személyesen nyújtotta át ajándékul 
atyjának hatóságokhoz, társulatokhoz és magánosokhoz irt levél 
fogaimazatainak és másolatainak hét ivrétü kötetbe foglalt gyűj
teményét megőrzés és irodalmi értékesítés végett.
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Ezután egy hosszú, tiz évnél tovább tartó szünet állott be 
a Széchenyi iratok s ereklyék összegyűjtésében. 1896-ban hozott 
az Akadémia ez ügyben egy uj határozatot, mely most már a 
Széchenyi-muzeum eszméjének testet s életerős szervezetet adott. 
Egy nagybecsű gyűjtemény példája érlelte meg e határozatot. 
Amikor t. i. Elischer Gyula egyetemi tanár a néhai Elischer 
Boldizsártól több mint negyven éven át sok költséggel és kitartó 
buzgalommal összeállított Goethe gyűjteményt a M. Tud. Akadé
miának ajándékozta, többekben megvillant a gondolat, hogy ha 
egyes ember, csupán a kedvelt költője iránti lelkesedésből, nem 
is itthonról, ily remek gyűjteményt állíthatott össze itt Budapes
ten, mennyivel könnyebben és mennyivel rövidebb idő alatt állít
hatna össze a M. Tud. Akadémia gr. Széchenyi István emlékeze
tére egy hasonló gyűjteményt. Naplói, iratainak és levelezésének 
jó nagy része már is az Akadémia birtokában van s ha e tervet 
megpendítik, biztou számíthatni az egész hazai közönség támo
gatására. A millennium idejében amerikai magyarokból egy nagyobb 
társaság látogatta meg a kedves szülőföldet és Széchenyi, Deák 
szobrára s Kossuth sírjára remek érczkoszorukat helyezett. Mig a 
Deák- és Kossuth-koszoruk megőrzését a székesfőváros gondjaira 
bizta, a Széchenyi-koszorut az Akadémiának adta át, jeléül annak, 
hogy a Széchenyi Istvánra vonatkozó emléktárgyak megőrzését a 
közönség is az Akadémia feladatának tekinti. Ezek indították az 
Akadémiát említett határozatára, mely szerint felszólítást intézett 
mindazokhoz, kik akár Széchenyi-iratoknak vagy leveleknek, vagy 
akár más Széchenyi-ereklyéknek birtokában vannak, engedjék át 
azokat akár ajándék, akár eladás utján a Széchenyi-muzeumnak. 
És ennek a felhívásnak megvolt a kívánt sikere, mert nehány 
esztendő alatt 38 város és megye és 112 magán egyén sietett a 
maga féltékenyen őrzött kisebb vagy nagyobb értékű darabjával a 
Széchenyi-muzeum ereklye-gyűjteményét gazdagítani.

Érdemesnek tartjuk a nemesszivü és fentkölt gondolkodású 
adakozók nevét a mi szerény folyóiratunkban is megörökíteni.

A  M. T. Akadémia Széchenyi-M uzeumát ajándékaikkal a követ
kezők gazdagították: Abauj megye, Alsó-Fejér megye, az amerikai m a
gyarság, gróf Andrássy Gyula, Athenaeum irod. és ny. r.-társaság, Bács- 
kulai Hirlan szerkesztősége, Báos megye, dr. Balogh Jenő, Baranya megye, 
Bars megye, Bartal Béla, Jaszenovai Bassaribits Sándor, Benkő Jenő, 
Beöthy Ákos, ifj. Dersi Biás István, Bihar megye, dr. Borovszky Samu, 
Borsod megye, Brassói áll. főreáliskola, özv. dr. Breán Kázmérné, Buda 
és Vidéke szerkesztősége, Budapest székesfőváros, Budapesti áll. felsőbb 
leányiskola. Budapesti Kereskedelmi Akadémia, Csanád megye, Csánki 
Dezső, Csapiár Benedek, Csapó Vilmos, Csougrád megyo, Debreczeni ev. 
ref. főiskola, Duka Tivadar, Eckermann Ede, Endrődi Sándor, Esztergom 
megye, Jánosi Engel Gyula, Eperjesi Széchenyi-Kör, Erdélyi Gyula, Erdélyi 
Pál, Ernst Lajos, Fábián László, Fabriczy Kornél, d r Fejérpataky Kálmán, 
Fenyvessy Ferencz, Ferenczi Zoltán, Ferenczy József, özv. gr. Festetics 
Dénosné szül. Zichy Karolin, Fraknói Vilmos, Franki Bertalan, Gaál Jenő, 
Gömör- és Kis-Hont megye, Guzmics Lajos, Győr megye, Győr sz kir. 
város, Gyulai Pál, Hajdú megye, Hellebrant Árpád, Hertelendy Ferencz,
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Hidvéghi Sándor, Hollán Ern5, dr. Imre Sándor, Jalava Antal, Jónás K á
roly, dr. Kardos Samu, Kecskemét város, Kerékgyártó Árpád, Kereske
delmi minisztérium, Kisfaludy-Társaság, Zilahi Ki-s Béla, Kollányi Ferencz, 
Komárom megye, Kontlgnácz, Kónyi Manó, Kosch Árpád, Kostyán Ferencz, 
Krassó-Szörény megye, Kropf Lajos, Kugler Mihály, Kun Samu, gr. Kuun 
Géza, Lócse városa, Magyar mérnök- és épitész-egylet, Mailand Oszkár, 
gr. Mailáth József, Márki Sándor, özv. Markusovszky Lajosné, Maros- 
Torda vármegye, Szegedi Maszák Hugó, Meiszner Miklós,Milhoffer Sándor, 
Moson megye, Nagy Gyula, Nagybánya városa, Nagykőrösi főiskola, Nagy
várad városa, Nécsey József, Nemzeti Kaszinó, Nemzeti muzeum, Nógrád 
megye. Nyitra megye, Országos képtár, Országos Képzőművészeti Társu
lat, Pallas irod. részv. társaság, Palugyai Gusztáv, Paszlavszky József, 
Peissner Ignácz, Perényi József, Pistory Mór, Pivány Jenő, br. Podma- 
nyiczky Géza, Poór Antal, Puky József, br. Radvánszky Béla, Révai Test
vérek, Reizner János, Riedl Frigyes,Rom bauer Roderik, Röser János, Sáros 
megye, Sehirm erFridrik,Schum acber Sándor, Selmecz és Bélabánya város, 
Soproni állami főreáliskola, Soproni irod. és műv. kör, Sopron megye, 
Sopron sz. kir. város, Szabadka város, Szabolcs megye, dr. Szalágyi Aurél. 
Szatmárnémeti városa, gr. Széchenyi Béla, gr. Széchenyi Gyula,_ gr, 
Széchenyi Miklós, Székesfehérvár város, Szepes vármegye, Szilády Áron, 
Szilágy megye, dr. Szily Kálmán, id. Szinyei József, Szmik Antal,Tarnay 
Gyula, Tasner Géza, Temes megye, Tolna megye, Tolnai Vilmos, Törté
nelmi Társulat, Turócz megye, Vallás- és közokt. miniszter, Vas megye, 
Veszprém megye, Viszota Gyula, Vukasinovits József, W allandt Ernő, gr. 
W artensleben Eszter, W odianer és Fiai, Zichy Antal és Zólyom vármegye.

A 150-re rugó magánosok és erkölcsi testületek által fel
ajánlott ereklyék száma 6292 drbra rúg. Ez a tömeg IX. csoportba 
van osztályozva. Leggazdagabb a VI. csoport, melybe a Széchenyi 
életére és korszakalkotó működésére vonatkozó kéziratok szám
szerűit 3179 drb. van beosztva. Ezek közül kettőt, mi is közlünk.

Dr. K. S.
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Nyilt levél ifj. Komlóssy Arthnr úrhoz.
(Budapest, Országos levéltár.)

Komlóssy ur azt írja nekem, hogy olvasta a „Budapesti 
Szemlében" azt a méltatlan támadást, melyet Friedreich István 
intézett ellenem. És irja továbbá azt is, hogy azt teljes mértéké
ben elitéli és kérdezi, hogy ha engem Friedreich István a nagy 
Wesselényi életének megírására avatatlannak tart, miért nem irta 
meg ö maga és miért adta fejét a savanyu kritizálásra ? Nekem 
erre csupán az a megjegyzésem, hogy a gondos, lelkiismeretes 
és alapos kritika ép oly szükséges és hasznos, mint maga az ön
álló irodalmi munka megírása, megteremtése. A jóérzésü és 
művelt közönséget nem is az botránkoztatta meg, hogy Friedreich 
kritikát irt, hanem az a hang és modor, az a könnyelműség és 
lelkiismeretlenség, melylyel azt cselekedte. Könnyelműen meg
gyanúsította az egész magyar sajtót, hogy engem munkám meg
jelenése előtt és megjelenése után, de a munka elolvasása és 
ösmerete nélkül, egekig magasztalt. Pedig úgy látszik, épen ő az, 
ki ha munkámat el is olvasta, azt nem ösmeri. És ha ösmeri, 
úgy az abban foglalt adatokat és tényeket szándékosan és vak
merőén meghamisítja, elferdíti. Erre nézve ez alkalommal csak 
három dolgot említek fe l:

a) Friedreich azt állítja, hogy nekem a nagy Wesselényinek 
Zilahi Kiss Károlyhoz intézett levelei közül csupán 15 levélről 
van tudomásom, mert csak ennyiről teszek munkámban említést. 
Ezzel szemben hivatkozom munkám első kötetének XXV—XXXVI. 
és LVIII—LXII. lapjaira, melyeknek tanúsága szerint én 46 levelét 
sorolom fel Wesselényinek. Friedreich István ur tehát a 46 közül 
csak 31 levelet tagad és illetve sikkaszt el.

b) Azt mondja továbbá Friedreich István, hogy nem felel 
meg a valóságnak az a tény, mit a nagy Wesselényi gyermek
koráról szólva neki tulajdonítok, hogy t. i. Wesselényi 9 éves 
korában a régi közép Szolnok vármegyének egyik közgyűlésében 
édes atyja jelenlétében egy rövidke, de nagyon jellegzetes haza
fias beszédet tartott. Ezzel szemben én a magam igazságának 
bizonyítására az öreg Wesselényinek Kazinczy Ferenczhez 1806 
ápril 9-ről intézett és a Magyar Tudományos Akadémia kézirat
tárában elfekvő ama levelére hivatkozom, melyben az öreg Wes
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selényi szószerint a következőket Írja: „Kedves Fiam! (t. i. ak i s  
Miklós) a vármegyénk gyűlésén, midőn az organizationalis plánu
nkért — most közelebbről egybegyültünk volt, legalább is 400 
ember jelenlétében — minden carta (t. i. feljegyzés) nélkül nagy 
bátorsággal hallgatóinak megelégedésökre és nekem örömömre 
elmondotta Oratiotskáját, mellyel önmagát „Hazafi Polgárnak* 
áldozta fel“. És az öreg Wesselényi, hogy barátja Kazinczy — 
fiacskája első beszédében kellőképpen gyönyörködhessék, azt maga 
külön leírta és fenti levélhez csatolta.

c) Friedreich István a „Budapesti Szemlédben megjelent 
gyalázó kritikájában azt is szememre veti, hogy én nem ösmerem 
Kossuth Lajosnak Wesselényi Miklóssal az Urbér tárgyában 
1846-ban váltott ama levelezését, melyet a „Századok“ 1902-ik 
évi folyamában dr. Ferenczy Zoltán tett közzé. Valóban nehéz 
megtartani a nyugalmat és megőrizni a tisztességes hangot ezzel 
a maga nemében ép oly vakmerő, mint teljesen valótlan és tuda
tosan roszhiszemü ráfogással szemben. Ám tessék bárkinek mun
kám Il-ik kötetének VlII-ik fejezetét felütni és látni fogja, hogy 
teljes 12 oldalon (160—172) foglalkozom ezzel a kérdéssel és 
hogy Kossuth Lajosnak Wesselényihez e tárgyban Tinnyéről 1846 
május 27-ről küldött levelét egész terjedelmében közlöm is.

És mert nem akarok ez ügygyei és Friedreich István ur 
bírálatával ez alkalommal bővebben foglalkozni, én is csak azt 
kérdem öntől, amit annyi sokan kérdeztek én tőlem, hogy mikép
pen történhetett meg az, hogy a „Budapesti Szemle* az ország 
tudományos irodalmának egyik legrégibb és legtekintélyesebb or
gánuma hasábjait ellenőrizetlenül nyithatja meg egy olyan ember 
számára, ki tudva és roszhiszemíileg támad és gyanúsít s ki az 
igaz tényeket kénye-kedve szerint vagy elferdíti, vagy letagadja, 
amint ez alacsony érzéseinek, vagy feltűnési viszketegségének 
inkább megfelel.

Lesz még módom és alkalmam Friedreich István urnák a 
„Régi Okiratok és Levelek Tára* czimü vállalatommal szemben a 
„Budapesti Szemle* deczember havi számában elfoglalt és az ő 
nemes (?), gondos (?), pontos (?), lelkiismeretes (?), alapos (?), 
megbízható (?) és becsületes (?) állásponjával és kritikájával fog
lalkozni. Csak egy kis türelmet kérek, mert nekem tudvalevőleg 
más dolgom is van, mint minduntalan Friedreich ur kirohanásait 
megfigyelni és azokra válaszolni.

Debreczen, 1906 január 15.
Dr. Kardos Samu.
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FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE.

Akadémiai Értesítő. (Szerkeszti: Heinrich Gusztáv.) De- 
czember 15-én megjelent füzete „A Széchenyi-muzeum megnyi- 
tása“ czim alatt közli Kautz Gyula másodelnök rövid üdvözlő 
beszédét s utána Szily Kálmán főkönyvtárnok ösmertetését a 
Széchenyi-muzeum alapításáról, gyarapításáról és ez idő szerint 
való állapotjáról. Magánosok, városi és megyei törvényhatóságok 
közül számosán gazdagították az Akadémia felhívására beküldött 
emléktárgyakkal e múzeumot. Emezek eredetben, (mint Borsod 
vármegye), vagy hiteles másolatban beküldötték a levéltárukban 
lévő s Széchenyire vonatkozó iratokat. így cselekedett a debre- 
czeni kollégium, meg Hajdú vármegye is. Ellenben Debreczen 
városát nem látjuk az adakozók között, noha úgy sejtjük, hogy 
a Széchenyi és Andrássy György által kezdett Tiszaszabályozással 
kapcsolatban, a városi levéltárban is lappang Széchenyinek egy
két levele. Kövesligethy Rado, Pecz Vilmos, Négyesy László 
szakjelentései, folyóiratok szemléje s jegyzőkönyvek és jegyző- 
könyvi mellékletek töltik be az Értesítő többi részét.

Budapesti Szemle. (Szerkeszti: Gyulai Pál.) Decemberi (348.) 
füzetében első helyen Négyesy László emlékbeszédét találjuk, 
amelylyel Toldy Ferencz születése századik évfordulóján, a „ma
gyar irodalomtörténet atyját, a Kisfaludy-társaság atyját s a magyar 
kulturtörekvéseknek emez egyik legkiválóbb bajnokát ünnepelte11, 
legelső szépirodalmi társaságunk. Réz Mihály (idősb) gr. Des- 
sewffy Aurél politikáját igyekszik igazolni a történelem itélő- 
széke előtt. Téglás Gábor Budapest őskorával foglalkozik. Concha 
Győző „Jogi intézmény-e a parlamenti kormány* ? czimű érteke
zése azt az elméleti felfogást fejtegeti, hogy a parlamenti kor
mány a világon sehol sem jogintézmény s azt, mint jogintézményt 
nálunk a jogszokás sem létesítette. S azt a következtetést vonja 
le, hogy a király által alkotmányos módon kinevezett miniszté
rium törvényes kormány marad akkor is, ha az országgyűlés 
ellene egyenesen kifejezi bizalmatlanságát. Ambrozovics Dezső az 
orosz Patepenko egyik regénye fordítását folytatja. Vargha Gyulá
tól eredeti, Zsoldos Benőtől francziából fordított verset közöl a 
Szemle. Bertha Sándor a franczia helyesírás érdekében a franczia 
Akadémia által publikált véleményt ismertetvén, arra inti a
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magyar Írókat, hogy tartsák meg a kölcsön vett idegen szavak 
helyesírását, hogy legalább helyesírásilag ne emeltessék Magyar- 
ország és a külföld közé khinai fal. Végül könyvbirálatok követ
keznek.

A  F á k ly a . (Szerkeszti: Richtzeit Arthur.) A szellemiekben 
„ kincses “ Kolozsvár finom Ízléssel szerkesztett folyóirata ez. 
Egyszerre három száma fekszik előttünk. Tudományos, szépiro
dalmi, művészeti és társadalmi irányú czikkek váltakoznak mind
egyik számában. A 28-ik számot a szerkesztőn kivül Ady  Endre, 
E. Gordon Craig, dr. Kardos Samu, S. Pálmi Béla, Révay Ká
roly, Thury Zoltán stb. czikkei élénkítik. A 29-ik számija Szádeczky 
Lajos, Felszeghy Oszkár, Cholnoky Viktor, Révai Károly, Jób 
Károly, Versényi Béla s mások irtak. A 30-ik szám ugyancsak 
élénk tartalmából kiemeljük Müller Menyhért, Szakács Andor, 
Székely Arthur, Richtzeit Arthur, Felszeghy Oszkár, B. Szász 
Piroska, Szádeczky Lajos, Lenkei Henrik, Hegedűs Bité Gyula 
dolgozatait.

G enealógiai F ü z e te k . Családtörténeti folyóirat (Szerkesz
tik Sándor Imre és Sebestyén József — Kolozsvárt.) Deczemberi 
füzetében dr Endes Miklós folytatja „Az úri hatóság fejlődése 
Magyarországon 1848-ig“ ez. tanulmányát. Közlemények vannak: 
Gyulay Ferencztöl (a kisenyedi és jászberényi Pallos-családról) * 
Gyulai Rikárdtól (ősfák a Páll-, Sipos-, zilahi Kiss-, Rediger-, 
Tömösvári-családokról); Köblös Zoltántól (nemesség igazoló perek 
jegyzéke); Sándor Imrétől (egy pár ismeretlen oklevél). Mellé
kelve több erdélyi nemesi czimer rajza és leirása.

H uszad ik  század . (Szerkeszti Somló Bódog.) Három ön
álló czikket olvasunk e társadalomtudományi szemle deczemberi 
számában. W. Ph. Ghent, amerikai szociológus „Osztályethika* 
czimü értekezése a körül a tárgy körül forog, hogy a termelés 
és jövedelem elosztás következtében osztályokra különült embe
rek lelkiösmeretének alapja mindenkor az osztály uralkodó gaz
dasági érdeke, — bármiként igyekeztek is több mint két ezredév 
óta filozófusok, vallástanitók s mások, akik némileg távol állottak 
az osztályharcz nyomásától, egy tökéletesebb erkölcstant, egy 
osztályérdekektől nem függő morális kódexet oltani az emberi
ségbe. — Ferenczi Imre ethikai szempontból vizsgálja a politi
kai tömegsztrájkok nálunk is aktuális kérdését. — Kunfi Zsig- 
mond befejezi a franczia kulturharczról szóló tanulmányát. — 
Kepes Ernő, Ferenczi Imre s mások a társadalom-tudomány kö
rébe vágó néhány ujabb eredetű könyvről irtak bírálatot.

K özgazdaság i Szem le. (Szerkesztik Hegedűs Lóránt és 
Mandelló Gyula.) Deczemberi füzetében Barabás Endre az er- 
délyrészi népfajok birtokarányát bonczolgatván a statisztika se
gítségével, a magyar faj megmentése érdekében sok megszív
lelni való szomorú jelenségre hivja fel a közfigyelmet. — Ferenczi 
Imre tovább tárgyalja a magyar ipari munkásság szakszervezke

6
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dési jogának fejlődését, amely már csaknem a ma élő nemzedék 
szemeláttára indult meg. — Éhen Gyula éles megfigyelésen 
alapuló leírását adja Vas vármegye közgazdasági viszonyainak. 
— Morvay Gyula a hegyvidéki (északkeleti Magyarország) nép 
közgazdálkodásának ágait s a kormány mentő működését tár
gyalja. — A füzet utolsó lapjait néhány szakirodalmi termék 
kritikája tölti be.

Magyar Nyelv. (Szily Kálmán, Zolnay Gyula és Gombocz 
István folyóirata.) Deczemberi száma is élénk és tanulságos tar
talommal jelent meg. Ponori Thewrewk Em il a gyermeknyelv- 
és gyermeklélekről közöl kedves elmefuttatást. — Horger Antal 
a keleti székelység nyelvjárását ismerteti térkép segítségével. — 
Lehr Albert Arany János nyelvét tovább magyarázza. — Szó- 
magyarázatokat, nyelvtörténeti adatokat találunk e füzetben leg
ifjabb Szász Károlytól, Szilády Árontól, Szily Kálmántól, Tolnai 
Vilmostól, Gombocz Zoltántól, br. Radvánszky Bélától, Takács 
Sándortól, Simái Ödöntől, Horváth Jánostól.

Magyar Nyelvőr. (Szerkeszti Simonyi Zsigmond.) Múlt 
évi utolsó füzetében a következő nagyobb czikkeket olvassuk: 
Molecz Béla: A magyar hangsúly és szórend kapcsolata. — Ker
tész M ór: Handabanda és Atabota. — Simonyi Zsigmond: 
Az ikes ragozás története. — Galambos Dezső: Egy különös 
mondatszerkesztés a régi nyelvben. — Pálfi. Márton: Nyelvjárás 
paródia 1702-ből. — Tolnai Vilmos: Mesterházy Péter jegyző
könyve (1652-ből). — Winkler Henrik Kunos Ignácz ozmán
török nyelvkönyvét bírálja dicsérettel. — Nyelvművelés. Magya
rázatok és helyreigazítások. Egyveleg. Népnyelvi hagyományok 
czimű rovatok számos kisebb közleményt tartalmaznak. — Ezek 
közül rámutatunk „Arany János csihése“ czimű magyarázatra, 
mely Debreczenre és Csokonaira is hivatkozik. Arany is, Cso
konai is mint kisebbítő, becsmérlő szót használta. Mi pedig úgy 
tudjuk, hogy Debreczenben ezelőtt kétszáz esztendővel is, ma
napság is olyan embert értenek alatta, aki takarmánnyal, köze
lebbről szénával akként komplárkodik, hogy akár a saját maga 
kaszálta-gyüjtötte szénát, akár a mástól vásárolt szénaboglyát 
lazán megrakott apró, kurta szekerenként adogatja el a piaczon. 
Erről mondják, hogy elhordja, kicsijjézi. elcsijjézi, s az ilyen 
embert hívják csihésnek, csijjésnek. Az 1714. évi összeírás ötven- 
kilencz csijjést (csillyést) talált fél Debreczenben. (Zoltai: Debreczen 
200 év előtt. 24. 1.)

Protestáns Szemle. (Szerkeszti Szőts Farkas.) Múlt évi 
utolsó — deczember 15-iki — füzete három értekezést közöl. 
Dr. Masznyik Endre „Egy modern próféta“ czim alatt Nitzschét, 
a modern szellemi élet e nagy hősét jellemzi a theologus szem
üvegén keresztül vizsgálva. — Payr Sándor folytatja és befejezi 
muzsaji Wittnyédi István élet- és jellemrajza leírását. Ugyan
csak Lencz Géza is az ausztriai protestantizmus zivataros törté
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netét. — Thury Etele a Stromp László által szerkesztett s báró 
Prónay Dezső költségén megjelent * Magyar evang. egyháztörté
neti emlékek“-et ismerteti. — Papp Istvánnak az angol és 
skót egyházi életből vett képei után irodalmi szemle következik, 
amelynek közleményei közül különösebben megragadja figyel
münket Erőss Lajos debreczeni hittanár „Apologetika“ czimü, 
nem régen kiadott tudós munkájára irt elismerő bírálat.

Századok. (Szerkeszti Nagy Gyula.) Deczemberi füzetének 
első értekezését a XVI. század vitézi és gazdasági életének egyik 
legalaposabb ismerője dr. Takács Sándor irta arról a vizsgálatról, 
amelyet Miksa király 1565-ben rendelt el Zrínyi Miklós ellen a 
szigetvári javak dolgában. Takács igen helyesen emeli ki, hogy 
Zrínyi ember is volt, meg katona is volt és hibája is akadt annyi, 
mint más emberfiának a XVI. században. De a kort hamisítja 
meg, aki az ideális hős e hibáit letagadja. Bleyer Jakab befejezi 
a magyar-hun monda germán elemeiről irott becses tanulmányát, 
Összefügg ezzel Végh Kálmán Mátyás érdekes elmélkedése arról. 
„Hol van Nedao folyó ?“ amelynél Jordanes szerint Attila halála után 
Ardarik gepida király és szövetségesei tönkreverték Ellák hunjait. 
Végh Kálmán elfogadható érveket hoz fel a mellett, hogy a 
Nedao folyó nem más, mint a Bükk hegységből eredő, Ároktó 
közelében elsemlyékesedő Nadér, melynek mintegy folytatása volt 
szerinte a Hortobágyi pusztát keresztül szelő Árkus folyó. Hajdan 
e tájon Nedö vagy Nedőcs nevű község is állott. A historikusok 
eddig a Nedao folyó alatt a Nera, Nyitra vagy Vág folyót, mások 
Ó-Buda mellett a Dunába szakadó vörösvári patakot sejtették. 
A történeti irodalom rovatában Váczy János, Császár Elemér, 
K ropf Lajos, LuJcinich Imre, Békefi Rémig imák kritikákat, 
utóbbi Barcsa Jánosnak „A debreczeni kollégium és pártikulái" 
czimü munkájáról ir dicsérő ismertetést. (Z —i.)

Uj könyvek.
K um lik  E m il : A  szabadságharcz pozsonyi vértanúi. 

A Toldy-kör 1904. évi Vutkovich-dijával kitüntetett pályamunka, 
5 arczképpel és 6 hasonmással. Pozsony, 1905. Stampfel Károly 
bizománya. 8° 135 1. Ára 1'50 kor.

Kunos Ignácz, egyetemi magántanár s a keleti kereske
delmi akadémia igazgatója: Ozman-török nyelvkönyv. (Nyelvtani 
szótár és olvasmányok.) Budapest, 1905. A keleti kereskedelmi 
akadémia kiadása. Nyomatta Homyánszky Viktor. 8°469-(-74 lap. 
Ára ?

Thaly Kálmán: Ocskay László II. Rákóczi Ferencz feje
delem brigadérosa és a felső magyarországi hadjáratok 1703—1710. 
Második bővített és illustrált kiadás. 4° két kötet. 400-(-392. 
Budapest, Franklin társulat. Ára díszes kötésben 35 kor,

6 *
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lustitia regnorum fundamentum. Folyóiratunk novemberi 
számában megemlékeztünk arról a veszteségről, mely a debreczeni 
királyi táblát Bernáth Elemér halálával érte. Most viszont meg 
kell emlékeznünk arról, hogy Ő Felsége a király a debreczeni 
királyi tábla elnökévé porubai Porubszky Jenő volt pozsonyi kir. 
táblai tanácselnököt nevezte ki. Pozsony város társadalma és tör
vényhatósága, miként arról épen Pozsonyban létünk alkalmával 
személyesen győződtünk meg, annyi szeretettel és tisztelettel 
övezte a Pozsonyban tiz esztendőnél hosszabb időn át működő 
Porubszky Jenőt, hogy amikor a bucsu órája elkövetkezett, arról 
bátran el lehet mondani, hogy megható és fájdalmas volt. Mert 
Porubszkyt Pozsonyban nemcsak mint kiváló jogászt és ideális 
lelkületű birót tisztelték, hanem mint minden szépért és jóért 
nemesen hevülő és áldozatkész férfiút is kedvelték. Kétségtelen 
tehát, hogy Porubszky Jenő elnökké való kinevezése által nem 
csak a királyi tábla, hanem Debreczen egész társadalma is sokat, 
igen sokat nyert.

Pest város tanácsa és a nagy Wesselényi. Wesselény 
érdemei, miket a pesti 1838-diki árviz-veszedelem idejében annyi 
sok száz szegény és szerencsétlen embernek, a mindeneket el
nyeléssel fenyegető hullámokból való kimentése által saját élete 
koczkáztatásával szerzett, a nagy és nemes hazafi nevét és egyé
niségét az egész országban oly ünnepeltté tették, hogy népszerű
ség tekintetében az idő tájban véle senki nem mérkőzhetett. A 
vármegyei törvényhatóságok siettek őt külön üdvözölni. Ezt tette a 
nagyenyedi kollégium ifjúsága is, mely Wesselényit épen ezen 
érdemeire való tekintetből a „Nagy* epitheton omans megszólítás
sal tisztelte. Pest városa is tudta, érezte, mivel tartozik Wesse
lényinek. De tudta azt is, hogy a mindenható József nádor haragosa a 
hütlenségi perbe fogott Wesselényinek. A városi tanács tehát nem
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merte a maga háláját nyíltan is dokumentálni, hanem megvárta, 
mig a politikai viszonyok kialakultak és Wesselényi, kit 1839-ben 
a hét személyes tábla három évi súlyos börtönre itélt volt, 1841 szept. 
27-én teljes kegyelmet kapott V. Ferdinándtól és csak ekkor, 
illetve 1842 okt. 31-én iktatta őt is barátaival gr. Károlyi György- 
gyel, gr. Szapáry Ferenczczel és báró Podmaniczky Jánossal 
egyszerre az alábbi kivonat tanúsága szerint az „érdem-polgárok“ 
jegyzékébe.

„Kivonat az 1842-dik évi október 31-dikén Pesten Tölgyessy 
János ur polgármester elnöksége alatt Damianovits György, Szepessy 
Ferentz, Vojdijak Josef és Pisztori Jakab urak tanácsnokok jelen
létében tartatott tanácsülés jegyzőkönyvéből:

14,131. A választott polgárság mélt. báró Podmaniczky János 
és báró Vesselényi Miklós urakat, úgy mélt. gróf Károlyi György 
és gróf Szapáry Ferencz urakat érdempolgárokká kineveztetni, 
gróf Károlyi Györgynek pedig megköszönő-levelet az 1838-ik 
évben árviz alkalmával tett érdemei végett átküldeni kéri.

E nyilatkozásban kijelentett javallatnak elégtétetni fog“.
A másolat hiteléül: Dr. Toldy László.

Közli: Dr. K . S.
Régi helynevek a debreczeni Csereerdőn. A debreczeni 

Cserén és a Halápon levő kaszálók 1745. évi bérlőinek inspek
tori kimutatásában a kiosztott cserei kaszálók olyan helynevekkel 
számlábainak elő, amelyeknek nagyobb része ma már teljesen 
kiveszett a nép ajkáról. Föltehető, hogy e nevek némelyike még 
abból az időből maradt fenn, amikor a mai Nagy-Csere területén 
a XIII., XIV. és XV. századbeli oklevelek által emlegetett Szalók- 
Sámson, Szent János, Újlak és Soma nevű falvak fennállottak. 
Mások későbbi eredetüeknek látszanak, de mégis idősebbek ama 
lajstromnál, amely emlékezetben hagyta azokat. íme igy hívták 
1745 körül a cserei kaszálókat:

Vasné tisztája. Kecske folyása. Kocsiné tisztája. Nemes 
város kaszálója. Fagyalos kilencz. Hunyoros. Lugasmező. Szap- 
panosné telekje. Soma telekje. Fájd dürgő. Kurja a Szabó telekjé- 
vel. Szakái telek. Kőkút telek, Csire szállásával. Pap János szállása. 
Szata tisztája. Szilágyi telekje. Fiák erdeje között való tiszta. 
Fiák erdeje mellett való tiszta. Fiák erdeje végében való tiszta. 
Az ábrányi ut félén való tiszta. Czompó tisztája. Farhoshegy 
mellyéke. Párnás telek. Permás telek. Lantsás telek. Ököritó. Kő- 
rösös telek. Pacsiri tisztája Pacsiri telekje. Az ároki rét mellett 
való tiszta. Kelemen kunyhójánál való folyás. Dári tisztája. Lová
szok tisztája. Pap János szállásán folyás az acsádi útig Hunyoros 
felé. Pályi ut mellyéke. Perma tisztája. Két acsádi ut közi. Kele
men kunyhója tisztája.
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A Cserén 1745-ben összesen 45, a jóval nagyobb, csaknem 
12,000 holdas Halápon pedig, amelyeknek bérlői a kaszálók 
megnevezése nélkül soroltatnak fel, 87 kaszáló volt. Némelyiket 
2—3 gazda birta együttesen; ismét többen — az inspektori szá
madás szerint — időközben odahagyták kaszálójukat. A kaszálók 
évi bére 7 krajczár, meg 1 dr. 25 krajczár között váltakozott. 
Mindkét erdős pusztán levő kaszálók egész évi bére összesen sem 
rúgott többre 45 forint I 6V2 krajczárnál, ennyire is csak úgy, 
ha az üresen hagyott, úgynevezett vakans kaszálók bérlőin is 
behajtották a város követelését. (Z. L .)

A városi ímizeum tisztjei. Az uj esztedővel nevezetes 
változás állott be Debreczen város múzeumának tisztikarában s 
ezáltal a muzeum kezelésében is. A muzeumőri dolgokat eddig 
ideiglenesen Löfkovics Arthur ékszerész, a muzeum áldozatkész 
alapitója és Péter Gábor vásárbiró, régebben lapszerkesztő, tel
jesítették. Mostantól fogva pedig a múzeumi bizottság határozata 
értelmében Löfkovics Arthur a muzeum-igazgatói teendőket látja 
el, Péter Gábor mint tiszteletbel muzeumőr az éremgyüjteményt 
kezeli; — a muzeum-öri álláshoz kötött minden egyéb munkakört 
Zoltai Lajos városi segéd-levéltárnok, folyóiratunk főmunkatársa 
tölti be. — A városi közgyűlés is egyhangúlag hozott határozat
tal engedte meg Zoltainak, hogy újévtől fogva minden nap dél
utánját a muzeum ügyei végezésére használhassa.

Vukovics Sebők a bácsi—bánáti táborban. „Nyilt ren
delet, mellynek erejével Vukovics Sebők magyarhoni igazságügyi 
miniszter felhatalmaztatik a bácsi és bánáti táborban levő összes 
magyar hadseregnek, a’ független magyar kormány határozatát 
kinyilatkoztatni és vele annak rendeletét tudatni.

Felszólittatnak tehát minden fővezérek, parancsnokok és az 
egész vitéz hadsereg, hogy hazájok és nemzeti kormányok iránti 
tiszteletből, a’ nevezett Miniszter Urnák, mint a’ kormányzó és 
összes miniszteri tanács rendkívüli és teljes hatalmú kiküldöttjé
nek mindenben engedelmeskedjenek és rendeletéinek hódoljanak, 
honárulási bűnnek és annak következményeinek terhe nélkül más
kép nem cselekedhetvén. Kelt Debreczenben, május 28-án. 1849. 
Az ország kormányzója: Kossuth Lajos. Hadügyminiszter helyett: 
Oróf Batthyány Kázmér, külügyminiszter*. (P. H.)

(Eredetije: a Borsod—miskolczi közművelődési egylet múzeumában.)
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Á lla p í tta to t t  Í8 7 5 . T ö b b  é re m m e l k i tü n te tv e .

Cs. és k it  udvari

Bútorgyáram
e lism e r t e ls ő re n d ű  k é s z í tm é n y e it  a  leg o lc só b b  á r a k  
m e l le t t  a já n lo m  a  n a g y é r d e m ű  v e v ő k ö z ö n s é g n e k . 
K ö lts é g v e té s s e l és m i n tá k k a l  k ív á n a t r a  d í jm e n te s e n  

sz o lg á lo k .

Schwartz Vilmos
Debreczen, Piacz-u. 71. szám.

$5  Máyer Jenő 5^
II& csemege és fűszerkereskedő ^  
If Debreczen, a Városházzal szemben. \

Ajánlja 1880. évi termésű érmelléki 
bakar borát 7/ i o  üvegekben. Kiváló 
minőségű kávéit kor. 2.40—4.80 
kilónként. — Szállítás vidékre öt 
kilós postacsomagokban.
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BILKEI DEZSŐ
rr

ÉS

RADOVÁNOVICS JÁNOS
magyar történelmi képkiadó vállalata Debreczen. 

Teleki-utcza 94. és 98.

<

A  m agyar k u ltú rá t em elni, h azafias  czélokat szolgálni m inden m agyarnak  kö te
lessége. Mi is  e lengedhetetlen  fe ladatunkká te ttü k  és tesszük  m indig, ahol 
e rre  alkalm unk nyillik  és s ik e rü lt is, s a já t  k iadásunkban  rem ek kivitelben e 
fe lso ro lt képeket fo rgalom ba h o z n i: II. RÁKÓCZI FERENCZ sz ab adságharcza  

1703—1711. A MAGYAR SZÁBADSÁGHARCZ apotheozisa  1848 49. A m agyar szen t ko
ro n a  e lra b lá sa  a  v isegrádi várból 1440. ZRÍNYI ILÓNA (hőstette) M unkács v árának  
védelm ében 1688. BOCSKAY ISTVÁN sz ab adságharcza  1606. Ezen ö t képnek te lje s  
nagysága 94178 cm., 4 czolos a rany  barock, vagy aranyzöld  szeczesziós rám ában  24 K. 
II. RÁKÓCZI FERENCZ d iad a la , te lje s  nagyság  96178, •4 czolos a ran y  barock, vagy 
zöld szeczesziós rám ában  24 korona. II. RÁKÓCZI FERENCZ zászlóbontása. 1703. év 
tavaszán  B eregszász város p iacz-terén , 4 czolos a ran y  barock, vagy aranyzö ld  sze

czesziós rám ában  20 korona.
KOSSUTH LAJOS, m elyet 3 nappal h a lá la  e lő tt készíte ttek , 4 czolos a ran y  barock 

rám ában  te lje s  nagyság  88|68, gyönyörű kivitelben 30 korona.
Fenti á rakban  fe lso ro lt képek k ív án a tra  az  a la n t je lz e tt keretekben  is szállíthatók . 
Fekete barock arannyal. B arna arannyal. Zöld szeczesziós (c) arannyal. Aczél 
im itáczió . M ajolika. E két u to lsó  kere tben  képenként 5 K d rágább . Az á ra k  csom a

golássa l és sz á llítássa l együtt értendők.
Hogy m indenki beszerezhesse  e h azafias képeket, ugyanabban az  á rb an  képenként 
havi 3 korona rész le tfize tésse l is m egkaphatják . K érjük M agyarország  m inden lakó ját, 

hogy szerezze m eg ezen a lko tásn ak  képeit, hogy d ísz íthesse  vele lakóházát.
H azafias tisz te le tte l

BILKEI DEZSŐ és RADOVÁNOVICS JÁNOS
m agyar tö rténelm i képkiadó válla la t.

D ebreczen szab. k ir . város könyvnyom da vállalata. 1905.—2255.
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Ezüst liáilyhákü
A MAGYAR IPAR DIADALA!
Egy hosszú esztendő viszontagságain keresztül futotta m eg erős táma
dásoknak kitett körútját a magyar ipar egyik igen kitűnő találmánya a

BRAUN N. A.-féle szabadalmazott és törv. védett

Kályha eztistfény. •
E valóságos tüzpróba után, mint egy hős hadvezér diadalm asan került 
ki az ostrom ló silány konkurrenczia tám adásai alól, büszkén hirdetve, 
hogy nem csak hazánkban, de a külföld előtt is kivivta az igazi elism e

rést s  a magyar iparnak hírnevet é s  d icsőséget szerzett.
A BRAUN N. A.-féle KÁLYHA EZÜSTFÉNY a következő kitűnő tu
lajdonságokkal b ir : a komor fekete kályhákat a szoba díszére ba
rátságos szép ezüst színűvé változtatja át, mely színe azonban 
tartós marad, nem ég  le, nem füstöl s szagot nem terjeszt, tehát 
megkímél a sok fárasztó vasporozástót, keféléstől, ami igen sok; 
piszokkal, porozással szokott járni. E szép tulajdonságai daczára 
aránylag o lcsó  is, mert egy rendes nagyságú kályhára 1 doboz, mely
nek ára 80 fillér, teljesen elegendő. Haszoálható m é g : öntött kony
hák, platók, füstcsövek, cserépkályha ajtók, üstházak stb. befestésére. ,

Szigorúan  

ügyeljünk ám 

a védjegyre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS.
A  kalyha festés e lő tt egy kissé felm elegitendő (nj/áron nem kell), hogy a száradás gyorsabb  
legyen, festés e lő tt azonban a régi fekete rétegtől ledörzsölendő : a vaspor m eleg vízzel, 
a lakk vagy tisztitó  paszta spiritussal vagy lúggal. Festés alatt minden megmártásnál az 

ecsettel felkeverendő. Uj kályha két festést igényel.
' H asznála ti u ta s ítá s  m inden dobozon ta lá lh a tó . —  

HAJDUVÁRMEGYE és DEBRECZEN területére egyedüli főelárusitó

Pásztor Gyula ésTsa
VASÁRÚHÁZA DEBRECZENBEN, CSAPÓ-UTCZA (Bankház). 

Telefon és interurban 271. szám.

R RAUU U.AKHAl ARAI)

Mert csak 
akkor valódi, 

ha minden 
dobozon ez 

látható.
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A szerkesztő postája.
D r. D om bováry  G éza ügyvéd , B u d a p es ten . Folyóiratom iránti 

szives érdeklődését, valamint üdvözlő sorait, melyekkel engem a Friedreich 
István támadására adott feleletem megjelenése alkalmából üdvözölt, hálás 
szívvel köszönöm. S megnyugtatom egyúttal az iránt is, hogy engem a 
Friedrioh István nemtelen támadása a további munkásságtól — miként 
azt mindenki, ki az én szerény működésemet láthatja — el nem riasztott 
és elriasztani nem is fog. «

D r. L en g y e l M iklós főgymnasiumi tanár, D eés. Ama kérdésedre 
vájjon az irodalomtörténet körébe vágó önnálló tanulmányt, vagy érteke
zést kész vagyok-e folyóiratomban közölni? — „igen-'-nel felelek. — Hiszen 
folyóiratom czimlapján is ki van tüntetve, hogy ..Régi Okiratok és Levelek 
Tára" havi folyóirat az iro d a lo m  és történelem köréből.

M iless B éla  m úzeum i őr, T isza fü red . Nekem is van tudomásom 
arról, hogy a tiszafüredi múzeumnak nagyon sok történelmi beccsel biró 
régi okirata és levele van. Nagyon természetes tehát, hogy szívesen veszem! 
ha azokat folyóiratom számára lemásoltatja és közlés végett nekem beküldi.
A most küldött leveleknek is készséggel adtam helyet lapomban.

S tam p fe l K áro ly  k ö n y v k e re sk ed ő , P ozsony . Örömmel veszem 
tudomásul, hogy Ön a maga hatáskörében, mint folyóiratom egyik bizo
mányossá, annak terjesztése érdekében nagyszámú és előkelő állású vevői 
körében mindent elkövetni óhajt. Én hiszem is, hogy ez az Ön czégének, 
mely egyike a legrégibb és legelőkelőbbeknek az országban, ez sikerülni 
is fog. Hiszen Pozsony századokon át volt az országgyűlések székhelye 
és koronázó székváros. És ma is egyike hazánk legnépesebb, leggazda
gabb és legműveltebb városainak

D r. T o ld y  László  szék esfő v á ro s i fő lev é lta rn o k , B p est. Nagy
nevű édesatyjának ifjúkori arczképét és Bártfay Lászlóhoz Párizsból 1830. 
április 14-ről küldött levelét, Pestről való elutazásom órájában kaptam 
meg. Mind a kettőt hálás szívvel köszönöm és használat után visszaküldöm,

Dr. g ró f  W ass G yörgy  sz e rk esz tő , D ésen . Gróf ur kérdi tőlem, 
hogy olvastam-e Friedreich Istvánnak a „Budapesti Szemle" deczemberi 
számában Dobreczen város nemes tanácsát kigunyoló és a „Régi Okiratok 
és Levelek Tára“ czimü vállalatomat lekicsinyítő támadását. Igenis olvas
tam. Hs tessék gróf urnák egészen nyugodtan lenni, m ert folyóiratom 
legközelebbi számában erre is meg fogok felelni.

D r. V ó rte sy  G yula, N agy-S zeben . Azt irod kedves barátom leg
utóbbi leveledben, hogy folyóiratom eddigi számai, nemcsak a kiállítás 
szépsége, de a tartalom gazdagsága és változatossága tekintetében is min- ,
den kívánalomnak megfelelnek. Köszönöm a jóindulatú elismerést. De 
engedd meg, hogy őszintén kijelentsem, miszerint változatosság tekinteté
ben folyóiratom még sok kívánni valót hagy fenn. Mert az igaz ugyan, 
hogy az Adattár-am felette gazdag, de viszont az értekezési rovat bizony 
meglehetősen szegény. De ennek részben Te és hozzád hasonló tehetségű 
munkatársaim  az oka, kik megígértétek, hogy dolgozni fogtok, de Ígére
teteket, legnagyobb sajnálatomra, még nem váltottátok be. Én is vigaszta
lom magam a régi magyar közmondással: „Ami késik, még nem múlik".
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