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Szombat, febr. 15. „I?a>i& i«ra." Eredeti opera 3 felv. Zenéje -EVfceZ 
Terencztöl. Hollósy-L-né az előadás alatt hirtelen roszul lett, s ennek kö¬ 
vetkeztében a harmadik felvonás legszebb jelenete elmaradt. Különben az 
előadás a szokott módon ment. Közönség nagy számmal. 

Vasárnap, febr. 16. „Kisértet." Eredeti népszínmű 3 felv. Szigetitől, 
Már azt hittük, hogy „gatyás-darabot" nem is látunk többé, mert több 
mint egy hónapja, hogy „Dobó Katiczán" kivül, nem adtak egyetlenegy 
népszinmüvet sem. Vájjon mi lehet az oka? Nagy Jakab felvonások közt 
néhány nótát tilinkózott el, de nem csinált hatást, ügylátszik, a közönség 
megeléglette már a tilinkózást is. 

Hétfő, febr. 17. „Brankovics György/' Eredeti szomorujáték 5 felv. 
Obernyik Kár oly tói. E hatásos darabnak jobb előadását is láttuk már régeb¬ 
ben. Csupán a czimszerepet kitünőleg személyesítő Egressy s a Lendvay-
pár tanulmányt eláruló játéka elégíthetett ki. Közönség szép számmal. 

Kedd, febr. 18. „Ördög Róbert." Opera 5 felv. Meyerbeertől. Készület¬ 
len előadás. Az 5-ik felvonásban az egyik koporsó nem akart felnyílni; e 
közben a halott jónak látta, egyet sikolTani, mire az ördög (Kőszeghi) oda¬ 
ment s a koporsót felszakit ott a. Szép jelenet volt ez. 

Szerda, febr. 11). Először : „A kis árva." Eredeti vigjáték 1 felv. 
Balázs Sándortól. Ezt követte : „A toll hatalma.'1 Dramolette 1 felv. Végül 
szintén először : „Nincs mama.-' Eredeti vigjáték 1 felv. Benczik Árpádtól. 

Csütörtök, febr. 20. „Eljegyzés lámpafénynél." Operetté 1 felv. „For-
tunio dala." Operetté 1 felv. 

Bndai népszínház. 
Febr. 14. Díjmentes népelőadásul : „Fehér Othello" vigjáték, és a 

Szép Mara" 3-ik felvonása. Közben Bolnai tartott felolvasást „Július Cae-
_ar"-ból. Megható szavalásaért a szép számú közönség többszörös kihívással 
jutalmazd. Az első, mulattató kis vigjátékban Simonyi és SzőllŐsy Rózsa 
tűntek ki. A „Szép Mara" 3-dik felvonásának előadása készületlenséget 
árult el. Zádorra nézve, kinek az első darabban is volt szerepe, azt jegyezzük 
meg : hogy sokat akar a szarka, de 

Febr. 15. Virágh jutalmára : „Stern Izsák, a házaló zsidó, vagy : Egy 
a mi népünkből." Bohózat 3 felv. Németből fordította Virágh Gyula. A mi 
ez először szinrehozott darabot illeti, a közönséget, mely ezúttal nagy szám¬ 
mal jelent meg, eléggé mulattatta, hanem természetesen, német színpadokon 
sokkal nagyobb hatást idéz elő. Az előadás kissé vontatva ment, de e H-
ányt feledteté velünk a jutalmazott kitűnő játéka, ki oly jó zsidó volt, ho 
még a valódi zsidók is tanulhattak tőle. Virághot a közönség koszorúkkal 
és többszörös kihívásokkal jutalmazá. Helyesen játsztak még Egyűd, Dósa 
és Bihari. 

Febr. 16-án a tegnapi darab ismételtetett, ismét nagy közönség előtt. 
Az előadás ezúttal összevágóbb volt. Molnár e darab szinrehozásával való¬ 
színűleg még többször megtöltheti a színházat. 

Febr. 17. „Rontó Pál." Bohózat Székely Kálmántól. 
Febr. 18. A magyarországi vizkárvallottak, javára : „Vid és a pogány 

hitil magyarok." Eredeti dráma 4 felv. Szigligetitől.^ Fájdalom, a jótékony 
czél daczára is csekély közönség jelent meg, valószínűleg az előadás előtt 
beállt esőzés miatt. A czimszerepet Molnár személyesité, minden mozdulata 
nemcsak tehetséget, hanem gondos tanulmányt is árult el. A többi pzereplő, 
egy-kettő kivételével, nem igen tett ki magáért. 

Febr. 11). „Két pisztoly.'' Eredeti népszínmű 3 szakaszban Szigligetitől. 
Febr. 20. „Ördög része." Vaudeville 3 felvonásban. Irta Seribe; fordí¬ 

totta Egressy Benjámin. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5904. Vésse. Sz. S. A küldeményért köszönetünket- Annak idejében a képet 

risszaküldendjük. A somogyi népszokások leírását kérjük. 
5905. Kolozsvár. F.'M. Örömmel teljesítünk ily megbízatásokat. A pénzek az 

illető czélokra átadattak, mint azt „adakozási rovatunk" mutatja. 
5906. M. Berény. B. B. Nehéz a választás, — adjuk egymás után. A népies múzsa 

nagy kegyelemmel mosolygott a poétára. Az ajánlott tárgy nem sürgetós, effélékkel egy 
időre bőven el vagyunk látva. 

5907. Czilley Borbnla. A mi jó van benne, valóságos utonálló fosztogatás. Azt 
hiszi ön, itt Pesten nem olvassák Arany János költeményeit? — A mi pedig nem orzás 
benne, az nem arra való, hogy mi foszszuk meg tőle. 

5908. Bukógát. Sz. I. Petőfi ezen levelét nem ismertük, annál nagyobb köszönet¬ 
tel tartozunk.a szíves közlésért. 

5909. Árpád halain és Népdalok. Nem adhatók. 
5910. A szabadban. Se nem rósz az, se nem jó. Csak biztatás arra nézve, hogy 

innen jobbakat is fogunk kapni. Közepe táján („Bekerít a messze égbolt") nagyon 
gyenge a rímelés. Maga az alapeszme sem uj. 

5911. K—vár. F. Biz az hiba, hogy „mennyei biró" helyett „megyei birót" talál¬ 
tak oda rakni szedőink. A különbséget a kettő között hajlandók volnánk mi is elismerni, 
de mit használ, ha már megtörtént a dolog ? 

5912. Esy barátomhoz, ki Amerikába stb, Nemes komolyság ömlik végig e 
művön. Kár, hogy egyes helyek miatt az egészet nem veszélyeztethetjük. 

5913. Bécs. 1). I. Vettük a röppentyű csinos rajzát és lei^ását. A huzagos ágyuk 
rajzait is szívesen veszszük. Átalában nyereségnek tartanok, ha olvasó közönségünk oly 
szakavatott toll által a tüzérészet ujabb fejlődésével megismerkedhetnék. Azért az ígért 
„vázlatot" várjuk, s csak a népszerű előadásra kérjük a fősulyt fektetni. Igaza van 
önnek, hogy ideje már, mikép az effélék ismeretéhez is ne mindig harmadik kézből jus- I 
íunk. Örvendünk, hogy e téren is egy jeles tehetséget fedeztünk fel. | 

' 5914. l'satar. Gobóczy K. urnák. A V. U. kívánt régibb számai semmi áron sem I 
kaphatók, mert azok mind eifogytak. Efféle most csak — kihirdetésutján — magánúton 
volna megszerezhető. (Kiadó-hivalal.) 

SAKKJÁTÉK. 
A Bristolba ez évre hirdetett nagyszerű feladvány-verseny be van fejezve. Sokaa 

pályáztak a jutalom- és dicsőségért. Összesen 144 feladvány érkezett be. Az első jutal¬ 
mat Hea ley nyerte el, kinek gyönyörű müvei oly sok versenyen kaptak már koszorut. 
A második dij Bayer Konrádnak , a harmadik gróf P o n g r á c z hazánkfiának lön 
odaítélve, ki,,Nagyszombati remete" név alatt, sikerült termékeivel csak a német lapokat 
szokta gazdagitani, s ezért a „Lipcsei illustrirte" különben elég következetesen német¬ 
nek nevezte. — Mai számunkba eredeti feladvány volt ugyan már kiszemelve, de ugy 
hiszszük, olvasóinknak kedves szolgálatot teszünk, h;i a koszoruzott műremeknek enge¬ 
dünk helyet. 

113-ik számú feladvány. — Healey-töl (Londonban). 
Sötét. 

i a b o d e 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 108-ik szárnu feladvány megfejtése. 
(Pollay Móricztól Kolozsvárott) 

Világos. Sötét, 
1) B e 1 — e 2 g 4 _ f s : 
2) B e 2 — f 2 g 3 — f 2 : 
3) g 2 - g S jp 

Helyesen fejteitek meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró 
Meszéna István. — Kecskeméten : Horváth György. — Pesten : Cselkó György. — Jdsz-
Berényben : Scopián Sándor. — AUó-Dabason : Metelka Béla.— Parabutyban : Rothfeld 
József. — Poroszlón ; Nyilas Alajos. — Pasztán : Kovács Zsigmond. — Kis-Szálláson : 
Puszták fia. — Tisza-Abádon : Weisz Adolf. — Jász-Fénszarun : Liptay Andor. — 
Bazsákon : N. N. —• Kis-Endrb'dön : Dombay Gáspár. — Kun-Szent-Miklóson : Bankos 
Károly. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Kit-Túron : Ruttkay Mór. — K.-Tapolcaá-
nyon : Büttner Géza. — Jánosiban : Keszler István. 

Rö>id értesítések. Veszprém : F. J. Ön fölfedezését örömmel s köszönettel vet¬ 
tük, s ennek következteben kijelentjük, hogy a XIII. sz. f. két lépésre is megfejthető. — 
Komárom : Ha ön soraink közé akar rukkolni, legalább is félévi iegyvergyakorlatra vaa 
szüksége. — Jánosi : K. J. A viszonttalálkozásnak igen örvendünk. 

XV. számú feladvány. — S. Clárától (Philadelphiában). 

e l . a 5. b 3. g 5. f 4. f 7. 
Világos indul, s 2-ik lépésre maíot mond. 

g 4 . 

Hó-
és hetinap 

Kaiholik. és Pi otest. 
naptar 

Gör.-orosz 
naptar 

Február—Márczius 
2 3 
2-1 
25 
26 
27 
28 
1 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütdr. 
Péntek 
Szomb. 

K Sex. Rom. 
Mátyás ap. 
Vali (Valb ) 
Ösd (Nest.) 
Leander p. 
Román apát 
Albin püsp. 

E Sex. 
Szellem. 
Bérezi 
Ösd 
Ilarczö 
Örömke 
Fejérke 

Febr. (d) 
11 G 2 Sex 
12 Melet 

j 13 Martinian 
14 Auxentius 
15 Onessim. 
16 Pamphil. 
17 Elek 

Izraelit, 
naptar 

Adar 
23 Regény 
24. Szeli. 
25 Bérezi 
26 Ö,d 
27 Harczfi 
28 Öiömk. 
29 26Sabj 

©Nap¬ 
kelet I nyűg. 

ó. 
53 
51 
49 
48 
46j 
451 
43 püsp. Fejérke 17 Elek 2926Sab| 6,43! 

Holdnegyed : O Ujhold 28-án, 6 óra 5 perez este 

6. 

Hold¬ 
kelet nyűg.. 

5 23 
ő|50 
6 í 13 
5134 

43" 
5S 

2\ 8 
8 22 
4J36 
5,'47 
6 56 

T A R T A L O M . 
I. Miklós, montenegrói fejedelem és atyja, Mirkó nagyvajda (arczképek). — A 

huszár. Bonyhni Benjámin. — Oláh Balázs és a nándorfehérváriak 1521. (Vége.) — 
Pa 
1. 

kereskedés — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — 
Mi újság? — Az Akadémia palotája. — Egyveleg. — Nemzeti szinházi napló. — Budai 
népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő Pakli Albert : (lak. magyar-uteza 1. gz.) 
Kiadó-tulajdonos lleckenast Gusztáv. — Nyomtatja'Landerer és Heekenast, egyetem-uteia 4. szám alatt Pesten 1862. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/» ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ojpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest. egyetem-uteza 4. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-nteza 1. szám.) 

r. T o r ni á » » i Lajos . 
Azon tiszteletre méltó* aggastyán, kinek arczképét e lapon 

veszik olvasóink, az orvosi pálya buzgó hivei közé tartozik. 
Ivadéka azon Tormássi Gergelynek, ki vitézségével nemcsak 

magát, hanem testvéreit, Istvánt és Benedeket is nemessé tette; jó 
szolgálatiért, II. Ferdinánd, egész családjára kiterjesztvén azon 
jogokat és kiváltságokat, melyekkel 1633-ban kiadott armálisával 
őket felruházta. De az apák dicsősége nem maradt át még csak a 
fiákra sem; — mert a Benedektől származott György, ősi lakhe¬ 
lyéről Vasmegyéböl, a szükségtől Kecskemétre hajtatva, ott hege¬ 
dűjével kereste kenyerét, s életmódja után neve is Hegedűs lett; 
s e név maradékira is átment; úgyhogy, még a mi orvosunk atyja 
is igy van bejegyezve a kecskeméti anyakönyvbe. Nagy atyj a Mihály 
azonban, 1745 ben felkeresvén Tolnában folyvást az ősi névvel és 
jogokkal élő rokonokat, a vérség 
bebizonyításával a Tormássi név¬ 
nek is újra birtokába lépett. 

Dr. Tormássi Lajos 1784 ben 
december 16-án Kis Kun-Halason 
született. Atyja, Tormássi János, 
halasi református lelkész, a duna-
melléki egyházkerület tanácsbi-
rája, főjegyzője, utóbb superinten-
dense, — anyja, a múlt század 
második felében nagyhírű debre-
ezeni professor Varjas János leá¬ 
nya volt: Iskoláit Halason kezdte, 
rövid ideig Kecskeméten, azután 
Debreczenben folytatta s ugyanott 
végezte be is, keresztül menvén az 
akkori idők szokása szerint a jogi 
és papi tudományokon is. — Or-

-vosi pályára készülvén, 1805-ben 
Becsbe indult, de az épen akkor 
folyt franczia háború zajlása miatt, 
Pozsonynál felakadván útjában : a 
német nyelv gyakorlása kedveért 
kiment Modorba, s az elvesztett 
esztendőnek felét itt, másik felét 
a tavaszszal már megnyílt Bécs¬ 
ben, nyelvtanulással tölté. 1806-
ban lépett az egyetem hallgatói 
közé, hol az akkorban nagyhírű 
báró Jacquin, Prohaszka, Hilde-
brand, Kern stb. tanárok vezetése 
mellett, az öt évi tanfolyamot be- ,. x^x^^^ r̂. 
végezvén: 1812. május 2-án a nyíl- tXt í%t%, D r. T 0 R M Á 

vános szigorlatot is letette. — Értekezése, — melyet ez alkalomra 
„az életrend fontosságáról a betegségekben" irt, s mely (De digni-
tate regiminis diaetetici in curandis hominum morbis — czim 
alatt), deák nyelven, atyjának ajánlva, nyomtatásban is megjelent, 

i — eléggé tanúskodik már akkor is nagy olvasottságáról, mert a 
különben elég soványnak látszó tárgy körül, annyi iróra hivatko¬ 
zik, hogy csak az itt fölemiitett munkák egy egész kis könyvtárt 

| tesznek, s oly alapossággal végzi fejtegetéseit, hogy a munka még 
mai nap is érdekes olvasmányul szolgálhat, szakférfinak és laikus¬ 
nak egyaránt. A thesisek fölötti nyilvános vitatkozásnak ép oly 

! kedvező sikerrel kellett kiütni; mert a hallgatók közt jelen volt 
miniszteri tanácsos báró Bedekovits — akkor Békésrnegye főispánja 

b. Stifft protomedikus és direktor által bemutattatá magának az 
ifjú laureatust; két hónap múlva 
pedig kinevezé Békésmegye főor¬ 
vosává. 

Valamint azon körülmény, 
hogy rigorosuma egyszerre me¬ 
gyei főorvossá tette, ugy azon 
másik ritka eset, hogy ezen állo¬ 
mását negyvenhárom esztendőn ke¬ 
resztül szakadatlanul megtartotta: 
kétségtelenül oda mutat, hogy 
Tormássi nem középszerű tehet¬ 
séggel és szorgalommal birt, s 
kedvességben és közbecsülésben 
állott. 

Pedig e hosszú közszolgálat 
alatt, súlyos idők és nehéz viszo¬ 
nyok, nem egyszer tették próbára 
ügyességét és kitartását. Járvá¬ 
nyok, háborúk és marhavész több¬ 
ször vették igénybe minden szel¬ 
lemi és testi erejét. 1813. és 1849-
ben a typhus, 1835., 1845., 1849. 
és 1855-ben a cholera, az 1828-tól 
1841-ig majdnem folytonosan pusz¬ 
tított marhavész, — mindenesetre 
oly körülmények voltak, melyek 
orvosunk igazgatói képességét, és 
ily viszonyok közt annyira szük¬ 
séges éberségét, és munkabíró ere-
jét nem kevésbé vették kisértetbe 
mint tudományos jártasságát. 

Tormássi nemcsak meg 
SSILAJOS lankadt a teher alatt, nemcsj 
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nem kedvetleniték a fáradalmak, sőt naponkint több több erélyt 
fejtett ki, és munkát vállalt magára. 

1846-ban május elsején megnyílván a megyei kórház Gyulán, 
annak főorvosává, két év múlva egyszersmind igazgatójává lett, s 
tizenöt évi lelkiismeretes és pontos szolgálat után jelen évben 
hagyta el ez állomását. Minő sikert fejtett ki rajta? mutatja a 
megye levéltárába letett jegyzökönyvének kétezer tizenkilenczre 
rugó száma. 

Helyi dolgaival és hivatalos teendőivel nem hagyta magát 
annyira elfoglaltatni, hogy amellett a tudományok fejlődését 
figyelemmel ne kisérte, sőt e téren cselekvőleg is meg ne fordult 
volna. 1598 darabra menő hivatalos jelentései közt, egész érteke¬ 
zések és tudományos előadások foglaltatnak: a choleráról, a ragad-
ványos hagymázról, az elmebetegségekről, a veszettségekről stb., s 
ezek közt Békésmegye földrajzi és statistikai leírása. — A magyar 
orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlésein Temesvárott,Kolozs-
vártt és Pécsett hajlott kora daczára megjelent, és értekezéseket 
tartott kedvencz tárgyáról, a tehén-himlőről; 1843-ban pedig egy 
táblás kimutatást is bocsátott közre, melyben a Békésmegyében 
1802 tői 1843-ig tett oltásokat, s a megyének e körüli költségeit 
terjesztvén elő *), egyszersmind egy rövid alapos fejtegést közöl 
az ujraoltásról (revaccinatio) saját tapasztalásaival támogatván 
ebbéli nézeteit. 

Orvosi pályáján a ment'ó-himlo volt azon nap, mely körül 
szive, lelke szakadatlanul és legszivesebben forgott. Meg lévén 
győződve az oltás kiszámithatlan hasznáról, legfőbb gondját eleitől 
fogva arra forditotta, hogy megyéje minden községében az illető 
orvosok ebbéli kötelességüket a leghivebben teljesitsék. Jó példa 
val maga ment elől. Egész éven át minden héten oltogatván, a fris 
anyagot szakadatlanul fenntartotta, s azzal nemcsak Békés, hanem 
a szomszéd megyék orvosait is ellátta. 

*) Nem lesz érdektelen tudni, hogy e kimutatás szerint Békésmegye orvosai 1802. 
január 29-én kezdték meg a legelső oltást, s attól fogva 1843-ig, tehát negyven év alatt 
120,832 kisdedet oltottak be. A megyei házi pénzturbói az oltásra tett kiadások 1813-ig 
nincsenek tudva, ettö! kezdve líH3-ig a költségek összege 8777 ft. 12 krra megy 
pengőben. 

S mit gondol a nyájas olvasó, egyetlen embernek buzgalma 
és jóakarata, mennyi hasznot tehet az emberiségnek ? 

Tormássi Lajos, — mint erről a protokollumok hitelesen ta¬ 
núskodnak — egy félszázad alatt, saját kezével 36,732, azaz : har-
minczhatezer hétszáz harminczkét gyermeket oltott be! 

Ily közhasznú élet üdvös munkálkodása, kivivta-e a fáradni 
nem tudó emberbarátnak, a közönség elismerését? 

A közönség megjutalmazta öt, ugy a hogy tudta. Békésmegye 
— Szabolcscsal együtt — táblabirájává, a budapesti k. orvosegy¬ 
let tagjává választotta, mig az 1860-diki ős népgyülés megyebi-
zottmányi taggá nevezte ki. Az uralkodó fejedelem pedig 1855-ben 
egész fizetése meghagyásával kiérdemlett nyugalomba tette, s 
aranykereszttel jutalmazta; melynek átadásakor, az általa annyi 
szeretettel ápolt megyei kórház javára 200 pft alapitványt tett. — 
Még volt egy jutalma, — és t-z hitfelekezetétöl jött. A helvét hit-
vallásuaknak hazánkban legnagyobb egyházmegyéje, — a békés 
bánsági eklézsiák által 1822-ben, egyházmegyei tanácsbiróvá válasz¬ 
tatott meg.s mint ily'-n, buzgó résztvett a gyűlésekben, hathatósan 
támogatta a vallás és nevelés szabadságát, kivált az utóboi idők¬ 
ben, midőn ez fenyegetve volt. Soká nem fogják elfelejteni hitro¬ 
konai azon lelkes és határozott nyilatkozatát, melyet (egy gyűlé¬ 
sen a közelebb múlt években meg nem jelenhetvén) az elnyomatási 
kísérletükre vonatkozva beadott. A tanácsbiróságról az idén kö 
szönt le, miután ily minőségben a vallás ügyét 39 évig hiven 
szolgálta. 

Ekként terhesebb foglalatosságaitól menekülve, ma már 
csak orvosi gyakorlatának és a himlőoltásnak él a jó öreg, ki 
egyébként, — csaknem 80 éves — korához képest, folyvást jó 
erőben van, (s ki felöl ritkaságul legyen megjegyezve az is, hogy 
fekvő beteg még soha nem volt) ugy, hogy bátran remélhetjük 
azon szíves óhajtásunk teljesülését, miszerint adja az ég megérnie, 
hogy az általa beoltottak számát 40,000-re kikerekithesse; igy 
aztán részesülni fog azon keveseknek adott örömben is, hogy bol¬ 
dog házasságának aranylakadalmát, a jövő évben megülendi. 

Sz. K. 

I. 
„Egy úr a földön, és az égben egy! 
A többi aztán jobbágy, szolga, rab. 

Határra mérve hogyha nincs a menny, 
Osztatlanul a föld is egy darab. 

Nimród király és bálványképinek 
Osztálya könnyű : túl a csillagon 

Bál isten a kerek világ tiéd; 
De rajta innen én magam lakom. 

Tiéd minden, mi meghal; — az enyim, 
Minden, mi létrejő, mi születik. 

Halál után neked szolgál a rab, 
De énnekem a másik életig. 

Tiéd az égi gyöngy, ezüst, arany : 
A csillag és a nap, hold odafenn. 

Enyim pedig, mint földi képedé, 
Mit itt alant az álló föld terem. 

Tied a nyilt virágszál illata, 
Enyim a kéj, mit eltépése ad. 

S hol a gyönyörnek szivet áldozunk, 
Nekem jut a köny, neked a sóhaj. 

Te engem, — mondják, — sárból alkotál; 
Aranyból alkotálak téged én : 

Legszebb ophirjaim, szemek gyanánt, 
Hogy láss velü \, — szobrodnak engedem. 

S hogy ott lehess, a hol uralkodói, 
Egy tornyot építek az égbe fel. 

Túl minden csillagon, a nap maga 
Ha jő, térjen ki! és kerülje el! 

Árnyéka a föld egyik szélitől 
A másikig hirdesse : egy az Ur! 

A földön én, a meddig zöld a tér; 
Te, meddig földet ér a menny-azúr. j 

*) Felo:vHsUtott a Kisfaludy, társaság íebr 6-i közülésében. \ 

B á b e l . 
Költemény JÓKAI MÓRTÓL. *) 

II. 
Nimród király szólott, s a mit ő kimonda, 
Nem csak hallja a nép; érezni is szokta, 
Kérdeni „miért ez?" vakmerő ki volna? 
Meghajlik előtte, s teljesiti szórtan. 
Megásták alapját a rémépületnek : 
Végét meg nem érik, a kik ma születnek; 
Nincsen ijász, a ki az egyik falától 
A másikig birjon nyilat lőni által. 
Nehéz kőtömegek, hegyekből kitörve. 
Száz kéztől emelten idomulnak körbe : 
Tudósok elméje, rabmunkások karja 
Feszül és kifárad, s újra feszül rajta. 
S azután odajő a művészi vésü, 
S a betű, még ekkor csoda-uj találmány, 
Két nevet s alakot örökít a késő 
Utókor számára : a királyt s a halványt. 
Hemzseg az izzadó nép a szörnyű munkán, 
Mint egy tarka hangyaboly, mely hegyet épit, 
Nincsen pihenése a napnak lenyugtán 
Csillagmenynél fárad tovább késő éjig. 
Es hogy tartós legyen a kő ragasztéka, 
Vérrel vegyítik fel, mely azt összetömje — 
Férfi veritéke — s a hol nem elég a 
Vér, hadd hulljon abba gyönge asszony könyjc. 

A kalapács csattog; dal se' hangzik hozzá; 
Kötél nyög, a csigák kereke csikorog; 
Emberhang nem, csupán a gördült kő morog; 
Sóhajtás sem hangzik, mely sorsát átkozná. 

Nimród szolgáinak nincsen élő szava, 
Az ő munkájába beszélni nem szabad. 
Aczéltáblára irt kemény törvénye ez : 
Rövid három parancs : „hallgass, dolgozz', fizess." 

III. 
Elbusultan néz alá az Isten 
Ifjú földre, melynek keble hő még 
A melegtől, melyből vette létét : — 
Annyiszor megváltozott a föld már : 
Óriások, hév mocsár lakói 
Szárnyas szörnyek, szótlan korcsszülöttek, 
Elveszének szörnyű csontjaikkal 
Tüzemésztett izzó föld ölébe. 

Újra támadt elfajult csodáknak 
Nemzedékét elseperte a viz, 
És lemosta őket földszinéről 
Terméketlen meddő erdeikkel, 
S méregillatu virágaikkal. 

Most ez ujabb faj, kit ugy neveznek : 
.,Isten képe!" milyen szép kívülről! 
Adva néki arcz, mely égre néző, 
Adva néki sziv, mely égbe vágyó, 
És az arcznak ész, erő a karnak. 
És a szivbe oltva édes érzés : 
Mennyből szállott : — „földiek szerelme." 
Mily nemes lett ez — szerelme által! 
Tud szeretni nőt, apát, fiúkat, 
Testvért, jóltevőt, vitéz vezérét; 
Még a holtak .-irját is szeretni — 
Es szeretni nem levőt, — reményét. 
— Még is legsilányabb földi féreg, 
Meri bálványt imád és lánczokat hord. 
Múljon ő is el? hová a többi. 

Égnek őre, fóldvédő cherub szólt 
Ur színéhez : „oh uram ne rontsd el! 
Alkotád és kedved megnyeré ez. 
Rá lehelltél, s élő lett belőle. 
Másik ihletedtől, a mi pára 
Állatoknál, lélek lett szivében. 
Ihlesd őt még egyszer ajkaiddal, 
És a lélek Isten arczot ölt fel." 

És az Ur még egyszer szállt a földre. 
Rabnak indult tengő állatokból 
Égre- és örökkön élni — méltó, 
Nagy, dicső és bátor fajt teremtni. 

IV. 
A puszta kövön a csillag alatt, 
Fáradtan a sziklatöréstől 
Alszik Mágog, a szelid arszlán. 
Két karja aczél, de a szive galambé, 
Álmába' se vét ura ellen. 

Mellette a vasrúd, a melylyel a hegynek 
Tépdeli sziklaszivét napokon át. 
És véres a válla az ostorütéstől. 
Ostorütéstől a váll, a minek 
Mint nád forog a kéziben az aczél! 
Távolban a holdsugarától elöntve 
Meglátszik a Bábel alakja. 
A munka folyik pihenéstelenül. 
De Mágog, a rest, meglopja az őrt, 
S elvárja, mig alszik, hogy költse fel őt -
Nem hajnali fény, hanem ostor. 
Mint álomi szózat az éj közepén, 
Mint csillagesés ivülése, 
Mint szélmoraj, a mi a földremegést 
Titkon megelőzi, ne tudva, ne sejtve : 
Jár végig a földön a mennyei szellem. 
S ihletve az álmadozóra lehajlik. 
,.,Kelj, álmodat hagyd el, a sziv fenekén, 
Ébredjen a megnevezetlen erény : 
A honszerelem. Legyen! Én akarom! 
Szólj! Tégy ! és ne remegd a halált." 

V. 
És Mágog fölkelt; szíve új vala, 
A sziklazúzó szörnyű vasrudat 
Vállára vetve, szétnézett körül, 
A hajnal sápadó sugárinál 
Meglátta távol kéklő bérczeit 
A honnak, melyből rabként elhozák, 
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És érze édes fájdalmat szivén. 
Mit megnövelni olyan jól esik, 
Fájdalmat, a mi akkor boldogit 
Legjobban, a midőn belé halunk. 
Fájdalmat, a mi nem hal meg velünk; 
De él utánunk minden porszemünkben 
Es nemzedékről nemzedékre száll. 
Ezt érezé Mágog, a regg ködében 
Meglátva távol honja bérczeit. 

S akkor leszállt és ment Bábel felé. 
A néma sápadt dolgozóknak ezre 
Utat nyitott előtte, félve >>ézték 
S látták, midőn megálla Bál előtt. 

Bál szörnyű isten, szarva öklelő, 
És teste széles, szája felnyitott: 
Mindenki lássa, ölni mily erős 
S elnyelni azt, kit ölt, mily termetes. 
Két lába kígyó, jobb kezében egy 
Halálfő, balban szivbevert szigony. 
S hogy szörnyetegnek félelmesb legyen, 
A rut csodának teste színarany. 

Es ott megállt Mágog a szörny előtt. 
És szólt, az „élő csendet" felriasztva. 

Bál, szörnyű rém, ha hallod szózatom, 
Halld meg. Te nem vagy úr, csak sárdarab. 
Halandó ember volt, ki alkotott. 
Törendő érczcserép vagy tenmagad. 
Elég a vér, mit érted áldozánk, 
Elég a köny, s a férfiküzdelem. 
Jól lakhatál, pihenj, s feledve légy. 
Te nem vagy úr! Ormuzd az én uram, 
Ki a napot választja lakhelyül, 
E rémtorony, e szörnyű börtön itt 
Nem a világközép; tul a hegyen 
Terül az ősi puszta, az hazám 
És én e pusztát, puszta bár, imádom. 
Téged pedig, te rut arunycsoda, 
Lesújtalak. Ne égbe fel, hanem 
A porba térj, a mely atyádfia 

S süvöltve szállt a súlyos érczdorong 
S darabra törve hullt alá a szörny. 
Fölszarvazott fejével rombolója 

Lábához esve, a ki rátevé azt, 
És ugy tekinte büszkén szerteszét. 

Mint villám első csattanásira, 
A bérezek sorlan végig visezazewgnek 
Elébb közelb, aztán mind távolabb. 
Ugy dörge fel Mágog boszuszavára 
A régen fojtva tartott jajkiáltás. 
A néptömegnek néma ajka nyilt 
Es mindenik szólt, a mi fájt szivének. 
Szólt, a mi nyelvet anyjától tanult. 
„Te nem vagy Isten! Jehovah az ur, 
És népe annak, népem, Izrael." 
, Te nem vagy Isten : mert a Brahma az, 
S hazám az Indus partja, nem Bábel." 
,,Te nem vagy Isten, áldott Isis az; 
A földnek anyja, a ki gyermekit 
Nem falja fel. hanem táplálni tudja. 
S hazám a Nilus mentén, Mizraim." 
Te por vagy, por vagy, por vagy! semmi más 
És mindegyik, ki szólt, meggázolii, 
Mig por lett, a mi volt, rósz földi por. 
És a kik olyan hosszan hallgatának : 
Százféle nép, százféle szót emelt. 
Egymás szavát nem érték : ámde egyet 
Megérte minden, azt, hogy a szereim 
Érzelmi közt legfensőbb, édesebb, 
Szeretni egy hazát és nemzetet. 
Es e tudatnál puszta lett Bábel! 

VI. 
A por belepte Bábéi romjait. 

Nimród hirét benőtte vad bokor. 
Midőn egyetlen ország volt a föld, 

És egy ur rajta, rég elmúlt s kor. 
A porrá tört Bált újra önteni 

Kisértgeték a késő századok. 
A sárga érez, mit annyi nép imád, 

Sok bálvány képiben föltámadott. 
De a mi Bábel pusztulásakor 

Leiekre hozta a nép ezreit, 
Az istenihlet, a szent honszereim 

Az mindig él, és mindig üdvezit 

Egy építészeti pályázat története. 
E napokban hozák a Szegedi Híradó legutóbbi számai a szegedi taka¬ 

rékpénztár épületére hirdetett pályázat eredményének bírálatát és a díjnyer¬ 
tes tervet szerzőinek neveit, mely közzététel által mi és, kik minden — 
hazai építészetünkre vonatkozó ügyet figyelemmel kisérni, s ellenőrizni 
kötelességünknek ismerjük, fölhíva éreztük magunkat, hogy a közönség ér¬ 
dekében ezen legújabb, kevéssé, ismeretes, most már bevégzett esemény 
fölött rövid szemlét tartsunk, s hogy a belőle netán vonandó hamis követ¬ 
keztetéseket megezáfolni siessünk. 

Hazai nagyobb lapjaink figyelmes olvasói, — mintegy a múlt évi no¬ 
vember hó^lején — a hirdetések közt olvashatták ama rövidke programrnot, 
mely a kétrendbeli — egy és két emeletes — épület pályázatára fölhí és a 
kívánalmakkal megismertet. Noha a pályadijak csekélyek voltak, noha 
nagy hir és dicsőség nyerésére sem látszott sok kilátás, mindazáltal öröm¬ 
mel értesültünk a takarékpénztári egyesület eme hazafiai elhatárzásáról, 
mert reményiettük : hogy csupán a hazai művészet becsületének megmen¬ 
tése számosakat fog a pályázatbani részvételre lelkesíteni, mert a meglehe¬ 
tősen szabad és ügyes programm nyomán hittük : hogy műértékkel biró és 
változatos terveket fogunk a kiállitáson szemlélhetni. És e reményeink 
valóban teljesülni is látszottak, mert a beküldési határidőre január 15-kére 
a Szegedi Híradó szerint csakugyan 9 szebbnél szebb terv, és a következő 
napokban más 9, tehát összesen 18 terv érkezek be e kisebb hirü pályázatra. 
Annál nagyobb volt tehát megütközésünk, midőn a január végére összehí¬ 
vott közgyűlés a tervek közszemlére kitételét mellőzve, azoknak rnegbirálá-

és a dijak kiosztását egy kebeléből kinevezett névtelenül maradott 

egyáltalán nem képesek, elfogadható műveket létrehozni ; mindkét eset¬ 
ben a levonandó tanulság az lenne : hogy nem czélszerü, nyilvános pá¬ 
lyázatot hirdetni. 

Es ezen hibás következtetés az, mely ellen tiltakozni kötelességünk. 
Mert a szegedi pályázat állítólagos eredményeinek daczára, meg va¬ 

gyunk győződve, hogy a szabad verseny, hol mindenki, a ki magában erőt 
és tehetséget érez, a nyilt küzdtérre léphet, hol dicsvágy és lelkesültség — 
a szép eszmék e legtevékenyebb ápolói — fokozott mértékben működnek, a 
legbiztosabb út egy műremek előhozására, az egyedüli, a művészet szabad 
fejlődéséhez. 

Mert nem hihetjük, hogy nem vállalkoznék hazánkban tehetségesebb 
művész, kit dicsőség lelkesíteni, művészete jóléte érdekelni képe?; hogy 
kedvező körülmények közt középszerű tehetségtől is sok szép eszme nem 
kerülne ki, s hogy a pályázatban résztvevők, csak kezdők és avatlanok len¬ 
nének, kiktől jót reményleni nem is lehet. 

Hanem annyit igenis bevallunk, hogy épen a hazai építészet érdekében 
kivánatos, mindaddig nem hirdetni nyilvános pályázatot, mig az legalább 
annyi tekintélyhez nem jutott, hogy egy pályázat czélszerü szerveztetését és 
a tervek megbirálása körül egy méltányos és igazságos eljárást kivívni képes 
leend. Mert még a teljes pangást is jobb állapotnak kell tartanunk, mint a 
roszul szervezett és nem sikerült pályázatokat követő általános lehangolt-
ságot és elkeseredést. 

Nem szólunk ezúttal az Akadémia palotájáról, de lássuk, mi lépéseket 
tőn a szegedi takarékpénztári egyesület az általa várt fényes eredmény kivi-

ját pedig „mmdent a nemzetért' jelige alatti terv szerzőjének, Kibling Ede rásról legkisebb felvilágosítást, legkisebb biztosítékot sem tartalmazott, 
szegedi építésznek Riadni. Pedig művészeti tárgyak fölött ítélni nem oly könnyű, mert ehhez nem 

Ha tehát e pályázat — a mint ezt a birálóválasztmány állítja — nem csupán részrehajlatlanság, hanem nagymértékű szakképzettség és elfogulat-
sikerült, felületes vizsgálat mellett könnyen hazai művészetünkre káros néze- lanság is kívántatik, különösen korszakunkban, hol nem egy irány, egy styl 
tekét lehetne belőle következtetni. A pályázat nem sikerültének ugyanis két j uralg, hanem hol kiki saját meggyőződése szerint saját utain igyekszik 
°ka lehet: mert vagy a pályázati elv már magában véve nem életrevaló és I czélhoz jutni. Valóban nem lehet megróni, ha jellemmel és iránynyal biró 
soha kielégítő eredményre nem vezethet; vagy művészeinkben rejlik a hiba, j építészeink, kiket nem olcsó sikervadászat, hanem meggyőződésök vezérel, 
kik közül a hirnevesek nem hajlandók a pályázatban résztvenni, mig a többiek j tartózkodnak fáradni ott, hol nincsenek biztosítva: nem fognak-e avatatlan 
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elfogult bírák műveik fölött egyoldalú igaztalan Ítéletet hozni. Hogy azon¬ 
ban ez még sem történt, hogy a hazai építészek teljes bizalommal voltak 
az egyesület méltányos és igazságos eljárása iránt, azt bizonyítja a beérke¬ 
zett tervek nagy száma, és ez irányban a választmánynak épen oly kevéssé 
van oka elégedetlennek lenni, mint a mennyire, tekintettel az általa kitűzött 
igenis középszerű jutalomra, a biztosítékra nem lehetett alapos oka a ter¬ 
vekben kiváló jóságot követelni. 

És mit tőn az egyesület, a pályázók benne helyezett bizalmának vi¬ 
szonzására ? 

A beérkezett tervek minden szokás és pályázók részéről történt elő-
leges és utólagos felszólítások daczára nem lettek közszemlére kiállítva, 
hanem a közvélemény figyelembe vétele nélkül egyszerűen a névtelen bíráló 
választmány vette magára azon felelősséget : 16 hiában fáradott pályázót 
megnyugtatni, méltányos szakértő és igazságos eljárása felől meggyőzni. — 
E nehéz feladatot körülményes kimerítő bírálat és szakértőknek elismert 
férfiak belevonása által tán meg is lehetett volna oldani; de hogy a biráló 
választmány eljárása, mely czélszerünek véle az ismeretlenség fátyola alatt 
működni, és elégségesnek tartá egy értelmetlenségekkel üres szavakkal 
teljes, nagyobbrészt caak rövid leírásokból álló jelentést közzétenni — e 
czélt megközelítette volna, azt méltán kétségbe vonni bátorkodunk. 

Távol van tőlünk, csak egy pillanatra is azt hinni, hogy a választmány 
nem a legjobb terveket dijazá, de sajnálattal szemléljük, hogy /titkolódzó 

vén hordozó közönség, mind a pályázók részére kellemes indítványt teszünk, 
midőn ez utóbbiakat felhívjuk, hogy beküldött terveiket a pesti műtárlaton 
vagy a képzőművészeti egyesület segélykéz nyújtása folytán közszemlére 
bocsássák. Bergh és Hencz építészek. 

A magyar akadémiai palotatervek. 
IV. Elentze Leo terve. — V. Stüler A. terve. 

Mai közlésünkkel befejezzük az akadémiai palolatervek bemu¬ 
tatását. Két nagy hirü idegen művész művei azok : a IV. sz. alatti 
Klentze Leo müncheni építészé, az V. sz. alatti Stüler A. berlini 
építészé. München és Berlin, mint tudjuk, az ujabbkori épitészet 
történetében első rangú helyet foglalnak el, s a ki e két város 
monumentális középületeit, fényes palotáit látta, azok között az 
emiitett két művész szellemi szülöttjeit láthatta az első sorokban. 
S ha már idegen művészt kellé meghívni a küzdtérre, jól tették 
azok, kik az ügyek élén állanak, hogy épen ily hírneves, tapasztalt 
emberekre esett választásuk. 

De kérdés támadhat : szükség volt-e ezek meghívására? Erre 

A magyar akadémiai palota tervei:IV. Klentze Leo, müncheni építész terve. 

eljárása által igazsáj;szeretetét gyanússá, ki nem elégítő bírálata által 
szakavatottságát kérdés tárgyává tévé, hogy elégületlenségének indokolatlan 
s a jelen viszonyok közt kétszeresen sújtó nyilvánítása által a pályázók 
mindegyikét mélyen sérté, s mélyen fájlalják, hogy mindezen méltánytalan 
lépései által a művészeknek a pályázat iránti kedvét, a közönségnek a pályá¬ 
zat iránti bizalmát hosszú időre megingatá, s hogy igy nem ugyan szándé¬ 
kosan, de meggondolatlanul hazai épitészetün k becsületén jövendő fejlődésén 
érzékeny sebeket ejtett. 

Azért, mint szomorú tanulságot jegyezzük fel a szegedi takarékpénztár¬ 
épület pályázatát, s mint intő példát, hogy ezután minden hazai épitészün-
ket károsan érintő eljárás esetében előre tiltakozzunk. *) 

Végre nem lévén hajlandók föltételezni, hogy 18 hazai pályázó közül 
egy sem lett volna képes feladatát legalább meglehetős sikerrel feloldani, s a 
biráló választmány jelentésének alakja és lényege után, épen nem lehetvén 
ennek ellenkezőjéről meggyőződve, ugy hiszszük, mind a művészet sorsát szi-

*) örömest közöltük t. munkatársainknak szakértő, higgadt felszólalását. Csak 
egy kis megjegyzést engedjenek meg nekünk is. A mily termtíszetesiiek és sok esetben 
okadatoltnak tartjuk a mellőzött pályaművek szerzőinek érzékenységét: épen oly óva¬ 
kodva tartózkodjunk a pályabirák szándékainak, eljárásának gyanusitásától, mig arra 
érvényes bizonyítékaink nincsenek. Azért részünkről is pártoljuk a szegedi pályamüvek 
Pesten leendő nyilvános kiállítását — már csak azért is, hogy alkalma legyen a közönség¬ 
nek a hazai épitészet haladásáról meggyőződni. — Szerk. 

legjobb feleletet nyerünk egy részről az akadémiai épitö bizottság, 
gr. Dessewffy Emil, b. Eötvös József és gr. Károlyi György, m. é. 
decz. 20-án kelt jelentéséből (lásd egész terjedelmében a Polit. 
Újdonságok f. é. 1-ső számában); más részről az épen e napokban 
megjelent uj „Kritikai Lapok" 1 számából, a hol az egyik pályázó, 
jeles tudósunk Henszlmann Imre részletesen megirja „az akadé¬ 
miai palota eddigi történetét." 

Mind a hivatalos jelentés, mind a „pro domo sua" irt magán-
czikk nevezetes okmányul szolgál a tárgy felvilágosítására, s bár 
mennyire külön utón járnak is, annyit — nézetünk szerint — mind 
a kettőből ki lehet olvasni, hogy a pályázatra meghivattakon kivül 
más, és pedig tekintélyes pályázók meghívása, az építő bizott¬ 
mányra nézve részint megnyugtatásul szolgált, részint elkerülhet-
len teendővé vált. 

De nem feszegetjük most e dolgot, mely mint eddig, ugy 
ezután is sok meddő szóvitára nyújt még kilátást. Áttérünk tár¬ 
gyunkra, szorosan a tényékhez tartva magunkat. 

Mind Klentze, mind Stüler terve az u. n. olasz renaissance 
stylben van készítve, mely — mint az emiitett hivatalos jelentés-
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ben olvassuk, — akár a felállítandó Akadémia czélját, s más nem¬ 
zetek építési példáját tekintjük, akár pedig a pesti Dunasor épüle¬ 
teinek modorát vizsgáljuk, melyek között az Akadémia helyet fog-
laland, inkább látszik alkalmasnak, mint a csúcsíves góth styl, 
mely többszörös kifogás alá esett. 

Különben a két terv eredetileg nem egészen azon alakban 
volt bemutatva, mint azt most a végmegállapodás után közlik 
rajzaink. Eleinte, a nekik átküldött programm szerint, otthonn, a 
helyszínének ismerete nélkül készítek ez építészek terveiket, s em¬ 
lékszünk rá, hogv midőn múlt év nyarán, az országgyűlés idején, 
nyilvánosan ki voltak téve a Múzeumban, nem egy illetékes hang 
szólalt fel e tervek hiányossága ellen. Később a művészek szemé 
lyesen érkeztek Pestre, tekintetbe vették az itteni viszonyokat, az 
irántok nyilvánult kívánalmakat, s öoként ajánlották fol terveik 
módosítását, (E módositások után előállott terveket mutatják mai 
rajzaink.) Ugyanakkor fel valának szólítva a többi pályázók is 
terveik módosítására, de ök a csúcsíves styl előnyeibe vetvén egész 
bizalmukat, a módositások megtételét visszautasiták. 

Időközben a beadott költségvetési tervek megbirálására egy 

vezetői, intézői Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal pesti derék épí¬ 
tészeink lesznek. 

Eddig igy állanak a dolgok. Azon izgató eljárások és tüntető 
nyilatkozatok után, mik e tárgy körül napjainkban itt-ott, fájda¬ 
lom, fölmerülnek — nem merjük állitani, hogy az építés előjátéka 
itt már be is volna fejezve. 

De mi itt is bizunk a nemzet higgadtságában, melynek az 
utóbbi években annyi szép jelét jegyeztük fel; bizunk az ügyek 
élén álló férfiak tudományában s hazafias erélyében. Azon keserü-

1 séget igen természetesnek és indokoltnak találjuk, mely egy 
hosszú évek fáradságának gyümölcsét tanúsító s valódi kitünte¬ 
tésre méltó, de viszonyainkat figyelembe nem vevő terv szerző¬ 
jének kebléből kitör és rokonérzelmü barátokat talál, — — de 
másrészről egy perczig sem kell felejtenie a magyar közönségnek 
azt sem, hogy az Akadémia épitkezési ügye, a milyen nemes, áldo¬ 
zatkész indulatból fakadt, ugy soha nem válhatik pártkérdéssé, 
vagy épen nemzetiségi ügygyé — ez tisztán tudományos és művé¬ 
szeti s legfőképen financziális kérdés. 

Ha magyar építészeti styl volna a vita tárgya, mindenki 

magyar akadémiai palota tervei : V. Stüler A. berlini épitósz terve. 

pesti gyakorlati építészekből és szakférfiakból álló bizottmány lön 
kinevezve, melynek vizsgálata folytán a financziális nehézségek is 
kiderültek. Ferstel góth ízlésű terve (a belső felszerelést ide nem 
számítva) csaknem iy 2 millióba s a többiek mind külön-külön 1 
millió 2—300,000 ftba kerülnének. S az Akadémia építési pénztára 
5—600,000 ftról rendelkezhetik csak, melynek nagy része még be 
sincs fizetve! 

A terveknek a viszonyokhoz alkalmazott módosítása tehát 
sürgető szükséggé vált s miután a csúcsíves német góth stylnek 
az építő bizottmányban s az alapszabályok szerint illetékes akadé¬ 
miai igazgató tanácsban (sőt mondhatnók, a közvéleményben sem) 
nem akadtak pártolói, a renaissance stylü tervek készítői szólittat-
tak fel a módosításra. 

Ez megtörténvén, Stüler berlini építész terve találtatott az 
épitő bizottság részéről, ugy belső elrendezés, mint külső csin te¬ 
kintetében, az Akadémia czéljaival, az Akadémia pénztári állapo 
tával s a pesti Dunapart építészeti jellemével legegyezőbbnek. Ez 
lön tehát elfogadva, oly hozzáadással, hogy a terv távol lakó ké¬ 
szítője lesz ugyan az épités főfelügyelője, de az építés közvetlen 

tudná, melyik részre álljon. De, fájdalom, magyar építészeti styl 
még csak lesz, ha lesz — s most nálunk a körül forog tulajdon¬ 
képen a kérdés : német (góth) vagy olasz Ízlésben épüljön-e a ma¬ 
gyar Akadémia palotája ? 

A 1 v a J á r á s, 
(Vígé.) 

Clauderus beszéli, hogy egy tanuló, ki latin fordításai gya¬ 
korlatait korán reggel szokta volt végezni, a midőn egy reggel szo. 
kott munkájához akart látni, azt nagy meglepetésére készen találta-
Az ördög müvének tartva, bejelenté az esetet a tanoda igazgatójá¬ 
nak, ki öt ezután társai által figyelemmel kisérteté. Ezek azután 
látták, hogy néhány órai alvás után felkelt, dolgozó asztalához ült s 
elvégezte forditmányát, ezután újra lefeküdt s reggelig aludt. — 
Wiilner tanár Göttingában egyszer tanulókorában feladványul 
kapta: egy gondolatot két görög versben helyesen fejezni ki, mely-
lyel két napig vesződött eredménytelenül. Egy este ily vesződések 
közben aludt el; — később felcsengette takaritónéját, gyertyát 
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gyujtat, az álomban tovább keresett s meglelt két verset leirta, s 
újra lefeküdvén, tovább alszik. Reggel az egészről mitsem tud, a 
kívánt két verssel tovább is vesződik, lehangolva kel fel s íróasz¬ 
talán nagy meglepetésére megleli a saját kéziratu igen jól sikerült 
verset. Takaritónéjától tudta meg csak, ini történt az éjjel, soha 
sem tudott arra visszaemlékezni. — Heer Henrik ismert egy alva¬ 
járót, kivel gyermeksége óta baráti viszonyban volt. Ez mint ifjú 
költészettel foglalatoskodott, s egy izben több napig vesződött egy 
kész költeményének kijavításával. Rákövetkező éjjel felkelt, Író¬ 
asztalához ült, irt s az írottat hangosan, később önelégült mosoly-
lyal olvasta fel, jelenvolt barátait is íelszólitá tetszésük nyilvání¬ 
tására; utóbb iratait elrakta, lefeküdt s reggelig aludt. Reggel 
az egészről mit sem tudott, s a mint kéziratát saját eszméi szerint 
kijavítva meglelte, nem tudta, a jó vagy a rósz szellem játékának 
tulajdonitsa-e azt? Laktársainak elbeszélését a történtekről nem 
akarta hinni, s alvajárásáról csak néhány nap múlva győződött 
meg, a midőn t. i. laktársai idegen ágyba, lábfelé, talárba öltöz¬ 
tetve fektették le. Olykor 3—4 óráig is tanult és irt folyvást, a 
mire nem emlékezett, bár különben kitűnő emlékező tehetsége 
volt. Még csodálatosabb, hogy irása, olvasás közbeni hangsulyo 
zása épen olyan volt, mint ébren. Több év múlva megnősülvén, 
akkor is éjjelenkint gyakran felkelt, kivette gyermekét a bölcső¬ 
ből s H szobában fel s alá hordozta. Az őt kisérő nejének ilyenkor 
mindent elmondott, a mit különben titkolt előtte, s másnap cso¬ 
dálkozott, miképen tudja meg neje minden titkát. 45-dik életéve 
felé megszűntek alvajárási rohamai, csak olykor, különösen ha este 
több bort ivott, jelenkeztek. Mindazok, kik alvajártában olvasni 
látták, állítják, hojry szemei egészen nyitva voltak. — A bordauxi 
érsek még a papnöveldében létekor ismert egy alvajáró papnöven¬ 
déket. Ezen baj lényegét tanulmányozandó, bevárván, inig az illető 
elaludt, minden este bement annak szobájába. A többi közt egy¬ 
szer a kis pap felkel, Írásait veszi elő s ir, még pedig egyházi be 
szedet. A hányszor egy lapot tele irt, felolvasta hangosan eleitől 
végig (ha — mondja az érsek - ezen a szemek segítsége nélküli (?) 
miveletet olvasásnak lehet mondani), — a mi nem tetszett, kitö¬ 
rülte s pontosan kijavította. Meg akarván az érsek győződni, vájjon 
használja e láttehetségét? darab tiszta lapot tartott közel szemei 
elé, de az alvajáró csak ir tovább a nélkül, hogy észrevette volna 
azt. Később szerette volna megtudni, mi módon tájékozza magát 
az alvajáró az előtte fekvő tárgyak közt ? ez okból elvette azon 
lapot, a melyre épen irt, s más tiszta lapokat rakott eléje; ezt 
észrevette az alvajáró, mert ezek eredeti lapjával nem voltak 
egyenlő nagyságúak; de ha a lap nagysága megegyezett az előbbi¬ 
vel, észrevétlenül irt rajta tovább. Ezen csel által több éjjeli mun¬ 
káját kerítette birtokába az érsek. Egy izben egész szabatossággal 
irt egy zeneszerzeményt (Pigatti 1742.) 

Az alvajáró, Pigatti észleléses állítása szerint, csak azon 
tárgyakat, látja s érzi, melyekre szüksége van, melyek képzelő te¬ 
hetsegében jelen vannak. A fennemlitett alvajáró látta a papirost, 
tintát, tollat, megtudta, fog-e a tolla, vagy nem? a tintatartót 
sohasem tévesztette össze a porzóval; egyébiránt soha sem jutott 
eszébe, van-e szobájában valami idegen? nem látott és nem hallott 
senkit, legalább nem szólított meg senkit sem.Ugy tetszett, hogy a 
képzeletével összefüggő tárgyakat tisztán látja; egyszer ezukrot 
kért, adtak neki, s ő jóizün látszott azt megenni, más alkalommal 
is tettek egyszer ezukrot szájába, de minthogy ekkor képzelő te¬ 
hetsége nem volt azzal elfoglalva, kiköpte. Hangjegy-írás közben 
meg tudta jól különböztetni, mely jegyeknek kell fehéreknek, s 
melyeknek feketéknek lenniök stb. 

Pigatti körülményesen irja le Negretti János, Sálé mirquis 
inasának általa 1745-ben é>zlelt, több alvajárói rohamát. Negretti 
*tz idötájban *28 éves, szikár, sápadt, heves vérmérséklefü egyén 
volt, s kedvelője a bornak. Önvallomása szerint 11 éves kora óta 
alvajáró, rohamai leginkább tavaszszal, márczius és aprilisben jöt¬ 
tek, s nagy fokú áltnosság előrementével rendesen éjfél után 
mintegy két órával kezdődtek. Pigatti egyszer késő éjjel az elő¬ 
szobában egy karszékben ülve, mély álomba meriilten találta öt. 
Mintegy negyed óra múlva felállt, egy ideig mozdulatlan maradt, 
mintha valamiről gondolkodnék, azután burnótszeleuczéjét vette 
elő, kevés leven benne a burnót,mérgelődni, látszott, a másik inas 
által elfoglaltatni szokott — most azonban üres — székhez köze¬ 
ledett, a képzelt inast nevén szólitva, burnótot kért tőle. A nézők 
egy szelenczét nyújtottak neki, melyből jó izüt szippantott. Ezután 

hallgatózó állást vevén fel, a képzelt parancs vételére felkapott, 
egy viaszgyertyát, azt az előszoba bizonyos helyén rendesen égni 
szokott, de most nem égő lámpánál képzeletében meggyujtotta, 
bement lassan a terembe, innen vissza a lépcsőzet felé, azon biz¬ 
tosan, a szükség szerint fordulva vagy megállva (mintha valakinek 
világitana) ment le. A ház kapujához érve szokott helyére állt, s 
a képzeletében kikisérr uraknak s hölgyeknek, tiszteletteljesen 
hajlongva, köszönt; a gyertyát Jdoltá, nagy sebesen visszajött az 
előszobába, s a gyertyát letette rendes helyére. Innét bement az 
ebédlőbe, zsebeiben sokáig keresgélt, egy másik inast, kinél az 
edény-szekrény kulcsa szokott lenni, nevén szólított, a keresett 
kulcsot kérvén tőle. Ezután mé;* sok mindenféle aprólékosságot 
végzett, a mi mint inasnak napi foglalatosságát szokta tenni, u. 
m. vizet hozott a kútról, néhány üveget meg töltött vele s bevitte 
tálezán ura szobájába, a konyhán edényeket törülgetett stb. Végre 
úrnője szobájába egy asztalt vitt, melynél az olykor magánosán 
szokott ebédelni, rendesen felteritette, végül az edényszekrényben 
mindent rendbe hozott; megjegyzendő, hogy terítés közben gyer¬ 
tyavilág mellett kereste elő a kést, kanalat, villát. Ezután mintha 

i sétálni készült volna, s mint a ki dolgát jól végezte, önelégülten 
vette elő újra szelenczéjét. de mintha emlékezett volna, hogy két 
óra előtt kevés burnótot talált benne, annak egész tartalmát mar¬ 
kába ürítette. A rohamot itt hideg víznek arczába való fecskende-
zése által megszakították. Egy más alkalommal csakugyan ki is 
ment sétálni, betért egy kocsmába , ott egy pohár sört jóizün 
megivott, s nappali rendes szokása szerint elmondta, hogy most 
nem fizethet. Pigatti több rohamát észlelte, s állítja, hogy majd 
minden nap más s mással volt elfoglalva. Meggyőződött a felöl, 
hogy rohamai közben a látás, hallás, szaglás és izlés nem voltak 
egészen hatalmában, tapintó érzéke ellenben olykor rendkívül fi. 
nom volt. Többnyire rendes napi foglalatosságait ismételte. 

Igen érdekesek a 22 éves gyógyszerész tanuló. Castelli alvajáró 
rohamai is, melyeket a gyógyszertár tulajdonosa s tanítója Pirati 
és Soave tanár tettek közzé. Castelli idegbajokban is szenvedett. 
A többi közt egyszer este nagyobb társaság jött Piratinál össze, a 

jjelenlevő Castelli szunnyadó állapotában egyszerre csak felkel, 
! gyertyát gyújt s megy kifelé. Társa azon hiedelemben, hogy le 
akar feküdni, követi öt; Castelli azonban urának tanulószobájába 
nyit be, itt a könyvszekrényből egy könyvet vevén elő, leült s 
olvasni kezdett. Társa behívta Piratit is, ez unszolta,hogy menjen 
aludni, feleletet nem kapván tőle, elvették gyertyáját, Castelli erre 

! felkelt, kinyitván az ablakot, nézegetett kifelé, miközben monda : 
„borul, eső lesz," bár kinn szép csillagos éj volt. Visszakapván 
gyertyáját, folytatta az olvasást, még pedig fenszóval. Később az 
egész társaság begyült a szobába, de ő senkit sem vett észre, szó-
litgatták többször nevén, ő azonban háboritlanul olvasott tovább. 
Most újra elvették gyertyáját, szemeit dörzsölve felkelt, s roszul 
létről panaszkodva, kiment a szobából. Erős salrniak szeszt tartot¬ 
tak orra alá, mire görcsökbe esett, nem sokára mélyen elaludt, — 
rövid idő múlva felébredvén, a történtekre legkevésbbé sem emléke¬ 
zett. Másszor ez állapotában franczia fordítási gyakorlatokat irt, 
olvasott, többször gyógyszereket készített stb. s mindezen mivele-

[tek közben alig lehetett rajta megkülönböztetni : ,,alszik-e? vagy 
i ébren van." Az észlelök többféleképen tették próbára, de tettetést 
jvagy ámítást nem fedezhettek fel, — Castelli rohamaiban az volt 
ja nevezetes, hogy 24 óra alatt néha két rohama is volt, gyakran 
nappal is (a mint hogy nappali alvajárást többen észleltek). A 
csodálatig helyes és észszerű volt minden, a mit alvajárása köz¬ 
ben tett. 

Ha az észlelők álomképeihez alkalmazkodva szóltak hozzá, 
helyesen felelt s összefiiggőleg beszélt, ugy a mindennapi, mint 
növény- és vegytani tárgyakról. Egyszer ez állapotában gyógysze¬ 
részi munkálatokat tevén, ez alkalommal hibás orvosi rendelvénye¬ 
ket nyújtottak át neki próbául; ő a hibát mindjárt felismerte a 
nélkül, hogy az azokat átnyújtó személyekre ráismert volna, kiket 
képzeletében inasoknak vagy más szolgálattevő személyeknek: 
hitt. Nem egyszer szolgáltatta ki az orvosi rendelvényekben meg¬ 
jelölt szereket. Egyszer megkísértették ágyába lekötni, — erre oly 
dühbe jött, s annyira erőlködött kiszabadulni, hogy kénytelenek 
voltak a kisérlettel felhagyni. Legyezés vagy léghuzam által leg¬ 
inkább sikerült őt lecsendesiteni s ágyába visszaterelni. Emiitet¬ 
tük, hogy Castelli különben is idegbántalmakban szenvedett; — 
néhány hónapi mákony (ópium) és chinával való rendszeres orvosi 

kezelésre mind ideg-bántalmui , mind alvajárási rohamai meg¬ 
szűntek. 

Többen állítják, hogy némely alvajárónál az észtehetségek s 
ismeretek kitűnő fokozódását észlelték. — Egy tudós angol pl. 
olykor kitűnő verseket irt álmában, habár rendesen nem szokott 
Verselni, s később nem is emlékezett reá. (Blamard, Hennings.) — 
Egy jezsuita több izben szónokolt álmában, kitűnő gondolatokkal 
fűszerezve előadását, oly élénken beszélt, mintha a szószéken ál-
lana. Ha "olykor hibázott, mindjárt észrevette,s kiigazította a hibát, 
néha vitatkozott is, miközben a leghomályosabb theologiai kérdé-' 
seket szellemdusan magyarázgatta. E féle állapota rendesen 3—4 
óráig tartott. Gyakran egész társaságok gyűltek össze szobájában 
nemcsak kíváncsiságból, de hogy tudományosságából hasznot me¬ 
ntsenek. (Nieremberg Euseb. Meier. 1758.) 

Mindezen elbeszélések egészen véve nem hihetetlenek, habár az 
azokban leirt állapotok némelyikét az észlelők kissé egyoldalulag, 
s itt-amott túlozva adják elő, a mint ez a csodás, s rendkívüli tü¬ 
netek előadásával gyakran történik. így a bordeauxi érsek által 
közlött esetben is nem hihető, hogy alvajárója szemeinek haszná¬ 
lata nélkül olvasott volna, félig nyitott szemnél ezen körülmény a 
rendkívüli állapot által különben is tán kissé elfogult figyelmét 
könnyen elkerülhette. Ez állapotok némelyike szorosan véve nem 
is alvajárás, hanem rajongás (extasis), mely az előbbitől a ke¬ 
délynek egyidejű felrnagasztaltsága által különbözik; a kedélynek 
pedig nagy befolyása van az agy, az ész miveleteire. Ezen osztályba 
sorozható a fenn leirt jezsuita esete is. Rajongó kedélybetegeknél 
(rajongásuk tárgya lehet a vallás, haza stb.) nem ritkán meglepő 
lelkitehetségeket tapasztalhatni; számos példái voltak a vallási si 
hazafiui rajongásoknak. (Leydeni János a pr iféta, orleansi szűz' 
stb.) — Régibb iratok mint különös járványos lelki bajt említik a 
vers-dühet (metromania), melynek napjainkban is — ugylátszik — 
sokan esnek áldozatul, bár jelenleg nem egészen járványos, csak 
szórványosan (sporadice) lép fel. A rajongás s alvajárás közt az in¬ 
ban igen nehéz biztos határvonalt húzni. 

Azon hiedelem, hogy az alvajáró s rajongó képes volna eo-é-
szen idegen, s ismeretlen nyelveken beszélni, a középkorban igen 
•el volt terjedve. La Mothe le Vayer roueni polgár állította pl., 
hogy La Force álmában az adott kérdésre minden, még chinai és 
indián nyelven is tudott válaszolni. E hiedelem valószínűleg onnan 
eredt, mert a rajongó, s felmagasztalt kedélyü alvajáró jobban 
tudja szerzett ismereteit pillanatnyi czéljaira felhasználni, folyéko¬ 
nyabban s válogatottabb kifejezésben beszél, sok olyanra emlékszik 
vissza, a mit közönséges állapotában elfeledtnek hitt; szóval ismére 
feeinek egész tárházával könnyebben rendelkezik. Ily kedélybetegek 
gyakran a különben csak töredezve beszélt nyelveket bámulatos 
könnyüséggel, s folyékonysájrgal kezelik; az ezen való szerfeletti 
csodálkozás oka azután annak, hogy a szemlélő csekély nyelvis 
meretét semminek veszi. 

Hasonló ezen állapotokhoz sokban az ittasság is : első idő¬ 
szakában mily élénk a lélek, a kedély; a beszéd folyékony, az 
egész lelki működés fel van hangolva (hasonló hatású a kávé, 
thea). — Későbbi időszakaiban, az öntudat s emlékezet távoztával, 
közel rokon az alvajárással, meg van itt is a hajlam az ide oda 
járásra, s különféle cselekvényekre, a külérzékek részleg érzéket¬ 
lenek a behatások irányában. Azon biztosságot, melylyel alvajárók 
a házfecleleken, magas falakon stb. járnak, onnan magyarázhatjuk, 
hogy a veszélyt nem ismerik, nem félnek, mert öntudatuk alszik 
A ki nem fél, nem szédül, ép oly biztosan jár az ily helyeken 
toint az alvajáró, vagy a zerge és az öszvér. Altalános néphit sze 
riut az ittasak Istennek különös oltalmában vannak; ha magukra 
hagyatnak is, aránylag ritkán sérülnek meg. 

Alomittasan s félálomban is járkálhat, kezdett munkákat foly 
tathat az ember anélkül, hogy később arra emlékeznék Ismert tény 
az, hogy az asszonyok félálomban gyakran tovább ringatják gyér 
mekeiket; a szundikáló fuvarosok hajtják lovaikat, az ostorral ha 
darásznak. Mindez azon alapul, hogy az agy s gerinczagy függet 
lenül, a gondolkodó öntudat beleelegyülése nélkül is működhetik 
Sok oly miveletnél, hol az öntudat együttműködése szükséges 
csak az első ösztönt kell megadnia, hogy az agy és gerinczagy rö 
videbb vagy hosszabb ideig önállólag működjék. így pl. ha a járáí 
az öntudatos akarat működése által egyszer folyamatba hozatott 
az ezen behatás ismétlődése nélkül addig folytatódhatok, inig utunk 
előre feltett czélját el nem értük — rendesen addig is tart, ha csak 

az akarat újólagos működése által nem gátoljuk vagy nem vál¬ 
toztatjuk. 

Visszatérvén az alvajárásra : ennek rohamai legtöbbször 
mindjárt az álom első óráiban vagy éjfél felé jönek, legritkábban 
reggel felé. Olykor ellenállhütlan álmosság vagy mély álom előzi 
meg, — közvetlen a roham előtt (idegkórosoknál) gyakoriak a 
görcsök. Mind az, mi az álmot nehezíti, elösegiti a rohamot is. 
Némely észlelő szerint az alvajáró mindent kitünöleg ügyesen, 
i ások szerint ügyetlenül tesz, ugy hogy mozgása az ittasak s kis 
gyermekéihez hasonlítana. Hihetőleg majd az egyik, majd a másik 
állítás igaz, a szerint, milyen állapotban van az alvajáró, s meny¬ 
nyire ismeri a helyiséget. Ismerős helyiségben az éber ember is 
szemeinek használata s hosszas elöleges tapogatódzás nélkül ta¬ 
lálja el a kulcslyukat, sötét szobájában biztosan nyúl a kivánt 
tárgyak (gyufa, gyertya stb.) felé, ismeretlen helyen mind az éber 
mind az alvajáró tapogatódzik. Az alvajáró láttehetsége fclöl i? 
különböznek az egyes észlelők véleményei, — itt is az áll, hogy a 
körülmények s/.erint majd néz és lát az alvajáró, majd nem. Abban 
minden észlelő megegyezik, hogy tapintása, különösen más érzék¬ 
szerek tétlensége mellett, igen finom; ugyanezt tapasztaljuk a va¬ 
koknál is. Dawison szerint egy alvajáró irás közben, ha tollat a 
tintatartóba akará mártani, oda nézet*, azután behunyt szemmel 
irt tovább. Némely alvajáró többé kevésbbé minden zörej irányában 
fogékony, általa olykor különös álomképekre, ragadtatik, bele szövi 
álmába, a legtöbb csak azt hallja, a mi álmával összefügg. Hogy 
az alvajáró ismeretlen nyelveken, ismeretlen tárgyakról volna ké¬ 
pes beszélni, a mint emiitettük, túlzáson s öncsalodáson alapult 

mese. Mindebből látható, hogy, habár az alvajárás csodálatos nyi-
atkozványa az emberi léleknek, mindazáltal a természet törve 
lyeivel nem ellenkező, s nem természetfeletti állapot. Okait ki-
ürkészni eddigelé nem sikerült, de valószínű, hogy nem a testen 
:ivül (pl. hold) hanem benne rejlenek azok. így vagyunk a közön¬ 
séges álommal is : magyarázgatják régóta, hol az éjjel megfogyat¬ 
kozott villamosságban, hol a nyugalom szükségében stb. Keresik 
egközelcbbi okait, de tökéletes élettani magyarázata eddigelé nem 
likerült. A villamosság megfogyatkozását, mint okot czáfolja, hogy 
•nnak daczára egész éjeket átvirraszthatunk, s ezután nappal (mi 
:or sok a villamosság) nyom el az álom : a nyugalom. theoriájy 
»em alkalmazható egészben, mert épen a legfontosabb szervek 
sziv, tüdő, sok ideg stb) alvás közben sem nyugszanak, legtöbb-
jzör az agy velő is álomképekben működik tovább. Tehát bár leg-
tözelebbi okait az álomnak sem tudjuk egészen felfogni, azért 
ermészetfelettinek sem ezt, sem az alvajárást nem fogjuk tartani. 
Jessen tanár nyomán) közli Dr. Brocken József. 

\ föld legnagyobb hegye. 
A római coliseum, a veronai, taorminai s más arénák — mik ezek a 

Himalájának a természet alkotó keze által épített amphitheatrumához ké 
pest, mely mellett a hatalmas Kordillcriák feje, a Csimborasszo is csak 
ugy tűnnek fel, mint egy gyermek egy óriás mellett!? 

Bármely megalázólag hat is a természet e szörnyeteg épületének szé-
ditő magassága minden, vele összehasonlított tárgyra : kiterjedése még al-
kalmasb arra, hogy bámulatunkat fölkeltse s képzelőerőnkön diadalt aras¬ 
son. B rengeteg hegység ugyanis nem kevesebb, mint 16,000 Q mföldnyi 
térséget foglal el, 400 mföldnyi hosszaságban s 50—70 mföldnyi szélesség 
ben; kiterjedése tehát 4000 Q mfölddel nagyobb, mint az egész osztrák 
birodalom. Képzeljünk ily roppant térséget, csupa hegyektől borítva! 

Es e valóban óriáshegy, mely délről északnak tiz, egymás mögött 
elnyúló hegylánczban terrasse-szerüleg húzódik, magába zárja a paradicso¬ 
mot, az embernek örök tavaszban viritó, első tartózkodáshelyét, a föld urának 
első lakhelyét. S bár ,,a hó lakának" neveztetik (szanszkrit nyelven hima = 
hó és alaja= hely), mindamellett három régiójának legalsóbbikában, noha a 
tengerszine fölött 4,700 lábnyi magasságig terjed, 2 egész 38 (Reaumur) 
foknyi hőmérsék mellett, forró földövi növények pompáznak, inig második 
regiója 8500 lábnyi magasságig, 2'/2 egész 26 foknyi melegben, még európai 
növényeket terem, s csak harmadik régiójában kezdődik a hideg földrészeli 
légmérsékletének megfelelő havasi növényzet, hol a hó csak május közepén 
olvad fel, s melege a 20 R. fokot sohasem múlja fölül. 

Nevezetes e hegységnek ama sajátsága, hogy míg a növénytenyészet 
északi lejtőjén 15,6(50 lábnyi magasságig terjed, eddig déli oldalán már a 
11,700 lábnál végkép megszűnik az. E tünemény oka az északi részén levő 
tönsikok (plateau) meleget kisugárzó természetében rejlik. 

A Himalája, a régiek Imausa, az őskori hindu költőktől úgynevezett 
.,hegyek királya-' Bengalia s a többi Hindostan északi határait és a bájots 
Kashmir völgyét öleli át óriási karjaival. 
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Az Indus és Brahmaputra közt (több mint 12,000 D mföld terjedel¬ 
mében) 12 hegyszoros vezet át rajta, melyek közül egy Tibetbe, kettő pedig 
a chinai Tatárországba visz. Ezek a föld legmagasabb hegyi utjai, minthogy 
mindegyikük legalább 15,000 láb általános magassággal bir, a Lebur-szoros 
Jawahir mellett pedig több .mint 17 700 lábnyira emelkedik. 

Még nevezetesebbek az északi lejtőn 14—15,000 lábnyi magasságban 
találtató ,.szent tavak" : a Manas Sarovar és a Ravana-Hrad vagy Lanka. 
A.z előbb nevezett legszentebb a hinduk valamennyi bucsujáró helyei közt. 
Ehhez a 15,766 láb magas Niti-Gát-szoroson átjuthatni, melynek borzal¬ 
mait azonban csak kevesen tudják kiállani. 

A Himalájára évezredek óta zarándokolnak a hinduk, isteneik tem¬ 
plomai s oltáraihoz, főleg pedig folyamaik legszentebbjének, a Gan-
jesnek forrásaihoz, hol titokteljes félelem környezi Mahadeva trónját. A 
Gangest, melynek szentnek tartott forrásvizét a hinduk kolera ellen hasz¬ 
nálják, t. i. mezitláb lépnek e forrásokba, aztán körülfutkossák a magasan 
fekvő templomot, s egészen fölhevülve, a jéghidear vizből isznak, majd 
ismét belelépnek, — a Gangest, mondjuk, e helyen Bhagirathinak nevezik, 
•) csak miután a síkságon a Yamuna, Jahnavi és Alakananda folyókkal 
egyesült, nyeri el a Ganges nevet 

Hodgson 1821-ben fedezte föl a Gangesnek ha nem is első, valódi for¬ 
rását, de legalább azon helyet, hol a szent folyam jégbarlangjából napvi¬ 
lágra tör. E hely 13,800 láb magasan fekszik, a Vanara Pugha mellett, 
melynek 300 láb magas jég- és hótanyáiból, a 21,155 láb magas Jumnotri-
szorosban, a Jumna vagy Yamuna veszi eredetét. 

A Himalája tövében 4—5 mföld széles erdőség nyúlik el, melyben 
szarvorruk, elefántok, medvék, sakályok és tigrisek tanyáznak. E fölött 
emelkednek második lépcső gyanánt az előhegyek, őserdőkkel borítva, és 
számtalan madarak által megnépesitve. A harmadik lépcsőt képezik a fön-
völgyek, hol rizs, gyapot, gabna és gyümölcsfák tenyésznek. Ehhez csatla¬ 
kozik a zordon hó- és jégregio, és ez az. melynek megpillantása oly 
inegsemmisitőleg hat az ember lelkére, e rengeteg nagyság mellett eszébe 
jutván saját parányisága. 

Valamint Európában a Montblanc ujabb időben, pontosabb mérések 
következtében, vetélytársra akadt a Monterosában, melynek orma aman¬ 
nak legmagasabb csúcsát több mint 100 lábbal múlja fölül : ugy a Hima¬ 
lája hegylánczban eddig legmagasabbnak vélt Dholagir vagy Dhavalagiri 
(azaz teher hegy) is megfosztatott elsőségi trónjától a Schlagintweittól 
megmért Gaurisankar csúcs által, mely 27,000 párisi láb magas, tehát a 
Dholagir csúcsot 600 lábbal meghaladja. Ez utóbbitól délkeletre emelkedik 
a csaknem hasonmagasságu Kunchinginga. Ezenkívül, mint legmagasb csú¬ 
csok említendők még : a 26,260 láb magas Csamalari, a 24,160 lábnyi Java-
hir s a 23,327 lábnyi Sveta-Giri. 

A Himalajaláncznak több mint 20 csúcsa haladja meg a Csimborasszo 
magasságát. Az örökös jég vonala a Himalája északi lejtőjén 17,000 angol 
láb magasságban kezdődik. Legmagasb pont, meddig Gerard a chinai 
Tatárország határán felhatolt, 19,411 láb. 

R é g i s é g e k . 
Kis-Oro3zi község levéltárában létező irományok között az ide alább 

lemásolt két eredeti levelet részint régiségük miatt, de leginkább azon 
okből találtam közlésre méltónak, mivel azok egyikéből világosan kitűnik, 
hogy a 17-ik században Kis- és Nagy-Oroszi egy uradalomhoz tartozott, 
midőn jelenben az első ugyan még mindig a kamarához tartozik, az utóbbi 
azonban gróf Stahrenberg után most a Berthold grófok birtokában van. 

A l e v e l e k t a r t a l m a s z o r u l s z ó r a im ez : 
Köszönetünk után Isten álgyon bennetek. 

Kis-Oroszíbul ez idén való Kis Aszony havának 8 dik napián irot 
leveleteket vettük, kérésteket, hogy tudni illik, valamely hozzatok közel 
lévő becsületes embert a kihez galybátokban folyamodhatnátok rendelnénk 
megh értettük. Mivel pedigh Lángh Ádám uramat, nem lévén ezen Tekin¬ 
tetes Magyar Camarahoz köteleseghe, kivánságtok szerént pártfogóiul, 
avagy Inspectorul nem rendelhettük. — Azért Lévay Harminczados Kazy 
János Urt, mind Ti, és Nagy Orosziak Inspectorának rendeltük; mellyet is 
amint hogy tuttotokra adunk úgy ennek utánna emiitett Kazy János Urt 
Inspectorotokk és Galybátokban Pártfogótokk ismeriétek lenni, s hozzáia 
folyamodgyatok. Ezzel In veletek. Possony 17. Augusti 1689. 

Mi Császár és Koronás Király Klmes Urunk és Felséghez Nemes 
Magyar Camerraia Praefectussa, Directora, és Tanácsy. 

Kivül, a czim : 
Kis Oroszy Bíráknak, és Esküiteknek közönségessen adassék Kis Orosz. 
(Négy nagy pecsét egymás mellett.) 

A másik levél igy szól : 
Köszönetünk után In áldgion megh benneteket! 

Vettük Leveleteket. A Visegrády Erdő állapottyát mi illeti im irúnk 
a Budai Administrátiónak, hogy azon Erdőnek további élésében hadgyon 
Benneteket, miglen ezen köztetek és a Visegrádyak között támadót kérdés 
az ő módgya szerint meglattattzatik. Ha azért mi Privilégiumotok volna ez 
iránt, azt azonnal föllkeressétek, s fel találván kezünkhöz küldgyétek, a 
mellett a szomszéd Falukban is minél hamarább vice Ispány Uram Comis-
siója mellett egy Szolgha Biró s Esküdt Uraimék által Bizonyságokat sze¬ 
dessetek, mi formán voltatok eleitül fogvást Ty s a Ty Eleitek is az emlitet 

Erdőnek bírásában, s azon szedendő Bizonyságokat is mennél előbb kül-
gyétek fel kezünkhöz. Ezek után In éltessen benneteket. Költ Posonban 5. 
July 1696. 

My Császár és Koronás Király Kglmes Urunk O Fölséghe Tekintetes 
Magyar Kamarayank Praesesse, Directora, és Tanacsy (nagy m. p.) 

Kivül a czim : 
A Kiss Oroszy Bírónak, és a több Esküdtteknek etc. Ezen Levelünk 

adassék. (Nagy czifraság) Kis Oroszy. 
(Szintén négy nagy pecsét egymás mellett.) Közli A. J. 

Vasárnapi Újság 9-ík számához 1862. 

T A R II A Z. 

Egy föari lakoma a 14-ik században. 
Mikor Rosenberg Vilmos, egyike a cseh leggazdagabb nemeseknek, 

1378-ban összekelt Anna Mária badeni herczegnővel, a menyegzői lakoma 
26-ik januártól 1-ső februárig tartott. Ezen hét nap alatt következő nagy 
mennyiségű és különböző nemű állatok fogyasztattak el: 

40 szarvas, 50 dámvad, 50 hordó besózott vad, 20 vaddisznó, 2130 
nyúl. 250 fáczán, 30 fajdtyuk, 2050 fogoly, 20688 húrosrigó-snepf, fenyves 
és vadgalamb, 150 hizott ökör, 20 egy éves borjú, 526 kisebb — szopós — 
borjú, 150 kövér disznó, 1526 szál kolbász, 45b szál május, 326 véreshurka, 
450 ürü, 395 bárány, 504 malacz, 20 közönséges füstölt ökör, 40 füstölt ürü, 
350 páva, 5l331ud, 3106 kappan, kakas és tyúk, 18,120 ponty, 10,209 csuka, 
6380 pisztráng, 3400 különféle hal, 5200 rák, 7096 füstölt hal, 350 tőkehal, 
1200 (tengeri) veréb, 300 itcze? köviponty, 780 füstölt hering, 4 viza, 4 
tonna hering, 30,947 tojás. Magyar, tirol, osztrák és rajnai bor 1100 akó,. 
903 hordó sör fogyott el. A vendégek lovai 3703 részlet-szénát emész¬ 
tettek fel. S ez némileg mutatja az akkori földesurak gazdagságát is. 

I d ő j á r á s i j e g y z e t e k . 
• (Összeszedve különféle kútfőkből.) 

(Vége) 

1711. Magyarországon nagy pestis, Cserei az elhullottak számát a 
hazában 310 ezerre teszi. 

1718. pestis Erdélyben, többen haltak el 150 ezernél. 
1719. oly bőség, hogy a gabonát nem győzik összetakaritani. 
1722. egy köböl búzát 15, rozsot 10, árpát 5 garason vesznek é» 

adnak. Július közepén már asszu-szőlő is van. 
1727. lágy tél, január 4-én nagy égiháboru. 
1736. lágy tél, meleg nyár. Gmelin utazó emliti, hogy az északi 

szélesség 67-ik foka alatt a szamojédoknál érett szőlőfürtöket és sárga 
dinnyét talált. 

1740. igen hideg tél. Marhák fagynak meg a szekér előtt; sör bor, 
eczet megfagy a pinczében. Május 27-én Bécs és Buda közt még nagy hófú¬ 
vások vannak. E télen adott Anna oroszczárné mulatságot egy olyan palo¬ 
tában, mely egészen jégből készült. Hossza 52, szélessége 25, magassága 201 

láb volt. Az ünnepély növelésére 6 fontos golyókhoz jégből csináltak ágyu¬ 
kat, s az ily jégágyukkal 60 lépésnyire 2 hüvelyk vastag deszkát keresztül 
lehetett lőni. — 1748. bő szüret, 5 itcze bort adnak 1 polturaért. A búza 
köble Debreczenben 15 garas. 

1759. meleg tél; február elején a legyek már széliébe röpködnek Sz. 
György nap előtt hét héttel a réteket már kaszálták. 

1760. a tél oly hideg volt, hogy a debreczeni templomban karácsony¬ 
kor az urvacsorai kehelyből, egy arra rendelt embernek mindig ugy kellett 
zúzni a jeget, csak azután önthetett bort. 

1764. a sok eső miatt csak karácsony után szántanak búza alá, mégis 
bő termés lett. — 1767. május elején 1% láb magasságú hó esett. 

1769. a feketetenger befagy. — 1772. a lágy tél miatt a Duna nem 
fagyott be, sőt egész télen által tiszta volt. — 1775. februárban a Duna 
jkiönt, s Pesten és Budán 611 házat dönt össze. 

1778. januárban sok villámlás. Pál napján oly meleg, hogy a gyerme¬ 
kek a vizben széltiben járkálnak s május elején a cseresnye megérett. 

1782. sáskák pusztítják Bihar, Ugocsa és Szathmár megyéket. 
1785. Máramarosban az éhség többet elpusztít 16 ezer embernél. 
1787. januárban szántanak, februárban a mezők virággal teljesek és 

mártius végén a szőlőgerezdek már láthatók. 
1788. és 89. közt nagy tél. December 27 és 28-án oly rut idő volt, 

hogy csak a Glockvicz és Bécs közti országután 50 mesterlegénynél több 
megfagyott. A katonáknak — ekkor volt a török háború — orruk, fülök, 
kezök, lábuk elfagytak, fogaik annyira megromlottak, hogy ki kellett sze¬ 
detni. A hévmérő Bécsben 19—20, Parisban 18 fokon alul állt. A Dunát két 
rőf vastag sík jég boritá. Tavaszszal nagy vizáradás. 

1791. september 24-én már fűtenek. A Dunában a hajóhíd bent 
fagyott. De hirtelen meglágyul az idő, s a pesti hidat a jég elhordta. De¬ 
cember elején kezdenek a szürethez, szántáshoz, sokan a nyomtatáshoz. 

1794. száraz esztendő nagy drágaság. Mig 1793. a legszebb búzának 
51 kr. volt köble, 94 —95-ben 16—20 forintra felszállt az ára. 

1799. hideg tél, még a kutak is befagynak; a föld fagya 120 napnál 
tovább tartott. 

Tovább nem folytatom jegyzeteimet, mert 1800-tól kezdve nem 
valami terra incognita az időjárás; többen vannak e hazában, kiknek 
maguknak is van arról jegyzetök. 

Berlini magyar könyvtár Bethlen-fele alapítvány. 
Magyar egylet. 

Berlin, febr. 20. 
A hazai lapok hoztak ugyan már időnkint közleményeket a berlini 

magyar könyvtár állapotáról, de az ügy fontossága és a közönség érdekelt¬ 
sége egyiránt megkívánják, hogy az ily közlemények minél gyakrabban elő¬ 
forduljanak. Az 1842. év tavaszán 25 magyar volt beírva a berlini egyete-
men.i Ezek áthatva a kor szellemétől, azon szerencsés gondolatra jöttek, 
hogy egy magyar könyvtár alapítása által egyűttlétöknek maradandó becsü 
emléket állítanak. Szemök előtt azon nemes czél lebegett, hogy mig egy 
részt a Berlinben tanuló magyarok kezébe sok tekintetben hasznos segéd¬ 
eszközt tesznek le, másrészt Németország jobb szándékú embereinek is 
ingyen kínálkozó alkalmat nyújtanak nyelvünk annyiszor félreismert és 
roszul magyarázott, ügyeink tanulmányozására. A gondolat nemsokára va¬ 
lósággá lett. Filléreiket összetették : könyveket vásároltak, egyszersmind 
felhívást intéztek a hazai írókhoz, könyvkiadókhoz és általában irodalmunk 
áldozni képes barátaihoz, hogy vegyenek ők is részt a csekély kezdet tovább 
vitelében. A felhívás nem volt kiáltó szó a pusztában. Emlékkönyvünkből 
hosszú sorát tudnám kiírni a lelkeseknek, kik siettek könyvadományaikkal 
vagy azon derék érdekelteknek, kik Berlinben megfordulván, nemcsák meg¬ 
tekintésre, de pénzsegélyre is méltatták a kisded gyűjteményt. Ily buzgó 
pártfogás mellett hazulról, hozzájárulván a berlini magyar tanulók áldozat¬ 
készsége is , pár év múlva annyira szaporodott, a hazánkra vonatkozó ma¬ 
gyar, német, franczia munkák száma, hogy a könyvtárnok, kit a magyar 
tanulók maguk közül szoktak választani, nem tudott helyet adni azoknak 
szobájában. Ezért 1844-ben a magyar ifjúság jónak látta megkeresni a kir. 
főkönyvtárnokot, hogy ne terhelteinek számukra a k. egyetemi könyvtárban 
egy külön szekrényt kijelölni, hol könyveiket biztosságba helyezhetnék. E 
lépésre kényszerítve voltak magyarjaink, elgondolván azon igen könnyen 
előfordulható esetet, hogy ha egy ideig nein volnának magyarok az egye¬ 
temen, a féltett kincs bizonytalan kezek közé fogna kerülni." A főkönyvtár¬ 
nok egész készséggel fogadta az ajánlatot. A magyar utazó örömmel szem¬ 
lélheti az ötszáznál többre menő kötetet; az idegen pedig ha más tanulságot 
nem tudna vagy néni akarna is meríteni belőlük : legalább arról meggyő¬ 
ződhetik, hogy fajunk azáltal is lelt magának alkalmat kimutatni éLtre 
valóságát! Könyveink ugyanazon használati föltételeknek vetvék alá. me¬ 
lyek az egyetemi könyvtárra meghatározvák. Minden kötet ezen feliratú 
bélyeget viseli : „a berlini magyar könyvtáré." Az emlékkönyv, mely szin¬ 
tén az egyetemi könyvtárban van letéve, a gyűjtemény történetét, szám¬ 
adási kimutatásokat és sajátkezüleg irt neveit tartalmazza azon magyarok¬ 
nak, kik 1642. óta Berlinben tanultak vagy pár napig mulattak. Mily érde¬ 
kes statistikai adattár iehet ez idővel, mig jelenben is kellemes élvezetet 
nyújt azoknak, kik a névtárban idegen földön ismerőseik, barátaik, roko¬ 
naik nevére akadnak! Hazánkfiai! kik erre jártok, ae feledjétek el, megte¬ 
kinteni az egyetemi könyvtárt, abban a magyar osztályt és az emlékkönyvet, 
az öröm, mit érezni fogtok, hazai öröm leend! 

Emlékkönyvileg szivökre van kötve a Berlinben tanuló magyaroknak, 
hogy a lapok utján mentül gyakrabban tudósítsák közönségünket a könyv¬ 
tár állapotáról. Ezt utoljára 1859. Szász Gerő tette az adományzók meg¬ 
nyugtatására. Az ő hazafiui szózatát alulirt is kedves kötelességének tartja 
ismételni, és alig várja az ünnepélyes alkalmat, hogy hat magyar társai 
nevében nyilvánosan is köszönetet mondhat a megkapott könyvpéldányok¬ 
ért. Bizodalommal és reménynyel vagyok bátor fordulni a magyar tudós 
társasághoz is; okom van hinni, hogy e tudományos testület sem tagadandja 
meg tőlünk becses pártfogását, annyival is inkább, mert a jénai magyar 
könyvtárt abban már évről évre részelteti. Nem mulaszthatom el tisztelet¬ 
tel emlékeztetni azon hazánkfiait sem, kik egykor Berlinben tanulván, az 
emlékkönyv egyik pontja szerint kötelezve érezhetik magukat az általok 
irt müvekből egy-egy példány felajánlására. Mi tanulók főleg arra — tehet-
ségünkhez képest — fordítjuk gondunkat, hogy a különböző nyelven irt 
könyvek, röpiratok, melyek az utóbbi években ügyeinket tárgyalva külföl¬ 
dön jelentek meg, minél nagyobb számmal legyenek képviselve gyűjtemé¬ 
nyünkben. Ezzel azt hiszem, a történetiró munkáját, ha ama jobb idők 
kerülnek, inegkönnyebbitjük. 

A mi a könyvszállitás útját módját illeti, erre nézve, biztos értesítés 
után, legczélszerűbbnek látnám, ha a küldemény Lipcse felé bérmentetle¬ 
nül egyenesen az egyetemi könyvtárhoz : „Der ungarischen Studenten-Bi-
bliotheik- in der königlichen Universitats-Bibliothek zu Berlin" czim alatt 
intéztetnék; mert a kir. egyet, könyvtár, mely a mi könyveinkért is fedezi 
a költségeket, Lipcsétől Berlinig fél van mentve a postabér alól. 

Hasznos szolgálatot vélek tenni külföldre törekvő erdélyi ref. theolo-
gusoknak, midőn a berlini Bethlen-féle *) 80—80 talléros segélydij emlékét 

*) Az eredeti alapító levél a porosz királyi oktató minisztérium levéltárában őriz¬ 
tetik. Ennek másolatából, mely a „Directorium raons Pietatis"-nál van letéve, olvastam, 
h°gy a szép alapítványt György Vilmos brandenburgi választó fejedelem tette nővére 
és Bethlen Gábor egybekelése alkalmából. 
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előttök nyilvánosan megújítom. Ezzel a német sógorok nem épen ugy gaz¬ 
dálkodnak mint kellene, ugylátszik, szeretnék egyedül saját vérüket boldo-
gitni veié. 1848 után csakis erélyes fellépésöknek köszönhetik testvér¬ 
hazánkfiai, hogy magukat sértetlen jogaikba visszahelyeztették. Akkor azt 
kívánták tőlük, hogy a berlini theologiai szakosztály előtt előleges vizs 
gálatot tegyenek — oiy követelés, melyről az alapitó-levélben egy szó sincs. 
Most már minden ilyes megszorító feltételekkel hallgatnak, de azt hiszem, 
hogy csak addig, mig az erdélyiek ébersége tart. A segélydijakhoz porosz 
alattvalóknak is van joguk, de ez az alapitó-levél szerint megszűnik, mihe-
lyest erdélyi ember jelentkezik. A kérvényt, mivégett az emlékkönyv 206 lapja 
megtekintendő, mindjárt az iskolai félév elején be kell nyújtani a „Direc¬ 
torium mons pietatis"-hoz, mely jelenleg az alapítványt kezeli. A kérvényhez 
csatolandó igazoló iratokban (iskolai bizonyítvány, ajánló levél mindkettő 
latin vagy német nyelven) ki kell mutatni, hogy folyamodó mint református 
Nagy-Enyeden, .•? illetőleg Kolozsvártt hallgatta a theologiát, s szegény 
körülményeinél fogva segélyre van szorulva. A segélydij évnegyedenkint 
adatik ki. Okvetlen szükséges, hogy folyamodó itt is a theologiai szakosz¬ 
tályhoz írassa ba magát. Megjegyzendő, hogy az alapítvány élvezete nem 
egyedül a berlini, hanem akármelyik porosz egyetemhez van kötve. 

Végül meg kell említenem a berlini magyar egyletet is, mely báljairól 
már bent a hazában is elhiresedett Gyulai Pálunk kedélyes leírása után. 
Azt, mint tudjuk, évekkel ezelőtt a Berlinben letelepült élelmes magyar 
mesteremberek alakitották. Czélja : a külföldre vándorló mesterlegényeket 
tanácscsal és utasítással ellátni és szükség esetében pénzsegélyben is részel¬ 
tetni, és emellett a társasélet örömei közt a magyar szellemet és testvéri¬ 
séget fenntartani. Minden héten összejönnek egyszer, egy a végett kiválasz¬ 
tott helyiségben és ilyenkor jólesik látni, nekünk tanulóknak is, hogy 
ezek az egyszerű, de becsületes polgárok már évek óta idegen föld¬ 
höz és érdekhez kötve, bár egyébkint jól legyen dolguk, még min¬ 
dig fájdalmasan érzik elszakadásukat a szülőföldtől, és mindnyájan haza 
kívánkoznak. Adja isten, hogy mentül hamarább teljesedjék kívánságuk! 
Hadd szaporodjék ő velők is a hazában élő magyarok száma! Az egylet 
pénztára, melyhez havonkint két és egy fél garassal járulnak a tagok, je¬ 
lenleg 120 tallért képes felmutatni. Kis tőke a végett, hogy a szegény ma¬ 
gyar utazókon, nagyobb mértékben segítsenek, de mindenesetre elég arra 
hogy dicséretet, elismerést szavazzunk érette a derék magyar mesterembe¬ 
reknek! Szinyey Gerzson. 

Irodalom &# művészet. 
-f- (Philharmoniai hangversenyek.) A művészeti és társasestély rende¬ 

zői gr. Károlyi György, b. Eötvös József és Rosty Pál, mint örömmel érte¬ 
sülünk, ujolag egyesültek, hogy a már megkezdett utón az irói segélypénz¬ 
tár javára fáradozzanak. Elhatározták tehát, hogy a böjt folytán három 
philharmoniai hangversenyt rendezendnek a nemzeti Múzeumban a fennebbi 
czélra. — Ugyancsak az irói segélyegylet javára sorsjáték rendezése volt 
tervben. Már rég nem hallottunk ez ügyről. Vájjon megadatott-e rá az 
engedély ? 

-f- (Jótékony czélu hangverseny.) Feil Frigyes, pesti zongoraművész, a 
Székács József szuperintendens ur elnöklete alatt álló egyetemes evang. 
gyámintézet javára jövő márcz. hó 16-án d. u. 4y.> órakor az „Európa" te¬ 
remében hangversenyt rendezend, melyben közreműködni ígérkeztek : Hol-
lósy L-né. Feleki—Munkácsi Flóra, Füredi, Szerdahelyi és Suck Lipót. 

+ (Uj színmű.) Kolozsvártt b. Bánffy Dezsőtől közelebb „APodma-
niniak" czimü drámát adtak elő. 

-f- (Miskolcznak két helyi lapja van), melyek egyike „Megyei Köz¬ 
löny", s a másik „Városi értesítő" czim alatt jelenik meg. De ez még mind 
nem elég, hanem még egy harmadik lap is van keletkezőben, ha t. i. Rácz 
Ádám ottani nyomdász, a kért engedélyt megkapja reá. 

+ (Az „Egy-két szó a hotnoeopathidról" czimü czikk), mely a „Gyógy¬ 
szerészeti Hetilap" f. évi 6-ik számában jelent meg, most külön lenyomat¬ 
ban is kapható Eáth Mórnál. 

+ (A „Február hatodika" czimü előjáték), mely a Kisfaludy-ünnepély 
alkalmából febr. 4-én a budai népszínházban előadatott, egy 15 lapnyi fü¬ 
zetkében megjelent. Irta a Kisfaludy-társaságnak egy régi tagja. Ara 20 kr-

-j- (Brassai Sámuel) Kolozsvártt ily czimü röpiratot bocsátott közre : 
„Az akadémia igazsága." Tartalma : Egy franczia előadás és még valami, 
és Két birálat, világositással. Ezekhez járul egy elő- s egy utószó. A füzet 
48 lapra terjed s az Akadémia bírálati eljárása ellen van intézve. 

+ (A nemzeti színház ügye) élénken foglalkodtatja a fővárosi irói és 
társas köröket. Az a hír jár, hogy a színházi 9 tagú igazgató választmány 
komolyan elhatározta, visszaadni a drámának az őt illető méltóságot. Azon 
újítások közt, melyek e czélnak megfelelőleg előkészíttetnek, egy szakava¬ 
tott művezető alkalmazásán kivül egy irók és művészekből álló külön bi¬ 
zottmány fölállítását emlegetik, melynek tiszte leend a beadott uj darabok 
elfogadása és szinrehozatala, továbbá a műsorozat megállapítása es a sze¬ 
reposztás körül intézkedőleg eljárni. ^ i ^ 
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+ (.A Riedl Szende által szerkeszte.it- „Kritikai Lapok") első száma 
megjelent, a szerkesztő néhány bevezető szava utá-. következő czikkeket 
hozván : Komoly szavak komoly időben. R. Honosítsuk meg a tudományt 
irodalmunkban! H. Tájékozás az ujabbkori magyar és külföldi nyelvtudo¬ 
mányban, R. Az Akadémia palotájának eddigi története. Henszlmann Imre. 
Tankönyveink. Madarász ..Zrínyi Ilonája" és Székely „II. Lajos holttesté¬ 
nek feltalálása." 

-j- (Bartalus Istvántól) legközelebb ily czimü zenészeti munka jelent 
me'T : ,,Módszer a zongora helyes játszására.'- Ajánlva gr. Wenkheim Krisz¬ 
tinának. Előfizetési ára 6 ft, bolti ára 8 ft leend. Szerző müve előszavában 
többek közt ezeket mondja : „Igyekeztem a magyar ajkú, német nyelvet nem 
ismerő tanitók és tanulóknak egy oly tankönyvet szerkeszteni, mely akár¬ 
kit könnyen, ala osan és gyorsan bevezessen a zene előcsarnokába. E mű 
szerkesztésénél három főszempontból indultam ki : 1) Hogy tankönyvemet 
necsak a tehetséggel megáldottak. hanem a középtehetségü közönség is 
használhassa. 2) Fölöslegesnek tartottam a legfölsőbb művészetig vinni tan¬ 
könyvemet, hanem csak addig, a hol a művész és műkedvelő tanonezok 
utjai egymástól elágaznak. A műkedvelő itt már elsajátította mindazt, 
melylyeí műkedvelőnek nevezheti magát, s tőle függ, hogy e színvonalon 
maradjon, vagy ennél felébb emelkedjék, 3) Miután a legtöbb iskola merőben 
elhanyagolta a balkezet, s ennek következtében a klasszikusok játszása a 
műkedvelőkre nézve csaknem lehetlenné vált; igyekeztem a hézagon segí¬ 
teni, s a balkézre is csaknem annyi gyakorlatot szerkesztettem, a mennyit a 
jobbra." — Szerző e téren már szép érdemeket vivott ki, azért ez ujabb 
munkáját is bátran ajánlhatjuk a közönség részvétébe. 

-J- (Rózsaági Antal „A fertálymágnások") czimü két kötetes regénye, 
csinos kiállításban megjelent. A két kötet összesen 455 lapra terjed, s bolti 
ára 2 ft 50 kr. Szerző ez uj művét még nem volt érkezésünk elolvasni; 
egyébiránt folyékony tolla, irmodora eléggé ismeretes. 

+ (A magyar Akadémia) természettudományi és mathematikai osztá¬ 
lyainak, febr. 24-én tartott ülésében b. Prónay Gábor székfoglaló beszédét 
tartá e tárgy fölött : „Magyarország kertészete a múltban és jelenben." Ez 
érdekes előadás után több, bírálatra beküldött mű adatván át az illető osz¬ 
tályoknak, az ülés ;Ualános érdekű lőn. A helytartótanács egy leirata olvas¬ 
tatott föl, mely tudatja, hogy az Akadémia elnökei megerősittettek. To¬ 
vábbá több adományozás tétetett nyilvánossá. Így Staffenberger Alajos és 
neje, pesti lakosok végrendeletileg 5000 ftot hagyományoztak az Akadé¬ 
miának, melynek kamatai természettudományi czélokra fordittatnak. A 
többi legújabb gyűjtések összege az alapra 661 ft 50 kr., palotára Öá2 ft 50. 
Felolvastatott az Akadémia palotáját illető folyamodvány, mely heves vita 
után az igazgatósághoz lőn utasitva. Ugyanezen ülésben Budenz József 
egyhangúlag alkönyvtárnoknak választatott. 

4- {A pesti jótékony nöegylet) febr. 23-tól márcz. 22-ig terjedő négy 
hétre jelenleg létszámból álló 207, szegény számára 681 ft. 90 kr. összeget 
utalványozott . Ez alkalommal a választmányi nők szegények állapotát tár 
gyazó 65 vizsgálatról tettek jelentést. 

-f- (A zenede kebelében uj zene- és énekkari egylet alakult,) melynek 
éléi: gr. Festetics Leo álland, s ezélja leend: a közönségnek időnkint orató¬ 
riumokat és nagyobb zeneműveket bemutatni. Az első ily előadás húsvét-
hetében fog tartatni a nemzeti színházban. 

— (A miskolczi leánynövelde.) Miskolczról febr. 22-ről írják : Váro¬ 
sunk leánynöveldéjében február 10. és 11. napjain tartatott az első félévi köz¬ 
vizsgálat, — a nagy számú művelt közönség, melyet a növelde főtermének 
helyisége alig birt befogadni, tanúságot tett a közérdekeltségről, melylyeí 
figyelme, rokonszenve ez intézet iránt lekötve van. — Ezelőtt pár évvel 
sok reménynyel üdvözöltük Dóczy Gedeon urat, ez intézet vezértanárát, ki¬ 
nek legfelsőbb kincsünket, gyermekeink növelését tettük le kezei közé, s 
hogy nem csalatkozánk, mutatta az évről évre előhaladó tökélyesbülés. 
mely intézetében napról napra növekszik. Ez alkalommal is valóban meg¬ 
lepő volt az ehnék kifejlesztésében, a gondolkozás és figyelem okszerű veze¬ 
tésében tanúsított modor és ügyes tapintat, s midőn a növendékek egyszerű 
viseletén elömlő csin jól esett a szemnek, a feladott kérdésekre nyert felele¬ 
tekben nyilvánuló szellemi előhaladás vilódi gyönyörrel tölték be a lelket. 

Ez intézetnek jelenben négy osztálya van, ezekben a növendékek ér¬ 
telméhez mérve a tantárgyak tapintatosan felosztva — a német fokozatosan 
tanittatik a négy osztályban, — ez utóbbiak némely tantárgyakból e nyel¬ 
ven szabatosan éa alapos képességgel feleltek, s fogalmaztak; — egyik elvi-
tázhatlan érdeme ez intézetnek, hogy — mig máshol, és nagyon sok helyen 
— a növendékek a tanulmányok szóról szóra betanulására szorittatnak, itt a 
gyermek azokat fogalmazás által teszi maradandó sajátjává, s ez utón köny-
nyü fáradsággal kettős czél éretik el. 

A vallástudományt M. £ . segédlelkész ur tanítja, s a növendékek ér¬ 
telmes felfogással felelték. — a számok és német nyelv tanításában a vezér¬ 
tanár mellett egy külön — e szakmára alkalmazott német ajkú nevelőnő 
sikerrel működik, — s Szénfy Gusztáv ismert nevű kedvelt zeneművészünk 
az ének és zongorában képezi a nőve -dékeket, — ez intézetben Molnár 
zongoramester ur is órákat ad; — kellő figyelem van fordítva a női finomabb 
vagy is inkább fényüzési házias munkákbani kiképeztetésre is, s e szakmára 
több nevelőnő van felvéve; tanittatik továbbá rajz és franczia nyelv. 

Eként ez intézet ugy a magasabb mint egyszerűbb igényeknek egy¬ 

aránt megfelel, s legmérsékeltebb tandij lévén felállitva, alkalmat nyújt a 
szigorúbb anyagi helyzetben élő szüléknek is, megadhatni gyermeküknek 
legfőbb tartozásukat — az okszerű nevelést. K. ' 

4- {A prága-bustheradi vasútvonalon a távi rda-sodrony okát) több 
helyen ellopták. Egy helyen 60, másutt meg 70 öl oda van. A tetteseket 
nyomozzák, de még eddig eredmény nélkül. 

4- (Mohácsról szomorú hírek érkeznek.) A szigetet az árviz elbon¬ 
totta és sok embert ott szorított. A beállt hideg vastagabb jégkéreggel 
vonta be a vizet, ugy hogy Mohácsról e szerencsétlenek segélyére sietni 
lehetetlen volt. Azt beszélik, hogy az éhség ennek következtében a szigeten 
levők közt már oly nagy volt, hogy száraz babbal táplálták magukat. 

4- (A Maros kiöntött), s mint az „Alfóld"-ből értesülünk, Sikula köz¬ 
ség határa viz alatt van. 

4- (Öngyilkosság.) Kolozsvártt egy urinő gyufáról leszedett phosphort 
vett be, hogy magát kivégezze. Azonban a bevett mennyiség nem volt ele¬ 
gendő élete azonnali eloltására, s a szerencsétlen most, a megmaradás min¬ 
den reménye nélkül, iszonyú kínokat szenved. 

MI njsáíc? 
+ (Gr. Apponyi országbíró ur) febr. 25-én este Bécsből fővárosunkba 

érkezett. 
4- (Gr. Károlyi György) holnapután fényes estélyt adand, mely azért 

méltó a megemlítésre, mert ez alkalommal a vendégek közt gyűjtések is 
fognak történni a vizkárosultak javára. E gyűjtéseket, melyekről a meghí¬ 
vottak a meghivójegyen tudósittatnak, néhány e végre fölkért úrhölgy 
eszközlendi. 

+ (Schmirling államminisztcrt) a császár a febr. 26-iki ünnepély al¬ 
kalmából a Lipótrend nagykeresztjével ruházta fel. 

-\- (A prágai bibornok érsek, hg. Schwarzenberg) a febr. 26-ka megün¬ 
neplésére nem engedte át a székesegyházat, nemcsak, hanem még a prágai 
helytartó által hozzá az ünnepély ügyében intézett megkeresésre nem is 
válaszolt. 

4- (Pest város tanácsa) folyamodott a helytartósághoz, hogy ezen ha¬ 
tóságnak 1861. jan. 2-tól nov. végéig terjedő bélyegmulasztásai elenged¬ 
tessenek. 

4- (A pesti Orczy-kertben) a tó mellett kioszkot emelnek, a mi igen 
jó gondolat. De még jobb gondolat volna, ha társaskocsik is járnának oda. 
A vállalkozók bizonyosan nem bánnák meg. 

4- (A Széchenyi-ligetben levő kioszk) m. hó 25-én virradóra leégett. 
A tüz mikénti támadása még eddig nincs ta-lva. Némelyek szándékos gyuj-
togatast rebesgetnek. Ezen éjjel a kioszkban épen bált tartottak, de szeren¬ 
csére, mielőtt kigyuladt, a vendégek már eltávoztak. 

4- (Gióf Zichy Istvánné, szül. gr. Stahrenberg Franciska) veszprém-
megyei ősktíi, homokkői és csernyei márványbányáját a ni. Akademiáiiak 
felajánlá, hogy azokból a palotája építéséhez szükséges köveket ingyen 
szállíttathassa. 

4- ((Jótékonyezélu sorsjáték.) A magyar kormány az árvízkárosultak 
javára nagy pénzsorsjátékot rendezend, melynek kezelését a magyar keres¬ 
kedelmi bank minden dij nélkül vállalá el 

4- (Jótékonyczélu adományok. )Ó-Becséről irják a .,M. O"-nak, hogy 
a tiszai koronakerület febr. 20-án ott tartott gyűlésében következő hazafias 
adakozásokat szavazott meg : a magyar Akadémia palotájára 3000 ftot, a 
budai népszínházra 2000 ftot, a magyarországi vizkárosultak javára 1000 
ftot, a Széchenyi-szoborra 500 ftot, a szerb akadémiára 3000 ftot, s a szerb 
színházra 2000 "ftot. — Legközelebb Ó Bécsé községe is 1000 ftot fog a m. 
Akadémia palotájára felajánlani. 

+ (Jótékonyczélu hangvers ny.) A győri dalkör márcz. 10-én dr. 
Kovács Pál által rendezendő hangversenyt tartand a győrmegyei és csalló¬ 
közi árvízkárosultak segélyezésére. 

4- (Jótékonyczélu hangverseny.) A Rózsaági An'al, Dobsa Lajos, Hu¬ 
szár Imre és Bicskei Kálmán által a magyarországi árvízkárosultak javára 
rendezett hangverseny febr 22-én a Múzeumban nagyszámú közönség előtt 
tartatott meg. Legnagyobb tetszést aratott Desirée Artot k. a., a párisi cs. 
opera első énekesnője ki egy magándalt gyengélkedése daczára oly elragadó 
szépen énekelt el, hogy a közönség hosszan tartó viharos tapsokban tört ki, 
s a művésznő e kitüntetést azzal hálálta meg, hogy oda ült a zongora mellé, 
s még egy dalt zengett el, mire a tapsok még zajosabban ismétlődtek. Szé¬ 
pen énekeltek még Bognár Vilma népdalokat s Ellinger egy magándalt. 
Munkácsy F-né Garay „a legszebb hölgy" czimü balladáját, s Egressy 
Arany .,Ágnes Asszony"-át szavalta, szintén tetszéssel. Lauka Gusztáv egy 
humoreszket olvasott fel, melylyeí többször inegnevettetéa közönséget. Sipos 
Antal és AVohl Janka zongorán játsztak, tapsokra méltólag. A hangver¬ 
senyt a Sárközy népzenetársasága által előadott „magyar hallgató nóta" 
fejezé be. A czhnbalmost csupán az asztalra helyezett czimbalom képviselte. 
Ezt bizonyosan csak azért tették ki közszemlére, hogy lássa a publikum, 
minő a czimbalom. — A hangverseny jövedelme, a 800 ftot meghaladja. 

4- (.4 magyarországi tárgyak a londoni kiállításon,) mint a „M. S." 
jó forrásból értesül, nem kapnak külön osztályt, liancn az Ausztria részére 
kijelölt helyiségbe lesznek beosztva. 
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+ (Jótékony czélu hangversenyek s még valami.) Szegeden a magyar¬ 
országi vizkárosultak javára sorsjátékkal egybekötött hangversenyt fognak 
rendezni. A szentesi dalárda pedig febr. 12-én az írói segély egylet javára 
rendezett egy hangversenyt, melynek tiszta jövedelme 105 ft. Ugyancsak 
Szentesen gyümölcsészeti társulat van alakulóban, melynek ezélja, a kör¬ 
nyék gyümölc-eiből kiállításokat rendezni. 

+ (Jótékonyczélu előadás.) Sz.-Fehérvároít közelebb az árvízkárosul¬ 
tak javára jótékonyczélu színi előadás volt,, melyben Szathmáryné és leánya 
Szathmáry Janka is, m'nden dij nélkül, fölléptfk. A tiszta jövedelem 112 
ft 9 kr. — Ugyancsak a fennebbi emberbaráti czélra Vogl Irma ottani zon¬ 
goraművésznő hangversenyt rendezend, a dalárda közreműködésével. 

4- (A ,,Zrinyi" k>véház tulajdonosa, Maytr József) febr. 21-iki egész 
napi jövedelmét a vizkárosultak javára ajánlta fel. Ez összeg, mivel az ez 
alkalommal ott működött Sárközy- és Kecskernéti-zenetársaságok is összes 
bevételüket hozzácsatolták, — 200 ftra rúgott. 

4- (Árvíz.) Temesvárott m. hó 22-én a Béga kiöntött, s a gyárkülvá¬ 
ros nagy részét elárasztotta. 

4- (Ifj. Kalmár József, jogász), kinek öngyilkosságát a „Pol. Újdon¬ 
ságok" legközelebbi számában emiitők, a Rókuskórházból a kerepesi ut 
melletti sírkertbe temettetett el. Holtteste felbonczoltatván, 4 golyót ta¬ 
láltak mellében. 

4- (Tolvajság.) A bécsi nemzeti banknyomdában egy munkás a napok¬ 
ban 16,000 ftnyi bankjegyeket lopott, ily könnyű szerrel akarván meggaz¬ 
dagodni. A tettest már elfogták, s bűnét be is vallotta. Az is Bécsben tör¬ 
tént, hogy a keleti vaspálya pénztárnokát egy ismeretlen rabló megrohanta, 
késsel mellébe szúr:, s öklével addig verte, mig elveszte eszméletét. Ezután 
az asztalon levő pénzzel odább állt. Ennek is oly szerencsét kívánunk a 
rablott pénzhez, a minőben a fönnebbi bankótolvaj részesült. 

•+• (Egy bécsi adoma.) A bécsi lapok némi kárörömmel hozzák egy¬ 
másután a következő adomát: A kremzi hatóság elé egy czigányt állítottak. 
Midőn a vallató biró kérdezni kezdé, ez büszkén felelte : „hogy magyar és 
a magyar törvény ala tartozik." A hivatalnok mentegetőzni kezd, hogy 
összetéveszti a fogalmakat, s a szolgák felé menydörög : ,,Elő a deressel!" 
A czigány ekkor térdre rogy, s kérve kéri a hivatalnokot, hogy csak val¬ 
lassa inkább az osztrák szerint. — Persze, hogy ez adoma a magyar igazság¬ 
szolgáltatást akarja kigunyolni, s nem veszi észre, hogy önmaga ellen szól. 
mert maga bevallja, hogy az osztrák igazságszolgáltatásban is szerepel 
a deres, különben honnan teremtették volna elő oly eo-yszerre a czigány 
kedveért! 

4- (Sárréti hírek.) A „M. S." sárréti levelezője írja, hogy ama vidé¬ 
ken több házfeltörés fordult elő. Több rabló elfogatott, kik közül a főbünös 
a börtönben fölakasztotta magát. A tudósitó megezáfolja azon, a bécsi lapok 
által terjesztett hirt. mintha Sárrét vidékén Barcza csendbiztos több uri 
rablót fogott volna el. Az elfogottak nem voltak egyebek uri ruhába öltö¬ 
zött betyároknál. Farkasok báránybőrben. 

4- (A budai német színházban) műkedvelői előadásokat rendeznek a 
vizkárosultak javára. 

4- (Adakozás a budai népszínházra.) Braila, oláhországi városból e 
napokban 31V2 ezüst húszas érkezett a budai népszínház javára, mit Csiki 
gyűjtött az ottani magyarok közt. Uj tanúbizonysága annak, kogy a magyar 
ember, bár hova vesse is a sors, sohasem tudja hazáját felejteni. 

4- (Rabszállitás.) Somogymegyéből e napokban 47 rabot szállitottak 
ide a budai vaspályán. 

-f- (A Vörösmarty - szobor javára Tabajdon Fehérmegyében) múlt hó 
17-én zene- és szavalati estélyt rendeztek, mely alkalommal Vörösmarty 
arczképét is kijátszottak, mit azonban a nyerő a szobor javára visszaajándé¬ 
kozott. Az estély jövedelme 50—60 forint. 

+ (-4 londoni állatkertien egy óriás kígyó) mintegy 100 tojást tojt, 
melyeket nagy gonddal őriz. Azon 23 hét alatt, mióta tojásaival terhes volt, 
semmit sem evett. A londoni természettudósok kíváncsian várják az ered¬ 
ményt. 

4- (A londoni vendéglősök árjegyzékei) a kiállítás tartamára már meg 
vannak állapítva. E szerint a vendéglősök kötelesek egy meglehetős jó ebé¬ 
det, mely három tál étel, leves és csemegéből áll, 1 tallér 25 ezüstgarasért 
adni. A ki bort akar inni, azért külön kell fizetnie. 

+ (Egy uj, még itt ismeretlen intézet) jött létre fővárosunkban : a 
csizmatisztitó-intézet. T. i. a város főbb pontjain gyerkőezök állanak a kö¬ 
zönség szolgálatára, kik ha kívántatik, ugy kifényesítik az ember csizmáját 
ott nyomban az utczán, hogy bármily fényes terembe azonnal beléphet. E 
gyerkőezök kék pitykés dolmányt s nemzeti föveget viselnek, mit gr. Szé¬ 
chenyi Ódon készíttetett számukra a nemzeti kaszinóban e czélra begyült 
adakozásokból. 

+ (Fáy Andrást, az ifjú kedélyü agg irodalmi bajnokot,) mint a P. U-
vidéki közleményeiből is tudjuk, közelebb azon kitüntetés érte, hogy az 
érsekujvári takarékpénztár elhatározta, arczképét valamely pesti művész 
által olajfestményben elkészíttetni s az intézeti nagyteremben, köztisztele¬ 
tül, maradandó emlékül s az utókor ereklyéjéül felfüggezteni. Fáy Andrást 
e határozatról az intézet elnöke Hamar Pál egy szép levélben értesitette. 

f (II. Rákóczy hamvai.) Miskolczról irják a „P. N."-nak, hogy gr. 
Erdődy, ki mint Aspermont-utód az ónodi urodalmat a Rákóczy-áo-on birja, 
elhatározta II Rákóczy-Ferencz hamvainak önköltségéni hazaszállittatását. 
A gróf a drága hamvakat az épen most épülő ónodi templomba akarná 

letetetni, hol e czélra pompás sírboltot ép ttetne. A „P. N "jobban szeretné, 
ha a gróf a fönebbi czélbő! a Pesten alakuló Rákóczy-bizottmánynyal 
összeköttetésbe tenné magát. 

— (A magyar gazdasszonyok.) Múlt számunkban emiitettük, hogy a 
„magyar gazdasszonyok" elhatározták, az általuk rendezett pesti hangver¬ 
seny jövedelmének egy részéből a vizkárosultak számára kenyeret süttetni. 
Most már azt is megemlíthetjük : miszerint a hivatásukat megértő derék 
gazdasszonyok 160 kenyéren kivül, nagy mennyiségű szalonna-, liszt-, sajt-
és főzelékkészlettel, és 150 frt. kézpénzzel járultak károsult honfitársaink 
sorsának enyhítéséhez. A pénz é# élelmiszerek kiosztásával az egylet múlt 
közgyűlésén közakarattal egyik leglelkesebb és köztiszteletben álló tagját 
Konkoly Ferenczné asszonyt bízta meg, ki is febr. 26-án az „Argó" nevű 
gőzhajón Paksra — nemes küldetését betöltendő, — elutazott. 

4- (A Walesi herczeg) közelebb két napot Bécsben töltött s a „Károly 
töhg" szállodában 20 szoba állt rendelkezésére. Távozása előtt átnyujták 
neki a számiái mely 2000 ftró! szólt. Ez összeget azonban a herczeg annyira 
csekélylette, hogy az utazásra ügyelő marschallt egyenest a vendéglő tulaj¬ 
donosához küidé, kérdené meg, ha nincs-e tévedés a dologban s nem irtak-e 
forintokat st. fontok helyett ? A vendéglős mosolyogva felelt, hogy a kréta 
nem tévedi. 

4- (Pozsonyban egy őrült ember) sorba járta a legszebb házakat, meg¬ 
vette őket jó áron, s foglalót is adott. Minden házban megnézett minden 
apró lakást, egyet kiválasztott magának s az illető lakónak felmondott, mig 
végre kisült, hogy a műkedvelő házvásárló őrült s már őrizet alá tétetett. 

+ (Az erdélyi. Itir. kormányszék) a „Korunk" szerint folyamodott ő 
Felségéhez, hogy ,,a bizonyosan bekövetkező erdélyi ínség" némi részbeni 
megeíőzhetésére, a szegénységnek szükséges gabna bevásárolhatására 
300,000 ftot utalványoztatni méltóztassék. 

4- (Hófuvatok Erdélyben.) Brassóból irják, hogy a Proavavölgyben 
közelebb oly iszonyú hófuvatok voltak, hogy a teherszállító szekerek egész 
seregét, mondhatni, teljesen elboriták. Egy gyorskocsi hat napig volt utón, 
mig rendes időben 20—24 óra alatt megérkezik. 

4- (Halálozán.) VarjujJózsef, veszprémi ügyvéd s volt városi tanácsos 
febr. 20-án legszebb kTTráTjaíTmeglialt 

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten 
beküldetett : 

A magyarországi vizkái'osulíak számúira : P stről: RutkayEde 3 ft. 
— Pestről (az alsó-dunai vizkárosultaknak) : Nagy István által (Petrovits 
Pál vendéglős! 5 ft., Egyházy László vendéglős ;> ft., Egyházy János ven¬ 
déglős 5 ft., Nagy Istv. ezipészmester 10 ft., Kovács István vendéglős 2 ft., 
Frecska György fuvaros 30 kr., Kheil Samu fuvaros 30 kr,Ferdéi Antal 
szücsmester 3 ft., Schellhorn Lajos 5 ft.) összesen 35 ft. 60 kr. — Vésztöröl: 
Csákly János községi orvos 3 ft. — Pestről : Zolnay—Válkai Emilia 1 ft. 
— Aradról : az „Alföld" kiadó-hivatalánál begyült adakozások Bettelheim 
testvérek által 240 ft. 92 kr. — Vönöczkröl : Spissich László"l'Ö"ft. — 
Paulisról: Glacz József által (Glacz József 2 ft., Glacz—Burdács Luiza 2 
ft., Glacz Mária 2 ft.) összesen 6 ft. — Pestről : Bottlik János, Erzsébet és 
Zoltán 3 ft. — Nyirbakta és Lórántháza községekben gyűjtött adakozások 
Vitéz S. postakiadó által 22 tt 21 kr. (Az egyes adakozók : Bodor Károly 
2 ft, Vitéz Sándor 1 ft, Major József 1 ft, Grosz Ferencz 40 kr, Grosz Ig-
nácz 30 kr, Eemcsák Mihály 1 ft, Osterlamm Lina 1 ft, Imre Károly 10 kr, 
Liszkay Benj. 50 kr, Péterfy Albert 50 kr, Bóáán Jakab 20 kr, Bruszkó 
György 50 kr, Schwarz Menyhért 20 kr, Grosz Móricz 15 kr, Tamásy Já¬ 
nos 40 kr, Halka Gy. 10 kr, Vitéz Ján. 1 ft, Vitéz Jánosné 1 ft. Vitéz Jul. 
20 kr. Vitz Anna 10 kr, Man Móz 10 kr, Grosz Izr. 40 kr, Pataky Ján. 
1 ft, Grossz Ábrahám 40 kr, János Pollak 50 kr, Balogh Gy.20 kr, Balogh 
Györgyné 10 kr, Tarsoly István 20 kr, Tarsoly Istvánné 10 kr, Pócz János 
10 kr, Pócz Filep 10 kr, Tatos István 20 kr, Pap András 40 kr, Vitái 1 ft, 
Barkóczy Ferencz 20 kr, Wandrák Miksa 1 ft, Pátzr*&ygmond 30 kr, Jósef 
Peyka 20 kr, Ferdinánd Warabas Zewsky 40 kr, Bigay András 40 kr, Bó-
nyi János 50 kr, Farkass Katalin 1 ft, Svartz Ábrahám 6 kr, Grosz Lipót 
30 kr, Marschalko nyugd. pap 1 ft, Klein Márton 20 kr, Erős Imre 20 kr.) 
— A mai közlés összesen 324 ft 73 kr. 

A múltkori közléssel együtt : 924 ft. 73 kr. 

— A gyöngyösi égettek számára Aradmegyéből többen 42 ft. 40 kr. 
Az egyes adakozók : Farkas mérnökné asszony Pécskán 1 ft, Kará¬ 

csonyi Balázs ur Pécskán 1 ft., Jakabbfy Katalin asszony Kupán 4 ft.. 
Haulik József ur Aradon 3 ft., Lukács Johanna asszony Aradon 2 ft., Dr, 
Svester ur Pécskán 1 ft., Réty Rudolf ur Pécskán 1 ft., Dr. Brassodány, 
ur Pécskán 1 ft., Egy névtelen 1 ft. 40 kr., Periaky család Pécskán 25 ft., 
Stefány ur Tornyán 2 ft. — Összesen 42 ft. 40 kr. 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, febr. 21. „A czárnö." Dráma 5 felv. Seribet öl. Egressy kitűnő 

Péter czár volt, annál inkább megérdemlette volna, hogy valamivel nagyobb 
pamlagon engedjék meghalni. Jókainé a czimszerepben mesterien játszott. 
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A többi szereplők, nevezetesen a Feleki-pár, Szigeti és Lendvai az egész¬ 
nek összhangzását csak emelték átgondolt játékaikkal. 

Szombat, febr. 22. „Rigoletto." Opera 4 felv. Verditől. Ellinger nagyon 
el volt rekedve. Átalában az egész előadás nem ért sokat. Ha Füredi szép 
éneke a czimszerepben némileg nem vigasztal, meg kellett volna szöknünk. 

Vasárnap, feb. 23. „A czigány." Eredeti népszinmű 3 szakaszban Szig¬ 
ligetitől. Szilágyi Sándor, ki a czimszerepet adta, rekedt volt. Egyébiránt 
történt még egy pár más apró rendetlenség is. A közönség sem ugy viselte 
magát, mint kellett volna, t. i. csekély számmal jelent meg. 

Hétfő, febr. 24. A magyarországi árvízkárosultak javára: "Bánk bán." 
Eredeti szomorujáték 5 felv. Irta Katona József. Mind a közönség, mind a 
színészek kitettek megukért : amaz, mert megemlékezve Ínséggel küzdő 
honfitársainkról, nagy számmal sereglett egybe; utóbbiak pedig, mert átalá¬ 
ban véve a darabhoz méltólag játsztak. Legelői kell megemlítenünk Jókai-
nét, ki Gertrud királynét, s Egressyt, ki a czimszerepet remekül adta. 
Kiemelendők még Felekiné, Szigeti és Tóth József. A nyugdijas öreg 
Udvarhelyi ezúttal szintén föllépett, szívességből. 

Kedd, febr. 25. „Troubadour." Opera Verditől 4 felv. 
Szerda, febr. 26. „Az utolsó levél/' Vígjáték 3 felv. Sardou után for¬ 

dította Szerdahelyi. 
Csütörtök, febr. 27. „Az elisondoi leány." Operetté 1 felv. „Fortunio 

dala." Operetté 1 felv. 
Budai nepszinház. 

Febr. 21. „Angyal Bandi." Eredeti népszínmű 3 felv. Feleki Miklóstól. 
A mai előadás nem számitható a jobbak közé. A rendezőség, ugylátszik, 
szakmájára nem fordított kellő figyelmet. 

Febr. 22. Horváth jutalmára : ,.Egy a mi népünkből." 3 felvonásos 
német bohózat. Az est hőse természetesen Virágh volt, a ki „Stern Izsákot" 
lehető tökélylyel adta, s az igen szép számú közönség sokszor előtapsolta. 

Febr. 23. „Pcleskei notórius/' Bohózat 4 felv. Graáltól. 
Febr. 24. Vasvári Kovács. J. jutalmára : „Béla futása." Legelső 

eredeti magyar opera 2 szakaszban. Szövegét irta Kiss Iván, zenéjét Ru-
zicska. Egy erdélyi hazánkfia, ki jelen volt, midőn e darabot Kolozsvárit 1823-
ban először adták, azt irja a ,,Sürgöny"-ben, hogy az opera szerzőjéül hibá¬ 
san van Ruzicska nevezve Kocsi Patkó János helyett, ki szerinte a legelső 
magyar daljáték valódi szerzője; sőt nagyon valószínű, hogy a szöveget sem 
Kis Iván, hanem azt is Kocsi Patkó János irta. A mi e darabot illeti, mint 
első kísérlet e téren, figyelmet érdemel. Az előadás dicséretes buzgalomról 
tesz tanúságot. A jutalmazottat tapsokkal fogadta a szépszámú közönség. 

Febr. 25. A paksi vizkárosuítak javára, Sárközy népzenetársaságának 
közreműködése mellett : „Két huszár." Bohózat 3 felv. 

Febr. 26. „István, első magyar király." Dobsa Lajos 5 felv. szomorú-
játéka. 

Febr. 27. ,,IO,(XX) forint, vagy: a szerelmes lakatos. Szigligeti 3 fel¬ 
vonásos népszínműve. 

Szerkesztőt mondanivaló. 
5915. Kolozsvár. A. — A küldeményt igen közérdekűnek tartjuk. A kiállítás kizá-

rólaga mi dolgunk, s örömest teljesítjük azt — ininélelébb. — A másik tárgyat régen 
vadászszuk hiában, s régen bírunk mindenféle ígéreteket. Ön valóban le fog kötelezni, ha 
mielőbb beküldi. 

5916. Szeged. Sz. L. A czikk nagyon eltalálta a mi ízlésünket s folytatását is 
szívesen látjuk. Csak a „mikor" elöleges meghatározása nem áll hatalmunkban. De sietni 
fogunk. 

5917. Győr. B. és H. Az ajánlott rajzokat kérjük, hogy mielőbb munkába adhas¬ 
suk. A szöveg később is következhetnék. 

5918. Egy jelenvolt invalidus. Ha valami, ez érdemelné meg a közzétételt. 
Tudjuk mi azt, de azt is tudjuk, hogy az efféléket nyeli el most a czethal, Jónással 
egyetemben. Valóban sajnáljuk mind a szomorú eseményben részesülteket, mind azt, hogy 
legalább némi elégtételre alkalmat nem nyújthatunk. 

5919. Moor. Dr. S. Csak az a baj, hogy a derék értekezésnek még nem akadt 
szakértő fordítója. Nehezebb az ilyet találni, mint ön képzeli, örömmel l'ogadunk ily 
dolgozatokat, de a forditás gondjait is kérjük elvállalni. 

5920. A derék magyar anya. A választott tárgy — igen; a kidolgozás — nem. 
Aczél elérésére nem elég erősek az igénybe vett eszközök; a nevelőintézet ellentéte nem 
lehet azon fiatal nevelő, kiből azután még férj is lesz. Az „anyának" kellene jobban az 
előtérbe lépnie. — Többi ajánlatait örömmel olvastuk 

5921. Egy bukott háztály (?) házi bálja. Kissé elavult dolog már s nem nekünk 
való tárgy. Az a „komikumféle," a melyre hivatkozás történik, valódi genrekép volt. — 
A „székelvekről" ezimü czikkről nincs tudomásunk. A múzsa ujabb szülötteit is szívesen 
látjuk. 

5922. Debreczen-N.-Varadi Krtesiíő kiadójának. Vettük a példányokat s 
örömmel győződtünk meg, hogy ez igénytelen lap most is, létezésének majdnem huszadik 
évében, kitűzött szerény munkakörét tisztességesen betölti. Az a dicsősége is megvan, 
hogy a legidősebb lap most Magyarországon. A D. Közi. gyakori aggatózásait nem 
értjük — mire valók azok ? 

5923. Jéna. W. L. A mi válaszunk késik — de némi elégtételül szolgál, hogy az 
ön költeménye is későn érkezett. 

5924. Hanva. Nem küldjük vissza, mert még hasznát akarjuk venni. Az az egy 
sor : „Ur lett és . . . ." — ez a borzasztó. Megjött az uj is. Hát mi mikor szóljunk már ? 

5925. B.-V.-Ardó. Másnemű munkákkal lévén elfoglalva, a rajzot a kívánt időre 
el nem készíttethetjük. E napokban küldjük vissza. 

5926. Különféle ismeretlen szerzőktől e héten ismét annyi vers özönlött be 
szerkesztői tárezánkba, hogy csaknem a vizkárosuítak sorában foglalhatnánk helyet. A mi 
használható van köztök,figyelembe fog vétetni; de különben ne tessék türelmetlenkedni. 
Arra épen nem szerződtünk, hogy minden ily kísérletről véleményt is mondjunk. „Küzdj, 
tégy. csatázz" — de ne kívánd, hogy akár megszidjanak, akár megdicsérjenek. 

SAKKJATÉK. 
114-ik számú feladvány. — Rothfeld Józseftől (Parabutyban). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

19-ik játszma. — Kolisch és Paulsen között. 
(Evans-csel.) 

Világos (KoÜsch). 
1) e2 — e 4 
2) H g 1 - f 3 
3) F f 1 — c 4 
4) b 2 — b 4 
5) c 2 - c 3 
6) d 2 — d 4 
7) 0 — 0 
8) c 3 — d 4 : 
9) d 4 — d 5 

10) F c 1 — b 2 
l l ) F c 4 - d 3 
12) H b 1 - c 3 
18) H c 3 — e 2 
14) D d 1 — d 2 
15) K g 1 - h 1 

Sötét (Paulsen). 
e 7 — e 5 

H b 8 — c6 
F f 8 — c 5 
F c 5 — b 4 : 
F b 4 — a 5 

e 5 — d4 : 
d 7 — d6 

F a 5 - b 6 
H c 6 — a 5 
H g 8 — e 7 

0 - 0 
H e 7 — g 6 

c 7 — c 5 
f 7 — f 6 

F e 8 — d 7 

Világos (Kolisch). 
16) B a 1 — c 1 
17) H f 3 — e 1 
18) f 2 — f 4 
19) F d 3 — b 1 
20) B c 1 — c 3 : 
21) Vd 2 — c l 
22) F b 1 - d 3 
23) V e 1 — c2 
24) B f 1 - g 1 
25) V c 2 — c 8 : 
26) F b 2 - c 1 
27) H e 2 - g 1: 
28) H e 1 - d 3 : 

Sötét (Paulsen) 
a 7 — a 6 

F d 7 — b 5 
c 5 — c 4 
c4 — c 3 

H a 5 — c 4 
B a 8 — c 8 
F b 6 - e S 
H c 4 — d2 
B c 8 — c 3 : 
V d 8 — b6 
F e 8 - g l 
F b 5 — d 3 
II d 2 — e 4 

s a játszmát Világos föladta. 

A 109-ik számu feladvány megfejtése. 
(Gold Samutól Kővágó-Örsön.) 

Világos. Sötét. 
1) V b 8 — e 5 H a 8 — b 6 
2) V e 5 — h 5 tetszés szerint 
3) V h 5 — vagy B d 3 - + 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bárd 
Meszéna István. — Jász-Fénszarun : Liptay Andor. — Kis-Endrödön : Dombay Gáspár. 
— Kun-Szent-Miklóson : Bankos Károly. — Pesten : Cselkó György. — B.-Újvároson : 
Kovács Lajos. — Kis-Túron : Ruttkay Mór — K.-Tapolcsá'nyon : Büttner Géza. — 
Jánosiban : Keszler István. — Simongáton : ifj. Tóth János (a 108-at is). — Parabuty¬ 

n : Rothfeld József. — Kecskeméten : Horváth György. — Jász-Berényben : Scopián 
Sándor. 

Hó-
s hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

Gőr.-orosz 
naptar 

Márezius Febr. (ó) 
Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütör. 
Péntek 
Szomb. 

18G Quinq. 30RChod 6 41 
119 Nagyböjt 1 W'adar 
i20LeoC. 2 Kázmé. 
! 21 Timothé 8 Jenő 
22 Eugénia 4 Frigye. 
23 Polykárp 5 Bódog 
24 Philemon 6 27 Sab 

Holdnegyed : ® Első negyed 8-án, 6 óra 37 perez este. 

E Qu. Fars. 
Kamilla K. 
Hush. kedd 
Hamvazó sz. 
Frigyes Frid 
Aquin Tam. 
Istenes Ján. 

E Libus. 
Kamilla 
Mirra 
Jenő 
Frigyes 
Bódogk. 
Zoltán 

Izraelit, 
naptar 

Adar 

©Nap¬ 
kelet |j nyűg. 

6. 

39 
37 
35 
33 
31 

6 29 

ő. 

Hold¬ 
kelet nyűg, 

4 
11 
17 
22 
• 

22 
21 

p-
44 
46 
47 
49 
51 
52 
53 

6. 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

P-
54 
15 
37 
3 
33 
8 
52 

6. 
8 
9 
10 
11 
• 
12 
1 

T A R T A L O M . 
Tormássj Lajos (arczkép). — Bábel. Jókai Mór. — Egy építészeti pályázat tör¬ 

ténete. Hencz és Berg. — A magyar akadémiai palotatervek. IV. V. (2 képpel). — AI-
vajárás. (Vége ) Dr Brocken József- — A föld legnagyobb hegye. — Régiségek. — Egy 
főúri lakoma a 14-ik században. — Időjárási jegyzetek. (Vége.) — Tárház : Bécsi levél. 
K- T. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek 
elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — Budai népszínház. — Szer¬ 
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

Felelős szerkesztő I'ákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos ller kenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast. egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862. 

IO-ik szám. 

rest. márezius 9-én 1862. 

Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/j ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
iévre 3 ft,, a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem utcza 4. szám)bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) 

A 
félévre 

Az esztergomi székesegyház, érseki lak és káptalan. 
Az olvasó közönség az itt elősorolt épületek egyes részleteit jjuk, melyik áll azok közöl már ma is készen, s melyik maradt a 

számos megjelent rajzból és leirásból bőven ismeri már Ezúttal 
azonban oly képet adunk, melyben a „Magyar Sión" fekvése, az 
épületek nagyságának egymáshozi viszonya, s azon tér, melyen 
ezen építmények emelkednek, egész panorámájában tűnik elénk. 

E rajzot 
tehát csak¬ 
is az érin¬ 
tett szem- ~^ 
p o n t b ó l 
Ítéljük meg 
s koránt se 
keressük 
abban az 
egyes épü¬ 
letek rész-
l é t e z e t t , 
alakjait, a ^ 
stylt, a di- " 
szitménye-
ket, mert 
ezeket ily 
kis képen 
híven elő¬ 
adni teljes 
lehetlen : 
itt az egész 
épület-cso 
portozatáll 
előttünk, 
uSy, hogy 
a ki azt a 
valóságban 
nemis látta, 
egy tekin¬ 
tetre foga¬ 
lommal bi-
rand az itt 
egybehal-
naozott és 
symmetriai A z e s z t e r g o m i k á p t a l a n ( a z e r e d e t i t e r v s z e r i n t ) . 

rendben sorozott építmények nagyszerűségéről.—Előre kell azon¬ 
ban bocsátanunk, hogy rajzunk az esztergomi érsekség és káptalan 
palotáit, azon tökéletességében állítja elénk, amint az egykor, ha 
végkép elkészül, hirdetendi a magyar kath. egyház fényét. 

Vegyük tehát szemle alá az épületeket, sorban s elmondand-

későbbi időkre? 
Tudjuk, hogy a székesegyház (a Duna tükrétől számítva), 36 

öl magas szikladombon épült, a hol egykor Esztergom vára emel¬ 
kedett, melynek romjai még ma is részben fennállnak. Ezen hegy, 

a mely a 
Duna felé 
igen mere¬ 
dek, s né¬ 
mely ré¬ 
szeiben a 
budai Gel¬ 
l é r t h e g y 

=_ ;_. kopár szir¬ 
téit hozza 
emlékeze¬ 
tünkbe, a 
keleti olda¬ 
lon csendes 
lejtőként 
s imul a 
völgybe. 

Ezen lej¬ 
tő a tem¬ 
plomelőtti 
tér, mely¬ 
hez "azlut 6 
sorban ([ül¬ 
tetett pla¬ 
tán fasoro-
zattal d i-
szeskedik. 
Oldalt a 
domb olda¬ 
lai négy-
szögü kö¬ 
vekből ra¬ 
kott bás-
tyaszerü 
f a l akka l 
v a n n a k 

megerősítve. Képünk baloldalán ezen kőfalban valami kapu forma 
nyílás látszik, mely a föld alatt a domblejtő túlsó oldalához ve¬ 
zető, s 80 öl hosszú alagútnak kapuját képezi. Ezen alagút belse¬ 
jében az érseki pinczék is helyet foglalnak, s hogy azokban nem a 
legroszabb borok tartatnak, azt bővebb bizonyítás nélkül 


