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SAKKJATEK. 
83-ik sz. feladvány. — Willmers Rudolftól (Pesten). 

Sötét. 

t b e d e f g b 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

15-ik sz. játszma. — Olasz megnyitás. 
SCHWARCZ A. és CSERESNYÉS I. között. — Pesten, 1861. április SO-kán. 

Világos (Schwarez). 
1) e 2 — e 4 
2) H g 1 — f 3 
3) ~ * 

Sötét (Cseresnyés). Világos (SchwaTCz). Sötét (Cseresnyés). 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

F f 1 -
0 — 

d2 — 
e 4 — 
e 5 — 

B f 1 -

c 4 
0 
d4 
e 5 
f 6: 
e 1 i 

f 6 - g 7 : f 
10) H f 3 — e 5 
11) V d l — e 2 
12) V e 2 - h 5 

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

e 5 — d 4 : 
d 7 — dó 
d 5 — c 4 : 
e 8 — f 8 
f 8 - g 7 : 

13) V h 5 - h 6 f 
14) V h 6 - f 6 f 
15) II e 5 — f 3 

K g 7 — h8 
B g 8 - g 7 
F c 5 — e 7 

K 
K 

E lépést Világos a g2-ő» fenyegető inat 
meggátlása végett tette; de bármit húz, egy 
tisztjének elvesztését többé nem gátolhatja. 

F c 8 — f 6 
V d 8 — d 5 
B h 8 — g8 

! 16) V f 6 - f 4 
117) B e 1 — e 5 
118) B e 5 — d 5 : 

B g7 - g 4 
B g 4 — f 4 : 
B f 4 - f 3 : 
és Sötét nyer. 

A 78-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A.-tól.) 

Sötét. Világos. A) 
F b 5 — c 4 : A) 
K e 5 — d 4 : 

1) 
2) H c 3 

Sötét. 
dö - o4 

B e 1 — a 1 

Világos. 
1) B d 4 — e 4 : 
2) V g 1 — d 4 f 
3) H c 3 ~- d 1 £ 3 ) V g l - d 4 : 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Xagy- Váradon: 
Romhy Béla. 

Rövid értesítések. B.-Újváros : K. L. Az első hibás. A három lépéses igen 
csinos; mielőbb közölni fogjuk. — Sárospatak : Most már jobb, mert nem első, hanem 
második lépésre inat. De vigasztalja ön magát, hibátlan öt lépéses feladványt készíteni 
nehéz feladat. — Kolozsvár : M. P. A feladványokat köszönettel vettük. Egy pár hasz¬ 
nálható. 

III. Feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán). 

£ 
c 8 . h 8 . tl4. e4. a6, bő, eő, g4. e7. h6. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 
h7. a7, e6, gő. 

Színházi napló. 
Péntek, jul. 19. ,,Szökö-év." V'igjáték 5 felv. Buckstonetól. A francziák 

iránti szívélyes viszonyunk egyidő óta hűlni kezd s mindinkább az angolhoz 
közeledünk. (Ertjük, hogy egy idő óta több életrevaló angol darab kerül 
előadásra színházunkban, miáltal a franczia darabok természetesen kissé 
háttérbe szorittatnak. Es ezen angoloskodást épen nem szándékunk meg¬ 
róni.) A „Szökő-év" annyi élvet nyújt, hogy még tán akkor sem szöktünk 
volna meg előle, ha a férfiak is oly gyarlón játszanak vala, mint a nők egy 
része, kik azonban maguk sem tehetnek róla, hogy oly szerepeket kaptak, 
mikkel megbirkózni nem igen tudnak. Ugylátszik, Szathmárynénak is tet¬ 
szik e darab, mert oly jóizüeket nevetett néha a szinpadon, hogy még a kar¬ 
zaton sem lehetne különbeket nevetni. 

Szombat, jul. 20. Stéger föllépteül : „Portici néma." Opera 5 felv. 
Zenéjét irta Auber. Stéger igazán művészi éneke a maga iránt költött rész¬ 
vétet és érdeket folyvást képes eredeti frisseségében megtartani, mit nem¬ 
csak a tele ház, de a gyakran megújult tapsok is igazolnak. Az előadás fény¬ 
pontjai az ima- és halászdal voltak, melyek bevégeztetésök után is még 

sokáig kellemes rezgésben tartják a sziveket. A czimszerepet Rotter Mari 
adta, kinek keze-lába elég gyorsan járt, de arczkifejezése szokás szerint 
élettelen volt. 

Vasárnap, jul. 21. „Bánk ián." Eredeti dráma 5 felv. Irta Katona 
József. Ma a közönségnek élvezetes estéje volt; sajnáljuk, hogy számosab¬ 
ban nem siettek e legjobb magyar drámát megnézni, annálinkább, mert az 
előadáson is meglátszott a szereplők komoly igyekezete, kik közt Egressy 
és Prielle Kornélia különösen kitűntek jeles játékukkal, az első mint Bánk 
bán, az utóbbi mint Melinda. Szilágyi Sándor is igen jó Tiborcz s Tóth Jó¬ 
zsef művészi Eiberach volt. Szathmáryné mint királyné nem volt elég mél-
tóságos. 

Hétfő, jul. 22. Uj szereposztással először : „Evangélium és családélet.1' 
Dráma 5 feív. Egyike a franczia drámairodalom jobb termékeinek, azért 
csak örülhetünk, hogy ujolag színre hozatott. Komlossy-Kövérné ésLendvay 
kezében voltak a főszerepek. 

Kedd, jul. 23. Stéger föllépteül : „Hunyady László." Eredeti opera 3 
felv. Erkel Ferencztb'l. Ezúttal a szerepek következőleg voltak elosztva : 
Hunyady Lászlót Stéger, a királyt Fektér, Szilágyi Erzsébetet Voggenhuber 
Vilma, Gara Máriát Markovics Ilka, Garat Bignio személyesité. Stájer 
gyönyörű énekét ma is nagyszámú közönség hallgatta. Markovics Ilka i^en 
csinosan énekelt, valamint Voggenhuber V. is; mindkettőt többizben meg¬ 
tapsolták. Fektér mintha még mindig nem erezné magát egészen otthonosan 
a szinpadon, egyébiránt Bignioval együtt eléggé iparkodott, helyét be¬ 
tölteni. 

Szerda, jul. 24. „A makranezos hölgy." Vigjáték 4 felv. A czimszerep 
Komlossy-Kövérné legjobb szerepei közé tartozik. 

Csütörtök, jul. 25. Stéger föllépteül : „A Kunok." Eredeti opera 4 felv. 
Zenéjét irta Császár Gy'óryy. 

Szerkesztői mondanivaló. 
2720. Válaszút, —ff— A levél át lön adva. 
2721. Nagy-Solymos. S. E. A megbizást igen szivesen teljesítjük; szolgálatára 

készen állunk — bár a jó eredményről ez időkben kezeskednünk nem lehet. 
5722. Az áldozat. Bum oka. Az első csupa reminiscentia, ismert balladák 

hangja és modora. A másik többet igér, de még nem kiadni való. 
5723. Harsány. Az ottani t. postakezelő urat igen szivesen kérjük a magyar iro¬ 

dalom érdekében, hagy a lapok előfizetői irányában nagyobb pontosságot és nyájasságot 
tanusitson. Sok e részben a hozzánk érkező panasz, mely az orvoslást sürgeti. A lapokat 
kiadják másoknak olvasni, hol aztán vagy egészen eltévednek, vagy rongyosán és pisz¬ 
kosán jutnak későn az előfizetők kezéhez. Uram. ez nem járja; s nem tudjuk, kinek érde¬ 
kében dolgozik ön, midőn a falusi magyar embert a hírlapok járatásától elvaditja! — 
Kérünk egy kis rendet és igazságot. 

5724. Mindszent. L. G. Ha az árvák pénztárnokáról közlött tények igazak, akkor 
azok a bűntények sorába és törvényszék elé tartoznak. Mi csak azután szólhatnánk rólok. 

5725. Rittbeig. Cs. E. A II. Mátyás korabeli pénzdarabot vettük s illető helyen 
átszolgáltatjuk. Különben ez nem tartozik a ritka érmek közé. Nevezetes az, hogy mint 
kerülhetett a pénzdarab a találás helyére, hol a faluk nagyobb része az egész környéken, 
csak 1795 óta áll fenn. 

5726. Rimaszombat. Sz. M. A levelet elküldjük az illetőnek. Az eredményről 
tudósítani fogjuk önt. 

5727. Pozsony. Dr. B. L. Vettük a folytatást a rajzokkal együtt. Kérjük a hátra¬ 
levő részt is az eddigi lekötelező pontossággal hozzánk intéztetni. 

5728. Ig'IÓ. G. II. Biz azt megelőzte egy hasontartalmu, kimeritő más czikk, mint 
arról eddig meggyőződött ön. Marad tehát in usum Delphini. így jár, a ki későn jár. 

5729. IV.-Kanizsa vagy Zágráb. R, K. A czikk az említett lapban a szerző neve 
alatt jelent meg. Mi csak kivonatilag adtuk s más forrásokból megtoldottuk — azért 
maradt el a név. Nem nagy baj. Az igért tudósítást várjuk. 

5730. A nevelés rövid vázlata. Nem használható. E tárgyban kimerítőbb dolgo¬ 
zatokat bírunk. 

5731. A.-Szantó. R. J. A kiadói viszonyok ugy hozták magukkal, hogy a folyó 
félévben a „Magyar Sajtó'1 évnegyedi ára 5 ft. A Vasárnapi Újság, társlapja nélkül, fél¬ 
évre 3 ft., évnegyedre 1 í't. 50 kr. (Kiadó-hivatal.) 
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és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

Július — Augusztus 
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29 
30 
31 
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2 
3 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütór. 
Péntek 
Szomb. 

F10 Incze'p. 
Pantal. Flóra 
Abdon.Senen 
Lojol. Ignácz 
Vasas Péter 
Portiuncula 
István föltal. 

F9 Sám. 
Serafin 
Julitta 
Ilona v. 
Gertrud 
L.Alfon 
Lydia 

Gőr.-orosz 
naptár 

Július (ó) 
16 A5 Marin 
17 Jáczint 
18 Sisoas r. 
19 Makriu 
20 Illés 
21 Ezechiel 
22 Már.Mag. 

©Nap¬ 
kelet H nyűg. 

Izraelit, 
naptar 

AbR. 
21 Kis fa-
22 (ünn. 
23 
24 
25 
26 
37 46. S. 

Hold¬ 

kelet nyűg 

P-
38 
42 
48 
52 
51 
45 
32 

Holdnegyed : ® Utolsó negyed 29-én 9 óra 8 perczkor este. 

T A R T A L O M . 
A gömöri felső-garanvölgyi vasgyárak és azok igazgatója (arczképpel, vége). — 

Láttalak már. Soós Miklós. — Zápolya János király (folytatás). Köváry Mihály. — A 
berlini uj városház (képpel). — A vasipar hazánkban (vége). Szontagh Pál. — Az üstö¬ 
kösökről (folytatás). Dr. Bardocz Lajos. — Tárház : A római pápa napi életrendé. — 
Irodalom és művészet. Pályázati eredmény. Egyház és iskola. Ipar, gazdaság, kereskedés. 
Közintézetek, egyletek. Balesetek, elemi csapások. Mi újság? Nyilt tér. Sakkjáték. 
Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

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

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

31-ik szám. 

Pest, augusztus 4-én 1861. 

A Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% íven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasítandó. 

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

Vázlatok a magyar viselet történetéből. 
Régi magyar hadsereg : I. Gyalogság. 

(Folytatás.) 

A Vasárnapi Újság f. é. 29-dik számában közölve voltak a 
Mátyás idejebeli magyar és horvát lándsás seregek viseletének 
rajzai, — valamint a XVI. 
század elejéről egy magyar 
százados és lövész alakjai.*) 
— Ezek magyarázatául kell 
még néhány szót monda¬ 
nunk. 

A lándsások eredeti 
alakjai Bécsben a polgári 
fegyvertárban láthatók, fel-
állitva a többi német fegy¬ 
veresek alakjai között. — A 
magyar lándsás fehén taré-
jos vassisak van ellenzővel, 
és nyakvédő lemezettel el¬ 
látva; termetét fehér bőr-
dolmány és nadrág fedi; lá¬ 
bain hosszú és fölül letürt 
szárú csizma van; derekát 
és felső karjait sodronying 
fedi, vállain és mellén leme¬ 
zes vaspanezélt visel; olda¬ 
lán hosszú egyenes kard; 
jobb kezében hosszunyelü 
hellebard; baljában pedig 
festésekkel és Mátyás nevé¬ 
nek kezdő betűjével diszi-
t t , hosszas négyszögü pa-

tart. 
Az első kép második 

j szintén Mátyás ideje¬ 
béli horvát gyalog lándsást 
ábrázol, az élőbbemhez min¬ 
denben hasonló öltözetben, 
kivévén, hogy lábszárait 
világoskék szüknadrág és 
bocskor fedi. 

Bár ezen két alakon a 
magyar öltözet sajátságai-

_ a) Ez utóbbi alakok alá hibá¬ 
san íratott, hogy : „Mátyás király 
gyalog lövészei." A lövészek 1Ő00-
o valók. — V. B. 

1606-ból. 
m a g y a r viselet t ö r t éne t ébő l 

ból kevés látható, s kivált vértezetök és fegyverzetök inkább a 
nyugatira, mint a keletire emlékezetet, de valószínű, hogy Mátyás 
a hadsereg szervezésénél a hadviselésben az előbbre haladt nyu¬ 
gati szokásokat vette mintául. 

Érdekes leend itt, a Mátyás korában szokásos csatározás mód¬ 
járól rövid vázlatot adni, a mint annak emlékét a történet lapjai 

fentartották. — A csatát 
rendesen a huszárság nyi¬ 
totta meg, gyors paripákon 
villámként rohanva meg az 
ellenséget, de ez többnyire 
csak cselfogás volt, hogy az 
ellent közelebb csalja a fel¬ 
állított hadsereghez, mert a 
huszárság azonnal megfor¬ 
dulván, visszavonult a sereg 
háta mögé, maga után csal¬ 
ván az ellensereget. — Itt 
voltak felállítva a paizstar-
tók és lövészek, kik védbás-
tyaként körülfogva tartot¬ 
ták a landsásokat. Midőn az 
ellen már közel érkezett, 
megnyílt a paizstartók véd-
fala, s előtörtek a lándsás 
csapatok, hatalmas támadás¬ 
sal megrohanva az ellen so¬ 
rait; ugyanakkor a fekete 
sereg és nehéz lovasság más 
oldalról támadván, az ellen¬ 
ség sorait felbontá; ekkor a 
huszárok ismét elörohan-
ván, befejezték a csatát s a 
felbontott vagy megszalasz-
tott ellenséget gyors lovai¬ 
kon űzőbe vették. 

Múltkori második ké¬ 
pünk alakjai 1500-ból egy 
századost és lövészt ábrá¬ 
zolnak. 

Az első alak százados 
(centurio) tollas magas kal-
pagot visel; termetét bo¬ 
káig érő, virágos "szövőtű 
hosszú ujjas ruha födi, elöl 
végig hatsoros zsiriórzartal 
összetartva, %s dereftoit ken¬ 
dővel körülkötve, 

1703-ból. 
3. Gyalog katonák. 

Nyolczadik évi foiyam. 
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végei elöl rojtokba végződnek. E felett vállprémgalléros rövid felső 
öltönyt visel, szintén kétsoros zsinórzattal. Fegyvere magyar 
kard és hosszunyelü buzogány. 

E kép második alakja egy magyar gyaloglövészt állit elő, 
kerek, alacsony és tollas főveggel, térdig érő ujjas, alsó öltönynyel, 
mely felett egy hosszú, elöl végig nyitott s derekon övezett, ujjat¬ 
lan felső ruhát visel, melynek két első szegletei, elöl az övbe van¬ 
nak feltüzve, könnyebb mazsghatás végett. Magyar szűk nadrág 
és rövidszáru topán egészitik ki viseletét. — Fegyvere kard és 
rövid ódonalaTíu, nehézkes szerkezetű lőfegyver, mely azon kor¬ 
ban még a legegyszerűbb alkotásu sárkánynyal birt. — Ugyanis 
egy görbe vas felső végébe illesztett égő kanóczot a ravasz érin¬ 
tése által a puskapor-serpenyőbe hajtott le, mely ezt meggyuj-
totta, — vagy pedig egyszerűen a tüzes kanóczot csak kézzel 
illesztette a serpenyőbe, és igy suté el fegyverét. • 

Mátyás király halálával letűnt a nemzet szerencsecsillaga is, • 
és a harczi dicsőség, mely egykor külhatalmakat ingata meg, mosti 
már csak kétségbeesett önvédelmi tusára szorítkozott. | 

Mátyás utódainak gyenge s elpuhult kormánya alatt a hös 
király jól szervezett seregei enyészetnek indultak. A íekete sereg,' 
éltető lelkét veszítvén, elszéledt, a többi csapatok felbomlottak. Az' 
átalános rendetlenség és elpuhulás végenyészettel fenyegeté nem¬ 
zetünket. 

Az állandó hadsereg felbomlásával, rendezetlen csapatok ké¬ 
pezték a haderőt, melyek a pártviszály alatt, nem a hon közös ér¬ 
dekének, hanem a pártfönökök, ellenkirályok ügyeinek szentelek j 
vitézségüket. \ 

E gyászos időkből semmi adattal sem birunk a seregek jelme- ] 
zéröl, vagy legalább egyes pártseregek megkülönböztető jeleiről ;| 
de nem is valószinü, hogy egyenruházatjuk lett volna, miután j 
többnyire hirtelen szedett seregek leven, felszerelésük is bizonyo¬ 
san hiányos volt. 

Első ad'it, melyet birunk, Dillich 1606-ban megjelent „Unga-
rische Cronicá"-jában lelhető, hol több jelmezrajzai közt egy 
„hajdú'1 alakja is látható (a mint azon krónika nevezi átalában a 
magyar gyalogságot). Ezen krónika szerint a hajdúk (lásd a mel¬ 
lékelt 3. sz. kép első alakját) magyar kalpagot viselnek, elöl ha¬ 
sított karimával és tollakkal; termetét czombközepig érő dol¬ 
mány födi, elől két sor zsinórzattal összetartva, derékon széles 
szíjjal körülövezve, — továbbá szűk magyar nadrág s rövidszáru 
topán egészitik ki jelmezét. — Vállait elöl a mellén összekötött 
farkaskaczagány borítja. 

Fegyverzete a karabinnál nem sokkal hosszabb rövid puska, 
kerekes lószerszámmal ellátva (ennek leirását más alkalommal);'. 
továbbá görbe magyar kard, és rövidnyelü bárd vagy fokos, mely 
övéhez erősített vaskarikába van illesztve, végre puskaporszaru, 
kakasfeszitö kulcs s más apróbb szükséges eszközök egészitik ki 
fegyverzetét. \ 

Dillich szerint a hajdúk maguk szerelték fel magukat, miért1 

is a szegényebbek csak lándsával voltak fegyverkezve addig, míg; 
maguknak puskát szerezhettek. — Az öltözék színeiről semmi em¬ 
lítés, i 

Mai képünk második alakja hasonlóképen egy magyar gyalog, 
közvitézt ábrázol 1703. évből. E rajz az osztrák hadsereg jelme-1 
zeinek egy gyűjteményéből van másolva, 

E vitéznek kissé magasabb tetejű fövege van tollakkal, rövid, 
kék dolmánya, sárga zsinórzattal, derekon veres övvel körítve, — 
veres szűk nadrága alant szijas bocskorba van szorítva, válláról 
hosszú fehér köpenyeg függ alá. — Fegyverzete szintén rövid ko-' 
váspuska, magyar kard és rövidnyelü bárd, puskapor- és golyó- j 
tartó táskák. Jobb válláról pedig a bal csípőre, keresztül akasztott 
szíjon függ kivarrott tarsolya. 

Ez időig megtartá a magyar gyalogság az ősi magyaros jelle¬ 
get öltözetében és fegyverzetben, s mondhatni czélszerüen és jól 
volt felszerelve; alkalomhoz mérve használhatta fegyvereit, távol¬ 
ból és közel kézi tusában, mig napjainkban egyetlen szuronyos 
fegyverén kivül semmi támadó vagy védő eszközzel sem bir. —• 
Öltözete, kivéve felső öltönyét, a kaczagányt, czélszerüen volt 
alkalmazva, — de ama felső öltönyök is csak emelek alakjának 
festői szépségét. (F„I,I,IÍ„ köveik.) Vizkelety Béla. 

Nyári kép. 
Kiapadt az éri malom tója, 
Térdig áll csak a vízben a gólya, 
Emelgeti vizes lamos szárnyát, 
S kapja magát : más lapályra száll át. 

Forrón süt a déli nap sugara 
Szikkadt tóra, hervatag határra; 
Nincs az égen, egy subányi felhő — 
•Sirdogál a sás között a szellő. 

Sirdogál és nem suhan repkedve, 
Vidorsághoz nincs most semmi kedve; 
Kedveséért mély bubánat nyomja : 
Kedvese a vizek liliomja. 

Árva liljom! neve csak a vizi ; 
— A ki ránéz bizony azt sem hiszi — 
Nem látott egy csepp vizet se régen, 
Ott haldoklik a part fövényében. 

Vigasztalva szól hozzá a szellő : 
,,Majd a hajnal s hűs harmata eljő!" 
De az búsan fejét hajtogatja • 
Későn jön már a hajnal harmatja! 

Kiszáradt a kikirics virága, 
Alig teng a vizimádó káka, 
Es a buzgány ? . . . pajkos kéz letörte, 
Szikkadván a süppedek körötte. 

Hát a hínár, lenn a tó ölébe ? 
Napsugár süt hablakó fejére, — 
Érzi, s akkép tekereg kinjába : 
Mint kigyó, ha ráhágtak farkára . . . 

Száll a szellő . . . száradó nád pelyhe 
Szomorúan zengedez zizegve . . . 
Torsa, töve, a turján-fenéken 
Szenved szörnyű szomjuság hevében. 

Folyondár fut a nád derekára, 
Átöleli kúszó erre kárra : 
Mert a nád is letörik terhétől, 
Maga pedig lehervad a hévtől . . . 

Éles csádé kiaszott zsombékon 
Csak alig teng, tápláléka vékony; 
Tövében a vadruczának fészke — 
Benne hápog a meglippedt jércze . . . 

Szomorkodnak part felett a fűzfák, 
Szent Dávidnak énekét sóhajtják : 
Babylonnak vizeinél álltunk — 
Hej akkor volt boldogabb világunk! 

Bőven folyt az Euphrates habja — 
Gyökeinket éltetvén iszapja; 
Gályáinkra l an to t függesztenek, 
Bujdosó szél sirva zöngeté meg 

Árva fűzfák, átok szállá rátok! 
Rajtatok most nádiveréb sápog, — 
Azért sápog csak az is szegényke : 
Nem találja, merre van a fészke . . . . 

— A malomban ugyan rósz világ van, 
Nincsen egy szem gabona a zsákban; 
Gazdasszonynak sanyarú a sorsa : 
Kenyérből sincs a háznál egy morzsa. 

A szobában sir az éhes gyermek — 
„Elhallgatsz te! mert bizony megverlek!" 
S mig ezt mondja : konyüje pereg le 
Szegény, szegény fiatal menyecske! 

Kikitekint a gátra a molnár, 
Álldogál a sárfenekü tónál : 
„Nem küld felhőt — nem szán már az ég is, 
Elhagyott a végső reménység is!" 

Szól szomorún s bemegy a nádasba : 
Hogy fiának rivását ne hallja, — 
De hasztalan folytatja futását : 
Egyre hallja keserves sírását . . . . 
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Óh e hangtól megőrül — azt tudja — 
Mit műveljen ? merre bolygjon útja ? 
Fáradt fejét álomra lehajtja : 
Oh de a hang újra fölriasztja! 

És folytatja czéltalan futását 
Szegény molnárt két napig nem látták, 
Harmadnapon a nádast bejárták : 
Fűzfa-galyon akasztva találták 

Zápolya János király. 
K o r r a j z , i r t a K Ő V Á R I M I II Á L 1'. 

.; (Vége.) 

V. 
^fAh,éke Végre V á r a d o n ^tcejő. A szultán hirt véve a tudta nélkül kö¬ 
haddal közéig. János király ellentálláshoz lát. A szultánt visszatérésre birja 

Nősül. Erdély fellázad. János király meghal. 

Tiz év röpült el, mióta a két király közt az eredménytelen 
viszály t a r t . . . Tiz viharos év vonult el, s azalatt minden baj meg¬ 
látogatta árva hazánkat, Megfogyatkozánk, elszegényedénk, gyű¬ 
lölni tanultuk egymást, s annyi szenvedések árán mit sem nyer-
tünk . . . J 

A két király, mit kezdetben oly sok vesztés nélkül is megte¬ 
hetett volna, most már kényszerítve" éreze magát — békét kötni. 

Mindkettőnek megvoltak okai. Zápolya nem akarta kétes jö¬ 
vőre bizni eddigi vívmányait, Ferdinánd kedvét veszitó a harcztól, 
mely annyi pénzébe, annyi emberébe került — s még sem ered¬ 
ményezte, mit óhajtott. Nyugodni vágytak maguk, de nyugodni 
vágyott különösen a haza. S igy a közohajtás 1538 febr. 24-én 
Nagy-Váradon megiratá a békét, melv az emésztő pártharcznak 
véget vetett. 

Az oly nevezetes s oly fontos negyvenkét pontból álló békeok¬ 
mány főbb pontjaiban a következők lőnek felállítva: Hogy V. Károly 
császár és Ferdinánd elismerik János királyságát. Ha Jánosnak fia 
lesz, Ferdinánd neki a maga leányai közül adand nőt. Mindkét 
király királyi hatalommal tartsa meg, a mit bir. Erdély János 
kezén marad. Halála után az ország minden részeivel Ferdinándra 
szálland. Ha Jánosnak fia lesz, ez annak minden javait öröklendi, 
Szepesi herczeg czim alatt; Ferdinánd csak e feltét alatt veheti 
kezéhez az országot.' Ferdinánd, midőn az ország másik része is 
reászáll, az ország jogainak és törvényeinek megtartására magát 
esküvel kötelezendő, s erről uj alattvalóinak külön okmányt ad. E 
béke kihirdetése akkorra halasztassék, midőn azt az ország vesze¬ 
delme nélkül megtörténhetőnek itélendik. Ha a Károly császár és 
Ferdinánd férfimaradékinak magva szakad, az ország János férfi¬ 
maradékaira szálland, ezek nem létében a nemzet királyválasztási 
joga ismét érvényre jut. 

Ezek képezek főbb pontjait azon okmánynak, mely nagy¬ 
szerű következményeket vont maga után. Ez okmány szakasztá 
el a két testvérhazát, Magyarhont és Erdélyt egymástól. Ez ok¬ 
mány csatolta az úgynevezett magyarhoni részeket — a Szilágy¬ 
ságot — Erdélyhez. Végre ez okmány volt, mely a hajótörés elébe 
néző Magyarhontól Erdélyt mintegy eloldá, s általa nemzetiség és 
alkotmány partra vergődött. 

A béke valahára megköttetett; de Magyarország egysége a 
két király közt kettészakadt. 

Feltételül tűzték, hogy a béke kihirdetése alkalmas időre 
halasztassék, s mig egyfelől elérték vele, hogy a török az egész 
békekötésből kizáratott — addig keresték azt az alkalmas időt, 
hogy soha ki nem hirdettetett — a nemzet országgyülésileg soha 
el nem ismerte . . . a minthogy eredetije nincs meg, pontjainak 
hitelessége felett sokszor kétely támadott. 

De bár mint törekedtek, annyira titkolózniuk nem sikerült, 
hogy a béke híre a szultán fülébe ne kerüljön. Reá rögtön is fegy¬ 
verkezett. Szinleges okául a hűtlen Péter moldvai vajda megfenyi-
tesét adta; de Zápolya s Martinuzzi elég diplomatái észszel valának 
felruházva, hogy e készülődést saját rovásukra tulajdonitsák. 

Valóban a közvélemény abban volt, hogy a szultánnak nem 
kevesebb a czélja, mint hogy Gritti megöletéseért s ujabban a Fer¬ 
dinánddal híre nélkül eszközlött békekötésért János királyt most 
már épen^ kivesse trónjából. 

A rémes hírre a fenyegetett Moldva és Erdély nagyszerű 
honvédelmi készületekhez fogott. 

János király az országban véres kardot hordoztatott. Buda 
őrségét tetemesen megszaporitotta. Az erdélyi szászokat magyar 
hadakkal rakta meg. Majláth Istvánt s vajdatársát Balassa Imrét 
a határokra küldte. S nagyban gyüjté zászlói alá a harczi sereget. 

A szerep megváltozott. János király és a szultán, az egykori 
szövetségesek, fegyvert köszörültek egymásra. 

Ekközben Szolimán 150,000 lovas, 8000 jancsár és 225 ágyú¬ 
val már közeledett . . . Elébb Moldvának tartott. Péter vajda szo¬ 
rongó helyzetében mindkét magyar királyt segélyre szólitá. De 
Zápolya az állhatatlan vajdával, ki egykor a töröktől ö hozzá, tőle 
Ferdinándhoz pártolt, nem látta eszélyesnek, nyíltan fogni kezet; 
azonban tanácsolta, hogy Szolimán elöl vonuljon Erdélybe s itt 
egyesülve álljanak szembe a törökkel. 

Péter nem fogadta. Lengyelország felé vonult. S az lett belőle, 
hogy Szolimán Moldvába érve, Péter testvérét Istvánt vajdává te¬ 
szi — a Péter tábora meghasonlik. S maga, nehogy a lázadók a 
szultán kezébe juttassák, egy éjjel táborából megszökött, Erdélybe 
menekült. 

Péter megbukott. Most már Jánoson a sor . . . Erdély felé 
közelgett a vihar — de mint a történészet feljegyzé : János király 
nem szokott csüggedni a vészek idején . .. kettőzött erélylyel fegy¬ 
verkezik. Magyarhonból csapatokat indít le. Ferdinándot a békeszer¬ 
ződvény egyik pontjánál fogva segélyre híja. Az Erdélybe vezető 
utszorosokat járhatatlanokká teszi . . . 

A vihar már csaknem feje fölött, s a török boszunak egyedül 
hagyatva látja magát kitéve; mert Ferdinánd 20,000-nyi leküldött 
segélyserege oly lassan mozgott, hogy még előcsapata is alig látta 
Erdélyt a kellő pillanatban . . . János király a kiapadhatlan forrás¬ 
hoz, a férfikeblek honszerelméhez fordult. Hongyülést hirdetett. 
Lángolóan szóno.kolt, s a hazafifájdalom a szépszámmal egybegyült 
rendekre oly hatást tön, hogy kirepült kardok tolmácsolták a fel¬ 
keltett érzelmeket. Közös védelmet határozának 

János király most mér 80,000-nyi sereg élén rendezi a védel-
jmet . . . A török hadak a széleken, a védők kivont fegyverrel ke-
I zökben . . . Az első ágyú már csaknem dörren . . . Midőn Zápolya 
:a lekenyerezett nagyvezér tanácsára Szolimánhoz békeköveteket 
| indít ajándékokkal, s menti magát, hogy készülődése a Csicsó-
várba menekült Péter vajda elfogását illeti . . . A szultán, ugy le¬ 
het, megdöbbent a kemény fegyverkezés l á tásán . . . Az ürügy s az 

| ajándékok tetszettek . . . s meghagyva, hogy az Erdélyben levő 
Péter vajdát a portára utána küldjék — lecsillapulva hazament. 

Ezzel a hon egéről egy időre elvonult a vész . . . 
János király, hogy a szultán kívánalmának elegettegyen, a 

Csicsóvárba menekült Péter vajdát Martinuzzi által négy hónapi 
ostrom után elfogatja. S utána elvéteti többi várait is, miket a 
moldvai vajdák majd félszázadon át hübérben birtak — s igy János 

j király Erdélyt most már egész országul mondhatá magáénak. 
Az év vége felé közeledett : A tél beállt. János király Statileo 

Ierdélyi püspökben maga is képviselőt küldött a külföldre, részt-
| venni azon szövetségben, melyet a pápa, V. Károly császár és Ve-
jlencze a török közös megtámadására tervezett. Ezalatt Zápolya 
mind Erdélyben van. Innen emelt vádat Ferdinánd ellen, hogy a 
segély el nem küldése által megszegte a békeszerződvényt . . . 

I Végre az év utőnapjaiban Budára ment. 
; • A pillanatnyi csendet János király rég óhajtott nösülési szán-
doka kivitelére fordította. Zsigmond lengyel király második házas¬ 
ságából született leányát, Izabellát, már azelőtt megkérte volt, de 
mint el nem ismert király, tagadó választ kapott. A békeszerződ¬ 
vény ez akadályt elhárítván, Broderics István váczi püspök, Ver-
bőczi István és Perényi Péter követei által újra fellépvén, az eljegy¬ 
zés 1539. jan. 29-én Krakkóban megtörtént. 

i Zápolya az örvendetes eseményről hirt vevén, Székesfejérvárra 
ment, hogy leendő neje elfogadására az előkészületeket megtegye. 

j Azalatt követei a szép menyasszonynyal Kassán keresztül Budára 
érkeztek. Két nap pihenvén az uti fáradalmakat, innen Székesfejér¬ 
várra indultak. Zápolya a városon kivül szabad mezőn pompás sát-

í rakat vonatott fel, ott várta és fogadta el aráját. Következő nap 
febr. 23-án, a koronázó templom még egyszer és utójára megnyílt, 
Izabellát megkoronázták . . . S még az nap fényes szertartások kö¬ 
zött a menyegző is véghezment. 

Ferdinánd nem a legjobb szemmel nézte e házasságot, mert 
általa trónkövetkezési igényét látta koezkáztatva, miután a béke¬ 
pontok még mind nem valának kihirdetve. Azonban elpalástolta 
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érzelmeit, s a nászünnepélyre Serédi Gáspárban részéről is képvi¬ 
selőt küldött le. 

János király nász-örömei nem sokáig folyhattak zavar nélkül. 
Ferdinánd komolyan kezdé a békepontok kihirdetését sürgetni. 
Evégböl elébb Zsigmondot, a Zápolya ipját, szólitá közbenjáróul, s 
midőn az agg lengyel király a törökkel békében lévén, nem vállal¬ 
kozott — a lundeni érsek által egyenesen Zápolyát keresteté meg. 
De János király mindaddig nem akart engedni, inig Ferdinánd a 
szerzödvényben kikötött ótalmazó sereget a kihirdetésre valószi-
nüleg felbőszülendő török ellen ki nem állítja. 

Erre súrlódás állt be a két udvar között. Ferdinánd azzal ki-
vánta kitöltni boszuját, hogy a hozzá pártolt Laski Jeromost sep-
temberben a portára küldé, hogy a békekötést Szolimán előtt fel¬ 
fedezze. 

A számítás egyébiránt nem a legroszabb volt; mert János ki¬ 
rály a fogva tartott Péter vajdát még mind nem küldte volt el a 
portára — s azonkívül ajándék czim alatt igért pénzadóhátralék¬ 
kal is tartozott . . . 

Azonban Ferdinánd megint nem érte czélját. Laski Konstan-
tinápolyba érkezvén, nov. 7-én kihallgatásban részesült. A mint a 
kötött békét részletesen elmondta, a szultán e szavakkal fordult 

Oknélkül fáradott. Szolimán a követeket gúnyosan utasitá el. 
Majláthék törekvése János királynak tudomására jő. Fegyver¬ 

kezni kezd . . . 
Mitsem tudva az elárultatásról, Majláth Maros-Vásárhelyre 

tervök ügyében gyűlést hirdet. Azonban ébred . . . A gyűlésnek 
ürügyet keres . . . Ferdinándnak titkon odaígéri Erdélyt, ha közbe 
lép . . . Zápolyához pedig követeket indita, kiktől a gyűlés indo¬ 
kolásaképen, felmerült panaszokkal teleirt kérvényt küldött. 

Hasztalan. János király a követeket Budán elzáratja, s vezé¬ 
reit, Török Bálintot és Petrovicsot kétfelöl Erdélyre küldi. S nem¬ 
sokára, bár neje érdekes állapotban, ö maga gyengélkedve, János 
király is harczmezőre készül. 

Ez alatt a vezérek ostromolni kezdek Erdélyben a vajdák 
várait — minthogy ezeken kivül sehol ellentállásra nem találtak. 

Zápolya csakugyan Erdélybe jő. A polgárháború által meg¬ 
hatva, hogy a jöhető külvésznek e kétes pillanatban elejét vegye, 
— Péter moldvai vajdát most már a portára küldi, ki azonban on¬ 
nan egy év múlva megszabadult. 

Majláth Fogaras várába zárkózott. 
János király Tordára máj. 7-én hongyülést hirdet. A pártoso-

ugy kívánja, fiát koronázzák meg . . . idegen királyválasztástól 
őrizkedjenek . . . a törökkeli békét igyekezzenek fentartani . . . 

Fia mellé gyámokul rokonát Petrovics Pétert és Martinuzzit 
nevezte. Hazáját, nejét és gyermekét ez utóbbinak különös gond¬ 
jába ajánlván, végszavait körülálló híveihez intézte : Urak, atyám¬ 
fiai! kiket mindig ugy megkülönböztetve szerettelek, mint Marti¬ 
nuzzit, legyetek nőm s fiam iránt is azon hála- és hívséggel, mely-
lyel irányomban voltatok . . . Egyetértsetek! . . . Szenvedély tekén 
győzzetek önuralkodással és észszel — nehogy egymásba mint kő¬ 
szirtbe ütközvén, fiamat a ráváró méltóságtól megfoszszátok s vele 
egyetemben nőm is szomorú ínségre jusson ! . . . 

Ezzel elhallgatott. Nyolcz napi néma halálharcz állott be, mi 
alatt a megindult főurak, lelkeikben minden mellékgondolatot 
szétszaggatva, magukat a haldokló neje és fia iránti hűségre kö¬ 
telezték. 

Végre felvirradtjul. 22-kének reggele, s 8 órakor, élte 53. évé¬ 
ben, majd 14 évi országlás után az utolsó koronás magyar király 
élni megszűnt. — Hülttetemeit Martinuzziék Budára vitték a még 
beteg királynéhoz. Budáról Székesfejérvárra szálliták, a magyar 
királyok temetkező helyére — s porai ott nyugosznak. 

más országok e részbeli tapasztalataival egybehasonlitva, aránylag 
csekély volt s ezek számára a bécsi birodalmi intézet mindig meg¬ 
nyittatott, s néhány év óta jeles magánintézetet is birunk Budán, 
— de az nem lehet többé mentség most, midőn a civilisatio áldá¬ 
saival annak veszélyei, a lelki bajok örvényei, nálunk is mindinkább 
szaporodnak s méltán megkívánhatjuk, hogy beteg polgártársaink 
javáról min erőnkből és saját eszközeinkkel itthonn gondoskodva 
legyen. 

E régóta érzett hiány pótlása végre komoly valósulásnak in¬ 
dul. Olvasóink tudják, hogy néhány év előtt egy legfelsőbb hely¬ 
ről érkezett rendelet, kamatjaikkal együtt milliókra növekedett ré¬ 
gibb országos alapitmányokból, s adakozásokból, egy országos té-
bolyda fölépítését határozta el. Ez intézet megállapított tervét 
mellékelt rajzunk mutatja, melynek bemutatása mellett alkalmat 
veszünk magunknak, a megkezdett épület ismertetésére néhány 
adatot közölni. 

Az országos tébolyda Budaváros határán, az ennek regényes 
hegyei közé vezető ut mellett, a várostól mintegy félórányi távol¬ 
ban fekvő Lipótmezön épül, melynek szép, nyílt tere ügyesen és 
czélszerüen szemeltetett ki ez intézet helyiségéül. A terv szerint 
az épület két emeletből s egy földalatti osztályból (souterrain) fog 

Lufti nagyvezérhez : Bizony méltatlanul viseli hűtlen fején mind¬ 
két király a koronát! . . S oly dühbe jött, hogy Laski csak ajándé¬ 
kokkal mentheté meg orrát fülét a levágatástól . . . 

A dolgok e zavarában az egyszer elaltatott nyugalmat eszkö¬ 
zölni kívánó párt Erdélyben ismét felüti fejét. A szűnni nem akaró 
táborozás, különféle adók, s egyéb terhek most még több hivet 
csöditettek a békétlenek zászlója alá. A felállított elv ismét az az¬ 
előtti, csakhogy határozattabban körvonalozva : hogy a két király 
buktán tartományaikból egy szövetséges köztársaságot alkossanak, 
évi adó mellett török véduralom alatt. Az uj tervet mindkét király 
hívei közöl tekintélyes emberek pártolják. Köztük a két erdélyi 
vajda Majláth István és Balassa Imrén kivül Nádasdi Tamás, hor¬ 
vát bán, Laski Jeremos, a nevezetes követ, Balassa Menyhért s 
több föur. 

Kezdeményezés helyéül Erdély, zászlóvivőül Majláth István¬ 
lön kijelölve. 

Majláth kevés idő alatt a tervvel ott áll, hogy 1540. elején 
Konstantinápolyba követet küld, 12,000 arany évi adót ígér, 
Erdélyt magának kéri, s felemlíti, ha kedvező választ nyer, Ma¬ 
gyarhon s az osztrák tartományok is készek leendnek példáját 
követni. 

AZ ORSZÁGOS TÉBOLYDA BUDÁN, 
kat megjelenésre szólítja, s hogy nem jöttek, javaikat felségsértés 
bűne alatt elkoboztatá. 

A Fogarasba menekült Majláth és Balassa Imre erdélyi vajdá¬ 
kat Török Bálint és Báthori Endre ostrom alá vetette . . . S a for-

' radalom elhamvadt. 
János király mig külelleneit igy győzi le, azalatt belbaja 

mindinkább erőt vesz. Hideglelése következtében naponként job-
ban-jobban gyengül . . . Fehérvárról jul. 10-kén táborához Szász-
Sebesre érkezik. Innen rendeli, hogy a szultánnak küldendő aján¬ 
dékra kiszemelt tiz arany és száz ezüst serleget, negyven arany¬ 
hímzésű öltönyt és 50,000 arany forint készpénzt Martinuzzi he¬ 
lyett Verböczi és Eszéki pécsi püspök vigye a portára. S bár jul. 
13-án azon öröm éri, hogy 7-én fia született, baloldalát szélhüdés 
érvén, betegsége mind súlyosabb. S hogy az örömhírre lóra ült, 
éljenzö tábora előtt ágyudörgések közepett elléptetett — s a rákö¬ 
vetkező lakomán poharazott — betegsége annyira erőt vett rajta, 
hogy másnap jul. 14-én végpillanatát érzé . . . 

Kórágya körül hivei, Verböczi István, Petrovics Péter, Török 
Bálint, Martinuzzi György és Eszéki János pécsi püspök álltak. 
Szomorúság ült minden arczon. János király végrendelethez ké¬ 
szült. A haldokló jóslelke hármat ajánlt híveinek : ha a hon java 

. — (Zettl Laj o s mérnök terve szerint.) 

Az országos tébolyda Budán, a Lipótmezön. 
A jótékony és humanitási intézetek felállítása, szaporítása ko-

runk legszebb jellemvonásai közé tartozik. Harmincz—ötven év 
alatt hazánkban is több közintézet keletkezett, mint azelőtt száza¬ 
dok folyama alatt, mi szintén egyik tanúsága annak, hogy Európa 
polgárisult népeinek szükségeit mi is érezzük, s azokkal intézkedé¬ 
seinkben lépést tartani igyekezünk. S mennyivel nagyobb számmal 
mutathatnánk ily intézetekre, ha elődeink hazafiui és áldozatkész 
jó akaratának mindannyiszor akadályokat nem vetett volna útjába 
a haladásunkat mindig irigy szemmel néző mostoha kormányrend¬ 
szer! — A siketnémák, vakok, testi betegek, aggok és tehetlenek 
számára kellő nevelési s ápolási menhelyekről nagy részt gondos¬ 
kodva van, de a mai napig hiányát érezzük még hazánkban egy oly 
országos intézetnek, mely testvéreink legszánandóbb és legszeren¬ 
csétlenebb osztályát, a jtébolyodottakat,] azon betegeket, kiknek 
lelkére sötét éj borult, fogadná ápoló karjába, s azok gyógyításá¬ 
ról gondoskodnék, vagy ha ez többé nem lehetséges, szomorú nap¬ 
jaik vég menhelyéül szolgáljon. Némi mentségül fel lehetne itt 
ugyan hozni, hogy Istennek hála! társadalmi viszonyaink eddigi 
természetesb állapotánál fogva, hazánkban az elmekórosok száma, 

állani; főhomlokzata homorú (concav) vonalban, az uj országuttal 
keresztben, Budavár felé lesz fordítva; s 14 épületi osztályra, 5 
udvarra s több külön kertre fog oszolni. A főhomlokzat óriási 
hosszasága 112 öl, közepén és két oldalán kiálló részekkel (ressaut), 
melyeket allegóriái szobormüvek fognak díszíteni. Az épület köze¬ 
pén széles kocsiút vezet az igazgatói lakrészhez, melyhez az erkély 
alatt széles oszlopsoron (korridor) s világos, térés csarnokon át 
lehet bejutni. E csarnok közepén a kápolnához, s két oldalán a 
különféle osztályokhoz lesznek a bemenetek. 

Az első homlokzat osztálya a „gyógyintézet" számára van 
rendelve, hova azon betegek jőnek, kiknek felgyógyulásához még 
van remény; a hátulsó részben lesz az „ápoló-intézet" azon sze¬ 
rencsétlenek számára, kik menthetlenül el vannak veszve, kiknél a 
lélek örök éjbe sülyedt, de testük folytonos ápolást s felügyeletet 
igényel. A háttérben lesz a harmadik osztály, a „dühöngök" szá¬ 
mára, kiknek osztálya ugy van elrendezve, hogy ezen betegek 
tombolása a gyógyítás alatt levő többi betegeket ne háborgathassa. 

Minden osztálynak külön ét- és dolgozó-termei, fürdői és kert¬ 
jei vannak. A kertekbe nagy víztartók, medenczék jőnek, miket 
hideg fürdőkre fog lehetni használni. A zuhanyokkal s gőzzel 
ellátandó meleg fürdők ivalakban kötendik össze a két főépület-
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részt a kertben; a fürdőhelyiségek föld alatt lesznek, hogy a többi 
épületeket ne zavarják s a világosságot felülről, üvegablakokon át 
nyerendik. A zuhanyi és gözfürdökészületet, valamint az egész 
épület számára elfogadott légfűtés eszközeit az e részben jeles 
nevet kivívott hazai iparosunk. Dobos Ferencz készíti. 

Az egész intézet 4(51 öl hosszú s 294 öl széles tért foglal el, s 
ennek közelében gondoskodva van külön nagy víztartóról, jégve¬ 
remről, külön kis gazdaságról, sőt külön gazometerje (gáztartója) 
s temetője is lesz. 

Az építési költségek 1,155,000 forintra vannak számitva. Az 
építészek s mindenféle iparosok, kik a legjutányosabbakul elfoga¬ 
dott árak mellett, az intézet felépítésére s felszerelésére esőd utján 
vállalkoztak, oda kötelezték magukat, hogy bizottmányilag meg¬ 
vizsgálandó munkáikkal 1863. évig készen lesznek. 

Egy században csak egyszer akad alkalom, ily nagyszerű 
építésben résztvehetni, s azért iparosaink becsületének tartozunk, 
megemlíteni a főbbek neveit, kik munkáikkal ez intézet életbelép¬ 
tetéséhez járulni fognak. A már szépen előrehaladt kőmüvesi mun¬ 
kákat Mayer József és társa ismeretes pesti vállalkozók intézik; a 
kőfaragó munkákat Gerenday Antal jó nevű pesti szobrász ha¬ 
zánkfia; az ácsmunkákat Neuschlosz Károly pesti fakereskedése, a 
nagy kiterjedésű asztalos munkákat Dasatiel József bécsi asztalos. 
Az épület tervét Zettl Lajos, belügyminisztériumi mérnök készí¬ 
tette. Eredetiséget ily épületnél nem keresünk; elég érdeme lesz 
annak, ha bebizonyul, hogy a tervkészítő más ilynemii jelesebb 
intézeteknél tett tapasztalásait felhasználván, jelen tervében egye¬ 
sitette, s azokból agy sikert igérő, czélra vezető egészet tudott 
alkotni. A terv részleteit, a belső elrendezést stb. műértők elisme¬ 
réssel emiitik. 

Van azonban egy más panaszunk, s óhajtásunk, mely az épí¬ 
téshez Bécsből külön ide rendelt építési felügyeletet illeti. Igen 
kívánatos, bog}' ez idegen felügyelőség mielőbb megszűnjék s az a 
magyar kir. helytartótanács intézkedése, ennek építészeti igazga¬ 
tósága alá kerüljön. Hazai mérnökeink épen ugy, sőt a hazai ipa¬ 
rosok és kézművesek irányában még több sikerrel járnának el e 
szakmában, anélkül', hogy itt is a bécsiek gyámságára kellenes 
szorulnunk. E tárgy méltán felhívhatná az országos alapítványok 
felett ellenőrködő országyülés figyelmét is. A tervkészítő mérnök 
azért eljárhatna ide idöszakonkint, utána nézni, hogy az eredeti 
terv szerint folynak-e a munkálatok?*) — Hogy az épités tavasz 
óta igen lassan megy előre, s csaknem egészen pang, az intézet 
főczéljának megakasztásán kivül már csak azért is nagy baj, mert 
a vállalkozott s szerződésileg kötelezett iparosok, kik munkáikkal 
szintén háttérbe tolatnak, ezáltal igen sokat vesztenek. Mint tudjuk, 
az építésre szánt összegek folyóvá tétele el van határozva — miért 
tehát ezen fennakadás az építési munkálatok gyors folytatásában?! 

Végre még néhány szót az épülő intézet belső elrendezéséről. 
Az elfogadott terv szerint az intézet gyógy- és ápolási osztályá¬ 
nak legnagyobb része szegényebb sorsú elmebetegek ingyen tar¬ 
tására van szánva; a fizetők számára csak csekély rész fog fen-
tartatni. Egyelőre 500 mindkétnemü elmebeteg ellátására történik 
a fölszerelés. Az intézet élén egy igazgató fog állani, kinek mindig 
orvosnak kell lennie. Az orvosi személyzet álland egy fő- és négy 
másodorvosból, kiknek lakásai a betegek termei között czélszeriien 
lesznek elosztva. Azonkívül illető nem orvosi tisztviselők, segéd-
és szolgaszemélyzet fognak kellő arányban alkalmaztatni. 

(Kempf J. adatai, nyomán.) 

A z ii o k r ő I. 
Dr. BARDOCZ LAJOSTÓL. 

(Folytatás.) 

Az üstökösök magja valamivel tömöttebbnek mutatkozik, 
mint az azt befoglaló ködburok. Ezt a fényesebb világosság is el¬ 
árulja, mely a magot különösen jellemzi. Hogy azonban az üstökö¬ 
sök ezen részét tömött testeknek tartani okunk nincs, a mondot¬ 
takból elég következetességgel láthatjuk. Hires csillagászok tettek 
e részben vizsgálatokat, mint például Ülbers Bryant, Herschel, 
Montaigne, Messier, Valz, Wartmann, és mások, s" vizsgálódásaik 
azon eredményt adják, hogy az üstökösök magja csakugyan átlát-

*) Hajol vagyunk értesítve, az épitésiterv ős szerződések már eddig is több változá¬ 
son, módositáson mentek keivsztul. Szerk. 

szó, hogy azon át az álló csillagok megláthatok. De mindemellett 
voltak és vannak akárhányan, kik ezen tudósok vizsgálatainak hi¬ 
telt nem adnak, kik határozottan tagadják, hogy az üstökösök 
magja átlátszó volna. 

Mennyiben igaz azon állítás, hogy az üstökösök magja átlát¬ 
szó, arról meggyőződni legszebb alkalmunk lett volna 1819-ben 
június 26-án, midőn tudniillik egy üstökös földünk és a nap között 
haladott keresztül. Ha a napot elsötéti, vagy legalább abban foltot 
veszünk észre, akkor bizonyosak lehetünk felöle, hogy az üstökös 
magján nem lehet átlátni; valamint ellenkező esetben, ha a nap 
tányérja előtt elvonul a nélkül, hogy abban észrevehető fogyatko¬ 
zást okozna, meg lehetünk győződve a felől, hogy a világ vándorló 
magja átlátszó. Hanem szerencsétlenségünkre a számítás hibás 
volt, ugy, hogy mire a vizsgáló távcsövek a napra irányoztattak, 
az üldözött vándorló addig a nap tányérja előtt már elhaladott, s 
igy a ritkán kínálkozó szép alkalom egészen meghiúsult. 

Egyébiránt bármelyik vélemény vergődjék is majd érvényre, 
annyit az előadottak szerint már most is feltehetünk, hogy az üstö¬ 
kösök magja noha a ködburoknál sokkal tömöttebbnek mutatkozik 
is, mindenesetre igen finom, és csak valami oly anyag lehet, mely 
a mi ködünknél nem tömöttebb. 

Mily ferde véleménynyel bírtak az üstökösökről a régiek, és 
mily babonás volt a hit, mely köztük ez égitestek felől uralkodott, 
az évkönyvek eléggé tanúsítják. — Plinius az üstökösök közt tizen¬ 
két fajt, Aristoteles csak kettőt különböztetett meg, melyek mind 
megannyi nevezetességgel és sajátsággal birnak. Aristoteles az 
üstökösök anyaga iránt ugy vélekedett, hogy az nem egyéb, mint 
földünk kigőzölgése. A tudós Plutarch határozottan állítja, hogy 
az üstökösök sajátképi testtel nem birnak, s hogy a kép, mit mi 
üstökösöknek nézünk, nem egyéb, mint a napsugaraknak más égi 
testek által visszavert világa. 

A tizenhetedik század elején, midőn a láttán tökélyesbülésével 
a napfoltok már felfedezve voltak, a régi nézeteket magok a tudó¬ 
sok sajátították el, s az üstökösöket a nap kigözölgésének tartot¬ 
ták. Ez égi testek iránt elterjedt előítéletekből és babonás magya¬ 
rázatokból maga Kepler, a hires csillagász sem bírt kibontakozni. 
A nagy férfiú az üstökösöket a légben úszó és ártalmas gőzökkel 
elárasztott szörnyetegeknek tartotta, melyeknek valahányszor föl-
dünkhez közel jöttek, mindannyiszor silány esztendőt és dögvészt 
kellett előidézniök. Licetus azon véleményben volt, hogy az üstö¬ 
kösök nem egyebek, mint tüzoszlopok, s igy azon tüzoszlop is, mely 
a zsidókat a Verestengeren átvezette, nem volt egyéb, mint vala¬ 
mely nagyobb üstökös. 

Azon babonás hit, hogy az üstökösök szerencsétlenségek elő¬ 
hírnökei, oly ősrégi, mint az emberi nemzet maga. Ha valamely 
országot háború, földrengés, vizár, éhhalál és betegségek látogat¬ 
tak meg, az ily csapásnak, a babonás hit szerint, mindig egyik 
vagy másik üstökös volt oka. Az emberek az üstökösöket ugy te¬ 
kintették, mint tüzes ostort a haragos Isten kezében, mely csak 
arra való, hogy avval a bűnös emberi nemzetet ostorozza. Ha. va¬ 
lamely üstökös jelent meg az égen, félelem és rémülés töltötte el 
az emberi kebelt. — Azért, ha a régi irók valamely üstökös meg¬ 
jelenéséről szólnak, el nem mulasztják megemlíteni azon szomorú 
eseményeket is, melyeket e szörnyeteg előidézett. 

Maga Cicero, ki mindenesetre nagy bölcseséggel bíró férfiú 
volt a magú idejében, egész komoly meggyőződéssel beszéli el, hogy 
minden üstökösnek valamely háborút kell előidéznie. Thucydides, 
Suetonius, Flavius s más történetírók egy sereg szerencsétlen ese¬ 
ményt soi-olnak elő, melyeket mind az üstökösök okoztak. 

Mily esztelen ábrándozásokra vezetheti az embert a babonás 
hit, kitetszik azon példából, melyet a csillagjóslat balgaságainak 
tömkelegéből Littrow szerint elősorolok. 

A Halley-féle szép üstökös 75 — 76 év alatt végzi be pályafu¬ 
tását. Az üstökösök közt talán egy sincs, melyet a balhit annyi 
szerencsétlenség okozójának tartana, mint ezt. Mennyire a történet 
e csillagról emlékszik, Krisztus születése után 323-dik évben jelent 
meg e vészjósló próféta másodszor az égen, s be kellett következnie 
a nicaai nagy zsinatnak, melyen Árius, tanával együtt elkárhozta¬ 
tott, s melyen a húsvéti ünnep kiszámításának most divatozó 
rendszere behozatott. — A. 399-dik évben ujabban mutatta magát, 
s Origenes tana ellen megtartatott az alexandriai nagy zsinat, és a 
vandalok betörtek Dél-Európába. — 547-dik évben történt meg¬ 
jelenését azon szerencsétlen esemény követte, hogy Totilas betört 

367 

Romába s a hires várost kirabolta. — A vészjósló csillag 
930-dik évben ujabban megjelent, s ránk magyarokra hozta a Ma¬ 
darász Henrik ellen Merzeburgnál szerencsétlen kimenetellel vivott 
ütközetet. — 1305-ben megint feltűnt, s okozója lett a hét évig tartó 
pusztító dögvésznek, mely hullával borította el egész Európát. 
1456-ban történt ujabb megjelenése a katholika egyházra s egy¬ 
szersmind ránk magyarokra hozott ujabb gyászos eseményt; a 
mennyiben Hunyady János halála által az egyházat derék táma¬ 
szától, minket pedig legbajnokabb hazánkfiától fosztott meg. 

Már ezekben is elég balga ábrándozást találunk, de mindezek 
meg csekélységek azon szerencsétlen csapásokhoz képest, melye¬ 
ket a babonás hit szerint az üstökösök, ez ártalmatlan égi testek, 
az emberiségre előidéztek. 

Maguk a csillagászok és orvosok közt találkoztak kitűnő fér¬ 
fiak és pedig a legközelebb múlt időkben, kik a történet évköny¬ 
veit különös gonddal kutatták össze avégből, hogy azokból min¬ 
den szerencsétlenséget és nyomort, mely az emberiséget találta, 
összeállítsanak, s mindezek okozójául az üstökösöket ezégérezvén, 
ezek által a népeket rémképekkel ijesztgetek és kínozták. 

Legelöl találtatott az ] 680-diki szép üstökös, melyet Whiston 
XT a JNoeféle vízözön okozójának bélyegzett. Ezen tudósok az 1680-diki 

üstökös pályafutásának idejéül 575 évet vévén fel, mathematikai 
bizonyossággal állították, hogy valamennyi nagy csapás az embe¬ 
riséget érte, mindannak okozója az érintett üstökös volt. Ha 
Krisztus születése után 1680-tól fogva, Krisztus születése előtt 
4600-ig visszamegyünk, mondják e tudósok, mindenik korszak¬ 
ban, melyben ez üstökös megjelent, rémitő csapások sújtották az 
emberi nemet. így például Krisztus születése előtt a 2916-dik 
evben megjelent ez üstökös, s az Isten özönvízzel büntette meg az 
emberi nemet. (Csakhogy sokan a vizözönt nem a mondott 
évre, hanem K. e. 2328-ra, vagyis a világ teremtése után az 1656-dik 
évre teszik!) —Ugyan K. e. az 1767-dik évben ismét megjelent, s 
bekövetkezett a görög mondákban hires Ogyges-féle vizár. — 1192-
ben (K. e.) harmadszor mutatta magát s el nem maradhatott a tró¬ 
jai veszedelem. — 617-ben (K. e.) megint megjelent, és lerombol¬ 
tatott Ninive. — 43-ban (K. e.) ötödször tűnt fel az égen, és elő¬ 
idézte Július Caesar halálát, s egyszersmind a nagy dictátor 
szellemét felvitte az égbe. — Legközelebb 531-ben (K. u.) bekö¬ 
vetkezett megjelenésének Justinian császár volt tanuja, s tele 
vannak írva a történet lapjai a sok háborúval, földrengéssel, s min¬ 
denféle nyavalyákkal, melyeket a végzetes üstökös megint előidé¬ 
zett. Hetedik megjelenése 1106-ra a keresztes háborúk kezdetének 
idejére, nyolezadik pedig, mint tudjuk, 1680-ra esik. 

Es ezen gondos kutatásoknak, ezen bölcs csillagjóslatoknak 
m i eredménye lett? Az, hogy, ujabb pontos számitások után ki¬ 
tűnt, hogy az 1680-diki üstökös pályafutásának ideje nem 575 év, 
'nint az érintett tudósok hibásan felvették, hanem 8800 év. Oly 
roppant n&gy idő, melynél fogva lehetséges, s a mennyiben a szá¬ 
mítás hibátlan, egészen bizonyos : hogy ugyanazon üstökös, mely 
annyi csapás okozójának tartatik, a világ teremtésétől fogva (meny¬ 
nyiben a bibliai időszámítást tartjuk szem előtt) egész 1680-dik 
*;Vlg, ez évben jelent meg először! Ily módon összedőlt az egész 
épület, melyre az emberiség nyomoruságainak hosszú sorozata 
epitve volt, s a szegény üstökös az öt terhelő roppant nagy vádak 
alól felszabadult. 

Eddig tehát az üstökösök főleg a vízözön, a szerencsétlen 
háborúk, földrengések s más ezekhez hasonló csapások okozói vol¬ 
tak. Most egyszerre eszébe jut Forster angol orvosnak, hogy jó 
Volna valamennyi betegségeket is az üstökösökre fogni, hogy igy 
Minden nyomornak a világon, mely az emberi nemet éri, csak 
egy közös forrása legyen : az üstökösök. 

1829-ben tehát egy vastag könyvet irt e tárgyban, s abban 
valamennyi baj a világon történik, mind az üstökösökre keni. 
Munkáját igy fejezi be : „Eszerint bizonyos tehát, hogy idöszámi-
tasunk óta (Krisztus születése) a legegészségtelenebb idők azok 
voltak, melyekben leggyakoriabbak voltak az üstökösök; és hogy 
ez égitestek megjelenését mindig földrengések, vulkánkitörések 
és légköri forradalmak követték, holott egészséges időkben soha 
Qgy üstökös nem mutatkozott az égen." 

_ Es, mondja Littrow, hogy kezdi Forster ezen tételét bebizonyí¬ 
tani? Ugy, hogy Krisztus születésétől elkezdve valamennyi év-
Könyveket összekutat, és minden bajt, minden csapást, melyet 
azokban talált s mely az emberiséget sújtotta, egész az ö koráig 

egy végtelen jegyzékbe összegyűjt. Ezután mindazon üstökösöket, 
melyek a mondott időben megjelentek, összehajhászsza, s az összeku¬ 
tatott mintegy 500 üstökös mellé az emberiség által szenvedett 
bajokat odaiktatja. . . . Kí 

Forster e munkájára tehát ráillik azon észrevétel: hogy ha 
az orvosi tudományokban is oly előmenetelt tett, minőt a termé¬ 
szettudományokban, akkor kár volt érte, hogy orvossá lett! 

Ily módon tehát, ha a balgaságokban maguk a tudósok men¬ 
nek előre példával, ne csodálkozzunk azon, hogy a közönséges 
nép, mely különben sem vehet magának alkalmat arra, hogy a 
természettudományokból merített Átlagosság által az uralkodó 
babonás hit sötétségét eloszlassa, oly nagyon ragaszkodik az elő¬ 
ítéletekhez. 

Hiszen el kell ismernünk, hogy a korunkban elterjedett felvi¬ 
lágosodás a köznépnél uralkodott babonás hitet, ha századunkat a 
közelebb multakkal összehasonlítjuk, meglehetősen eloszlatta már, 
de még sem tagadhatjuk el, hogy van még ereszben kívánni való; 
hogy igen nagy még azoknak száma, kik inkább hisznek a csillag¬ 
jósnak, mint a csillagásznak magának. 

Nem épen rég, 1773-ban történt, hogy Lalande a hires csilla¬ 
gász azon üstökösökről, melyek földünkhöz közel jöhetnek, egy 
munkát akart kibocsátani. Rövid időn madárszárnyakon terjedett 
el azon hir, hogy Lalande felfedezte, hogy nemsokára egy üstökös 
jelenik meg, mely a világ végét fogja előidézni. Átalános rettegés 
töltötte el majdnem egész Európát, ugy, hogy a csillagász kényte¬ 
len volt sajtó utján közhírré tenni, hogy ő semmit sem jósolt, hogy 
az elterjedett hir alaptalan mendemonda. 

Nemsokára ezután hasonló balgatagság adta elő magát. Egy 
pajkos ember elhíresztelte, hogy rövid idő alatt, két, földünkre 
nézve igen veszélyes üstökös fog megjelenni, melyekről bővebb 
felvilágosítást Lalande csillagász adhat. Páni félelem fogta el a 
párisiakat a hirre. Sokan vagyonukat adták el, s a világ végét áj-
tatossággal és alamizsnálkodással készültek bevárni. Rettegés 
közt várta a nép, mikor nyilik meg az ég, s mikor harsogtatja meg 
sz. Mihály a trombitákat az utolsó ítéletre. A csillagásznak megint 
nyilvánosan el kellett ismerni, hogy ö mindezen balga jóslatokról 
semmit sem tud, hogy az üstökösök megjelenéséről a hir egészen 
alaptalan. 

Ez a múlt század vége felé történt, s igen jellemzetesen tanu-
sitja, hogy nehéz feladat, a babonás népet az előitéletektöl lefegy¬ 
verezni. 

Félszázadnál többel haladtunk előre ezóta, és ki merne ke¬ 
zeskedni ma arról, hogy hasonló nevetséges dolgok magukat 
ezután elő nem adják ? 

Hanem ha voltak férfiak, kik magát a tudományt alacsonyi-
tották le, és eszközül használták fel arra, hogy balga ábrándok 
által a vak hit fáty ólába burkolják még azon kevés tudományos 
ismereteket is, melyeket a köznép különben magának elsajátított : 
oly férfiak sem hiányoztak, kik a rósz akarat vagy elfogultság által 
elhintett konkolyt a megvakitott nép szivéből kigyomlálni siettek. 
Ezen derék férfiak közt kell tisztelnünk Sehnurrert és Olbers jeles 
csillagászt. Mindketten jeles munkákat hagytak hátra, melyekből 
magunk okulhatunk. 

Vessünk tehát egy két pillanatot a járványos betegségek év¬ 
könyveibe, és hasonlitsuk aztán a látottakat az üstökösök megjele¬ 
nésével Össze : talán magunk lehetünk saját magunknak mesterei, 
és nem fogunk arra szorulni, hogy balgaságok hirdetése által ra¬ 
jongó vagy elfogult emberekkelkábittassuk el fejünket; s talán ön¬ 
nön szemeinkkel kivehetjük, mi igaz, és mi nem. (Folyt, kövvelk.) 

Aranymon datok. 
osan cselekedni, mint bölcsen gondolkodni. 
ióskák hasonlók a Diogenes kézijához, mely, kivé kivévén 

— Hasznosabb okosan 
— A felületes tudóskák 

az igaz czélt, mindent megtalált. 
— Nagyobb mesterség nyelvének, mint füleinek ura lenni. 
— A valódi okosság/mint az aranybánya, csak kevés helyen találtatik. 
— Nagy Sándor annyira kedveié a tudományt, hogy egykor, midőn 

Darius seregén fényes győzelmet aratott s annak elfoglalt tárgyai közt egy 
kitűnően ékes szekrénykét talált; midőn a főtisztek afelett vitatkoznának, 
mit tartsanak e ládában, Sándor véget vetendő a vitának, monda : „tegyétek 
belé Homérosz könyveit!" 

— A kincs barátokat szerez; tisztelet és magas méltóság sokat leköte¬ 
lez : de az erény az egész világot meghóditja. (Folytuk.) 
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T A R H Á Z. 
AJB építészekhez s épittetókhez. 

Köztudomás, hogy a szentegyházakat, színházakat, iskolai, tanácsko¬ 
zási s egyéb köztermeket, melyekbe sok ember gyűl együvé, a testkigőzöl-
gés élettelen, legveszélyesebb levegővel szokta megtölteni; s elég példa van 
rá, hogy a gyenge idegü emberek ájulva vitettek ki az ily helyekről, kivált, 
ha még meleg is járul e fojtó léghez. 

És bátorkodunk kérdésbe tenni, hogy az ily közbajokon nem lehetne-e 
segíteni, — és ha lehet, az épitészek-e annak okai, hogy még sincs rajta se¬ 
gítve, vagy az építtetők? Es ha az építészek tudták és tudják annak orvoslás¬ 
módját, miként lehet a köztermekből, sőt lakszobákból is a romlott levegőt 
kiüríteni ugy, hogy az magában s magától folytonosan kivonulhasson, miért 
nincs eszközölve az ujabb évtizedek alatt épített termekben mindenütt'} — 
Hiszen az emberek legfőbb kincse az egészség, a tiszta levegő befolyatása s 
a rósz kiürítése tehát az épületekben a legfőbb czél, mely mellett az ünne¬ 
pélyes külső alak s belső felosztás kényelmessége csak alárendeltség. Azon¬ 
ban az épitészet azért tudomány, hogy mind a három kellékeit meg tudja 
adni az épületeknek. 

Bámulva olvassuk a hírlapokban, hogy a Múzeum teremében a lég me¬ 
legsége csaknem kiállhatlan. En azonban azt hiszem, hogy az ottani meleg¬ 
ségnél sokkal fojtóbb és veszélyesebb ott a benszorult testgőz, s ha ez 
iszonyú bajon ugy akar segíteni az építész, hogy a tetőn ablakokat nyit, oly 
forma önámitással orvosol, mint az, ki visszafelé mondott Miatyánkkal ku-
ruzsol, mert egy romlott levegőjű veremnek hiában nyitjuk fel a száját, a 
benne megfeneklett rósz levegő onnan ki nem megy, mert nem mehet, s mert 
mint nehezebb a jó levegőnél, fenéken marad. 

Az építészetnek, nem mondom tudatlansága, hanem hanyagsága, sok 
millió károkat okozott már,s okoz most is az államoknak; de mivel e kincset 
az államférfiak, a népek nyakára mindenütt csak kivetni szokták adóképen, 
de nem fizetni is, a népek nyomorgattatása nem érdekli őket, s beelégesznek 
vele, ha az építészek mint szakértők, akármiféle megdicsért tervet vetnek 
eléjök, mert a világnak megvan amaz eléggé meg nem róható tévelygése, 
hogy a szakértés universalis köpönyege alá rejtett hibákat birálni tilosnak 
tartja, és a szakértőknek is megvan ama csalhatatlansági pöflfeszkedése, hogy 
a nem szakértőnek legjobb észrevételeit is elfogadni, megalacsonyittatásul 
véli. Fennen hirdetjük, hogy a baromi századok kora már lejárt, melyekben 
a birák és törvényszékek ítélete, csalhatatlansággá volt bérmálva, sőt szente-
sitve, s az ártatlan és bűnös vádlottak számára egyalaku embergyilkoló bör¬ 
tönök kigondolva, és csodálkozás nélkül egykedvüleg nézi a világ nagy 
része, hogy ama borzasztó korszak eszközei, a rothadt levegőjű börtönök, a 
keresztény mivelt világ nagyobb részében még most fentartatnak, s a bennök 
megromlott rabok gyógyításával azon nép terheltetik, mely különben is meg 
van az ellenében elkövetett bűntények által károsítva. Mert a beteg rabok 
gy()gy'ttati's> költsége sok helyen fölülmúlja az egészségesek tartására for¬ 
dított kiadást. 

Pestmegye börtönei 1810-ben épültek, s ha jutalom lett volna föltéve 
miként kell földszinten, sőt emeleteken is ugyépiteni, hogy minden szabad lég¬ 
folyamtól meg legyen fosztva, azt bizonyára ezen építésznek kellé odaítélni, 
mert ezen csak a leromboltatás segíthetne. Azonban a bezárt 2—3 száz em-

, - ... gyógyszerek 
szerű börtönt leliete építtetni. — Ennél azonban még különösebb az, hogy 
1841-ik évben rajzokban is közlöttem, mikép kell lehetőleg tisztaléü'ü szo¬ 
bákat építtetni, s Pest város, mint emlékezem, 1842-ik évben ennek daczára 
földalatti ember depót-kat vagy vermeket építtetett 

. „ ( ., o . , . . _ . „ . . -épületekjav 
mennyibea a körülmények engedni fogják, miképen lehet tiszta légfolyam¬ 
mal czélszerüvé tenni. 

Minden nagyobb vagy kisebb terein két átellenes oldalainak szabad 
levegőre kell állania, s a két oldalakon a terem nagyságához képest kisebb 
vagy nagyobi) ablakocskák hagyandók. 

Az épületnek utczára vagy szabadabb térségre nyúló oldalán, fent a 
felpadlat (Stukkatur) ahdt oly módon hagyandó egy ablakocska, hogy az a 
falon keresztül és rézsirt vágassék, miszerint a külső oldali vége, a terembe 
nyulónál kissé magasabban álljon, és kevéssel bővebb is legyen, mint a belső 
végén. — Ezen ^ ablakkal vagy szelelő-lyukkal a terem átellenes oldalán 
szintén egy másik hasonló ablak hagyandó a falon keresztül, de épen föld¬ 
szint, vagyis ;iz dhi'i padlat irányán, és szintén rézsut, de már itt a belső 
szájazata a külsőnél legyen magasabb, hogy rajta a kirohanó légnek esése 
legyen. — Az ablaklyukak belseje szükség, hogy minél shnábbaif készíttes¬ 
sék, bádog- vagy más csővel. — Mind a felső, mind az alsó ablakok táblái, 
vagy ajtai kint és bent a tálak színére festve, szalagok által tetszés szerint 
kinyithatók vagy bezárhatok. — Számaik a terem hosszúságához alkalma¬ 
zandó. Minden esetre czélszerü, ha a terem négy sarkain, tehát kettő fent, 
kettő pedig átellenben földszint hagvatik,s ezek'közt mintegy 2 ölnyi távol¬ 
ságon nyittatnak több ily ablakok átellenesen, és a felső az alsóval párosán. 

Ha a terem egyik oldala mellett folyosó van, akkor azon oldalon eső 
alsó ablakokba a folyosó padlata alatt csöveket kell huzatni, melyek a folyosó 

másik falán is keresztül menjenek egészen az udvarra, s a mennyire lehet, 
a folyosó két falán, a szabad levegőn álló lyuk, valamivel alacsonyabb 
legyen, mint a terem falán levő, hogy a kifolyó légnek esése legyen. 

Ha ezen ablakok kinyittatnak, a felső ablakokon a tiszta levegő 9 
terembe vonul, s mivel a rósz levegő az alsó ablakokon, mint nehezebb a 
külsőnél, magában is kifoly, még inkább rohan ki, midőn a felső ablakokon 
befolyó lég által nyomatik, s e szerint fél óra sem kívántatik, midőn a terem 
már egészen tiszta léggel töltetik meg. 

^ Nem ér pedig semmit azon okoskodás, hogy az alsó levegő az ajtó ki¬ 
nyitásával eszközölhető; mert az ajtó folyosóra vagy előszobába szokott 
nyílni, nem pedig szabad levegőre; a terem nagy ablakai kinyitása által 
pedig bent marad a levegő az ablak felső része és felső padlat közt eső 
••étege, de ez ellen sok más ok is van. 

Azon ellenvetés sem állhat, hogy ha az épület azon oldala, melyen a 
felső ablakok nyittatnak, a napnak van kitéve, kivülről melegebb levegő foly 
be. Mert a szabad levogő folytonosan elevenedik, és üdüT azon vegyülés 
által, mely bele a fensőbb és hivesebb légrétegből keveredik a szél vagy 
szellő által; azonban tudnia kell, hogy a legforróbb napsugaraknak kitett 
Reaumur-hévmérő 3—4 fokkal is kevesebbet mutat, ha szél éri, mint mikor 
nem éri, és ha árnyékban van, másfél és két fokkal is alább száll szélen, 
mint e nélkül. A szabad levegő tehát bármily meleg napon is, mire a falon 
keresztül búvik, már elveszte felét a napon volt melegségének. Múlt június 
2/-en, délelőtti %10 órakor, a hévmérő árnyékon 21 fokot, napon 36 fokot 
mutatott; június 22-én árnyékban nyugotdéli szélen reggeli '/210 órakor 24, 
napon 46 fokot mutatott stb. Mindez bizonysága annak, hogy az árnyékba 
utott lég szabadon sohasem lehet oly tikkasztó, mint a terembe fojtott 

levegő, mert a hévmérő mutatja, hogy a legkisebb szellő is magával hordja 
a felső es alsó légvegyülését, vagyis éltető elemet. 

Ajánlom tehát mindezt szoros figyelembe vétetni, nemcsak a m. tud-
Akadémia es ideiglenes országház, hanem minden egyéb iskolai, tanácsko¬ 
zási, mulató s egyéb közteremeknél is. S a ki egy ily termet fog építtetni, 
czélszerusegét védeni fogja minden hasztalan kibeszélések ellenében. Ballá. 

Egyház és iskola. 
+ (A soproni ág. hitv. fötanoda) 186"/, tanévi programmja bekülde¬ 

tett. Kiemeljük belőle a következő statisztikai adatokat : A gymnasiumi ta¬ 
nulok száma összesen 283, ezek közöl ág. hitv. 265; helvet hitv. 7; görög 
hitv. 2; héber 9. Anyanyelvre nézve magyar 226; német 49; vend és tót 8-
Ösztöndíjban részesült 70 tanuló. A fötanoda népessége 1853

/4-ben volt 19«, 
s a jelen tanévben 361. A tápintézetben összesen 85-re ment a növendékek 
szama, kik közöl 20 ingyen, 29, 21 ft 60 krért, a többi pedig 21 ftért nyert 
eleimezest. A fötanoda könyvtára, mely 20,000 kötetnél többet foglal magá¬ 
ban, ez idén is tetemesen szaporodott, valamint a magyar és német ifjúság 
könyvtarai is. 

•Pai% gazdaság, kereskedés. 
TI xr (A "nemtet gazdasszonyui") az általuk rendezendő sorsjáték jegyeit 

a „ 1 . N." szerint sorszámok nélkül bocsátották ki, s e tévedést csak akkor 
vettek észre, midőn már jóformán eladtak belőle. E jegyeket tehát most, 
mind vissza kell húzni s számokkal ellátni. 
..,, + (A zal'imegyei gazdasági egyesület) jul. 7-én tartott választmányi 
ülésében következő tárgyak kerültek szőnyegre : a) A keszthelyi GeorgikoS 
ujboli életbeléptetése; b) Vinczellér- és pinczemester-képező-intézet létre¬ 
hozatala; c) Selyemtermelési ügy a Muraközben; d) Szakosztályok szerve¬ 
zése. Az első pontra nézve, Somssich Pál ez ügyben irt levelének felolvasása 
után elhatároztatott : hogy intéztessék levél gr. Festetics Taszilóhoz a Ge-
orgikon felállításához szükséges épületeknek, füvészkertnek s egy bizonyoí 
területnek haszonbér fejébeni kiadása végett; továbbá az egylet a dunántúli 
megyéket, a megyék gazdasági egyleteit felszólitja az ügy pártolására, í 
hogy ez érdemben közös tanácskozmány tartathassák, meghívja a megyéket 
és egyleteket a szept. 16-án Keszthelyen tartandó gyűlésre. Somssich Pál¬ 
nak pedig a Georgikon felállítása iránt tett indítványáért köszönőlevél ha-
tároztatott. — A b) alatti tárgyat illetőleg következőkben történt a megál¬ 
lapodás : Péterfty Józsefnek az ügyben benyújtott póttervezete elfogadtat¬ 
ván, kinyomatása elrendeltetett; továbbá az aláírás megkezdetvén, rögtön 
15% félrészvény (1550 ft) Íratott alá. A részvényesek közgyűlése sept. 17-én 
leend. Az előleges kölcsönt illetőleg határozattá lőn, hogy 400 ft fog &t\ 
egylet pénztárából utalványoztatni. — A selyemtermelést illetőleg elhatá¬ 
roztatott a gubóknak áldozattal is beváltása és Czenken eladatása. Végül a 
következő hét szakosztály szerveztetett, u. m. közgazdászati, földmívelési, 
borászati, erdészeti, kertészeti és selyemészeti, állattenyésztési, gépészeti. 

Balesetek, elemi csapások. 
4- (Szerencsétlenség.) Pesten a július 23-kán leégett Gyarmathy-ház 

tűzfalának egy része múlt vasárnap d. u. az erős szélvész következtében 
ledőlt, s az omladék az emelet padlását keresztültörvén, az ott lakó szabó¬ 
nak két gyermekét a szobában agyonütötte. A tűzfal még fönnálló részének 
s a szabadon álló kéményeknek lebontásához a szerencsétlenség megtörténte 
után azonnal hozzáfogtak. Előbb kellett volna azt tenni, annálinkább, mert 
a tűzfal gyarló volta már a tűz alkalmával is kitűnt, a midőn egy része J~Áa 

közben összeomlott. 
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Vasárnapi Újság 31-lk számához 1861. 
Irodalom és művészet. 

-{- Landerer és Heckenastnál "hiteles kiadásban megjelent : ,,Az or¬ 
szággyűlés által kisegítő gyanánt elfogadott ideiglenes törvénykezési szabá¬ 
lyok.'' Ára 60 kr. 

+ (Petőfi „Hóhér kötele") czimű regénye Hartlebennél nemsokára má¬ 
sodik kiadásban fog megjelenni. Ugyancsak Petőfinek szétszórva megjelent 
kisebb prózai dolgozatai, utilevelei, beszélyei stb. szintén készülnek sajtó alá. 

•+• (Képesfűzetek.) Szász Károly (nem a költő) és Horváth Gyula „N.¬ 
Kanizsa hajdan és most" czimű képes fűzeteket inditnak meg. Az első fűzet 
(magyar és német nyelven) Kanizsa várának hajdani, s a városnak jelenlegi 
alakjával aug. végén, a 2. 3. és 4-dik fűzet pedig szept., okt. és november 
utóján fog megjelenni, mindegyik két melléklettel. A negyedik füzetben 
„Oklevéltár" czimű rovatban hazánk történetére vonatkozó érdekes régi ok¬ 
iratok közöltetnek. 

-J- Barsi Józseftől Kecskeméten jelent meg : ,,A szerelemről és házas¬ 
ságról." Pályadíjjal jutalmazott mű s a „Sz. Híradó" múlt évi folyamában 
látott először napvilágot. A tárgy, melyről értekezik, nemcsak érdekes, de 
társadalmi szempontból igen fontos is, azért megjelenését nyereségnek tart¬ 
juk, s óhajtjuk, hogy minél nagyobb olvasó közönsége legyen. Kiadta Hor¬ 
váth Döme. Ára 50 kr. 

+ Virányi (Virnau Vilmos) Sz.-Fehérvárott „Magyar honvédtiszti 
koszorú" czimümunkára hirdet előfizetést, melyben az 1848/49-ik honvédtisz¬ 
tek nevei, az akkori hivatalos „Közlöny" illető számára való hivatkozással, 
betűrendben foglaltatnak. Ára 1 ft. A jövedelem egy részben a honvédek 
fölsegélésére fog fordittatni. 

4- (Ormós Zsigmond „Utazási emlékek") czimű munkájának harmadik 
kötete is megjelent. Tartalma : Drezda és Lipcse. 

+ Ráth Mórnál következő munkák jelentek meg: „Bölcsészettan. Első 
kötet. Tapasztalati lélektan (mint előkészítő a sajátlagos bölcsészeihez.) Má¬ 
sodik javitott kiadás. Irta Varga János, a nagykőrösi lyceum e. i. igazgatója, 
a magyar n. Akadémia tagja." 177 lap; ára 1 ft. —„Magyarország családai 
czimerekkel és leszármazási táblákkal. Irta Nagy Iván. Tizedik kötet. 1. és 
2. füzet. Mednyánszky — Molnár." Ára 1 ft 70. kr. 

-f- Debreczenből is kaptunk egy kis, 24 lapnyi füzetet. Czime : „Haj¬ 
dúk története rövid kivonatban " Irta B. Papp Lajos. 

+ (Beniczky Emil „Nefelejtsek'1) czimű munkájára előfizetést nyit. 
Előfizetési ár 1 ft; beküldési határidő aug. 15. A műhöz, mely a magyar sza-
badságharcz emlékeit tartalmazza, 84 lithograph-emléklap is lesz csatolva, 
melyeket 1850-ben az aradi foglyok egy honleány emlékkönyvébe irtak. Be¬ 
niczky Emil lakása, hova az előfizetések küldendők : kerepesi-ut, 5. sz. 

. ~h. Megjelent : „A magyar árvagyám, összehasonlítva az osztrák biro¬ 
dalmi törvényekkel, s világosítva a Jászkun kerületben divatozott gyakor¬ 
lati eljárással. Irta Kovács Zsigmond köz- és váltójogi hites ügyvéd." Ára 1 
ft. E munka szakavatott tollal van irva, és sok figyelemre méltó dolgot 
tartalmaz. 

+ Pfeíffer Ferdinándnál jelent meg : „Levél." Vígjáték. Irta Greguss 
Ágost. A mű kézirat gyanánt van kiadva, s előadásához — kivéve jótékony 
czélokra — a szerző beleegyezése szükséges. Ára 80 kr. 

+ Esztergomban ily czimü munka jelent meg : ,,Magyar posta-kézi¬ 
könyv." Irta Heinczel Márk János, a győri cs. kir. kincstári posta-hivatal 
főnöke. E könyvet egy postamester küldte szerkesztőségünkhöz, levél kísé¬ 
retében, melyben a beküldő ezeket irja : ,,E mű egy a postakezeléssel hosszú 
evek során át foglalkozó egyén által van szerkesztve, ki magát egyszers¬ 
mind magyarnak is mondja. Hogy a kezelést abból senki a földön megta¬ 
nulni nem képes, azt bátran állithatom. A mi a kezelési műszavak magyari-
tasát illeti, annak megítélését t. szerkesztő úrra hagyom. (Biz azok elég 
r o s k Szerk.) Csak annyit kell még megjegyeznem, hogy e mű a posta-
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4-Pozsonyból egy vad előfizetési felhívást vettünk ily czimű hetilapra: 
„Nemzeti hangcső." Szerkesztőül Szepes-Pórácsi Vrabély György van alá¬ 
írva, ki programmjában „kezdő s ugy szólva mint egy egészen uj csemete-
kint sarjadozó Íróként" mutatja be magát. Ezt mondás nélkül is kitalálhat¬ 
tuk volna, mert a hosszú programm oly együgyü, hogy kuriosumnak is be¬ 
illik. Állításunk igazolására s egyszersmind a megjelenéssel fenyegetőző uj 
lap ajánlására idézzük a programm végén előforduló következő szép sorokat: 
„Előjelszózat. A valódi igazság, — barátság átalában — és leginkább a 
szükségben, — (bajban, szükölködésben, szorultságban, nyomoruságban, 
ínségben, veszedelemben) háladatosság és megemlékezés, — kölcsönös meg¬ 
becsülés és méltánylás, — emberszeretet, — irgalom, — erkölcs, — hitel, — 
uzsora nélkül kölcsön, — agio (ázsió) nélküli arany és ezüst — akár pénz, 
akár más czikkben, ugy nemkülönben a nemzetiségek közti egyetértés és 
összetartás oly csodálatos nagy ritkaság, miszerint más, bármilyen világ¬ 
szerte híres legbámulandóbb (műkiállitási) ritkaságok közt is ezek oly rit¬ 
kák lennének, hogy legfőbb helyeket foglalhatnak kivált a jelen világban, és 
csakugyan legelső szerepeket játszhatnának. — Az idők nagyszerű válto¬ 
zása talán e 12 csodaritkaságot is ritkaság nélkülire változtatandja." — 
Rémítő bölcseséget sejtünk e sorokban, csak azt sajnáljuk, hogy Szepes-
Pórácsi Vrabély György ur elfelejtette magyarra leforditani, mert sajnálat¬ 
tal valljuk meg, hogy a chinai nyelvnek még eddig nem vagyunk birtokában. 

4- (A „Delejtü" szerkesztéséi) Koronkai Honffy Géza vette át. 
4- (A franczia akadémiának) 20,000 frankból álló nagy jutalmát, mint 

már emiitők, Thiers nyerte el, ki azonban az akadémiához intézett levelében 
ezt arra kéri, hogy a jutaimi Összeget vegye magához s kamatjait osztogassa 
el tetszése szerint jutalmakra. A magyar irók nem igen gyakorolhatnának 
ily nagylelkűséget. 

4- {Mezöfi Manó „Zsidó-magyar közlönye,") melynek még július hó¬ 
ban kellett volna megindulnia, közbejött akadályok miatt csak október hó¬ 
ban fog megjelenni. 

4- (A pesti miiegylet) f. havi kiállitása 52 művet foglal magában; köz-

Kisorsolás végett megvétettek : „Tajrész Magyarországból," Lariss Hermi¬ 
nától Bécsben (90 ft); „Pásztor a római campagnából" Thán MóricztólPes¬ 
ten (80 ft); „B.-Füred és Tihany környéke" Brodszky Sándortól Pesten 
(400 ft.) 

^azgatóságok által körlevélben, mint igen sikerült s használható munka 
ajanltatott; és így mi, kik már rég óhajtva vártuk egy ily könyvnek anya-
nyelvünköni megjelenését, siettünk azt megszerezni, nem is gyanítva, hogy 
% szörnyműszavakkal telt munkát kapjunk 1 ft 20 krért." E nyilatkozat, 
melynek valóságáról a mű lapozgatása folytán mi is meggyőződtünk, annál-
mkább figyelmet érdemel, mert egy tapasztalt szakértőtől származik. 

4- Szegeden, Burger Zsigmond nyomdájában jelent meg : „A magyar¬ 
honi törvényhozás történeti vázlata. Törvénytárunk és a pótgyüjtemények 
nyomán, Árpád korától fogva mostanig, évsor s a nevezetesebb pontok sze-
pD t készítve, és egy törvénykönyvi szótárral felvilágosítva kiadták Kovách 
•rál jogtudor, apát és dorosmai plébános, és Kovách Sándor ügyvéd." 282 
lap; ára 1 ft 60 kr. 

+ (Erdöszeti lap.) A Vasárnapi Újságban már több izben ki volt mu-
a va egy magyar erdöszeti szaklap megindításának szükséges volta. Most 

örömmel értesülünk, hogy e szükségen is nemsokára segítve lesz. Divald 
Kincstári erdőbecslő és Wagner erdőszakademiai tanár fognak Selmeczen 
egy erdöszeti szaklapot megindítani, melyre az aláírási ivek közelebb kül¬ 
detnek szét. Vb '3 

4- (Jean Charles, „Második Napóleon") czimű történeti regénye 
Aranka által fordítva megjelent. 252 lap; ára 1 ft. Ugyancsak Aranka, 
(most már Istvánffy Aranka név alatt) uj előfizetést hirdet Mühlbach L.-nak 
»A menekültek Londonban czimű 3 kötetes regényére, mely szept. hóban fog 
megjelenni. Az egész mű előfizetési ára 1 ft 50 kr. 

V«l. UJ.. 31. . z . - 1861. 

4- (A műegylet 1863. évi műlapjára a pályázat) már kihirdettetett. 
A műlapul szolgálandó kép tárgyának a magyar történelemből kell merit-
tetnie, s a pályamüvek 1862. évi május hótól ugyanez év september haváig, 
áruk meghatározása mellett adandók be. A pályanyertes mű a vételáron 
felül legalább is 250 fttal fog jutalmaztatni. 

Közintézetek, egyletek. 
4- (A Szent-István-társulat) jul. 18-ki választmányi ülésében, Lono-

vics érsek ur elnöklete alatt, következő tárgyak fordultak elő : 1) Felolvas¬ 
tatott a herczegprimás két levele, melyek egyikében a társulat által szer-
zendő házra 2000 ftot megajánlani, a másikban pedig az esztergomi tarto¬ 
mányi zsinatban elfogadott Deharbe-féle káté tulajdoni s kiadási jogát a 
társulatra átruházni méltóztatik. 2) Danielik János püspök ur jelenté, hogy 
a Cantu Caesar világtörténelmének kiadatása, miután Bartakovics érsek ur 
a kiadásra minden 90 iv után 400 ftot felajánlt, félbeszakítás nélkül fog 
fplytattatni. 3) A Szent-László-társulat közlönyéül, a „Sz.-István-társulati 
Értesítő" jelöltetett ki, melynek kiadási költségeit a nevezett társulat fele¬ 
részben fedezni ajánlkozott, s mely ezentúl „Sz.-István- és Sz.-László-tár-
sulati Értesítő" czimet viselend. 4) A társulat a „Magyar Olvasókönyv" 2. 
és 3-ik kötetét javitott kiadásban közrebocsátván, hogy az első kötetnek új¬ 
bóli kiállitása is eszközöltessék, Toldy Ferencz annak mielőbbi átvizsgálása 
és rendezésére fölkéretni határoztatott. 5) Alelnök ur abbeli javaslata, hogy 
az egri nyomdánál pénztári ellenőr neveztessék ki, elfogadtatott. 6) A ma¬ 
gyar szentek képeinek kiadása czélszerünek találtatván, azzal a társulati 
igazgató bízatott meg. 7) Beller József Miskolczon és Dolánszky Alajos 
Gyöngyösön felállítandó bizottmány részére tiszteleti tagokul választattak. 
8) A „Supplementum AnalectorumTerrae Scepusiensis etc.Pars III." czimű 
nagyfontosságu kézirat bírálatra Venczel Gusztáv és Knausz Nándor urak¬ 
nak kiadattak. 9) Az 1859. és 1860-iki számadások a számvevő hivatalhoz 
áttétetni rendeltettek. 10) Roder Alajos másod alelnök a társulat által párt¬ 
fogolt bukovinai két ifjúnak jövőre a tanitó-képezdébe váló járatását java¬ 
solván, a választmány ez ügybeni gondoskodással a másod-alelnök urat bízta 
meg. 11) Egyed Antal apát „Dávid zsoltárai versekben" a választmánynak 
benyujtatván, az bírálatra kiadatott. 12) Jelentetett, hogy a társulat által 
Pesten szerzendő házra eddigelé részint befizetett, részint megajánlt összeg 
8722 ft. 17 krt és 10 aranyat tesz. 13) Jelentetett, hogy a társulat a múlt 
hóban 26 rendes taggal szaporodott. 

4- (A pesti vakokintézete) f. hó 1-én tartotta nyilvános vizsgálatát a 
megyeház teremében, a testgyakorlatból pedig a Múzeum mögötti nemzeti 
testgyakorló-intézetben. 

4- (Majthényi Adolf apát és esztergomi kanonok) a bécsi magyar Paz-
maneum igazgatójává neveztetett ki. 
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(Dr. Batizfalvi Samu, sebészi és orthopaediai magán-gyógyintézete) I 
már két év óta áll fenn, s örömmel mondhatjuk, mindig nagyobb lendületet 
vesz. Kitünteti ezt kezünkben levő második évi statistikai kimutatása, mely 
jótékony működésének legszólóbb bizonysága. E szerint a lefolyt 1860-iki 
május 15-től 1861-ki május 15-ig gyógysegélyt keresett az intézetbenösz-
szesen : 205 beteg. Ezek közöl 150-en járorvoslatilag, 55-en pedig az inté¬ 
zet helyiségeiben szereltettek. A bejáró betegek az idén ugy, mint tavai 
nagyrészben helybeliek valának s kisebb fokú bajokban szenvedtek. Az inté¬ 
zetben gyógyitott betegek között 27 fi- s 28 nőnemű volt. Korra nézve : 
2 - 5 éves G, 5—10 éves 9, 10 — 15 éves 7, 15—20 éves 8, 20—30 éves 6, 
30—40 éves 8, 40—50 éves 5, 50—70 éves 6. összesen 55. Az elősorolt 
betegeken kívül 25 szüle, rokon s több efféle kisérő talált hosszabb, rövidebb 
időre az intézetben kényelmes elhelyezést s teljes ellátást. Az intézet helyi¬ 
ségeiben ápolt betegeink nemcsak hazánk különféle vidékeiről, úgymint: 
Abauj, Bács, Baranya, Békés, Borsod, Bihar, Csanád, Csongrád, Esztergom, 
Fehér, Heves, Gömör, Győr, Komárom, Marmaros, Nógrád, Pest, Pozsony, 
Sáros, Somogy, Szabolcs, Szathmár, Szepes , Temes, Torontál, Zólyom 
megyékből, Jász-Kun-kerületből, Erdély-, Horvátországból valók, hanem 
az idén, ugy mint a múlt évben, szerb- és szászországiak is valának. Ezek 
közöl gyógyultan távozott 27, javulva távozott 10, nem javulva távozott 2. 
Az év bezártával további szerelés alatt marad 16, összesen 55. A javultan 
távozottak között több volt olyan, ki a mármár beállandó jól eredményt 
nyugodtan be nem várta s különféle magánkörülményeinél fogva, a gyógyí¬ 
tás teljes befejezése előtt távozott intézetünkből. Az intézetben ápolt, vala¬ 
mint az alkalmilag bejárt betegeken Balassa egyetemi tanár, Kovács S. E. 
kórházi főorvos, Tóth N. J. tanársegéd urak és az intézet igazgatója több 
kisebb s nagyobb sebészi műtétet kivánt eredménynyel hajtottak végre. — 
Halálozási eset az orthopaediai osztályon valamint tavai, ugy az imént le¬ 
folyt második évben sem fordult elő; ellenben az elkülönített orvossebéssi 
osztályon kettő történt. Az egyik — a leggondosabb és szakértőbb orvosi 
ápolás daczára — veszélyes béllobban, a másik pedig emlőrákban hunyt 
el. A lefolyt év alatt — tudományos czélból alapitott — kórtani készítmé¬ 
nyeink, gép, kötszer, gipszminta-gyűjteményünk, orthopaediai irataink s 
fényrajzaink örvendetesen gyarapodtak. Megemlítendő még, hogy a járóla-
gos beteg között 75 volt, ki tisztán elferdülési baj miatt kérte ki az intézet 
tanácsadó-utasítását. A gyógytestgyakorlati órákat pedig a testerősités és 
edzés szempontjából, úgyszintén a testtartás javítása végett a bejáró betegek 
közül 26 élvezte. 

Mi njság? 
+ Pestvárosa jul. 26-iki közgyűlésében b. Vay Miklóst tiszteletbeli 

képviselőjévé választotta. 
•+- (A pesti leány-árvaházra adakoztak:) Ebner Fidél 2500, Perger 

Ignácz 1000, Weisz Bernát, Luczenbacher János és Szántóffy Antal pedig 
500—500 ftot, mely összegek a régibb 5905 ftnyi alaptőkéhez csatólttak. 

+ Az erdélyi főkormányzó ur az erdélyi fölkelést alapnak (mintegy 
41,000 ft) az 1841-iki országgyűlés által határozott rendeltetéséhez képest, 
a kolozsvári nemzeti szinház javára és rendelkezése alá leendő áttételét leg¬ 
felsőbb helyen kieszközölte. 

-f- (A lánczhid két oszlopára) e nagyszerű építészeti mű alapításának 
történetét szándékoznak néhány szóval főijegyezni. Bevésik a tervező gr. 
Széchenyi István, a tervet fölkaroló Ürményi és Wodjáner, továbbá a terv-
készitő Clark Vilmos és a tervkivivő Clark Ádám nevét. 

-+- (Kossuth Lajos) egy olaszországi magánlevél szerint, mindkét fiát 
a magyar légióba akarja adni. 

•+• {Rónay Jáczint), Londonban élő hazánkfiát Kossuth Lajos Olasz¬ 
országba távozásakor aranytollal lepte meg, melyre az ajándékozó neve s a 
találkozás napja fel van jegyezve. 

+ {Eszék város hatósága) a horvát országgyűlésből kilépett követei¬ 
nek méltó magukviseleteért köszönőlevelet szavazott meg. A július 24-kén 
Eszékre érkezett gr. Jankovich Gyulát pedig fényes fáklyás-zenével akarták 
megtisztelni; e kitüntetés ezonban a derék hazafi kivánatára elmaradt. — 
Szerémmegye hasonlag háláját nyilvánitotta visszatért követeinek. 

•+• (4 katonai határörvidéki képviselők küldöttsége), mely feliratukat 
Ö Felsége elé akarta terjeszteni, a „Mii. Ztg." szerint odautasittatott, hogy 
ne jőjön Bécsbe. A felirat egyszerűen felküldetik, s ez pontról pontra meg 
fog czáfoltatni. (Tehát ezt már előre elhatározták Bécsben, holott a felirat 
pontjait részletesen nem is ismerik.) Egyébiránt a „Milit. Ztg.," midőn ezt 
írja, egyszersmind azzal vigasztalja a határőrvidékieket, hogy kívánságaik 
tekintetbe fognak vétetni. (Tehát minden pontot meg fognak czáfolni, de 
azért kivánataikat tekintetbe veszik! Ezt csak Bécsben értik.) 

-f- (Halzl ur mint királyi biztos működése Nyitrán.) Halzl ur m. hó 
24-én a megyeház teremének kulcsát a várnagytól, azon fenyegetés mellett, 
hogy ha ki nem adja, Komáromba viteti, átvevén, a termet az alkotmányos 
tisztviselők elől elzáratá, s 26-ra az alispánokat, főjegyzőkét, és főügyésze¬ 
ket, másnapra pedig az aljegyzőket idézteté meg az általa elfoglalt megyei 
terembe. A megidézettek közöl azonban egy sem jelent meg. A tudósitó 
szerint azt beszélik, hogy Halzl ur Komáromba akarja küldeni a meg nem 
jelent berendelteket. 

+ (Selmeczvárosa is) óvást tett a turócz-szent-mártoni tót kongresz-
szus törekvései ellen. 

+ (Névmagyaritások.) Legfelsőbb engedély mellett, Weisz Soma, 
Weisz Nándor, Weisz Lajos és Weisz Eduárd testvérek Iglón, vezetékne¬ 
vüket „Fehér"-re változtatták. 

-f- {Izsó Miklós, fiatal szobrász hazánkfia) Münchenből haza rándul-
ván azon szép ajánlatot tette, hogy a Győrött felállítandó honvédsz-obor 
talapzatánál pihenő oroszlánt márványból díjtalanul elkészitendi. 

+ (Csóti Imre, kalocsavárosi pénztárnok elfogatásaS) A „P. N."-ban 
olvassuk a következő szomorú esetet : Múlt hó egyik éjjelén vagy 20 föl¬ 
fegyverkezett csendőr berontott Csóti Imre, Kalocsa város perceptora s 
Pestmegye bizottmányi tagjának a várostól félórányira eső pusztai lakásába 
s Csóti Imrét az ágyból elővonva, követelték tőle, hogy legutóbb besorozott, 
de be nem érkezett katonafiát állítsa elő, s midőn ez a legnagyobb fenyege¬ 
tésekre sem tudta megmondani fia hollétét, éjnek idején gyalog, fegyver 
közt, bekísérték a városi csendőri laktanyába, útközben felakasztással és 
agyonlövéssel fenyegetve. Eeggel azonban, valószínűleg mert féltek a nép¬ 
csoportosulástól, szabadon bocsátották. — F. hó 20- és 21-ke közti éjjel 
azonban ujolag 30 fegyveres zsandár lepte meg lakását, s miután fia előállí¬ 
tását ismét hasztalan követelték tőle s lakását is sikeretlenül megmotozták, 

Csótit fegyver közé fogva, egyenest a gőzhajó-állomáshoz kisérték, s még 
az nap reggel hat fegyveres csendőr kíséretében Pestre hozták megvasalva, 
honnan tovább Komáromba szállították, innen pedig Olmützbe vagy más 
„kegyes intézetbe" fog vitetni. Elfogói azt a vádat hozzák föl ellene, hogy 
Csóti a legutóbbi pesti közgyűlés alkalmával Pesten pisztolyt és lőport vá-
sárlott, s fiát ellenállásra biztatta. Hiszszük, hogy Pestmegye nem késik 
lépéseket tenni a méltatlanul üldözött és törvénytelenül elfogott honfi kisza-
baditására. 

+ (A múlt vasárnapi szélvész) Bécsben és környékén is iszonyúan 
dühöngött s temérdek károkat okozott. A birodalmi főváros vidékén a ter¬ 
mőföldekről a learatott gabonát messze széthordta, a gabona szemét ki¬ 
verte, ugy hogy csak a Grinczing és Döbling közti szántóföldeken több 
kárt tett 20,000 ftnál. A bécsújhelyi csatorna egészen el volt halmozva a 
sok belesodort kévétől, gabonától. A gyümölcsfákról majd minden gyümöl¬ 
csöt lerázott. Bécsben csupán az ablakokban mintegy 40,000 ftnyi kárt tett. 
Számtalan háztetőt megszaggatott, sok kéményt ledöntött, s egy háznak 
egész tetőzetét alásujtotta. Több súlyos testi sérülések is történtek a lehulló 
tárgyak által. Pesten d. u. 5 —7 óra közt dühöngött a vihar (Bécsben pár 
órával előbb), s itt is temérdek kárt okozott, különösen a budai hegyekben, 
hol erős vastag fákat tört ketté s tekert ki a földből. A Margitszigeten pe¬ 
dig egy pár száz mulató ott szorult s az éjét kénytelen volt az Isten szabad 
ege alatt tölteni, mert a nagy vihar miatt csak igen kevesen mertek a Dunán 
átcsónakázni. Ez egyszer a „zöldben" mulatóknak volt ne mulass. 

-+- {Érdekes régiségek.) Erdy, múzeumi őr lakásán igen érdekes tör¬ 
téneti ereklyék láthatók. Az egyik azon zászló, mely a mohácsi csatában 
Szálkái László esztergomi érsek bandériuma előtt lobogott, s melyet a zász¬ 
lótartó megmentett a török kézből. E zászlót a magyar királyné sajátkezüleg 
hímezte s az esztergomi érseknek ajándékozta. Arany és ezüst himzetü latin 
feliratok s sz. Adalbert képe láthatók rajta. (Ugyanazon zászló az, melynek 
rajzát s leírását a V. U. 1858. évi 5. számában közlöttük Szerk. — A másik 
régiség egy több száz éves olajfestmény, mely Zsigmond király idejéből azon 
jelenetet ábrázolja, midőn a monda szerint Morzsinai Erzsébet, Hunyady 
János anyja, a néhány évvel azelőtt Zsigmondtól kapott gyűrűt ennek be¬ 
mutatja s benne a királyt ismeri fel. A képen ez aláírás olvasható : „János 
anya és bátya a gyűrűt bemutatja, a király behivatja, Hunyad várát odadja!'* 

+ (Az erdélyi elöpataki fürdőben) a fehérmegyei honvédsegélyző egy¬ 
let m. hó 18-én tánczvigalmat rendezett, mely alkalomra a „K." szerint két 
szakasz fegyveres bandérium honvédruhában, tollas vörös csákóval, vörös 
zsinóros attilában s ugyanoly nadrágban jelent meg. A fővegeken az egye¬ 
sült két ország czimere függött. 

+ (Csongrádon az adóbehajtó katonaság) már két hónap óta folytatja 
dicséretes gazdálkodását, s mindamellett a lelkészen kivül még eddig senki-
sem fizetett. 

4- (Zaráudmegyéböl) Móga János, és Moldován Péter esperesek, 
Móga Jeromos, volt cs. k. szolgabirói segéd, most alispán, s dr. Hódos 
Bécsbe mentek, tiltakozni Zarándmegyének Magyarországhoz visszacsato¬ 
lása ellen. Pesten utaztak keresztül. Egyéb bajuk nem volt. 

4- (Halálozás.) Gr. Kemény Sámuel az erdélyi múzeum legelső alapi¬ 
tói egyike, a kitűnő emberbarát és derék hazafi Kolozsvárott jul. 24-25 ike 
közti éjjel elhunyt. Temetése jul. 27-én volt; a gyászbeszédet NagyP. tartá, 
mely után hűlt tetemei Kolozsvárról a gerendi családi sírboltba szállíttat¬ 
tak. — A dicsőült, ki néhány ezer kötetből álló gerendi könyvtárát még a 
múlt évben átadta a múzeumnak, legközelebb több mint 50 folio-kötetre 
menő „Chartophylacium és Grammatophylacium Transsilvanicum" czimü 
kéziratgyüjteményeit ajánlta fel és küldte be ugyancsak az erdélyi múzeum 
kézirattárába. A „Korunk"-kal örömmel emeljük ki a nemes gróf ezen 
áldozatát, mint egyik örvendetes bizonságát annak, hogy Erdély lelkes főurai, 
kik ez intézetet eddig és oly buzgón pártolták, a mai napok átalános politi¬ 
kai izgatottsága közt sem felejtkeznek meg ezen, nemzeti tudományosságunk 
és miveltségünk emelésére oly mélyen kiható intézet gyarapításáról. 

4- (Halálozás.) Mező-Szegedi Szegedy Sándor, az 1847/8-iki pozsonyi 
országgyűlésen somogymegyei követ, jul. 25-ón éjfélkor, hosszas betegeske-
dése után életének 56-ik évében Ó-Perénten meghalt. Hűlt tetemei jul. 29. 
Acsádon a családi sírboltban tétettek örök nyugalomra. 

4- (Halálozás.) Dömötör Vincae pesti gyakorló orvos a napokban leg¬ 
szebb férfikorában elhunyt. ínségben hátrahagyott számos családjának fölse-
gélésére az egyetemi orvosi kar, valamint Pestváros főorvosa aláírási iveket 
köröztetnek. A nemeslelkü adakozások a „Gyógyászati lapok" szerkesztő¬ 
ségéhez küldendők be. 
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a .,:[". (A ma9h<arországi oroszok igénye!.)' A „K. Hírnök" Írja, hogy a 
lelvideki oroszok az ungvári g. kath. püspökhöz a ruthen nép nevében azon 
kérelemmel fordultak, hogy a püspök ur állna a dolgok élére, s igyekeznék 
minden befolyásával a ruthen nép következő igényeit törvények által meg¬ 
adatni és biztosíttatni: 1) hogy a magyarországi oroszok politikai s egyházi 
tekintetben kűlon nemzetiségnek ismertessenek el; 2) hogy ők is feljogosítva 
legyenek, időnkmt saját nemzeti gyűléseket tartani s az ezekben hozott ha¬ 
tározatok bírjanak joghatálylyal; 3) hogy ők is saját nemzeti színeket hasz-
nainassanak; 4) hogy a püspök ur tartson rögtön nemzeti kongresszust, 
az orosz népnek ezáltal formulázandó igényeit kérvény alakjában juttassa a 
országgyűléshez. Popovics Vazul püspök urnák azonban nincs kedve a ve-
zeri szerepre vállalkozni. Kár volt az oroszoknak előbb nem mozogni, talán 
öcömerling ur nekik is dobott volna konezot a kir. leiratban. Egyébiránt a 
tot vajdaság története több mint való3zinüvé teszi, hogy a ruthen népnek 
esze agában sincs, külön orosz vajdaságot kívánni, " 
hány Dobránszky-féle ember álmodozik róla. 

. ~ (Ifjúsági egylet.) Nagy-Orosziból (Nógrád) jul. 12-ről irják : Jelen 
soraimban városunkban egy még csak pár hó előtt alakult „Ifjúsági egylet-
oi akarok szólni. Ezen egylet tagjainak nagyrésze az egyszerű földnépe 

jura törekvő ifjaiból áll, czélja pedig hasznos könyvek és lapok olvasása 
<»tal művelődni. Az egyletnek máris közadakozáson alapult szép könyvtára 

a. Ugy hiszem, nem szorult dicséretemre a derék ifjak nemes törekvése. van o . 7S>J " ^ • ^ • " , ii^ui oiuiuu uiusuiuitíiure a ueres ifjak nemes törekvése, 
zinten ezen egylet néhány tagjai egymásután két szini-előadást rendez¬ 

ek a honvédsegélyző-egylet javára, k 
k ü j á é k k é 

a működők közöl különösen kitet-
és kitartó fáradozásuk által Szabó J. és K., 

e g y g y 
^ K magukért ügyes játékuk adozásuk által Szabó J. és K., 
*arga, Stesszer, Havasi, Sz. Rózsa, M. Mária, F. Katalin, P. Teréz. stb. 

néSZ . l n , i e . l őadások n e m részesültek ugyan a megcrdemlett pártolásban, mert a 
dp^u • -ZÖnség k l s s é %yéren v o l t képviselve, mindez azonban nem vette el a 

érék ifjak kedvét s ernyedetlen szorgalommal küzdenek előre. Bizony uraim 
agy hiba, sajnálni azt a pár garast, midőn ily nemes czél fólsegitósére kell 

azt á l d k 
, j 

azt áldoznunk. 
' "t" ̂ z ^ e l ' ürtökforöl.) La Verrier a franczia tudományos akadémiában 

egesz őszinteséggel kijelenté, hogy a napjainkban feltűnt üstökös előtte tel¬ 
jesen ismeretlen, most először jelent meg, s útját, távolságát, valamint üs-
*°ke nagyságát meghatározni teljes szabatossággal nem lehet. Útja terme-
8Z&t,í*t mÁrr nom Ipflflit. t isvf'íín i amprni xroíí^n ^HCn + Il.*-.,-. - 1 1 *1 ... -— még nem lehet tisztán ismerni, vájjon elliptikus, parabolikus vagy 
hyperbolikus-e, s ahhoz nem igen van remény, hogy valaha visszatér, mint¬ 
hogy iránya az elliptikához merőben függőleges, a periodikus üstökösök pe¬ 
dig rendesen hegyes szöglet alatt állnak ahhoz. Az üstökös gyorsan távozott, 
8 10-én már csak a csillagász-csöveken volt látható. Le Verrier e tudósitás-
hoz hozzáteszi, hogy f hó 4-én nagyszerű légkő (meteor) röpült át a látkö-
ron horizontális irányban, nagy tüzfark kiséretében. 
vn .,+ (Pestvárosa a budai népszínházra) legközelebb 1000 ftot adni hatá¬ 
rozott, azonnali kifizetés mellett. 

,., ,A vas«rnapi Vjság ki oem adható levelei közöl egy mustra-
£..{.. a,"y*„ ^ p u n k szerkesztősége számos tudósítást kap naponként a vidék 
JtuionDozo részeiből különféle rangú és rendű hazánkfiaitól, mi örvendetesen 
S S ? * a f O z üSye k i r á n t növekedő részvétet, mely a nemzet minden osz-
stiint• "lU °- 7 é I é n k e n nyilvánul, mint bizonyosan kevés más országban. Ré-

T s z i v e s készséggel is sietünk — a mennyire a tér s a létező viszonyok 
k ' \ ü 7 t l s z t e I t levelezőink kibeszélési vágyainak helyet engedni s még 

esbbé gyakorlott tollak művein is szivesen igazítunk annyit, hogy az a 
eredeti szin megőrzése mellett, legalább a mai ir°odalmi"~színvonalt" üssék 

«g. Vannak azonban esetek, midőn minden ebbéli jó szándékunk gyengének 
"izonyul be. 

A következő levelet a múlt napokban vettük egy dunántúli városból, 
a lp

m i ' r" eP részét közzéteszszük, még csak azt bocsátjuk előre, hogy mi 
ződ b e c s ü l e t e s h a z a f i u i jó szándékáról teljesen meg vagyunk győ-
r>vJel a gyakorlatlan tollú polgártárs ám nézze meg, minő furcsa dolog ez 
nyomtatásban. A levél igy van Írva : 

„Tekintetes Szerkesztőség! 
kpll"i"^'mí)ár mÍg- t i 5 r v é n v e s ügyünk soktörvény ellenes fen állássá míat 
enoleg kínem fejlődhetvén, de törvényes ígasságunk létrejöttét gátolni 
ninoen ellenünk főlhozot bukó rendszer szisztémája általi terv elég telén 
esz; mert alkotmányos nemzetünk a komolnapok elérkezésé tűlsem retten-
ssza, fókép mikor hazája, ígassága, és törvénye, meg mentéssére érkezet 
eg az emiétet nap meg vírradássa; a mint más kor, most leg ínkáb képes 

esz a nagy Eoro pát győzelmi hírekkel elárasztani; A mítül itten gondolko-
en VUgy h i s z e m a n ny i bul igazam lehet : mert nem a kad senki a ki mind 
Illb' elkerűlésérűl teljes meg győződésbűl nemzetünknek kezeskedhetnék. 

lz°nytalankorszakban élűnk, és ekkor kel és szükséges is, minél nagyob 
artasba élnünk, és azt mínéljóbban kieszközölni törekednünk; —sajnos 

. ,f y
 vagyok kénytelen oly eljárásrul panaszttenni a mi az ősze tar-

;íL!? J a \ gá t o lJa kétpandur eljárássá a mit mindjárt elmondok, csak azt 
ég meg menyire örülünk; a hetekínt mind javaink fölött elő bő-

i1á™V 1 °U , k e r e s z t ű l kasulta podó palagráfus műhelbűl szármozó Zsan-
t n n k V w 8 ? 1 1 - S á n ; h ° g y h e l e t t e k i s mét alkotmányos Pandúrokat látha-

K Kiket elis osmerünk teljessen elégségeseknek megyégyéínkben a csön-
mLll * e n ü e t í e n i r tani ; azon két pandurron kivül kiket tettek után 
uiaskent nem nevezhetek, mint mustra csondörőket, kik a meg választást 
Í/PI n T?J°n--a " y ^ ^ f k ' ugy mint a bukott rendszerbül a hivatalnoksereg, 
hamnri T a i J a r á s bulkimaratt segédbiró; kapta magát csínáltatott magának 

ősze 

választatta magát szolga birónak. — illenformás tiszti választást valóba a 
Kipfelháuzer tanácsolt. Ugy azon nevezet kétpandurnak eljárását „mit már 
az elöt istetek" de most Július 4-dikén bementek a vendéglőbe; az ottani 
vendégek kinálássábul ittak Zsandár módra az íngyenbűlboroztak, lerésze-
gettek, este 9 órautánpedig részegen a fejront (tán Feierabend?) szót hasz¬ 
nálták, és hogy takarodjék, előlök minden ember; alig ezt kimondották 
mindjárt ütni fujtogatni, puska tusozni kezdették leg először is azon két de¬ 
rék magyar embereket; a kik már egésznap őket borai és étellel tartották¬ 
ot épen többen előre látó egyének a Pandúroknak ígasságtalan ugy a jelen 
korszakban üalávaló eljárásokat rosszalván, — de a Pandúrok nemtekintve 
semmit sőt mé faragatlan önérdeknek élő vendég lössel szövetkezve 
rohantak a még otlevö nagy számú tisztességes vendégekre, minden személy 
választás nélkül ílly szóval : „Takarodjék ki a szobábul rögtön minden em¬ 
ber, mert mindjárt ugy járnak mind a többi" és a vendégek engedelmesked¬ 
tek azon előre látásból, hogy a következésből ellenneínk a magyar rendszert 
ne kompromitálhassák. Annyibul látom ezt szükségesnek röviden meg era-
létteni hogy nyilvánosság elébejojjön, és il eljárásokat máskor az illetőkke¬ 
rüljenek, ne unassák meg magokat a néppel, és a Szeméiválasztást tekintet¬ 
ben kölvenni, külonössen most; mokor hazánk mindenperezben a tetleg 
haszonra való fiaira számit, azért hazánk érdekében kérem föl a Tekintetes 
szerkesztő urat, hogy etudósitásomra vonatkozólag nevonja elbecses lapjá¬ 
ból közlésre érdemlöhelet stb. stb." 

A levél igy végződik : De az ország gyűlést figyelemmel késérjük, 
és tudjuk azt; hogy több hon atyák már erelessen fel szólaltak azegyenjo-
guság melet; — külonössen a Döbröczöni 1-sö kerületi kép viselő Tisza 
Kálmán ur, kit a szt. Istensokáig éltessen, kibe oly remekül él az egyenlő¬ 
ség érzete; hogy még egy alkalmatsem mulasztott el akor : mikor a jog 
egyenlőség és teljes szabadság jött szőnyegre eréllyessen mielőbbi létrejötte 
mellet felszólalni. Ilkörülmények között mimeg vagyunk gyözödvö hogy a 
midőn a magyar 'úgy annyira halad hogy a törvényhozásba nyúlhat, akkora 
a magánjog meg tartássáért, a köznép ohajtássát és könyebségét nem fogja 
meg tagadni, mert jog egyenlőség melet lehetünk csak egyenlő polgártár¬ 
sak, szabadíparral növekedik anyagi erőnk és ugy lesz nagy és erős hazánk. 
Ilhíányosságunk érdekebe pedig ha a közléstül nem vonja elbecses lapját 
Fogadja a T. Szerkesztőség hálás köszönetünket. 

Egy Honfi és a közönségtől." 

— (Fölhívás a budai magyar népszínház ügyében.) A budai ma* 
yar népszínház épitetése körül fölmerült akadályok véglegesen elháritvák, 
munkálatok kettőzött erővel folynak s teljes elkészültéig legerólyesebben 

végeztetnek. Minthogy azonban a megalapítandó Molnár-szintársulat helyi¬ 
ség hiánya miatt kénytelenittetik működés és kereset nélkül vesztegelni, 
ezen népszínháznak a lehető legrövidebb idő alatti megnyitása égető szük¬ 
ség. Hogy pedig ezt, a népszínház alapítását segélyző bizottmány kivihesse, 
gyors és éjjeli munka kívántatik, ennek előmozdítására pedig pénzerő igé¬ 
nyeltetik, melyet az által vél leginkább elérni a bizottmány, ha a gyüjtőivek 
tartóit tisztelettel fölkéri, miszerint az adakozásokat a már többször említett 
íelyekre, u. m. Áldásy Antal, Buda fővárosi kapitány hivatalába; Fésűs 
György, bizottmányi tag, főutczai 15. számú lakásába; vagy Lippert József 
bizottmányi titkár, nádor-utcza 3-ik szám alatti ügyvédi irodájába mielőbb 
eküldeni sziveskedjenek. — Aldásy Antal s. k., Buda városi főkapitány, 

bizottmányi elnök. 
— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez a múlt héten 

beküldetett : 
Petőfi szobrára : B.-Csabáról Jeszenszky-Molitorisz Amália és Je¬ 

szenszky Irma 6 darab ezüst húszas vagyis 2 ft. 84 krt. *) — Kis-Kun-Do-
rosmáról többen Móczár József által 18 ft. 80 kr. — (E czélra eddig bekül¬ 
detett hozzánk összesen 433 ft. 64 kr.) 

Gr. Széchenyi szobrára : Bécsből Haits János 50 kr. — Kis-Kun-Do-
rosmáról többen Móczár József által 14 ft. — (E czélra eddig beküldeteit 
hozzánk összesen 1551 ft. 90 kr.) 

Gr. Teleki László szobrára : Duna-Vecséről többen Sághi Ferencz 
által 8 ft. 60 kr. 

(A dunaveesei adakozók: Hegedűs Lajos 85 kr., Kiss István 45 kr., egy valaki 
55 kr., Sághi Fer. tanító 55 kr., Nagy József tanító 45 kr., Ugodi Lajos 45 kr., Hajnak 
Károly 65 kr„ Liphauser György 45 kr., Ág György 35 kr., Bazsó István 40 kr., Zimányi 
János 40 kr., ifj. Kara János 35 kr., Tar Gergely 35 kr„ Tar Ján. 35 kr., Mizseri Lászlá 
•b kr., Vámos Mihályné asszony 35 kr., Ágsz Tar Klára asszony 10 kr., Kurdi István 
5 kr., Akócs János 35 kr., Komáromi József 35 kr., Farnosi János 35 kr., Dómok Mih. 
0 kr. — Összesen 8 ft. 60 kr.) 

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

lazafiui adakozásoknak : 
LVI. közlés : Pétervásárról Haits Lajos 1 ft. — Rátkáról Győry Jáno3 

' ft. — Bécsből Haits János 1 ft. — Összesen 7 ft. 
Az eddigi I. — LV. közlésekkel együtt: 14,626 ft.21 kr., 1 régi római 

rany, 1 huszfrankos arany, 112 cs. arany, 21 kétpftos tallér, 1 orosz tallér, 
ujftos, 140 húszas, 18 negyedftos, 1 db. 100 pftos és 10 db. 20 pftos nemz. 

llamkölcsönkötelezvény. 

) A pesti takarékpénztárba beteendő pénzek csak bankjegyekben fogadtatnak el, 
zért minden, ezüstben vagy aranyban beküldött adakozásokat papírpénzen kell felvál-

k K 4 d k
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m a 1 3 f ó , f l g ű ; ? m a g á t ^ á l t a t o t t magának a n u n k . K é r j ü k a _t adako
S/ókat, Lgy ezüst pénzeiktől ne foszszák meg magukat, hanem 

maoyarrunat, tolutazot a Soproni magyar Tiszti választásra, megösszegeiket egyenesen papírpénzben szíveskedjenek hozzánk beküldeni. - Szerk. 
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SAKKJÁTÉK. 
84-ik sz. feladvány. — Szalay Sándortól (Sz.-Mihályon). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 79-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Rothfeld Józseftói.) 

Világos. Sötét. 
1) b 3 — e 4 : c 5 — d 4 : 
2) K h 5 - h 6 : K h 3 — g 4 : 
3) F d 4 - e 5 ± 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — B.-Újvároson : Kovács Lajos. — Poroszlón : Nyilas Alajos. — Pesten : Cselkó 
György. 

Rövid értesítések. Pest .- B. B. I. A 78. sz. f. 1) I Ic3 — d5 : le'pése're e7 — e6 a 
helyes ellenhuzás. A 77. sz. feladványban pedig Sötétnek 2) Be6 —e5 lépésére "Világos 
3) He8 —c7 : húzással erőszakolja ki a matot. — Sz.-Mihály : Sz. S. A választ itt küld¬ 
jük. — Kis-Kürtös : Cs. K. A felelettel nem maradunk adósok. A jövő számban. — 
Parahuty : R. J. Az uj feladvány hibásan irva érkezett be hozzánk, mert az állás a meg¬ 
fejtéssel össze nem egyez. A 80. sz. feladványnak a küldöttnél még szebb megfejtése van. 
A másik hibátlan. 

IV. Feladvány. — Szalay Sándortól (Sz.-Mihályon). 

b 5. h 2. d 4. e 6. f 3. d 5. 
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

d 6 és d 7. 

Színházi napló. 
Péntek, jul. 26. „Bibor és gyász." Eredeti történeti dráma 5 felv. Irta 

Hegedűs. Demeter M. műkedvelő első szini kísérletét tette Vak Béla szere¬ 
pében. Nagyon elfogultnak látszott, beszédét alig lehetett megérteni. Játé¬ 
kával sem sok reményre jogosított. Idill szerepét Komlóssy-K.-né adta. A 
t. mtvésznő nem akarja elhinni, hogy e szerep nem neki való, pedig erre 
már az összes journalisztika többször figyelmeztette. Közönség csekély 
számmal. 

Szombat, jul. 27. Btéger Ferencz föllépteül: „Teli Vilmos." Opera 3 
felv. Rossi?iitól. Rossini ez örökszépségü operájában a vendégművésznek 
különösen jó alkalma nyilt, művészete egész fényét kitüntetni; mint „Ar¬ 
nold," főleg a második felvonásban remekelt. A czimszerepet Bignio adta; 
igen szépen énekelt, de szokás szerint nem igen szépen játszott; mozdula¬ 
taiból, arczjátékából még mindig kirí a merevség. A többi szereplők sem 
rontottak az előadáson. Hanem az énekkar csakúgy ímmel-ámmal énekelt, 
oly kedvetleneknek látszottak, mintha Reichsráthoknak választották volna 
meg őket. 

Vasárnap, jul. 28. „Pünkösdi királyné." Eredeti népszínmű 3 felv. 
Szigligetitől. Szerdahelyi játéka legtöbb élvezetet nyújtott, utána pedig 
Réthyé. A czimszerepet Szigligeti Jolán adta, szép sikerrel. 

Hétfő, jul. 29. „Legjobb az egyenes ut." Ezután : ,,Eszter és Dávid." 
Mindkettő vígjáték. Az előbbiben Egressy Gábor az általa híressé tett 
Krumm Eliást játszta, mondanunk sem kell, hogy mesterileg. Horváth 
Teréz, mint Krebsné, erőtette a komikumot. A második vígjátékban Szer¬ 
dahelyit kell különösen kiemelnünk. 

Kedd, jul. 30. Stéger Ferencz föllépteül : ,,Zampa.li Opera 3 felv. He¬ 
roldtól. Stéger a czimszerepben művészete egész nagyságában ragyogott. 
Legjobban elragadta a nagyszámú közönséget gyönyörű bordalával, melyet 
ismételnie is kellett, s a harmadik felvonásban bájos szerelmi ömlengéseivel, 
midőn Camilla előtt térdre borul. Huber Ida Camillát kedvesen énekelte. 
Markovics Ilka is dicséretes buzgalommal működött közre. Benza, mint min¬ 

dig, jókedvű, s Kőszeghy eredeti alak volt. Váry csak olyan volt, mint a 
kocsiban az ötödik kerék. 

Szerda, jul. 31. „Az ördög naplója." Vígjáték 3 felv. 
Csütörtök, aug. 1. Stéger Ferencz föllépteül: „A porticii néma.'' Opera 

5 felv. Zenéjét irta Rossini. 

Szerkesztői mondanivaló. 
5732. Sz.-Mihály. Szabó Károly. Folyvást ügyelünk arra, hogy az idegen kifeje¬ 

zéseket, szavakat lapjainkban kikerüljük, de néha lehetetlen kitérni előlök. Ilyenkor 
megmagyarázzuk a szokatlanabbakat. Van azonban több oly idegen kifejezés, a mi közös 
tulajdona az európai hírlapirodalomnak (különösen a politikai lapokban), ezek elől nincs 
menekvés, ezeket már csak meg kell tanulni a hírlapot olvasó magyar embernek is. S ehhez 
van a magyar embernek elég józan és gyors fölfogása. Jobban lehet ennél sajnálni a nem 
tudományosan oktatott német olvasót, a ki politikai lapjaiban ezerekre menő latin, 
görög, franczia, angol s egyéb idegen származású kifejezésekkel kénytelen folyvást meg¬ 
birkózni. A magyar nyelv szerencsésen leküzdötte nagyobb részint e nehézségeket. 

5733. Sárospatak. Zs. I. Üdvözöljük önt munkatársaink sorában. Lapunk szelle¬ 
mét s modorát méltányló szíves soraiért fogadja köszönetünket. Ha valami bő torkú uj-
módi szerkesztő volnánk, először is ide iktatnék ön elismerő sorait, azután elkiáltanók : 
„Áldja meg az István mind a négy kezével!" — Gyakori találkozást remélünk. 

5734. K.-Sz.-Miklós. K. Zs. Bár mennyire méltányoljuk is a küldött könyv egyes 
czikkeit, de tárgyaink halmaza nem engedi, hogy a mutatvány közlését megígérjük. 

5735. Debreczenben. G—nyi S. Az egyik értesítést közlöttük. A „felelet"-nek 
azon lapban kellene megjelennie, a hol a vállalatot megtámadták. 

5736. Pest. G. József. Az igért jegyeket nem kaptuk, nem is kérjük azokat. Effé¬ 
lék átvételére, eladására, beszámitására stb. sem érkezésünk, sem hajlamunk. A mi fog¬ 
lalkozásunk kizárólag irodalmi; a mi az üzlet körébe vág, nem a szerkeszsőséghez tarto¬ 
zik (legalább nem e lapokéhoz). 

5737. N. N.-nek Baján. Mindennapi gondolatok, igen pongyola alakban. Itt-ott 
igen döczögős a verselés. Jobbakat kérünk. 

5738. Fitrnas. F. Gy. A kicserélt példányt küldjük. Az egyik „nyilt levéléről nem 
hiszszük, hogy czélhoz vezetne. A mint a viszonyokat ismerjük, fájdalom, itt nem egyha¬ 
mar lesz kilátás kárpótlásra. Azonban sürgetni fogjuk. 

5739. Sz.-Miklós. H. László Adolf. Az előfizetés; pénzt az uj évnegyed közeledté¬ 
vel kérjük beküldetni. A képekre nézve bármely pesti könyv- vagy müárushoz tessék 
fordulni. 

5740. Kanhegyes. Dr. S. I. Az „óvástétel" pusztán magánügy, mely a nagy kö¬ 
zönséget nem érdekelheti. A hirdetések közé tartozik. 

5741. A haza örökké élni fog. Mi is azt hiszszük, de e hitet ugyancsak senkisem, 
meríthetné ebből a gyenge verseményből, melyben többi között ily bágyadt szuszogás 
található : „Hogy gyengül e nagy Hunnia, 

Pedig csak fénye gyengülhet, 
A belerő mindig marad, 
Ép örökké a lelkület." 

(Ily verstől csakugyan el lehetne gyengülni.) 
5742. Szalacs. N. A. Vettük a Körös vize partján „egy urnaféle edényben" talált 

érdekes régiséget, a nemzeti szinü kláris szemeket. Köszönetet mondunk érte Tippmann 
Ilka kisasszonynak, ki az ép szemeket az iszaptól megtisztítva, újra felfűzte s a Múzeum 
számára hozzánk bcküldé. Igen sajnáljuk, hogy az edény, ásás közben széttört. Ha leg¬ 
alább egy darab cserepet kaphatnánk belőle, akkor régiségbuváraink segítségével leg¬ 
alább a talált régiség korát lehetne kiszámítanunk, s igy azután rájöhetnénk a kláris-
szemek eredeti rendeltetésére is. Tehát egy cserepet abból az urnából, ha lehet! 
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T A R T A L O M . 
Vázlatok a magyar viselet történetéből (képpel). Vizkelety Béla. — Nyári kép. 

Thaly Kálmán. — Zápolya király (vége). Kővári Mihály. — Az országos tébolyda Budán 
a Lipótmezőn (képpel). — Az üstökösökről (folytatás). Dr- Bardocz Lajos. Arany¬ 
mondatok. — Tárház : Az épitészekhez s épittetókhez. Ballá. — Egyház és iskola. 
Ipar, gazdaság, kereskedés. Balesetek, elemi csapások. Irodalom és művészet. Közinté¬ 
zetek, egyletek. Mi újság? A magyar Akadémia palotája. Sakkjáték. Színházi napid. 
Szerkesztői mondanivaló. Nyilt tér. Heti naptár. 

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

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

32-ik szám. 

tér. *) 
Nyilt levél Szeremlei Gábor úrhoz Sárospatahon. Uraságod „Ker. val¬ 

lás tudomány"-a 3-ik fűzetének megjelenési határidejéül múlt év októberét, 
a „legroszabb esetben" 1861 april havát tűzte ki. Mind e határidők elteltek. 
— Megjelenend-e Dogmatikája 3-dik füzete? (s meg nem jelenése egyház¬ 
irodalmi kár lenne) vagy nem? . . . Hiszem, többen vannak eziránt nyugta¬ 
lanok, — szíveskedjék azért egy nyilatkozatot tenni — ez utón közzé, hogy 
tudjuk magunkat mihez tartani. Farnason, jul. 25-én 1861. —Fehér György. 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelő-
íéget a Sze rk . 

•*• Vasárnapi Újság hetenkint egyszer nagy negyedrétben 1% ivén jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai nton külön a Vasárnapi Újságra 
félév 3 ft., a Politikai Uj donságokkal együtt 5 ft. ujpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Újság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasitandó. 

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

Horváth Mihály, volt csanádl püspök. 
Elég okunk van arra, hogy e jeles hazánkfia emlékét újra föl-

elevenitsük. Horváth Mihály mint közoktatási miniszter nem csak 
az 1849-i magyar kormánynak s a hazai kath. klérusnak volt ki-
tünö tagja; s keblünk részvétét nemcsak azáltal birja, hogy 
hazájától elszakasztva, 12 év óta fájdalmas számkivetésben tölti 
napjait, — hanem leginkább az teszi régóta tiszteletünk kiváló 
tárgyává, hogy benne a magyar tudományosság egyik hivatott 
képviselőjét, ép oly tudós, mint hazafiui érzésű történetbuvárt 
szemlélünk. A szilárd jellemü férfiú távol száműzetésében, lelépve 
a napi politika izgalomteljes teréről, visszatért régi kedvencz ta¬ 
nulmányaihoz, s azóta megjelent történelmi müvei tanúsítják, 
mennyire méltó a tudomány ezen komoly búvára a nemzet osztat¬ 
lan tiszteletére. Arcza foly¬ 
vást a múltnak van fordulva, 
onnan meriti ö számunkra a 
tanulságot, az erőt, a vigasz-
talást. 

Eletének főpontjairól rö¬ 
viden a következő adatokkal 
bírunk. Született 1809-ben 
Szentesen, Csongrádmegyé¬ 
ben, honnan szüleivel öt éves 
korában Szegedre költözvén, 
itt neveltetett s végezte az 
elemi s középiskolákat. 1825-
ben Váczon a növendékpapok 
közé lépvén, a bölcsészetet s 
hittudományi hat éven át ta¬ 
nulta s mielőtt az utóbbit 
bevégezte volna, a magyar 
kir. egyetemnél a szokott szi¬ 
gorlatok után, bölcsészet tu¬ 
dorává emeltetett. Iskoláit vé¬ 
gezvén, pappá szenteltetett. 
Mint segédlelkész Dorosmán 
(Kis-Kunság) 3, Kecskeméten 
j , .Nagy-Kátán (Pest) 1% 
évig foglalkozott. Ez évek 
folyta alatt, tapasztalás-szer¬ 
zés végett, hazánk nagy ré¬ 
szét időnként beutazta. Utolsó 
segédpapi állomásáról gróf 
Keglevich Gábor fia nevelé¬ 
sére hivatván, a jelenlegi or¬ 
szágos képviselőnek s az al¬ 
sóház egyik derék jegyzőjé¬ 

nek, gr. Keglevich Bélának másfél évig volt nevelője. E közben 
1839-ben, választá meg őt a magyar Akadémia levelező, s 1841 
sept. 3-án a történelmi osztályban rendes tagjává. Nevezetes, hogy 
akadémiai székét 1842 nov. 22-én ily czimü értekezéssel foglalta 
el : „A magyar honvédelem történeti vázlata.'' (Olvasható az Akad. 
Evkönyvek Vl-ik kötetében.) — 1840 nyarán ismét segédpapi ál¬ 
lomást nyert Nagy-Abonyban, honnan egy év múlva gróf Erdődy 
Kajetán fiai mellé nevelőnek, innen pedig 3 év múlva a bécsi The-
reziánumba a magyar nyelv és irodalom tanárává hivatott meg. 
Végre 1847-ben pestmegyei Hatvan városába plébánosnak, 184#-
ban préposttá s még ez utóbbi évben (csanádi püspökké nevezte¬ 
tett ki. A viharos idők ugy hozták magukkal, hogy nemsokára az 

akkori kormánynál megürült 
kultusminiszteri tárcza is az 
ő kezébe került. Következése 
az Ion, hogy midőn a köz¬ 
ügyekbomlása bekövetkezett, 
jeles hazánkfiai nagy seregé¬ 
vel ő is külföldön volt kény¬ 
telen keresni menedéket az 
üldözök boszuja elől. Oda 
vonult akkor szive égető fáj¬ 
dalmával, a dicsőült minisz¬ 
terelnök, gróf Batthyány La¬ 
jos özvegye is, gyermekeivel, 
s mig a grófné Sveiczban és 
Belgiumban tartózkodott, 
Horváth Mihály is az ő házá¬ 
nak tagjává lön, s a fiatal 
Emma és Ilona grófnőket 
(most gróf Batthyány Gézáné 
és gróf Keglevich Béláné) 
valamint Elemér grófot ö ok-
tatgatta ekkor a magyar 

l ida lom történet é g gy 
nyelv, irodalom, történet és 
statistika ismereteire. Jelen¬ 
leg Olaszországban lakik, az 
ott élő gróf Károlyi György-
né házánál, Pegliben, Genua 
mellett, és a grófné egyetlen 
leányát, Pálmát, ugyanazon 
tárgyakra oktatgatja, — a-
mellett folytonosan dolgoz¬ 
ván kisebb és nagyobb törté¬ 
nelmi müveken. 

Horváth Miháj HORVÁTH MIHÁLY. 


