48
Szombat, jan. 18. „Dinorak." Meyerbeer operája 3 felv. Szokott jó
előadás. Bignio koszorut is kapott.
Vasárnap, jan. 19. „A pesti nöegylet álarczos bálja." Csak olyan volt,
mint rendesen más években szokott lenni, t. i. volt közönség, de nagy, s
azért tánczolni nem lehetett, álarczos is volt elég, s dicséretökre legyen
mondva, hogy a mennyire kitelt tőlök jól is mulattatták — magukat. Leg¬
több figyelmet ébresztett egy majomálarezos, ki igen ügyesen viselte ma¬
gát. Hogy a jelen álarczos bál annál inkább hasonlitson a mult éviekhez, a
zártszékekre alkalmazott deszkatalaj is leszakadt nagy terhe alatt. Baj nem
történt.
Hétfő, jan. 20. „Az utolsó levél." Vigjáték 3 felv. E szellemdus, megle¬
petésekben gazdag vigjáték ma is mindvégig jó kedvben tartá az igen szép
számu közönséget. Az előadásban legjobban kitünt Prielle Kornélia és
Szigeti.
Kedd, jan. 21. „Hunyadi László." Eredeti opera 4 felv. Erkel Fer.-tol.
Szerda, jan. 22. Másodszor : „A didergő." Vigjáték 3 felv.
Csütörtök, jan. 23. Institoris Kálmán föllépteül, ujonnan betanulva :
„Don Pasquale." Opera.

5-ik szám.

Ez is csak hadd maradjon ott egy darabig, — az som le<z baj, ha az oltár tüzétől lángba,
borul is.
5865. Bécs. D. I. Vettük az „ágyu".t s átadtak a rajzolónak. Többszöri viszont¬
lát ísig.
5866. Sárospatak. Dr. S. A küldemény sértetlenül megérkezett — szives kö¬
szönetünk érette.

Kilenczedik évi folyam.

SAKKJÁTEK.
109-ik sz. feladvány. — Gold Samutól (Kővágó-Örsön).
Sfttét.

Budai népszinház.
Jan. 17. Nyolczadik díjmentes előadásul : „Mátyás király halála,"
Szigligeti „Mátyás fia" drámájának 1. és 2-ik felvonása. Továbbá : népje¬
lenetek a „Zsigmond király álma," czimü népszínműből és fegyvertáncz.
Záradékul : „Árpád ébredése." Allegória változatokkal Molnártól. A szinlap
jelenti, hogy jövőre a népelőadások alkalmával csupán a földszinti állóhely
és karzat lesz dijmentes. Ez intézkedést annál inkább helyeseljük, mert a
népszinház kedvezőtlen anyagi helyzete kívánatossá teszi a bevételek sza¬
porodását. Egyébkint is, a zártszék közönsége, ugy 1 iszszük, nincs rászo¬
rulva a dijmentes előadásokra. — Az előadás ma nem volt oly kerekded,
mint rendesen. „Mátyást" Molnár igen sikerültén adta, különösen kitünő
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volt a halálozási jelenetben.
Világos.
Jan. 18. Alajosné jutalmára : „A falusi lakodalom." Eredeti népszínmű
Világos indul, i 3-ik lépésre matot mond.
3 felv. A szorgalmas és tehetséges jutalmazott, sok taps- és kihívásban ré¬
szesült. Hiszen szép, szép az a dicsőség, de ugy volna jó, ha a konyhára is
A 104-ik s z á m u f e l a d v á n y m e g f e j t é s e .
hozna valamit. E megjegyzést azért teszszük: mert nem nagy fáradságunkba
(Engel Imrétől Pesten.) — (H 1-en Sötét Vezérrel).
került volna, az egész közönséget fejenkint megolvasni.
Sötét.
Világos.
Sötét.
Világos.
Jan. 19 „Peleshei notárius.'' Bohózat 4 felv. Mindig teremt közönsé¬
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get, s mindig jól mulattat.
K d 5 — c 4 : a)
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Jan. 20. Először : „Szinházi bohóság." Énekes bohózat 3 felv, Mor- 3)Bb7-b4;{:
8) F a 8 — c 6 :
laender után magyaritá Zádor. E darab a német színpadokon „TheatraliHelyesen fejtették mCK. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : báró
scher Unsinn" czim alatt szerepel, s a német közönség előtt igen jó hírben Meszéna István. — Pesten : Cselkó György. — AUó-Dabason : Metelka Béla. — Szom¬
áll. íly darabok magyarítása nem igen szokott sikerülni, mert sok jó élez, a bathelyen : Kupái. —- Berhidán : K—y.—Kővágó-Örsön : Gold Samu. — B.-Újvároson :
mi az eredetiben megteszi hatását, lefordítva egészen tönkre jut, vagy Kovács Lajos. — Kis-Tapolcsányon : Büttner Géza. — Pásztón : Kovács Zsigmond. —
egyébkint is, a magyar ember más izléssel birván, nem élvezheti azt. Ez az Parabutyban : Rothfeld József. — Buzsákon : N. N. — Kis-Szálláson : Pusztákfia.—
: Szenger Ede. — Sarkadon : Nagy Lajos. — Gy.-Fehérvárott : Horváth L.
oka, hogy az uj darab csak félsikert aratott. A mai előadás, melyben Zádor Tisza-Lökön
Rövid értesítések. Kővágó-Örs : G- Többnyire használhatók. Közremüködését
tünt ki leginkább, Sziklavölgyi karmester javára történt, igen szép számu továbbra is kérjük. — Dabas : M. B. A 106 nem. — P—ó : K. A beküldött 3 feladvány kö¬
közönség előtt.
zöl a középső igen könnyü, az első és harmadik többféleképen fejth-tő meg. — Se — y :
Jan. 21. „Szép Mara." Eredeti népszínmű 3 felv. Kempelen Győzőtől. Sz. A 2 és 5 sz. f. használható, a többi hibás. — K.-T. B. Később jobbakat remélünk. —
Jan. 22. „István, elsö magyar király." Tragoedia 5 felv. Dobsa La¬ B.-Újváros : K. Jövő alkalommal megfejtését is kérjük.
jostól.
XI. sz. feladvány. — S z a l a y S á n d o r t ó l (Sz.-Mihályon).
Jan. 23. .,Szökött Katona." Népszínmű 3 felv.

Szerkesztői mondanivaló.
5848. Simontornya. A. Gy. A 43. számot azért nem küldhetjük, mert az vég¬
képen elfogyott.
5849.K.-P«lojta. B F.Az artézi kut iránt mielőbb éitekezni fogunk egy ügyes kutmesterrel. Az eredményt tudatjuk.
5850. Két uj hivatalnok lemondatása nejeik által. Nem lehet.
5851. A holtaktól is adózunk. Ez is — nem lehet.
5852. (iyönk. K. F. Tárgyhalmaz miatt késik.
5853. Arad. Fényes Károly urnak. Még mindig adósak vagyunk köszönetünkkel
a ládában érkezett felséges czikkekért. Fogadja ön a szerkesztői személyzet öszhangzó
hálaszavazatát s a ritka épségben megőrzött czikkek élvezhetőségéröl örömmel kiadott
ezen bizonyítványát. Most csak az alkalmat keressük a viszonzásra.
5854. A sebhely. Sajnálattal tudatjuk, hogy ily versek mai időben csak magán¬
használatra valók.
5855. Debreczen. Sz. F. Biz azt tévede'sból II. M. V.-re küldték. De már utbaigazitottuk. A „válasz"-t szeretnők azon lapban olvasni, mely ellen intézve van; oda tar¬
tozó magán- és belügy.
5856. London éjjel. Sokszor és sokféleképen volt már elmondva. Kissé szabatosabb nyelven is szerettük volna olvasni a különben érdekes vázlatot. Elmegy a kedvünk
oly mű olvasásától, melynek szerzője a „Jan" és „ba" közti különbséget tekintetbe nem
veszi s az ifc-és igékkel sem törödik. Több gondot kérünk.
5857. Rimaszombat. Sz M. Ne kínozzuk most azt az igazgatót, akinek ugyis
ezer baja van. az adóslevéllel. Az volna tanácsunk, várjon ön kedvezőbb időszakra.
5858. Kolozsvár. B. K. A londoni kiállításra küldött czikkeket figyelemmel kisérendjük. A hirdetésekre nézve sziveskedjék ön magát kiadóhivatalunkkal érintkezésbe
tenni, mely a jutányos feltételek megalapitására szivesen hajlandó.
' 6859. Kis-Tótfalu. B. Gr Elküldtük a megnevezett lapnak.
5860. Siralomvölgy stb. Nem használható rimpengetések.
5861. K.-Sz.-Miklós. Sz. K. Tudtunkon kivül történt. Visszaállítottuk a „status
quo ante-t.
5862. A tél és én. Kérjük a „serény tanulmányozás által sikerültebb darabokat."
5863. Válaszút. B. J. A falusi iskola növendékének müve tehetséget tanusit, de
még ez csak hadd maradjon nyomtatlanul.
5864. Két árva legény. Ezen felirattal : „Szent Hazánk oltárára fiui szeretettel."
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TARTALOM.
Rónay Jáczint (képpel).—Hugom az oltárnál.Dalmady Gyözö.— Szolnok védelme.
(Folytatás.) P. Szathmáry Károly. — A Vezúv legujabb kitörése (képpel). — Huszt vár és
város (képpel).—A magyar alföld egyik vidéke. (Vége.) Szeremlei Samu. — Népszokások
Mexikóban (képekkel) — Mégegyszer Kliegl József és gépei. Szabó József. — Tarház :
Hogyan élünk? Kakas Márton. — Petőfi életrajza ügyében. Pákh Albert. — Amagyat Aka¬
démia palotájának ügye. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? - A m .
Akadémia palotája.— Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mon¬
danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

Kiadó tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Wyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utwsa 4. szám alatt Pesten 1862.

Pest, február 2-án 1862.
Albert hgnek,
az angol királyné
férjének váratlan
halála könnyen
trónváltozást von¬
hat maga után. E
baleset Viktoria ki¬
rálynét oly időben
érte, midőn szive
egy másik sebtől,
a n y j a elvesztése
miatt, még folyvást
sajgott. Ha e csapá¬
sok alatt megtörve,
koronáját le találja
tenni, a mi nem épen
Valószinütlen, akkor
a Walesi-herczeg
leend utóda a tró¬
non.
Albert Eduárd,
koronaörökös, szü¬
letett 1841. novem¬
ber 9-én, tehát jelen¬
leg 21-dik évében
van. Neveltetése a
lehető legkitünőbb
volt, Habár régeb¬
ben szokásban volt
is Angolországban,
a királyi gyermeke¬
ket
a véletlenre és
s
^ját szeszélyeikre
bizni, ez eset Albert
•Eduard herczeggel
teljességgel nem
tortént, ö legszigo¬
rubb fegyelem alatt
növekedett föl. __
Atyja, ki e tekin¬
tetben ritka tapin¬
tattal s képzettség¬
gel birt, maga vá¬
lasztott számára ok¬
tatókat, s a tanitás és nevelés fölött
személyesen, nagy
gonddal őrködött.
Anyja, a királyné is
naponkint több órát

Albert Eduárd, Walesi herczeg.
töltött a gyermek
szobában. A herczeg
magas szülői részé¬
röl oly bánásmód¬
ban részesitt etett,
mint bármely pol¬
gári család gyer¬
meke. Még élénk em¬
lékezetünkben van
azon, a lapok által
akkoriban köztudo¬
másra j u t t a t o t t
tény, hogy Viktoria
királynő 1851-ben,
a világkiállitás
megnyitásakor a kis
herczeget illetlen
magaviseleteért
a kristálypalotában
nyilvánosan megfe¬
nyítette. Minél in¬
kább fejlődött, an¬
nál jobban kitűnt,
hogy a nevelésére
forditott gondok és
fáradalmak nem
fognak kárba veszni,
hanem egykor gaz¬
dag gyümölcsöt hozandnak.
1857-ben tette
a herczeg elsö utját
a szárazon, meglá¬
togatván Belgiu¬
mot, Sveiczot és Né¬
metországot, mely
utóbbiban figyel¬
mét leginkább a po¬
rosz rajnai erőssé¬
gek vonták maguk¬
ra. Beavatása csak
a mult évben tör¬
tént, a midőn ezre¬
desi ranggal a had¬
seregbe is belépett.
Ez időben az irföldet személyesen taA L B E R T
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kott, s aztán az oxfordi egyetemet látogatta. Ugyanazon évben
Olasz-Spanyol- és Portugallországot is beutazta, s a szárdiniai
annunciata-renddel diszitve tért viss/.a.
A Lörinczfolyón épitett nagy Viktoriahid megnyitása ked¬
vezö alkalom volt arra, hogy a herczegnek északamerikai jövendő¬
beli alattvalói bemutattassanak. Ez utazástól Kanadára nézve fon¬
tos politikai eseményt vártak. Azonban, mint utóbb kitünt, ez uta¬
zás czélja nem volt egyéb, mint hogy a herczeg tapasztalatait gyarapitsa s a kanadaiak iránt figyelmet tanúsitson. Kanadából meg¬
látogatta az egyesült államokat is, a hol százszor volt alkalma,
önmérsékletét s finom tapintatát tettleg bebizonyítani, tolakodáso¬
kat kikerülni, s a gőgöseket illö korlátok közt tartani.
Visszatérte ufán a herczeg a Cambridgei egyetemre ment, s
innen atyja halálos ágyához sietett. Székét a felsőházban ez évben
fogja elfoglalni. 18 éves korában teljeskoruvá levén, valóságos
nagykorúságát csak jövö novemberben érendi el De ha addig trón¬
változás találna beköve'kezni, azonnal, minden kormányzóság mel¬
lőzésével, uralkodásképesnek fogna nyilváníttatni.

Szenes tenger.
(Népdal.)

Megvertél, — megvertél,
De nem a kezeddel:
Hnnem két ragyogó
Fekete szemeddel.!

Álmatlan gyermeknek
Szemeit megmossa
Anyja szenes vizzel,
S ez álmát meghozza;

Nem alszik a gyermek,
Ha szemmel megverik :
íly gyermek lettem én,
Nem alszom hetekig.

Bár a világ szenét
Mind tengerre hánynák,
S azt a szenes t e n g e r t
Mind szememre mosnák :

Nem jőne meg álmom,
Nem találnék enyhet;
Mert ki megvert engem,
O — enyim nem lehet!

Imre

Szakái Lajos.

király.
(Ballada.)

Harczi zászló libeg-lobog
Vérpirosán, vértől ázva,
Pánczél alatt dobog a szív; —
Föl nemzetem, föl, csatára !
Riad a kürt harsány hangon,
Sivit a sip, a dob pereg,
Tárogató felzúg rája;
S már-már indul a hős sereg.

S büszke harczos, pártos harczos
Tisztelettel vonul félre —
Nem villan kard s fényes kopja
Fölkent király személyére . . .
Gőgös nemes, fölkelt jobbágy
Meghajolva utat adnak;
Korona a királyi főn
Parancsol a büszke hadnak.

Imre király, magyar király
A Drávára haladt elö.
Övé e hon minden része :
Róna, halom, hegy, völgy, mező
Ösi büne a magyarnak
Pártoskodás, ellene tört.
„Saját vérem,
felkiált ő —
De büntetem a hitszegőt!"

A hős király, Imre király
Endre öcscsét fogja kézen,
| S dicső arczczal, büszke szemmel
1 Végig néz a magyar népen :
!
,.öcsém Endre, lakolni fogsz,
En jogomat mert megsérted,
Koronámat akartad te,
Koronámat! — a királyét! — —

Hallgat a száj, a szív dobog,
Együtt dobban minden kebel . .
Imre király, magyar király
Aczélt, buzgányt, kopját vet el .
És vesszővel jobb kezében
Indul öcscse táborába
„Maradjatok! — meglátom én,
Ki mer törni a királyra!

Fényes szablyád piros vérrel,
Magyar vérrel szennyezed be
Sulyosabb bűn nincsen ennél
Vezessétek börtönébe!'' . . .
Riad a kürt harsány hanggal,
Sivit a síp, a dob pereg,
Tárogató felzúg rája.
Indul vissza a hős sereg . . •

Dráva parton szomoruan
Áll magában kis Khén vára;
A lázadó királyi öcs
Fogoly lánczát ottan rázza
Lánczcsörgését, lánczzörgését
Börtönében hogyha hallja,
Mintha mindig ezt hallaná :
„Magyar! ne törj a magyarra!" . . .
Szél Farkas.

szerint megtámadott, a lovagi kötelességeknek utját nem állhatja,
Enzinger lovag saját társai becsületeért megvívhat.
Enzinger nem vonulhatott vissza.
Nem sokára szembeállt a két lovag. Enzinger azon nehéz vas¬
öltözetben, melyet akkoriban a német lovagok ilyes haláltusákban
szoktak felölteni.
Mindketten erős vasnyelü dárdát kaptak s a küzdtéren nem
sokára ott állt, a hirtelen előhozott közborzalom-tárgy is, az élet
halál harcz jelképe : a koporsó.
Fenn azon állványról, honnan Enzinger leszállt, ájulva vittek
el egy lefátyolozott hölgyet, kit gyönyörü leánya gyámolított.
Az első összecsapás határozott.
A fedett lovag egyenesen ellenfele nyakának irányzott s mig
amannak szívhez intézett dárdája a vaslemezen végig csúszva,
hónalj alatt siklott il, Enzinger sisakkapcsa alatt besiklott a
gyilkos vas s a jövő perczben gége vágottan hevert a lovag a kö
vezeten.
Eljent'k nem harsogtak. Minden sziv megdöbbent e gyorsan
bekövetkezett halálon.
Nehány percz mulva a király heraldja ujra megszólalt.
— Miután te, ismeretlen iovag, az országbiráinak itéletét
meghazudtoltad s ö felségének egy csak most felmentett és
kitüntetett lovagját megölted, ő felsége és a törvény nevében
köteles vagy arczodat fölfedni s magadat már csak azért is
foglyul adni, hogy mint rendkivüli tanu által, az igazság, pártoltaid részére kiderüljön.
— Erre kész vagyok! — mond a lovag, sisak-rostélyát fel¬
tolta.
— Pekry ! kiáltottak sokan, kik a nagyhirü fiatal lovagot
felismerték.
— Éljen! zugott a tömeg, mely még hőstetteire is emlé¬
kezett.
A vórus befejezésü játéknak vége volt; a győzelmest, négy
vasas közrevette s a várba szállitá, hol a király mielőbbi kihallgattatását igérte.

Szolnok védelme. (1552.)
(Történeti beszély.)
P. SZATHMÁRY KÁROLYTÓL.
(V.

V.
Nehány év telt el; egyforma az időmérőnek; hosszu a szeren¬
csétlennek, perczhez hasonló a boldognak.
Nyáry a héttorony egyik sötét börtönében sinlett. Ferdinándkövete, kitől szabadulását várta, egy lépést sem tett érette; Iza¬
belláé szabadságot igért, azon esetre, ha urnője pártjára áll. Nyáry
hive maradt Ferdinándnak és tovább szenvedett. Pekry Gábor
ezúton kiszabadult, fogadást tévén Nyárynak , hogyha van ut és
mód, kiszabadítja azon b'irtönböl, melybe rendithetlen hüsége veté
s melyben az emberi hálátlanság lelánczolva tartja.
Leborulva csókolá meg Pekry a hazának végre ujra látott
földét, de a viszontlátás örömét megzavarta az elsö közlés, melyet
honfiai ajkairól hallott. A közvélemény öt és Nyáryt Aldanával
Lippa feladója/al s a többi honárulóval egy sorba helyezte s becsületök mind Izabella, mind a Ferdinánd pártiaktól meg volt
támadva, mint olyanoké, kik határozottan a török kezére ját¬
szottak.
Pekry elött világosodni kezdett a láthatár. Életfeladatával
tisztában vo't : vagy kitisztázni saját és vértanutársai becsületét,
vagy vérével mosni le az iszonyu vád szennyét.
Izabellától engedelmet nyert, hogy e nemes feladatot végre¬
hajthassa.
Erdélylyel könnyen tisztába jött. Egy országgyülési alkalom¬
mal felszólított mindenkit, ki Nyáry és társainak hazafi becsüle¬
tében kétkedik, hogy jelenjen meg istenitéleti harczra vele, ki kész
egyen egyen, minden vádemelővel megküzdeni.
Itt nem akadt bajtársa. A gonosz magva tehát — mint előre
sejté — máshol volt.
Ferdinánd Pozsonyba országgyűlést hirdetett. A közelebbi
időkben árulással vádoltak itélete ugyanakkor leendett az ország
szine elött kihirdetendő.
Megtörtént. Ezer és ezernyi nép jelenlétében, egy harczjáték
pompája után hirdettetett ki Áldana, Nyáry és társainak elkár¬
hoztató itélete, kik a kezökre bizott várakat ellenség kezére játsz¬
ván, mint hazaárulók fejvesztésre itéltetnek ; ugyanekkor a szol¬
noki helyőrség azon idegen tisztei és vitézei, köztük Enzinger, kik,
hogysem ellenség kezére jussanak, magukat az ellenség táborán vi¬
tézül átvágták, a vád alól Isten s világ elöl feloldattak.
Az itéletet a nép rivalgó éljenekkel fogadta.
De a hirnök mellett, ki az itéletet a trónsátor felé fordult
arczczal hirdeté, egyszerre sötét öltözetü s lebocsátott sisaku lo¬
vag jelent meg.
Dörgö szava megrázta a léget s harsogásban még az éljenek
hangját is meghaladta.
— Én, ki itt állok — dörgé —• a felolvasott itéletet egy rész¬
ben Isten és emberek elött hamisnak, Szolnok parancsnokát Nyáry
Lőrinczet, s annak hadnagyát Pekry Gábort ártatlannak, társaikat,
kik Szolnok védelmére visszamaradtak, martyrhalált szenvedteknek; a börtönben sinlö parancsnokot királyához és hazájához ren¬
dületlen hazafinak: azokat pedig,kik e szerencsétlen parancsnoktól
a vár rejtekutjának kulcsait erőszakkal elrabolván, a várat hűtle¬
nül odahagyták, ezek között különösen az idegen őrség parancs¬
nokát, Enzingert, gaznak és hazaárulónak nyilvánitom, A. hatalmas
Isten hallja szavaimat s a szerint jutalmazzon vagy büntessen, a
mint azok igazak vagy nem igazak. Te pedig felséges király ur,
engedd meg, hogy állitásom mellett az árulókkal istenitéleti harcz¬
ban küzdjek meg.
Egy sikoltás, mely az emelvények egyikén női ajakról kelt,
mutatá, hogy a lovagot valaki felismerte. Ugyanezen nő háta me¬
gett állott Enzinger, ki most elhalványult arczczal tekintett a
trónpáholy felé.
Mély csend állt be; végre a király magához inté az országbiráját s a?zal lassan nehány szót váltott. Ez tudata a heralddal a
királyi akaratot.
— Ö felsége az országbirái itéletének ily vakmerő megtáma¬
dását kárhoztatja ugyan, de miután a fedett lovag egyeseket név

férjem ügyében, mint árulóéban lépést sem tehet; s az egyház,
mint szökevény ellenében, kész feloldani a házassági eskü alól.
Mit mondjak még uram? Az évek teltek; én nő voltam nemem
minden gyöngeségeivel s Enzinger folyvást közelemben az önmegtagadás és nem viszonzott szerelem minden szenvedélyei és szen¬
vedéseivel . . .
Enzinger nincs többé; kegyelmed szavai, melyeket a torna
alkalmával hallottam, meggyőztek az iszonyu csalódásról. Most
tanácsoljon ön, mit tegyek férjemért. Kivánják vagyonomat, éle¬
temet, én magam fogom elvinni mindazt Stambulba.
Lehet, hogy ö soha sem fog megbocsáthatni nekem, de gyer¬
mekeink, kiket az ő tiszteletében növeltem fel, kik tőlem atyjokat
követelik . . . .
— Jól van asszonyom. Én megbízom kegyelmedben. Ime ve¬
gye e levelet, melyet Nyáry a héttoronyból küldött Izabellának,
s melyben annak feltételeit, mint Ferdinánd hive visszautasitja.
Kérjen kihallgatást, de csak magánál a királynál, ö igazságos lesz
s nem tagadhatja meg gyámolitását kegyelmed szabadító müvétől.
Isten legyen kegyelmeddel!
S a fogoly hidegen menni hagyta azon nőt, kinek hajdan lép¬
teit csókolta volna; nem lebbenté föl a fátyolt azon arczról, me¬
lyet hajdan oltárkép gyanánt imádott.
Igy vesznek el az ifju illúziói, ha az élet színfalai közé be¬
tekintett.

VI.

Ez idö alatt, a jó Nyáry Lőrincz a héttornyu várban csak
szenved, csak senyved.
A napok számát csak ősz hajszálai után tudja; a nap és hold
kevés változatosságot csinálnak, a börtön tenyérnyi ablakának
sürü rostélyzatán által.
A hajdan vidám, kövéres úrból, sovány összeaszott váz lett;
szakála, melyet összokásként gyászjelentőül meghagyott, egész
övig fehérrel boritá az elfeketült mentét.
A tenger egyhangu zugásánál, a börtön egyenlő sötétében
kivesztek leikéből, a kivül mozgó világ képei. Gyermekké lett,
hosszan tépelődő egy egy nevetségesen kisszerű eszmén, melyet
Ki a német modoru törvényhozást különösen magyar vádlot¬ legrégibb múltjából idézett elö a képzelet
tak irányában és elitélhetési adatok hiányában ismeri, nem fog
Néhány nap óta egy dalt mormol fogai között, egy egyszerü
csodálkozni azon, hogy Pekry Gábornak fogsága hosszabb időre dalt, melylyel egykor az alföld rónáin kedvese a titkos szerelmi
zálogot altatgatá el.
nyult a pozsonyi várban.
Egy estvén, épen a mult ábrándaiba merülten ült börtönében,
Nem tudja megmondani, hol vette azt ennyi év után; álmá¬
midőn annak ajtaja megnyilt s egy talpig gyászos nő jelent meg ban, képzeletében vagy a valóságban hallá-e, de a verssorok csak
itt ott jutnak eszébe s nem adná egy szál napsugárért, ha valaki
előtte, kinek arczát sürün redözött fekete fátyol fedte.
— Uram! — kezdé az reszketeg hangon — van-e kegyelmed¬ utba igazitná!
De miként is tudjon számolni róla? Börtönlakó előtt össze¬
ben annyi könyörület, hogy egy szerencsétlen, bünös nőt kihall¬
foly a való a képzelettel, a merengés az álommal, mint nővén) nél,
gasson ?
Pekry felemelkedett ültéből. E hang ismerős volt előtte; az¬ mely éjszaka még jobban él és nő.
A száraz kenyér, a korsó viz érintetlenül hevernek a szegény
után a nő termetén tekintett végig s székére visszaesve arczát
„rabur" előtt. Neki most csak egy szüksége van, mint a betegnek
elfedte.
lázas álmaiban : az elfeledett dal.
— Beszéljen asszonyom, beszéljen.
Most figyelni kezd, ablakához kapaszkodik ; a torony fokáról
— Csak a történteket fogom elbeszélni: aztán Ítéljen el ke¬
tisztán
kivehetöleg, fórn'as hangon zeng, a mit várt :
gyelmed, csakhogy tanácsoljon. Azon iszonyu éjen hirtelen költet¬
tem fel gyermekeimmel együtt, Enzinger által, ki férjem parancsa
„Tul az erdőn, tul a pusztán, tengeren
után, mint mondá, költött fel, hogy biztos fedezet alatt a várból
Nehéz vas ül szegény magyar emberen.
Nehéz kövek, sulyos lánczok kötik le.,
kikisérjen.
O a rabnak, hazátlannak,
— Az áruló!
Nyomoru az élete.
— Az lehet uram; de én nem tudhatám azt. Férjemről azt
Hallgatja a szellő1", a mely arra jár,
állitá, hogy mihelyt emberei ügyét elrendezte, minket követni fog.
Hallgatja, hogy mit szól a gólyamadár.
Megn> ugodtarn és követem őt. Szerencsésen kiértünk. Enzinger
Felhő, madár, ezellő talán arról jő,
Hol kedvese, szeret mese,
biztatott és siettetett, hogy menjünk felső magyarországi jószá¬
S hazája a szenvedő."
gunkra. Midőn egy-két nap telt el s Nyáry még sem jött, nyugta¬
lanságba estem. Enzinger biztatott s nem sokára a legőszintébb
— Ez nem álom. Ezt én hallottam, valóban hallottam .. Hej!
bucsuvétel után elvált tőlem, hogy megmentett sergét Po¬ örök, örök!
zsonyba hozza.
— Mi kell giaur ? Meg vagy veszve, hogy ugy orditasz ? —
Egy hét mulva leverten jött várkastélyunkba, jelentve, hogy kérdi az ajtórostélyhoz közelítő ör.
minden oda mutat, hogy férjem áruló volt s egyszerre akart nejé¬
— Valaki énekel a várfokán. Emberséges muzulmán, kérlek
től és Ferdinánd pártjától megválni; beszélték azt is, hogy Szol¬ az egekre, mondd meg, hogy ki az ?
nokot a budai basának pénzért adta el s fogsága csak tettetett fogság.
—• Ez egy bimbasi, kire e torony őrizete van bizva.
— S kegyelmed asszonyom mind hitte ezt?
— Ha lelked üdvössége kedves, ha az Al-Siráth hidján át
— Egész világ ezt beszélte, uram s Enzinger volt nyilatkoza¬ akarsz menni, kérlek, kényszeritlek, keresd fel öt és küldd ide hoz¬
taiban a legtartózkodóbb Minden nap jobban meggyőzött ez állitá¬ zám. Tekintsen — mond — engem haldoklónak, kinek utolsó ké¬
sok valóságáról; magától a királytól is azon választ kaptam, hogy rése a muzulman előtt is szent.
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Nehány percz mulva a bimbasi a börtönben állt. Deli, alig husz '
Az előzmények, vagy talán más titkos kinézésből, önmaga
éves dalia, kinek állán alig mutatkoztak még a férfiasság jelei.
I nem akart többé az ifju börtönébe menni.
— Miért hivattál giaur ?
Irént, leányát küldé oda.
— uram, derék bimbasi, kérlek, hozass először is egy lámpát,
Az ifju nyomoru fekhelyén hevert s épen azon félálom és fél¬
látnom kell, hogy kivel beszélek.
ébrenlét perczeit
élte,, melyek
p
y oly
y kevesek, ha az ábránd tárgya
Megtörtént.
'kedves,
'
**
oly kinosak, ha az szomoru.
— Most könyörgök, szólj, hol vetted, hol tanultad a dalt,
Egyszerre megnyilt az ajtó s Iréné ágya előtt állt.
melyet az elébb énekeltél a várfokán ? — kérdi a fogoly a fiatal
— Hogyan — kiált az ifju az angyali gyermekre tapadt sze¬
daliába reszkető kezekkel foffózkodva.
mekkel — te vagy Margit? kegyelmed az asszonyom? Igen igen!
— Emlékezem, hogy volt egykor előttem egy kedves nő, egyCsakhogy a földi salakból kibontakozva, mint ezt képzeletem fes¬
szelid anya, ki engem ezzel altatott el. Elrablóm beszélte, hogy ez tette elém!
a szerencsétlen elhozatalom alkalmával megöletett . . .
Iréné részvevő mosolylyal tekintett reá.
— Fiam, kedves fiam! — kiált fel Nyári s a fiatal török kar¬
— Ébredjen kegyelmed uram; bizonyosan másnak nézett ke¬
jaiba omlott.
gyelmed. Én a Nyáry Lőrincz leánya, Iréné vagyok s atyám pa¬
Hosszas volna elbeszélni, hogy győzte meg az atya fiát a va¬ rancsából a király felszabadító levelét hozom számára.
lóságról, s mit a történelem ugy is fennhagyott, miként szabaditá
— Ah, mégis angyal, még pedig az én szabadító angyalom
ki Nyáryt a fiatal török.
vagy tehát! — mond Pek-y Gábor elragadtatva. Az ég megelé¬
Elég, hogy sikerült egy bárkát keritniök, melylyel a Fekete¬ gedve annyi szenvedést, megengedte, hogy láthassam az igéret föl¬
tengerre s innen éjszaka
a dunai partok
alatt fel az édes hazába dét. Aztán haljak meg, nem bánom.
j
p
szöktek. — Már Szeged tájékán voltak, midőn egy nagyobb ka¬
De jó anyám nem azért küldött ide, hogy kegyelmedet
ravánnal ta¬
meghalni
lálkoztak,
lássam; ha¬
melynek venem hogy
zetöjében
szál lásunkNyáry nejét
ra vezessem.
ismerte föl.
Azért ké¬
A nő
rem, köves¬
nem mert
sen kegyel¬
férje karjai
med; hagyja
közé bo¬
el e sötét
rulni.
penészes he¬
lyet . . .
— Ho¬
gyan? Te
kész volnál
Talán
nekem meg¬
mondanunk
bocsátani?
sem kell,
— kérdé két¬
mennyire
ség és re¬
boldog lőn
mény között
Pekry, mi¬
habozva.
dőn minden
nap jobban¬
— Mit
jobban meg¬
bocsássak
győzte a rmeg,szegény
ról, h o g y
asszony ? A
Irénében
sors abban
eszményét
lakoltatott,a
feltalálta.
miben ma¬
gam vetkez¬
A szü¬
tem ; most
lék boldog
minden ki
mosolylyal
van egyenszemlélték
Az északamerikai hadjáratból: Zágonyi őrnagy támadása.
litve. Áldas¬
az ifju lelkek
sék az ur neve.
S a bünbánó nő, annyi szenvedés után ujra közeledését s midőn a fiatal muzulmán — kinek Nyáry terjedelmes
birtokából egy pár falut ajándékozott s kit keresztyén nevén Hu¬
férje karjai között feküdt-

(„Frank Leslie's Illustrated Newspaper") jutott nem régen ke- i lovasával müködött Zágonyi. A hely nagy előnyére szolgált az
zünkbe, s abban többi közt Zágonyi őrnagy arczképét s a déliek \ ellenséges gyalog seregnek, de Zágonyi vitéz lovasai végre tökéle¬
ellen vivott csatájának két rajzát találtuk, melyeket érdeke¬ tesen kiverték innen is a számra sokkal erősebb ellenséget."
Végre az amerikai lap közli Zágonyinak Fremont tábornok¬
seknek tartottunk, lapunk számára is lemásoltatni. A képek mel¬
lett az amerikai lapban, Zágonyi hazánkfiát illetőleg, a következö hoz ez eseményről szóló jelentését, mely nagy lelkesedettséggel
szól katonái bátorságáról, de annál szerényebben szól saját érde¬
sorokat olvassuk :
„E vitéz katona, ki Fremont tábornoknak 150 emberből álló meiről. Legujabb tudósitások szerint, Zágonyi hazánkfia azóta
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testőrsége élén, okt. 25-én, Springfield mellett, 2000 embernyi el- ! ezredesi rangot nyert,
lenséggel szemközt oly hőstettet vitt véghez, mely az angol könyÁtalában az északamerikai unio hadseregében igen szép számnyü lovasságnak Balaklava melletti fényes haditettét is elhomá- mal vannak képviselve hazánkfiai. Az ott tartózkodó magyarok
#1
M
*- •" (a
' mennyiben
" 1 1 * 1 -sikeres
•
'
közül eddig 3 tábornokot, 30—40 törzstisztet és
lyositja
ez utóbbit
ered¬
még több alsóbb rangu tisztet számlál az észak¬
mény nem koronázta) — e vitéz katona, Zágonyi
őrnagy 1826-ban született Magyarországon
amerikai hadsereg.
Szatmármegyében. (Itt azután az emlitett ameri¬
kai lap röviden megemlékszik az 1848-9. magyar
Az arany történetéből.
hadjáratról, melynek lefolyása nálunk eléggé is¬
meretes )
A népek mindig kegyelettel szoktak történelmük
aranykorára visszagondolni. Mi, kik nemzetünk di¬
Czélunk ugy is csak, a mostani ameri¬
csőségét s fényét a multban találjuk, sóhajtva emlék¬
kai hadjárat egy fényes epizódját megismer¬
szünk meg e multról a jelen kevéssé aranyos korszak¬
tetni. Zágonyi, Magyarországból származik,
ban, melyből — hogy eszményitése is végkép elenyészs innen ment először Törökországba, Kis-Azsiszék, — még e nemes fém is majd teljesen eltünt, he¬
ából — folytatja az amerikai lap — Anglián
lyet kényszerülvén adni a bankóvilágnak, melyre meg¬
keresztül, Északamerikába jött át, mintegy 9
lehetősen ráillik az Irás travesztált böjti szava -.„rongy¬
ból lettél, rongygyá lészsz/'Ka, tehát az aranynak szinévvel ezelőtt. Honositása ügyében megtevén a
Zágonyi örnagy.
ről-szinre láthatásától ennyire meg vagyunk fosztva,
kellő lépéseket, néhány év előtt az EgyesültÁllamok polgárává, s egy amerikai hölgy férjévé lőn. — Utób- s ő t t a l á n e l i s felednők, ha olykor hirét nem hallanók, — mint például :
bi időkben Hobokenben volt rendes lakása. A Sumter erőd nhogyan
ugj'Wm,
e m l e s ztörte le ujabban a brüsseli banképület padlatát; , i,
4.A •
IA
++ +
•
i ^ 'JL •• SJ
nie
elroglalása
után
ujra lóra
pattant
s mig
a golyók
jégeső módra kedjünk. érdektelen, sőt talán méltó arra, hogy fölötte egy kissé elmélhullottak körülötte; a „Fremont és Unio" jelszótól lelkesülve, be¬
Az arany — a fémek királya, természettudományi szempontból véve,
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lovagolta a harcztért, s megvert egy, több mint 2000 lovasból s
gyalogból
álló hadtes¬
tet, mely tö¬
kéletes ren¬
detlenség¬
ben és széto szlásban
futott szét; \

ezeket aztán ^ y j g i

szárnak nevezett, — másodszori keresztelőjét nagy fénynyel feltárta,
Pekry kézfogója is megtörtént eszményével, a kedves Irénével.

Nyáry saját igazolása után, rögtön a Pekry kiszabadításán
munkált. Mert az ifju fogoly még folyvást a pozsonyi börtönben
várta a kihallgattatás óráját.
Az északamerfkai hadjáratból.
Nyáry maga Bécsbe utazott, hogy kedves ifju bajtársa kiszaZágonyi őrnagy haditette.
baditását eszközölje. De ez még az ö igazolása után sem volt kőny¬
A politikai lapok mult év óta rendes tudósitásokat hoznak
nyü. Mert Pekrynek Izabella utján lett kiszabadulása oly bünnek
tartatott, hogy csupán ezért külön keresetet akartak indítani azon összeütközésekről, melyek az északamerikai Egyesült-Álla¬
mok északi és déli része között fenforgó politikai nézetkülönbsé¬
ellene.
Végre magától a királytól kért és nyert kihallgattatást. Itt gek (leginkább a rabszolgatartás kérdése) folytán kitörtek. Az el¬
az ifju hősiességét, nemes önfeláldozását oly élénk szinekkel lenséges indulat következménye valóságos szakadás lett s a hatal¬
festé, hogy a király meghatva általa, a kibocsátási parancsot sze¬ mas nagy respublika, két részre válva, most pusztitó háborut
folytat egymás ellen. Áz eddigi hadimüködések mindkét részről a
mélyesen s egyszersmind szenvedései jutalmául nyujtá neki.
Nyáry, mivel gyöngesége miatt csak lassan utazhatott, a ki¬ harcz makacsságáról tesznek tanuságot s nem egy fényes haditet¬
rályi parancsot sebes posta által nejéhez küldé, hogy az ifju addig tet mutatnak fel. Egy ily tett fölemlitése jelen közleményeink
czélja. Annak hire bejárta eddig a külföld lapjait s mint olvasóink
se szenvedjen.
Nyáryné rögtön fogatott s leányával, a már tizenhétéves látni fogják, minket némileg közelebb érdekel, a mennyiben egy
hazánkfiának jutott benne a főszerep. Egy new-yorki képes ujság
Irénével Pozsonyba hajtatott.
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25 sebesültből áll. Csupán a veszélyesen sebesültek vannak a fen¬
tebbi számba foglalva; többen kaptak könnyü sebeket, mik azon¬
ban kötelességük teljesitésében nem akadályozták öket. Zágonyi
örnagy, ki a legénység élén lovagolt az egész csata alatt, egy
karczolást sem kapott, ámbár egy golyó melle táján kabátján
furódott keresztül.
Egy segéde alól három lovat lőttek ki. A lovaknak több mint
két harmada megsebesült.
Egy másik hőstette egy erdőben ment véghez, hol szőlőtőkék
venyige-ágai fonódtak egymásba a fák között. Itt is egy század

réz- vegyitett aranyból késziteni. A forrasztó cső előtt könnyen olvad, a királyviz pedig teljesen feloldja. Az arany igen elterjedt ásvány, de minden¬
hol csekély mennyiségben; azért bányászata nagy fáradsággal jár.
Legkitünőbb tulajdonai : hogy a légen sem rozsdának, sem más
bárminemű változásnak nincs kitéve, s roppantul nyujtható. Egyetlen kis
aranypénzzel életnagyságú lovagszobrot lehet megaranyozni; egy szemer¬
nyi arany 500 lábnyi hosszaságra nyujtható, s kétszáz ezredrész hüvelyknyi
vékonyságú lemezzé kovácsolható. Réaumur egy lehető vékonyra kinyuj¬
tott, s aranynyal bevont ezüsthuzal (drót) hosszaságából s a reá forditott
arany mennyiségéből kiszámitá, hogy az arany a huzal fölületen 12 milliód
resz hüvelyknyi (?) vékonyságra nyúlt, s azt még ia mindenütt teljesen, meg.
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szakasztás nélkül befödte! Minthogy a légviszonyok az aranyra nincsenek
Anyagi oldalról tekintve a hajdan-korban sem volt rosz — fejedelem¬
hatással, igen czélszerü, aranynyal bevonni azon testeket, melyeket megaka¬ nek, királynak lenni. Dávid különböző jövedelmeiből 1200 millió forintnál
runk óvni az enyészettől.
többet gyüjtött össze. Salamonnak évi jövedelme rz ajándékokon kivül 46
Ez, s egyéb nevezetes tulajdonai az aranyat igen becsessé tevék, de millió forintra rugott fel. Nagy Sándor, midőn katonáinak egy részét elbo¬
más részt, mint iparanyagnak is alkalmazása oly nagy, hogy annak elsoro¬ csátotta 110 millió forintot osztatott ki közöttük ajándokul s utravalóul.
lásával iveket lehetne megtölteni. Itt ezen, valamint a fáradalmas bányá¬
Egyidőben, főként Kómában, divat volt, a hajat aranyporral pudeszatára vonatkozó, nem csekélyérdekű körülményeket is ezuttal mellőzve, rozni, mely sajátszerü divat szintén nem kevés aranyat emésztett föl. A
csupán e nemes ásványt illető néhány történeti adattal óhajtottunk a nyájas konstantinápolyi kincstárról mesés dolgokat beszélnek.
olvasónak kedveskedni.
Hazánk — fénykorában — valamint egyéb gazdagságáról, ugy rop¬
Az aranyat már az emberiség első korszakában ismerték s használták, pant kincseiről is hires volt. A dicsőséget külfény környezte, s hogy ebben
sőt alkalmazása jóval korábbi a vasénál. Első kovácsmesterül ugyan az (') az arany nagy mennyisége játszotta a főszerepet, mondanunk sem kell.
Testamentumban Tubal Kain emlitettik, de hogy az első ötvös ki volt lé¬ Szándokunk az aranynak hazánkra vonatkozó érdekes történetével olvasóin¬
gyen? még eddig nem akadtunk nyomára. Mindazáltal elébbi állitásunkat kat e lapok hasábjain bővebben megismertetni, s azért itt ezuttal az ide vo¬
igen sok körülmény igazolja. A régiek kezdetben hét temet ismertek; ezek natkozó adatokat mellőzzük.
közül az arany volt az elsö, a vas a legutolsó, melyet használni k zdettek.
Bizonyos, hogy az arany előbb használtatott anyagul diszművekre,
Ugy látszik, hogy az arany iránti rokonszenvet őseitől öröklé az utókor. mint pénzűi.
Igy volt ez a vadnépeknél is, mit főleg a vasban dús Amerika tanusit, mely¬
Legkitünőbb aranyművesek voltak a peruiak. Az inkasi csodás ker¬
nek fölfedezésekor tapasztaltatott, hogy a bennszülötteknek legközönsége¬ tekben minden természeti tárgy : növények, állatok a természet leghívebb
sebb eszközeik, késeik, halászó horgaik stb. aranyból voltak, a vasat pedig utánzásával arany- és ezüstből voltak készitve.
talán nem is ismertek. A régi skandináv sirüregekben talált fegyverek, vá^ó
E művészet jeles fokára emelkedtek továbbáEgyiptom s Görögország.
eszközök, s egyéb hadi-szerek, melyeknek nagyob része aranyból, s csak Salamon Pirusból hozatott aranyműveseket, kik a templomot és palotát di¬
némely apróbb készleteik voltak vasból készitve, szintén eléggé bizonyitják, szitették. Phidias bámulatos tökélyre vitte az aranyművészetet, mit főként
hogy az őskorban a kevésbbé ismert vas sokkal becsesebb volt a használtabb az Athénben arany és elefántcsontból készitett világhirü remek Minerva¬
aranynál.
szobor tanusitott. Az ujabb kor leghiresebb aranyművészei voltak : Benve¬
Az ó-szövetségi sz. irásban több helyütt találunk az urany jellemzé¬ nuto Cellini és Dinglinger.
sére, hol azonban leginkább a drágakövek közé soroztatik.
Azon korban, midőn az arany és ezüst bec^e az őket megillető fokra
Mózesnél olvassuk : hogy a frigy szekrénye vastag aranylemezekkel hágott s a kereskedelemben az áruk e fémekkel kezdtek kicseréltetni, az
volt bevonva.
illetők az aranyat s ezüstöt fazekakba olvasztva egy tömegben hordták ma¬
A karthagóiak — irja Herodot — a nigritiai partokról nagy mennyi¬ gokkal, s ebböl az árukhoz mért szükséges darabot éles eszközökkel lemet¬
ségü aranyat hordtak el, hol az — e történész említése szerint — oly bőven szették. Későbben e mód kényelmetlennek mutatkozván, a kereskedelmi
találtatott, hogy a legegyszerűbb háziszerek abból készültek. A mód, mely¬ czikkek értéke szerint arany- és ezüstdarabok kimérettek, s kerek lapos
lyel szerezték, ugyanott még máig is divatoz. A karthagóiak ugyanis a kéz- idomba olvasztat'án az illető áruk : leginkább lovak, ökrök, borjuk, kecemű- vagy termék-árut lerakták a parton, ekkorjövének a barbárok, sjannyi kék, birkák s egyéb termények alakjai nyomattak reájok. Igy eredt a pénz
aranyat tettek az egyes tárgyak mellé, mennyit jóhiszemök szerint cserébe s ennek latin neve „pecunia" a „pecus" (barom)-ból.
elegendőnek gondoltak. Ha a kereskedő nem elégedett meg vele, fejét csó-!
A hinduk a legrégibb időktől vertek aranypénzt, a rupiát, melynek
válta, vagy az árut visszavette, s a bennszülöttek mindaddig tetézték az értéke mintegy 10 frank.
aranyhalmazt, mig az idegenek beérték vele.
A rómaiak 547-ben Kr.,e. készitettek legelőször aranypénzeket. A
A lacedemuniak Apollónak szobrot akarván emelni, aranyért Crősus-' p-rzsák. ál pedig Darius Histaspes veretett először a róla nevezett „darihoz mentek, s ettől az anyagot roppant számu rabszolgákért s marhákért kus"-okat, melyeken egy ijász volt ábrázolva. Azért mondá Agesilaus :
vették cserébe.
,,Artaxerxes engemet 30ezer ijászszal kerget' czélzással azon pénzösszeore.
A madiániták (Phoeniciában) oly nagy mennyiségü arany birtokában Imelyet a görögök megvesztegetésére forditott.
voltak, hogy midőn őket a zsidók meghódították, nemcsak saját szükségökre:
A perzsa királyok arany- és ezüstpénzeikre a nyilas jegyét, a macedó¬
találtak elegendő ékszereket, hanem még lovaikra is aranynyaklánczokat nok Herkulesz fejét, a cninaiak pedig saját hieroglifeiket nyomták reá. Na<nr
raktak.
Sándor volt legelső, ki a pénzekre saját arczképét kezdé nyomatni, s őt az¬
A phoeniciek hajó-horgonyaikat is arany- és ezüstből készitettek. A óta valamennyi uralkodó követi.
Szabó Ignácz.
hinduknál aranyszekerekről is van említés téve , s a mórnők még most is
arany gyűrűket hordanak lábujjaikon.
Bécs a 15-ik században.
Az arany roppant tömegén kivül egyesek mesés gazdagságáról is!
vannak adataink.
Aeneas Sylvius Piccolomini, később II. Pius névvel római pápa, Bécs¬
A „Királyok Könyvé"-ben emlittetik, hogy bölcs Salamon egyetlen ben megfordulván, a város akkori rajzát följegyezte, s talán nem lesz ér¬
évben 666, Ophirból pedig 420 talentum aranyat gyüjtött össze, mely a mi dektelen, ha mi abból, egyes helyeket fölemiitünk.
pénzszámlálásunk szerint körülbelől 4 millió pengő forintot teszen (bele
„A kőfallal keritett belvároson kivül feküdtek, a csinos, terjedelme*
nem számitva a mostani roppant ágiót), mi azon időben iszonyu pénzösz- külvárosok, mély árkokkal védve. A polgárok házai nagyok, szépek, kivülszeg vala!
I belül festettek kivétel nélkül; tömör, szilárd anyagból épitve, boltokkal, tá¬
Herodot tudósitása szerint azon adó, melyet Darius Histaspis perzsa gas udvarokkal ellátva. Az ablakok üvegből, az ajtók nagyrészt vasból
király tartományaiból évenkint bevett, 15,000 eubocai talentumra, tehát| készültek. Éneklő madarak tartása, nem volt ritkaság; s a szobák gazdagon
mintegy 90 millió frankra rugott; ha a jelen pénzviszonyokat az akkoriak¬ butoroztattak. A házak alatt pinczék terülnek el, azt gondolná az ember .
kal párhuzamba hozzuk, könnyen összehasonlíthatjuk a f'önnebbivel azon mond Aeneas — hogy Bécsben a föld alatt is annyi épület van, mint a föM
körülményt, hogy a mostani perzsa király kétszer oly nagy összeget huz felett. A főbb utczák kemény kövekkel kirakottak, s nem könnyen tör
sokkal kisebb birodalmából.
nek szét.
Diodor szintén emlékszik néhány dúsgazdagról, ezek közt a roppant
A városban számos, nagyszerű, faragott kőből épült, magas oszlopo¬
kincsekkel biró Xinos, Ninive város alapitójáról, a pénzes Pytheusról, a kis¬ kon nyugvó templomok láthatók, melyeket aranynyal, ezüsttel, s különféle
ded Coelena tartomány királyáról, Se.miramisról, Babylon építőjéről, ki e drágakövekkel czifrázott oltárok ékesitenek. A sz. István-templom papjai
városban, számos rendkivüli épületek közt, Jupiiérnek egy templomot majd¬ nak főnöke közvetlenül a pápa alatt áll, maga a város azonban a passaui
nem hihetlen fénynyel állíttatott, melyben Jupiter, Juno és Rhea embernyi püspöki megye alá tartozik, bár tekintélyesebb az anyaegyháznál. A főbh
nagyságu szobraik vert aranyból voltak.
rangnak házaiban kápolnák is vannak, s az ilyenek udvari papot tartanak.
A hires Crösus gazdagságáról lehet fogalmunk, ha egy ajándokát em¬ Az ott levő kolduló barátok nem ismerik a szegénységet, s különösen az
iitjük föl, melyet a delfi i jós-templomnak küldött, s mely nem kevesebb' augustinus-rend tagjai, valamint az apáczák is állítólagosán nagy gazdag¬
mint 4000 ezüst s 270 arany talentumot, tehát majd 40 millió pengő forin¬ sággal birtak. Az apáczáknak Hieronymusról nevezett kolostorában ros*
tot tőn.
életű, de utóbb megtért nők ingyen fölvétetnek, s egymást felváltva éjjel¬
Polybiusnál olvassuk : hogy az ekbatanai palota csarnokai, tornácza!, nappal német egyházi énekek zengésével kell foglalkozniuk; ha közülök
s folyosóinak gerendázata, oszlopai s boltozata^mind vastag arany- s ezüst¬ valaki eltántorodván, visszalép előbbeni bűnös pályájára, a kolostor fennálló
lemezzel voltak bevonva s a tetőzet ezüstzsindelylyel födve.
szabályainak értelmében vizbe fojtatik; de erre példát ritkán lehet hallani.
Legnagyobb arany-pazarlást és fényt a keletiek űztek. Elefántjaikon
Van a városban VIII. Orbán pápa engedelmével felállított nagyobb
fényes arany-szerszám s nyereg csillogott. — Pórus, India királya öntött iskola, s benne a szabad művészet, theologia és egyházi jog taníttatnak, na¬
aranyágyban hált. Nero palotájának arany diszlete minden képzeletet fö¬ gyobbrészt Magyarországból és Felső-Németországból sereglett növendé¬
lülmúlt. Klaudius császárnak (Kr. u. 1 században) a spanyolok 70 mázsás keknek. De az illető tanitók nagy hibát követnek el — mond Aeneas
aranykoronát ajándékoztak.
hogy a legtöbb időt kevésbbé fontos tantárgyakra vesztegetik, s az üres
Aethiopia oly gazdag volt aranyban, hogy rabszolgáikat arany bilin¬ elménczkedések által a költészetet, szónoklatot egészen kiszoritni eno-edik.
csekben járatták.
Eitkán lehet köztük olyant találni, ki Aristoteles vagy más jeles és nagy
Nagy Sándor elfogadási sátora 8 arany oszlopon állt, aranynyal him- férfiak munkáinak olvasásával foglalatoskodnék, megelégednek a-ok puszta
zett mennyezet alatt, gazdagon aranyozott és igen magas,"pompás ezüsttrón iskolai magyarázatával. A helyett, hogy idejöket a tudományoknak szen¬
volt fölállitva közepén, melyet ezernyi fényes öltözékü szolgák közöl külö¬ telnék, éjjel-nappal az utczákat futják s a polgárokkal ingerkednek. A nőnösen 500 macedoniai fegyveres őrzött, ezüst pajzsokkal diszitve.
személyek féktelen szabadsága egészen elrontja a tanuló ifjuságot.
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A mostani épitkezési terület csaknem szabályos, hosszas deréikszögi
Bécs lakossága a gyermekeken kivül 50,000 volt.
A városi tanács 18 férfiúból állt, köztök a városbirája és a polgár¬ melynek délnek eső hossza 1200 láb s a Cromwel-utczával, s az északi
mester. A fejedelem ezen hivatalokra oly egyéneket választ, kiknek jellemét, hosszúság a már emlitett árkádok egyik vonalával határos, mely árkádok
ragaszkodását az uralkodó házhoz jól ismeri, s ezenfelül még hüségi esküt mint megjegyeztük már multkori levelünkben, ez alkalommal ebédlOkké
lesznek átvarázsolva; a rövidebb oldalak, melyek egyike kelet másika nyu¬
is kell letenniök.
gat
felé néz s mindegyike 560 lábnyi hosszaságuak : a „kiállitás"- és
A tanácsnokok mellett még egy főbb hivatalnoka van a városnak, s ez
Prince-Albert-streetig
(utcza) nyalnak. Az egész tér s ezen fölül még
a bordézsmára felügyelő.
7
Hihetetlen, mennyi ember vitt már akkor Bécsbe naponkint élelmi vagy 4 /,0 hold, tető alá fog kerülni.
Egészben véve az épület formája leginkább hasonlit egy római hár¬
szert eladás végett. Reggel tojással, rákkal, kenyérrel, hallal, madarakkal és
mashoz,,
melynek vízszintes vonásai ki vannak nyújtva, tehát körülbelől IIIIH
házi állatokkal megrakott szekerek, délutánra egészen megfosztatnak tar¬
ily alakkal bir. Az első, délnek f jkvő vastag vonás a képtár, a középsőnek
talmuktól, s ez igy megy napról napra.
A szüret nagy szerepet játszott, s tartott 14 napig, két—háromszáz hajó neve van (ship), a harmadik az északi homlokzatnak s az összekapcsoló
és nyugati transeptnek neveztetik, végül a kinyúló véknyabb
szekér hordta naponkint a mustot, melyet Márton-napig mindenkinek sza¬ tractus : keleti
7
bad volt a városba bevinnie. S ezen alkalmat fel is használták, hordtak pe¬ vonások a 4 / )0 holdnyi csatolmányt ábrázolják
Hol hajó és transept szegi egymást, ott a két óriási kupola áll.
dig részint fogyasztás, részint a Dunán fölfelé továbbszállítás végett. Ma¬
A hajó és a két homlokzat, a déli és északi homlokzat között t. i.
gában a városban kimért bornak tizede a fejedelmet illette, s ez évenkint
körülbelül 12,000 aranyat jövedelmezett. Más adóval a polgárok nem igen részben karzatok, („szárnyak") vonulnak el a többi tér pedig két-két
összekötő tractus („keresztszárnyak") által: 6 üveggel födött udvarba osztávoltak terhelve.
Azonban a város — mint Aeneas előadja — sok rendetlenség szinhelye yoztatik. *)
Miután a vállalkozók állandóvá akarják tenni az épületet, nemcsak
vala. Mesteremberek és tanulók, szokás szerint mindennap összekaptak; sőt
a kézművesek egymást is jól elverték, s ritka ünnep mult el erőszakos halál iveggel és vassal, mint 1851-ben, hanem téglával is épitenek. A déli épület¬
nélkül, mert a verekedéseknél senkisem vesződött a czivodó felek külön vá¬ hosszúság 1150 láb, a keleti és nyugati, az árkádokra kiterjedő : 150 láb
lasztásával; még ekkor sem a fejedelem, sem a tanács az ilyenekre nem ter- Majd mindegyik dimensio 25-tel elosztható, mint ez 1851-ben 24-el lehe¬
tett. Hajó és transept 85 láb széles.
jesztók ki figyelmöket.
Az egész befödött terület 988,000 négyszögláb — tehát nyolezszor
A bormérést nem tárták illetlen foglalkozásnak; majd minden háznál
volt télen meleg dorbézoló hely, hova mindegyik tulajdonos iparkodott nagy ikkora mint a n. muzeum telke — mig az 1851-ki csak 799,000 négyszögláb
borivókat s vendégcsábitó kéjhölgyeket édesgetni. Mit a köznép heti mun¬ s az 1855 ki Párisban 953,003 négyszögláb kiterjedésü volt. Ha egybevetük a födött és födetlen tért, ugy a leendő londoni palota csak 1,023,000 n. 1.
kájával keresett, rendesen ily helyeken tékozolta el vasárnap éjszaka.
Ha nemes urak valamely polgárcsalád látogatására meg.ilázták magu¬ "lesz, holott az 18i5-ki párisi palota 1,500,000 négyszöglábat foglalt el hoszkat, a férj bort tevén fel az asztalra, eltávozott hazulról, s jogát átadta az szában és szélében; az utóbbi város kiállitási palotája azonban, mint tudva
van, szétszórt épületrészekből állt.
idegen vendégnek.
Évenkint gyakran volt rá eset, hogy a leány apja tudta és beleegye¬
A jövő évbe!i kiállitás vállalkozói nem maguk építtetik e palotát,
zése nélkül ment férjhez, s az özvegy még a gyászév eltelését sem várta be. hanem épitőinek, Keik es Lucái uraknak 200,000 fontot (sterling) fizetnek
Hogy valaki szomszédjának öregapját, öreganyját, szóval őseit ismerte volna, a használatért. Ha a bevételek tulhaladják a 400,000 fontot, az épitők még uj.
vagy hogy a városban régi csaladokat lehetett volna találni, ritkaságok 100,000 fontot kapnak, ezután kötelesek lévén az egész épületet 130,000
közé tartozott. Ha valamely kereskedő megvénült, fiatal nőt vett el; ki nem fontért engedni át használatul a bérlőknek, illetőleg vállalkozóknak, ha ezek
sokára özvegygyé levén, volt férjének segédjével kelt össze. S igy azok, kik kivánnak.
még tegnap semmivel sem birtak, ma már nőt és gazdagságot nyertek. Ha
Az egész épület, mint multkor irtuk, 1862-ki febr. 12-én fog a bizott¬
ezek tulélték nejeiket, ujra elvettek valamely fiatal leányt s igy következett mánynak átadatni.
egyik a másik után.
A déli, 1150 láb hosszu homlokzat, 55 1. hosszú téglafalakkal bir,
Mikor a férj meghalt, fele vagyona törvény szerint nejét illette, a másik végein két előrenyuló, 16 lábbal magasabb oldal részek, ugyszintén nagyobb
feléből, ha neki ugy tetszett, kizárhatta fiát, s hagyta azt annak, a kinek és magasabb középrészszel, mely a műcsarnok bejáratát képezendi.
akarta.
Egymástól oszlopok által elkülönzött félkörü töltelékek, 25 lábnyi
Azt mondják, sok asszony volt, ki férjét, ha utjában állt, méreggel középponti távolságban nyulnak el az egész hosszúságon.
eltette láb alól; legalább ismert dolog, hogy egyes polgárok, kik nejeiket
A homlokzat két emeletből áll. Az első ablakokon át nyeri világossá¬
csak szóval is megsérteni merészelték, azoknak nemes lovag kedvenczei által gát, mely ablakok a töltelék alsó részébe vannak vágva, a felső (képcsarnok)
egyszerüen meggyilkoltattak.
fölülről világittatik és szellőztetik.
Irott törvény nem létezett, pótolta annak hiányát a közszokás, a mi
A főbejárat három, husz 1. széles s ugyanennyi 1. magas ivvel bir, mely
azonban sokszor a körülmények és önérdek szerint módosult. Az igazság ivek 14 1. széles oszlopokon nyugosznak. Először a 150 1. hosszu és 110 1.
pénzen megvásárolható, a birák csak a szegényeket, s tekintélyes pártf >gó- szeles csarnokba lépünk, melyből jobbra és balra a karzatokra visznek lép¬
val nem birókat itélik el s büntetik meg. De a nyilvinos esküt szigoruan csők, s bejárattal szemben a kiállitott tárgyak óriási osztályaiba vezető ajtó
megtartják, s ha valami hitletétel mellett eligazittatott, többé meg nem vál¬ nyilik. A képtermek 50 1. szélesek. A födél középső részéből jő be a vilá¬
toztatható. Ha egy bécsi valamit bizonyos határozott időre kikölcsönöz s e gosság mely halvány, tejszín üveglemezeken szűrődik át, mi által a festmé¬
miatt megkárosul, veszteséget oly nagyra teszi, mint neki csak tetszik, s az nyek kápráztató csiílámlásának eleje vétetik. A termek tehát plafonddal bir¬
illetőn elégtételt vesz, de ezt nem tartják uzsorának. Az egyházi átoktól nak, melynek középrésze lapos s oldalt ivekben megy át a falakba.
csak annyiban félnek, a mennyiben világi javaikra is kihat, különben egé¬
Az első képterem 325 1. hosszu, 50 1. széles és 43 1. magas. Ebből két
szen közömbös valami. A tolvajoknál talált vagyon a birákat illeti.
oldalt 52 1. hosszu, 45 1. széles és 66 1. magas termek következnek, s folyta¬
Az ünnepeket föl sem veszik, széliére veszik s eszik a hust; napszá¬ tólag két harmadik, 75 1. hoszszal, 50 1. szélességgel és 43 1. magassággal s
mosok, fuvarosok egyik napon ugy mint a másikon munkálódnak, a vasár¬ a végre a sarok-tornyok termei.
napot csak arról ismerik, hogy annak éjszakáján egész heti keresőtöket
A homlokfal oszlopai 12 1. szélesek és 3 1. 2 hüvelyk erősek, mig a töl¬
megiszszák."
telékek csak 9 hüvelyknyi vastagsággal birnak. A hátsó fal egész magassá¬
íly szinben tünteti fel Aeneas Bécset a 15-ik században, sBécs lakosai gában egyaránt vastag, alsó részeiben ives, nagyobb része boltozatos s csak
bizonyosan hálát adnak, hogy 3—4 századdal nem születtek előbb. Mi pedig ott tömör, hol a tetőzet sulya nehezedik rá. A képcsarnokok padlójának,
azt mondjuk, minden kornak van saját megkülönböztető jelleme, meglehet egyes négyszög lábát 140 fontnyi sulylyal próbálták meg.
napjainkról századok mulva mások mondják el: be<jobb, hogy most élünk.
A keleti és nyugati homlokzaton először is a kétszázhatvan láb magas
kúpok tünnek szemünkbe, melyek legcsucsán 55 láb magas toldalékot lá¬
tunk, a szélirányok meghatározására és egyéb tudományos czélokra szüksé¬
Levelek a londoni kiállitásról/
ges műszerek számára.
IL
Minden kup alatt egy, a 162 1. széles ipar-termekbe nyiló ajtó van.
A középső iv 80 láb magas és 68 1. széles. A felső részben alkalmazott
London, január elején
Mig a palota teljesen elkészül s mielőtt magára a kiállításra térnénk : kerek ablak az ellenkező oldal bejáratától —tehát mintegy 1000 lábnyira
járuljunk még néhány ép oly érdekes, mint az egésznek teljes méltánylá — látható.
Jobb és balra a közép-vagy kuprésztől a transeptek nyulnak el, me¬
sara nézve szükséges adatokkal előbbi tudósitásunkhoz.
lyek
mindegyike
235 1. hosszu, és a mellék-műtermeket foglalják magukba.
Mint tudva van, az 1851-ki kiállitás magánvállalat volt s a 1862 ki
szintén az lesz. Az akkor befolyt tiszta nyereség egy nagy terület megvá¬ Az egész fal, mely a festmények felfüggesztésére szolgál, 4t>0>> 1. hosszu és
sárlására fordittatott, melyen a mostani" palota épül. E térség London 17—30 1. magas. Ki kétszer föl s alá jár, egy öreg mérföldet gyalogolt.
Az északi homlokzatot a kertészeti társulat árkádjai képezik, melyek
nyugati részén fekszik, 4/5 mfldnyire a Pál templomától, a Themze bal
partján. — Ezen, 154/1O holdnyi terület egy része a kertészeti társulatnak egy emelettel szaporittatnak és egyedül csak ebédlőkül fognak szolgálni.
Az egyik transeptet a másiktól a hajó választja el.
adatott bérbe, mely árkádokat épitett rá, tekintettel lévén ezek tervezésénél
Alatta
a kúpok egyikének belépve, hat lábbal magasabb álláspontot
a leendő kiállításra.
•;
Ez egyszer nem hirdettek tervekre pályázatot, hanem capitain Fowk veszünk be a tér többi álláspontjánál s az egész hajót áttekinthetjük, mely
lőn a tervrajzzal s annak kivitelével megbizva. Az 1851-ki pályázat folytán körül karzatok vonulnak. Nyolczvan láb szélességü lépcsőkön a hajóba ju280 tervrajz küldetett be, de egyik sem lőn elfogadva s utólagosan mégis
*) Lásd a palota rajzát a V. U. 1861 : 21 számában.
;c»ak Paxton „üvegpalotája" győzött.
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tünk, mely 800 1. hosszu, 85 1. széles és 100 láb magas. A hajó gömbölyü
Ki kétkednék szükségességén az oly társulatnak, mely hazánkban
vas oszlopai 50 1. magasak. A 85 lábnyi szélesség által elválasztott oszlopo¬ pályadijak kitüzése, széptani tárgyak felolvastatása, müvészeti tárgyak
kat hármas alapra fektetett faivek tartják, mely alapnak középrésze 4, a kiállítása, müvészek külföldeni kiképeztetése által oda hasson : hogy mig
többi két réteg pedig csak 3 hüvelyknyi vastag. Ez ivek a nyeregtetőt hor¬ egyrészt, a művészinek és igazán szépnek fogalma mindinkább meghono-.
dozzák, mely deszkával van födve és nemezzel kitatarozva, illetőleg lesz suljon, másrészt annak folytonos gyakorlása által az alkalmas egyének
födve és lesz kitatarozva, és a két oldalt fólállitandó 25 1. magas ablakra mindinkább szaporodván, művészetünk oly fokra emelkedhessek, hogy
szánt hézagot mutatja.
ebben is megérdemelhessük a mivelt népek elismerését!
A sajátképi transeptek a hajóval egy térimével birnak. A 30 faiv vagy
1861 martius 28-án tartott közgyülésen az alapszabályok meghatáborda mindegyike két részből áll, melyek gőzerő által lett fólcsigáztatásuk roztattak, a pártfogó, elnök és igazgatóság megválasztatott. Az igazgatóság
után illesztettek egymásba. Azon állvány, mely a gőzgépet tartja, 4740 köb¬ első ülésében elrendelte a programm s részvény- aláirási-ivek szétküldetését.
láb fából áll és 1566 mázsa nehéz. Maga az állvány azonban szellemdus
Midőn tehát ezeket az alapszabályokkal együtt közrebocsátjuk, a t. cz.
berendezés segitségével, 4 ember által kormányozható és könnyen ide s közönség hazafias érzelméhez folyamodunk, pártolásért esdünk, kijelentjük,
tova tolható.
miszerint az anyagi erő gyarapodásával karöltve jár a társulat azon intéz¬
Az 1851-ki transept 4 lábbal magasabb mint az 1862-ki hajó, de 13 kedése is, hogy némi előnyt nyújthasson azoknak, kik a haza dicsőségét e
téren is előmozdítani igyekezvén, áldozatkészen járultak a vállalathoz.
lábbal keskenyebb is, a mostani hajó hosszúságának alig harmadával.
A hajótól két oldalt a a transept belső oldalán a két, 25 láb magas
Ezt pedig legegyszerüebben ugy véli elérhetni a m. képző müvészeti
emeletre osztott 50 1. széles szárnyak vonulnak el. — Az oszlopok ugy társulat, ha egyyes műlapot vagy pedig képes albumot ád ki; ez által két¬
vannak elrendezve hogy valamennyi szárny területét 25 1. hosszu mellék¬ felé hat : pártolja a művészetet s fejleszti azt; de egyszersmind kecsegtető¬
folyosókkal biró egyarányos koczkákra osztják el. Más szárnyak ismét — eszköz arra, hogy mentői többen járuljanak e szép czél sikeresitéséhez.
25 1. szélességgel — a transept külső oldalának, a hátfal és a déli homlokzat
A magyar képzőmüvészeti társulat alapszabályai.
hosszában nyulnak végig. A szárnyak lapos, vizszintes, öntött vasoszlo¬
poktól tartott tetővel vannak ellátva, mely hasonlókép deszkával, és nemez¬ A társulat czélja a magyar képzőművészet virágzását kifejteni és
zel eszközöltetik. E katyatidák a hydraulicus (vizi) sajtó segélyével 684 má¬
a szükölködő müvészeket gyámolitani. Ennek elérésére :
zsányi súlyozással próbáitattak meg.
I.
Ha az épület telkéből a homlokzatok, transeptek, hajó és szárnyak
1) Pályadíjak tűzetnek ki, törekvés és ösztönzés előidézése végett.
terét levonjuk, két hosszu udvar marad fönn : a déli (750 1. hosszu és 200 Mely pályázat: festmények, épitészeti tervek, szobrászat-minták, kész mű¬
1. körül széles) s az északi, hasonló boszusággal és mintegy 87 1. szélesség¬ vekkel vagy vázlatokkal történik.
gel. Ez udvarok mindegyikét két, 50—50 1. széles szárny, három részre
2) A művészet, s egyéb széptani tárgyak felett felolvasások tartatnak
osztja el. A középső 150, a másik kettő egyenkint 250 1. hosszu. A hat és a jelesebb munkák kinyomattatnak.
udvar üvegfödéllel bir, ugy hogy a szárnyak részint fölülről, részint a hajó¬
3) A társulat tagjainak művei kiállíttatnak.
tól és transeptektől nyerik világosságukat. A felső emeletek vagy karzatok
4) Kiképzés végett külföldre utazó szegény sorsú tehetségesb művé¬
a kiállitási tért 203,000 négyszöglábbal nevelik. A felső karzatokra 16 lép¬ szek feltételesen, vagy feltétlenül segélyeztetnek.
cső vezet.
5) Betegség, vagy a sors csapása által Ínségbe jutott művészek gyáAz udvarok üvegíödelei 50 1. széles nyeregtetők, melyeket, egymás¬ molittatnak.
tól 50 1. távolságra álló vasoszlopok hordanak.
II. A t á r s u l a t t a g j a i .
A két kup a legmagasabb, miket valaha épitettek. Oszlopaik és vasbor¬
A
társulat
áll:
alapitó
és rendes tagokból.
dáik 95 1. magasak. Az oszlopok három darabból állnak és egy ember által
1)
Alapitó
tagok,
kik
az
évi részvénydij tőkéjét, azaz kétszá.z forintot
öiszecsavarhatók. Külső átmérőjök 160 1., mig a sz. Péter templom kupolája
157 %, és a londoni sz. Pál templomáé 112 1. átmérőjű. Ellenben a kiállitási egyszerre, vagy egy év alatt részenként befizetik a társulat pénztárába,
épület kúpjai csak 260' magasak, mig a sz. Péter templom magassága 434 s vagy a tőke biztositása mellett annak csak száztóli öt kamatát évenként fizetni
kötelezik magokat.
a sz. Pál templomáé 340'.
Az alapitó joga és kötelezettsége, az örökösére száll.
Végül még valamit a csatolmányokról, melyek a transeptek folytatá¬
2) Rendes tagok, kik három egymásután következő évre kötelezik
sát képezik.
magukat, évenként 10 frtot egyszerre, vagy félévenként fizetni.
A nyugati csatolmány 975 1. hosszu, 200 1. szélességgel az első 720 1.
Minden alapitó és rendes tag, szavazati és választhatási joggal bir,
és 150' szélességei a hosszúság maradékának számára. 50 1. széles fatetőnye- melyjog csak személyesen gyakoroltathatik : csupán a testületek, akár mint
reggel vannak betödve, mely nyereg faiveken nyugszik. A tetők alsó fele alapitók, akár mint rendes tagok gyakorolhatják képviselőik által a mon¬
hasonlókép deszkával és nemezzel van födve, a felső rész üvegablakokból dott jogokat.
áll. — A nyugati csatolmány lö4,000 D 1. teriméjü, a nyugati 96,000 Q
III. A t á r s u l a t p é n z l a p j a .
lábbal födél alatt s 450 1. hosszu és 100 1. széles födetlen részszel. — A csa¬
A
társulat
tőkéje
áll:
tolmányok a mozgásba hozott gépekre szolgálnak.
a)
Az
alapitó
tagok
által befizetett vagy biztositott alapítványokból.
Az épités 1861-ben, aprilisben kezdetett meg és 7,000,000 téglát,
b) Magán adakozások utján begyült, kisebb nagyobb összegekből,
72,000 mázsa öntött vasat, nyolczszázhusz 25 1. magas oszlopokat (melyek
egymásután fölállitva csaknem 1 mnd hosszúak), továbbá 1266 öntött vas- melyek a társulat által kiadandó gyűjtőivekben, vagy végrendeletek s egyéb
karyatidákat (csaknem 1% mfld hosszúsággal) és 21600 mázsa vert vasat hazafias adományokból folynak be.
II. A társulat évi jövedelme áll :
igényelt. A padlózat 1,300,000 D 1. tért (majd 22 holdat borit be.A fódésre
a) Az alapítványok, és az adakozások utján begyült s tőkésített össze¬
486,386 D ' nemez és 553,000 D' üveg, mely 4446 mázsa nehéz, szükségel¬
gek
kamatjaiból.
tetett. A nemezzel n. muzeumunk telkét 4-szer s az üveggel ötször lehetne
b) A rendes tagok évi részvénydijaiból.
betakarni. — Kilencz hüvelyk átmérőjü cső 100—200 1. nyomás alatt, vizet
c) A kiadandó művek tiszta jövedelméből.
vezérel az épületbe és 80 mellék csövön át kereng annak minden részében.
d) A társulat tulajdonává vált művek értékesitéséből.
— íly kiterjedésü épületet alig adtak még bérbe 200,000 fontért (egyszer
mindenkorra). — London legszebb házaiban egy köbláb körülbelől 64 uj
IV. A t á r s u l a t szervezete.
krba, és a Temzeparti parliament-épületnél 1 % osztr, ftba (3 shilling), s a
A társulat élén pártfogó áll, kinek hivatása, a társulat fenállását és
közönséges lakházaknál mintegy 48 krba kerül, mig a kiállitás épületénél
annak mind anyagi mind szellemi jólélét és gyarapodását hatályos befolyá¬
egy köblábra alig esik 8 kr.
sával elősegiteni.
A vállalkozók 440,250 fontot (négymillió négyszázkétezer ötszáz ftot
Azon kivül a társulat ügyeit intézi :
pengőben) irtak alá. A vendéglősök béröket a látogatók szerint fizetik, és pe¬
I. A közgyülés, melynek teendői :
dig az angol restaurant fejenkint 2 '/ 2 krt s a franczia az eíső négy millió
a) Az elnök választása.
vendégért fejenkint 2 krt s a többiért csak 1 krajczárt.
b) A társulatot igazgató tizenöt tagból álló igazgatóság egy évre
Ez adatok nagy részét Arenstein urnak köszöni
Dr. Tőkés.
választása, kik között legalább nyolcz művész legyen.
c) A titkár és a pénztárnok egy évre választása, fizetésének megha¬
tározása.
A magyar képzőmüvészeti társulat.
d) A lefolyt évi működéseknek előterjesztése.
e) A pénzek kezelését kimutató jelentés és számadások átvizsgálása.
E társulat czélja a magyar müvészetét, annak kifejlődését és felvirá¬
f) A társulat alapszabályainak netalán szükséges változtatása, — mely
gozását lehetőleg előmozdítani, a szegény sorsú tehetségesb müvészeket
esetben, kétharmad rész szavazattöbbsége kivántatik.
segélyezni, és a sors csapása által ínségbe jutottakat gyámolitani.
A közgyülést, az elnök, vagy annak akadályozása esetében az igazga¬
Ezen nehány szóban foglaltatik azon eszme, melytől vezéreltetve
tóság mártius havának közepe táján hivja össze, szükség esetében azonban
megalakul az első magyar képzőmüvészeti társulat.
Azt hiszszük, felesleges hosszasan fejtegetni a társulat hasznos sőt az elnök máskorra is hirdethet közgyülést. A jelenlevő tagok szótöbbsége
szükséges voltát. Mindenki meg van győződve arról, mily életkérdés volt a határoz.
IL Az igazgatóság melynek teendői :
m. t. Akadémia megalapítása a honi irodalom és tudomány felvirágoztatá¬
a) Saját kebeléből elnököt választ egy évre, ki sürgető esetben 25
sára : ép oly lényeges szükség a magyar művészetre nézve egy ily pártoló
forintig utalványozhat, a választmánynak igazólandólag.
intézet.
b) Az előfordulandó minden mükérdéseknél az igazgatóság saját kebe¬
Még festészeti akadémiával sem bir a magyar; s átalában szegények
léből
kettőt, a társulat összes tagjaiból pedig három szakértő tagot választ
vagyunk a művészetet pártoló intézetekben.
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kik a pályázatra beküldött müveket függetlenül megbírálják; joguk azonban tatik meg, mely esetben, ha a jelenlévő tagok szavazatai egyenlő részre
G
SJ gyülésen túl tovább nem terjed. Megjegyzendő : hogy azon tagok, kik¬ oszlanak, az elnök döntő szavazattal bir.
nek műve felett az igazgatóság tanácskozikj ilyenkor részt nem vehetnek
V. A t á r s u l a t h i v a t a l n o k a i .
a gyülésben.
1.
A
titkár,
ki
a
gyülésekben előadó, viszi a köz és az igazgatóság
c) A pénztár állapotához képest pályazatokat tüz ki, az erre beküldött
üléseinek
jegyzőkönyveit,
társulat levelezéseit, s egyéb megbízásokat, úgy
műveket vagy vázlatokat megítéli, és a kiadásra alkalmas műveket meg¬
a
pártfogónak
a
társulat
mibenlétéről,
s nevezetesebb ügyeiről időnkint
választja,
teendő
hivatalos
jelentéseket.
Szavazattal
azonban nem bir.
d) A társulat mindazon kitüzött czéljait foganatosítja, melyek a köz¬
2. A pénztárnok, ki a társulat tőkepénzeit s évi jövedelmeit kezeli, az
gyülés teendői közé nincsenek sorozva. Ezenkivül czélszerü javaslatokat
igazgatóság elnöke által utalványozott fizetéseket teljesiti, a számadásokat
terjesztethet a közgyülés elé.
elkészíti, azokat, az igazgató választmány elé terjeszti.
e) A pénzek kezeléséről szóló pénztárnoki kimutatást évnegyedenként
VI. A t á r s u l a t feloszlása.
megvizsgálja; a társulat vagyonának gyarapításáról gondoskodik; a pénzek
felett őrködik és rendelkezik — melyeket a pesti takarék-pénztárba tesz le
Ha a társulat feloszlása jőne szóba, ilyenkor külön közgyülés hirde¬
-— és a számadások eredményét a közgyülés elé terjeszti.
tendő, feloszlása a tagok kétharmad részének szótöbbségével lesz csak
A szolgálati személyzetet, az igazgatóság fog'idja fel.
eldöntendő : ilyenkor a társulat minden javai a létrejövendő magyar fes¬
Az igazgatóság üléseit, annak elnöke hivja össze minden hó első tészeti akadémiát fogják illetni. Ha azonban ilyen akkorig nem létesittet¬
félében. Megtarthatására, a rendes igazgatókból hét tagnak jelenléte szük¬ nek, a magyar nemzeti muzeumban felállított hazai képcsarnok tőkéjéhez
séges. Az előfordulandó bármely kérdés eldöntésére, titkos szavazat állapit¬ lesznek csatolandók.

TÁRHÁZ.
a magyar zenészét is mint különvált önálló miíág hirdethesse a nemzet szel¬
lemi nagyságát, dicsőségét. — Mert dönthetlenül áll az, hogy a mely nem¬
E hét története Kakas Mártontól.
zet önállólag s nemzeties alakban képes a szépmüvészeteket a tudományokat
gyakorolni,kifejleszteni: azt el nem mellőzheti többé a művelt világ, s nagy
Más időtöltés hiányában egymás között hadakozunk.
fontosságu szerepe ki nem maradhat a népek világeseményi működéseiből.
A kedélyek nyugtalanságát nagyon jellemezi a párbajozási kedv.
En nem vagyok az, a ki a párbajt bolondságnak tartja; sőt megvallom, Életre van az hivatva, s élni is fog minden torzsalkodás ellenére is.
Tizenhat hónapja immár, hogy Zenészeti lapjaink működnek, s azon
hogy az olyan ember társaságában, ki a párbajról lemond, épen ugy félek
nem nagy mérvű részvét mellett is, mely irányukban a hazában mutatkozik,
megmaradni, mint az olyanéban, ki hires verekedő.
A párbaj eszméje szerintem praeventiv censura, mely azokat, kik ma¬ biztosan lehet sejteni s észlelni, hogy az általuk elhintett magok nem épen
gukat szabályainak alávetek, megtanítja, szavaikat és tetteiket mérsékelni. kopár, terméketlen kősziklára hullottak. Lapunk szaklap levén, jól tudtuk,
De azután nem is arra való, hogy minden apró hiúsági kérdésért elő¬ hogy azt minden ember nem olvasandja, de nem is olvashatja. Óhajtásunk
rántsuk. Es különösen nem arra való, hogy anyagi kérdéseket üssünk el nem is volt más, mint hogy csak azok méltassák figyelemre, kiket a zene
vele. Például rosz adósomon nem vehetem meg a tartozását azzal, hoo-y érdekel s kik életczélul tűzék maguk elé, azzal foglalkozni s benne mind
párbajjal fenyegetem; valamint alkalmatlan hitelezőmet sem rázhatom le szélesebb ismereteket szerezni. Hogy jelszavunk, melyet zászlónkra irtunk :
azzal a nyakamról, hogy magamat megbántva erezzem s karddal kínáljam a 'magyar zene mivelése s fejlesztése : ezt szükségtelennek tartjuk még csak
fizetés helyett; azt sem hiszem, hogy egyik szinész a másikkal azért vere¬ emlékezetbe is hozni, miután erről mindenkit eléggé meggyőzhet lapjaink¬
kedhessek, mert amaz utjában van s az ő szerepét játszsza, vagy hogy egy nak bármelyik száma is. De hogy e czélból megkezdett irodalmi munkás¬
hirlapiró a másikat provokálja, a miért ez amannak az előfizetőit elcsőditi. ságunk támogatására nem elégséges a főváros pártolása : ezt szabadjon
Mindezek üzleti dolgok; a miknél nincs helye becsületbeli biráskodásnak. kiemelnünk, miután itt épen az ellenkezőjét kell tapasztalnunk annak, mit
Különösen szomoritólag hat ránk az a viszálkodás, a mi külföldön reménylettünk, s különösen oly s azon oldalról, honnan a hideg kézszoritálevő hazánkfiai közt az egyetértés lánczait tágítja. Ismerjük helyzetöket; sokat talán legkevésbbé sem várhattuk volna. — Hogy a nevezett Zenészeti
tudjuk, hogy a tétlenség, a nyugalanság mindenkit ingerültté tesz, különö¬ Lapok mielébb s mentői nagyobb mérvben megfeleljenek kitűzött czéljuksen azt, a ki kardot visel; de a fegyelemnek leglovagiasabb neme az, ha az nak, vagy is : hogy általuk a hazában szétszórt tehetségek egy pontban
egyesülhessenek; a lankadó erők uj életre ébredhessenek; hogy megismer¬
ember a vele egy hajóban evezők hibáit eltürni, sőt palástolni tudja.
tethessük
szellemi harczosainkat, segíthessük a gyengébb igyekezőket, s
Ugy-e bár, ha egy országgyülés pártjai tömegesülnek, senki sem pártol
át a másikhoz azért, mert saját felei közt olyanok is vannak, kik a magán¬ mindennemü munkásságnak s zenénk érdekében tett felfedezéseknek kellő
életben nem feddhetlenek ? — Ugye bár egy csatában senki sem fut át az el¬ tért nyithassunk lapjaink hasábjain : ennek elérésére szükséges a fővároson
kivül még az egész hazában elterjedő részvét s pártolás is.
lentáborba azért, mert tiszttársai közt nőcsábitók is vannak ?
Számos olvasóegylet s kaszinó létezik a testvérhazában; s talán egy
A közélet követeléseiért sok helyzetben el kell felednünk azt, a mivel
sincsen ezek között, melynek valamely tagja érdekkel ne viseltetnék
a magánéletben egymás ellen vétettünk.
Irják fel honfitársaink kardjaik lapjára ezt a régi francziajelmondatot: zenénk- s igy az annak érdekeit képviselő lapok iránt is. Többen lehetnek
pedig olyanok, kik saját erejükből nem tarthatják a kérdéses lapokat. Ha
„Ne me tirez pas sans raison, et ne remettez sans honneur."
csak a nevezett egyletek nagy része is pártfogására méltatná lapjainkat :
„Ne húzz ki ok nélkül; ne dugj vissza becsület nélkül."
már azáltal is oly kiterjedést nyerne azoknak hatásköre, s oly támogató
Egyetértés minden szívben!
K—s M—n.
erejéül szolgálna, hogy erélyes műtétekhez kezdhetne a magyar zene bajai s
mételyeinek orvoslására, melyeknek legnagyobb s veszedelmesebb fészke
A ,. Zenészeti Lapok" iránya és czélja.
leginkább a fővárosban létezik.
A „Z ':zeti Lapok" közelebbi száma Mosonyi Mihály tollából egy
kgyelemreméltó felhivást hoz, melyben a nevezett lapokra vonatkozólag
Egy agg néptanitó halála s végrendelete.
többi között ezeket mondja :
Somogyból, Vésséről, veszszük e tudósitást :
.,, H°gy zenénknek — még jóformán elrejtett — nagybecsü kincseit nap¬
A mult év deczember 12-én megszünt élni a dunántuli ág. hitv. ev.
világra lehessen hozni: kitartó erélyes munkásokra van szükség, kik nem
rettennek vissza semmi nehézségtől sem s kik nem napszámban, napi gyházkerületben a néptanitók nestora, élte 77-dik évében, azon agg Né¬
dyert, de magasabb czélok eléréséért akarnak dolgozni. De mindaddig, mig meth Pál^ kinek arczképét cs életleirását a Vasárnapi Ujság 1859-dik éva zeneművészet terén nem a nemzet kebeléből fognak kikerülni a tanárok, folyamlnak 51-dik száma közölte. Dec. 14-én kisértük örök nyugalomra,
ének-s gyakorló müvészek; nem várhatjuk ama szélesebb mérvű lendület nagyszámu tisztelői s könyező tanítványi jelenlétében. Gyászbészédet
bekövetkeztét, mely zenénk tökéletes kifejlődéséhez mulhatlanul megkiván¬ felette a tb. berényi és véssei lelkészek tartottak. Kevesen voltak a szokat¬
tatik. Hogy munkás kezekben e téren sem lesz nagy fogyatkozás: ezt már lan számu gyülekezetben, kiknek szemeiből könyek ne hullottak volna. Méltó
eddig is jósolhatjuk^ ama számos, lelkesedéstől áthatott vidéki levelek után, s volt reá a becsülettel, érdemekben megőszült néptanitó, emberbarát és
melyek a „Zenészeti lapok" szerkesztőségéhez időnként beérkeznek, s me¬ ántoríthatatlan jellemű férfiu, ki 57 éven keresztül volt a véssei gyüleke¬
lyekből látható, hogy a jó akarat, magasabb ösztön, s zenénk iránti lelke- zetnek közkedvességü tanítója és az iskolának, mint az Isten veteményes
sültségnek bőséges forrásával rendelkezhetni.
kertjének, fáradhatlan szorgalmú kertésze.
Annyi eredetiség, annyi következetesség, annyi jellem és becsületes¬
Eddigelé nem lehetett még jogosan kívánnia a nemzetnek, hogy tudo¬
mányos akadémiájában a magyar zenemüvészetnek is meglegyen az őt ség, mint a mennyi a boldogultban volt, ritka emberben találtatik.
megillető képviseleti osztálya. De előkészitni ezt: szintén egyik komoly fe¬
Ö, ki hű volt Istenéhez, hivatalához, barátihoz, jóakaróihoz, tamtvanyiladata évtizedünknek. A „Zenészeti Lapok" e czélhoz vezető göröngyös utnakhoz, valiágához, hazájához és nemzetéhez, hű volt önmagához is.
egyengetésére vállalkoztak, s törekvésük arra van irányozva, hogy egykoron
Egész életén keresztül örvendhetett ama drága kincsnek az egészség-
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nek. Orvosra és gyógyszerre soha sem volt szüksége. Azt hitte, hogy a'
4- (Uj szaklap.) Székesfehérvárott az ottani tanárok uj tanodái lapot
puhaságnak és kényességnek következménye: betegség. Még utolsó éveiben szándékoznak meginditani.
is fütetlen szobában lakott télen át, s a legnagyobb hidegben fedetlen fövel
4- (Gyorsirói szaklap.) Bécsben közelebb „Der Reporter" czimü
s vékony ruházatban sokszor láttuk, anélkül, hogy legcsekélyebb ártalmára gyorsirói szaklap fog megindulni.
lett volna ilyesmi.
4- (Iparlap.) Pécsett ápril hóban egy magyar iparlap fog megindulni,
De ki tudna feljegyezni mindent ama hosszu, munkateljes életből, ki havonkinti fűzetekben.
midőn meghalt, Véssen, csak három férfiut nem nevezhetett tanítványának !
— Értesítés. Tisztelettel értesitem azon t. cz. honfiak- és honleányo¬
Sok szépet elmondtunk a derék ősz férfiúról életirása alkalmával, de még kat, kik „Utolsó Árpád" czimü drámámra előfizetni szívesek voltak, misze¬
sokkal többet mondhattunk volna. El lehet felőle mondani : a minő volt rint nevezett müvem már sajtó alatt van, azonban egy előre nem látott aka¬
élete, olyan volt halála is t. i. épületes, tanulságos és megható. Csak három dály miatt, az előfizetési iven kitett határidőre nem, hanem három héttel
nap tartotta őt fájdalma, betegsége az, ágyba szegezve. Mielőtt eljött az később, azaz febr. 22-én fog megjelenhetni.
utolsó pillanat, énekelt és imádkozott. Énekelvén a dunánt. sup. által ki¬
E kis késedelmért, midőn t. cz. előfizetőim szives elnézését kérem,
adott Énekeskönyv 40-dik és 41-dik énekét. Miután az éneklést é3 imádko¬ egyuttal kijelentem, miszerint nevezett művemre l forintjával még elfoga¬
zást befejezte, megáldotta az egész gyülekezetet, egy jó tanitót kívánván dom az előfizetéseket, febr. 15-éig. A bolti ár később magasabb leend. —
neki, lelkét Atyjának kezébe ajánlotta s lelke erre elhagyá a testet, mely¬ Tisztelettel vagyok Sárospatakon jan. 23.
Várady Gusztáv.
ben oly soká munkálkodott.
— (Szinházi fölhívás.) Miután a szabadkai és soproni szinházakon
A gyászhir hallatára, a helységből seregesen tódultak a kedves halott kivül a szegedi szinházat is kivevém, társulatom e színházak közönségei igé¬
megnézésére, egyik tanítványa ezt a jót, a másik azt mondá róla. A gyüle¬ nyeinek megfelelőleg óhajtom szervezni; azért fölhívom a vidéki t. cz. szinékezet pedig a templomban 14 napig az oltárt és szószéket gyászruhával szeket, színésznőket, kardalnokokat, kardalnoknőket, s különösen egy jó
karmestert, kik az év külön szakaiban a három szinháznil működni óhajta¬
bevonva tartotta.
De ha megismerkedtünk e felejthetlen néptanitó tanulságos életével, nak, bérmentett levelüket f. é. martius l-ig Szabadkára, azontul Szegedre
lássuk végrendeletét is, hogy még inkább lehessen alkalmunk megítélésére s küldeni sziveskedjenek. — Szabadkán, januárban
szivünkben megőrizni annak emlékét, ki méltó a megemlékezésre. Mielőtt
Szigethy Imre m. k.
azonban végrendeletének egy részét elmondanám, szükség figyelmeztetni a
a szabadkai, szegedi, sopronyi szinházak igazgatója.
közönséget arra, hogy mily csekély évi jövedelme volt boldogult Németh
Pálnak, mint véssei tanitónak, mellékes jövedelmei pedig nem voltak. És
Ipar, gazdaság, kereskedés.
mégis e véssei gyülekezet temploma felépítésére hagyott 800 ftot osztr,
4- (A marhavész) legujabb jelentések szerint megszünt Arad város¬
ért. A soproni evang, iskola tanitó-képezdére 50 ft o é. A soproni tápinté¬
zetre 50 ft. A somogyi evang, egyházmegye könytárának 20 ft. A véssei ban, Nógrádmegye egész területén, jászkunkerületi Jákókalma és Fény¬
iskolában évenkinti megjutalmazására a legszorgalmasabb tanítványnak 50 szaru, végre biharmegyei Madarász, Kisháza és Hosszuasszó helységekben,
ft évi kamatját. Vagyonának többi részét legközelebbi rokonainak hagyá s hol is, az utóbbi hely kivételével, a zárlat mindenütt meg van szüntetve.
Ellenben e járvány ujabb kitörése történt veszprémmegyei Nemes-Szalók
azoknak, kik előtte kedvesek valának.
Ki hozott ennél e században egyházának, gyülekezetének nagyobb ál¬ helységben.
4j (A londoni kiállitáson Somogy erdei is) képviselve lesznek.
dozatokat évenkinti jövedelméhez képest ?! Legyen áldott tehát az ő emléke
közöttünk! Áldás lengjen porain! Nyugodjék, a hosszu küzdés után bé¬ Ugyanis az Eszterházy herczeg-féle uradalmak bérlője Somogy erdeinek
megismertetése végett nemcsak technikai feldolgozásra alkalmas mintafá¬
kével! — Sz. S.
kat, hanem tengeri árbocznak való fát is küld oda a maga egész nagyságá¬
ban, mely valószinüleg kiállja a versenyt Európa bármely árbocznak való
Irodalom és művészet.
fájával.
+ (^4 „Magyar Sajtó") e hó elejétől kezdve jeles munkatársakat nye4- („Virág- és gyümölcskiálliiási cs arnök- eyylet.") Ez teljes czime
rend, kik e lap közérdekességét kétségkivül nagyban emelendik. Jókai Mór
azon
egyletnek,
mely a muzeumi sétány javára, a Muzeum csarnokában ál¬
mint főmunkatárs lépend ismét a ,,Sajtó" szerkesztőségi személyzetéhe, s
kivülemég munkatársakul ajánlkoztak : Alniásy Pál, id. gr. Bethlen János, landó gyümölceés virágkiállítást tervez, s melynek alapszabályai legközelebb
Benyiczky Lajos, Ivánka Imre, gr. Károlyi Sándor, Komáromy György, b. fölsőbb helyre fognak terjesztetni.
4- (Boros gazdákat érdeklő.) Pécs vidékén a napokban trieszti bor¬
Podmaniczky Frigyes, és Tisza Kálmán. Oly férfiak, kiknek szabadelvü né¬
zeteik, hazaszeretetök a mult országgyűlés folyamából is eléggé ismerete¬ kereskedők jártak, a jobb borok közt nagyobb vásárlásokat teendők; mivel
azonban a hordókat többnyire mindenütt czimentérozatlan állapotban lelték,
sek. Szándékba vett működésök jelszava : „Szabadelvü Magyarország!"
a vásárlást abban hagyták, nem akarván zsákban macskát venni.
4- (^4 magyar Akadémia kiadásában) a következő uj munkák jelentek
meg : „Mathematikai s természettudományi közlemények, vonatkozólag a
Köaintézetek, egyletek.
hazai viszonyokra. Szerkeszti Szabó József. I. kötet. Tartalma : A pesti
levéllábu héjanczok, Chyzer Kornéltól; a budapesti kandicsfélék, Tóth Sán¬
4- (A pest-budai alagut-társulat) jan 27-én tartá gr. Károlyi György
dortól ; Geológiai tanulmányok Buda és Tata között, Hantken Miksától. A elnöklete alatt évenkinti közgyülését, melynek kezdetén felolvastatott az
könyv 278 nagy nyolczadrét lapra terjed, s számos rajz van hozzámellé¬ évi jelentés, melyből átveszszük a következőket : A legutóbbi közgyűlésben
kelve. — Megjelent továbbá : „Chrestomatia finnica. Finn olvasmányok a választatott bizotmány első ülésében alelnöknek Wodianer Albert urat,
finn nyelvet tanulók szamára." Szerkesztette Hunfalvy Pál. 580 nagy nyol¬ igazgatótagoknak Kochmeister Fr., Clark A., Herrich E., Riedlé M. és
czadrét lap; ára 3 ft. — Végül negyedrét alakban jelent meg : „Utasitás Waldheim János lovag urakat választá meg Clark A. az ügykezelő igazgató.
meteorologiai észleletekre. A m. tud. Akadémia math. s természetűd, bizott¬ Az igazgatóság egyszersmind rajta volt, hogy a legutóbbi közgyűlésben
ságának megbizásából kidolgozta Sztoczek József polytechnicumi tanár s hozott határozatokat megvalósítsa. A pénzügyi jelentésekből kitünik, hogy
akad. r. t." 70 lap.
az egylet évről-évre gyarapszik, s különösen a buda-kanizsai vasútvonal
4- (Az „Országgyülési arczképesarnok") jól sikerült 2-dik lapja is megnyitása a forgalmat nagyban előmozditá. Az 1861-iki jan. 27-től, dec.
megjelent, s hozza Lónyay Menyhért, b. Eötvös József, Ghyczy Kálmán, 31-kéig számitandó időköz bevételeit és kiadásait összehasonlitva, 27,018
Szalay László, Trefort Ágoston, Kende Kanut, Missics János, gr. Almásy frt. 82 % krnyi fölösleg maradt. Az igazgatóság azt inditványozza, hogy e
György, gr. Bethlen József, Ivánka Imre, Ballagi Mór, Dániel Pál, Királyi fölöslegből 22050 frt. a 4200 részvény 5 % százalékainak megfizetésére, a
Pál, Faúr János, Murgu Euthin, Mihályi Gábor, Inkey Ádám, Böszörmé¬ fenmaradt 4968 frt. 82% kr. összeg harmadrésze 1656 ft. 27% kr. az alap¬
nyi László, Urházy György, Beöthy Zsigmond, Virágh Dénes, Mülek Fe¬ szabályok 9. §-aa szerint tartaléktőke alapítására fordittassék, a többi
rencz, Rónay János, Szilágyi Virgil arczképeit, az ügyes Marasztoni pedig 162 frt. 55 kr., mint áttételt leszámítva, osztaléknak maradna, Ez
ajánlat szerint a második szelvény 5 % százalékkal 6 frtért volna bevál¬
rajza után.
4- (Népies füzetek.) Heckenast Gusztáv a ponyvairodalom terén ked- tandó. E jelentés, elolvastatása után, tárgyalás alá vétetett, s az igazgatói
vezőleg ismert Tatár Pétertől több népies fűzetet fog kiadni, melyeknek javaslat értelmében hozattak a határozatok. A krisztinavárosi alagut-portale
a vár lejtőjén levő telkek leendő eladásából fog kiépíttetni. Az alapszabá¬
elseje „Debreczeni vásárfia" czim alatt, két iven jelenend meg.
4- (t/)-zeneTOüueA;.)Treichlingernél legujabban a következő zenemüvek lyok értelmében kilépett 8 választmányi tag közöl : gróf Andrássy Manó,
jelentek meg : „lrén " Zongorára szerzé Vidor Emil. — „Ilonka-csárdás." Clark Ádám, Lónyai Menyhért, Mannó István, Riedlé Miksa és Sárváry
Zongorára átirta Konkoly Thege Miklós. — „Ürge-csárdás." Zongorára al¬ Antal ismét; Rosa Lajos és Karlovszky Zsigmond pedig ujra választattak.
kalmazta s Ghyczy Pálnak ajánlja Konkoly Thege Miklós. — Katicza-csár- Gróf Károlyi György elnök, valamint az igazgatóság tagjainak a közgyülés
a társulat nevében köszönetet szavazott. Ez ülés szép emberbaráti tettel
dás." Zongorára átirta Konkoly Thege Miklós. Mindegyiknek ára 60 kr.
+ Az Engel és Mandelló által „Ifjusági könyvtár" Vl-ik kötete öt fejeztetett be. Az alagut volt titkára hátrahagyott árváinak tutora ugyanis
csinos kőnyomatu képpel megjelent. E kötet, mely „Népisme" czimet visel, folyamodványt nyujtott be a társulathoz, hogy mondana le nagylelkűen a
a világ mind az öt részéből érdekes népismertetéseket hoz, a legjobb forrá¬ titkár hivataloskodása alatt szenvedett károk megtéritéséről. Ámbár e kár
sok után Almásy Tihamér által kidolgozva. íly fajta olvasmányokat aján¬ 22,000 frtra rug, a társulat az árvák javára lemondott róla.
lunk leginkább az ifjuságnak. A jelen kötet ára 1 ft 80 kr. — Ugyancsak
4- (A magyar tud. Akadémia mennyiségtant és természettudományi)
Engel és Mandellonál jelent meg : „Időszaki vezérfonal az egyetemes törté¬osztályának jan. 27-iki ülésében, melyen ezuttal nagyszámu hallgatóság
nelemhez iskolai és magán használatra. Irta Vámossy Mihály, a pesti ref. volt jelen, Xántus János foglalá el akadémiai székét. Érdekes felolvasásának
gymnasiumban a történelem és magyar nyelv tanára. E hasznos könyv min¬ tárgya volt : „Adatok a tenger természettani földiratához." A tenger phyden nevezotesb világtörténelmi esemény évszámát magában foglalja a leg¬ sikai geographiája még uj tudomány, s annak fogalmáról különféle vélemé¬
régibb időktől napjainkig. 220 lapra terjed, s ára 1 ft 50 kr.
nyek léteznek. E tudomány, mely alatt legujabb időkben a tenger gazdá-

59
szatát értik, nagy előhaladásokat tőn; most már tudja a hajós, mily irányban
minő szeleket kell várnia, ismeri a légömlések okait, változatát és idejét, a
tengeri viz alkatrészeit, s tudja, minő hatással bir a tengeri viz sós eleme a
szárazföld éghajlata és időjárására. Xántus ez uj tudomány átalános vázlata
után áttért Ehrenbergre, ki különösen a gyöngykagylók vizsgálatával fog¬
lalkozott. Ezen, feszült figyelemmel hallgatott előadás után Györi akart
mennyiségtani felolvasást tartani, de minthogy sok elintézni való ügy me¬
rült föl, elolvasottnak tekintetett. Felolvastatott a selmeczi földrengésről
beküldött jelentés. Több véleményadásra beküldött kézirat visszaküldése
határoztatott, miután az Akadémia ilyesmikkel nem foglalkozhatik. Hatá¬
rozatba ment, hogy az elhunyt Petényi Salamon hátrahagyott iratai ki fog¬
nak nyomatni. A nyelvtani bizottmány a többi bizottmányok mintájára fog
szerveztetni.
4- (A magyar gyorsíró-egylet) ma vasárnap d. e. 10 órakor szakgyülést tartand, melyben Fenyvessy Adolf a gyorsirási rendszer jóságának
alapfeltételeiről fog értekezni. Minthogy az egylet ülései nyilvánosak, eze¬
ken a nem tagok is jelen lehetnek. A kik az egylet tanításait mint gyakorló
tagok élvezni kivánják, jelenthetik magukat Gászner Lajos elnöknél (czukor-utcza, 9. sz.) vagy Fenyvessy Adolfnál (váczi-ut, 60. sz.) Ezen urak a
gyorsirást az egylet nevében fogják a gyakorló tagok számára előadni.
. + (A képzőmüvészeti társulat) nyilvános kiállításokat is akarván ren¬
dezni, e czélból fölkéri azon testületeket, egyes hazafiakat és müvészeket,
szóval mindazokat, kik az épitészet, szobrászat és festészet ágához tartozó,
& más, valósággal létesült épitészeti tervek, festmények stb. birtokában
vannak, sziveskedjenek azokat hű másolatban vagy fényképezve a társulat
gyüjteménye számára megküldeni.

Ili aj ság?

+ (Egy felbőszült korcsmáros.) A Szathmáron megjelenő „Tárogató"ban olvassuk : Január 9-én egy, a város határában levő korcsmárostól a
pénzügyőrök mintegy négy mázsa dohányt elkobozván, ennek beszállítására
a korcsmáros egyik csőszszomszédját fogadták fel; a fuvaros a dohány behoza¬
tala után visszatértében a korcsmáros s fiai által megtámadtatva, miután
fején egy kettős lövetü lőfegyverrel ütést kapott, szánjával megfutamodott.
Ezen nap esteli óráiban a korcsmáros s ennek két fia ismét a szegény ember
lakára törtek, de be nem mehetvén, az ablakon belőttek, s mire a csősz
házából kijőve, azt leverték — mi közben a nálok levő lőfegyver is ütés
közben elsült és szélylyelszakadt. A csősz neje a ház fedelén megmenekül¬
vén, kiáltozni kezdett, mire három pénzügyőr segitségével a csősz megmen¬
tetett; a bünösök befogattak s katonai törvényszék elé fognak állíttatni.
4- (Ördögöt fogtak.) Kétpárisi tolvaj látja, hogy egy fuvaros a kocsi¬
ján levő ládákat rendkivüli elővigyázattal szállitja. Azt hivén, hogy a lá¬
dák, tudja Isten, mily nagy kincset rejtenek, a fuvarost elcsalják kocsijától,
s egyik ládát gyorsan leemelvén, azzal sietve tovább inainak. A mint aztán
a titokteljes ládát felnyitották, egy méhraj rohant ki belőle, egyenesen a
tolvajok szemének. Persze, hogy rögtön segélyért ordítoztak; mire azonnal
ott is termettek segitségökre a — rendőrök, kik hogy annál könnyebbnn
megmenthessék őket a méhek fulánkjaitól, szépen bekísérték a börtönbe.
4- (Természeti ritkaság.)\A Miskolcz melletti Saly helység közelében
az ottani bérczekből egy patak bugyog elő, mely egy mérföldnyi távolra a
fold alá rejtőzik el; a pozsonyi lap szerint, egy idő óta e patak rendes szine
vörösesre, majd feketére változik, minő az aludt vér szine. E csudálatos
változás mindennap délelőtt ismétlődik és másfél óráig tart. A szomszéd
Kecs-helységben is a bérczekből ily forrás ered, melynek vize szintén átvál¬
tozik, ugy hogy a környékbeli lakosok undorodnak e viz használatától.
4- (Borzasztó szerencsétlenség.) A leobeni Drache-féle kőszénbányák¬
ban jan. 24-én éjjel megrendítő szerencsétlenség történt. A bányakürtő
ugyanis ismeretlen okból meggyűlt, s a bányába hatott fúst és gőz, az ott
foglalkozott 100 munkás közül 24-et megfojtott. A bányában nem történt
égés.
+ A Veszprémben tervezett Széchenyi-szobor) nem fog létrejöni; az e
czélra begyűlt adakozások hovaforditása még nincs elhatározva, de való¬
szinüleg szellemi emléket állitnak oelőle, Veszprémben egy Széchenyi nevét
viselő közhasznu intézet életbeléptetésére szentelvén azt.
4- (Al apácza.) Az egri kórház főorvosa figyelmezteti a közönséget,
hogy a vidéken egy nő ál apácza öltözetben a kórház számára kéregét. Mi¬
után íly gyűjtésre a nevezett intézet senkit meg nem bizott, azért ama kéregető ál apácza csalónak tekintendő.

4- (Holnap lesz az első „irói estély") az irói segélyegylet javára az
„Európa" teremében, következő műsorozattal : 1. Kettős, két zongorára;
2. Dalok, énekli Bignio; 3) Szavalat, Szerdahelyi által; 4) Magánének a
„Székely leány"-ból, énekli Hollósy L.-né; 5. Áb/ánd, gordonkára, előadja
Szubovics; 6. Kettős dalok Mendelssohntól, éneklik Huber J. és Voggenhuber V.: 7. Reményi hegedüjátéka; 8. Szavalat Prielle Cornélia által¬
it. Magyar dalok, énekli Füredi; 10. Hatos dal „Luciádból, éneklik HollosyL.-né,Huber Ida, Ellinger, Bignio, Kőszeghy. A jelen idény alatt több
íly estély hirszermt nem fog rendeztetni.
I.JÍ . t (fótékoiysáff-)
Steingassner a „Magyar királyhoz" czimzett kávé¬
ház tulajdonosa jan. 28. és 29-iki egész bevételét a budai népszínháznak s a
pesti jótékony nőegyletnek ajánlta fel.
4- (Gr. Apponyi György országbíró visszalépéséről) ismét sűrűn kez¬
denek beszélni, sőt a „S C." szerint, jól értesült körökben utódjául gr.
(Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez a fefolyt héPéchy, abauji főispánt emlegetik.
héten beküldetett:
+ ( Születési statisztika.) Pesten a mult hóban született összesen 500
— A budai népszinház számára: Vönöczkről (Vas) Spissich László
gyermek, ezek közt 260 fiu, s 240 leány, törvényes 300, törvénytelen 200. ur 5 ft.
4- (Indiai shawlok.) Londonban közelebb 2000 db indiai shawlt árve¬
A Petőfi-szoborra: Pestről Cs. L 60 kr., P. J. 60 kr., B. J. 30 kr.,
reztek el, melyekért 2,290,250 frankot vettek be.
S. E. 60 kr., K. K. 30 kr., J. E. 1 ft. Sz M. 30 kr., N. Gy. 30 kr., J. J. 60
4- (Zsinagóga-fölszentelés.) A nagy-kanizsai izraelita község jan. 31. kr. S. E. 40 kr. Összesen 5 ft. (S. E. által).
volt megülendő ujonnan épült zsinagógájának beszentelési örömünnepét. A
szent szertartásokat a szegedi főrabbi, Lőw Lipót, magyar szónoklat mellett
Nemzeti szinházi napló.
volt vezetendő.
4- (A horvát-szlavón udv. kanczellária), mint a ,,P. Ll." Zágrábból
Péntek, január 24. „Tinódi.-' Eredeti szinmű 5 felv. Szigligetitől.
"értesül, épen oly nagy kir. pecsétet nyerend, minő a magyar udv. kanczelSzombat, jan. 25. „Robert és Bertran." Ballet. „Fortunio dala." Ope¬
láriáé, csakhogy a hol ez utóbbiban a magyar czimer van, ott abban a há- rette 1 felv. Á mi az első darabot, t. i. az 5 felvonásos balletet illeti, jobban
xomegy királyság czimere lesz, a magyar czimer pedig azon helyre jut, a szerettünk volna helyette egy kis talpraesett vigjátékot. Hogy pedig nem¬
mely helyen a magyar kanczellária pecsétjén a háromegy királyság czimere csak mi gondolkozunk igy, bizonyitja az, hogy igen sokan nem várták be a
van. Az aláirás ugyanaz marad, t. i. ő Felsége középczime.
hosszura nyult előadás végét. A „Fortunio dala" már akkor is, midőn
4- (Népes bál.) Aradon közelebb ment véghez az első álarczos bál, Offenbach franczia társasága színpadunkon vendégszerepelt, kedvező fogad¬
Toppant közönség jelenlétében, levén összesen hat ember, kik közt két álar- tatásban részesült, s a tetszés most, midőn saját szinházi személyzetünk adta
•czos őgyelgett. A kolozsváriak pedig még az aradiakon is kitettek, ott meg elő, még sokkal nagyobb, sokkal átalánosb volt. E darabban aránylag sok
két férfi és egy nő képezte az egész bálközönséget. No de se baj! majd tan¬ női szerep fordul elő, melyek Huber Ida, Bognár Vilma, Némethiné, Szilá¬
czolnak Sopronban az egész Magyarország helyett. 23 bál erre épen elég¬ gyiné és Korcsek L. Kezeiben voltak, kik mindnyájan, de különösen a két
séges,
első, oly talpraesetten működtek közre, hogy aligha csalódunk, ha a mai
4- (Besztercze város jellemzésére) megemlítjük, hogy ott három ka¬ előadást sikerültebbnek mondjuk, mint azt, mit ugyan e darabban Offenbach
szinó van : a polgári, a nempolgári s a tiszti és hivatalnoki kaszinó. Pedig társulatától láttunk. Szerdahelyi „Fortunio mestert" s Markovics Ilka egy
alkalmasint egyben is megférnének, mert a város összes lakossága csak 6000 férfiszerepet jól adták. Legtöbb tapsban részesült Bognár Vilma.
lélekre megy. A beszterczeiek, nem vallják azt az elvet, hogy „tartsunk
Vasárnap, jan. 26. „Fortunio dala.''Operette. „Egy csésze thea." .Vig¬
össze!"
játék 1 felv. A mai est egyike volt a legélvezetesbeknek. A nagy tetszéssel
,
+ (Hallgatott az okos szóra.) A „P. Lapok"-ban olvassuk, hogy nem fogadott uj operette ezuttal még a tegnapinál is összevágóbban adatott. Az
regiben több baranyamegyei szürös-bundás atyafi unalmában összeállt kör- „Egy csésze thea" is igen jól mulattatott, mi a darab életrevalósága mellett
vadaszatra az urodalmi tilosban. Az egyik egy nyulat teritett le szerencsé¬ Prielle Kornélia, Lendvai és Szerdahelyi müvészi játékaiknak köszönhetőik-' m i 1 T ő n . a Járásbeli főbiró utjában esetlegesen épen feléjök tart. A Közönség igen szép számmal volt jelen, pedig tegnap óta veszélyes vetély¬
tobiro keményen megmagyarázta az atyafinak a törvényből, hogy kinek társa van szinházunknak a szomszédságban, t. i. Carré lovartársasága,
tulajdona ama nyul. A szigoru felvilágositás az atyafit annyira meghatotta, melynek előadásai rendszerint tömegesen látogattatnak.
hogy a nyulat azonnal elvitte az illető tisztséghez és az átadásról téritvényt
Hétfő, jan. 27. ,,Az utolsó levél." Vigjáték 3 felv. E darabnak, ugyszól¬
kért, mit még azon ijedtében bevitt a főbiróhoz bemutatás végett.
ván, meséje sincs, s mindamellett oly érdekes, hogy e tekintetben igen kevés
4- (Az erdélyi kir. kormányszék leköszönt tanácsosai helyébe) a „Ko¬ darab mérkőzhetik vele. Szerző e müvével nem akart egyebet, csak mulatrunk" eddigelé, mint bizonyost a következő kinevezéseket jelenti: Herberth tatni, s ezt el is érte a legnagyobb mértékben. A szereplők közt, kik e dara¬
Eduárd, Pap Alajos, Bolloga Jakab és Koronka László. — Ugyanott ol¬ bot átalában igen jó kedvvel szoktak adni, legjobban kitüntette az igen szép
vastuk, hogy az erdélyi udv. kanczellária körében azt rebesgetik, hogy a számu közönség Prielle Kornéliát és Szerdahelyit.
legfelsőbb törvényszék Bécsbe fog vitetni.
Kedd, jan. 28. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Erkel Ferencztöl.
4- (Nagybányán a farsang) nem sok élvet kinai. Jan. 22-re egy
Szerda, jan. 29. Először : „Az istenhegyi székehjleány."^reáeti szinmű.
nyilvános tánczvigalom volt hirdetve, melyre azonban nő egy sem, s férfi is 3 felv. Jókai beszélye után irta Szigligeti.
•csak alig egypár jelent meg.
Csütörtök, jan. 30. „Don Pasquale." Vig opera 3 felv.

Szerkesztői mondanivaló.

Budai népszinház.

5867. Vésse. Sz. S. Az arczképet és életrajzot kérjük.
Jan. 24. „Szegedi kupccz." Népszínmű 3 felv. A nem nagyszámu kö¬
58H8. Gyalu. K. A Am. évi 41 számmal nem szolgálhatunk.
(Kiadóhivatal.)
zönséget felvonások közt Patikárus népzenetársasága mulattatá jó magyar
5869. Karczaííi társaskör. A 43-ik szám is végkép elfogyott. Igen sajnáljuk,
darabjaival. A barna fiuk oly lelkesen huzták, mintha jó pénzért munkál¬ hogy e részben t. előfizetőink kivánságát most már nem teljet-ithetjuk. (Kiadóhivatal.)
kodtak volna, pedig csak hazafias szívességből, dij nélkül léptek föl, hogy
5870. Makó. Sz. S. Küldeményünket eddig vette ön; fogadja ön köszönetünket
ők is hozzájárulja! ak a népszinház sulyos anyagi viszonyai enyhítéséhez. A is. Ha nem köti ön ajánlott dolgozatát bizonyos időhöz, hanem ránk bizza a napvilágra¬
hozást, akkor szivesen fogadjuk.
szereplők közt Par tény i és Molnárné méltók a kiemelésre.
6871. Kolozsvár. B. Gy. A „42 ivböl álló kézirat" a mi czéljainkra nézve és la¬
Jan. 25. „Pünkösdi királynő." Szigligeti népszínműve 3 felv. Ez este punk terjedelméhez képest igen sok. Meg kell köszönnünk a szives figyelmet.
Bolnai is föllépett, Shakespeare ,,Julius Caesar"-jából felolvasást tartván,
;;872. A három sas. íly gyarló technika mellett a legszebb eszme is hatástalan
meglepő sikerrel. Jellemző hanghordozása az indulatok legkisebb árnyala¬ maradt.
tait is hiven fejezé ki. íly felolvasások nálunk eddig egészen ismeretlenek,
6873. Pes*. S. R. Hasonló tárgyról értekezik egy terjedelmesebb czikkünk, mely
de azon figyelem s érdekeltség, melylyel a közönség Bolnai minden szavát legközelebb meg fog jelenni s az önét rég megelőzte.
5874. Érzékeny roniáiirzok. Valamely bohó-lapban igen méltó helyet foglal¬
kisérte, reméltetni engedi, hogy mielőbb népszerűekké válnak.
Jan. 26. „Háromszéki leányok." Szigligeti, ez uj müvével, melyet Jó¬ hatnának, mint igen talpraesett furcsaságok.
5895. A dainuk jutalma. Fiatal zengemény. A P. U. teljes számu példányai még
kainak egyik novellájából dolgozott át, szinműirodalmunkon egy szikrát
kaphatók.
sem lendített, sem saját érdemkoszorujába uj babérlevelet nem tüzött. Ha
5876. Genyéte. P. D. Meg volt már emlitve lapunkban, hogy ama bizonyos rajzon
egy felvonást meggazdálkodott volna, valószinüleg sokkal jobban üt ki, az a „köcsög
kalap'" véletlenül nőtt olyan magasra a rajzoló ónja alatt. A többi „mon¬
mint igy, a midőn annyira ki van nyujtva, hogy több helyt szinte kilyukadt danivalót" megértette a kiadóhivatal, mely boldog uj évet kiván s arra kéri az illető elő¬
mely lyukakat aztán oda nem illő episodokkal, fölösleges jelenetekkel kel¬ fizetőket, hogy tiszta, olvasható irásban küldjék be neveiket, hogy soha többé u helyett
n-t ne olvassanak.
lett betölteni.
5877. Bánk bán költőjéhez. Jelen viszonyok közt kéziratban kell maradnia.
Jan. 27. „Bánk bán." Eredeti dráma 5 felv. Katona Józseftől. Molnár
5878. Baja, D. P. Ismét egy haszonvehetlen vers 20 krért. Már megirtuk egyszer,
igazgató jutalomjátéka Nagyszámu közönség, mely a jutalmazottat kilép- hogy ne
tessék fáradni. Kosárszámra gyűlnek nálunk az ellelék, anélkül, hogy az illető
tekor dörgö éljenek-, tapsok- és koszorukkal üdvözölte, tisztelői pedig két beküldők oly zaklatólag szükségesnek tartanák a kritikát kora szülötteikre.
szép ezüstgyertyatartóval lepték meg. Mind e kitüntetésekre Molnár nem¬
5879 Szob. K. J. A levelet átadtuk kiadó hivatalunknak, mely kész örömmel telcsak mint fáradhatlan buzgalmu igazgató, de mint jeles szinész is teljesen jesitendi a teljesithetőket. Mi is felhasználandjuk befolyásunkat, bár a tárgyak nem sza¬
érdemes. A czimszerepet igen szép sikerrel adta, mit a közönség kellőleg kunkba tartoznak. Szerkesztőség és kiadóság két külön vármegye Az egyik nem szokott
másik dolgába avatkozni, hanem lelkiismeretesen iparkodik teljesiteni a maga körében
méltányolt is, zajosan kitapsolván őt minden felvonás után. „Melindát" aa rámért
feladatot.
Szépné sok bensőséggel adta. Szerdahelyi Nelliben nem igen ismertük fel a
5880. Kecskemét. V. K. I Elintéztük. A „Kath Néplap" félévi ára 1 ft. 66 kr.
büszke, nagyravágyó Gertrud királynét.
A „Fekete Leves" nem fog megjelenni. A fenmaradt 3 ft. 65 krra nézve várjuk az intéz¬
Jan. 28. „A háromszéki leányok." Népszinmű 3 felv.
kedést.
Jan. 29. „Szilveszter-éj'." Népszinmű 3 felv.
Jan. 30. „Házassági három parancs." Vigjáték 3 felv.
©Nap¬
Katholik. és Protest. Gfir.-orosz
Hónaptár
naptar
kelet nyüg,
hetinap

SAKKJÁTÉK.
110-ik sz. feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán).

Február

Sötét.
Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütór.
Péntek
Szomb.

Jan. (ó)

Hold¬
Izraelit,
naptar kelet | nyüg,

Adar ó. P2 Földik.
30
3 Balázs 8 50
4 Izidora 9|l0
934
5 Lehel
6 Kegye
7 R kard
lll
8 33Sab

E4G.S.B.A. E 4V.u. 21 G Max.
Balázs püsp. Balázs 22Timotheus
Kors A. Ver. Izidora [23 Kelemen
24 Xénia
Ágota, Mod. Lehel
Dorottya sz. Kegyesk 85 Gergely
Romuald ap. Rikárd 26 Xenoph.
Salamon 27 Ján.Chris
Salamon.
Holdnegyed : 3 Első negyed 6-án, 9 óra 36 percz este.

P15
22
28
*
,32
35
35

TARTALOM.
Báro Podmaniczky Frigyes (arczkép). — Szenes tenger. Szakái Lajos. — Imre
király. Szél Farkas. — Szolnok védelme. (Vége.) P. Szathmáry Károly. —Az északamerikai
hadjáratból (3 képpel). — Az arany történetéből Szabó Ignácz. — Bécs a 15-ik század¬
ban. — Levelek a londoni kiállitásról. II. — A mapyar képzőmüvészeti társulat. —
TárháB : Hogyan élünk? Kakas Márton. — A ,,Zenészeti Lapok" iránya és czélja. —
Egy agg néptanitó halála s végrendelete. — Irodalom és müvészet. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Kózintézetek, egyletek.— Mi ujság? — Nemzeti szinházi napló. — Budai
népszinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár.
a

b

Megjelent, és a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalában s Ráth Mór könyv¬
kereskedésében kapható :

e

d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

„A magyar akadémia palota tervei"

A 105-ik számu feladvány megfejtése.

Dragatintól (Sz.-Wallburgban).
Sötét
A)
Világos.
Sötét.
Világos.
egy nagy fényképészeti mülapon.
Kc5—c 4 :
c 6 — d 5 : A)
1)
1) II b 4 - d 5
c 6 - cö
Az eredeti tervek után készité S I M O N Y I A N T A L .
tetszés szerint.
2) V f 2 — f 5
2) V f 1 — d 1
3)Vfö— c2v.c8;j:
3) H d 5 - b 6 ;
Ára 8 forint.
E szerencsétlen terméknek ezenkivül még három megfejtése van H b 4 — a 6 f
H b 4 c 2 + é s V f 2 — f5 + első lépésekre. De magunk igazolasára, vigasztalásul kellett
E valóban diszes kiállitásu mülap Stüler A. berlini épitész elfogadott
ezt közölnünk, nehogy nngyon feltünő legyen, ha nagy ritkán nálunk is megfordul egy tervén kivül a többi pályázók, u. m. Henszlmann, Fer sel, Szkalmtzky és
hibás feladvány, minőkben a „Berlini sakkujság", e szaklap is bővelkedik.
terveit is hozza. A magyar közönség, mely a palota
llelyeseu fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bár KllTze építészek
P
Meszéna István. — Sarkadon : Nagy Lajos.— T.-Abádon .-Weisz Adolf. — B.-Ujvároson W h e z o ly hazafiui áldozatkészséggel járult kzonyára üdékkel fogja
Kovács Lajos.— Parabutyban : Rothfeld József. — Buzsdkon : N. N. — Kis-Szálláson " » • ' , , , . * ••u, of „ P7 kpiiő mao-varázatul s irányadóul is szolgáland azon
Pusztákfia.— Pesten : Cselkó György. —Pasztán : Kovács Zsigmond. — Tisza-Lökön szemlélni e ™ T f ' / ' V ^ n ^fJnkban a hirlapok hasábjain az akadémiai
Szenger Ede. — AUó-Dabason : Metelka Béla. — Debreczenben : Melegh Gyula. — viták megértéséhez, m d g * napja
8 z e r L z t ő s é g örvend, hogy ily
Poroszlón : Nyilas Alajos. — Kecskeméten : Horváth György. — Gy.-Fehérvárott
i S t éfar^gSó mülapra hivha^a M ^ « •
Horváth Lajos.
—

XII.
hő.

sz. feladvány. — Gold Samutól (Kövágó-Orsön).
a 5.

g 5.
e 8. d 8, d 5. d 6.
b 7.
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

Kilenczedik évi folyam.

6-ik szám.

60

d 4.

C4.

Mint már kijelentettük, az egeiz jövedelem a palota épitési tőkéjének

javára fog

fordittatni.

^ Vasárnapi Ujság szerkesztősége.

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (!«*• magyar-uteza 1. sz.)

Kiadd-tulajdonos Heckenast Gnsztáv. - Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862.

Pest, február 9-én 1862.
A Vasárnapi Ujság hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/> iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ojpénzben. — Az elöfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem utcza 4. szám) bérmentve utasítandó.
(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.)

X á n t u N

J á n o s .

Xántus János hazánkfia, az amerikai polgár és tengerész- nem levén itt kilátása, jövőjét megalapíthatni, 1851. végén Ame¬
mérnökkari kapitány, ki most körünkben tartózkodik s mult héten rikába vándorolt.
tartá nagyérdekü székfoglaló beszédét a m. Akadémia ülésében,!
Itteni küzdelmeinek s életmódjának legjellemzőbb képét festi
jelenleg — és méltán — a legnépszerübb nevek egyike hazánkban. {Xántus maga egy levélben, melyet 1857. év vége felé, akkor mi¬
Egyike ö is azon számosaknak, kik a balszerencse által a honból dőn utazási jegyzeteinek összegyűjtését tervezte, Kaliforniából in¬
kizavartatva, a külföld távol országaiban, idegen viszonyok és ne- j tézett egy honfitársához. E levélben többi között ezeket irja :
héz küzdelmek között nem csak maguk számára voltak képesek, j
„Lássa ön, az én helyzetem különös : eddig egészen ismeretlen otthon.
hatáskört és tisztes állást teremteni, hanem mind szellemi, mind Velenczey, Béldy, Haraszty, és Bölöni Farkas Sándor szintén utaztak
erkölcsi tekintetben, hazájoknak is becsületére váltak. Xántus mintj itten; (azaz nem itten, de Amerikában) de ajánló levelekkel, és tömött er¬
szénynyel ; befutottak néhány nagy várost, s mindenütt a créme közt társa¬
reményteljes, derék ifju 1848. elött csak barátai és szülőmegyéje j logtak,
rövid leírásuk egyoldalu — s a pillanatok lelkesedése alatt irt jegy¬
körében volt ismeretes; neve akkor lön országosan ismertté és |zetek. r
tiszteltté, midőn a mult évtizedben két jeles utazási munkája je- j
En ugy szólván, egy garas nélkül szálltam az amerikai partra, minden
lent meg Pesten, melyek egyike az Északamerikai államokat, má¬ státust bekalandoztam, hogy élelmet szerezzek, s minden élethelyzetben
sika különösen Kaliforniát tárvoltam. Az amerikai mit sem törődik az¬
zal, ki micsoda; azaz mit mivel. A sze¬
gyazza, s melyeknél vonzóbb, részgénység itten nem szégyen, de szeren¬
letesb útirajzok irodalmunkban
csétlenség. Mindenki iparkodni tartozik
még alig jelentek meg. (Legköze¬
moraliter magát kisegiteni, ugy a hogy
lebb fog megjelenni ,,mexikói uta¬
lehet. Én p. o. a körülményekhez ké¬
zása"). Azon közérdekeltségiiél
pest voltam különféle mesterember. De
fogva, melyet legközelebbi haza¬
nem lévén egyszer pénzem, nem vár¬
hattam, hogy helyt kaphassak mint raj¬
látogatása átalában költött, olva¬
zoló, vagy zongora-tanitó; hanem ame¬
sóink bizonyosan szivesen veendrikai szokás szerint, hogy rendes élel¬
nek nehány adatot, derék hazánkfia
mem meg ne szűnjék — mint napszámos
Személyes viszonyaira vonatkozót.
dolgoztam csatornán napokig, övig viz¬
Idegen hangzásu neve daczára,
ben, ásóval. Ugy szólva, ez vetette meg
ügyem fordulatát; mert az illetők ta¬
•Xántus János székely eredetü szü¬
pasztalták, hogy akaratkészség, és erély
lőktől született Somogyban Csokovan bennem — czélomat előmozditották.
nya
nevü helységben 1825. okt.
E l e t e m ezen szakára — noha
5
-én. Iskolái végezte után 1847-ben
(higyje ön el) koromsetét volt, — büsz¬
Pesten letette a köz- és váltóügy¬
kén fogok mindig visszaemlékezni. —
védi vizsgálatot, de mint ilyen mü¬
Kimondhatatlan sátisfactiómra szolgált,
a mint ezen tavaszon Washingtonban
ködni nem szándékozott, miután
lévén, felrándultam — s átutaztam azon
Somogyban már akkor megyei al¬
— (már évek óta kész) csatornán, hol
jegyző volt s az ottani társadalmi
egykor én is izzadva ástam. Több nagy
körökben különféle minőségekben
tekintetü férfiak voltak velem jelen, s a
müködött. Hogy az 1848-i mozga¬
helyet mutatva — elbeszéltem nekik a
lom mennyire s mily irányban ra¬
történetet, s mutattam tárczámból az
ott szerzett dollárok elsejét. Azóta
gadta öt is magával, annak részle¬
ezen férfiak sokkal melegebb barátim,
tes előadását most meg nem kisért¬
mint voltak azelőtt.
vén, csak annyit emiitünk, hogy toll
helyett az ö kezében is kard for¬
Ezt csak az amerikai democratia
gott, s hogy 1849-ben sok viszon¬
illustratiojául.
Sorsom ily viszontagságos lévén,
tagság és kalandozás után, Német¬
természetes, hogy minden elemével a
országon, Németalföldön, Belgiu¬
népnek közel ismeretségben vagyok, s
mon, Francziaországon keresztül
hiszem, jobban értem, mint bár ki más
•Angliába jutott, honnan azonban,
ki eddig hazánkban megkísértette, Ar"*
XÁNTUS JÁNOS.
IU ft}£,

