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Ú j d o n s á g o k .
* (A  természetvizsgálók fiumei nagygyűlésére) 

sokkal többen jelentkeztek, mint a legkedvezőbb 
esetben is várták. A beiratásokat auj . 26 rekesz- 
ték be. A  nagygyűlés Pesten lakó tisztviselői már 
Fiúméba utaztak. Ha találkoznának olyanok, kik 
előleges jelentés nélkül mennek Fiúméba, szept.
3 —5 napjaiban beirathatják még magukat tago
kul, de ellátásukról maguknak kell gondoskod
n ak . A  fiumeiek nagy előkészületeket tesznek 
a lehető szives fogadtatásra. Szept. 2-tól 10-ig 
két nagy estély, három banquett és egy nagysze
rű táncvigalom rendeztetik, mely célokra Fiume 
városa 10,000 ftot szavazott meg. Az étnemüek- 
ről Sacher, bécsi cég gondoskodik, s miután Fiu
me semmi tekintetben sem képes az oly nagy 
vendégseregnek szükségesekkel szolgálni, Bécs- 
ből oda szállittatott már 4200 üveg champagnei,
10,000 üveg asztali bor, 100 akó sör, 6000 pohár 
s végtelen számú kés, kanál, villa stb. Az összes 
élelmi szerek, evő-eszközök stb. 1000 mázsát 
nyomnak s a szállitási költség közel 25,000 frt.

* (A  k ir á ly n é hir szerint, szeptember végén 
Gödöllőre jő. A trónörkös és Gizella főhercegnő 
is meglátogatják az őszszel Gödöllőt. Beszélik azt 
is, hogy a király az őszszel a határőrvidéket lá
togatná meg.

*(A kelet-ázsiai expeditióról) a tudományt és ke
reskedelmi ügyeket illető híreket várunk, s íme, 
viszályról értesülünk. Az expeditió , melynek 
költségeit a magyar állam is viseli, mindenütt 
mint Ausztria küldötte szerepel. Ez ellen felszó
laltak az expeditió magyar tagjai :Xántus és báró 
Kaas Ivor, de e miatt az osztrákok haragra kel
tek és politizálni kezdtek, minek folytán Xántus 
és b. Kaas fölmentésüket kérik a magyar kor
mánytól. Egyébiránt már Xántus nincs is az expe
ditió val, miután a paritást, a dualismust igen fur
csán értelmezték a kelet-ázsiai expeditió hajó-urai, 
legkivált dr. Schertzer, ki azt kívánta Xántus Já
nostól, hogy a nemzeti muzeum számára gyűjtött 
természeti tárgyak felét adja a bécsi muzeum 
részére á t ; noha ő mitsem ád azokból, a mit ez 
intézet részére négyen-öten is gyűjtenek. Termé
szetes, hogy e méltatlan kívánságot Xántus meg
tagadta, mire Schertzer kimondá, hogy ő semmi
féle külön országrészére nem enged gyűjteni, in
kább útlevelet ád az illetőnek. Xántus átvette az 
útlevelet s most Japánban van, honnan a gyűjtés
re engedélyt és pénzt kért a közoktatási minisz
tertől. A  mint halljuk, az engedélyt már elküldék 
neki. Az expeditió felől Shangaiból írják julius 
1-sejérői: A „Donau“ junius 30-ikán indult észak 
felé a Peiso-torkolathoz; azután Checfooba megy 
s a szerződés megkötése után visszaszállítja a kö

vetséget. A  „Fridrich“ kor vette még itt van, s itt 
is marad a hir vételéig, hogy a követ a „Donau*- 
val Japán felé elindult. Ekkor szintén utána 
indul.*

* {Képviselőválasztás). Naszód ismét választott, 
és pedig körülbelül úgy, mint első ízben, mikor 
Papp Zsigmondot egy szavazattal választó meg 
képviselőnek. Papp lemondván, az uj választás
nál a románok ismét visszavonultak, csupán 12 
választó jelent meg, s ezek közül 8 Porutiu Sá
muel kir. tanácsosra ée volt főkormányszéki tit
kárra adta szavazatát.

* (Hunfalvy Pál tudós hazánkfia) ki tudvalevőleg 
a finn akadémia közgyűlésére utazott, Svédorszá
got is meglátogatta, s egy külföldi lapnak igy Ír
nak róla Stockholmból: „Azonkülföldiek között, 
kik e napokban Upsalát meglátogatták, különös 
emlitést érdemel a tudós magyar Hunfalvy Pál. 
Mint nyelvbuvár, tanulmányává tette a magyar
finn nyelvtörzset, s az újkori nyelveken kívül 
ismeri a török, vogul, osztják, észt, finn, lapp stb. 
nyelveket. Most, kisérve neje s két unokája által, 
Liefland,-Esztland,-és Finnlandban utazott, össze
köttetésbe lépve a ne vezet esb tudósokkal; Finn
landban mindenkit meglepett folyékony társal
gása a nép nyelvén; onnan Stockholmon át Up- 
salába utazott, s innen tovább megy Kopenhágá- 
ba az archaeologiai congressusra. A  skandináv 
nyelveket is ismeri, s az északi őstörténelemben 
jártasabb a legtöbb benszülöttnél.“

* (Az országos dalárünnepély) a jövő évben 
Buda-pesten lesz, sz. István napján.

* (Az első honvédzászlóalj lobogója számára) a 
királyné igen szép zászlószalagot hímez. Nem azt 
a lobogót fogja ez ékesíteni, melyet a honvéd ta
nosztályok használnak, s mely csak ideiglenes, 
hanem egy díszesebbet, melyet ünnepélyesen fog
nak fölszentelni

* (A z országos dalár egyesület) 10 db aranyat 
tűzött ki egy megzenésítendő jó  kis kötelményre. 
Pályázott is 29 darab, de a bírálók ezek közül 
csak hármat találtak némileg figyelemre méltó
nak,  ̂ azonban ezek sem ütik meg a mértéket. 
Október elejéig tehát meghosszabbítják a pályá
zatott.

* (Öngyilkosság.) A fővárosban szomorú meg
lepetést okozott a hir, hogy Móczár Ferenc, Pest- 
megye alügyésze, e napokban egy pisztolylövés 
által életének véget vetett. —  Mondják, zilált 
vagyoni állapota indította ezen elhatározásra. Öt 
árvát hagyott maga után.

(Régészet.) Az idei régészeti pályakérdésre két 
mü küldetett be, és ezek közül Hampel Józsof 
jogászé pályadijt, Belicay Menyhérté pedig di-



Kirándulás Helgoland szigetére.
Szép nyári nap reggelén a „ íídyoland“ hajó fe

délzetéről bámultuk Hamburgnál a nagy hajók
kal telt El bét, melyek tömkelegéből alig birt ki
bontakozni. Végre szabadabban voltunk, s hajónk 
nyilsebosséggol haladt tova, futva engedvén csak 
megszemlélni Altonát, moly csak egy csatorna 
által van I lam-
burgtól elvá
lasztva, és a 
méltóságos fo
lyó p a r t j á n  
emelkedő la
kokat. Itt-ott 
nagy hajókkal 
találkoztunk, 

melyek a föld 
legtávolabbi 

részeiből hoz
zák áruikat a 
világvárosba, 

így haladtunk 
reggeli 8 órá
tól körülbelül 
délután 2-ig. 
midőn ('tt.r/ri- 
Venhtí ériünk, 
melynek Vilá
gító t o r n y a  
már messziről 
széniünkbe ötlött, s mely az itt körülbelül 14 
mértföld széles Elbe balpáriján az utolsó város.

Nem sokára a sik tengerre értünk, s a föld el
tűnt szemeink elöl. Leírhatatlan az érzés, me
lyet e percben éreztünk. A szabad tenger, a nagy

Helgoland látképe.

hullámok tompa moraja s a végtelen tengeren 
némileg az egyedüllét érzete, szokatlan le'ki álla
potot idéztek elő. A nagy viz és ég szemlélete sa 
ját parányiságunkat juttatja eszünkbe, s ennek 
érzetében bámulva nézzük a teremtő müveinek 
fönségét.

N é g y  óra 
tájban megpil
lantok a kis 
Helgoland - szi
getet, s nem so
kára csekély 
távolra partjá
tól , horgonyt 
vetettünk. In 
nét c s ő i n  а к 
szállított ma
gára a sziget
re, Imimét a 

fürdő-ven (lé
gek bámuló so
rai közt к (il
lett fogadónk
ba mennünk, 
mely az u. n.

alsó- vái osb \n 
volt, s hóimét 
több száz lép
cső vezet a föl

ső- városba, moly 200— 240 lábnyira van a ten 
ger színe fölött. Az épületek legnagyobb részt 
fogadók, a fiirdövondégek számára; magán-épü
letek csekély számmal vannak, mert az állandón 
ott levő lakosok száma csekély. Л fürdő-helyi
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Bégek íi sziget közelében levő nagy zátonyon 
vannak.

Valamint Cuxbavennak, úgy Helgolandnak is 
van világitó tornya. A sziget funsikjának be nem 
épített részét burgonya-földek lepik el. Szép 
holdvilágos estéken nagy élvezetet nyújt a kis 
sziget körülhajózása, mely 1— 1 '/2 órát igényel, 
midőn a lenyugvó nap utolsó sugarainak tükrö
zése, később az esti homály, s a feljövő csillagok 
fenséges képet nyújtanak.

Helgoland angol birtok. E sziget két kikötője 
közül az egyik negyvennyolc láb mély, s ezekben 
folyvást jelentékeny tengeri haderő időzhet. Hel- 
golandon az úgynevezett szírt, mely számos vörös 
szikla-láncolatából áll, természetes erődöt képez, s 
ha az őrséggel jól meg van rakva s élelmi szerek
kel bőven ellátva, majdnem bevehetlennek tekint
hető. Ezen szirt száz láb magas falai függélyesen 
emelkednek ki a tengerből.

Helgoland tengeri földjét Magyarországról is 
számos beteg szokta évenkint fölkeresni, s ezért 
ismertetése tán nem volt e lapokban felesleges. 
Tiszta tengeri levegője s hullámainak erősítő ha

tása miattHelgolandot tartják legkitűnőbbnek min
den tengeri fürdő között.

Ezen tengeri fürdő minden tekintetben erősitő- 
leg és üditöleg hat a legtöbb idegbajban, idült 
bőrbetegségekben, meghűlésre és izzadásra való 
hajlamokban, kösz fényben a minden oly nyava
lyában, mely kimerültségből s életerők fogyásá
ból származik.

Helgoland fürdőinek használására logalkal- 
masb az idő julius közepétől septemberig, s a be
tegek rendesen egy idény alatt harmincszor 
szoktak megfiirödni, s pedig naponkint egyszer. 
Erősebb természetű egyének esténk int másod- 
szodszor is fürödhetnek, a gyöngébbeknek azon
ban langyos kádfürdőben kell magukat a hullám
fürdőhöz előkészíteniük.

Maga a fürdőhely a sziget partjától mintegy 
300 ölnyire fekvő homoktorlaszon van, hova 
csolnakon szoktunk volt átkelni; viharos időben 
természetesen, igen bajos az odajutás, s ilyenkor 
aztán a sziget fűrdőházának kádjai nyújtanak 
pótlékot. Kaphatni itt pompás savót s Európa 
minden nevezetesb ásványvizét.

L—m  J.

Kr aj nai  n é p (I a I о к.*)
I.

A várból vágtatva 
Jön lován kedvesem, 
Egy fehér sólymot hoz 
A virgonc paripán.

Rozmarin bokrétát 
Visel a kalapján ;
A virgonc ló nyerit, 
Virul a rozmarin.

—  Én édes kedvesem, 
Hova kössem lovam ? 
„Én édes kedvesem
A kis istállóba.“

—  Én édes kedvesem, 
Hova tegyem sólymom ? 
„Én édes kedvesem, 
Világos szobámba.“

—  Én édes kedvesem, 
Hova a bokrétát?
Én édes kedvesem, 
Hófehér keblemre 1“

Hallá ezt a 
Szürke vár asszonya.

—  Jöjj madárkám, 
Jöjj a szürke várba!

Kapsz majd nálam 
Édes drága étket,

Édes étket 
S mai vázai jó bort.

Fogsz az ifjú 
Kis hercegnél üllő,

Nála ülni 
És neki dalolni!

„Nem megyek én 
Hozzád, ifjú asszony, 

Elzárnál ott 
A kis szürke várban.

Inkább szállók 
El a zöld erdőbe,

Inkább eszem 
Sárga tiszta búzát, 

Inkább iszom 
Friss és tiszta vizet, 

Inkább zengek 
Kedvem szerint önként,!“

If.
Kis madár a 

földelő fán zengett,

*) A krajnai népköltészetből már több szép virágot muta
tott be olvasóinknak Prém József e lapok hasábjain. Mi 
ddn most ismét három fordított dalt. közlünk tőle, ide igtat 
juk azok kísérő levelét is, az olvasó tájékozásául. (SgpyÁ.)
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III.
„M i lelt kis madárkám.
Kis fehdr gcrlicém,
Hogy oly halvány lett a 
Szép piros kis «arcod V

H ogy ne lenne halvány 
Szép piros kis arcom :
Kényszerűnek, hogy a 
Kedvesemtől váljak.

Kedvesemtől, hogyha 
Kiválasztunk engem,
Mind halálig gyászos 
Lesz nekem az élet.

Tisztelt szerkesztő úr! Jól tudom, bogy a 
„Hazánk s Külföld“ tárgyilagos!) költeményeket 
inkább szeret közölni, mint holmi szerelmi öm- 
ledezéseket, s azért tartózkodtam is eddig dalo
kat küldeni; mindazáltal bátor vagyok e három 
dal közlésére fölkérni a t. szerkesztő urat.

Idegen népdalokat fordítani távolról sem oly 
háladatos, mint p. o. balladát, vagy más elbeszélő 
költeményt, mert alanyi költemény, kivált nálunk, 
elég van, mig valóságos tiszta compositióju bal
lada vajmi kevés ; azonkiviil a más népek dalai 
vagy átalános érzelmeket zengnek, s igy még az 
újság ingerével sem bírnak, vagy speciális egyéni 
érzelmeikről, vagy épen provinciális nézeteikről 
szólnak, s igy ismét élvezhetőnek az idegenre 
nézve.

Körülbelül ez okok késztettek arra, hogy 
„Krajnai népköltomény-gyüjteményembo“ igen 
kevés dalt vettem föl, s ezeket is csak azért,

És ha majd kényeim 
Egy köre hullanak, 
Árva két darabra 
Fog az széjjel törni.

Téged szedlek aztán 
Késéi-' üröm virág, 
Szedlek, szedlek és a 
Bús szivemre teszlek.

Zöldeljen rozmarin,
A hol jár kedvesem, 
Zöldeljen rozmarin 
Körülte ékesen !

mert a gyűjteményem elejére tett, s Itrajna nép- 
költészetéről szóló bevezetésben a daiokról is 
tüzetesen szólok.

E néhány darab iránt is úgy jártam el, hogy 
mégis az objectivebb tárgyuakat vettem fel.

Az ide mellékeltek ezek közül valók; az első 
alakjára nezve románc, holott alanyi nyilatkozat; 
a második egy mese, mely allegóriává magasul, 
hát*érben subjectiv érzelemmel; a harmadik már 
tisztán alanyi dal, rokonszenves csöndes fájdalom 
elégiái hanggal s páratlan egyszerűséggel, mely 
hatalmasan felejteti a hiányzó rímeket. Ezek 
különben többnyire hiányzanak a krajnai s áta- 
lában a szláv népkölteményekbon, s legrégibb, 
legeredetibb költemények azok, melyekben a 
rim teljesen hiányzik, miután ez a krajnai, vala
mint minden szláv népköltészetben csak későbbi 
járulék. Maradtam stb. ^

Prém József.

csodavilága.

közeledése csak időszaki, s 4G6 évnél hosszabb 
ideig nem tart.

Az égi tünemények között különösen a mete
orok, kőesők, és az üstökösök okoztak legtöbb 
csodálatot a legrégibb kortól a legujabbig. Az 
üstökösök, melyeknek sugár-uszályaik olykor 
mint lángoló pallosok vagy vcsszőnyalábok tűn
tek elő, abalhitü emberek által isten büntető-jelei 
gyanánt tekintettek. Sajátságos alakjaikból a vi
lágeseményekre is következtettek. Ezen balhit 
csaknem egész korunkig terjedt. Még 1829-ben 
Forster, angol orvos, „felvilágosult“ századunk 
gunyjára, mintegy 500 üstököst számlál elő, me
lyekkel egyenkint fontos történeti tényeket hoz 
kapcsolatba.

Forster szerint pl. a 371-diki (K. o.) üstö-
3 5 *
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коз, melynek rettentő üstöké a látható égbolt Va-át 
boritá el, a spártaiakra nézve szerencsétlen louk- 
trai ütközetet jövendőié meg.

A 43-ik évi (Kr. o.) üstökös, mely oly fé
nyesen ragyogott, bogy nappal is látható volt 
Caozár halálával volt kapcsolatban.

Más üstökösök (ezen csillagász szerint) zen
dülést, háborút, mirigybetegséget, halált stb. hir
dettek.

A GO-ik évi üstökös , mely fényével — állí
tólag — a napot is elhomályosító, a Noro alatt 
folyt keresztyén-üldözésnek volt előhírnöke.

Az 590-dik évi üstökös a krónikások sze
rint rettentő mirigybetogséget hozott, mely alka
lommal a halál közelledtét erős tüszszonés hirde
tő. Innen vált szokássá tüszszentőnek egészséget 
kívánni.

tak) nappal is látható volt. Magva szikrázó sár 
leányhoz hasonlított.

2. Az 1811-diki üstökös, ez szopt. 10-dikén 
este 10 órakor jelent meg a nagy-medve csillag
zatban. Közhiedelem szerint ez azon évi jó  bor
termést és Napoleon bukását adá hírül.

3. Ugyanazon üstökös octobor 1 1-dikén. Az 
élesen határolt kékes-zöld magvat dicssugár, fé 
nyes burok övezé, ettől azonban egy setét kör 
választó el. A felséges üstök, mely a magvat s 
annak burkát is körülfátyolozá, óriási hal-farkhoz 
volt hasonló. Körülfutásának ideje Argelander 
szerént 3065 év.

4. A Halley-féle üstökös, a mint az 1835. oe 
tóber hó 28-dikán szabad szemmel volt látható.

5. Ugyanaz teleskopon át nézva*, 1836-ban ja 
nuár hó 28-dikán. Sajátságos, hogy az üstökösök

A legnevezetesebb üstökösök.

V. Károly császár az 1556-dik évi üstökös
től annyira megijedt, hogy koronáját letevén, ko
lostorba vonult bűneit megbánandó. Az 1618-iki 
üstökös csillag, mely 104 égfoknyi hoszszusagot 
ért el, Forstel szerint a 30 éves háborút adá hírül.

Mindamellett is az üstökösök alakja (is üstöké 
néha igen feltűnők, s napjainkban is sok fejtörés
re adnak okot.

Az idő mellékelt kép a legnevezetesebb üstö
kösöket tünteti elő.

L Az 1744-diki ritkaszépségü üstökös. Üstö
ké március 7- és 8 dikán hatfelé osztva volt lát 
ható. Ügyes üstöké 4" széles és 33" 44" hosszúk
valónak. Oly fényesen ragyogott, hogy árnyék
ban (hova a nap sugarai közvetlen nem hatolhat

fényuszályai a teleskopi nagyítások folytán el
halványulnak.

6. Ugyanazon üstökös 1836-ban május 3-dikán 
teleskopon át nézve.

7. Az 1810-diki üstökös kettős üstökével.
8. Az 1810-diki üstökös.
9. Az 1860-ban föltűnt üstökös, melynek hu 

gárüstökc 10 millió mértföld hoszsuságot ért el.
10. ) Fgy teleskopi üstökös.
Számtalan, különböző nagyságú és alakú iistö 

kös tévelyog naprendszerünkben. A történőt több 
mint 600 üstökösről értesít, melyek szabad szem 
mól voltak szemlélhetek. Távcsövek által mint 
etfy “ 000 üstökös gyönyörködtető a szemlélőket, 
melyek közül loO-nok útját gondosan ki is szá
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miták. Az újabbkor i tehskop segélyével éven- 
kint középszámitásban 4— 5 üstököst fodoznok 
fel. 1847-ben 6, 1848 bari 8 üstökös volt távcső 
által látható.

Az üstökösök gyakori megjelenésükből követ
keztetve, azoknak számát bolygórendszerünkben 
100,000-re tehetni. Csak kevés közeledik a föld 
hoz annyira, hogy szabad szemmel látható legyen; 
már pedig a legerősebb toleskop segélyével is 
csak azon üstökösöket lehet kivonni, melyek a 
Mars út határán belül érik el a napközolségol.

Az üstökö
sök olykor bá- 
mulatraméltó 
nagyságúak.

Az 1811 -ik évi 
üstökös magva 
például átmé
rőjében két
százötezer m íl- 
det tett; üstö
kének hoszsza 
October 11-én
1811.évben 15 
millió mértföl
det ért el, mely
nek átmotszoti 
szélessége egy 
millió mföldet 
tett. Némolyüs- 
tökösnok felü
leti' olykor fe
lülmúl jaaz ősz 
szos bolygókét, 
sőt a napét is.
A mag nagy
sága azonban 
igen különbö
ző, átmérője 
100 mér ifidtől
10,000 mért
földig változik.
A mag, valamint a fényburok és üstök igen vál
tozó alakú. A fényburok és üstök néha egy nap, 
sőt óra alatt is két , háromszorta nagyobbá, vagy 
viszont kisebbé lesz.

Az üstök rendesen a nappal ollonkozö oldalon 
látszik, s a magtól távolodva, mind szélesebbé- vá
lik ; legnagyobb kiterjedését nap-közolbon nyeri. 
Az 17GO-iki nagy üstökös napközeiében 07 ég- 
fokú, felette szép üstöket láttatott. Az 1680-ikévi 
üstöké 160 toloholdnyi hosszúságot ért el. Az üs
tök fényo többnyire oly gyönge, hogy azt a hold

világa is képes elhal ványitani. —  Minden üstö
kös változtatja fényét a szerint, a mint a naptól 
távolodik, vagy közelebb jön. Ha azok tőlünk oly 
távol állanak, hogy csak távcsővel vehetjük ész
r e : abban az esetben mint halványan fénylő, kör 
alakú ködfátyol tűnnek elő, melyek közepe (mag 
va) világosabb szokott lenni. Ily esetben üstök nél
kül szoktak látszani. Némelyek, mint az 1585-ki 
és 177()-ki üstökösök, napközeiben is üstök nél 
kid maradtak. Üstökösök, molyeknok viszszatértét 
már többször észlelték, mindig más, meg más

alakban jelent
keztek.

Egy szász 
lelkész, Dörfel 
György, Plan- 
önben 1680- 

ban azon bá
tor állítással lé
pett a világ elé, 
hogy a nagy 
üstökös, mely 

akkor egész 
Európa figyel 

mét magára 
vonta , mint 
minden más üs
tökös, hosszú
kás pályát ir 
le. Nowton né
hány évvel ké 
sőbb bobizo- 
nyitá, hogy az 
üstökösök is , 
mint a többi 
bolygók, a von
zás törvényét 
követik.

Az üstökös
pályák kiszá
mítása, a boly
gók zavaró 

hatása miatt, fölötte nehéz. Clairaut, Laland és 
Lopaulo Hortensia asszony voltak az elsők, kik 
őzen nehéz számítást megkísérlők. Ezek hat hóig 
számítottak, mig végre Clairaut 1758. novemberé
ben hírül adá, hogy a Halley által körülbelül 
1758. és 59-ro jósolt üstökös 1759 január- és fob- 
ruáriusban minden bizony nyal meg fog jelenni. 
Az üstökös, a mint kiszámíttatott, a kitűzött idő
ben mog’is jelont a novozott csillagzatban, és 1759. 
márc. 12-én napközeibe ért.

Halley erre 24 üstökös pályáját számitá ki. A

5 4 9
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Ereklycszckreny a sz.-bcucdcki zárda templomában. (Szövogo íiz 551. o.)
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XIX-ik században több rövid pályáju üstökös fe
deztetvén fel, ezok által lehetővé vált a számítá
sokat kísérletek által is igazolni. Pons, Marseille- 
ben nov. 26-án 1818-ban egy üstököst fedezett 
fel, melynek körülfutási idejét Enke 1204 napra 
számitá. A tudomány valódi diadala gyanánt szol
gál, hogy ezen üstökös 1822-től fogva a megha- 
tárzott helyen é3 időben megszokott jelenni. Bila 
üstökös nap-körüli útját 63Д év, a Faye 7V2 év, 
a d’Arrest 6V2 év, a Tuttlo által fölfedezett 13 с/ю

év, és a Winnecke 5 '/2 év alatt végzi. Az 1858-ki 
gyönyörű üstökös (ezt Donáti pillantá meg elő
ször) a nap körül roppant ellipsist ir le. Bruhns 
szerint 2102 év múlva tér vissza. 1866-ban szin
tén két üstökös volt látható ; ha Forster él, bizo
nyára a porosz-osztrák háborút magyarázza ki 
ezekből. Néhány üstökös körülfutási idejét 
8000— 10,000 évre számiták.

K özli: N em e#  Ö dön .

Még valami Diós-Györ múltjáról.
A „Hazánk s Külföld44 29-ik számában megje

lent Diós-Györ szép rajzához irt rövid magyarázó 
cikket a következő adatokkal kívánjuk megtol
dani.

Diós-Győr egyike azon nevezetes városoknak, 
melyek hajdani királyi székhelyül, vagy legalább 
mulató-helyül szolgáltak. Ezek pedig voltak: Bu
da, Visegrád, Diós-Győr és Tata. A vár különö
sen Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás királyok 
alatt nevezetes tartózkodási hely volt, a mennyi
ben nevezett királyaink nemcsak fáradalmaikat 
kipihenni, mulatni jöttek ide, hanem fontos or
szágos ügyeket is intéztek el, sőt végezték euró
pai fontosságú, messze kiható külügyeket is.

Ez okoknál fogva aligha lesz érdektelen né
hány szóval megemlékezni Diós-Győr szép múlt
járól.

Diós-Győr, a hajdani királyi mulató-hely, mint 
a „Hazánk44 29-ik számában megjelent csinos 
rajzon is láthatjuk, gyönyörű vidéken, r.agy ki
terjedésű őserdők árnyékában fekszik; a hires 
várnak azonban most már csak romjai láthatók; 
a többit elpusztította az idő vas keze.

Legrégibb múltjáról keveset tudunk, s a mit 
tudunk, érdektelen ; azonban régiségét bizonyítja 
azon körülmény, hogy már Béla király névtelen 
jegyzője említést tesz róla; továbbá, hogy 1252-ik 
évben már IV. Béla király neje, Mária bírta.

Nagyobb jelentőségre azonban csak Nagy La
jos király alatt kezdett emelkedni, ki részint a 
vidék szépségétől vonzatva, részint longyel- és 
moldvaországi ügyei miatt gyakorta tartózko
dott Diós-Győrött, a mely Lengyelországhoz is 
közelebb esett, mint akár Buda, akár Visegrád.

Wenzel G. kitűnő történetbuvárunk szerint, N. 
Lajos 15 ízben volt Diós-Győrött, rövidobb hosz- 
szabb ideig. Minthogy pedig 0 tartózkodások ide
je többnyire télre (novembor és december hóna
pokra) esett, következtethetjük, hogy nagyszerű 
királyi vadászatok tartattak a vár körül fekvő

roppant erdőségekben. E mellett azonban neve
zetes szerepet játszott itt a magasabb politika és 
diplomatia is.

Első izboni itt tartózkodásának (moly 1369-ik 
év május, szeptembor és október havára esetD, 
okát a tájék megragadó szépségében leljük ugyan ; 
de másrészt azon nevezetes körülményben is, 
hogy ez idő tájra esett lengyel király lyá válasz - 
tatása. Nagy Lajos, az időközben fölmerült di
plomatia kellemetlenségeket Budán 1369-évben 
kiegyenlítette egy nevezetes békekötéssel Károly 
császár, Lajos király és az osztrák herceg között, 
moly az öröködést állapította meg. 1369. évben 
Kázmér, lengyel királylyal is újabb szövetségre 
lépett.

E szövetség létrejötte most egyik oka, hogy 
Lajos ide, közel a lengyel határhoz jött lakni. 
Ugyanis 1370-ik év november 3-án Kázmér lo
vaglásközben lováról szerencsétlenül leesvén, 
meghalt; ennélfogva a szerződés értelmében, N. 
Lajos sietetett Diós-Győrről Lengyelországba, 
Krakóba, hol a trónt már nov. 19-én ünnepélye
sen elfoglalta.

Innen azonban, anyját Erzsébetet, Krakóban 
hagyván kormányzóul, csakhamar visszasietett 
Diós-Győrre. Decomber 28-án már itt tali Íjuk a 
nagy királyt, ki itt a zavaros moldvaországi 
ügyekkel foglalkozott. 1374-től 1377-ig itt ké
szült a Lithvánia elbni hadjáratra.

Diós-Győr történetében azonban főleg az 1381. 
év képezett főfontosságu epochát. Ugyanis ez év
ben, november 26-án itt roctificálta Lajos a turini 
békét; e napon adott nyugtatványt Velence kül
döttségének, hogy a békekötés értelmében a vá
rosra rótt 7000 aranyat átvotte; docombor 26-án 
itt állította ki a bizonyitványt, hogy Zára és Cat- 
taro átadatott neki. Itt fogadta okkor a velencei 
követeket is, — moly alkalommal nagy ünnopé- 
lyosségeknok lön tanúja — a most már romban 
fekvő vár.
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Zeigmond király korát illetőleg legnevezete
sebb volt az 1388-dik tís 1412-dik év. Tudni
illik 1388-ban innen indult ki Zsigmond a bosz
niai hadjáratra (Tvartko, boszniai király elleni, 
1412-ben pedig innen küldte el a Velencében 
levő hadparancsnokok számára a szükséges ren
deleteket ; innen menesztett egy iratot Olaszor
szág uraihoz és rendéihez. Ugyanez évben, má
jus 6-ikán, Zeigmond szövetséget kötött itt három 
bajor herceggel és a görtzi gróffal Frigyes ellen, 
a midőn is roppant fényű mulatságok és vadásza
tok rendeztettek egész őszig.

Ekkor tehát Diós-Győr még királyi birtok 
volt; de Zsigmond már legközelebb (hihetőleg 
1420-ban) második nejének, Gilley Borbálának 
ajándékozta, vagy (a mi szintén lehetséges) elzá
logosította ; annyi azonban bizonyos, hogy 1427-ik 
évben már Borbála királyné, mint tulajdonát 
bírta.

Mátyás azonban újra mint királyi birtokot, 
bírta ; és ő mindössze öt Ízben mulatott hosszabb 
ideig Diós-Győrött, hol fáradalmait pihente ki. 
Az 1460— 1461-iki itt tartózkodása még legna
gyobb fontossággal bir, a mennyiben ennek ne
vezetes befolyása volt a hussziták ellen viselt há
borúkra.

Később azonban, 1475. évben második nejének,

Beatrix királynénak ajándékozta, s azóta majd
nem állandólag királynéi mulatóholy lett Diós- 
Győr.

1552-ik évben I. Ferdinand neje, Mária ki
rályné (II. Ulászló leánya) birta, ki a várost és a 
hozzátartozó uradalmat külföldről kormányozta, 
és több rendbeli kedvezménynyel látta el, mint 
Mátyás király is. Fel volt mentve a papi tized 
alól, kiváltságolva volt mindennemű dézsmák 
alól; de azért a város emelkedni még som bírt

Mióta Mátyás király elhagyta e várat, azóta 
annak fénye, dísze is alászállott; azután többé 
nem emelkedett soha oly nevezetességre,sőt inkább 
mindinkább elhanyagoltatott. Később megszűnt 
királyi birtok lenni, a mennyiben több főúri csa
lád birta időközben, igy Balassa Zsigmond is, mig 
végre a XVIII-ik században a királyi fiskus által 
visszafoglaltatott,8 jelenleg magyar királyi kincs
tári birtokot képez.

Ez rövid vonásokban о vár története, melyet 
oly kitünőleg ismertetett Wenzel Gusztáv törté
nettudósunk az akadémia egyik tavalyi ülésében. 
Sajnálom, hogy azon értekezés nincs kezeim 
közt*) legalább fölhasználhattam volna most. De 
ez is elég lesz pótlásul a múltkori cikkhez.

K özli: L á v a y  Jenő♦
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Szeiit-Beiiedek.
Barsmogyében, a Garam kies völgyén fekszik 

a szent-benedeki zárda, hasonnevű mezővárossal 
együtt. A város fekvése fölötte regényes; kelet 
felé a Garam vize, nyugatról a szőlőkkel borított, 
kissé meredek halmok és hogyok veszik körül.

Hagyomány szerint Géza királyunk alapította, 
három évi rövid uralkodása alatt (1074— 1077.) 
a bencések, e tudományos papi rend számára ezen 
zárdát és apátságot.

Véleményem szerint ezen templom (tekintve 
annak már határozott csúcsíves építészeti müirá- 
nyát és egyes részleteit) nem lehet a XI-dik század 
építménye, mert akkoriban hazánkban átaláno- 
san még a félkörivos román müizlés uralkodott; 
mindazáltal tekintetbe véve a zárda-templom fő
bejárási kapuzatán levő, kissé nehézkes és merev 
jellegű részletokot, nemkülönben annak belsejé
ben a boltozatot tartó, még fejezetekkel ellátott 
oszlopait: ezek szerint hazánk egyik legrégibb 
zái'datcmploma áll előttünk, moly ezen részletekről 
ítélve, a XII-dik század vége felé épülhetett.

Ezen érdekes zárda- s templomának látké
pét a mollékelt rajzon veszi az olvasó. Mütörté-

neti szempontból nemcsak a templom felette ne
vezetes, hanem itt megvan még az egész haj
dani zárdának elrendezése, beosztása, s abban több 
igen nevezetes középkori részlet is. Honszlmann 
Imre, jeles régészünk állítása szerint, e helyiség 
páratlan hazánkban, a régi klastromok elrende
zése és azok erősítése tekintetében; ilyen, az el
lenség rpegtámadása ellen várszerücn megerősített 
zárdák és templomok egynéhány példánya Er
délyben található még.

A templom bárom egyenlő magasságú hajóból 
áll, s e szorint az úgynevezett csarnoktemplomok 
(Hallenkirchen) közé sorozandó; egészen faragott 
kövekből van építve; a fő- és a két mellékhajó 
kelet felé több szög által záratik be, s a tem
plom őzen szentélyeit kívülről tekintve, imposans 
kinézésüek. A templom belsejében a szép csúcs- 
ivezetü boltozat gerinceit fejezetekkel és szép lá
bazatokkal ellátott oszloptövek (Säulenbündel) 
tartják. A mellékhajók boltozatának gerinceit

*) Nem tudom, mcgjclcnt-e nyomtatásban V



pociig íi főfalazat félhongerforma pilléről támo 
gat iák.

Oltárai közt csak az északi mellékhajó koloti 
részén levő még eredeti góth, melynek ogyik szár
nyán minuskol góth betűkből álló folirás olvas
ható, úgymint:

ljuc opus fccit jtevi rfucrcnbus DlllllillltS 
Joljrtmicö nbns be sttiuhtm btiicbiítum 

Äituu Domini 1510.
(Ezen müvet tisztelendő János, sz. benedek-rendi apát úr 

készít tété, az Ur 1510. évében.)

Az évszám arabs számokkal, az akkori kor iz-

;”,5á H A Z Á N  К S

A sz.-bcncdoki zárda északi old

lésének megfelelölog van képozvo, s azt ide lorná- , 
solni érdekesnek tartom:

Ezen góth oltárt tehát János apát 1510-dik év
ben készittoté; az oltár diszitraényoin már észre- 
vehetni itt-ott a góth Ízlés hanyatlásának idomait, 
melyeknek alkalmazása hazánkban a XVI-dik

ala. (Myskóvs/.ky Viktor rajza.)

nosan faragott szobrocskái állanak; a szép mii 
vokkolellátott góth ablaknyilásokon látható a meg 
váltónak holt teste, fekvő holyzotben, úgy bog' 
az egész kápolna hosszát elfoglalja.

Az egesz, fából inesterilog faragott mű egy ta 
Japzaton nyugszik, melynek mozőkro osztott re 
szóin a szont sírt őrző római katonák különféh 
helyzetben vannak féldombormübon faragva.

Ezen erdőkes középkori mii méretei nem na 
gyök ; Így hossza mintegy 0, magassága 5 lába 
tesz. A talapzat négy kereken nyugszik, talár 
hogy a templom akármoly megkivántató részébe 
lehessen elhelyezni У vagy talán egyházi körme
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notek alkalmával használtatottV Az egész mü 
compositiója helyes, a az ogyos alakok, építészeti 
részletük, és azok diszítményi kivitele nem hagy 
semmi kivánni valót. Formájára nézvo leginkább 
hasonlít a Francia- és Némothonban levő régi 
oroklyo-szokrényokhoz, nevezetesen a briiggoi 
Ursula-szekrényhoz. Tudomásom szerint csak Sz.- 
Bonodoken találtatiк ily rendeltetésű és kivitelű 
szekrény, molynok ogyszorüon körülronalozott 
rajzát az olvasó tájékozására ide molléklom, tü
zetesei)!) loirásához — miután az inkább szak
lapba való lenne, de másrészt a hely szűke sem

ablakából van felvéve, láthatjuk a templom déli 
oldalát, melynek szép ivezetűgótli ablakai a ké
sőbben hozzáépített épület által nagyobbrészt 
fedvo vannak. Az udvar négyszegletű, molynok 
három oldalát a zárda épületei, oszlopos folyo
sóikkal, a negyediket a templom képezi.

Sz -Benedeket és a hozzá tartozó urodalmat 
az 15G5-dik évtől fogva az osztcrgami káptalan 
bírja; annak tisztjei lakják az egykori zárda 
nagy részét, mig egy része a lelkész parochiális 
lakásául szolgál. Л XVII. század végén a zárda 
déli része részint újból építtetett, részint magtárrá

Л sz.-hcucdeki zárda udvarfelöli része. (Myskovszky V. rajza.)

engedi nőm bocsátkozhatom.
A mi a templom külsejét illeti, itt legelőször 

a diszos csúcsivozotü főkapuzat ötlik szemünkbe; 
gazdagon és szépen párkányzott és tagozott bélle- 
loton, mennyezetek alatt, a négy evangélista szép 
kivitelű szobrai -  kőből mostorilog faragva — 
láthatók.

Felső ivezetőnek egyik horonyában még a ro
mán korra emlékeztető, nehézkos kivitelű borág 
szép hullámvonalban vonul, melynek alsó részeit 
mindkét oldalon oroszlány forma, durva és dara
bos kivitelű állatok szájukban tartják.

A második képen, moly a kereszt-folyosó egyik

f alakíttatott át. A templom-udvar felöli részén jól 
vehotök ki az ablak feletti lörésok, góth ablakok
kal ellátott s szintén faragott kövekből; a tem
plommal egyidejűleg épült két régi torony, me
lyek úgy, mint a templom hajói is, rézzel van
nak fedvo.

Tagadni nem lobot , hogy a templom ezen 
udvarfelöli látképe , oszlopos és tornácos épü
leteivel, imposans kinézésű A zárda keleti ré
szén levő kisebb toronyban tartják a hires levél
tárt, hol hazánk történelmére nézve még sok, ed
dig ismeretlen adat lappang, azonkívül számos 
pecsétes okmányon kívül több régi kötésű és ini-
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tiálékkal díszített codex található; a levéltár 
azonban a legnagyobb rendben van.

Ezen nevezetes levéltár alatt, melybe egy tit
kos lépcsőzet vezet, van az egykor híres Koháry- 
család sírboltja, hol nevezetesen a lévai csatában 
1664-ben a törökök által agyonlőtt hőslelkü Ko- 
háry István holttetemei nyugosznak. Ha tör

ténet- cs régészet kedvelő arra a vidékre vetődik, 
az e zárda megtekintését el ne mulaszsza, mert 
élvezetes és tanulságos annak megszemlélése, s 
biztosítva lehet, hogy a zárdában jelenleg lakó 
jószágigazgató által — ki maga is nagy történet- 
kedvelő — a legezivcsebb fogadtatásban részesül.

MysMi'szky Viktor.

Az álom és álomképeink.
(V ége.)

Agyunk azon szerv, melyben szellemi tehetsé
geink rejlenek. Valljunk bár materialistikus vagy 
spiritualistikus nézeteket, azt soha sem lehet ta
gadnunk, hogy minden lelki és szellemi tehet
ségeink az agyban székelnek. Azt legalább bizto
san állíthatjuk, hogy agyunk oly eszköz, mely 
által lelkünk tevékenységi erejét nyilvánítja. S 
valamint tökéletlen hangszeren a legkiképzettebb 
játszó is hamis hangokat fog adni, úgy lelkünk 
működésének minősége is agyunk tulajdonaitól 
függ. Álmunkban agyunk tápláltatása jelentéke
nyen csökkentve van, a mint ezt Durham-nek 
alsó állatokon eszközölt kísérletei bizonyítják. Ö 
ez állatok koponyacsontjait részben fölnyitá s 
azt észlelte, hogy az literek, vagyis az élenyült 
vért vezető edények lazábban vannak megtelve, 
mint éber állapotban, s igy az agy működésének 
is sokkal csekélyebbnek kell lennie. Szellemi 
ténykedésünk átalában a minimumra van leszállít
va, mindenekelőtt pedig az értelem tevékenysége 
egészen szünetel. Igaz ugyan, hogy gondolataink s 
képzeleteink ugyanazon törvények szerint szö
vődnek, mint éber állapotunkban, ha nem az őket 
szabályozó és sorompókon Való túllépéstől óvó Ítélő 
tehetség- és értelemtől vezettetnek. Agyunk 
ezen korlátolt működéséből származnak álom
képeink.

Az álomkép tehát nem zagyvalékos, sötét 
és értelmetlen „valami“, melyről nem tudnók, 
honnan veszi eredetét, hanem ugyazon agyműkö
désnek productuma az, mely éber állapotunkban 
rendszeresen ténykedik.

Álomképeink épen úgy, mint ébrenlétünk gon
dolkozása az úgynevezett „oszmetársitás“ törvé
nyein alapszanak; ezeket is létrejöttük alkalmá
val a hasonló tárgyak egész sora, a szavak hason- 
hangzása, a történtek egyidejűsége és hasonló 
képek megjelenése idézi elő. így, ha ébrenlé
tünkben lövést hallunk, az oszmetársitás nyomán 
vadászatra gondolunk; e mellett azután ismét 
eszünkbe jut, hogy a lapokban olvastuk, misze
rint Ferenc József ő felsége a király Gödöllőre

rándult vadászatra : a lapok és király szavak
ból a hasonhangzás nyomán azon gondolat villan 
meg agyunkban, hogy a „Pesti Napló“ Szentkirá
lyinak statistikai kimutatással 1200 szavazatot 
biztosított.

ítélő tehetségünk éber állapotunkban minden 
kor korlátozó és szabályozó befolyást gyakorol 
képzelő tehetségünkre, és megakadályozza, hogy 
valami szokatlan fogalmakat összekössünk. Ál 
inunkban azonban az oszmetársitás összefüggés
telenül játszik. Mig éber állapotunkban képzele
teink egymásután szép rendben vonulnak el lel
künk előtt, álmunkban ezek egyidejűleg, zavartan 
jelennek meg, és egy zagyva egészszé egyesülnek. 
S a képek gyors és zavaros összeolvadásában 
megesik, hogy egyik kép a másik helyét foglalja 
el. így például nem csoda, lia az imént példa 
gyanánt felhozott s eszmetársitott fogalmakkal 
aludtunk el, hogy a vadászaton nem Ferenc Jó
zsef ő felségét, a királyt, hanem a Józsefváros
ban Szentkirályit látjuk — bakot lőni. így szár
maznak a legbonyolultabb álomképok, molyek 
eredetét ritkán sikerül kikutatnunk.

Éber állapotunkban akaratunk szerint alakít
hatjuk képzeleteinket. Gondolhatunk arra, a mire 
akarunk, s ez még som mindig történik. Emlékeink 
tárházából sokszor felmerül lelkűnkben egy-egy 
kép, moly eszünk ágában sem volt — a mint mond
juk, esetlegesen — melyről azután vagy akarva to
vább gondolkozunk,vagy az oszmetársitásnál fogva 
akaratlanul más tárgyra fordul figyolmünk.Gondo- 
latainkat álmunkban is, midőn meghatározott ön
kényesen alkotott képekről szó sem lehet, emléke
inkből felmerülő képek hozzák létre. Azon ténye
zőket, melyek álomképeink ogész sorának mint
egy a lét első szikráját kölcsönzik : napközbeni 
fontosabb benyomásaink és leggyakrabban ol- 
alvás előtti gondolataink képezik. E képek sok
szor egygyé olvadnak ; sokszor azonban az esz 
metársitás egyiket hirtelen halmozza a másikra, s 
a napi események és álomképeink közti össze
függést többé nem találjuk.



Eber állapotunkban érzéseink szülik gondola
taink sorát. Álmunkban érzékeink, mint tudjuk 
nyugszanak, mindamellett bizonyos fokban mégis 
izgékonyak. Különösen hallásunk és érzelmünk a 
legmélyebb álomban is fogékony némileg a be
nyomások iránt. E benyomás szülte kép azonban 
majd mindig homályos és elmosódott s egészen 
más tüneményeket alkot, a mint például félsötét- 
bon a csonka fatörzsot embernek vagy valami ál
latnak látjuk. A tökéletlen képet képzeletünk 
veszi ecsete alá s a legkülönfélébb alakzatokkal 
festi ki, s igy származik a tulajdonképeni álom
kép, mert érzékünk csokély izgékonysága miatt 
a kép csak mintegy körvonalaiban jelenik meg 
lelkünk előtt. Erre nézve nagyon sok esetet ol
vashatunk és önmagunk is tapasztalhatunk. En 
sokszor álmodtam, hogy csatában voltam, párbajt 
vívtam — pedig nem vagyok modern hős — s 
homlokomon borzasztó viadal után sebet kaptam. 
Felébredve, a sebet csakugyan ott találtam —• 
homlokomat az ágy széléhez vágtam. Moyer (a 
holdkórosság magyarázatában) beszéli, hogy ál
modta, miszerint rablók rohanták meg őt, s a milyen 
hosszú volt földre fektették s nagy- és szomszéd- 
lábujja között egy karót vertek a földbe. Midőn 
felébredt, említett ujjai között egy szalmaszárat 
talált.

Egy másik állítja, hogy a mint aludni ment, 
lába alá forró vasat tett, mire álmában az Aetna 
csúcsán, izzó lávában gázolva utazott. Hasonló 
módon történik az, ha az ember fütetlon szobában 
még könnyű takaróját is lerúgja, hogy Szibériá
ban van, s jéghegyek és jeges medvék közt dide
reg. Hogy akimondott szavakat álmunkban való
ban folfognók s azok, mint szavak, álmunkba be
szövődnének, igen ritkán történik. Olvasunk 
példákat: mint lehet ily módon valakinek álmát 
mintegy vezetni. Dr. Abcrcmbrio például beszéli: 
„Egy angol altiszt az 1758-iki hadjárat alkalmával 
társainak mindig nagy mulatságot szerzett az 
által, hogy ezek fülébe susogtak s álmát azon 
térre terelték, hova épen akarták.“ Egy más pél
dát beszél ismét Klugo: „Egy boldogtalan szerel
mes, ki mindamellett a mama kegyét bírta, ettől 
azon engedélyt nyerte, hogy alvó imádottjának 
novét fülébe sughatá, a mit neki egy okos asszony 
tanácsolt. A loány csodálatosan megváltozott, kez
dett simulni hozzá s végre neki adta kezét. Rög
töni érzelem-változásának oka felől kérdeztotvén, 
azon feleletet adá, hogy férjét többszöri élénk 
álmaiban szorette meg.“ Bátor vagyok azonban 
megjegyezni, hogy c történet igazságára ugyan 
nem merném fejemet tenni, de lohetségét som

H A Z Á N K  S Л
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fájdalom ; a szenvedélyes szerelem mást, minta 
gyűlölet; mást a bánat, mást a lelkiismereti fur- 
dalás.

Ha az ember megszokta álmait ügyelőmmel kí
sérni, e felhozott szabályok értékéről is meggyő
ződhetik. E mellett azonban azt is észreveszi, 
hogy álmunkat nem igen könnyű, mondhatnám 
nehéz, emlékezetünkbe tisztán hamisítatlanul visz- 
szaidézni. Ennek kettős oka van. Álomképeink 
legtöbb esetben oly halványak és homályosak, 
részletei oly határozatlanok, hogy ha emlékünkbe 
akarjuk idézni, éber képzelőtehetségünk ecseté
hez kell folyamodnunk, s a képeknek ezzel kell 
határozottabb színezést s biztosabb körvonalokat 
adnunk. Másik oka pedig az emberi lélek azon 
vele született törekvésében rejlik, hogy mindent 
logikai összefüggésben szeret tekinteni. Álomké
peink pedig legnagyobb részt csak az oszmetár- 
sitás laza kötelékével füzvék össze; azért ha em
lékünkbe hozzuk, akaratlanul is logikai, a gya
korlati élettel ellenkező összefüggést illesztünk 
közibük, mely tulajdonképen soha sem is létezett.

Ha mélyen alszunk, agyrendszerünk működése 
oly jelentéktelen, hogy arra emlékezni sem tu
dunk, azért az ily mély alvást álomtalannak — 
álomkép-nélkülinek —  szoktuk nevezni. Sokszor 
tudjuk, hogy* valamit álmodtunk, hanem mit, ar
ról hallgat az irás. Ébredésünk előtt, midőn a 
vér-testeesekkel tovaszállitott éleny agyunkban 
az anyagcserét ismét élénkiteni kezdi, lesznek 
álomképeink összefüggőbbek,1 s hamarább meg
maradnak emlékünkben. Álmaink élénksége rit
kán oly magas fokú, hogy felébredvén, a valóban 
átélttől ne tudnék megkülönböztetni. Egy téboly
dái orvos, Jessen tanár beszél el erre nézve egy 
esetet.

„Télben, öt és hat óra között reggel —  a mint 
hittem — a főgondnok felköltött, tudtomra adván, 
hogy emberek vannak itt, kik egy beteget el 
akarnak vinni s kérdé, nincs-e valami kifogásom ? 
Én azt felelém neki, hogy a beteget csak engedje 
elvinni, s eltávozása után a falhoz fordulva, ismét 
el akartam aludni. Egyszerre csak eszembe jut, 
hogy e beteg elviteléről semmit sem tudok, ha
nem egy hasonnevű nőbeteg elmonetelo be van 
nálam jelentve. Kényszerítve voltam tehát a kö
rülmények után közelebbről tudakozódni; gyer
tyát gyújtottam, felkeltem, felöltöztem s a fő
gondnok lakására mentem. Ezt nagy bámulatom
ra félig felöltözve találtam, s kérdésemro: hol van
nak azok az emberek, kik a beteget el akarták 
vinni? csodálkozó kifejezéssel mondá: „Én sem
mit sem tudok az egészről, most buvok ki az

ágyból, nálam nem volt senki!“ Még о felelet sem 
adta vissza eszméletemet, s azt mondám, hogy 
akkor bizonyosan a kulcsár volt nálam, hozzá 
kell monnom, hogy mindenről biztos tudomást 
szerezzek. Midőn a folyosón, mely a kulcsár la
kához vozetett, egy pár lépést tettem, ogyszerre 
eszembe jut, hogy én ez egész dolgot, melynek 
valóságáról egész о pillanatig nem kételkedtem, 
csak álmodtam.“

E példában az a feltűnő, hogy a csalódás hosz- 
szu időn át megmaradt, pedig álmodó agyműkö
dése öltözködése és a főgondnokhozi menetele 
alatt csak felüdülhotett volna!

Aránylag gyakoribb azon eset, midőn a feléb
redés nem tökéletes ugyan, hanem elégséges a 
valónak hitt álomképpel ellenhatni. Vannak ese 
tek, melyekben a félálomban levő omberek vala
mi borzasztó álomkép által mogcsalatva, erősza
kos tetteket vittek véghez, melyek természetesen, 
nem voltak erkölcsileg betudhatok.

Egy ily álomittasságban elkövetett bűntényt 
olvasunk Henko folyóiratában, mint érdekes 
példát.

„Jünger Keresztély, testőr, huszonkét éves, 
három éve katona, jó nevelésű és nyugodt, csen
des jellemű egyén, az őrszobában egy hárságyon 
aludt, déli tizenkét óra előtt, midőn a kapitány 
felkeltő, hogy öt engedje a szobába. Jünger fel
ugrott, a kapitányt minden teketória nélkül mel
len ragadta, kivonta kardját s neki vágott, hanem 
ennek sikerült kikerülnie.

„Jünger tovább is kezdett maga körül vag- 
dalózni , mire a legénység berohant és le- 
fegyverzé. Szótlanul s nyugodtan ült le a hárs- 
ágyra. Jünger azelőtt való napon reggel hideg 
időben őrt állott, éjen át kártyázott, csak keveset 
ivott s reggel kimerültségében a meleg előszobá
ban mélyen elaludt. Vizsgálatnál azt mondá, hogy 
álmodta, miszerint őrt állt s valaki haját tépte s 
fegyverét vette el, mire ő kardot rántott s rává
gott. Arról, a mi valóban történt, mitsom tudott. 
Nem birta felfogni, hogyan véthetett ő egy fel- 
sőbbrendü ellen, ki a törvények megtartására 
nézve oly szigorú. Az orvosok jóindulata az álom
ittasság körülményét kérte figyolembo venni, mi
re az ifjú katona büntetésétől felmentetett.“

Sokszor megesik, hogy azt álmodjuk, mint
ha álmodnánk. Egy ide vonatkozó önvizsgálatot 
közöl Beattie következő szavakban :

„Egyszer azt álmodtam, mintha egy magas híd
nak karfáján sétálnék. Miért jöttem legyen ide, 
nem tudtam belátni, miután podig megfontoltam, 
hogy én ilyonekot soha sem szoktam tenni, azon
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gondolatra jöttem, hogy talán csak álmodom. 
Mivel azonban e nyugtalanító és nyomasztó hely- j 
zotböl ki akartam menekülni, elhatároztam, hogy í 
ledobom magam, azon reményben, hogy ez által 
kiábrándulok, a mit meg is téve felébredtem.“

E példában az álom közvetlen a felébredés 
előtt történt; az élonyfelszivódás tohát már oly 
fokon volt, hogy a szabad gondolkozás szervei 
korlátozottan már működhettek ugyan, hanem 
részbon még az álmos eszmetársitás is szerepelt.

Ugyanily körülményekben látjuk megfejtését 
azon ismert jelenségnek is, hogy teljes felébre
désünk előtt valamely édos álmunkat akaratunk 
szerint fűzzük tovább. Gondolkozási szervünk 
már ekkor tol jósén müködésképos, mi azonban 
oly állapotban vagyunk, hogy bizonyos ideig azt 
boárnyalhatjuk s a valóságos álomban kezdett 
fantastikus oszmetársitást tovább is működni en
gedjük. Hanem ha szabad gondolkozásunk egy
szer a képzelet játékának nekirontott, akkor az 
álomkép elvonul s mi valósággal felébredtünk.

Felébredésünk akkor következik be, ha az 
élonyfelszivódás legmagasabb fokát érte el, s az 
anyagcsere rendes monetében van. Mint azonban 
ismeretes : felébredést eszközölhetnek a külső be 
hatások is. Idegeink az erős izgatást közük az 
agygyal, mi által erősobb vérkeringés s gyorsabb 
anyagcsere származik, mely a kellő fokot elérve, 
a teljes felébredést eredményezi.

Az álom, mint fentebb omütém, az literes vér- 
edények csekélyebb megtolésével is beéri. Minden, 
mi erősobb vértolulást idéz elő, s az agyrendszerre 
izgatólag hat, például mogbukás a választásokon, 
álmainkat zavarja. Elűzi álmainkat minden szen
vedélyes felhovülés, lelki megrázkódtatás, sok 
gondolkozás és leginkább azon szerek, melyek a 
vért fejünkbe h a jtjá k ; ellenben álmot idéznek 
elő mindazon szerek, molyok a vért agyunkból 
levonják, és a vérodényokot szükebbro szorítják, 
íg y  a hideg borogatás о hatást idézi elő, mivel a 
hideg a véredények összehúzódását eszközli.

Nagy hatáskörük van e tekintetben az úgyne
vezett álomhozó gyógyszereknek, melyek között 
a mákony opium és alkaloidjai, a morphium és 
nareein bírnak elsőrangú szereppel. Kísérletekből 
igen nagy valószínűséggel azon következtetést 
vonhatjuk, hogy a mákony az agyrendszeri edé
nyekre összehuzólag hat, a vért tohát az agyból 
eltávolítja. Sebészi műtéteknél jolonlog leggya
koribb a hangyhalvag — choroform — alkalma

zása, melynek egyedül illata oly kábitólag* hat az 
agyra, hogy az elaltatott egyén egészen magán
kívül van, öntudata tökéletesen eltűnik s a leg
vérfagyasztóbb műtéteket is kiállja a nélkül, hogy 
felébredése bekövetkeznék. Mindezen szerek által 
azonban csak azt idézhetjük elő, hogy agyunkb n 
kevesebb éleny fogyasztatik el, de nem, hogy 
egyszersmind több éleny-mennyiség vétessék és a 
vértestocsek által szivassék fel. S innen van az, 
hogy a mákony által előidézett álom soha som oly 
üdítő, mint a természetes. Egészséges állapotunk
ban nem szükséges e sokszor veszélylyol járó 
szerekhez folyamodnunk. Álmunk bekövetkezé
sére nézve nagy szerepet játszik a megszokás. 
Szervezetünk végeö kimerültségét nem igen szok
tuk bevárni, hanem elalszunk rendesen hamarább, 
s pedig akkor, midőn éleny-fogyatékunk a szo
kás által meghatározott határt elérte. S ezért le
het az embert bármely pillanatban felébreszteni. 
Mindig létezik egy kis tartalék-éleny, mely a fel
ébredést lehetségessé teszi. Ha virasztás után 
éleny-hiányunk végső határán van, oly mély 
álomba merülünk, melyből csak bizonyos idő 
múlva lehet bennünket felverni.

Elhárítani ez akadályokat, melyek álmainkat 
zavarják, nincs mindig hatalmunkban, mivel fel 
indulásunk- s izgatottságunknak nem mindig va
gyunk urai. Erre nézvo vagy magas fokban nyál
kás vérmérsekkol, vagy kitűnő erős akarat- és 
erélyes önuralommal kell bírnunk. így  olvashat
juk I. Napóleonról, hogy ő mindenkor el tudott 
aludni, ha akart, még a lipcsei csata alatt is. О 
tehát oly erélylyel volt megáldva, hogy nemcsak 
érzelmeit tudta legyőzni, hanem tetszése szerint 
gondolkozásával is felhagyhatott. Hogy különösen 
ez utóbbi nem nagyon könnyű, erről talán min
denki meggyőződhetett. Ha valami gondolat, va
lami terv élénken foglalkoztatja lelkünket, nem 
tudunk elaludni; igyekszünk ekkor gondolataink
tól szabadulni s valami érdektelenségre gondolni, 
miáltal agyunkban az anyagcsere nem lesz oly 
élénk Egyszóval igyekszünk unatkoznijgondolunk 
valami végtelen egyhangúságot, például egy csör
gedező kis patak örök egyhangúságban zajló 
moraját. Én ettől mindig elalszom. Hanem hogy 
olvasóim is valahogy most no hallják e bölcsődal
hoz hasonló altató morajt s el ne szouderüljenek, 
értekezésemet azon roménynyel fejezem be, hogy 
talán mégis mondtam benne valamit, mi érde
keltségüket .éberségben tartá. / J. «/•
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E g y  i i é t  t ö r t é n e t e .
(A ug. 3 0 .)

(УК.) Az uj német szinház terve „nagy“ s 
Dux Adolf az ö prófétája. Az „Obiul“ begye, bol 
ez uj próféta zörgeti fegyverét, az „Ungarischer 
Lloyd.“ De hiába zörgeti: a város atyái, (mint 
egykor az Abu Sophian népe) hatalmasabb s 
egy kissé körültekintőbb is, minélfogva a próféta 
hiába hiszi magát győzhetlennek, végre is a té
nyek kérlelhetlensége előtt hátrálnia kell, az ön
szőtte nymbusz nem csekély kárával.

Dux Adolf barátunk igen derék ember, s meg
érdemli mindnyájunk becsülését, hanem ezúttal 
—  álmodozott9 s magát valószínűleg egy „Kunst
institut“ szellemi fejedelmének álmodta; nriiveze- 
tönek-e vagy dramaturgnak ? az az ő édes álmai
nak titka; hanem annyit mégis elárult belőle, 
hogy az ügy igen a szivéhez nőtt, s egykor ve
rejtékkel, most könyhullatással küzd érette.

Közelegvén az idő, midőn az ujtéri szinház, 
mely úgy is csak „Noththeater“ -nek épült, rommá 
döntetik, nehogy egyszer az dőljön az operette- 
imádók fejére: Ellenberger et comp, összeálltak 
uj tervet csinálni. Azok pénzt ígértek, Dux Adolf 
pedig észszel szolgált. Kimondák, hogy Pestnek 
egy nagy német szinház kell, mert ez kultur-kér- 
dés. Ám ha szükségét látják s van pénzük rá : 
hadd építsenek, — mondta rá a pesti ember, a ki 
régi tapasztalásból tudja, hogy milyen kultúra 
foly az itteni német színpadokon. Hanem Ellenber- 
ger et Dux valami egyebet is akartak, nem többet 
és nem kevesebbet, mint a város segélyét. Szerény
ségüket azzal kezdék, hogy megint az uj tér kellő 
közepét kérték maguknak. Az nem lehet! — 
mondá a mogorva város —  ott valami egyébbnek 
van helye; (többi közt pénztőzsérek egy társalgási 
kéjpalotát terveznek oda, oly nagyot és oly szépet, 
minő a bécsi Stadtparkban áll, hol zene szól, vi
rágágyak illatoznak s szökőkutak susognak.) Na- 
jó , beérik hát egy dunaparti telekkel is a Ganz- 
házon fölül. Azt sem adhatjuk ! — mondták a 
városi atyák. Na hát valami pénzsegélyt ? S e 
kérdésre aztán Havas Ignác ő nsgát megszállta 
a nagylelkűség, s kétszázezer forintot szánt ne
kik, mire a tisztelt hazafi kapott is egy nagy ko
szorút, hanem a legcsipősebb élclaptól. Nem is 
volt kedve többé ismételni bőkezű indítványát, s 
a város közgyűlése „kurz und gut“ elhatárzá, 
(Királyi Pál indítványára, a kit üdvözlünk e föl
lépéséért), hogy Ellenberger et Dux megkapják 
ugyan az engedélyt 30 esztendőre, hanem a vá

ros nem segélyezheti őke*,miután az egészet pusz
tán magán-vállalatnak tekinti.

S van zokogás az Ohud hegyén! Ily röviden 
elbánni egy kultur-kérdéssel, a múzsákkal, a vá
rosi lakosság egy nagy részének érdekével. Hanem 
D ux barátunk csalódik, mert az ő és társainak 
érdeke még nem a városé, s ha ők a múzsákról ál
modoznak, tegyenek is érte önmaguk, a mint tett 
a magyarság is a maga színházaiért. Hány évtize
den át volt a városnak német színháza, a nélkül 
hogy a magyarság felzudúlt volna miatta. Pártolta 
és fölemelte a magáét; ez volt, a mit tett. E köz
ben pedig a városnak elég oka volt megbánni, 
hogy német színházat tartott, mert az bizony nem 
nagy dicsőségére szolgált. E tapasztalásokkal 
szemközt aztán hiába kecsegtet Dux barátunk 
bennünket magas művészettel, mi tudjuk jól, 
hogy il) esminok létrehozása még Németország 
másodrendű városaiban sem igen sikerül, hát még 
Pesten, hol sok német igazgató kezdte már a 
drámák sasaival, s végezte mindig az operettek 
és bohózatok papagályaival. Azt mondják az 
Ohud hegyén, hogy a nyelvkérdés itt meüékes, 
fő a művészet. Köszönjük! Egykor a pápaszemes 
germanizátorok is azt hirdetők, hogy ne törőd
jünk mi a nyelvvel, főbb az, hogy jólétre vergöd- 
jük akármily nyelvvel. Úgy látszik tehát, hogy a 
mit szurony és vaskalap nem tudtak elhitetni, azt 
most a múzsák köntösében szeretnék megpróbálni. 
De a városi atyáknak van eszök! Tudják, mi rej
lik ez általános művészi érdek és nagyszabású 
szinház alatt, a miben Dux barátunk, nem kétke
dünk, oly ártatlanul és őszintén hisz, a mi magában 
véve még nem volna nagy baj, (naivitás, egyéb 
semmi!) csak aztán ne követelné egyszersmind, 
hogy mi is higyjünk benne, s ne haragudnék, 
ha a városi atyák nem álmodoznak vele 
együtt, miután igen is ébren vannak. Sőt köszön je 
meg, ha őt magát is jó  előre fölébresztik s értésé
re adják, hogy Magyarország fővárosában az ér
telmiség (mely t. i. a nagyobb művészetet ked
veli) jobbára magyar, mig a német elem legna
gyobb része beéri a „Varietés“ -vel és az „Uj vi- 
lág“ -gal. A mi pedig Ellenberger et Dux urakat 
illeti, Ők ugyan igen tiszteletreméltó urak, de hu
szad- vagy századrangúkkal még sem képeznek 
oly nagy lakosságot, hogy egy édes ábrándjuk 
valósithatlanságára Pest városának egy pár száz
ezerét kellene költeni. Fájdalmas lehet ugyan 
— meghissziik Dux barátunknak lemondani
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az álomról, melynek teljesiilhetésével kecseg 
tété magát, (le biz’ e fájdalmában igen kevesen 
osztozunk, habár különben elegen szeretjük és 
becsüljük.

A mi pedig azt a magas német szinirodalmi kul
tuszt illeti : megváltjuk, valamivel kevesebbet sze
retnénk belőle még a nemzeti szinpadon is. Példa 
rá Benedix „Békebontó“ -ja, melyet örömest elen
gedtünk volna, miután meg van a mi „M am áink, 
mely ugyanő családból sokkal kómikaibb alak; 
legalább nem bir oly visszataszító vonásokkal, mi
nőt Seefeldné asszonyon bőven látunk, midőn 
férjes leányát udvarlókkal is kecsegteti s vojét 
csak akkor tartja „derék ember“ -nek, midőn hall
ja  róla, hogy válásra bizgatott nejének bőven fog 
pénzt adni. Biz ezt a vígjátéki német asszonysá
got csak aSzathmáry L.-né asszony játéka menté 
meg attól, hogy közönségesen gonosz egy mamá
nak no lássuk.

A nemzeti színpad különben mostanában nem 
igen kényeztet el bennünket újdonságokkal. E ré
gi német vígjáték színpadra hozatala után Rossini 
„Teli Vilmos“ -át vette elő, alkalmasint Lehmann 
szép svájci díszleteiért. Különben jó, hogy „Teli 
Vilmos“ -t évek óta pihentetek. Legalább a közön
ség elfeledte, hogy címszerepét egykor Bignio 
énekelto. Most Láng Fülöp próbálgatja, s mi ke
restük benne a hőst, de csak árnyékát láttuk.

Hanem volt örömünk is egy este: „A  szökött 
katona“ századik előadása. Világvárosokban min
den valamirevaló színmű fölkerül ennyiszer a 
színpadra, hanem nálunk az ilyesmi ritkaság, sőt 
unik m. A „Hunyadi László“ tavaszszal érte meg 
jubilaeumát, о régi jó  népszínmű pedig most. Egy 
kedves alkalom volt tehát elismerni ama ritka 
tcrmékenyscgü költő érdemeit, ki 84 színmüvet 
irt, 17-szer nyert első, kétszer pedig második drá
mai jutalmat, ki ezen kívül egész halmaz jó  for
dítással is gyarapitá a játékrendet, s a ki sok ér
deme mellett a mily munkás, ép oly szerény férfiú.

dói esett látni ez érdemok elismerését. Nagy 
és díszes közönség jött össze, volt taps, kihívás^ 
ezüst koszorú, melyet az első felvonás után a szin
padon az elismerés szavaival nyújtottak á t ; ad
tak emléket, őszinte szavakat, meleg kézszori- 
tásokat. A zenekar teljes számban jelent meg, s 
Erkel maga igazgató a nyitányt: Berlioz „Rákó- 
czi-induló“ -já t , mely körülbelül azon szép idő 
szülöttje, midőn Szigligeti épp utat tört életteljes 
népszínműveivel, midőn Petőfi énekelt, s egész 
Magyarországon a legnemesb törekvések hajnali 
fénye derengett.

Valami ez idők illatából lebegett ez este a né:

zőtéren és a szinpadon. Emlékeztünk, szomorkod- 
tunk és örültünk. 1843-ban, november 25-dikén 
volt e népszínmű első előadása és zajos sikere. 
Gergelyt akkor az öreg Lendvai játszó, Julcsát 
Eder Luiza, egy közkatonát Füredi, ki csak akkor 
kezdé pályáját. S mennyi minden fekszik ez első 
est és e jubilaoum között : zajos hatások, művészi 
pályák, keserűségek, fcirhalmok ! Alig egy-kettő 
van a régiek közül ; de maga a költő még min
dig a férfikor teljes erejében munkálkodik, évről- 
évre gyarapítva érdemeit, koszorúit s a színház 
játékrendjét.

Valóban mindaz a kitüntetés, mi őt ez este 
érte, bár szívből jött és szépen nyilatkozott, cse
kélynek mondható az ő irodalmi érdemeihez ké
pest; de bizonyára jó l esett a szerény költőnek 
ki alig látszik egyébre gondolni, mint hogy be-> 
töltse hivatását a színháznál, irodalomban és a 
családban.

Meg kell jegyeznünk még, hogy e századik 
előadásnak nemcsak a kegyelet adott vonzerőt, 
hanem a szerepek kiosztása is. Vetélkedve ját
szottak legjobb színészeink, s Gergely dalait "fá
in áss i (mint vendég) sok hatással éneklé, Julcsa 
szerepében pedig Helvei Ilka kisasszony (az ope
rától) igen kellemes jelenség volt, s ügyesen 
mozgott.

Az ünnepély végét — ősi szokás szerint — áldo
más képezi. A Frohner-szálloda termében ugyanis 
diszlakomát rendeznek Szigligeti irótársai, s ez 
asztalnál összegyűlnek művészek é3 a toll embe
rei, hogy kezet szorítsanak „A  szökött katona“ 
szerzőjével. A kiket a politika elválaszt, azokat 
itt most összehozza egy közös érzés: a költészet 
iránti elismerés. Olyforma kedves és ritka alka
lom lesz ez, minőt Homér fest, midőn egymással 
csatázó hősei az ütközet után összejönek és ki
cserélik fegyvereiket. Itt csak egy hang lesz, 
mely a kitűnő költőt élteti, s egy óhajtás, mely 
neki még hosszú és boldog pályát kíván.

Ismerőseink közül azonban hiányozni fognak 
néhányan. Kérdenünk sem kell: hol vannak? 
Fiúméba mentek. A gőzösök és vasúti kocsik, 
melyek délfelé tartanak: e napokban teli voltak 
orvosokkal, természetvizsgálókkal s oly vendégek
kel,kikből a Fiume iránti előszeretet csinált néhány 
napra természetbarátot. Még egy népzenekar is (a 
Bunkóé) útra kelt, hogy semmi se hiányozzék. Lu
cullusi lakomák, festői kirándulások, érdekes gyű
lések képezik a programmot, melynek több hive 
lett, mint remélték. A fiumei emlékkönyvet csak 
ezer példányban nyomatták ki, holott csak itt 
Pesten ezerháromszáz tag jelentkezett. így  vagy
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ötszáz tag könyv nőikül maradhat. So baj ! bizo
nyára nem a könyvért Íratták be magukat. A ren
dező bizottság meghívta király ő felségét is, kit 
azonban fontos ügyek (brucki tábor stb.) akadá
lyoznak a megjelenésben.

A múlt héten ö felsége nálunk volt egy nap, s 
az indóházban az az egy szál miniszter, ki most 
az egész minisztériumot képviseli: Gorove és a 
város alpolgármestere s főkapitánya fogadták. 
О felsége csupán katonai szemlét tartott s meg
nézte a honvédeket, kik igen kitűnő és szabatos 
gyakorlatokkal mutaták be ügycsségöket. Ki

vált a huszárok tettek ki magukért. Király 
ő felsége szóval^ís írásban is kifejező teljes meg
elégedését, moly annyival indokoltabb, mert ke
vés idő alatt csakugyan sokra vittek. A királyné 
is (ki szeptember vég n Gödöllőre jön) gondol a 
honvédekre, s zászlószalagot hímez az első teljes 
honvédzászlóalj lobogójára. Kell in, hogy a had- 
csapat buzduljon 8 minél nagyobb kedvvel gya
korolja magát, mert tornyosodnak a fellegek: Ca- 
rolus román fejedelem szövetke?ősi utazásokat 
tesz ellenünk, в mondanunk sem kell, hogy őma 
gassága milyen félelmetes egy ellenség! '

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .

Történeti naptár. Szeptember hó 3-án. Poitiers 
Diana született 1499. — Grodnoi országgyűlés 
1793-ban.

4. Chateaubriand született 1769. — Rovoredoi 
csata 1796. — Barcellonai forradalom 1843. — 
Obrenovics Mihály született 1823.

5. Gr Széchenyi István a Dunába ugrik, de 
megmentetik 1848. —  Richelieu 1585., X IV . La
jos 1683., Weiland 1733., Cantu Caesar 1805. szü
lettek. — Bourmont győzelme Lisboa mellett 
18.33. — Konstantinápolyi tűzvész 1865. — A 
cholera kezd Pesten terjedni 1866.

6. Colbert f  1683 — Péterváradi caputilatio 
1849. — A görögök és krétaiak lázadása a törö
kök (dien 1866. — Petöfiué Szondroy Julia f  
1868 ban,

7. Rurik Nowgorodnál letelepül s alapítja az 
orosz birodalmat 86Л — Zrínyi Miklós hős halála 
Szigotvárott 1566. — Eugen hg győzelme Turin- 
nál 1706. — Buffon született 1707. — Badeni 
béke 1714. — Koppenhága capitul d 18()7. — B o 
naparte győzelme Borodinonál 1812. Samyl 
orosz kézre kerül 1859.

8. Noé kiszáll a bárkából Kr. e. 2542. —  Szűz 
Mária született Kr. e. 21.— GdaRienzi megöletik 
1345. — Sebastopol bevétele 1855. Petőti Sándor 
és Szendroy Julia esküvője 1847.

9. Czuczor Gergely f  1866. — Constantinus 
Porpliyrogenitus született 905.—  Drezdai forrada
lom 1830. — A Blumfold imdletti lögyapot-gyár
ban 800 mázsa lőpor follobbant 1865.

Közli: V. A.
—  (A „primás1" magyarul). Ezelőtt egynegyed 

századdal, midőn a szó ilkotás, a szavak erősza
kolt magyarosítása oly nagy és jelentékeny sze
repet játszott, Nyitra-Zerdahelyi Lőrinc egy ara
nyat tűzött ki a „prímás“ szó magyarosítására. 
Persze ajánlottak nyakatokért uj szókat, hogy

az embernek háta borsózik, ha végigolvassa 
őket. Maga a pályadijt kitűző, a következő sza
vak közöl kívánt egyet választatni, mint a me
lyek, szerinte, loghűbben adják vissza az eredeti 
értelmet, úgymint: Elsnök, olsöd, elsődnek, elsöd- 
dor, fodor, föd  ontok, egydor, egy nők. A pályázók
nak о szavak nem igen tetszettek; ajánlottak, 
szerintük, jobbakat, ig y : áldornok, papherceg, 
vagy rövidebben paperceg, tdsör, védlőr, védőr 
szüzÖTy gyámör, magyar- vagy hun véd szón tör, 
üdvelőr, üdvőr, üdvnök, papnagy, üdvnagy, hit- 
nagy, a j t  nagy у elsér, lelkelsör, főh.tőr, eUész} lel 
kelész, olsők, olsék, országfönök, országnagy, or
szágelnök, főpap, elsőddorász, fődorász vagy ji>- 
t lövész, vallás dór, elsöddorásznagynok, vallásdo- 
rásznagynok, elsény, honérsek, fónagy, j)npor) fűl
nék, főnök, Magyarország egyháznoki koronázó 
hercege, hercegi főpap, érsnök , érsdor, föegy- 
háznok stb. A jutalmat kitűző legjobbnak tar
totta ezek közt a saját maga által ajánlottakat 
igy tehát az egy aranyat a pályázók közül senki 
sem nyerte el. A „primás“ -ra máig sincs átaláno- 
san elfogadott szónk ; (hí legjobban használják az 
„áldőrnagy“ szót; ámbár ez sem jó, mert a tője: 
„áldor“ nem elfogadott szó; ennél jobb a később 
ajánlott „áldozárnagy“ vagy „főáldozár“ is De 
ezt hagyjuk a nyelvészekre; mi csak mint cmio- 
sumot, akartuk felemlíteni a sok uj szót Lánnj 
Jenő,

( Hunihiddtnuk,) a világhírű tudósnak, emléket 
terveznek Berlinben. A tanácsnak az a terve, bogy 
az alakuló két új park közül az egyiket Hum
boldt ~ parknak nevezzék. Ezenkívül a nagy 
tudós omlékszobrát is fölállítják valamely nyílt 
helyen, s a park mellé egy kis botanikus- kertet 
alapitnak. Londonban pedig épen most foglal
koznak a „Kozmos“ Írójának emelendő szobor 
eszméjével.

Post, 1H69. Nyomatott az ,Athenaonm“-hau.



caéretet nyert. Rómer Flóris az „Arch. Értesítő a- 
ben külön muzeam szükségét fejtegeti a magyar 
tárgyak számára. —  A magyarországi gyimnasi- 
umok közül a bajai) szarvasi és enyedi főiskola 
legújabban rendezett kiállítás következtében a 
bécsi császári mttipari muzeum remek gipszmin* 
táinak nagy számát rendelték m eg; a szarvasi fő
iskola 200 frtnyi gyűjteményt szándékozik hozat
ni. Nemzeti múzeumunk éremtára részére egy  
igen becses ajándék van kilátásában. Ugyanis 
Padovan Vince, velencei tisztviselő, buzdittatván 
Mircse János hazánkfia által, majdnem teljop ve- 
lenci éremgyüjteményét múzeumunknak szánta 
ajándékképen. A  gyűjtemény igen gazdag és ér
tékes. — A  júliusban Csaknakon meghalt Ányos 
Móric jeles magyar éremgyüjteményt hagyott 
hátra. Jászapátiból Hunyadi László városi fő
jegyző beküldött egy 5 fontot nyomó, 8" hosszú, 
mindkét végén ivszerüen élesített, egészen ép réz
csákányt. Ezen szép darabot 1866-dik év tava
szán a városi délkeleti oldalán fekvő faiskolában 
találták.

* (Körnek Pál egyházi beszédét), mélyet a bécsi 
sz. István-nap ünnepén mondott, a lengyelországi 
templomokban is fel fogják olvasni. Б  megtisztel
tetés oka az, hogy ama beszédben, mely nem volt 
ment minden politikai színezettől, a magyarok 
s lengyelek közti rokonszenvről, azonos érdeke
ikről és együttes működésűkről volt szó.

* (A Mecfdenburg-ezred) közelebb ünnepelte 
meg századik évfordulóját azon napnak, melyen 
mostani nevét nyerte. Azelőtt már 28 évig fen- 
állott. Száz év alatt 30 háború-évet ért meg, és 
184 csatában vett részt.

* (Szegeden 10,900 iskolaköteles gyermek közül) 
a múlt tanévben iskolába járt 5528, tehát az ösz- 
szes szám felénél kevéssel több. Van összesen 6 
magán;, és 34 nyilvános tanintézet.

* (Xlj üstökös.) A  francia lapok írják, hogy 
Tempel Vilmos, a marseillei csillag*vizsgáló to
rony igazgatója, e hó 21-dikén igen nagyfényü 
üstököst vett észre az égbolton, mely nem sokára 
szabad szemmel is látható lesz. A csillagászok

nagyon kiváncsiak tudni, ha vájjon egészen új-e, 
vagy az, a mely már Julius Oaesár korában is 
látható volt, mire azonban Tempel még nem tud 
megfelelni.

*(Ritka ember.) Plankensteiner, reichsrathi kép
viselő, az ő felsége által közelebb neki ado
mányozott rendjelt el nem fogadta, s a bécsi bel
ügyminiszterhez irt levelében ezt azzal indokolja, 
hogy mint népképviselő, a rendjel elfogadása által 
önzés gyanújába eshetnék.

* (Pompéjiböl ismét becses régiséget) hoztak nap
világra. Ez egy nagy falfestmény, mely a pom- 
peji cirkust ábrázolja a Vezúv kitörése előtt, és 
ez az első ily kép, m ilyet azelsülyedt város rom
jaiban találtak. A régiek inkább mithologiai táj
képeket vagy képzelmi dolgokat festettek. E  kép
ből látjuk, hogy az amphitheátrum fákkal volt 
díszítve. Mübecsét leginkább régisége adja e kép
nek. A festmény a pompéjibeliek s a szomszéd 
Nuceria város lakói harcát mutatja, melyben több 
százan vesztek el az utóbbiak közül. Erről az ese
ményről az akkori írók is beszélnek. A cirkus 
mellett áll egy nagy épület, melynek még nyomát 
sem találhatták eddig. Fioretti, az ásatások fel
ügyelője, most újból meg akarja kezdeni ä kuta
tást. A nagy festményt a nápolyi múzeumba he- 
lyezék, nehogy az idő kártékony hatással legyen 
a műkincsre.

* (Csata a rablókkal.) Nagy-Haj máson, Baranyá
ban, egy hegyőr észrevette, midőn több rabló be
tört egy pincébe. Segítségért ment tüstént a falu
ba, s a nép azonnal mindenfélekép fölfegyverkez
ve ki is állott. A  pincetörők észrevéve a sokasá
got, tüzelni kezdtek, de azok sem vették tréfára a 
dolgot, s visszalőttek. E gy ideig tartott csatáro
zás után észrevették, hogy a pincéből néhányan 
kiszöktek, mire a puskázás is megszűnt. Oda 
mentek tehát a csata színhelyét megszemlélni, s 
meglepetésükre látták, hogy egy a csavargók 
közül élettelenül a földön fekszik. E gy golyó 
épen a tején fúródott át. Közelebbről megvizsgál
va, egy hires tolvajt ismertek fel benne, ki végre 
érdemlett jutalmát a nagy haj raásiak által nyerte el.






