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** (Komáromban egy almafa az idén három termést hozott.) Az első 
gyümölcs a legszebb, legkifejlettebb ranetta; a második tökéletesen meg¬ 
érett, de nagyságra kisebb az első termésnél; a harmadik nagyságra egy¬ 
forma a második terméssel, de meg nem érett s november 19-kén ágastól 
együtt törték le. A fa, mely e háromszoros gyümölcsöt hozá, 10 éves, s 
Adler J. egykori pannonhalmi főorvos és jeles gyümölcsész tiszteletére en¬ 
nek nevét viseli, s a sz. Benedek-rendiek komáromi társházának udva¬ 
rán áll. 

= (Értesítés a magyar irók segélyegylete pénztárának ügyében) a kö¬ 
zelebbi november hóban történt mozgalomról. 

/. Az alapitók sorába léptek : Szö: tagh Pál Horpácsról Nógrádmegye 
200 ft, 2) Aradi casino-egylet 200 ft. — //. Az egylet pénztára szaporításá¬ 
hoz járultak : 1) Kecskeméti műkedvelő társaság 91 ft 34 kr. 2) Molnár, 
budai népszinházi igazgató egy esti előadás tiszta jövedelmével 67 ft 90 kr. 
3) Gr. Károlyi György Ő excellentiája, Rezler szinigazgató részére szini 
előadásokra átengedett nagy-károlyi tereméiért fizetett összeget, ezen egylet 
javára fogadván el : azt benyujtotta 90 ft. 4) Jármy Menyhértné egy ara¬ 
nyat 5 frt. 80 kr. Jármy Gyuláné 5 ft. 80 kr. 5) Sopronváros tanácsa az 
általa rendezett tánczestély jövedelmével 34 ft 29 kr. — III. Az alapitó-ta-
gok közöl kamatot fizettek : 1) Gorove István 300 ft után 1862. 15 ft, 2) 
Aradi casino 200 ft után 1862. 10. ft. — IV. Évdijat fizettek : 1) A pesti 
növendékpapság 1861-ikév második feléről és 1862-ik évre 18 ft. 2) Kis-
mártonyi Ede Pesten 1862-re 12 ft. 3) Strázsay Károly Pesten 1862-re 12 ft. 
— Az év vége felé járván, tisztelettel kérem fel az egylet alapitó és évdijas 
tagjait, kik járandóságaikat még be nem fizették, hogy azokról gondoskodni 
sziveskedjenek. Pesten, nov. 30. 1862. — Szathmáry Lajos, az egyl. ideigl, 
pénztárnoka. 

Nemzett szinházi napló 
Péntek, nov. 28. „Régi pénzek." Vigj. 4 felv. Fáy Andrástól. 
Szombat, nov. 29. „Linda" opera Donizettitől. Láng Paulina k.a. Pie-

rotto szerepében föllépve, ma tette első szini kisérletet. Szép terjedelmes 
alt hangja nagyon megnyerte a közönség tetszését. Jövőjéhez legcsillogóbb 
remények vannak csatolva. A tapsok, melyek énekét követték, nemcsak a 
buzditás, hanem az elismerés tapsai is voltak. Huber Ida, Bignio, Pauli és 
Ormai dicséretre méltólag működtek. 

Vasárnap, nov. 30. „Egy szekrény rejtelme'1 eredeti népszinmü 3 sza¬ 
kaszban. 

Hétfő, decz. 1. „Nöm meghalt" vigj. 3 felv. Kövér Lajostól. 
Kedd, decz. 2. „Linda" opera Donizettitől. 
Szerda, decz. 3. „A csacska nök'- vigj. 3 felv. Dumanoir után forditotta 

Feleki Miklós. 
Csütörtök, decz. 4. „Port a szemébe" vigj. 2 felvonásban. Ezt követi: 

3,Varázs hegedü" operette 1 felv. 

Budai népszinház. 
Nov. 28. „Dalma." Dráma 5 felv. Jókaitól. E 33-ik díjmentes nép¬ 

előadásban Dalma szép szerepét Szabóné játszotta. 
Nov. 29. ,,A nevelő." Vigj. 2 felv. A felvonásokat tánczok követték. 

Az előadás jövedelme Udvarhelyi beteg színészünk javára volt szánva, s 
hogy a közönség mégis oly kevés számmal jelent meg, a viharos rosz idő¬ 
nek tulajdonítjuk. 

Nov. 30. „Kverausz." Bohózat Benkőtől. Ezt követte „Zöld ördög." 
Dec. 1. „Pozdorek," vagy : „A nyugalmas udvari szállás." Bohózat 

3 felvonásban. 
Dec. 2. „Londoni arszlánok." Vigj. 5 felv. A pesti jogász-segélyző 

egylet javára,a jogász-műkedvelők által rendezett előadás telt szinház előtt 
folyt le. Legtöbb tapsot Kopély kapott. 

Dec. 3. „Becsületszó." Vigj. Szigetitől. Takács Emes k. a. Rózsa sze¬ 
repét korát meghaladó ügyességgel adta. E vígjátékot az „Eljegyzés a lám¬ 
pafénynél" czimü operette követte, melyben Marit Láng Klára személye-
sitette. Tiszta és erős szép hangja, valamint hibátlan éneke a közönséget 
egészen elragadták. Több jelenését ismételnie kellett. 

Dec. 4. „Villám Bandi.'- Népsz. 3 felv. A népszinház által kitüzött | 
50 aranyra pályázó színdarab. A V. U.-ban megjelent beszély után készült. 

Sserkeextö i g i ioodanivi t ló . 

6287. Pelejte. C. B. C. Nagyon megtisztelve érezzük magunkat szép és lelkes 
sorai által. A kérdést azonban még tera szeretnök oly szent komolysággal tárgyalv. 
látni, mintha legfelsőbb hazai érdekeinkről Tolna szó. A ruha mindig másod-, harmad 
rendű dolog marad. A lapunkban közlött czikk egész átalánosságban szólott; s nagyon 
feltünő volna, ha ez átalánosságok ellenében egy megneve. ett vidék hölgyeinek védel¬ 
mére szállanánk. Felette örvendünk, hogy a zempléni hölgyek e védelemre nem is szo¬ 
rultak. Majd tán magukra veszik, a kiket illet. 

6288. Komárom. R.A. A boszorkányperben itéletet vettük. Egyet sajnálunk, azt 
hogy az egész tárgy nincs egy önálló czikke feldolgozva. Igy, a mint van, inkább csak 
száraz okirat, adatok, mely,.^*olvasása ir kább csak szakemberek előtt bir nagyobb 
érdekkel. Mikor és hogyan? m o s t me"g nem mondhatjuk bizonyosan. — A másikra nézve: 
elfogadhaó rajzok megszerzése körüli költségeket szivesen pótolunk. 

6289. Bercevicz*'. B. B A sajtóhiba nem oly főbejáró, hogy miatta olvasóink 
emlékezetét most ujra kellene fárasztani. A dijra nézve az a tanácsunk és óhajtásunk, 
hogy hadd gyüljön össze több. Ez magában még a furcsaságig kevés. 

6290. Télbea. Milliószor elzengett dolgok, nem rosz, de nem is uj formában. 
Hadd fagyjon be ez is itt nálunk. 

6291. Hadhar. K G. Válaszunkat a P ü . mult száma hozta, még pedig lehet* 
leggyorsabban. Azért nem szólottunk más uton. 

6292. Hest. K- ly i Antal. Igenis kaptuk s ki is szedettük. 
6293. Eperjes F. Fr. A keresett ur hol tartózkodását nem tudjuk. Ha személyesen 

lenne hozzá szerencsénk, a levelet átadjuk neki, különben itt vesz. 
6294. Gr. T—i B - a halálára. Költőibb megemlékezést érdemelne. A jó akaratot 

8 tiszta érzelmeket szivesen elismerjük. 
6295. Hazámról. Ez is sokszor el volt már zengetve és nagyobb szerencsével. 
6296. N.-Enyed. Sz. K. Hallatlan esemény! De ha már ugy van — hát gratulá¬ 

lunk. A jó tanácsot köszönjük; nagyon elkésett. A hosszu „balladával" is majd elbánunk 
érdeme szerint. De jobban örülünk az igért tárgyaknak s kiváncsian várjuk. 

6297. Szeged. Sz. L. E perczben még nem mondhatjuk, hova sorozzuk. Az a f6 
baja, hogy a tárgy már nálunk sem uj. E lapokban is többször volt ismertetve; egyszer 
elég terjedelmesen. A kérdéses összeg 12 ft. 

6298. Esztergom. Pr. J. Válaszunkat jövő számunk hozza, a mint hiszszük, még 
elég jókor. 

6299. Több levélre a mai számhoz mellékelt jövő évi „elöfizetési fölhívás" ad 
kimeritő fölvilágositást. Kérjük annak szives figyelembevételét. 

SAKKJÁTÉK. 
154-ik számu feladvány. — Grosdemange-tól (Párisban). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

A 149-dik számu feladvány megfejtése. 
Világos. isotet. 

1) H d 4 — e 6 K e 7 — d 7 
2) K g 7 — f 8 K d 7 - o 8 
3) K f 8 - e 7 £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Nagyváradon : bárd' 
Meszéna István. — Andráshidán : Lukács Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — 
Kassán : Skvór Antal. — Gyepesen : Kun Sándor. — Török-Sz.-Miklóson : Frankl A. — • 
Öreglakról : N. N. - Kövágó-örsön : Gold Samu. — Pesten : Cselkó György. — Kis-

Kiírtösön : Csemiezky Károly. — B.-Csabán : Vidovszky János. — Bajmakon : Weisz 
Fülöp. — Tiszatarjánban : Nyilas Alajos. 

Hó-
és hetinap 

Kalholik. és Protist. 
naptár 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
G-öt. 
Péntek 

December 
E 2 Ad. Am. ESAgot 
B. Assz fog. j Viola 
Leokádia sz. j Caesar 
Judith Eul Judit 
Damasus p. Bulcsu 
Maxenz p. Szilárdk 

13:Szomb. Lucza, Ottil. |Lucza 

Gftr.-orose 
naptár 

Nov. (ó) 
25 E 26 Kel. 
26 Alipius 
27 Per. Jak. 
28 Istv. rem. 
29 Peramon 
30 András 
1 Deeemb. 

Izrael. 
napt. 

Kisle 
15 Am. 
16Viol 
17Caes 
18 Judi 
19 Buls 
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8lSab 
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7 
7 
7 
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7 

CHolc l . I 

kelet ;jnyug.' 

ó. 
5 
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P-
211 

5 
40 

9 
35 
59 
20 

Holdnegyed : Holdtölte 6-án, 8 óra 53 percz reggel. 

T A R T A L O M . 
Kornis Károly (arczkép). — Maradj , édes fiam . . . Zajzoni. — Egy nap a 

bányákban. Kálmán Ferencz. — A haltéri uj kút Pesten (képpel;. Zombory G. — Az 
amerikai bivaly és bivalyvadászat (képpel). Cs. — Képek az állatországból : A farkas 
(vége). Sárvári Eöry Andor. — Történeti apróságok. II. Rákóczy György halála és 
temetése. — Vegyes jegyzetek Dr. Bardócz L. — Tárbáz : Az erdélyi orsz. múzeum-
egylet közgyülése. — Egy kis helyreigazitásféle. Kálmán F. — Irodalom és müvészet — 
Egyház és iskola — Ipar, gazdaság, kereskedés.— Közintézetek, egyletek.— Mi ujság? 
— Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló — Sakk¬ 
játék. — Heti naptár. 

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

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer ea Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten 1862. 

50-ik szám. Kilenczedik évi folvam. 

Pest, december 14-én 1862. 

E l ö f i z e t é s i f ö l t é t e l e k i § ü 3 - i k é v r e : 
a Vasárnapi Ujság és Politikai Uj du n*á«;ok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : 

Fél évre (január—junius) 5 ft. 
Csupán Politikai Újdonságok : 

Egész évre (január-december) 5 fti 
Fél évre (január—junius) 3 ft' 

Egésa évre (január -december) 10 fr. 
Csnpán Vasárnapi Ujság : 

Egész évre (január—december) 6 ft. 
Fél évre (január—junius) 8 ft. 

S z e r d a h e l y i K á l m á n . 
Kevés színművész van, ki nagyobb nehézségekkel küzdve oly 

hamar tudta volna a nagy közönség átalános rokonszerivét kivívni, 
mint nemzeti színházunk derék tagja, Szerdahelyi Kálmán. Igaz, 
hogy neve jó ajánló levél volt, mert bold. atyja, nemzeti szinhá-
zunknak még másfél évtized előtt is egyik legjelesebb, legkedvel¬ 
tebb tagja volt. De a szakmában melyre lépett, előde László József 
a magyar közönségnek átalános kedvencze, s a maga nemében 
ritka jelességü színművész levén, Szerdahelyi Kálmánra nézve nem 
csekély feladat volt, a jeles elődöt kellőleg pótolni, s az irántai áta¬ 
lános rokonszenvet a maga részére 
megnyerni. De ime a természeti 
és lelki szép tehetségekkel meg¬ 
áldott ifjunak ez oly hamar és oly 
nagy mértékben sikerült, hogy 
utóbbi időben kiváló kedvencze 
lett a közönségnek. 

Szerdahelyi Kálmán, fia Szer¬ 
dahelyi Józsefnek, a sokoldalulag 
képzett és kedvelt színésznek, ki 
még sokáig fog élni a közönség 
emlékezetében. 

Született Miskolczon 1829., 
febr. 16 an. Nem a legkedvezőbb 
viszonyok közt növekedett fel, 
minek főoka az atya akarata és a 
fiu hajlamai közti különbség volt. 
— A fiu szinész akart lenni, az 
atyja pedig, mert ismeré e pálya 
göröngyeit, meg akara óvni fiát 
mindazon sanyaroktól, miknek 
akkor a magyar müvészek kitéve 
voltak. Ugy hogy szülei egész 14 
éves koráig nem engedek szín¬ 
házba menni. 

Tanult Kolozsvártt, Kassán 
és Pesten. Azonban lelke inkább 
a színvilággal álmodott, mint tan¬ 
könyveivel, s alig várta a közvizs¬ 
gákat; de nem azért, mintha azo¬ 
kon kitűnni akart volna, hanem, 
mert akkor a gyermekek rende-
sn szini előadásokat tartottak. SZERDAHELYI KÁLMÁN. 

Egyszer íly alkalommal mint „Szapáry Péter" lépett fel Ko¬ 
lozsvártt s tanárai tetszését oly nagy mértékben nyerte meg hojrv 
azok a tanuló hibáit is örömmel megbocsáták. 

1842 ben Kolozsvárról levelet irt atyjának, hogy szinész lesz 
de ez a legvisszariasztóbb módon fenyegeté. 

Azonban mindez nem használt. A vágy ellenállhatlan volt s 
1844-ben szinész lőn. Azután folytonosan atyja, Feleki, Havi és Szabó 
vándor-szinésztársaságainál szerepelt, kivéve az 184%-ki időszakot 
melynek zivatarai közt a szinészet különben is nagy pangásban 

volt. — 1852-ben koránál fogva 
katonai sorsolás alá esett, de a 
temesvári magyar közönségnek 
annyira birta tetszését, hogy az 
megmentéséhez örömmel nyujtá 
segédkezét, s elbocsáttatását va¬ 
lóban ki is eszközlé. 

1854 aprilban jött Pestre, 
beleunván a vidéki szinészet no¬ 
mád életébe, azon eltökéléssel, 
hogy ha a nemzeti szinházhoz 
nem szerződhetik, p á l y á j á r ó l 
örökre lelép. 

Aggodalma fölösleges volt, 
mert csakhamar közóhajtásra szer¬ 
ződtetett. 

Először Czakó „Végrendele¬ 
téiben mint Kereszti lépett fel, 
azonban nagyobb tetszésben csak 
második felléptekor a „Szép mol-
nárnö"-ben Jean szerepében ré¬ 
szesült. 

Azóta folytonosan emelke¬ 
dett a közönség szeretetében, de 
épen ugy szorgalma után művé¬ 
szetében is. 

Szerepei a jó indulatú, ke¬ 
délyes fiatalok, sőt öreg urak is, 
szeleburdi uracsok, arszlánok, 
iparlovagok, könnyelmü ficzkók és 
egyéb derült világnézetű, jp 
nyüvérü a lakok, mikben/lgei£§ 

J l ( : 
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Az utóbbi években a nagyon divatba jött operettekben is sok 
szerencsével müködött, mit nem annyira énekre kevésbbé alkalmas 
hangjának, mint inkább ügyes játékának, s rokonszenvet gerjesztő 
egyéniségének köszönhet. 

A lefolyt nyarat, tanulmányozás végett, külföldön tölté, meg¬ 
látogatván a jelesebb német, angol s franczia szinházakat. Legna¬ 
gyobb figyelemmel az utóbbiakat kisérte s idejének legnagyobb 
részét a párisi szinészet tanulmányozására forditá. 

A fővárosi közönség érdekkel várta kedvenczének visszaérke¬ 
zését s azóta folytonos figyelemmel kiséri müködését s meleg elis¬ 
meréssel fogadja mindazon kisebb-nagyobb mozzanatokat, melyek 
Szerdahelyi haladását, müvészete iránti lelkesültségét, hivatottsá-
gát és folytonos elöretörekvését kétségbevonhatlanul tanusítják. 

November végén. 
Roskadt öreg, szegény siránkozó, 
Aludni vágyó bús, homályos ősz! 
Be sok bölcset beszélsz te annak, a ki 
Reád nem ún, szépen hallgatni győz. 
De a türelem kényes pókszövet; 
Kivált én nálam, oly könnyen szakad, 
És nagy baj aztán, ujra egybekötni 
Az összekuszált vékony szálakat . . . 
Ne untass hát! e végetlen homály, 
E kinos rabság künn és idebenn 
Szűnjék meg már; hisz igy a napsugárt is 
Elfelejteni leszek kénytelen! 
Végig tekintnem a szép látkörön 
Bár mint vágyom, a ködben nem lehet; 
Ugy felvidulna csüggeteg kedélyem, 
Ha láthatnám a fénylő kék eget. 
Mi szép a nyár! mint egy tündér-terem 
Meleg legével, szép virágival; 
Most semmi, csak sár, s be kell burkolóznom; 
Ha a szellő kivül reám fuvall. 
Oh, ez az ősz! . . . egy árva pitypalatty 
S pacsirta-hang a bús mezőbe' nincs! 
E hallgatag négy fal közt öntudatlan 
Nyomja lelkem valami rabbilincs. 
Mi szép a nyár, midőn az ért kalászt, 
Mint aranyhabot langy szél rengeti. 
Áldás, öröm, pezsgés, gyors munka árad, 
Merre az ember szemeit veti; 
Midőn az ég villámok fényében 
Végighasad, kelettől nyugatig, 
S hallik a felhő szive dobbanása :• 
A mennydörgés . . . s minden imádkozik. 
Ott férfi küzd, itt tesped bús öreg, 
Siránkozik, enyészetről beszel; 
Lecsüggedt fővel, elfonnyadt tagokkal 
Várja a halált sirja szélinél. 
Roskadt öreg, szegény siránkozó, 
Aludni vágyó, bús, homályos ősz! 
Szobámban ülve, nagy kedvetlen várom, 
Midőn a télnek zord karjára dőlsz. 

ternek; a hébereknél pedig a szt. históriák szerint Salamon az 
igaz Istennek épittetett templomokat. Azelött a nevezett pogány 
nemzetek hegyeken, berkekben, erdőkben egy-egy szép élő-fa alatt, 
kútnál vagy folyónál; a héberek pedig a szeut sátorban tisztelték 
az Istent, és pedig (R. M. Majmonides szerint Doct. Dub. L. III. 
C. 4*>.) az egyiptomi templomok példájára, de elöbb csak sátorul, 
hogy bujdosásukban hordozhassák. Söt nagyszerü templomok is 
voltak már Diocletián alatt is 300-ik évben Kr. u. mert 303-ik év¬ 
ben alatta rontatott le a Nikodemiai szép templom is (Debreczeni 
egyh. könyvtár. 10. füz.) Vannak történetirók, kik azt állitják, 
hogy a Nubiai szerecseneknél és keleti indusoknál hamarább sehol 
sem epitettek templomokat, mit bizonyitnak ez utolsóknak kőszik¬ 
lába vágott igen régi s még ma is fennlevő templomaik, melyek 
tudományos kutatások szerint még az Abraham kora elött készít¬ 
tettek. A keresztyéneknél, köztudat szerint a keresztyénné lett 
Nagy Konstantin épittetett legelőbb templomokat, vagyis szentelt 
templommá némely királyi palotákat, és pogány templomokat. Az¬ 
előtt pedig ezen keresztyének titkos erdei sötét mélységekben, 
barlangokban, kriptákban gyűlhettek csak össze az üldözések 
miatt. Ámbár Polydorus Vergilius és Fuller egyiránt erősítik 
Eusebius nyomán, hogy fel levén már a templom találva, az uj 
keresztyének is épitni kezdettek, a hol csak lehetett, ha nem 

nagyszerü templomokat, de egyszerü Oratóriumokat, mint 
p o. tehette Máté Szerecsenországban, Bartholomeus Indiában, 
András Scythiában és a köz hit szerint a zsidók synagogájának 
példája szerint (Csel. XV. 21.). Jakab Jeruzsálemben. Mit erősitni 
látszanak szt. Pál szavai is, (I. Kor. XI. 18. 20. 22 ), hol az eklésia 
vagy gyülekezet szón több sz. írás-magyarázók, mint Fuller is, 
templomot, legalább csakis templom gyanánt használt külön házat 
értenek. 

A templomnak e neve késöbbi annak eredeténél más nemze¬ 
teknél, de a rómaiaknál elsőbb, mert ez az ö Augur vagyis madarak 
repüléséből jövendölő papjaiknak Contemlpatiojáról vagyis azon sz. 
helyéről, tájékáról vétetett, melyet ezek litumokkal vagy horgas 
pálczájokkal a levegőben kijegyzettek, kihatároztak madarak re¬ 
püléséből való jövendölésük köréül. Mely kört, miután sokszor a 
földszinén is kijegyzettek, kiczirkalmazták, innen késöbb minden 
ilyen, nemcsak kikörzött, de akár mikint is épületformában beke-

jritett szent helyek templomoknak kezdettek neveztetni, értetvén 
itt nemcsak a légben vagy földön kihatározott kör, melyben a ma¬ 
dárnak repülése váratott, hanem tulajdon azon álláspont is, hol a 
pap e kimérésre, madárrepülést nézésre, s azután ebböl nemü cze-
remoniák véghezvitelére, vagy isteni tisztelettételre megállapo¬ 
dott. Előbb tehát itt a természet nagy temploma, azután az ebben 
kijegyzett bizonyos istentiszteleti pontok vagy helyek, s végre 
maguk az épült szent hajlékok kezdettek templomoknak ne¬ 
veztetni. 

A pogányoknál a templom Delubrumnak is neveztetett római 
nyelven, de inkább ennek csak kisded neme, hol valamely isten 
képe tartatott tisztelet végett. Eredete aDeustól jö:Deus-Delubrum, 
mint Candela Candelabrum, tehát — ha szabad ugyszólni — isten-
tartó hely. Fanumnak is mondatik még a Faunusokról, kik benne 
tiszteitettek. A Faunusok pedig a mondásról (a fando) mondó, 

iövendömondó Fatidicus; mint a szent-irásban a próféta 
I i azaz 

Soós Miklós. 

A templomok története. 
A mióta az emberiség az Istenről gondolkozni kezdett, annak 

lételét, akármiformában megismerte, megvallotta, s akármiszerint 
tisztelni kezdette, azon pillanattól fogva templom is létezik; mert 
minden kiválasztott hely, akár a lakházakban, akár künn a szabad 
természetben, hol az Istent tisztelni kivánták, ugyszolván tem¬ 
plommá vált, azzá szenteltetett. 

Mindazáltal a tulajdonképen való templom a történelem sze¬ 
rint a pogányoknál legélőbb Egyiptomban, Göröghonban, Rómá¬ 
ban és a hébereknél kezdett építtetni. Egyiptomban (Herodo-
tus szerint L. II.) a napnak, azután Göröghonban (Diog. Laert 
szerint L. I. és Vitruvius szerint) Minervának, Rómában (Livius 
szerint) Romulus Jupiter Feretriusnak vagy zsákmányhozó Jupi¬ 

p 
látó, vagy néző (I. Sam. IX. 9. stb.) Innen jő a Fanaticus, azaz : 
Istentől ihletett, eszelösködő vagy tulbuzgó ember nevezet is, azért, 
mert az ilyen is hasonló a Fanumokban, vagy templomokban jöven-
dötmondó ihletett Faunusokhoz. Innen ered a Profanus nevezet 
is, ezen értelemben : profanus, azaz : Fanumon vagy templomon 
kivül való, templomot nem tisztelő, nem gyakorló, Istennel nem 
gondoló vallástalan, de a keresztyéneknél ugy hivják ma, a pogány 
vallásu embert is. 

A hébereknél kétféle templom volt : egyik a tulajdonképen 
való templom, hol az igaz Istent törvényes áldozatokkal tisztelték. 
Másik az ugynevezett synagogák, vagy gyülekezeti helyek (a pó¬ 
ton synagein=egybegyüjteni) hová csak imádkozni, és a sz. irást 
és törvényeket s ezeknek magyarázatát hallgatni szoktak egybe-
gyülni a hivek. Az elsö igaz értelemben egész Zsidóországban, söt 
az egész világon csak az egyetlen egy jeruzsálemi templom volt, 
mert a samariai Garizim hegyen épült templomot, a jeruzsálemi 
főpapságtól jogtalanul elrekesztett, s e boszu miatt, Egyiptomban 
ahoz hasonlót épittetett IV. Oniás templomát az ugynevezett 
Oniont, s némely Caelesyriában, Phoeniciában s magában Egyip-
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tómban is, elszéledt zsidók által épitett, de pogány vallásokkal 
elegyített szertartásu kisebb templomokat nem tehetjük éhez. Az 
utolsó pedig, mely sokaknak vélekedése, (Csel. XV. 21. versének 
értelme szerint is), már Mózestől kezdve szakadatlanul mind szö 
kasban volt, oly nagy számmal létezett minden felé a héberek biro¬ 
dalmaiban és lakelyeiken, hogy a Gemara szerint csak magában 
Jeruzsálemben 460-ig való volt. 

A mai elszéledett héberek ugynevezett templomai is, nem egye¬ 
bek synagogáknál. (Pesten van templom is, synagoga is.) 

A régiek s utánok a maiak is, templomaikat szabadon s keletre 
szokták épitni. 

A keresztyének a maguk templomait kezdetben dominicum 
nak, vagy görögösen kyriakoimak kezdették vala nevezni azért, 
hogy ezáltal megkülönböztetnének azok a pogány templomoktól, 
mintha mondanók: ur temploma, nem költött istenek, de az igaz 
isten temploma, (Templum Dominicum, hoc est non Deorum ficto-
rum, sed Domini veri Dei.) Sőt ha a templomnevek el is töröl¬ 
tetnének, megmaradna csak a Dominicum vagy kyriakon nevezet. 
De késöbb a templomnév csakugyan mégis visszajött, mert a Do¬ 
minicum névnek kifejezése nélkül ia érthető, hogy ha egyszer a 
keresztyének templomát látjuk, akkor az bizonyosan nem pogány 
templom. — A kyriakon görög szóból lett a német Kirche, és flan-
driai Kerch, az az templom, — vagy ur hajléka is, mert kyrion gö 
rögül urat teszen. 

Basilikáknak is neveztetnek ma a legpompásabb főtemplo¬ 
mok, nemcsak azért, mivel azok mint egy királyai a többi alább 
való templomoknak, hanem azért, mert a keresztyén vallásra tért 
N. Konstantin egynehány szép basilikát, azaz királyi palotát 
(Basileus görögül királyt teszen) átajándékoza templomul a ke 
resztyéneknek, kik ezen nevet azután épült főtemplomaikon is 
megtartották. 

Dómnak is szokták még nevezni az ily nagyszerü és pompás 
anyatemplomokat vagy ezen szónak : Dominicum rövidítésével, 
vagy pedig ezen görög szóból : Doma ház, kitünő értelemben, 
min*ha csak egyedül ezek érdemiének az igazi ház, vagy hajlék 
vagy épület nevet, mint Istenéi. 

Cathedrale templomnak neveztetik a Fo- vagy Anyatemplom 
a fő- vagy magas székről, melv benne van, de nem ama magas ko¬ 
ronás székről, melyből a papok szónokolni szoktak, mert ugy min-
den templom Cathedrale templom volna; hanem ama még különö¬ 
sebb pompás székről, melyben valamint hajdan a pogány főpapok, 
ugy ma a keresztyéneknél a pápa, érsekek és püspökök szoktak 
ülni, s néha szolgák által is felemelve hordoztatni. Tehát Cathe¬ 
drale vagy Anyatemplom tulajdonképen az és ott van, hol ily fő¬ 
pap, püspök, érsek vagy pápa lakik. A rómaiaknál Tullus Hostil-
liustól feltalált Cathedra senatorok számára Sella Curulisnak az 
ülésről (a sedendo) és a szekérről (a curru), Currus pedig a cur-
rendo a futásról mondatott, királyoknál pedig Thronosz nevet vi¬ 
sel görögül, latinul Solium „egyedül" a solus szótól, mivel abban 
csak egyedül maga ül. 

A régiek — s utánok a maiak is többnyire niindig hegyre szok¬ 
ták a maguk templomait épiteni. Igy a Jerusálemi a Moréa he¬ 
gyén, a Samariai a Garizim hegyén, a Salamon által pogány nője 
kedviért épittetett Chamos és Moloch templom az Olajfák hegyén; 
A Delfii Apolló temploma a Parnassus hegyén, a Phoeniciai Venus 
temploma a Libánus hegyén stb. S ma is többnyire mindenütt he¬ 
gyen, hol csak szép és alkalmas hely mutatkozik arra. Azt gon¬ 
dolja a halandó ember, hogy itt nemcsak kellemetesebb és csende¬ 
sebb helyen, hanem inkább mégis közelítve tisztelheti magasságos 
istenét, ki a görögöknél Ülympon, a keresztyéneknél mennyekben 
lakik. És pedig, hogy a templom körüli kellem annál nagyobb le 
gyen, s a régiek erdős berkes isteni tiszteletének helye is némileg 
ábrázoltassék, különféle szép élöfákkal is körül szokták ültetni 
templomaikat s czintermeiket. A közép időbeli keresztyének külö¬ 
nösen és főleg fenyőfákat szoktak ültetni és nevelni templomaik 
mellett, melynek örök zöldjével az élő hit és igaz vallás állandósá¬ 
gát s ebböl következö örök életet kívántak példázni. Némely tem 
plomoknál még ma is láthatni ily fenyőfát. A jerusálemi templom 
körül söt masában a szent város belrészében is nem volt szabad 
•élöfát plántálni, nehogy ezáltal a pogányok vallásához láttassa¬ 
nak közelíteni. , , r, .-, i • 

Leghiresebb templomok régen Zsidóországban a Jerusálemi, 
Görögországban a Delfii Apollóé, Kis-Ázsiában az Efesusi Dia¬ 

náé, Coelesyriában a Balbech vagy Ileliopolisi Nap temploma vol¬ 
tak, melynek óriás omladványai ma is bámulásra ragadják az utast 
— A mai világban a római sz. Péter, a,londoni sz Fál, a majlándi 
sz. Barnabás, a velenczei sz. Márk, a konstantinápolyi Zsófia, s a 
bécsi sz. István temploma a legnevezetesebbek, hogy a drinápolyi 
IL Szelimtb'l épitett igen pompás, a strasburgi jeles- és péters-
burgi, kölni, párisi templomokat ne is említsem. 

j Van még a keresztyéneknél egy neme a templomnak, az ugy 
! nevezett kápolna, mely kisdedszerü, s épen az a keresztyéneknél a 
: mi a pogányoknál a Delubrum, azért is latinul Capellának monda-
i tik, kicsinyítve, mely nevet igy származtatnak : Turonumi püspök 
sz. Márton katona korában — mert elöbb a volt — egy sisakot 

j viselt vagy másként cápát (a capite) melynek később csudatevő 
erőt tulajdonítottak, s a franczia királyok a hadban zászló tetején 
hordták, hogy az Isten inkább segitse meg; máskor egy a végre 
épitett kis sz. épületecskében őriztetett, mely erről kápolnának, az 
őrző pap vagy alrendű klerikus pedig káplánnak neveztetett, az az: 
elöbb az első Capellának, az utolsó Capellánnak latinul, s ezekből 
aztán a magyar Kápolna és Káplán nevezetek. (Közhaszu Esmer. 
és Burius után.) 

A templomnak a régi népek tulságos szentséget tulajdonítot¬ 
tak, mert azt ugy nézték, mint Istennek tulajdon házát, hol emberi 
módon személy szerint lakik és mindig jelen van (II. Mos. XXV. 
22. IL Sám. VI. 2.) Innen a ki a templomban megjelenik, az min¬ 
den veszélytől hamarább menekszik s a mely gonosz ide közelit, 
hamarább büntettetik. Épen ezért azt menedék ==Refugium gyanánt 
is használták ök. Mely vélemény és szokás a keresztyénekre is 
annyira elragadott, hogy ma is vannak emberek, kik buzgó ke¬ 
gyességgel nem a templom czéljának és abban tartatni szokott is¬ 
teni tiszteletnek, hanem magának az épületnek tulajdonitják a na¬ 
gyobb szentséget, s ha abban vagy a körül valami, bármi termé¬ 
szetes és emberi tisztátalanság vagy helytelen tett kövtttetik el, az 
által azt megfertöztettnek, s ujabb szentelést szükségesitő esetnek 
nézik. — De voltak a régi időben is, kik helyesebben fogták fel a 
templomnak mivoltát, s nem ettől, hanem az Istennek élő templo¬ 
mától, az embertől várták a nagyobb é* valóságos szentséget, mert 
Salamon király a gonosz Joábot az oltár mellett is megölette, mi¬ 
dőn egyebütt hozzá nem férhete (I. Kir. k. IL 34.). Jeremiás is igy 
szóla némi ezent gúnynyal a zsidókhoz : Ne bízzatok hazugságban, 
mondván : az Ur temploma ez, az Ur temploma az, hanem inkább 
jobbítsátok meg magatokat (Jer. VII. 4. 5.). Jézus is igen sokszor 
feddi azokat azért, hogy a külsö czeremoniákban és eszközökben 
helyeztetik a vallás valóságát (Mató XXIIL). 

Azonban csakugyan mindezekből nem következik; hogy a 
templomot is, mint isteni tisztelet helyét s mint Isten jelenlétének 
jelképét ne tisztelje, ne becsülje az ember, mert miután Istent 
mint láthatatlan fővalóságot személyében nem tisztelhetjük, méltó 
és illő, hogy emberi erőtlenségünk szerint s emberi módon leg¬ 
alább látható jelekben és jelekkel mutassuk ki ő szent felsége 
iránti tiszteletünket, imádásunkat, mert ha ezeket az eszközöket 
tiszteljük, becsüljük, akkor ezekben Istent láttatunk tisztelni, 
becsülni. Ezért szoktak az emberek eleitől fogva mentői nagyobb 
és pompásabb templomokat épitni, hogy ezáltal Istennek nagysá¬ 
gát és dicsőségét mentői tökéletesebben jelenthessék és példázol-
hassák ki. Épen ezért készíttették még a régi pogányok is isteneik 
képeit óriás alakban, hogy ezáltal az Isten nagyságát jelentsék. 
Azért merítette és meriti ki a müvészet is ezeknek alkotásában 
minden mesterségét, hogy mindezek által Istennek annál nagyobb 
dicsőséget adhasson a halandó; a honnan elv is volt régen, hogy 
földi királyok palotái s ezeknek és akármi herosoknak, szenteknek 
szobrai ne legyenek nagyobbszerüek, mint az Isten templomai és 
szobrai. (IL Sám. VII. 2.) Innen önként következik az is, hogy 
valahol valamely nép a maga isteni tiszteletére nem épit a lehet-
ségig mentői szebb és pompásabb templomokat, s annálinkább, 
valaholott Isten rongyé s, elhagyott a temploma, s a belsö em¬ 
bereknek és iskoláknak alacsony, nyomorult szállásai vannak: 
ott ne keressen senki vallásos buzgóságot, söt higyjen valóságos 
vallástalanságot, s ebből következö ellajultságot, mert mindezek 
bizonyosan nem kevés részben valóságos és igaz mértékei a mü¬ 
veltségnek és vallásosság mivoltának. 

A régiek az isteni tiszteletet nyilt ajtóknál tartották templo¬ 
mikban, talán azért, hogy ez által ne láttassanak a megfoghatatlan 
Istent mint egy falak közé zárni (I. Kir. VIII. 27.) és példázolhas-
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sák a nagy természet nyilt templomát is, hol legelőbb templomok 
nemlétében tisztelék az Istent. Később pedig a keresztyének — 
mint feljebb mondva vala — az üldözésök miatt bezárt helyeken 
s rejtekekben kezdek tartani isteni tiszteletöket. (Csel. XII. 12.13.) 
Söt még késöbb a reformatió alatt és után is roatálgattatván a 
vallások és hitformák az uralkodó kormányok által, ha vajjon sza 
bados és bevett, helybenhagyott isteni tiszteletet és tanításokat 
tartanak-e, vagy pedig ellenkezőleg? megparancsoltatott, hogy 
minden vallásos felekezetek nyilt ajtóval tartsák isteni tisztele¬ 
töket, hogy az lehessen szabad bejáratú és nyilvános mindenek 
elött. És innen van már az, hogy bárha mai időben elenyésztek is 
ezen okok a templom-ajtók nyitvatartására, 8 b:irha azokat a 
városi, söt falusi müveltebb népek beteszik is isteni tisztelet alatt 
hideg és zivataros, kivált téli időben, hogy oda Í9, mint akárme¬ 
lyik másféle házba akkint mehessen be ajtókilincs-megnyitással 
minden ember, mégis ma is van oly nép, mely nem egyéb alapos 
okból, hanem csupán eleitől örökölt és ugy ért puszta szokásná' 
fogva, akármely sanyaru időben is erőszakkal nyitva tartja tem 
plomának minden ajtait, s azokat a világért se szenvedi betéve 

lehet czélja, ez események okait fürkészni — azok igaz elmondása 
ugyis csík késöbbi időknek van fenntartva — csak azon óhajtásun¬ 
kat, reményünket legyen szabad kifejeznünk : bár a kölcsönös fél¬ 
reértések é3 gyanusítások helyébe mielött ismét a régi egyetértés 
ŝ közösség áldásai lépnének, hogy a két nemzet közt közvetitökül a 

Zrinyiék és Frangepánok nagyszerü alakjait még egyszer feltűnni 
lássuk! Oly kivánat, mely az idők lezajlása után most már innen 
is, tulnan is, milliók szivében él. 

Mellékelt rajzunkban a horvát mozgalmak gyupontját, a hor¬ 
vátok ős fővárosát, Zágrábot mutatjuk be, mely kereskedelmi 
tekintetben ugyan nevezetes pontot foglal el, de egyébkint, ország-
fővárosi fontosságát kivéve, a kisebb rendű városok közé tartozik. 
Lakosainak számát legfölebb 14,000-re tehetni. Székhelye a bán¬ 
nak s egy kath. érseknek, az ország főhatóságainak s törvényszé¬ 
keinek, minélfogva a kis városban a hivatalnokok száma aránylag 
igen feltünö. Itt tartatnak a horvát országgyülések is, mely alka¬ 
lommal ez élénk véralkatu nép képviselői a városnak is szokatlan 
elevenséget adnak. A fennálló tudományos müvészeti és jótékony 
intézeteken kivül főfigyelmet érdemelnek azon törekvések, melye 
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csat egy pillanatig is, uaucm uia«uu ., o 
delmes légvonalakkal, csapó esővel, hóval stb., s ezek által nem 
csak magának, de főleg kényesebb természetü, s a fennebb álló 
szószékben mindezeknek sokkal inkább kitéve levö papjának 
igen ártalmas nyavalyákat okoz. Jánosfalvi Sándor István. 

Zágráb, a horvátok fővárosa. <;s horvát népviselet. 
Horvátország már a XI. századtól fogva, Kálmán király óta, 

Magyarországgal egy korona alatt állván, nyolcz század lefolyása 
alatt a magyarok és horvátok egy törvény alatt éltek, s a jó és 
balszerencse változandóságai között együtt örültek, együtt szen¬ 
vedtek; együtt állottak, együtt buktak. A két nemzet testvéri 
egyetértéséről a magyar história számos fényes lapja tanuskodik; 
de fájdalom, föl vannak ott jegyezve a közelmult évtizedek azon 
szomoru napjai is, melyek a századok óta fennállott békés viszo¬ 
nyok erőszakos szétszakadását, tettleges viszályok és elválás be¬ 
következését hozták magukkal. E futólagos jegyzeteknek nem 

i meiyeKnez xariuauiuv . a uu in» **~ 
mányos akadémia, és horvát nemzeti muzeum, melyek részint 
már életbeléptek, részint most képezik a horvát hazafiak legkedve¬ 
sebb gondjainak tárgyait. — Kereskedelmi tekintetben, mint bizo¬ 
mányi és szállitási átmeneti hely, az Adriai tengerhezi közelsége 
miatt, Zágráb igen jelentékeny helyet foglal el. 

Másik képünk a horvát népviseletet tünteti fel, s ezt látva, le-
hetlen észre nem venni a horvát ea magyar viselet közötti hason- | 
lóságot, mely különösen a férfiaknál csak csekélyebb részletekben ! 
tér el egymástól. Ez is mintegy ujj mutatás a közös történelemre, 
közös sorsra, mult és jövőben 1 

A só előállítása. 
A só egy a leghasznosb s szükségesb konyhai eszközök közöl. 

Ételünknek ez adja izét, nélküle sápadt szint öltene arczunk, el¬ 
bágyadnánk, elbetegesedoénk, szóval, e czikket nem nélkülözhet 

jük. S ha már ily fontos szerep jutott a 
sónak, ugy hiszem — nem lesz érdekte¬ 
len, röviden megmutogatni : Hol veszi 
magát ? hogy állittatik el'ó f 

Elvezetem olvasóimat Mármaros-
megye Rónaszék nevü városába, melynek 
több aknája (sóbánya) van. Vannak só¬ 
bányák Szlatinán is, (egy kis falu Már-
maros-Szigetnek átellenében, a Tisza tul 
partján) E két hely látja el sóval majd¬ 
nem egész országunkat, söt jut belőle 
külfódre is. 

A só a föld alatt terem, még pedig 
egész hegyeket képez. 

A földalatti sóhegyek hirt adnak 
magukról; mert közelökben minden kút-
forrás sós izü. Hol tehát ilyen sós vizet 
találnak, több helyen lefurnak a földbe, 
kikutatni : mennyi lehet ott a sótömeg? 
s ha elegendőnek találják, mely a reá 
forditandó költséget bőven kiadja, épite¬ 
nek föléje egy tágas termet. E terem bel¬ 
sején a földet mind kihányják egész a 
sórétegig, ugy hogy grádicsnak való is 
jusson, mint épen mikor pinczét építünk. 
Azután erős gerendákra lepallózzák. A 
pallón hagynak egy nagy négyszegletü 
nyilast, majd késöbb megmondom, hogy 
miért? Épitenek még hozzá több lakhe¬ 
lyet is, részint a hutmánok, (igy nevezik 
a sóaknák felügyelőit) egyéb hivatalno¬ 
kok, részint a kiásandó só számára. 

(A forrásokat vagy kikerülik, vagy 
bedugják, hogy ne gátolják a munkát.) 

Ilyen készületü akna több van, s 
nem messze esnek egymáshoz. Szlatiná-
nak van hat, Rónaszéknek tizenegy ak¬ 
nája. — Mindenik aknának nevet adnak, 
épen mint a gőzhajónak. 

Hogy a só kiásásáról felfogásunk le¬ 
gyen, menjünk le egy aknába, s mint¬ 
hogy épen Rónaszéken vagyunk, sétál¬ 
junk le a „Ferdinand" nevűbe. 

Csavarulatos lépcső vezet le ben¬ 
nünket 35 ölig, azután lajtorján érünk a 
mélységbe. Itt egy széles, tágas terem 
terül el elöttünk, mely minden oldalról 
sóból áll. A sófalakba itt-ott szobácskák 
vannak bevésve, melyekbe egyes lajtor¬ 
ják vezetnek fel. Közepén van egy pira¬ 
mis, mi nem egyéb, mint sóból kifaragott 
torony-alaku oszlop. Ez az akna kápol¬ 
nája. A munkások reggel ennél szoktak 
imádkozni s munkájokat végezve, itt ad¬ 
nak hálát ismét Istennek. 

Most nézzük meg a munkásokat. — 
Mindenik sápadt, holdvilágszinü, mintha 
arczát viaszba mártották volna. Hja! itt 
ugy száll a sópor, mint a malomban a 
liszt. Sóporral vegyitett levegőt szívnak 
be, ezért oly sápadtak s épen e miatt 
nem is élnek tovább 40 esztendőnél. Min¬ 
denben árt a szélsőség, igy van ez a só¬ 
val is. Ha sótalan étkekkel élünk, sápad¬ 
tak leszünk, de épen ugy járunk, ha min¬ 
dig sót rágunk. Ezen szegény munká¬ 
soknak pedig a sóból ugyan kijutott. 

Menjünk közelebb egy napszámos 
hoz, ki épen egy mázsás sódarabot fesze¬ 
get fel. Mily erejébe kerül szegénynek, de 
hiven dolgozik; mert ez az életkeresete. 

Otthon várják neje és apró gyer 
mekei; vinni kell valamit haza. 
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A só nagy, hatoldalu darabokban rétegenkint fekszik egymás 
felett, egymáshoz nőve. Olyan szépen meglátszanak az egyes sóda-
rabok, csakhogy össze vannak forradva. Ezen forradásokat egész a 
rétegig erős vésüvel kivájják, azután ahhoz készült vasrudakkal 
felfeszitik. 

Minden íelfeszitett darabért, ha megüti a mázsát — kap a 
napszámos 3 uj krt. ha csak keveset is hiányzik, már csak egyet. 
Nem igen nagy kereset biz az, oly életveszélylyel, nem irigyelhetjük 
tőlök. Egyébiránt a szorgalmas munkás igy is rá mehet napon¬ 
kint egy pár forintra. 

Most már megmondom, miért hagyják ki az épület pallóza-
tán azt a nagy nyilast. Onnan, csigák segélyével négy vastag kö¬ 
télhez erösitett bivalybört eresztenek le az aknába,arra rárakják a 
só-darabokat és felhuzzák az épületbe. Igy takaritják ki a sót az 
aknából. Természetes, hogy minden készület, a mily erőnek van 
kitéve, ahhoz van alkalmazva is. 

Az aknában addig feszegetik a sórétegeket, mig egyszer viz 
fakad fel, és ha a viz kimérése kevesebbe kerül, mint a még hátra¬ 
levő sótermés, bedugják a forrást s kimerik a vizet, szivattyúk se¬ 
gélyével; ha pedig nem érdemes rá a munka, ott hagyják, termé¬ 
szetes, hogy az akna aztíín tele lesz vizzel. 

Van Rónaszéken is egy ily vizzel telt akna, az ugynevezett 
„Mikola," menjünk most oda, nézegessük meg azt is. Ne féljünk, 
ha nincs is vezetőnk, voltam én itt minden aknában, (Szlatinán is) 
jól tudom a járást. 

Hanem gyertyát vigyünk, mert ott sötét van. 
Harmincz öles lépcső vezet le egy csinosan készült deszka¬ 

karzatra. Előtte elterül egy 70 öles mélységü tengerke.Vize sós mint 
a holttengeré, mely Zsodorna és Gomora helyén fakadt fel. Itt már 
száraz lábbal nem járhatunk, hanem üljünk ladikra, van itt az is, 
— igy bejárhatjuk az egész aknát, minden rejtekével. De vi¬ 
gyázva; inert ha gyertyánk elalszik, sohasem jövünk vissza. Van¬ 
nak itt olyan rejtekhelyek, hogy ha oda tévedtünk gyertya nélkül, 
kiszakadhat a tüdőnk a kiabálásban, mégsem hallja meg senki. 

Most induljunk; de a karzatnál is hagyjunk egy égő gyertyát, 
mi tájékozásul szolgáljon, nehogy eltévedjünk. 

Borzasztóan szép ez az alvilági hajókázás. 
Még csak most veszszük észre, a boltozatról csillárok is lógnak 

le. Igen, ott volt hajdan az aknanyilás, hol a kiásott sót huzgálták 
fel; most az ajtóról csillárok lógnak le, számos gyertyára készülve. 
— Ha nagyur látogató jő , ki fizetni képes, mind tele rakják 
gyertyával. Akkor szép ám ez a hely, azt gondolná az ember, hogy 
csillagok alatt jár. 

Alattunk 70 öles mélység, fölöttünk 30 öl magasság, és e 
mélység és magasság minden oldalról sófal közé szoritva. S vaj¬ 
jon hogy történik, hogy e sófalakat a roppant viztömeg nem 
olvasztja fel ? 

A viz a sóból (s bármiből, mi benne felolvad) csak annyit ol 
vaszt fel, mennyi neki elég, azután a többit nem bántja. ('Saturá-
lódott). 

Ha nem hiszszük, próbáljuk meg egy pohár vizzel, rakjunk 
bele sót; egyszer azt vesszük észre, szórhatunk bele bármennyit, 
T obb már nem olvad fel. Hanem történik vele egy más. Miután a 
só sokáig viz alatt áll, kristályosodik, azaz keményebbé s átlát¬ 
szóvá lesz, melyet akárhogy törünk, zúzunk, mindig hat-oldalura 
törik, még a legkisebb morzsája is. Az ilyen sókristályból játéko 
kat, gyertyatartókat, s mindenféle más aprólékosságokat szoktak 
késziteni, miket az itt megfordulók emlékül megvásárolnak. 

Vegyünk mi is egynehány ilyen emléket, különben tán otthon 
el sem is hinnék, hogy itt voltunk; azután induljunk haza, s majd 
utközben elmondhatjuk, mit még tudni kell a sóról. 

Láttuk, hogy ássák a sót a földből; de hát annak a sok sós for¬ 
rásnak, (iható viz is van ám azért elég) mikkel az akna-helyiségek 
körül vannak véve, mi hasznát veszik ? 

Megmondom mindjárt : 
A sós vizzel főznek, vagy nagy fazekakban a'dig forralják, 

mig minden viz elpárolgott belőle, s a mi ott maradt, az tiszta só. 
Ezt napon rnegszáritják és felhasználják, mi azonban lágy és keve¬ 
sebbet érő a földből ásottnál. 

(A netán földdel vegyült sódarabokat vizben fölolvasztják, ki¬ 
tisztítják s ez uton teszik hasznavehetövé ) 

Hanem azt aztán ne gondoljuk, hogy csak ugy ingyen mére¬ 

getnék az ilyen sós forrásokat. Zár alatt állnak azok s pénzért ad¬ 
ják, természetes, hogy olcsóbbért mint a terméssót. 

A távol tengerek mellett lakók, kiknek nincs sóaknájuk, a 
tenger vizét használják főzésre, mi elegendő sót tartalmaz, vagy 
abból, a fent irt módon sót főznek. 

Gondolkodtak már azon tudományos fők : vajjon ki lehetne-e 
a tengerek körüli sóaknák hiányát pótolni azáltal, ha a tenger 
vizéből nagy mennyiségben készítenének sót? Próbát tettek, de 
biz abból az sült ki, hogy ha bár az egész tenger vizét kifőzik is, 
mégsem ér annyit, mint a mennyi költségbe kerül. Igy hát minden 
ember készit csak önmagának, a mennyire szüksége van. 

Itt is mily hálát adhatunk az Istennek, hogy minket e tejjel, 
mézzel folyó áldott magyar hazába helyheztetett, hol minden szük¬ 
ségeinket fedezhetjük, nem ugy mint más tájak lakói, kik sokszor 
szűkölködnek, mikor mi a bőség karjain csüggünk. 

Kálmán Ferencz. 

Természet játékai az ember alkotásában. 
Daczára annak, hogy az egyének valamint lelki tehetségeikre, ugy a 

test alkatára nézve is nagyon különböznek : a külsőre nézve bizonyos egy¬ 
formaságot veszünk észre, melyet az egyes eltérd•*.£ nem nagyon zavarnak 
meg. Legkönnyebben észrevehető különbséget okoz a különféle éghajlatok 
alatt élő emberek szine. Tagadhatlan, hogy az éghajlat nemcsak az emberi 
testre, hanem a lelki képességekre nézve is befolyást gyakorol. Leginkább 
észrevehető e befolyás azon európaiakon, kik a forró égöv alatt telepedtek 
le, és ezek közt is legfeltűnőbb ez Nyugatindiában, hol az európaiak gyer¬ 
mekei szülőiktől első tekintetre megkülönböztethetők, s ezek kreoloknak 
neveztetnek. 

Az angoloktól és francziáktól származott kreolok meglehetős nagyságu 
emberfajt képeznek, de kevésbbé testesek, mint az európaiak. A test felső 
része a szokottnál rövidebb, az alsó rész, a csipőtől kezdve lefelé hosszabb. 
Ez alkat nagyon közeledik a szépséghez, és ügyességre mutat, mit ők nagy 
mertékben tanusitanak is, mint tánczaiknál, vívásuknál s egyéb hasonló gya¬ 
korlataiknál látható. Szemeik belebb helyezvék, mint az európaiakéi, miben 
ismét a természet jótékony müködését ismerjük fel, mely az itt erősen sütő 
napsugár ellen akarja őket ezáltal biztositani. Szemök világosabb s az egész 
külső halvány, miáltal egyébiránt a ragyogó fekete szem még inkább kitű¬ 
nik. A szempillák nagyon hosszuk és a fogak igen kitűnően fehérek. 

Mi a kreolok szellemi tehetségeit illeti, ezek gyorsan fejlődnek, de 25 
éves koruk után ismét enyészni is kezdenek. 

Az európaiak és négerek utódai középfajt képeznek, mely rendesen 
csak „szines emberek"-nek neveztetik. Szinök barna-sárga, s mulattoknak is 
neveztetnek. 

A fehérek és mulattok sarjadékai a „terzeran"-ok, s a fehérekéi és 
terzeranoké ,,quattpran"-ok. A további vegyülés által a gyermekek mindia-
kább közelednek a kreolokhoz. 

A feketék és mulattok utódai azon szép alkatú, sötétrézszinü, rövid, 
göndör haju fajt képezik, mely a „szambo" név alatt ismerés, és melyet a szi¬ 
geteken rendesen házi szolgálatokra használnak. 

Az európai férfitól és a bennszülött rézszinü amerikai nőtől származott 
gyermekek mesztizzeknek neveztetnek, és itt ismét ép oly sokféle változat a 
árnyalat származik, mint a négerekkel és mulattokkal való vegyülés által. 
Nevezetes, hogy a mesztiz annál inkább szakálosodik, minél inkább távozik 
az amerikaiaktól. 

Azonban mind e változások és árnyalatok rendes törvényt követnek; 
egyik vegyületnél épen ugy elŐjőnek, mint a másiknál. r Vannak azonban 
rendkivüli eltérések, hol az okot nem tudják kimutatni. És ezuttal nehány 
ily rendkivüli természeti játékot szándékozunk e sorokban előterjeszteni. 

A nyugatindiai szigeten olykor négergyermekeket találhatni, kik¬ 
nek bőrén nagy fehér foltok vannak. Ilyenek már több izben Európába is 
hozattak. 

A föld forró vidékein néha találhatni embereket, kik sötét szinü szülők¬ 
től származtak ugyan, és mégis sem szinökre, sem testalkatásukra nézve 
szülőikhöz nem hasonlitanak, s csaknem inkább állatoknak, mint embereknek 
tekinthetők. Származásuk különböző helyéhez és alkatuk különféleségéhez 
képest neveik is különböznek, és majd albino, majd dando, blafard, fehér 
néger, kakerlak, kretin stb nevet viselnek. Azonban e nevek nincsenek oly 
szabatosan megalapítva, hogy azokat pontosan meghatározhatnók. Abban 
mind megegyeznek, hogy szinök sápadt, krétaszin, minden pirosság nélkül, 
lábszáraik vékonyak, hasuk nagy; szemeik pedig pirosak, vagy mint a házi 
nyulakéi, halványak és sárgák. 

Ez elfajzott emberek bőre nagyon cserepes és durva, mig a négereké siroa 
és puha. 

Nappal ez emberek— mint tudjuk, — nagyon roszul látnak; de sokkal 
jobban alkonyatkor vagy holdvilágnál, szemök fénye, mint a macskáké, rend¬ 
kivül kinyújtható és összehúzható. 

Hajuk vagy olyan szinü, mint arezuk, vagy pedig némelyeké vörös. 
Szempiüájok és szemöldökük olyan, mint a fiókmadarak pelyhe. Emellett 
ez emberek szellemi tehetségei igen gyöngék, sokan süketnémák, s ha meg 
is tanulnak beszélni, hangúk kellemetlen, beszedj ök érthetetlen. Panamában 

nyire fehér, nyolcz hüvelyk nosszu uo o™u 6~. , v ^ 
pehelylyel van befedve. Rendesen kisebbek és gyöngébbek, mint az ottani 
többi emberek, os szemöldökük hosszu, sarlóalakn. Éjjel vagy holdvilágnál 
nemcsak jobban látnak, hanem — a mi azzal összefügg — akkor egyszers¬ 
mind sokkal vidámabbak. 

Nevezetes és megemlítésre méltó azon körülmény, hogy e szeren¬ 
csétlen emberek ritkán szaporodnak és ha ez olykor mégis megtörténik, 
gyermekeik testalkatra, szinre és erőre nézve egészen hasonlók az azon or¬ 
szágbeli többi emberekhez. A természet tehát maga gondoskodik, hogy az 
ember egészen el ne fajuljon. 

A vallisi völgyekben, Svájczban, valamint a vele szomszéd Savoya né¬ 
mely vidékein is, nagyon gyakoriak a kretinek. Ezek undorító ostoba és 
néma teremtmények; kicsinyek, széles válluak, idomtalan tagokkal, sárgás 
szinüek, golyvások, mely utóbbi némelyeknél egész hasukig ér. 

Azok, kiknél a beszédben és felfogásban némi emberit találhatni, leg¬ 
alább nagy terhek hordására alkalmasok. Egyébiránt még nincs egészen el¬ 
döntve, vajjon a csupán golyvasokat a valósággal butáktól, vagyis tulajdon¬ 
kép a kretinektől meg kell-e különböztetni. Ez utóbbiakat nemcsak etetni, 
hanem a szülők nagy terhére minden tekintetben ugy kell ápolni, mint a kis 
gyermekeket. Épen ugy kell őket figyelmeztetni testi szükségeikre, mos¬ 
datni, tisztogatni stb. Még szerencse, hogy az emberek ritkán érik el a har-
minczadik évet, mi, ugylátszik, más tompaeszüeknél is tapasztalható. Neve¬ 
zetes az is, hogy a golyvás és tompaeszű emberek, csaknem kivétel nélkül, 
hegyes vidékeken találhatók. Hazánkban is tapasztaljuk ezt. hol különösen 
Selmecz és Körmöczbánya közt vannak nagy számban golyvás emberek, 
kikről azonban nem mondhatni, hogy lelki tehetségeikre nézve átalában 
gyöngébbek volnának többi lakostársaiknál. 

Vannak továbbá hat ujju emberek, kik ily módon szaporodnak is. Ez 
eset volt a Bilfinger nevű svájczi családnál, hol a hat ujjuak első törzsatyja 
a fölösleges ujjat nem engedte elvágatni, minthogy ezt Isten áldása, a bőség 
különös jelének tartotta. Ide tartozik a tlarszmann család Rostockban. Ma¬ 
gunknak is volt alkalmunk ezelőtt mintegy két évvel Szénáson Békésmegyé¬ 
ben egy 10 — 11 éves fiut látni, kinek mindkét kezén 6 — 6 ujja volt, s mint 
ismerősei állitották, atyja kezei is ily bőven voltak ujjakkal ellátva a termé¬ 
szettől. Angolországban mintegy negyven év előtt egy férfi élt, kinek teste 
gyermek kora óta egészen sertonemű szőrrel volt fedve. És pedig ezekről 
azt irják, hogy minden télen kihullván, tavaszszal ismét megujultak. 

Azon embereket, kik a szokottnál nagyobb magasságra nőnek, óriá¬ 
soknak, kik pedig azt el nem érik, törpéknek nevezzük. Jeffery Hudson 
nevű angol huszonnégy éves korában még nem volt két láb magas és — mi 
a törpéknél nagy ritkaság — hatvanhárom évig élt. Buckingham herczeg 
egy izben, midőn az udvar számára lakomát rendezett, egy hideg pásté-
tomba zárva, az asztalra tétette. Midőn a vendégek egyike a pástétom te¬ 
tejét levette, nem kis ijedségére e kis ember lépett elő belőle, s az asztalon 
a tálak közt sétált. 

Gilly, eddig a legnagyobb ismert óriás, 9 láb magas volt, a legkisebb 
törpe pedio- 1 % láb magas. Kinek nem jut itt eszébe a néhány év előtt Pesten 
is megjelent Murphy, másfelől a Jean Petit és Picolo s Kiss Jósi nevü tör¬ 
pék, kik nehány év előtt hazánk több városát meglátogatták s most is Pes-

hajjal benőtt egy lábnyi farka volt. Néhány év előtt, hajói emlékszünk, a 
Pesti napló tárczájában is volt szó e jelenségről, és pedig mint uj felfö-
dözésről. 

A rendkivül vastag emberek is megérdemlik, hogy rólok megemlékez¬ 
zünk. Voltak emberek, kik 6 mázsát nyomtak. Egy bizonyos angol mellé¬ 
nyébe hét felnőtt ember begombolózhatott. Niccolani operaénekes Drez¬ 
dában három rőf és 4 hüvelyk magas, de 4% rőf széles volt. Felső lábszára 
másfél rőf terjedelmű volt, az egész ember pedig 5!/2 mázsát nyomott. 

Némely emberek rendkivüli erejök által is kitűnnek. Egy Topham 
nevű angolról irják, hogy a legerősebb seprőnyelet is eltörte azáltal, hogy 
azt karjához vágta. Ugyanaz hat akó bort emelt fel a földről, egy lovat a 
vám fán tett át, s egy hosszu rudat tartva kezében állt, mint midőn a kato¬ 
nák puskát tartva őrt állnak. Pedig nem látszott erősebbnek más emberek¬ 
nél, de izmai voltak sokkal erősebbek. A vastag czintálat ugy összesodorta, 
mint más a papirost. Kiterjesztett karral erős czin-korsót tartva, azt ugy 
öszzenyomta, mintha tojáshéj lett volna. Kis ujjával 20 mázsa sulyt emelt föl, 
s oly erős kötelet volt képes elszakítani, mely 200 mázsa terhet elbírt, öklé¬ 
nek egyetlen ütésével az ökröt agyonütötte, s egy hüvelyk vastagságú 
vasat karperecz gyanánt hajtott össze karja körül. 

Erős Lajos és Bouillon Gottfrid szinten ide tartoznak. Utóbbi, ereje 
által a saracéneket megfélemlítette. Két tevének egy-egy csapással egymás 
után elvágta fejét. Egy saracént, ki őt, hasonlóképen erejében bizva, meg¬ 
támadta, derekán át rézsut egyszerre keresztülvágott. Felső része azonnal 
leesett, az alsó pedig a lovon maradván, ez ugy futott be a városba, mi 
átalános rémületet okozott. 

Barabás, egy franczia katonatiszt a régibb időből, és de Molain, kit 
vastörőnek neveztek, hasonlókép ide sorozandók. 

Hazánk történetei is megőrizték nehány kiválóan erős férfi emlékét. 
Igy tudjuk, hogy Kinizsiről beszéli a krónika, miszerint egy diadaltor alkal¬ 
mával egy levágott török testét vevén fogába, ezzel tánczolt. A Toldi Mik¬ 
lósra vonatkozó hagyományt, mint ismereteset alig szükséges említenünk. 

Elvadult emberek, kik a többiektől kizárva, egészen egyedül élnek, a 
legnagyobb ritkaságok közé tartoznak; mert az ember ugy van alkotva, 
hogy magához hasonló társat keressen, s ezzel együtt élve, egyfelől, hajla¬ 
mait és tehetségeit fejleszsze, másfelől ugyanazon szövetségben élvezetet, 
gyönyört, bátorítást és jutalmat találjon. Hol a szülők valamely szerencsétlen 
eset által gyermekeiket elvesztették, ezek később ismét megfogatván, in¬ 
kább állatokhoz, mint emberekhez hasonlítottak. Ezeknél nemcsak az ész¬ 
nek semmi nyoma nem volt tapasztalható, de nem is jártak fölegyenesedve. 

Irlandban egy fiunak, ki kicsiny korában tévedt el szülőitől, lapos 
homloka, magas hátkoponyája, bőgő gégéje, vastag, ínyhez nőtt nyelve s 
általában olyan alkata volt, mint azt a négylábú állatoknál találjuk. 

Németalföldön egy lány, mely azonban még egyenesen járt, barna, 
érves, s vastag bőrrel s hosszú, vastag hajjal birt. Azonban legnevezetesebb 
a champagnei vadlány, mely macska gyanánt fákra mászott, vidra gyanánt 
tavakban uszott, s valamely bottal vagy faággal magát a legerősebb kutyák 
ellen védelmezte. Szine piszkos fekete, ujjai erősek, körmei hosszuk voltak; 
különösen hüvelykei annyira megnőttek, hogy ezek segélyével, mint a mókus, 

, képes volt magát egyik fáról a másikra átvetni. Mozgása inkább futás volt, 
• mint járás, és ugylátszott, mintha lábai nem is mozognának. Beszédről szó 
sem volt nála. Hangja vékony és durva volt; eledele pedig nyers hus és hal, 

ten szerepelnek. 
Az összenőtt emberek kétségtelenül valamint 'a legnagyobb ritkasá¬ 

gok, ugy a legfőbb nevezetességek közé tartoznak. Ennek legnevezetesebb 
példája Ilona és Judit, kik 1701 oct. 26. Komárommegyében születtek. 
Ezeknek minden tagjaik tökéletesen ki voltak fejlődve, s a hátgerincz legalsó 
végénél, a keresztcsontnál összenőve. Arezuk egészen ellenkező irányban 
volt egymástól. Ilona magasb és egyenesebb növésü volt, mint Judit. Egy 
orvos Európa főbb városaiban pénzért mutogatta őket. Anyanyelvükön ki¬ 
vül megtanultak németül és francziául; tudtak olvasni, irni, csipkét verni, 
kötni stb. és a vallásban is nyertek oktatást. 

Gyakran megtörtént, hogy mig az egyik aludt, a másik ébren volt, s 
mig amaz dolgozott, emez pihent, vagy pedig egyik evett, másik ivott; csak 
nagy ügygyei bajjal voltak képesek egymás mellett állni és feküdni. A járás 
pedig még ennél is sokkal bajosabb volt. Egymással beszélgetve, meghajt¬ 
ván nyakukat, arezukat lehetőleg egymás felé fordították. Egymás iránti 
azeretetöket sokszor azzal tanusiták, hogy összecsókolóztak, valamint olykor 
haragból derekasan meg is püfölték egymást ökleikkel. Ilyenkor az is meg¬ 
történt, hogy az erősebbik fölvevén hátára a gyöngébbiket, elszaladt vele. 
Azonban többnyire békében és egyetértésben éltek egymással. 

Juditot szél érvén, ennek következtében elméje meggyöngült és be¬ 
széde tökéletlen lett. Ha az egyik beteg volt, a másikon is észrevehető vala 
a kedély nyugtalansága, érzékei gyöngültek s rendetlen mozdulatokat ér¬ 
zett teste belsejében. Judit azonban egy izben Lipcsében betegsége folytán 
hányt, anélkül, hogy Ilona valami változást érzett volna. A himlőn és ka¬ 
nyarón egyszerre estek keresztül. 1723-diki februárban haltak meg, és 
pedig néhány perczczel egymás után. 

Kevésbbé ritka jelenetek közé tartoznak a farkas emberek. Igaz, hogy 
nem találunk egész népet, mely csupa ily farkas emberekből állna; de 
Hindosztan szigetein gyakran lehet ilyenekre akadni. És e jelenség nem is 
épen me"'tnagyaraznata^an- Mert csupán az kell, hogy a rendesen befelé 
iránvzott farcsikcsont kifelé forduljon, mint az állatoknál, és azonnal kész a 
fark kezdete. Ilyenek létezését több utazó határozottan bizonyitja. Strauss 
állitja, hogy Formosa szigete déli részén 1650-ben egy férfit látott, kinek 

gyökerek és falevelek, mely élelmétől nem is akart megválni. Az emberi 
rendes tápszereket nem szerettte, s a bezárástól irtózott. Egy izben rendes 
ételekből tartották jól, mitől veszélyesen beteg lett, mely betegségből csak 
érés, nyers hus által volt meggyógyítható; eközben fogai és körmei kihul-

tak; gyomra cs belei iszonyu fájdalom közt összehuzódtak és torka egészen 
kiszáradt. Sükeretlea maradt minden kisérlet, a szerencsétlent az állatiság 
ez állapotából megmenteni, eszét és beszédét kifejezni, s a fogságban rövi4 
időn meg is halt. 

A jelen század negyedik tizedének első felében Selmeczbányán és tá¬ 
jékán is lehetett olykor egy ily szerencsétlen elvadult lányt látni, amint az 
utczákon kéregetve körüljárt. Ez azonban az emberi táplálékhoz lassankint 
hozzászokott, s midőn őt e sorok irója látta, a kenyeret jóizüen ette, sőt 
beszélni is némileg, de nagyon tökéletlenül megtanult. E lányról, mely 18 — 
20 évesnek látszott, azt állitották, hogy az erdőségben a vau ászok egy 
medvét meglővén, ez sebesülten barlangjához vánszorgott, s ekkor az emlL 
tett vadleány előjővén, a megölt medvét siratta. Meglttván azonban a vadá¬ 
szokat, elfutott, és csak nagy nehezen birták hatalmukba keríteni. Mi törént 
vele később, arról az ottani vidékről adhatnának felvilágositást. 

Végre ide tartozik még a következő példa : 1749-ben a fertői mocsá¬ 
rokban két halász egy vad gyermeket fogott ki; mintegy 10 éves lehetett 
és inkább vadállathoz, mint emberhez hasonlított. Teste oly hártyás volt, 
mint a halhéj; szája széles, mint a békáé; kezei lábai ennek is nagyon 
hosszura nyultak, az ujjakkal együtt, hogy annál könnyebben úszhasson. 
Miután megfogták, a kapuvári várba szállitották. Beszélni nem tudván, és 
szénán szalmán kívül egyebet enni nem akarván, azon voltak, hogy megsze¬ 
lídítsék; de igen nehezen lehetett vele boldogulni. Egész év elmult, mire az 
öltözetet magán megtürte s a főtt ételt! megette. Ekkor a hajdúk, kiknek 
felügyelésére bizva volt, azt gondolták, hogy már hozzászokott az emberi 
életmódhoz, és társasághoz, skevésbbé szigorúak voltak, a vigyázásban. Dea 
gyermek nemsokára eltünt, és azóta sem hire, sem hamva. Bizonyosan az arra 
folyó Rábába ugorván, ismét visszauszott hazájába, honnan hozták, a náda¬ 
sokba. Szeberényi Lajos. 

I 
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Esztergom, mint hajógyárnak és kikötőnek 
alkalma* hely. 

Szó volt és lesz is még arról, hogy a keletkezésben levö ma¬ 
gyar gőzhajózási vállalat részére felállítandó hajógyár és kikötő 
hova épittessék. Tudjuk, hogy több hely volt kijelöve. Mi ezuttal 
Esztergom városának, mint a fönebbi czélra legalkalmasabb hely¬ 
nek fekvési rajzát ajánljuk az illetők figyelmébe. 

Ezen térrajz magában foglalja a város egy részét, a vele 
határos szántóföldekkel és kis Dunával egész a dunai kis sziget 
felső részéig, továbbá a Dunának bal partját, Párkány mezöváro 
sának helyrajzával. 

Az 4-val jegyzett térség 10,000 négyszeg ölnyi kiterjedésben 
volna a tervezett hajógyárnak helyisége, melynél a kis-dunai sziget 
és a szárazföld által övezett dunai csatorna képezné a lehető leg¬ 
alkalmasabb kikötőt. 

A jég zajlása és a magasabb vizállás ellen, e csatorna .B-nél 
jégtörő rácsozattal, a sziget pedig B-töl a rajtalevö F alatti török 
sánczon keresztül G felé, és a szárazföld B-tői E-ig földgáttal lenne 
e l l á t a n d ó , 
mely munká¬ 
lat Esztergom 
városa által 
fogna eszkö¬ 
zöltetni. 

A hajó¬ 
gyár és kikö¬ 
tőnek ezen el¬ 
helyezése, te¬ 
kintve a ked¬ 
vező fekvést, 
a Duna egész 
mentében a 
lehető legal¬ 
kalmasabb¬ 
nak és legelő-
nyösebbnek 
mondathatik 
már csak az¬ 
ért is, mert a 
kőszénnek le¬ 
hető legol 
csóbb forrása 
k ö z v e t l e n 
köze lség é-
ben létezik; 
t o v á b b á a 
hajógyárul 
ingyen nyert 
he ly iség a 
v é d m ü v e k _, , . 
<• D I V , / / í Ksztergom dunai 
felállításával B 

együtt, az uj vállalatnak igen kevés költségébe kerülne. — A mi 
a kikötő kiterjedését illeti, e tekintetben annak U-töl C-ig ter¬ 
jedő 500 öl hossza és 45 ölnyi átlagos szélessége, valamint 
az igen kedvezőn fekvő kikb'tb'-bejárás — jelenleg ugynevezett 
kutyaszorító — teljesen megfelelőnek mutatkozik, és ha a szük¬ 
séglet idővel nagyobb lenne, akkor az egész csatorna-B-töl D-ig 
900 öl hosszaságban, söt alább is, használható. 

Mig a tárgy tovább fejlődnék, legyen ennyi elég, előleges 
figyelmeztetésül. Procopp János, mérnök. 
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V e g y e s j e g y z e t e k . 
Közli Dr. Bardócz Lajo: 

Nehány szó az egérmérgezés ellen. A természetben uralkodó sulyegyen 
törvényét csak az ujabb természeti kutatások bizonyították be. Egy növény 
és egy állat sem szaporodhatik meg annyira, hogy mások létezését maga 
mellett lehetetlenné tenné. Ezen szép egyensuly a természetben azáltal ér¬ 
hető el, hogy minden állatnak és minden növénynek megvannak saját termé¬ 
szetes ellenségei, melyek ezeken élődnek és ezekből élnek. A teremtmények 
végtelen sokasága és különfélesége csak azáltal lehetséges, hogy egyik a má¬ 

sikából él. Igy van ez az egerekkel is. Ezeknek is megvannak az ő természe¬ 
tes ellenségeik; és pedig annál számosabban, minél nagyobb az ő létszámuk 
és minél gyorsabb elszaporodásuk. Az emlős állatok közöl az egér ellenségei 
közé tartoznak : a róka, a macska, a görény, a menyét, a tövises disznó és 
mások; a madarak közöl mindenekelőtt számos ragadozók,különösen a bag¬ 
lyok, az ölyvek, a gólyák, valamennyi hollófajok és mások. 

A rövidlátó ember, miután az egér természetes ellenségeit évszázado¬ 
kig üldözte és pusztitotta, egyszerre oly csekély szerrel áll elő, hogy az 
egereket, melyek az Ő fonákságai által természetesen már nagyon elszaporod¬ 
tak, kipusztitsa. Ezen igénytelen szer az egérméreg. Mihelyt az egerek va¬ 
lamely környéken nagy számmal mutatkoznak, az orráig látó ember már készen 
van, hogy a földeket mindenféle méreggel, mirenynyel, strychninnel, phos-
phorral és más efféle pusztitó szerekkel behintse. Es ép ezáltal koszoruzza meg 
fonákságait! És hogyan? kérdi kiváncsian az olvasó. A felelet nem nehéz. A 
megmérgezett egereket, melyek kertjeinkben és mezőinken szanaszét hever¬ 
nek, részint házi állataink, részint meg az egér-evő állatok, vagyis az egerek 
természetes ellenségei emésztik fel, és ezen hasznos állatok a mérges egér¬ 
hullák által maguk is megmérgeztetnek. Ekkép a balga egermérgezések 
által egyrészt háziállatainkat pusztítjuk, másrészt meg az egérpusztitó ál¬ 
latokat irtjuk ki, melyek egyedül volnának képesek arra, hogy az egerek 
lszaporodását meggátolják, és a természetben szükséges sulyegyent meg¬ 

tartsák. Ebből könnyü átlátni, hogy az egérmérgezés nemhogy gyógyítaná a, 
bajt, hanem azt inkább gyógyithatlanabbá te3zi. Erre azon észrevételt le-

hetne t e n n i , 
hogy az egerek 
a mezei gazda¬ 
ság roppant el¬ 
terjedése által 
annyira meg¬ 
szaporodtak, 
hogy azok ter¬ 
mészetes ellen¬ 
ségei már nem 
elegendők arra, 
hogy a szüksé¬ 
ges k o r l á t o t 
fenntartsák kö-
zöttök. Erre a 
felelet az, hogy 
az egerek ily 
nagy elszaporo¬ 
dását nem any¬ 
nyira a mezei 
ipar széles ki¬ 
terjedése, mint 
inkább azok 
természetes el-
lerségeinek ok¬ 
talan üldözése 
és pusztí tása 
tette lehetsé¬ 
gessé. Ha kímé¬ 
letesebbek let¬ 
tünk volna az 
egér-evő álla¬ 
tok iránt, akkor 
ezek nem rit¬ 
kultak v o l n a 
meg olyannyi¬ 
ra, és most a 
mezei gazdá-

szat tágas kiterjedése mellett is képesek volnának arra, hogy az ege¬ 
rek tulságos elszaporodását megakadályozzák, s ezekre nézve a szükséges 
sulyegyent megtartsák. A természet minden intézkedései oda vannak irá¬ 
nyozva, hogy a teremtmények közt a sulyegyen, ezek minden viszonyaiban 
fenntartassék. Csak az ember képes arra, hogy szellemi elbizakodottságában, 
akarat-szabadságának helytelen használata által, "a természetben ural¬ 
kodó rendet megzavarja. És épen ez történik a helytelen egérmérgezés 
által, mely czélhoz különben sem vezethet. Ne ámitsuk magunkat azzal, hogy 
képesek vagyunk a természetes egérpusztitó állatok szerepét magunkra vál¬ 
lalni, 8 ezen állatokat nélkülözhetnők. Ez még akkor sem volna lehetséges, 
ha megannyi kezünk volna is, és ha minden időnket az egerek pusztítására 
forditanók is. És ha ezen vállalat ezen szempontból véve lehetlen nem volna 
is, lehetlenné válnék azáltal, hogy, mint a tapasztalás bizonyitja, az egerek 
a mérgezett csalétket csak eleinte keresik fel és eszik meg; de azt rövid 
időn ugy megutálják, hogy később feléje sem mennek, legalább hozzá nem 
nyulnak. Azért legokosabban cselekszünk, ha az eszélytelen egérmérgezéstől 
elállunk addig, mig idő van reá, és figyelmünket inkább az egerek termé¬ 
szetes ellenségeinek ótalmazására, és kímélésére forditjuk. Az egerek pusz-
titására a fonák mérgezésen kivül is, többféle ártalmatlan mód áll ren¬ 
delkezésünkre, melyek alkalmazása addig is hasznos szolgálatunkra lehet, 
mig a sulyegyen az egerek és ezek természetes pusztítói között helyre-
álland. 
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részének térrajza. 

Vasárnapi Ujság 50-ik számához 1862. 
T Á R H Á Z . 

A Vasárnapi Ujság jövö évi vagy is tizedik évfolyama 
ügyében. 

A magyar közönséghez. *) 
Ha egy lapnak annyira vitte Isten a dolgát, hogy elég kedvező viszo¬ 

nyok között, még pedig ugyanazon egy szerkesztő alatt, tizedik születési 
napjának megünneplésére hivhatja össze közel a távol jó barátait: akkor az 
ily eseményt legyen szabad Magyarországon legalább is igen ritka madár¬ 
nak elnevezni. Azután pedig legyen szabad a nagyérdemű közönségtől azon 
szabadalmat, vagy kegyelmet kikérnünk, hogy ne legyünk kénytelenek ily 
ünnepélyes alkalommal, midőn a veteránusi pléhtallért épen mellünkre tűz¬ 
zük, hosszu, kennetteljes programmban elmondani : mit akarunk ? kik 
leszünk ? -n i ' 

Nem erről kell most szólanunk. Mert hiszen mióta egy évtizeddel 
ezelőtt — abban a szomoru, hangtalan és színtelen időben — kiléptünk az 
elhagyott térre, elmondva vidámon, hangosan és nagy vörös betükkel, hogy 
mi azért állunk elő, hogy legyünk itt, egy életre érdemes nagy nemzet közép¬ 
pontjában, az igazi miveltség, polgárisodás, a tudományok és ismeretek nép¬ 
szerü terjesztői; a munkásság, ipar, tehetség és szorgalom buzditói; a jó iz¬ 
lés, az érzület és erkölcsök nemesitől — azóta, mondjuk, igen megszaporo¬ 
dott azok száma, kik saját pénzök árán, és saját észleléseik nyomán 
győződhettek meg, mennyiben Ígértünk olyat, a mit az évek változó folya¬ 
mában meg is akartunk, meg is tudtunk tartani. Lelkiismeretünk nyugottan 
várja a ránk kimondandó igazságos itéletet. 

Tiz év egy halandó magyar lap s mi több, egy még halandóbb szer¬ 
kesztő életében, — rengeteg idő! Sőt a közönség maga is mennyire megvál¬ 
tozik! Vajjon azon nemzedékkel állunk-e szemben, melyhez egykor első fel-
hivásunkat intéztük? Bizony itt is, ott is el lehet mondani : „uj faj állott a 
kihunyt helyére." 

De áll még a mi erős szikla-alapfalunk, a mi erős várunk. Legőszin¬ 
tébb hálánkat s tiszteletünket régen kiérdemelte már ama jellemszilárd, 
tekintélyes sereg, a Vasárnapi Ujság örökös vagy törzselőfizetoi, kik szere¬ 
tetreméltó rendületlenséggel minden évben ujra elfoglalták állomásaikat s 
létszámuk csak azokkal fogyott meg, kik legfelsőbb parancsszóra most már 
az örökkévalóságból nézik törekvéseinket. Béke lebegjen az elhunytak sír¬ 
jai felett! — De az uj sarjadék legott elfoglalá az elhagyott helyeket. Há¬ 
nyan vannak, kik a Vasárnapi Ujság legelső képes számait még szüleik 
vagy tanitóik öléből nézegették s most erőteljes ifjakká lőnek, s nem egy 
közölök mint vándorútra kelt iparos, a távol külföldre járatja maga után 
megszokott házi barátját. Hányan vannak, kik még az iskola porát tiporták 
akkor, s most már maguk is derék munkatársai ugyanezen vagy más azóta 
keletkezett lapnak! Hány családban leste akkor a ház virágzó hajadona a 
postanap megérkezését — s ime most a derék menyecske saját családi köré¬ 
ben, saját kis fiának s leányának mutogatja már a „gólyás ujság-' legujabb 
képeit! Az ifjuból férfi, a férfiből öreg, az öregből agg lett, szóval, „megne¬ 
hezült az idők járása felettünk." 

Hát a lapot, a Vasárnapit mi változás érte ? Egyszerüen, csaknem me¬ 
zitláb indult meg, majd jobban felruházkodott, külső belső barátai megsza¬ 
porodtak, terjedelme 3—4-szeres arányban növekedett, s mióta magához 
ölelte kedves élete párját, az egy évvel fiatalabb Politikait, azóta, a változó 
idök sokszor nehéz viszonyai között is, meg nem lankadt erővel folytatja 
régi irányát a közönség kitartó részvéte mellett, mely a legmostohább na¬ 
pokban is melegen nyilatkozott irányában. 

Még azon kérdést is tehetné valaki : hát mi sors érte ezen külön kis 
világ mozgatóját, a szerkesztőt? Nem vizsgáljuk, hány évvel lett idősebb e 
tíz év alatt, csupán azon fr nyt kell megemlítenünk, hogy neki különösen 
érdekében állott, épen ezen tizedik évet szerencsésen elérnie. Ennek oka 
igen egyszerü és világos t 

A „Vasárnapi Ujság" kiadótulajdonosának meg van azon jo szokása, 
hogy minden előfizetett tiz példányra ad egy tiszteletpéldányt. A szerkesztő 
is ugy szerződött vele, hogy — ha addig megél a lap — a tizedik esztendőt 
engedje át neki mint tisztelet-esztendőt. 

Az alku meg lőn kötve s a mit az akkori szomoru irodalmi viszonyok 
közt inkább csak szerény jámbor óhajtásként pendítettünk meg, azt a jósá¬ 
gos ég meghagyta érnünk, t. 1. 
a Vas. Ujság tizedik évfolyamának jövedelme a szerkesztőt illeti! 

Ezen fontos változást lehetlen volt, kiviróbb betűkkel nem adni tud¬ 
tára a t. cz. olvasóközönségnek. A lap históriájához tartozik. 

Az eddig előadottakból mindenek felett kettő következik : egy köte¬ 
lezettség, mely a szerkesztőt s kiadót illeti 8 e g y hathatós tüntetés* melyet 
a szerkesztő ez egyszer saját érdekében fog kikérni a közönségtől. 

Kötelességünknek érezzük, ezen ünnepélyes alkalommal uira hálánkat 
nyilvánítani a vállalatunk iránti kitartó és gyamolitó részvétért. Ennek 
S U t w i f i i r . hoírv kitüzött irodalmi czéljainkat valóai.uüÜv . miff a 
nyilvánítani a 
köszönhetjük, hogy kitüzött 

részvétér 
valósi, j ^ 

Vaj, Ujs. 50. — »i- 1862. 

mult számával külön mellékletben ^ ^ g z é t 

kilencz év lefolyta alatt száz uj irodalmi vállalat lépett velünk a versenytérre> 
melyek egy részének azóta neve is elenyészett, más része folyvást küzd az 
élettel, addig a Vasárnapi Ujság azon időszaki közlönyeink között foglalha¬ 
tott helyet, melyek uj meg uj munkás elemek szaporodtával mindig fonto¬ 
sabb tényezőkké váltak a nemzet szellemi törekvéseiben. A Vasárnapi Ujság 
és Politikai Újdonságok eddigi 17 vastag kötete oly gazdag tárházát képezi 
hazánk e nevezetes évtizede eseményeinek, a hangulatnak, vágyaknak, re¬ 
ményeknek, örömnek, fájdalomnak sőt magának az akkori észjárásnak is oly 
tükrei azok — hogy hiszszük, mikép egyszer még a történetíró kezében is 
érdekes anyagul fognak szolgálhatni. 

A közönség iránti hálás érzelmünknek azonban mindig tettekben, 
lapunk külső belső tökélyesitésében szerettük bizonyságait adni. Igy te¬ 
szünk most is, s örömünkre szolgál nyilvánithatni, hogy eredeti régi óhaj¬ 
tásunk, melynek valósítását mindenkor egy megállapodott biztos közönség¬ 
től föltételeztük, most végre tetté válik. 

A Vasárnap, Ujság 1863. évi tizedik folyama nagyobbitott alakban, 
szebb papiroson, diszes kiállitáshan fog megjelenni. 

Természetes, hogy testvérlapja, a Politikai Újdonságok szintén ama-
zéhoz hasonló nagyságban látand napvilágot. 

A szerkesztőség feladata leend, oda törekedni, hogy a tartálom is, 
mind a szövegre mind a képekre nézve, a lap díszesebb, nagyobb alakjának 
megfelelő legyen s egyes részleteiben szintén oly haladást s tökélyesülést 
tanúsitson. 

Ez azon kötelezettség, mely a szerkesztőt s kiadót közösen illeti. — 

De hogy végre ezen évtizedi örömünnep tökéletes és bevégzett legyen, 
igen kivánatos, hogy nyilt keblekre és szivekre találjon azon kérelem, melyet 
a jutalomjáték sajátságában részesülendő szerkesztő intéz a közönséghez. 
S ezt lehető legkevesebb szavakkal, de érthetően kivánná elmondani. 

Minden lap maga magát ajánlja legjobban. Rábeszéléseknek, nem 
voltunk barátja soha, s nem akarunk az lenni „tiz évben egyszer" sem. De 
„néma gyereknek az anyja sem érti szavát." Annakokáért : 

Teljes tisztelettel és bizalommal felkérjük azt a derék nagy közönséget 
minden rang- vallás- és nemi különbség nélkül, melynek rokonszenvével oly 
nagy mértékben dicsekedhettünk; kérjük a Vasárnapi Ujság törzsökös, régi 
és ujabb barátait; személyes és névszerinti ismerőseinket közelben és távol¬ 
ban; — kérjük mindazokat, kiknek egy-egy kellemes visszaemlékezésök 
van a lapra, mindazokat, kik valaha olvasóink voltak vagy azokká lenni 
akartak, — sőt kérjük mmden ellenségeinket is, tegyék félre legalább erre 
az egy jubiláris esztendőre a haragot, — és jelenjenek meg mindnyájan, 
karjaikra füzve még egy csomó jó barátaikat, jelenjenek meg azon ritka és 
nevezetes szerkesztői jutaloinjátékon, mely kezdetét veszi 

1863. január 1-én a „Vasárnapi Ujság" szerkesztő-hivatalában. 
A belépti dijak — daczára a fentebb igé 

soknak — maradnak a régiek. 
*ért nagyobbszerü uj változá-

S valamint a szinész a szinlap végén még egyszer ismétli vastagabb 
betükkel a fennt véknyabban elmondottakat : engedjék meg nekünk is még 
egyszer ide irni, hogy: „a t. cz. közönség kegyébe ajánlja magát a ju¬ 
talmazandó.*' Pákh Albert, szerkesztő. 

Mióta a fentebbi felhivást szétküldöttük, még nehány nap mult el 
csak, s az ügyünk iránti részvét mind a közönség egyes tagjai, mind hely¬ 
beli s vidéki lapjaink részéről, tettben és szóban, oly megható módon nyi¬ 
latkozott már is, hogy lehetetlen, mindjárt most hálás elismerésünket ki 
nem jelenteni; s nem hinni azon közszellemben, melynek lételét nem egy 
pes8Ímista vonta olykor kétségbe, de melynek, habár néha csendesebb 
is az, hazai ügyeinkben egészen elenyészni soha nem lehet. 

Annak bizonyságául, hogy mennyire megható reánk nézve egynémely 
barátságos nyilatkozat, s mennyire nehéz állása van, különösen ily kényes 
esetben, a szerkesztőnek jóakaróival szemben : közöljük az alább következő 
„Nyilt levelet." Olvasóink nem fogják e lépésünket félremagyarázni. A 
„nyilt levél" irója köztiszteletben álló férfiu az Alföld egyik legnépesebb 
pontján, törzselőfizetőnk és a lapnak szellemi tekintetben is régi barátja, 
— hozzánk intézett soraiban kivánja, követeli tőlünk, hogy felhívásának 
„ne a lomos kosárban, hanem a lapban adjunk helyet." Azt is mondja, hogy 
„tudja, mikép ez a szerkesztői szerénységgel ellentétben áll, de hát — azt 
kérdi — miért ne lehetne minden tizedik esztendőben egy kis kivételt 
tenni?" Nem latoljuk ez ok sulyát, de teljeaitjük a határozottan nyilváni¬ 
tott akaratot — előre elháritván mugunktól minden felelősséget. 

Tiltakozunk pedig, mind a szerkesztő működésének tulságos kiszine-
zése ellen, mind pedig a „nyilt levélben" foglalt felhivás tárgyát lehetlen-
nek tartjuk s „válogatósak" sem vagyunk.. De hogy jelét adjuk mégis, 
mennyire tiszteljük az irántunk nyilvánuló jó akaratot, még szeretetre¬ 
méltó tulsáaaiban is : ime örömünk tárgyát t. cz. olvasóinkkal is ezennel 
közöljük. *" P. A. 

A kérdéses levél, mely az orosházi postán adatott fel s melynek t. 
irója csak nekünk kivánta magát név szerint is megjelölni, következőleg 
szól : 
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Nyilt levél a „Vasárnapi Ujság" tftrzsökös régibb cs 
ujabb olvasóihoz. 

Tisza-Marosköz dcez. 8-án 1861. 
Hogy a ,,Vasárnapi Ujság" ugyanazon egy szerkesztő vezetése mel¬ 

lett a tizedik évfolyamba lép, arra csakugyan nem mondhatunk mást, mintha 
a veteranusi pléhtalléros szerkesztővel azt mondjuk : hogy az ily esemény 
a magyar hírlapirodalom terén valóban igen ritka madár. 

Mi törzsolvasók ezennai ünnepélyesen elismerjük és nyilvánítjuk, 
hogy e ritka madár alig lett volna látható, ha ezt a szerkesztő oly orni-
thologiai avatottsággal nem táplálja, ápolja. 

Igaz, hogy a tápszereket az olvasóközönség adta, de azok tapinta¬ 
tos megválasztását a szerkesztőtől csakugyan senki el nem vitázbatja. So¬ 
kan próbálgatták már azt a népszerü irmodort, de kevesen lettek a válasz¬ 
tottak, a kik mind a tárgyat, mind annak előadási modorát ugy megtudták 
volna választani, hogy azt a nép alsó rétege is megértette s a müveltebb 
osztály is élvezettel olvasta. 

E kevés választottak egyike a mi kedves szerkesztőnk, kinek legfőbb 
érdeme van, hogy a testvérlap tizedik évfolyamába léphet. Átgondolt ta¬ 
pintattal, kiszámított ügyességgel — szemelgetve ki, a közérdeki czikkeket 
s gondosan távoztatva mindent, a mi akár a nemzeti, akár a vallási feleke-
zetességet sérthetné, fokozatosan emelte a testvérlapot azon színvonalra, 
mely számira minden osztályok ajtait megnyitja. 

Tisztelt olvasóközönség! Tekintve az ily tapintatos szerkesztés által 
eszközölt üdvös szellemi hatásnak mindenfelé örvendetesen mutatható gyü¬ 
mölcseit : lehetetlen készséggel be nem vallanunk, hogy az érdemes szer¬ 
kesztőnek kilencz év lefolyta alatt igen sok szellemi élvezetet köszönhe¬ 
tünk. Méltányoljuk azt egy kis ártatlan tréfával. 

Legyen szabad azon legtisztább szándékból eredt kérelemmel fellép¬ 
nem, hogy midőn most a ,, Vasárnapi Ujság" tizedik évfolyamára, — mely 
egyszersmind a szerkesztő jutaloméve — előfizetünk, nyúljunk zsebeinkbe 
egy kissé mélyebben, keressük elő azokat a raritásul rejtegetett penészes 
ezüst pénzeket s küldjük be az előfizetést ne olyan csiszegö csoszogó bankó, 
— hanem csengő pengő ezüst pénzben. Am lássa aztán a szerkesztő, hogy 
hol talál vállalkozót, a ki hajlandó lesz ékesen kiczifrázott bankóival felcse¬ 
rélni azt a penészes ezüstöt. 

Ua kérelmem viszhangra talál; ha a te3tvérlap és annak mostani szer¬ 
kesztője a másik évtizedet is megéri és ha akkor még mi is olvashatunk : 
előre jelentem, hogy akkor az előfizetési pénzeket körmöczi aranyokban 
kérem beküldeni. — Adja Isten, hogy e hármas ha valósuljon. 

Tiszamarosközi tb'rzsolvasó. 
Egy kis bclyreigazitás-félére igazi helyreigazítás. 

A Vasárnapi Ujság ez idei 49. számában Kálmán Ferencz ur helyre-
igazitás-félekép azt irja, hogy azon szavak, mellyek pápa ő szentségének 
gőzkoesijára vannak feljegyezve : ,,Omniá vallis implebitur et omnis collis 
huiniliabitur : et ermit prava in directa, et aspera in vias planas" sz. Lukács 
evangéliumában nem találhatók. — Kálmánurazt mondja magáról hogy ,.meg¬ 
lehetős jártassággal bir a bibliában" söt hogy „átnézett minden evangéliumot, 
átnézte az egész uj szövet-éget, mindhiában!" — Nem tudom, miféle bibliát 
amezte nz egész, uj o^v>wu-v,£,\..., ..» 

nézett át Kálmán ur,— abban, melylyel „Vulgata" nevezet alatt él a ker. 
viliiÍÍ, benne van LucaeCap. III. versu 5-o, tessék olvasni. — Ha arraa gőz-
kocsira Lukácsból idézték a szavakat — én nem olvastam — s ugy van 
feljegyezve, bizonyosan ott is kell azoknak lenni Lukácsban, higyje el Kál¬ 
mán ur. tudjík azt Rómában, mert hiszen azok is birnak egy kis jártasság¬ 
gal a bibliában. — Mire Kálmán ur hivatkozik, igaz, Ezsaiás próféta XL-ik 
resz 4. versében van de ott ez áll : ,,Omrns vallis exaltabitur, stb. igen, de 
nem ez van » gőzkoosin feljegyezve, hanem Omnis vallis implebitur, —• te¬ 
hát az idézet csakugyan sz. Lukács evangeliomából van véve. — Ennyit a 
kis helyreigazítás-félére helyreigazításul. *J Esztergomban. — L. J. A Va¬ 
sárnapi Ujság egy előfizetője és olvasója. 

Irodalom és mövészet. 
A „Falusi Gazda'' czimü kertészgazdászati szakinp Girókuti szerkesz¬ 

tése mellett, uj évre bővített alakban fog megjelenni. Ugyanis sok olvasó a 
lap régibb alakját óhajtván, a kiadó a t. közönség kijelentett kivánatának 
eleget kiván tenni, s a régi kisebb nagyedrét alakban adja ki, 1'/, iv he¬ 
lvett két iven. Állandó munkatársul Kodolányi Antal szakképzett ismeretes 
gazdasági irót is megnyerte. A lap képeit Pataki műintézetében készítik, s 
azok a lehető legcsinosabbak lesznek. Ezen közérdekü eleven lap, megér¬ 
demli a gazdáközönség pártfogását. 

** (A népszínházi évkönyv, naptár részszel 1863-ra) Bolnai és Kern-
pelen Győző által szerkesztve megjelent. Jeles tartalmában Arany .János, b. 
Kemény Zsigmond, Gyulai Pál, Kakas Márton, Pákh Albert, Dobsa Lajos, 

*) 3 ezzel, ugy hiszszük, a vita tárgya tisztába van hozva. E tárgyban Kálmán F 
felszólalása óta eddig 9 czáfolat érkezett hozzánk különböző vidékekről, különböző val¬ 
lásu egyházi férfiaktól. S azóta a kezünknél levö bibliából (Károlyi Gáspár fürditása sze 
rint) magunk is meggyőződtünk, hogy Lukács evang. I l l : 5 versében osnkugyan ot 
áll : „Minden völgy betöltetik és minden hegy és halom lenyomatik : és a melyek 

Balázs Sándor, Losonczy László, b. Horváth Miklós, Bernáth G áspár, 
Lauka Gusztáv, Bolnay, Kempelen és Dalmady Győző stb. neveivel találko¬ 
zunk. Az arczképek sikerületlenségét dusan kárpótolja a gazdag tartalom; 
különben maga a jótékony czél, melyre a tiszta jövedelem egészen S2Énva 
van, maga megérdemelné azon 1 ft 20 krt, melyen a diszes boritéku naptár 
kapható. 

** {Az elsö philharmoniai hangverseny) a rendező bizottság jelentése 
szerint visszavonhatlanul f. hó 21-én délután '/25 órakor fog megtartatni, 
következő véglegesen megállapitott programmal: Euryanthe opera-nyitány 
Wébertől. Urpheus-symphonia Liszttől. Magándal Jessondából, énekli Big-
nio. A-dur symphonia Beethoventől. A többi hangverseny jan. 4-én, továbbá 
mart. 1-én és 15-én fog megtartatni. A sorozatban következő uj müvek 
lesznek : Beethoven Sz.-István nyitánya, „Egmont," Wagner Lohengrin 
nyitánya, Schubert, Schumann és Volkmann symphoniái. Mind a négy 
hangversenyre egy körszék 10 ft., számozott szék 7 ft. Jegyek kaphatók 
Rosti Pál szállásán magyaruteza l l . sz. 10-től 1 óráig délelőtt. 

** (A sárospataki ref. főiskola tanárai által kiadott) s Antalfi János 
által szerkesztett „Sárospataki füzetek" 6-ik évfolyamának IX. füzete meg¬ 
jelent. Jeles tartalmát kipezik : „Küzdelem az angol prot. egyházban" 
Lévay Józseftől. ,,Egy franczia socialista bölcsész nézete az evangéliumok¬ 
ról." Kovács Jánostól. „Gyászének." „Prot. egyháztörténelmi kútfők." 
,,Nehány okmány a XVII. és XVIII-ik századból.'- Dienes Balázstól. „A 
bramán vagy hindu vallás-rendszer." Tomori Sándortól. „Vegyes." 

= {Az „Egyetemes magyarországi kath. egyházi névtár") sajtó alatt 
van. Mire nézve tisztelettel kéretnek a t. cz. gyűjtő urak : Miszerint az 
előfizetési iveket — az előfizetők névsora rendezhetése végett — jelen évi 
december hó 20-ikig Pestre, ujtér 4-dik sz. a. Vodiáner F. nyomdájába 
beküldeni szíveskednének. Előfizetés helyett csupán aláirás is szivesen fo¬ 
gadtatik, s az aláirók vagyis megrendelők az előfizetők névsorába igtat-
tatnak. 

Egyház és iskola. 
** (il kolozsvári kath. gymnasium ifjai) irodalmi önképző társulatot 

alakítottak, s az egylet müködése inegkezdhetéaét a jóváhagyás végett föl¬ 
terjesztett alapszabályok megerősítésétől várja. 

** {A pesti egyesült magyar és német rvang. község) e hó 8-án tartott 
egyházi közgyülésén Batizfaivy István, Horváth Zsigmond, és Szénássy 
Lajos, kik eddig az itteni gymnasiumnál mint segédtanárok müködtek, a 
gymnasium rendes tanáraivá egyhangulag megválasztattak. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (A pesti vizvezetés előmunkálataira) eddigelé 12,725 ft. gyült össze. 

Ez összeghez a pesti takarékpénztár 100 íttal, — a pesti bérkocsis-, épi¬ 
tész-, s kőfaragó- ezéh, az első dunai gőzhajózási társulat, valamint a 
„Nemzeti /tör" külön-külön 50 fttal 4Ü adakozó pedig egyenkint 25 frttal 
járult. 

** {A tervezett nyíregyházi gazdasági kiállitás) részvéthiány miatt el¬ 
maradt, ellenben az agárversenyt megtartották, s a versenyző hat agár kö¬ 
zöl az első dijat Patay István „Madár" nevü agara nyerte el. Második, Vay 
Ibtván agara volt. 

kissé - eloiete a dolgot. (A többi czáfoló urak pedig meg fogjak engedni, hogy ezen 
itéletmondással a tárgyat befejezettnek nyilvánítsuk). Szerk. 

üöziníézeiek, egyletek. 
— (il Magyar Gazdaasszonyok egyesülete) dec. 3-ki választmányi 

gyűlésében ő méltósága gróf Batthyányi Lajosné személyes megjelenése és 
mint választ, tagnak, a felmerült értekezletekben tapintatteljes részvéte, a 
jelenlevőkre örömteljes buzdításul szolgált, nem számitva az egyesület jö¬ 
vője megalapitása iránti nemes érdekeltségét, melynek folytán magát mint 
alapitó 400 forint adománynyal beiktatni kegyeskedett. 

Továbbá Damjinich elnöknő által uj tagokul bejelentetett : gróf Ha-
dikné, grót Wenkheim József, Juszt Györgyné, Wirsbitzky Longinné, Fésüs 
György és Rosti Pál. 

Másodelnöknő Simigh Istvánné által pedig mint segélyezők : Lukics 
Józsefné 2 fr. Özv. Vajda Péterné 1 ft. Polch Dánielné 1 ft. Bakai Dánielné 
1 ft. Rohasfka Sámuelné 1 fr. Janovszky Jánosné 1 ft. Zvorényi Lajosné 
1 ft. Haviár Dánielné 2 ft. összegen 10 ft. mely kegyes adományokért az 
gazgató-választmány kötelessége érzetében nyilvános köszönetet szavazott. 

Végre : 1863-ik évi márt. hó másod felében, mint az egyesület első 
évi bevégeztével, az egyesült tagjai részére; egy „Év-könyv" kiadása hatá-
roztatott, mely magában foglalandja az egyesület alapszabályait, — az egye¬ 
sület összes tagjai és segélyezőinek névjegyzékét, továbbá ezen első év fo¬ 
lyama alatt felmerült érdekesebb határozatokat, valamint bevégzett tényeket 
— és az évi számadási kimutatást addig is a t. nagy közönség tájékozásául 
az alapszabálynak hirlapilag köztudomásra juttatása határoztatott. 

Ml njság ? 
— (Névváltoztatás). Legfelsőbb engedélylyel Friedberg Móricz és 

Aladár pesti biztositási hivatalnokok Friqyesi, — Heller József sz. fehér¬ 
vári lakos Heltai, — Vogel Lipót sz. fehérvári ügyvéd és Vogel Elek reálta¬ 
nár Madaras, — Hirtling Boldizsár csurgói lakos Pásztor, — Muschka Dá¬ 
niel, eperjesi nyerges, Legyesi vezetékneveket vettek fel. 

"t (Báro Bemer László hamvait) a nagyváradi püspök, Szaniszló Fe¬ 
renczy az ugyanoda való káptalan, Ungvárról a nagyváradi püspöki sirboltba 
a legnagyobb fénynyel át fogják szállittatni. 

** {A pesti aldunapart kiépitését) jövő tavaszon a Lloyd-épülettől a 
görög templomig folytatja a város. A 370 ölnyi tér kiépítése 770 ezer fo¬ 
rintba kerül. 

** (A Szent-László társulat) a lipótvárosi templom épitésére 1000 ftot 
adományozott. 

** (Tüntetés a prágai nemzeti szinházban.") Az alig egy hónapja meg¬ 
nyilt prágai ideiglenes nemzeti szinházban legközelebb adott hangverseny 
alkalmával egy német dal éneklése alatt a karzatokról iszonyu piszegés és 
fütty hangzott, s a zaj oly mértékig növekedett, hogy botrány kikerülése 
végett, a sorozatból minden német daarbot kihagytak. 

** (Garibaldi hivei s barátai) bizottmányt alakitottak, melynek föl¬ 
adata leend, aranyérmet vésetni Zanetti orvos számára, ki a hősnek sebéből 
& golyót oly ügyesen kivette. E golyóért egy angol, 1000 font sterlinget 
igért. 

** (Romok) Glogovácz községében, a mostani templom és a plébániá¬ 
kért mellett a volf "ovödi káptalan templomának romjai állanak, melyeket a 
nemzeti bank az egykori megyefőnök jóváhagyása mellett árverés alá bo¬ 
csátott. Bonnaz Sándor püspök, mult hó 17-én Libanovszky Antal esperes-nél látogatást tevén, ez alkalommal az emlitett romokat is megnézte 
fölkérte a megyehatóságot, hogy a vételt semmisítse meg, elrendelvén egy¬ 
szersmind, hogy a mostani tulajdonosnak a vételár kifizettessék. A romokat 
e rendelkezés folytán be fogják keríteni s a multnak egyik szép emléke to¬ 
vábbra is megmarad. 

= (Fölhívás! A Vörösmarty-szobor tárgyában) van szerencsém az ér¬ 
dekelteket f. hó 30-ikára Székes-Fehérvárra a gazdasági egylet helyiségeibe 
<1. e. l l órára végleges értekezletbeni megjelenés általi tettleges részvétre 
felszólitani. Egyszersmind felszólítom ezennel a t. czimü ivtartókat, szíves¬ 
kednének e napig a még künnlevő aláirási iveket hozzám czimezve, a netán 
bejött összeggel együtt (Sz.-Mihály, utolsó posta Székes- Fehérvár) bekül¬ 
deni. Kelt Pesten, decz. 4-én 1662. Zichy Jenő, mint bizottmányi elnök. 

** (Földrengés) Szatmármegy ében Csengeren, Daróczon, és Géczen 
nov. 29-én könnyü földmgást éreztek. 

— (Arpádkor szaki királyaink hamvait illetőleg) külföldön tartózkodó 
hazánkfia, b. Nyáry Albert, egy inditványnyal lép fel hozzánk intézett 
soraiban, mely röviden ebből áll : „A székesfehérvári ásatások is bizonyit¬ 
ják, mennyire ragaszkodik multjának emlékeihez a magyar, — s e részben 

külföldi sajtó által is teljes elismerést arat. De hogy ősi királyaink föllelt 
unvai nem a nekik tartozó ünnepélylyel takarittatnak el uj temetkezési 

a 
hamvai nepélylyel 
helyeikre, — hogy még csak külön sírbolt sem létezik számukra, az fájdal¬ 
mas és leverő ! Széles e világon a magyar az egyedül, ki ősi királyainak sir-

eirbolt felállítása volna kieszközlendő stb." E honfiúi kegyelet-sugallta soro¬ 
kat azon észrevétellel teszszük közzé, hogy e tárgyban az ország volna 
hivatva intézkedni. 

4541 (Nagy jutalom.) Az olasz pénzügyminiszter javaslatára 10,000 1. 
jutalmat tüzték ki Turinban annak, a ki oly hazai vagy külföldi dohányleve¬ 
let fedez föl, mely akár természeti, akár vegyészeti uton a virginiai do 
hányleveleket pótolja smint ilyen, valódi Virgin a-szivarok készítésére for¬ 
ditható. 

** (A porosz herczeg és herczegnö mulatását Rómában) a Caffarelli-
palotában szomoru eset zavarta meg. A porosz követ, Kanicz ki elmebe¬ 
tegségének már előbb is gyakori, de apró jeleit adta, lováról leesve 
•egészen megőrült. Este, midőn a Walesi herczeg Civita-Vechiába utazott, 
mig a porosz herczeg és herczegnő, szokott környezetével, s a Montebello-
lierczeg és herczegnével asztal mellett ültek,az őrült báró, halványan, mint 
kisértet, ingben és 
kérdé ho<*y miért 

hálóköntösben a terembe lépett, s uralkodói ha 
vannak annyian palotájában? avagy nem ur-e ő saját! terhek viselésének, bölcsen átlát 

íikábán'"Zivataros" éj volt, s az őrült beszédhez kíséretül, mennydörgött és! — Germánvi József vendéo-lős ', 
villámlott! Capitolium fölött. Ijedtsége daczára, a herczegnő jelesen viselte 
macát; a herczeg pedig nyájas szavakkal engesztelte az őrült bárót, mig 
vé°re liko«ztályába csakugyan visszatért. Másnap a bárót sógorához vitték, 
d e W g s é g e még magasabb fokra hágott. Szobájához négy őrt állitottak, 
* kitöréseinek fékezésére kényszerítő eszközökhöz kellett nyulni. Az egye¬ 
nes lelkü, s becsületes embert a Caffarelh-palotában ugy, mint a diploma-

" ^ ^^(MTqbünUtett gyükos) A Győrött félév óta fogva levő rablógyilkost, 
Horvátot ki'a tavaszszal a komáromi póstakocsists a vele levő szabadságost 
meíi"vilkolta, e hó 4-én tették siralomházba. Nagyszámu nézőinek fennen 
hirdet'é hoo-y ha gyilkolni mert, meghalni is le« bátorsága. E hó 6-án ka-
tonasá"- által képezett sorfal között vitték ki a pozsonyi kapun, 6000 em¬ 
bertől kísérve. Horvát, az itélet olvasása után, — mely alatt fejfáját 
mosolyogva nézte — az egybegyült népnek hosszu bucsubeszédet tartott, 
melyben°elsnondá, hogy őt neje fényűzése készteté roszra, s ha megszaba¬ 
dulna oly életet élne, mely tükör lenne a világ előtt. — Sokan, kik a 

o-o-vilkolt özvegyét s árváit talán nem is ismerték, mig ennek siralomhá¬ 
zban' pénzt szórtak, sajnálni tudták a meglakolt gonosztevőt. AHbünös, jan-
kn \Á születés volt. Testvére és apja hasonló véget értek. Nyolcz osztályt 

TU később szabó-mester volt. A bajcsi erdőnél lelőtte a postakocsist, 
ki «t n/ntfélen kegyelemből vette fő l , - a kocsinlevő katonát pedig agyon-
Ki ot az uttcien g j , Bécsbe szökött, s innen a meggyilkolt nejének 

** (Megtisztelt eongora-müvész). Jael Alfred, ki pár évvel ezelőtt nem¬ 
zeti színpadunkon is föllépett, s ki rövid ujjai miatt „rövid ujju zongora mű¬ 
vész" melléknevet kapott, legközelebb Párisban adott egyik hangversenyén 
4000 hallgató jelenlétében oly átalános tetszésben részesült, hogy a „Con-
cert populair" igazgatója a jeles művész méltánylására arany-érmeket 
veretett. 

** (A hires oroszlán-vadász Gérard Gyula) jelenleg Liverpoolban tar¬ 
tózkodik, s viszontagságos élete és vakmerő kalandjai miatt az egész város 
közfigyelmének tárgya. Hirszerint Afrikába, az oroszlánok hazájába, egy 
önálló gyarmatot szándékozik telepíteni. 

** (Székely Bertalan tehetséges festészünk) Dobozy üldöztetését ábrá¬ 
zoló olajfestvénye, b. Eötvös József ajánlatára a fehérmegyei hölgyektől 
megvásároltatva, a nemz. Muzeum tulajdona lett, s a muzeumi képtárban 
látható. 

** (A gyujtogatások meggátlása tekintetéből,) az erd. kir. fokormány-
szék köriratilag felszólitá a hatóságokat, hogy a legszigorubb intézkedések¬ 
hez nyuljanak, s ha e végett a rögtönbiróság alkalmazása is szükségesnek 
mutatkoznék, az ugyane tárgyban ki idott rendeletek alapján jelentést te¬ 
gyenek. 

** (A beszterczei mészárosok) a hus ára felett összeveszvén, bolt¬ 
jaikat bezárták, a szász atyafiak bosszúságára. Egy hasonló eset Erdély¬ 
ben oly formán végződött, hogy a mészáros urak boltjait hatóságilag kinyit¬ 
tatták, s helyettök gazdáikat zárták be. 

** (A porosz hódolati föliratok aláíróinak) nevét a porosz lapok foly¬ 
tonosan, közlik, a e tárgyban minden nap 4 — 5 ezer uj aláírót hirdetnek. 
Ez esetben az a különös, hogy egy oberlau3Íczi kiszámítása szerint, a köz¬ 
lött aláirók száma is, Poroszország összes férfi népességének számát har¬ 
madfélszázzal már eddig is fölülhaladja. 

*•'* (Rajta vesztett tolvaj.) Szentes mellett egy tanyán nov. 25-én há¬ 
rom tolvaj sertést akart lopni. Egy 18 éves ifju, ki egyedül volt jelen, vas¬ 
villát fogva, reájok riasztott. A tolvajok közöl kettő meg is szaladt, de il 
harmadik, az ifjura rontva, azt fokosával döngetni kezdette. Erre az ifju a 
vasvillát a hasába szurta s a tolvaj halva rogyott össze, s kocsin a szentesi 
városházhoz maga az ifju vitte be. 

** (Korcsmai verekedés.) Puszta Kövecsen, Muraközben, a dsidások és 
az ottani földmivesek között nagyszerü korcsmai verekedés történt, mely al¬ 
kalommal több dsidás megsebesült, de a pórok közöl néhányan a helyszi¬ 
nén halva maradtak. 

** (il gázvilügitás Erdélyben) is terjed. Brassó és Szeben már régeb¬ 
ben szerződéet kötött egy társulattal a gázvilágitás életbeléptetésére. JE 
példát legujabban Kolozsvár is követte. 

— (Nagy-Abonyból dec. 7-ről) irják : Az első róráte előtti estéről 
szomoritó hangok ütötték meg dec. 1. füleinket, vakmerő gyilkosságról 
hallván beszélni. Ez időben ugyanis 10 pórlegény iddogálván a korcsmában, 
már valamenyire virágos szinben láthatták a világot, midőn más 4 egyén is 
bevetődött, — mit sem sejditvén a következő bal-esetről. — Mivel látoga¬ 
tásuk időutáni volt, ezeket a korcsmáros szép szóval eligazitá. Ekkor a 
fentebbi tizen, minden ok nélkül a korcsmából kijött négy legényre rohan¬ 
ván, egyet közölök azonnal agyonvertek; kettőt pedig oly annyira elki-
noztak, hogy az egyik, égy napi kinlódás után szintén lefizette adóját a 
halálnak; a másik pedig kínlódik ugyan még sebeiben; de kevés remény 
életéhez. Az emlitett 10-ről meg kell jegyeznünk, hogy — amint a vizsgála¬ 
tokból kitűnt, valóságos gyilkos szándokkal voltak, amelyre őket állitólag 
bizonyos abonyi polgár lovalta föl, szép Ígéreteket téve nekik, ha egy bizo¬ 
nyos esküdt ellenségét mielőbb láb alól elteendik. — A vizsgálat folyik. — 
Különben a népnevelés terén az itteni egyháztanács dicséretesen müködik. 
A fóldesuraságnak igen szép példája Hunyady Lajos ur, a ki a népnevelés 

11 előmozdításában, — számos másokkal készséggel aláveti magát az egyházi 

azonban megismerték, 8 elfogatván, lakolt. 

ggy 
df0!!0ttak á r t ° t l a n o k -

van, ho^y az országok alapja a müveltség. 
Germányi József vendéglős 70 darab „ABC,- és olvasó könyvet" ado¬ 

mányozott a r. kath. elemi tanodáknak. Isten áldja meg a derék nevelés¬ 
barátokat! — F. A. 

— (Felvilágosításul). A Vas. Ujság egyik közelebbi számában Pethő 
Dénes munkatársunk, a „Tárnokvölgy"-ről irott czikkeinek elsejében többi 
között azt mondja, hogy Révész Imre, Rosty Zsigmond ellenében, a byzán-
czi irókra támaszkodva, Attilának Kajászó-Sz. Péteren történt eltemette¬ 
tését tagadta. Bővebb értesítés nyomán ki kell jelentenünk, hosry Révész 
Imre Attila sírjáról seholsem vitatkozott s nem értekezett. A tévedésnek 
onnan kell származnia, hogy Révész Imre irt ugyan egy müvet,,Etel-lakát," 
de ebben „Attila birodalmi székhelyéről" van szó, — s ez egészen más 
dolog. 

** (Halálozás.) Nyéki Mihály, kir. tanácsos s a nemzeti színháznak, 
volt igazgatója, szélhüdés következtében meghalt. Béke poraira. 

Adakozás. A pesti jogász-segélyzö-egylet javára, szerkesztőségünknél 
Seeler Nándor ur adományozott 5 ftot. 

8serkesstöi mondanivaló. 
6300. Jánosi. S. M. Mind a két müvet köszönettel vettük. Hogy az ismételt kér¬ 

désre tettel felelhessünk, kérjük adandó alkalommal az idei folyamban megjelent müvek 
egyszerü jegyzékét. 

6301. Rozzant hidon stb. stb. Nem adatnak. 
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6802. A népszinmüvészct Budán. Teljes elismeréssel vagyunk e mü egyes szép¬ 
ségei iránt; de a jelen időpontot nem tartjuk alkalmasnak annak közzétételére. Félünk, 
hogy ezen idö előbb-utóbb be fog következni, s akkor ismét szeretnénk találkozni önnel. 
Különben óhajtjuk, hogy ne „e miatt" találkozzunk. 

6803. Árva Feri. A mutatványnál jobbat \ árunk. Az utolsó versszak nem jó, nincs 
lélektanilag indokolva. Olyan „Árva Feri"'-féle ember nem ugy szokott cselekedni. 

6804. Szeged . Sz. K. Köszönettel vettük a felszólalást, de már más előzte meg. 
6305. Cseri. Br. A. A dolognak utána fogunk járni, s az eredményről tudósítjuk 

önt. Könnyen meglehet, hogy ama hivatalban ön b irományáról megfeledkeztek a sok 
munka között. 

6806. Aranytol lu k is madárka. A rettentő rosz irás miatt a mű szépségeit ki 
nem érthettük. Nem virtus az már ma, ily tyukkaparásokkal tündökölni. 

6307. Gyöngyös . D. A. Sajnáljuk, hogy a sorok kissé későn érkeztek, s egy ille¬ 
tékes felszólaló által megelőztettek. Fogadja on köszönetünket. 

6308. Győr. Dr. S. J . Legközelebbi'alkalommal. 
6309. Kis-Zombor. Cs. E. Szivesen megteszszük, csak arra figyelmeztetjük, hogy 

egyenes uton idö tekintetében nyer on sokat. Ekkor ot t rögtön beírják on nevét, s azon¬ 
nal küldik a lapokat, mig az idegen bizományosnál, a legjobb akarat mellett is, néha 
napokig késnek a küldemények. Mert hát ezeknek is van dolguk elég. De azért paran¬ 
csoljon velünk. Mindegyik czim czélhoz vezet. 

6310. Nánás . P . L. Nem feledkeztünk meg. Szives buzgalmaért fogadja ön köszö¬ 
netünket. 

6311. Hanva. Magán uton. 
.̂  .—,—. 

— A Vasárnapi Ujság régibb évfolyamai. Biharmegyei Tetétlenról (utolsó 
posta Kába) jelenti Papp Zsigmond, hogy nála a Vasárnapi Ujság 7 évi teljes folyamai 
(1855 —1861.), s jövö január l-e után a folyó 1862. évi folyam is, egyenkint 4 ftért 
eladandók. A példányok a lefizetés után azonnal átvehetők. 

SAKKJÁTÉK. 
155-ik számu feladvány. — Seeberger J.-től (Gráczban). 

Sötét . 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond. 

33-dik számu játszma. (Futár-csel). 
CSERESNYÉS I. és M. között. — Pesten, 1862. julius 10-én. 

(Külföldi lapokban többször van említés oly sakkjátszásról, melyben az egyik ellenfél 
játszik, anélkül, hogy sakktáblára nézne. Hogy ez épen nem oly ritka, s hogy ily módon 
terveket alkotni ép ugy lehetséges : példa reá a következő játszma, melyben a Világos 

hadsereg vezetóje szintén sakktábla nélkül játszott.) 
Világos (Cs.). Sötét (M). 

11) h 2 — h 3 F g 4 — f 3 
12) B f 1 — f 8 : H c 6 — d 4 
1 3 ) F d 3 — h 7 : f K g 8 — h 7 
14) V d 1 — d 4 : B a 8 — c 8 
15) K g 1 — h l F e 7 — c 5 

Világos Király a o. 5-ön fenyegető Ve¬ 
zérvesztés miatt vonult félre. 
16) V d 4 — d S i- g7 — g6 

B c 8 — c 6 
F c 5 — e 7 
F e 7 - g 6 : 
K 1 7 - g 7 
B e 6 — f 6 : 
B f 6 — f 3 : 
K g 7 - f 8 : 

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

A c 6' gyalogot ütni kevésbbé volna jó, 
mert az által egy ellenséges tiszt, a bS Hu¬ 
szár jönne játékba. 

9) F c 1 - f 4 : c 6 - d 5 : 
10) F c 4 — d 3 H b 8 — c 6 

E lépés Világos részéröl jobb, mint ha 
F b 4 — b 3 fártént volna, mely által a 
Futár oofc ideig téllen marad. 

17) F f 4 - g 5 
18) B a 1 — f 1 
19) F g 5 — f 6 : 
20) H c 3 — d 5 : 
21) II d 5 - f 6 : 
22) V d 3 — d 8 : 
23) V d 8 — f 8 : f 
24) B f 1 — f 3 : és nyer. 

Világos. 
1) H b 6 - c 4 
2) F a 7 — d 4 
3) K e 7 — d 6 
4) V g 3 - £ 

A 150-dik számu feladvány megfejtése. 
(Bayer Konrádtól Olmützben.) 

Világos. A) Sötét. 
b 5 — c 4 : A) 

K e 4 — d 4 : B) 
tetszés szerint. 

2) 
8) V g 3 - f S f 
4) F d 4 — f 6 £ 

B) 
K e 4 
Kf 5 

f 5 C) 
• g 5 

1) 
2 ) V g S - d 3 í 
8) II c 4 - a 6 t 
4)Vd3-d8:j: 

2) 
3 ) V g 3 — 
4 ) V d 6 — 

C) 

d 6 f 
5 

Sötét. 
K e 4 - d 5 
K d ö — c 6 
K e 6 - c 7 

K e 4 — d 5 
K d ö — e4 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József. — Andrdshidán : Lukács 
Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — Kassán : Skvór Antal. — Gyepesen : Kun 
Sándor. — Török-Sz.-Miklóson : Frankl A. — Öreglakról: N. N. — Kővágó-őrsön : Gold 
Samu. — N.-Váradon : B. Meszéna I — Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly. — B.-Csabán : 
Vidovszky Jáuos. — Bajmakon : Weisz Fülöp. — Tiszatar-jánban : Nyilas'Alajos. 

Nemzeti szinházi napló-
Péntek, dec*. 5. „IV. Henrik" tragédia|5 felvonásban. Irta Shakes¬ 

peare, forditotta Egressy. 
Szombat, decz. 6. „Borgia Lucretia." opera. Zenéjét irta Verdi. Láng 

Paulina, kit az igazgatóság 3 évre szerződtetett, Orsini szerepét a közönség 
folytonos tetszés-nyilvánításai között játszotta végig. Bignio, Voggenhuber 
és Pauli szintén dicséretet érdemelnek. 

Vasárnap, decz. 7. „17. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5 
felv. Irta Szigligeti. A czimszereppel Benedek vidéki szinész akart megbir¬ 
kózni, anélkül azonban, hogy ez neki legkevésbbé is sikerült volna. Átalá-
ban az egész előadás a sikerületlenebbek közé tartozott. Amáliát Szigligeti 
Anna, Bercsényit Kovács adta. Csak Szigeti Knitteliusa érdemel teljes el¬ 
ismerést. 

Hétfő, decz. 8. „A kísértet" népszínmű 3 felv. Szigetitől. 
Kedd, decz. 9. „Port a szemébe" vigj. 2 felv. és „Elizondói leány" ope¬ 

rette 1 felv. 
Szerda, decz. 10. „Nápolyi Johanna." Uj eredeti szomorujáték, 4 felv. 

Irta Farkas Albert. 
Csütörtök, decz. l l . ,-Férj az ajtó elött." operette 1 felv.Ezt megelőzte 

„Becsületszó" vigj, 1 felv. Szigetitől. 

Budai népszinház. 
Dec 5. „Két huszár egy bakancsos" Népszinmű 3 felv. Az est koszo¬ 

ruját, mint e darabban mindig, ugy ma is Partényi nyerte el. A végső jele¬ 
net azonban szokottnál kevésbbé sikerült. 

Dec. 6. „Hazatértek" Dráma 4 felv. Irta Hegedüs Lajos. Szabóné 
felléptével, ki a budai népszínháznak most már szerződött tagja! Hosszas 
betegsége után Szépné ez estén lépett föl először, s a közönség mindjárt 
megjelenésekor zajos tapsokkal üdvözölte. 

Dec. 7. Először : „A repülő csizmadia" bohózat 3 felv. Irta Csalóközi. 
Tüzzel és vassal, ördögökkel és angyalokkal föltarkázott férezmű; a szem¬ 
nek azonban elég látni valót ad, s épen azért a vasárnapi közönséget vonzani 
fogja, — itt ott még meg is nevetteti. 

Dec. 8. „A repülő csizmadia" ismételtetett. 
Dec. 9. „A sz. tropezi urnő." Dráma 5 felv. Francziából ford. Szilá¬ 

gyi Sándor. Molnár (Maurice) és Takács (Causade) játékát leginkább ki-
emelendőnek tartjuk. 

Dec. 10. A budai jótékony nőegylet javára „Don Juan." Opera 2" 
felv., előadva műkedvelők által. Ez előadást már harmadizben volt alkal¬ 
munk látni. Azonkivül, hogy az előadás ma is, mint egyébkor, műkedvelők¬ 
től nem remélett módon sikerült, — ezuttal csak azt emiitjük meg, hogy 
Láng Klára és Navratil már mint a budai népszinház szerződött tagjai 
működtek közre, s hogy szerződtetésökkel a népszinház mindenesetre so¬ 
kat nyert. 

Dec. l l . „Richelieu elsö párbaja." Franczia vigjáték, Tornyos Kálmán 
világtalan zongora-művész hangversenyével összekötve. 

Nem lehet elhallgatnunk, hogy a szinház rendesen fűtve, s igy a kö¬ 
zönség kényelméről e tekintetben is gondoskodva van. 

Hó-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
Csőt. 
Péntek 
Szomb. 

December 
E3Ad.Spir. 
Ireneus püsp 
Etelka,Albin 
Lázár, Flór 
Graozián p. 
Nem.,Maura 
Theoph. Köl 

E 3 Bot. 
lrén 
Zülló 
Karács 
Turul 
Nemtő 
Jenke 

Gör.-orose 
naptar 

Dec. (ó) 
2ElA.Hab . 
3 Sophonias 
4 Borbála 
5 Sabbás ap. 
6 Miklós 
7 Ambrus 
8 Patapius 

Izrael, 
napt. 

Kisle 
22 Bot. 
23 lrén 
24 Züll 
25Tem 
26 Tür. 
27 Nem 
28Sab 

0 Nap¬ 
kelet nyüg 

p-
43 
4 t 
45! 

ó. 
4 
4 
4 

P-
7 
7 
7 

46 4! 7 
46 
47| 4 
47,1 4 

4! 7 

Hold-
kelet Ijnyug' 

p-

37 
47 

3 
20 
37 
48 

6. 

l l 
12 
12 

1 
1 
2 
3 

42 
5 

31 
1 

891 
29 
28 

Holdnegyed : 0 Ujhold 21-én, 6 óra 20 percz reggel. 

T A R T A L O M . 
Szerdahelyi Kálmán (arczkép). — November végén Soós Miklós. — A templomok 

története. J. Sándor I. — Zágráb es a horvát népviselet (két képpel). — A só előállí¬ 
tása. Kálmán Ferencz. — Az ember elfajulása (?) Szeberényi Lajos. — Esztergom mint 
kikötő-hely (rajzzal). Prokopp J. •— Vegyes jegyzetek. Bardócz Lajos. — Tárház : 
A Vasárnapi Ujság jövő évfolyama ügyében P. A.— Egy kis helyreigazítás-félére igazi 
helyreigazítás. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keres¬ 
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi ujság? — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk¬ 
játék. — Nemzeti szinházi napló. — Budai népszinház. — Heti naptár. 

Melléklet : Elöfizetési fölhívás a „Magyar Sajtó" I8f>3-ik évi 
folyamára. 
Felelős szerkesztő Pákh Albert (lak. : magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Hecfeeon»t, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1862 

Kilenczedik évi folyam. 51-ik szám 

Pest, december 21-én 1862. 

E l ö r i z e t e s i f ö l t é t e l e k l $ 6 3 - i k é v r e : 
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : 

Egész évre (január - december) 10 ft. 
Csupán Vasárnapi Ujság : 

Egész évre (január—december) 6 ft. 
Pel évre (január—junius) 3 ft. 

Fél évre (január—junius) 5 ft. 
Csupán Politikai Újdonságok : < 

Egész évre (január—december) 6 ft. 
Fél évre (január—junius) 3 ft. 

A b e r e g s z á s z i t e m p l o m . 
Egyes vidékek, sőt egész népek történetének emlékezetbe ho¬ 

zatalára nemcsak a levéltárakban létezö poros irományok tesznek 
hasznos szolgálatot, de gyakran valamely őskori váromladék, vagy 
elpusztult templom néma kövei, ezeknél még szebben és hívebben 
beszélnek, s mintegy ellenállhatlan erövel ragadják a szemlélő 
képzeletét, a sötét multak titokszerü eseményeire; azon időkbe 
melyeknek lételüket, születésüket köszönik, s melyet elmult ifjú¬ 
ságukként nem 
szünnek meg 
gyászolni, mig 
csak végkép el 
nem enyésznek. 

Valahol ol¬ 
vastam, hogy 
„néma kövek 
nemcsak föld¬ 
gömbünk kép 
zési menetét 
beszélik el ne¬ 
künk, oklevelei 
azok a népek 
történetének is, 
v a l a m i n t az 
egyes korsza¬ 
kok jellemének. 
Építményeivel 
— mintegy kö-
betükkel — elég 
világosan jegyzi 
fel a nép, a kor 
lelki s társas vi¬ 
lága állapotát, 
müködése és 
m ü v e l t s é g e 
körét." 

És ezen álli¬ 
tás valóságáról 
meggyőződhe¬ 
tünk, ha a kü¬ 
lönböző jellemű 
nemzetiségek, 
népek, nagyobb- A b e r e g s z á s z i t e m p l o m . 

szerű építményein figyelmesen végig tekintünk; mindenikén azon 
népnek jelleme tükröződik vissza, mely azokat épitette. 

Az egyes koroknak is megvannak saját jellemei. Például : a 
középkor, egyrészt harczias, lovagias és nyers, másrészt hitbuzgó 
levén, emlékeit is e két irányban találjuk kifejlődve, ugymint : a 
várak, és egyházi építményekben. De az idő romboló hatalma,? s 
nagyrészt a duló csaták és háborúk is egyenlő kiméletlenséggel 

pusztították a 
középkor ezen 
emlékeit; s mig 
a várak e kettős 
rombolást ki 
nem állva, már 
csak romokban 
siratják multjo-
kat; add ig a 
vallásos épitmé¬ 
nyek — habár 
gyakran egé¬ 
szen feldulattak 
is — folytonos 
újítások és ja¬ 
vításoknak kö¬ 
szönhetik, hogy 
jelenkorunkig 
hirdethetik az 
Isten dicsősé¬ 
gét, s a multak 
történetét. 

E templom 
is, melyet jelen 
képünkön mu¬ 
tatunk be, egyi¬ 
ke azon sokat 
szenvedett épít¬ 
ményeknek, me¬ 
lyek már egy¬ 
szer végpusztu¬ 
lásra jutottak; 
ez is romjai 
h i r d e t t e 
csak hajda 


