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6802. A népsz inmüvészc t Budán . Teljes elismeréssel vagyunk e mű egyes szép¬ 
ségei iránt; de a jelen időpontot nem tartjuk alkalmasnak annak közzétételére. Félünk, 
hogy ezen idó előbb-utóbb be fog következni, s akkor ismét szeretnénk találkozni önnel. 
Különben óhajtjuk, hogy ne „e miatt" találkozzunk. 

6803. Árva Fer i . 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. Cse r i . 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 rósz irás miatt a mű szépségeit ki 
nem érthettük. Nem virtus az már ma, ily tyukkaparásokkal tündökölni. 

6307. G y ö n g y ö s . D. A. Sajnáljuk, hogy a sorok kissé későn érkeztek, s egy ille¬ 
tékes felszólaló által megelőztettek. Fogadja ön köszönetünket. 

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

egyenes utón idő tekintetében nyer ön sokat. Ekkor ot t rögtön beírják ön 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 utón. 
.̂  .—,—. 

— A V a s á r n a p i U.jsag r é g i b b év fo lyama i . Biharmegyei Tetétlenról (utolsó 
posta Kába) jelenti Papp Zsigmond, hogy nála a Vasárnapi Újság 7 évi teljes folyamai 
(1855 —1861.), s jövó január l-e után a folyó 1862. évi folyam is, egyenkint 4 ftért 
eladandók. A példányok a lefizetés után azonnal átvehetők. 

SAKKJÁTÉK. 
155-ik számú 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 számú játszma. (Futár-csel). 
CSERESNYÉS I. és M. között. — Pesten, 1862. július 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 vezetője 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 h 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 részéről jobb, mint ha 
F b 4 — b 3 fártént volna, mely által a 
Futár sok 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 számú 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 : Franki 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 színházi napló-
Péntek, decz. 5. „IV. Henrik" tragédia|5 felvonásban. Irta Shakes¬ 

peare, fordította 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 Ferenci fogsága." Eredeti dráma 5 
felv. Irta Szigligeti. A czimszereppel Benedek vidéki színész 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 kisértet" népszínmű 3 felv. Szigetitől. 
Kedd, decz. 9. „Port a szemébe" vigj. 2 felv. és „Elizondói leány" ope¬ 

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

Irta Farkas Albert. 
Csütörtök, decz. 11. ,-Férj az ajtó előtt." operetté 1 felv.Ezt megelőzte 

„Becsületszó"' vigj, 1 felv. Szigetitől. 

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

rúját, 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 Hegedűs 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. 
Tűzzel 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. 
DPC. 9. „A sz. tropezi urnö." 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 Jüan." Opera 2" 
felv., előadva műkedvelők által. Ez előadást már harmadizben volt alkal¬ 
munk látni. Azonkívül, hogy az előadás ma is, mint egyébkor, műkedvelők¬ 
től nem remélett módon sikerült, — ezúttal csak azt említjük meg, hogy 
Láng Klára és Navratil már mint a budai népszínház szerződött tagjai 
működtek közre, s hogy szerződtetésökkel a népszínház mindenesetre so¬ 
kat nyert. 

Dec. 11. „Richelieu első párbaja." Franczia vígjáték, 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. Kol 

E 3 Bot. 
Irén 
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 Irén 
24 Züll 
25Tem 
26 Tur. 
27 Nem 
28Sab 

0 Nap¬ 
kelet nyűg 

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. 

11 
12 
12 

1 
1 
2 
3 

42 
5 

31 
1 

891 
29 
28 

Holdnegyed : 0 Ujhold 21-én, 6 óra 20 perez 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. Bardocz Lajos. — Tárház : 
A Vasárnapi Újság jövő évfolyama ügyében P. A.— Egy kis helyreigazítás-félére igazi 
helyreigazítás. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, keres¬ 
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk¬ 
játék. — Nemzeti színházi napló. — Budai népsziuház. — Heti naptár. 

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

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

Kilenczedik évi folyam. 51-ik szám 

Pest, december 21-én 1862. 

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

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

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

Fél évre (január-június) 5 ft. 
Csupán Politikai Újdonságok : < 

Egész évre (január—december) 6 ft. 
Fél évre (január—június) 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 létező poros irományok tesznek 
hasznos szolgálatot, de gyakran valamely őskori váromladék, vagy 
elpusztult templom néma kövei, ezeknél még szebben és hívebben 
beszélnek, s mintegy ellenállhatlan erővel ragadják a szemlélő 
képzeletét, a sötét multak titokszerü eseményeire; azon időkbe 
melyeknek lételüket, születésüket köszönik, s melyet elmúlt ifjú¬ 
ságukként nem 
szűnnek 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, 
működése és 
m ű v e l t s é g e 
körét." 

És ezen állí¬ 
tás valóságáról 
meggyőződhe¬ 
tünk, ha a kü¬ 
lönböző jellemü 
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 építette. 

Az egyes koroknak is megvannak saját jellemei. Például : a 
középkor, egyrészt harczias, lovagias és nyers, másrészt hitbuzgó 
lévén, emlékeit is e két irányban találjuk kifejlődve, úgymint : a 
várak, és egyházi építményekben. De az idő romboló hatalma,? s 
nagyrészt a dúló 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 építmé¬ 
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 
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telét; s csak az anyag szilárdságának köszönheti,hogy a majdnem 
kétszáz évig pusztán égbe meredő falai az idő viharainak anuyira 
ellenállhattak, miként roppant javítással bár, de alapfalai meg 
tartása mellett, boldogult Hám János, szatmári püspök, saját költ 
ségén 1846-ban újra lelépittethette, s jelen díszes alakjában Í3mét 
az isteni tiszteletnek adhatta át. 

Nagyszerű lehet bizonyára azon esemény, melynek gyászos 
emlékű sebeit az utókor majdnem kétszáz évi hosszú idö múlva 
tudta csak begyógyítani. Vizsgáljuk ez építményt, talán nyomára 
akadunk valahol azon esemény emlékének. 

Ha e díszesen megújított régi templomba bemegyünk, mind¬ 
járt szemünkbe ötlenek hajója elején, e sokat jelentő sorok : 

„Épült MCCCCXVIII. — Lerontatott : MDCLVII. -- Újra 
épült: MDCCCXLVI." 

E három adatban röviden be van foglalva egész története. 
Ebből értjük meg, hogy 1418-ban, tehát Zsigmond király 

uralkodása alatt épült; ebből tudjuk meg, hogy az 1657 ikév volt 
reá nézve ama gyászos idő, midőn minden ékességétől tűzzel vas¬ 
sal fosztatott meg, s ha nem is végkép, de legalább nagy időre 
1846-ig elpusztittatott. - De ez sokkal nagyobb fontosságú ese¬ 
mény, semhogy elegendőnek találjuk pár szóvuli említését. 

Lássuk tehát azon okokat, melyek reá e végpusztulást hozták. 
Beregszász akkor az erdélyi fejedelemséghez tartozott, melynek 

harczias fejedelme,II. Rákóczy György, Oláhországot légyőzte,Lupul 
Vazul vajdát Moldvából elűzte, s 1656-ban nov. 20-án a hatalmas 
svéd király, X Károly felszólítására ezzel szövetséget kötött, hogy 
öt a lengyelek elleni hadjáratban s Kazimir János lengyel király 
megbuktatásában segítse, s utóbb a lengyel koronát fejére tehesse. 

A következő év január havának végén csakugyan megindult 
a fejedelem 29 ezernyi válogatott fegyveressel, és Marmaroson 
keresztül be is tört Lengyelországba s Krakkónál a svédekkel egye 
sülve elfoglalta a Lubomérszky fővezér által védelmezett fővárost. 
Már már oda lett volna Lengyelország sRákóczy már fején képzelte 
a lengyel koronát, de egy véletlen eset mindezt meghiusitá. Ugyanis 
június 1-én Fridrik dán király a svédeknek hadat üzen, minek kö 
vetkeztében X. Károly svédkirálynak a lengyel hadjáratról le kellé 
mondania, s a fejedelemtől kénytelen volt elválni, hogy hadával 
Pomerania felé hazamenve zaklatott országát megmentse. — 
Magára hagyatva, a fejedelem is visszavonuláshoz fogott, csügged 
ten, reményvesztve, baljóslatú jövő küszöbén, bukása egész nagy¬ 
ságának érzetében. 

Reményének fellegvárai szétoszlottak, serege az öt hónapi tá¬ 
borozásban végtelenül meggyöngült, az eleség megfogyott, a nyo 
mor naponkint fenyegetőbbé lett. S ő idegen földön, ellenségtől 
környezve, lengyel, tatár, némettől fenyegetve, maga által kipusz 
titott helyeken, nem megverve, de a körülmények által megtörve. 
Egy lépese sem volt biztos : ki mondhatá meg, hol, melyik rao 
csár mögül üt ki a nép, melyet földönfutóvá tett. 

Míg Rákóczy visszavonulásában Lithvánia határain barangolt, 
azalatt Lubornérszky lengyel fővezér 8000-nyi sereggel beütött 
Magyarországba, hogy Rákóczy birtokain a vett sérelmeket meg-
boszulja. Június 15-én Munkács alatt termett. Útját, a mint a ma¬ 
gyar határra lépett, mindenütt dulás, pusztítás bélyegzé. Kiáltva 
nyaiban tudatta tette indokait. „A fejedelmet" — monda — ,,£ 
respublika segítségül hívta, s ö ellene fordult. A lengyel koroiíát 
békés utón ajánlák neki, ő azt fegyverrel akarta elfoglalni. Segé 
lyül hívták s jobban rabolt, mint az ellenek akármelyiké. Megve 
tette a nemzet ajánlatát, s egyes pártütökre hallgatott. Útját vér 
és kegyetlenkedés bélyegzék : a nőket, a gyermekeket lemészár-
lák, a templomokat kirablák, a helységeket fölégeték csapatai 
melyekkel békét akart eszközölni a sokat szenvedett országban 
ők most csak a kölcsönt adják vissza!" — Munkács feldulatott, s 
itt és a többi helyeken a paloták füstölgő falaira e sorokat irták 

„Sequitur superbos ultor a tergo Deus 
Vicém pro vice reddit, amice, tibi." 

így került a sor Beregszászra is. 1657. jun. 17-én vasárnap rop 
pánt ágyudörgés riasztá föl a megrémült lakosságot, melynek na 
gyobb része épen a templomban volt, s magát a templom kerítésé 
ben hősi elszántsággal hasztalan védelmezte,mind felkonczoltattak 
Szalárdi krónikája szerint „őket mintegy oltáron megáldozták vala! 

A rendítő ágyudörgéseket, a harangok tompa zugása követte, 
melybe az emberek jajveszékelése, és a barmok szomorú bögése is 
belevegyült. 

Már több helyen is égett a város, mire a magas góth egyház 
is lángba borult, roppant tornyával együtt, mely ugy égett a sötét 
füstfelhö közt, mint egy óriási fáklya. Az elpusztított templom 
fcormos falaira itt is felii -atta a boszuló fővezér : „Vicém pro vice 
eddo tibi care vicine !" 

Alakosság egy részt; a<zon szomszéd muzsalyi hegyüregekben 
:eresett menedéket, melyek már 1242-ben is jó menhelyül szolgál¬ 

tak a beregszásziaknak, nudőn a tatárok Batu khán vezérlete alatt 
pusztítottak e vidéken. 

Rettenetes, és kegyetlen visszaadása volt ez a kölcsönnek, mert 
I. Rákóczy György is irgalom nélkül dúlta a lengyelek hónát, ezt 
viszonozták ők Rákóczy uradalmaiban. Innen Szatmár-felé húzódtak. 

így hamvadt el Beregszász és vele együtt hajdani szép tem¬ 
ploma 1657 ben; s ha nagy volt itt a gyász, nagy volt a fejede¬ 
lem táborában is, mert a szép hadsereg részint a csatatéren hul¬ 
lott el, részint a Visztulába veszett, részint a tatár rabságra jutott. 
— 3000 vitézzel tért haza a fejedelem június végén. 

Erdély ország mintegy bánatos Özvegy, gyászt öltött a nemzet 
virágának nagy temetése felett! 

E templom eredetéről és első építéséről az itteni nép között 
egy érdekes rege él, melyet annyival is inkább méltónak találunk 
a közlésre, miután nemcsak a templom, de evvel együtt a váro3 
nevének eredetét is magában foglalja, s következőleg szól : 

„Volt hajdan egy Szász nevezetű jámbor szép pásztorlegény, 
ki azon helyen, hol most Beregszász áll, a Borsa partjai körüli 
berekben szokta nyájait legeltetni, s mig a nyáj legelt, ő addig 
fürt faragott. — E közben történt egyszer, hogy nyájábol két bika 
egymás ellen kelt; Szász észreveszi, hogy roppant viaskodásukban 
a lábaikkal felhányt földben valami igen csillog, oda megy s iszo¬ 
nyú ámulással látja, hogy a felvert föld alatt temérdek] arany s 
züst pénz hever. Szász, hogy a kincset jól felhasználhassa, a berek¬ 

ben mindenekelőtt Isten dicsőítésére emelt templomot, s e körül 
kezdett települni a nép, mely Szászról és a berekről elnevezte e 
helyet Szászberek, később Berekszász és Beregszásznak." 

„Ezt a vének beszélik, s beszédük marad firől fira — 
Miként épült a város Borsa partjaira, 

Mely minthogy Szász a kincset 
Berekben lelte fel: 
Emlék gyanánt Berekszász 
Nevet kapott s visel." 

így mondja Tompa népregéiben. 
A templom déli oldalán az ajtó felett mutattak még ezelőtt, 

mintegy bizonyságául a fennebbi rege valóságának, két festett 
bikaföt, de ez már jelenleg hiányzik, hanem az északi ajtó felett 
van faragott köböl egy emberi fö, és egy kutya, hasonlag faragott 
köböl, mi szintén a regében élő Szász nevű pásztorra emlékeztet. 

Az egyház hajdani góth styljében, mint már fennebb is emii¬ 
tettük, 1846 ban építtetett fel, miután az előadott gyászos katas-
trophát csaknem két századig pusztán álló falaival siratta. 

A templom csucsivezetü hajója hat oszlopon nyugszik; három 
oltárral bir, melyek közöl a főoltár szépsége különösen emlités-
remóltó. Csinos szószék, és pompás 10 változatú orgonával bir. 

Hajdan azon különösséggel is birt, hogy a torony nem a kö¬ 
zepén, de az egyház szélén épült, hogy tehát ujabb alakjában a 
symetria meglegyen, a bal oldalon hozzá építtetett e;y kápolna, 
mely egyszersmind Krisztus koporsóját foglalja magában. 

Kegyura e nevezetes s e vidéken mondhatni kitűnő egyháznak, 
a gróf Schönborn-család, mely családnak egyik öse, Ferencz, 
1726-ban II. Rákóczy Ferencz legyőzetése után, ennek beregme-
gyei roppant uradalmaival jutalmaztatott meg VI. Károly császár 
által, az irányában tanúsított érdemekért. Zombory Gusztáv. 

É d u a. 
(Ballada.) 

Kivirágzott a diófa, 
Ráhajol a húzikóra. 
Alatta ül Llszló diák, 
Az ölében piros virág. 
,Piros virág, barna kis lány ! 
Mért remegsz ölemben ? . . . 
Te az enyém, én a tied . . . 
Édes szép szerelmem!' 

Félve néz a lányka széjjel: 
„Rósz álmám volt a múlt éjjel; 
Vérző seb volt hü kebleden . . . 
Jaj be féltlek egyetlenem! . . ." 
,Hajtsd le fejed hű szivemre, 
Ölelj át egészen — 
Csókjaimtól, szerelmemtől 
Édes álmod lészen.' • 

Betekint a hold világa 
Mize nádor orczájára. 
Ablak alatt fáradt vitéz . . . 
,Ki zorög itt?' Mize kinéz. 
„Adjon Isten jé szerencsét . • • 
Mize nádor kelj fel — 
László királyt kun legények 
Megölik e2 éjjel." 
,Ez a rósz kun csalni akar!' 
„Nem kun, uram : igaz magyar — 
Hát nem ismersz? kémed vagyok." 
,Hajb lovamat!.. .Föl hadnagyok!.. 
És rohan az erős csapat, 
Elől Mize vágtat, — 
Büszke arcza a haragtól 
S aggalomtól sápadt. 
. . . ,Alszol-e már szép angyalom?-
„László deák, nem álhatóm . . . 
Jaj mi van ott a bokorban? . . ." 
.Kis madárnak fészke roppan — _J 
Oh felejtsd el a rémképet, 
Hiszen az csak álom. 
Csak nyugodjál, csak aludjál, 
Egyetlen virágom!' 
Alusznak már, álmodnak már — 
Elnémula szellő, madár; 
De a bokor mégis roppan, — 
Szép menyecske lép ki onnan, 
Szép menyecske, liliomszál. . . 
Odasuhan szépen. 
Arcza sápadt, villogó tőr 
Vagyon a kezében : 
,Rozmarinszál, levendula! . . • 
Alszol-e már szép Mandula!? . . . 
László deák . . . László király! 
Édua az, a ki itt áll. 
Drágán vettem szerelmedet; 
Pártám adtam érte; 
Hadd legyen hát pártám ára : 
Mindkettőtök élte!' — . . . 

Magas; m száll a vérsugár . . . 
Nem h alovány Édua már, 
Kipirf >slott az orczája : 
Szép piros vér fecc3ent raja. 
,Még az előbb ugy mosolygott! . . . 
Oh . . . s meg volna halva ?' . . . 
S a menyecske égő fejét 
Véf jig simogatja. 
Jö' a sebesen három legény, 
A) .-czuk sötét, szivük kemény, — 
A rbocz, Tőrtől és Kemencse, 
F ölriad a kun menyecske : 
,< ZJsitt!... alusznak...Mit akartok?...' 
, ,Hát megölni Lászlót, 
Mért gyalázott — miért csalt meg 
Annyi kun leányzót?" . . . 
Xöröskörül zörög a lomb — 
Mize nádor közéjök ront. . . . 
„Hah elkéstem! — átok — átok! — 
Orgyilkosok, halál,rátok! . . ." 
Viszik őket. Kun Edua 
Nyugtalanul lépdel; 
Kis kezeit törülgeti 
Fehér kötényével. — 
Gyászba borult Buda vára 
Magyarország fájdalmára, — 
Halva fekszik László király. 
Mize nádor boszut kiált. — 
Villan a bárd három izben. 
Édua nem látja; 
Bujdosásban a falukat 
Sorrul sorra járja : 
,Csak törülöm . . . semmit sem ér . . . 
Vizet, vizet — az Istenér' . . . 
Még aluszik . . . Föl ne keltsék . . . 
Nem ölellek . . . nem .lehet még . . .' 
Törülgeti kis kezeit 
S újra mosogatja : 
,..Föl ne költsék., hadd mossam le.. 
Egyre mondogatja. 

Csengd Gusztáv. 

Mátyás királyról. 
Galeot utía Kazinczy Gábor szerint. 

A mult napokban egy érdekes történelmi munka megjelenését hirdet¬ 
ték lapjaink, mely megérdemli, hogy szélesebb körökben ismertessék. Ata-
lában igen dicséretes törekvése az napjainkban történelemmel foglalkozó 
tudósainknak, hogy a hazánk múltjára vonatkozó és sokszor első forrásokul 
szolgáló históriai műveket, melyek az akkori világ tudományos nyelvén, la¬ 
tinul írattak, a mai kor követeléseinek engedve, magyar nyelvre fordítják s 
ez által azoknak s átalában a históriai ismereteknek nagyobb elterjedést 
biztositnak. Ily közhasznú munkásságnak már több példáját jegyezhetnők fel, 
s mint ilyet üdvözöljük azon könyvet is, melyről fentebb kezdtünk szólani. 

E könyvet Kazinczy Gábor búvárkodásának, tanulmányának és szor¬ 
galmának köszönhetjük. Czime : „Mátyás király. Kortársai tanúságai sze¬ 
rint " A munka egyéb tartalmát most mellőzvén, csak azon részét említjük, 
melyet ezúttal bővebben ismertetni szándékozunk. Ez pedig Galeot könyve 
Mátvás király jeles tetteiről és bölcs mondásairól, melyet a munka szaba¬ 
tos magyar fordításban egész terjedelmében hoz. 

Galeot Martius olasz tudós volt Mátyás király fényes udvarában, hol 
a tudomány is teljes kitüntetésben részesült. E tudós a király könyvtárának 
ieazffatóia némelyek szerint Mátyás törvénytelen fiának, a nagy gonddal 
utódul nevelt Corvin Jánosnak nevelője volt. Annyi tény, hogy a király je¬ 
les tetteiről kiadott könyvét, példányul és buzdításul, a fiatal János szá¬ 
mára irta s előszavában neki is ajánlja. E könyv főérdeme a rövid, világos 
és egyszerű előadás, mit a jeles magyar fordításnak (számos jeles magya¬ 
rázat kíséretében, hiven sikerült visszaadni. 

S mennyire neveli az előadottak becsét, ha tudjuk, hogy szerzőjök élő 
tanuia volt mindazon tények- és eseményeknek, melyeket elbeszél s melyek 
bői legnépszerűbb királyunk alakját, úgyis mint királyt, úgyis mint embert, 
nagy, nemes, felvilágosodott és szeretetreméltó tulajdonságaival látjuk ma¬ 
gasra kiemelkedni. 

Néhány fejezetet közlünk itt e könyvből; nem kételkedvén, hogy azo¬ 
kat minden magyar ember érdekkel és élvezettel fogja végig olvasni. Szerk. 

Jeles mondás az ellenségnek adott szó-tartásról. 
Milv e^yenességgel bánt atyád az ellenféllel is, im egy vilá¬ 

gos példa. Háborút viselt Mátyás király, György, a fortélyos cseh 

király ellen, kit Pál pápa eretnekséggel vádola. És miután azon 
hadjáratban számos jeles és nagy tetteket cselekvék Mátyás király, 
s Györgyöt, sok és pedig nevezetes városok bevétele által majdnem 
tönkre tette : végre megegyesült a két fejedelem, hogy jőjenek 
össze, mindkét részről csekély kísérettel; Galeot, a ki Mátyás ki¬ 
rályt kisérte, benn lévén a teremben, hol csupán a király érteke¬ 
zett. Amint a beszélgetésnek vége volt, kiki haza ment. György 
király fiai, kiknek legidősbike Viktorin nevű, kisérék, atyjok pa¬ 
rancsára Mátyás királyt, s bejöttek Olmütz városába. A pápa kö¬ 
vete erről értesülvén, esdekelve kérte Mátyás királyt, hogy ezen, 
oly vészes és terhes háborút fejezze be diadalmasan, s mind a pápa, 
mind a keresztyénség javára, s véget vetve e szertelen költekezés¬ 
nek. Erre a király kérdé a követet, miként történhetnék ez, miután 
a cseh nemzet a hadviselés mesterségében járatos, a sereg nagy & 
a városok megerösitvék. „Hiszen láttad, úgymond, mily nagy baj¬ 
jal ostromlók meg Olmütz és Brünn városait." — S felele a követ 
a királynak : „Kezedben, ime, György király fiai, főleg Viktorin, 
az erélyes férfi s atyjának egyedüli reménye : fogasd el őt testvé¬ 
rével együtt, s e háborúnak ezzel vége lesz. Mert atyjok, megtörve 
fiainak rabsága által, azonnal megadja magát. Ezt pedig megtehe¬ 
ted az aljasság minden vádja nélkül,miután kíséretedben, Olmützbe 
jöttek anélkül, hogy a visszatérés ígérete irásba tétetek." — Ezekre 
így felelt Mátyás király : „György király fiai bejöttek velem a 
városba, szavaimban bízván; mert útközben mindig nyájasan szól¬ 
tam vélek, különféle tárgyakról beszélgetve. Azért el nem fogatom 
őket soha, hanem elbocsátom tisztességesen. Mert mindegy előttem, 
arcz, intés, jel által vagy bár miként, baráti érzés s biztonságot 
reméltetni. Mert a ki irás vagy szóadás következtében ereszti el 
bántatlanul ellenfelét : az nem a hitszegést, hanem a piro,nság ot 
rettegi; mivel ha az irott biztosíték, habár ellenség iránt, megsze 
getnék, mint árulás fogna azonnal megbélyegeztetni. De ki a hitet 
őszinte szívvel tiszteli, jött légyen közbe irás, szó, intés vagy nyá¬ 
jas beszéd, mindig azonegy marad. Őrizkedjél ezentúl birodalmam¬ 
ban efféle rábeszélést használni; mert az ily példáktól mindig 
iszonyodtunk." 

Jeles mondás. 
A lengyel király követei Visegrádra érkeztek. így hivják tud¬ 

niillik, a királyi székhelyt, Budától egy schoenusnyi távolságra, a 
Duna partján, hasonnevű várossal. Hajdani királyok építek ugyan, 
de Mátyás király megujita mindent, s nagyszerű palotákat vonata 
fel. Mert a szép épületekben mindenkinél inkább gyönyörködik, s 
oly tehetséggel bir az építészetben, hogy a házak diszes s kéjelmes 
felosztása fölött a legjáratosb művészekkel is diadalmasan verse¬ 
nyezne. Megérkezének, mondom, a követek, neki-készülve, mint kik 
Mátyás király lángelméjét s a válaszolásbani készségét jól ismerek, 
s oly hosszú beszédet tartottak honi nyelvökön, hogy két álló órát 
töltöttek el. S honi nyelvökön szóltak, bár érték a latint, a jelen¬ 
levők sokasága miatt. Nem akarák királyuk megbízásait minden¬ 
kivel tudatai. Mert e roppant gyülekezetben egy maga volt Mátyás 
király, ki a szláv nyelvet ismeré. A szláv nyelv pedig és a lengyel 
lényegben keveset, de kiejtésben fölötte különbözik. 

Elmondatván tehát e beszéd, tudakolá tőlük Mátyás király, la¬ 
tinul akarják-e vagy lengyelül, hogy válaszoljon? A követek ezt a 
király tetszésére hagyták. Ekkor Mátyás király sorban ismétlé, 
kezdettől végig, mind azt a mi mondatott, s a mit ök elszórva s 
ziláltán adtak elő, rendbeszedte; aztán a czáfoláshoz fogott, ugy, 
hogy ök maguk, a követek, is elámulának. Mert olyanokat hoztak 
volt elő, mit a király nem is sejdithetett. De, a többi közt azt 
mondák a beszéd elején a követek : balul cselekvék Mátyás király, 
midőn a lengyelországi püspököket a király ellen izgatá s pénzzel 
segélte, mert nem jó példa királytól, király ellen lázitni a főurakat, 
népet és alattvalókat. Megczáfolván mind a többit, ezt a tárgyat 
utoljára hagyta Mátyás király, a követek némi csodálkozására, 
mivel azt hitték, hogy vagy feledékenységből, vagy szándékosan 
mellőzte a megczáfolhatatíannak látszót. Hanem a király, kissé 
megállapodva beszédében, elmosolyodott, így szólván a követek¬ 
hez : „Vigyétek válaszul királyotoknak, miről talán azt gyanítjá¬ 
tok, hogy feledékenységből mellőzém : Díszes tévedés jeles fejedel¬ 
mek nyomdokait követni, miként oktatómtól tanultam s egykor 
olvasám; mert a tanítvány, a ki mesterét utánozza, nem kárhoztat¬ 
ható; az ifjabbak, szót tartoznak fogadni az idősbeknek s őket pél¬ 
dányukul tartani. Ifjabb én, az idősb lengyel királyt követem e 
téren mesteremül, ugy, hogy mint tanítvány, a tanitó ellen fordi-
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tám a fegyvert. Mert a lengyelkirály országom leghatalmasb főpap¬ 
jait nemcsak izgatta ellenem, söt hatalmas sereggel segélte." 

Ezt mondván, a követek elpirultak, igazat hallván. 
Hanem emez, oly hosszú és pedig latin beszédben, egyszer 

vétett, nyelvhibából, Mátyás király a nyelvtan ellen, mondván : 
„ordinem quam," a szót nőneműnek véve; de tüstént fölcserélte : 
,,quem, hímnemben akarám mondani." Mert Mátyás király nagy¬ 
készséggel bir az előadásban, találékony elmii s ékes nyelve és 
erős s gyakorlat által edzett emléktehetsége van. Azonban ezt in¬ 
kább tudós és diszes elöadásu emberekkeli társalkodás, mint ta¬ 
nulmányozás által szerezte, tizennégy éves lévén, midőn királynak 
választatott. 

Bölcs cselekvés. 
A magyaroknál pénteki napra böjt van rendelve. E kötelezett¬ 

séggel pedig azért rovattak meg, mert egykor eltántorodtak volt 
a keresztyén vallástól. S az nap pedig oly szorosan megtartják a 
böjtöt, mint a negyven napit; mert nemcsak a hústól, de a sajt-, 
tej- és tojástól is tartózkodnak. Azonban Magyarország a legjobb 
halakkal bő-
v ö l k ö d i k; 
mert a Szá¬ 
ván, Dráván, 
s Dunán ki-
vül, halban¬ 
gazdag folyói 
vannak; ilyen 
a Tisza, nem 
igen széles, 
de mély fo¬ 
lyam, oly gaz¬ 
dag halakban, 
hogy, miként 
a köriile la¬ 
kók tartják, 
két része a 
íolyónak a 
viz, a har¬ 
mada pedig 
bal. De ez a 
pórnép véle¬ 
ménye. Azon¬ 
ban igaz, 3 
gyakran lá-
tám magam, 
hogy azon fo¬ 
lyóban hálót 
sohasem vet¬ 
nek h i ába , 
mert néhány, 
és pedig nagy 
halat mindig 
huz. — G a n z v a s ö n t ö d é j e B u d á n . 

Ezenkívül vannak tavai, halastói s egyéb vizei, szintén a 
legjobb, s más országokban ismeretlen, halakkal bövölködök. — 
Ugyanis gyakran fordul ott elő egy nem nagy fajta hal, mert 
súlya három-négy fontot ritkán halad meg, húsa tiszta fehér, feje 
nagy, pikkely telén, farka mintáz angolnáé, íze kellemes; a magya¬ 
rok menyhalnak hívják, mi meg most magyar angolnának nevez¬ 
zük, mivel Magyarországban a mienkhez hasonló angolna nincs, s 
e magyar-angolna Olaszországban sehol sem tenyészik, csupán a 
Lári tóban *), s ott sem honos. 

Mert, amint mondják, ama dicső milánói herczeg hozatta Ma¬ 
gyarországból s vetteté a Lári tóba. 

Ezt pedig azért mondám el, nehogy azt higyje valaki, mintha 
azon napnak folytonos megböjtölése Magyarországban, igen ter¬ 
hes volna. 

Egyéb halai közt jó és nagy faj a csuka. E hal húsa pedig 
Magyarországban tömör és fehér, s oly hosszú, hogy többnyire 
megüti az emberi termetet. S valalamint húsa minden hal között 
a legegészségesebb, ugy legízesb része a mája. Mert a csuka mája-

*) Most Como. 

görögül SXCCQ, ha nagy, miként ott, a fejedelmi étkek közé szá 
mittatik. 

A királyi asztalnál evén, feltűnt nekem, hogy Mátyás király 
soha nem vette ki az elébe tálalt csukamájat. Mert a közasztal 
becsesb étkeit az elöbbkelöknek szokás fenntartani. Senki nem bá¬ 
torkodván hozzá nyúlni, egy nem-hülye s merészke ember kérdé a 
királyt, miért nem eszi azon oly szép és legjobban elkészített má¬ 
jat? miután a csuka máját világszerte királyi éteknek tartják. S felele 
a király : „Ne higyjétek, hogy ne volna kényes, a kedvest a kellet¬ 
lentől megválasztó ízlésem. Hogy pedig a csukamájhoz sohasem 
nyúltam előttetek : az egy szilárd határzat következése, mit gyer¬ 
mekül tevék föl magamban. Két ember ugyanÍ3, szemem láttára 
ment a fogadóba, s a csaplár egy jókora csukát teve eléjök, s a hal 
testéhez képest nagy és igen jó májjal. Egyikök, félretéve minden 
illedelmet, az egészet maga elé vette, hogy megegye, mig a másik, 
haragra lobbant s a maga részét követelte; a vendégek elé tálalt 
étkek közösek szokván lenni. Ezek mocskolni kezdek egymást, s a 
szitkok után fegyverhez nyúltak, s végre megsebezvén egymást, 
az egyik azonnal, a másik mihamar reá kimúlt. E miatt én, gyer¬ 

mek, a csuka¬ 
májtól ugy el¬ 
undorodtam, 
látván, hogy 
e hal mája 
két ember 
h a l á l á n a k 
okozója lett, 
hogy később 
irtóztam tőle, 
•eszembe jut¬ 
ván ama bal¬ 
eset, minek 
indítója volt. 
Mert hogy 
kellemes ízű, 
arra emléke-
aém., mivel 
azon gálád 
•eset előtt 
gyakran et¬ 
tem." 

Ezt a ki¬ 
r á l y némi 
csodálkozás¬ 
sal beszélte 
el, miután a 
gyermekre 
oly benyo¬ 
mást teve, 
hogy a már 
fölserdültet 
sem hagyta 
el. Mert hogy 

a gyermekek fogadalmai ingatagok és változékonyak, tudja, ki a 
gyermekeket ismeri s Horáczot olvasá, ekként szólót a gyerme¬ 
kekről Ac iram colligit et ponit temere, et mutatur in horas*). 

(Végt következik.) 

Ganz vasöntödéje Budán. 
Nemcsak a fővárosban, de az egész hazában és birodalomban 

a legnevezetesebb ipartelepek közé számítandó Ganz A. budai vas¬ 
öntödéje, melynek egy részletét mellékelt rajzunkban kívántuk 
némileg megismertetni. A kiterjedt gyári épületek még nem régiek 
s az egész üzlet mai hírét és jelentékenységét legfökép tulajdonosa, 
a néhány évtizeddel ezelőtt Sveiczból hazánkba vándorolt s azóta 
itt derék magyar honpolgárrá vált Ganz A. fáradni nem tudó buz¬ 
galmának, s elöretörekvésének köszönheti, ki egyszerű vasöntő mun¬ 
kásból tekintélyes és gazdag magyar iparossá Küzdötte fel magát. 

Első kezdete e gyárnak is kisebbszerü volt. A tulajdonos szor¬ 
galma és szakismerete azonban mindig magasabbra, nagyobb tö-

kély és terjeszkedés után vágyott, s bekövetkezett azon idő, midőn 
nem elégedett meg többé azzal, hogy gyárából csak oly készítmények 
kerüljenek ki, melyek átalában minden jóravaló vasöntödében 
kaphatók. Ganz valami ujat, nagyobbat akart teremteni, a minek 
hasznát nagyobb közönség élvezze, s a mi a mai világ technikai 
haladásához is méltó legyen. 

Hogy e czélja sikerült : ennek tanúságául felhívhatja most 
már az európai szárazföld vasutakat használó országainak legalább 
felét, s azon 50-nél több bel- és 
külföldi vasut-igazgatóságot, kik 
teljes megelégedéssel használják 
vonalaik vasúti kocsijain a Ganz 
által jelesen készitett öntött vas¬ 
kerekeket (Schaalengussrader). 
40,000 darabnál több ily kerék 
viszi ki évenkint Ganz budai gyá¬ 
rának nevét a külföldre, megany-
nyi tanúi mind a hazai anyag, 
mind a munka és szakértöség je-
lességét. Ezen kerekek azáltal tűn¬ 
nek ki, hogy igen sokáig- (10 —15 
évig) eltartanak, megszerzésök ke¬ 
vésbe kerül s használati idejök 
alatt semmi külön költségeket 
nem okoznak. 

A gyár, mely mintegy 10 évi 
időszak alatt fejlődött mai kiter¬ 
jedt és virágzó állapotára, több 
száz munkást foglalkoztat éa két 
főrészből áll. Az egyik a nagy¬ 
öntöde, mely terjedelmére nézve a 
nevezetesb külföldi öntödékkel versenyez; a másik egy teljesen 
rendezett gépműhely. Az öntödében hetenkint több ezer mázsányi 
öntött vasmű készül 5 nagy olvasztó-kemenczében s 8 kisebben. 

A gépműhelyben mintegy 90 munkás dolgozik; ennek közép¬ 
pontja egy nagy terem, mely 10 ölnyi széles és 100 lábnyi hosszú, 
és sajátszerüen készült 
tetöje által felülről 
nyeri a minden irányba 
egyformán szolgáló vi¬ 
lágosságot. A látogatót 
leginkább ezen szaba¬ 
don álló tető lepi meg, 
melyet semmiféle, a 
munkát gátoló oszlopok 
nem tartanak s az egész¬ 
nek áttekintését nem is 
zavarják. Ezen műhely¬ 
ben 30-nál több segéd 
és szerszámgép, és 2 
gőzgép van 27 lóerővel. 

E gyárban a vasúti 
közlekedéshez szükséges 
s az épités körül alkal¬ 
mazható mindennemű 
vastárgyak a legnagyobb 
mérv szerint és számban 
készülnek, mint szintén 
teljes gépek is elöállit-
tatnak. 
i~! ̂ Ganz A. ezen gyár¬ 

telepe, melynek müvei a 
külföldi nagy-világ ipar-
műkiállitásokon több íz¬ 
ben részesültek érdem¬ 

ipar 

A nürnbergi börtön. 

A nürnbergi vas-sziiz. 
Az emberi találékonyság semmiben sem volt termékenyebb, 

mint oly eszközök előállításában, melyeket embertársai kinzására 
hozott létre, hogy őket sokszor a legigaztalanabb vallomások téte¬ 
lére kényszerítse. Elborzad az ember, ha a különféle kínzó eszkö¬ 
zök roppant számát látja. 

Ezeket ismerte a közönség, mert egykor a törvényes eljárás 
eszközeiül szolgáltak, — csak az 
úgynevezett vasszűz maradt rejtve 
a titkos börtönök éjjelében, mert 
borzasztó használata alkalmával 
az elitélten és ennek hóhérján kí¬ 
vül senki sem volt jelen. Termé¬ 
szetes tehát, hogy e titkolt tárgy, 
ról különféle gyanitások keletkez¬ 
tek. A legátalánosabb vélekedés 
szerint a vasszüz egy nőalaku szo¬ 
bor volt, melyet az elitélt átölelni 
volt kénytelen; ez ölelésre a női 
szörnyeteg széttárta éles késekből 
alkotott karjait, összedarabolta 
áldozatát, s a rajta levő rugó se¬ 
gélyével gyorsan szétnyilván, a 
szétdarabolt tagok a börtön alatti 
mélységben levő vizbe hullottak 
alá, s így az áldozatnak még em¬ 
léke is elenyészett. A végrehajtást 
egy gép végezte, melyet, a* föl¬ 
dön levő rugójára rálépve, az el¬ 
itélt maga hozott mozgásba. 

Nem tekintve a víznek és gépezetnek valószinütlenségét, még 
mindig kétes marad, hogy a halálraitélttel a birák miért bajlódtak 
annyit, holott czéljokat egyszerűbb utón is elérhették. Ezenkí¬ 
vül a kínzás és gyilkolásnak e neme egy törvénykönyvben sem 
fordul elő, — még a többi kinzó eszköz a büntető eljárásokban 

mind emlitve van. — E 
rettenetes eszközök kö¬ 
zöl, némelyik mégis is¬ 
meretlen maradt, s töb¬ 
bek közt a vasszűzet csak 
nagy elövigyázattal, a 
legmélyebb titok leplé¬ 
vel bevonva használták. 

Németország régi-
ségbuvárai közöl senki 
sem vette e t á rgya t 
figyelembe; mig ellen¬ 
ben az angol Tearsall, a 
középkor műveltség-tör¬ 
ténetéhez ezen annyira 
fontos adat kiku tatására, 
egész Németországot be¬ 
utazta. Először is aRajna 
melletti helyeket vizs¬ 
gálta meg, mint ahol a 
vasszüznek, szerinte egy¬ 
kor állnia kellett. Main-
zot és Königstein várát 
emlegették. Tearsall 
ezeket fölkereste, de 
hasztalan. A múlt szá¬ 
zad végén egy jogtanár 
Nürnberg történetéhez 
adatokat irván össze, A nürnbergi vas-szüz. 

viláo-nsan szóló bi- többek közt a vasszüz leírását is hozza. Tearsall e helyet is meg-

•) Haragra gerjed s megengesztelődik ok nélkül, s minden pillanatban változik. 

nem régen "írták a lapok, hogy a felső Dunapart azon üres 
telkei közöl, melyek elejére a m. Akadémia palotája épül, a felsőb¬ 
bek éjikét megvette s arra diszes palotát épitend. Méltánylandó 
d o t / h a vagyonos polgártársaink, pénzök egy részét ugy használ-
ják fcgy azáltal a közérdek, a főváros is nyerjen díszben és csinben. 

fölött a vasszüz állott, de róla az alak nyomtalanul eltűnt. 
A vigasztalhatatlan angol, kinek számára a vasszüz szintén 

csak kinzó eszközül szolgált, pihenni inkább, mint vizsgálódni, 
Bécsbe utazott, s a sokat keresett tárgynak itt végre mégis nyo¬ 
mára akadt. Hallotta ugyanis, hogy báró Dietrichnek Feistritz vá¬ 
rában a fegyvertárban e nemből egy teljes példány látható. Oda 
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sietve, az ott talált vas szűzben a nürnbergire ismert. Tulajdonosa 
e o v °ly egyéntől vette meg, ki azt, Nürnbergnek a francziák általi 
megszállásakor, onnan hozta magával. 

Ujabb időben Nürnbergben, a régi helyére, a vasszüznek egy 
példányát újra fölállították, melyről azonban nem tudni, hogy 
ugyanaz-e, mely egykor Dietrich báró birtokában volt; annyi bi¬ 
zonyos, hogy e példányt Ausztriában vásárolták. A város egyik 
ujonan épített kapujánál, vasrácsokkal erősen elzárt pincze-szerü 
boltozat halad le a mélységbe. A vezetőnő jó előre gyertyát gyújtva 
harmincz kőlépcsőn vezeti le a látogatót. Innen jobbra térve, a 
bástyák alatt egy keskeny folyósóba ér az ember, mely különböző 
szobákra van osztva, melynek mindegyike a boltozaton levő kerek 
lyukakon nyeri gyér világítását, s mindegyik egy-egy különböző 
kinzószerrel van "ellátva/Ennek épen a jobb-szögletén egy másik 
keskeny folyosó kanyarul. A belépőt itt síri borzalom lepi meg. E 
borzasztó tömlöczbe a nap fényéből csak egy halvány sugár sem 
hatolhat le. A folyósón balra térve négy vasajtó nyomai s egy tá¬ 
gasabb tér, hihetőleg őrhely, látható. Ismét jobbra fordulva, a lá¬ 
togató egy sötét barlangban leli magát, melynek falai a leszivárgó 
romlott víztől csillognak. Itt a vezetőnőnek gyertyája egy bor¬ 
zasztó tárgyra vet világot, s ez a vas-szűz. 

A rettentő gép épen azon a helyen áll, hol egykor rémületes 
kötelességét végezte. Hét láb magas, s a 16-ik századbeli nürn¬ 
bergi pórnök alakját viseli, köpenyben, fején főkötővel, mint ide 
mellékelt képünk is mutatja. Vastag vaslemezzel bevonva, erős 
vasdorongokból összeállítva, a nedves légtől csepegve, s rozsdával 
borítva, oly borzalomkeltő benyomást tesz, mint azon indiai bál-
ványok, melyeknek embereket szoktak áldozni. Elöl két ajtaja 
van, melyek rugókkal vannak hátulsó részével összeköttetésben. 
Belől törökkel s kiálló hegyes szegekkel van telve. Alsó része fa-
gépezeten áll, hol szintén egy ajtó nyilik meg, mely alatt, a négy-
szögű mélységben a letartott gyertya világánál viz vehető ki. 

Első pillantásra ugytetszík, mintha e gépet csupán gyilko¬ 
lásra használták volna. De ha az ember szorosabban vizsgálja, 
ebben kétkedni is lehet. Mert nem tekintve azt, hogy a halálra 
itéltre ennyi munkát aligha fordítottak volna; már maga azon kö¬ 
rülmény, hogy az áldozat a kiálló vasszögekben fónnakadt, s tes¬ 
tének a mélységbe hullása lehetetlen lévén, maga a viz is haszon¬ 
talan lett volna: gyanittatja, hogy e gépet más munkára használták. 
Állítják, hogy az áldozat bennlétekor a gép csavarodott, továbbá 
hogy a benne levő szegeket csak később alkalmazták, s hogy azok 
eredetileg kisebbek, s csak némely helyen lettek volna, hogy fáj¬ 
dalmat s ne halált okozzanak. A kínzásnak e neme mindenesetre a 
legborzasztóbb volt, s a csapó-ajtóknak a rugók általi nagyobb-
nagyobb nyomása nem egyszer, vasszögek nélkül is, a kinzottnak 
halálát okozhatá. 

A gép alatt levő vizet a szomszéd kertből hihetőleg csatornán 
vezették oda. Itt ismét előáll azon kérdés, hogy a bíráknak az el¬ 
ítéltet miért kellett volna földalatti csatornákba rejteni el! Lehet¬ 
séges hogy a kínzás alatt meghaltakat e csatornába azért síi-
lyeszteti ék, hogy ezáltal a felelősség terhétől meneküljenek, mert, 
a kinzó-vallatásra vonatkozólag volt egy paragraphus, mely azt 
rendelé, hogy a vallatottnak testben és életében megsérülni nem 
szabad. Ezekből ugylátszik, hogy a vasszüz nem annyira gyilkoló 
mint inkább csak kinzó eszköz volt, s hogy c?ak a legnagyobb ti¬ 
tokban használták. A Nürnbergben talált példány egyike a múlt 
századokból a jelen korra maradt legnagyobb ritkaságoknak. Mi¬ 
kor találták föl e rettenetes eszközt, bizonytalan. Wittenberg 
városának már 1509-ben két vasszüze volt, melyeket, mint a 
számadásokból kitűnik, minden évben javitni kellett, s igy kétség¬ 
telen, hogy már sokkal előbb használták. 

A bűnösnek regényszerü átölelése hihetőleg csak azok közé 
tartozik, mikkel a föicsigázott képzelem, a soha nem látott tárgyat 
fölékitette. ugylátszik, hogy a vasszüz karjaiba csak a nagy vá¬ 
dakkal sújtott bűnösök jutottak, s az ezáltal kicsikart vallomások 
mindig fontosak lehettek. Ezt mutatja a gondos elővigyázat, a gép 
fölállitási helyének választása körül. A vasszüz közelében ülő bí¬ 
rák elé a bástyákban levő titkos folyósókon vezették a vádlottat, 
kinek sorsa volt, többé soha vissza nem térni. A középkor igazság¬ 
szolgáltatásáról különösen borzasztó képet ad e nürnbergi, föld¬ 
alatti börtön, melynek falai közt annyi szerencsétlen titkos áldo¬ 
zatnak végjaja halt el. ^s-

A. tébolydák a jelen korban és ezek működése. 
Mielőtt tulajdonképi feladatom tárgyalását megkezdeném, érdekesnek 

találtam a budai Lipót-mezőn épülőfélben maradt országos tébolyda — 
mint közérdekű iztézet mibenlétét röviden köztudomásra juttatni. 

Számos év merült el már a múlandóság tengerébe azóta, midőn édes 
hazánkban egy országos tébolyda létesítésének eszméje az illető magasb 
körökben először megvillant; — ezen intézet szükségességét már akkor nem 
sak szakértők, de laikusok (nem orvosok) is jóformán már belátták; ezen 

eszme azonban csakhamar feledésnek indult annyira, hogy többé senkinek 
sem jutott eszébe ilyesmiről, köztárgyalások alkalmával emlitést tenni — 
mely hallgatást kétségkívül a fönnebbi évek viharos szaka még inkább siri 
csenddé varázsolt. Mig ujabb időben ezen eszme ismét előtérbe lépve, oly 
határozott irányt vőn, hogy már e czélra nemcsak az ábrándos eszmék tö¬ 
mege, de a szükséges anyagi pénzalap is meg lőn szerezve, részint egyesek 
kegyes adománya, részint hagyatékok utján. Az igy begyült tőkét tetemesen 
növelte Ö cs. kir. Apostoli Felségének a pár évvel ezelőtt e czélra kegyel-
mesen engedélyezett nagysorsolásból összegyűlt, és mintegy 300 ezerét 
meghaladó jelentékeny összege ; — szóval a szükségelt pénzalap, mely az 
egy milliót tetemesen meghaladja, megvan — de intézetünk mindekkoráig még 
nincs!—Igaz ugyan, hogy egy pár évvel ezelőtt ezen intézet terjedelmes alapjá¬ 
nak épitése megkezdetett, — azonban a további építés bizonyos kellemetlen 
okoknál fogva újból félbe lőn szakítva, és most a 200 ezerén felül került alap¬ 
építmény elhagyatva, az idő roncsoló vasfogainak jutott martalékul! (A ter¬ 
vezett épület rajzát s leírását lásd V. U. 18(31. évi folyamában.) 

A tények ezen állásánál — nem lévén nyilvános intézetünk, hol az 
elmekóros men- s gyógyhelyet találva, emberi méltóságához mért helyzetben 
egyszersmind gyógyittassék is — és a nagyközönség ezeknek valódi üdvös 
voltáról nem nyervén alapos felvilágosítást: ne csodálkozzunk, ha oly télszeg, 
sőt mondhatni, botrányos eszméket táplál, milyeneket inkább penészes bör¬ 
tönökről — mint gyógyintézetekről képzetünkben előidézni szoktunk. Ezen 
félszeg eszméknek azután azon szomorú következményei vannak, hogy még 
az előkelőbb osztályok nagyobb része is adandó esetben beteg család tagját, 
a helyett, hogy gyógyintézetbe vinné, a nagy világ szeme elől el rejtse, — 
zughelyiségben gyógyitlanul örökre veszni hagyja. 

Az előrebocsátottak alapján azért, a szerencsétlen elmekórosok jobb¬ 
léte érdekében a nagyközönségnek némi szolgálatot vélek tehetni azáltal, 
ha egy korszerű, a tudomány jelen állásának ugy, mint az emberbaráti ke¬ 
gyeletnek teljesen megfelelő elme-gyógyintézet anyagi szervezetének é» 
szellemi mibenlétének alapvázlatát közlöm, — részint múlt évi külföldi 
utazásomban a híresebb tébolydáknál észleleteim — részint hatodfélévi, e téren 
tett saját tapasztalataim nyomán; annyival is inkább, mivel vidéki t. ügy¬ 
társaim között is bizonyára találkoznak olyanok, kik körülményeik mi-itt 
nem jöhettek oly helyzetbe, hogy ilynemű intézetek valódi szerkezetét é» 
működési irányát észlelve, ezekről kimerítő tudomás és kellő ismeretet sze¬ 
rezhettek volna. 

Több oldalú tapasztalatok nyomán többé kétséget sem szenved az, 
hogy az elmebetegek gyógyítására, vagy csak javulására is, jól szervezett 
tébolyda nélkülözhetlen; mert egyedül csupán itt történhetik ezeknek so-
maticus és psychicus (testi és lélektani) kezelése, valamint azon elkülön-
zés is, mely minden elmekór alaknál bizonyos időben, és bizonyos ideig, 
gyógyszempontból nélkülözhetlen főkellék. Ezen elkülönzést a leghíresebb 
ano-ol, franczia és belga orvosok, mint igen szükséges gyógyhatányt ajánl¬ 
ják, és ezen, ama hires elmegyógyász Esquirol által fölállított elv, a jelesebb 
német psychiatrák (elmegyógyász) ujabbkori tapasztalatai nyomán még na¬ 
gyobb megerősödést nyer. 

Az elkülönzés, mi által az elmebeteg megszokott helyzete, és környe¬ 
zetéből kiragadtatva, egy uj, és nem önkénye által kiszabott törvényeknek 
hódolni idegen környezet ösztönzésére kénytelenittetik — oly hathatósan 
rázkódtatja meg egész valóját, hogy mintegy küzdelembe esve önnön magá¬ 
val, szokatlan helyzete fölött akaratlanul is gondolkozni ösztönöztetik, és 
elén helyzete alapokául saját félszegségét elébb-utóbb belátni kénytelen. 
— Midőn ezen elkülönzési elvet elfogadták, azzal együtt a tébolydák szük¬ 
ségességét is nyiltan kimondották; mert csak itt történhetik azon üdvös 
fegyelmi eljárás, mely az elmekórost ábrándos képzelményei által ösztön¬ 
zött rakonczátlan és veszélyt hozható kitöréseiben kímélettel gátolni ké¬ 
pes; mert csak itt létezik azon számtalan változatosság, társadalmi 
együttlét, mely az elmekórosra ugy gyógy-, mint kedély-ébresztő szem¬ 
pontból mulhatlanul szükséges, és melyet még a legkényelmesebb magán¬ 
hely sem pótolhat semmi áron. 

Az intézeti helyiség azonkívül, hogy kellemes tájon, csendes magány¬ 
ban a nagy világ zajától elszigetelten áll, és elegendő térés háló, nappali 
és munka-, valamint mulató-és társalgó-termeket tartalmaz, — szükséges 
még, hogy imaházzal és jól fölszerelt fürdő-helyiséggel is birjon. Alakjára 
nézve legczélszerübb az egyemeletes, mely a betegek számához mért helyi¬ 
ségek térés volta miatt, ezeknek rainélelőbbi gyógyulhatására oly kedvező 
befolyással bíró lakváltoztatást is minden nagyobb akadály nélkül könnyen 
megengedi és lehetségessé teszi. 

Az elmekóralakok között a dühöngökre többnyire a legnagyobb figye¬ 
lem fordittatik, — különösen azért, mivel a gyógyulhatási arány ezeknél a 
legkedvezőbb szokott lenni; ugyanazért ezek számára egy külön osztály 
kívánatos, melynek nem zug-és szellőtlen kamraszerü alakja van, de barát¬ 
ságos oldalvilágitással ellátott és berendezése miatt semmi borzadást 

elő nem idézhető közönséges lakszobát képez, a hol, mig a dühöngési roham 
tart, elegendő korlátozást alkalmazhatni. 

A dühöngő korlátozása a már közönségesen ismert kényszerköntös 
(Zwangsjacke) feladása, vagy szükségesetében az ágyhoz csatolt kar- és 
lábszijak segélyével történik, azonban a legnagyobb kímélet mellett. Ezen 
kényszeritett helyzetnek alkalmazása büntetés gyanánt soha, vagy csak 
igen ritka esetben veendő igénybe, hanem mint hathatós gyógyhatány, ki-
méletes komolysággal, és nem boszus kifakadások mellett, hanem inkább 
biztató és megnyugtató szavak kíséretében, oly hosszú ideig alkalmazandó, 
mig a betegnek dühöngő kitörési rohamai szűnvén, vagy fokozatában alább 
hagyván, kényszeritett helyzetét és a körülmény szerint egészben vagy 
részben megszüntethetjük. — Az imént fölemiitett kényszereszközökön 
kivül minden más, hajdan divatozott és csak káros hatású durvább eszköz, 
mint nem korszerű, tökélyesen száműzendő. 

Azonban a legdíszesebb intézet és okszerű bsrendezése, valamint a 
betegeknek minden tekintetbeni biztonságba helyezése és ezek körüli ész¬ 
szerű bánásmód nem elégséges arra, hogy ez minden tekintetben a gyógy 
intézet nevét is megérdemelje; ha nem bír környezetében elegendő térséggel, 
ahol a betegek üde levegőn, kellő testmozgás és testgyakorlati mulatságok 
s a lelket anyira emelő és üdítő mezei foglalkozás változatosságait kellő 
mértékben nem élvezhetik. A mezei és kerti munkálódások a legtekintélye¬ 
sebb elmegyógyászok által mint hathatós és nélkülözhetlen gyógyhatányok 
ismertettek el, ugyanazért a jelesb intézeteknél, mint Halle, Szie .burg, 
Ilenau stb. nemcsak nem hiányoznak, de terjedelmes és változatos voltuk 
miatt egész éven át foglalkozási anyagot nyújtva, mintegy gyógyterül szol¬ 
gálnak. Hogy azonban ezen munkálódás üdvös eredményt nyújtson, szük¬ 
séges pontosan meghatározni, hogy mely neme az elmebetegségnek, és minő 
egyéniségek, minő test — és véralkottal nyerhetnek ezen foglalkozásból 
üdvös gyógyeredményt, nehogy vigyázatlanul avatlan személyek által alkal¬ 
mazva teherré, és igy a kedélyt lehangolová, sőt a testi erők gyöngitőjév 
•váljék. 

Gondoskodva lévén ekkép a testről, nem szabad elhanyagolnunk 
szelleműt, — a lelket sem, hanem földeritő olvasmányok, lelket-edző fölada¬ 
tok kidolgozása, megfejtése, és egyes tanoknak, mint kölönö*en a természet¬ 
tannak rendes magyarázata által ezt nemesbiteni kötelességünk; ugyanazért 
sem türelmes házi tanítónak, sem az erkölcsiség és vallásosság fönntartására 
felügyelő lelki atyának jólrendezett intézetnél hiányozni nem szabad. — 
Hogy a czélszerüen vezetett nevelés mennyire képes még született butát is 
tunyaságából kiragadni, és haszonvehető taggá varázsolni, fényesen bebizo¬ 
nyították a híres párisi tébolydák Salpetriere és Bicetre-ben működött 
Flaret, Voisin és Leuret tudorok. 

Hogy a felhordott hatányok mind testi, mind szellemi szempontból 
valóságos gyógyszerek lehessenek, szükséges, hogy ezeket oly egyén ren¬ 
delje és alkalmazza, ki évek hosszú során szerzett gyakorlatából, ember¬ 
ismerettel gazdagon felruházva, tiszta é3 alapos nézeteket merített, ki 
amellett, hogy az orvostudomány minden ágát kellőleg ismerve, még oly 
sokoldalú műveltségi fokkal is bir, hogy mindezen hatányokat az egyéniség 
pontos mstfválasztása mellett ügyesen kimérni, elrendezni és igy még 
élvezetes gyógyhatányokká is varázsolni kéjes. Mulhatlanul szükséges 
ugyanazért, hogy egy ily intézet feje éa vezetője orvostudor, és minden az 
intézethez tartozó személyzet felett teljhatalmú legyen, ki egyszersmind az 
intézetben lakván, minden itt történteket tapintatteljesen elintézni és ve¬ 
zetni képes. 

Ha az imént elősoroltak összege kellő mértékben jelen van is; sem a 
kényelmes helyiség, sem tudós orvos nem hiányzik, azonban a betegek kö¬ 
rüli felügyeletet nem rendes és jóindulatú szolgaszemélyzet teszi, az inté¬ 
zet hiányos és mondhatni hűdött állapotban van, — mert valóban a leg¬ 
ügyesebb orvosnak is minden fáradalmai meghiúsulnak, ha pontos és lelki¬ 
ismeretes, jóind.: atu-ápoló személyzet által istapolva nincsenek. — Azt 
gondolná valaki, talán elmebetegek ápolására erős, durva személyzet szük¬ 
séges ; korántsem; sőt az ilyenek jól szervezett intézetnél nem is alkalmaz¬ 
tatnak. Az elmekórosok ápolása sajátságos : nagy türelmet, emberszeretetet 
és sok önmegtagadást igényel, melyet nem műveletlen, durva, de többnyire 
a szerencsétlen körülmények által lehangolt, s mintegy a világtól elvonulni 
vágyó középosztálybeliek, mint mesteremberek stb., képesek leginkább 
teljesíteni, kik egyszersmind a betegekkel mintegy baráti lábon állva, eze¬ 
ket apró foglalkozásaikban támogatván, a szükséges bizalmasságot beléjök 
csepegtetik Legalkalmasabbak azonban a jóindulatú és fegyelemhez szo¬ 
kott, kiszolgált katonai altisztek, kik ha házassági viszonyban élvén, gyer¬ 
meknélküliek, annál haszonvehetőbbek. 

Értekezvén az elme-gyógyintézetek anyagi czélszerü szervezése és 
személyzetéről, szükségesnek találtam egyszersmind az ott követni szokott 
átalános gyógyalapelvröl röviden emlitést tenni. 

Az elmegyógyászat, mely még csak pár évtizeddel ezelőtt is a puszta 
empiria bonyolult tömkelegében tévelygett, az ujabbkori buvárlatok, külö¬ 
nösen a górcsői kórbonczían és vegytan segélye által mindinkább határo¬ 
zottabb alapra fektetett észszerű irányt vesz. 

Az elmekór gyógykezelésénél, anyagi vagy erkölcsi ok idézte legyen 
bár elő, irányadóul mindenkor az anyagi és szellemi tünetek összegét vesz-
sziik tekintetbe, és ezeknek kellő értékesítése tekintetéből a kórelőzmé¬ 
nyekben annyira előhatolni törekszünk, a mennyire ezt figyelő érzékeink 
felfogása engedi. 

A föltalált okot elhárítva, a lélek és test közötti megzavart öszhangza-
tosságot kiegyenlíteni minden hatalmunkban álló okszerű kezelés által tö¬ 

rekszünk. Ugyanazért a hagyományok (traditío) utján tudomásunkra esett 
empíria (tapasztalat) foszlékony fonalát eldobva, gyógyeljárásunkat alkalmi 
esetben az egyéni és véralkatu mozzanatok tekintetbevétele mellett, a kóros 
változások tüneteinek lényegéhez mért javalatra alapítjuk. Az előre bocsá¬ 
tottakból tehát nyilván kiderül, hogy az elmegyógyásznak épen ugy mint más 
észszerű orvosnak nincsenek különös specifteumai (saját szer) hanem gyógy-
cljárásának sikerét a sokoldalú ismeretek mellett, a helyesen fölfogott és 
iu«3gitélt kórtünetek természetéhez mért javalatok után igénybevett gyógy¬ 
módtól várhatja. 

Az elmegyógyásznak gyógyeljárásában, ha sikeres eredményre jutni 
komolyan törekszik, nem szabad egyoldalúságba esni, az eddig ismert gyógy¬ 
módok iránt teljesen érzéketlennek lenni; hanem ugy ahasonszenvi (homeo-
pathia), mint vizgyógymód lehetséges előnyeit méltányolva, ezeknek igény¬ 
bevételét a körülmények szerint tenni köteles. Ezzel nem azt akarom mon¬ 
dani, mintha az elmegyógyásznak egyszersmind tökélyes homoeo — és 
hidropathanak (vizgyógyász) is kellene lenni, de legalább ezen tanok lénye¬ 
gét ismerve az üdvös elveket belőlök elsajátitni, és adandó esetben alkal¬ 
mazni is észszerűnek tartom. 

Tudjuk a mindennapi tapasztalatból, hogy némely kóresetek, mint 
szintén az elmekórnak némely alakjai, egy bizonyos gyógymódnak inkább, 
mint a másiknak engednek. Igy p. o. az elmekór heveny alakjai a czélszerüen 
választott ellenszenvi (aleopathia) gyógymód szabályai szerint történt eljá¬ 
rásnak többnyire engedni szokott; mi czélszerübb tehát, mint oly esetekben 
ezen gyógymód mellett maradni ? 

Azonban vannak oly idült és különös nagy fokú ideg-izgatottsággal 
párosult elmebajok, melyek inkább a hasonszenvészetnek, és különösen ezen 
gyógymód főtényezőjének — a szigorúan fölállított ét- és életrendi rendsza¬ 
bályok üdvös hatásának engednek, — melyhez egyszersmind az úgynevezett 
várakozó (methodus exspectativa) gyógymód is sorolandó. Különösen al¬ 
kalmasnak látszanak ezen gyógymódra a nyavalyatöréssel párosult el¬ 
mebajok. 

Igen nagy része az elmekóroknak a bőr rendellenes működéséből, ésl 
ennek káros változásaiból, mint a szokványos izzadás és kütegek visszaverődé¬ 
séből származik; ilyenkor az alap-ok itt keresendő, és ezen nagy terjedelmű, 
az emberi egyéb szervezetre oly nagy befolyást gyakorló szerv rendes műkö¬ 
désének helyreállításival egyszersmind a gyógyulás is be szokott következni. 
Ezen szervre, mint a tapasztalatból tadjuk, a czélszerüen alkalmazott viz-
g/ógy-djáráj, a legkedvezőbb eredményre juttat. A vizgyógymód ezenkívül 
sikeresnek bizonyult az elmekórok mindazon neménél, hol bizonyos szerv 
működési pangás, — nyákosság és hüdésrei hajlam van jelen, — ezenkívül 
rásztkórosok (hypochondri), az indiotizmushoz (hülyeség) közel álló buták, 
nemkülönben öngyilkolásra hajlammal biró elmekórosok ezen gyógymódtól 
igen kedvező eredményt nyerhetnek, természetesen hozzáértve a czélszerüen 
megválasztott anyagi és szellemi gyógyhatányok istápolását. 

Hogy tehát valamely elmegyógyintézet e nevének valódilag megfelel¬ 
jen, szükséges, hogy a felhordott mind anyagi mind szellemi kellékekké 
hiány nélkül birjon. 

Óhajtandó va'óban, hogy mind ezekről ne csupán a külföldi intéze¬ 
tekből szerzett adatok nyomán, hanem saját édes hazánkban minélelébb 
létesitendett ilynemü államintézetnél nyerhetnénk meggyőződést és tapasz¬ 
talatot. — Dr. Bolyé Károly, tébolydai orvos Budán. 

Mohamed. 
(Rövid személy- és jellemrajz) 

Az ujabb európai nyelvbuvárok közöl dr. Sprengel, ki a ,.Wakadi" s 
„Tabari" czimü két legrégibb török krónikát legelső használta föl, ezen ed¬ 
dig teljesen ismeretlen források után következő rajzát adja az arab pró¬ 
fétának. 

Mohamed közép testalkatú, széles mellű volt, izmos de nem kövér. Fe¬ 
jének aránytalanul nagyobb része hosszú hajfürtökkel volt benőve, mely 
egészen válláig ért. Tojásdad arcza barna, de egy arabnál elég fehér, anél¬ 
kül, hogy azért akár halvány, akár sötéc lett volna. Homloka széles s a két 
tömött erősmetezetü szemöld közt levő ér láthatólag vert, ha indulatba 
hozták. A hosszú pillák alatt sötét szempár fénylett. Nagy, kissé horgas 
orra alatt rendes szája szép, elől kissé ritkás fogakat tüntetett elő. Szakálla 
egész mellét elíödte. Fejét lehajtva hordozd, háta kevéssé meggörbedt, s 
ha hátra akart tekinteni, egészen megfordult. Arczának szelid vonásai min¬ 
den tekintetben vonzók, megnyerők, de szemébe senkinek sem szeretett 
nézni s ha valaki előtte állt, kerülte tekintetét. Hátán gömbölyű galamb¬ 
tojás nagyságú hús-kinővés volt, szőrrel benőve s köröskörül fekete 
pontocskákkal behintve. Izgalmas életének végnapjaiban ezt ugy nézték 
mint a prófétai küldetése pecsétét s azon hitben voltak, ha azon vízből isz¬ 
nak^ melyben fürdött, szenvedéseik közt vigaszt találnak. . . • Nagy gondot 
fordított magára s különösen fogait egy darab fával szorgalmatosán szokta 
megtisztitni, s magát ezen szokást is ugy tekintették, mint a mi szintén kül¬ 
detésére utal. Gyakran fürdött, napjában többször mosdott s haját nagyon 
bekente olajjal. Néha haját s szakáiiát vörösre festé, nagyatyját utánzandó, 
ki e szokást Yemenből hozta honfiai közé. Eleinte haját a zsidók s keresz¬ 
tyének szokása szerint hordta, ,,mert" mint monda „minden körülmény 
közt örömest követem példájukat, a még eddig nem parancsolta Isten, hogy 
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mást tegyek;" de már később honfitársai módjára választá el s bár még halá¬ 
lakor sem igen volt ősz haja, hogy azonban mégis a netalán mutatkozó szála¬ 
kat eltitkolja s évei haladtával folyrápt szaporított fiatal kaczér hölgyeinek 
tetszését megnyerje, bizonyos festékszert s olajat használt. 

Rendes ruházata kék gyapotszövetből készült felsőüng zsebekkel 
nyitott ujjakkal, de ezt néha felcserélte egy darab szövettel, mely a derék¬ 
hoz szorítva sűrű redőkben folyt alá, 8 egy négy szegletü sálforma, mely a 
bal vállra terítve, köpenyalakulag a test felső részét fedte, de ugy, hogy azért 
jobb keze szabadon mozoghatott. Fején nyakszirten alól eső turbánt viselt, 
lábain szijjal megerősített papucsot hordott; családja körében azonban egy -
szerű, a homlok körül tekert fejkendőt használt. 

De még különösebb rajzolatot igényel szellemi élete. 
Mohamed buskomor-melancholicus- s igen nagy mérvben ideges véral-

katu volt, komor, elmélyedő s nyugtalan; ritkán beszélt s akkor is csak 
szükségből. Tekintete mindig a földre volt szegezve s csak ritkán tekinte 
fölfelé. Azon szellemi fólhevülés, melybe a Korán (a mohamedánok szent 
könyve) költőileg emelkedő szakaszainak kidolgozása került, oly hatalmas 
volt, hogy mint maga erősité, ezalatt hajszálait szürkülni látta, ajkai rán¬ 
gatóztak s kezei vonaglottak. 

A kellemetlen szag iránt oly érzékeny volt, hogy azoknak, kik vörös¬ 
vagy fokhagymát ettek, megtiltá a feléje közelitést. Ha görcsökben szen¬ 
vedő nőt látott, zokogott, vagy mint Ayeschah mondja, ordított mint egy 
teve, mit barátai többször, mint az emberi nemet lealacsonyító tulajdont sze¬ 
mére is vétenek. A Bedr melletti csata folyama alatt szenvedélyrohamai ál-
litólag égés:: az őrültségig fokozódtak. Szellemi tehetségei igen aránytala¬ 
nul voltak kiképezve, nem levon képes napi teendőit teljesíteni, miután már 
Istentől küldetését is nyilvánitá, a gyakorlati közönséges élet kérdéseinél 
barátai vezetése alatt állott. De fel volt ruházva hatalmas képzelőerővel, a 
gondolatok nagyszerű emelkedettségével, finom fogékonysággal s benső oda-
engedéssel a magasztos iránt. Bár nem szerette, ha költőnek nevezték, még 
is az volt; öszhangzóirmodor és magasztos lyrai eszmemenet képezik a Korán 
főelőnyeit. Lelke különös előszeretettel csüngött a legfönségesebb képeken; 
fölismerte Isten ujját a nap keltében, a növekvő fűszálban s azt terméke¬ 
nyítő esőben; Isten szavát hallá a mennydörgésben,a patak lassú morajában 
s a madarak dalában; a vad pusztaságban s régi városok romjaiban az is¬ 
teni harag nyomaira talált: Phantáziája megnépesité a pusztákat Isten 
dicsőségére a az emberek hasznára teremtett szellemekkel. Egyébiránt 
istenségrőli fogalmai nem oly tiszták, mint közönségesen állitani szokták; 
Mohamed istene nem valami elvont philosophia eredménye, a legnagyobb 
mérvben azon tulajdonok Ö3szege, melyekre az ember törekszik. A huszon-
kilencz isteni tulajdon eléggé mutatja, mily anyagilag gondolkozottt Isten 
természetéről. A próféta nem volt ment a babona jármától sem, hitt a szelle¬ 
mekben, előjelek s varázslatokban s osztozott még sok egyéb babonás saját¬ 
ságokban. Egyébiránt nézetei az előjelekre nézve általában eléggé észsze-
rűek, mert csak a jót engedte meg. Mohamed tevékenysége s ihlettsége a 
legélénkebb csodálkozást s bámulatot ébreszté fel; jóllehet kortársai erősi¬ 
tik, hofy őt minden fontosabb körülmények közt neje, Kadysa, kitartó 
erélyével támogatta. 

Mindkét rajzolat, Mohamed szellemi erejét s physikai alkotását tekintve 
eredeti adatokból van véve, melyek nézetünk szerint, azokra nézve sem egé¬ 
szen érdektelenek, kik nem tartoznak az ő hivei közé. X. X. 

V e g y e s j e g y z e t e k . 
Közli Dr. Bardocz Lajos. 

Pókselyem-tenyésztés. Mondják, hogy Réaumur volt az első, ki azon 
gondolatra jött, hogy azon szálakból, melyekből a pók hálóját szövi, sely¬ 
met készitsen. Minthogy a pókok között többen vannak, melyek tojásaikat 
gubókba göngyölik be, melyek a selyembogár gubóihoz hasonlitanak, Réau¬ 
mur több ilyen pókgubót vagy tojás-zsákot összegyűjtött. Midőn nagy 
fáradsággal 13 unczia (egy unczia két gyógytári lat) pókgubót összekere¬ 
sett, azt a tisztátalanságtól megmosta, azután oly vizben, melyben szappan, 
salétrom, és arabmézga olvasztatott fel, mérsékelt tűznél egy darab ideig 
főzte. Főzés után a gubókat a folyadékból kiszedte, tiszta meleg vizzel 
kimosta, megszáritotta, ujjai közt megpuhitotta, és mint a közönséges 
selyemgubókat, leraotolálta. Ily módon a pókgubókból igen szép hamuszinü 
selymet nyert, melyet könnyen meg lehetett fonni, és melynek szálai a valódi 
selyem szálainál sokkal erősebbek voltak. A 13 unczia gubó egy unczia 
selymet szolgáltatott, melyből egy pár harisnyára három unczia szükségel¬ 
tetnék. — E kísérletből tehát kétségtelen, hogy a pók által készített szá¬ 
lakból selymet ép ugy lehet nyerni, mint a selyembogarak fonalaiból. Azon¬ 
ban a felfedezés a gyakorlati életben még sem használható : minthogy a 
nyers anyag előállítása a selyem-tenyésztés ezen ágához rendkívüli nehéz¬ 
ségekkel jár. A pókok ugyanis természetes állapotukban gubóikat annyira 
el szokták rejteni, hogy azok feltalálása igen nehéz; sőt azokat gyakran 
össze is szaggatják, és maguk körül szétszórják. Azt is megkísértették már, 
ho<*y a pókokat, mint a selyembogarakat, mesterségesen tenyészszék : de 
ezen állatok ellenséges és vad természete miatt az ilynemü kísérletek is 
meghiúsultak. Réaumur nagy fáradsággal 5000 gubókészitő pókot gyűjtött 
össze, számukra 100 szekrényt készíttetett, minden szekrénybe 50 pókot 
helyezett el s azokat bogarakkal s egyéb kedvelt eledellel a leggondosabban 

ápolta. Azonban ez mind nem használt semmit, mert vad természetüket a 
a gondos ápolás mellett sem hagyták el, hanem a nagyobbak a kisebbeket 
megölték és felemésztették. E vad falánkságot annyira folytatták, hogy az 
egyes szakaszokban az 50 pókból alig maradt kettő három. — A pók-selyem 
tenyésztését tárgyazó kísérleteket Rolt folytatta tovább, ki nem igen 
rég, éremmel tüntettetett ki a művészetet előmozdító londoni társulat által 
azon érdeméért, hogy a pókselyem nyerésére vonatkozólag szép eredményt 
mutatott elő. Ö a selyemszálakat nem a gubókról fejtette le, hanem közvet¬ 
lenül a pókból (az úgynevezett fonócsőből) húzta ki, és gőzgép segélyével 
motolálta fel azokat. Azon selymet, melyet Rolt ur ily módon nyert, és a 
nevezett társaságnak bemutatott, 24 pók szolgáltatta. A selyem színe fém-
fénynyel bíró fehér volt és hosszúsága 18,000 lábat tett. Kár, hogy Rolt 
ezen selyem megfonása és erősségének kitudása tekintetében kisérletekbe 
nem bocsátkozott. — A keresztespók szála a selyembogárénál sokkal fino¬ 
mabb, ugy, hogy belőle ót szál együtt véve képez oly vastagságot, mint a 
selyembogár fonala egyszerűen véve. Ha már most feltesszük, hogy a pók¬ 
fonál súlya a vastagsággal arányban áll, és ha egy pók évenkint kétszer 
szolgáltat 750 láb hosszúságú fonalat : következnék, hogy nem kevesebb* 
mint 6% pók kivántatnék arra, hogy évenkint annyi selymet szolgáltasson* 
mennyit egy selyembogár szolgáltat. S minthogy átalában véve, 3500 se¬ 
lyembogárra lehet egy font selymet számítani : e mennyiség előállítására 
nem kevesebb; mint 22,000 pók volna szükséges. Éhez járul még azon ne¬ 
hézség, hogy a pókokat nem lehetne oly könnyen eltartani, mint a selyem¬ 
bogarakat, és ha azok egymással érintkezésbe jőnek, oly csata keletkezik 
közöttök, mely rendesen a gyengébbik halálával végződik. Ezekből tehát 
következik, hogy ha valaki a pókselyemtenyésztést eredménynyel kívánná 
űzni, minden egyes pókot elkülönítve kellene tartania, mi néhány száz pókra 
nézve kivihető ugyan, de milliomok tenyésztésénél, ha a költségesség tekin¬ 
tetbe nem vétetnék is, majdnem a lehetlenséggel volna határos. 

Kérődző emberek. A kérődzés, ezen csodálatos és különös életműködés1 

nem csupán a szarvasmarhák vagy hasított körműek kitüntetését képezi :. 
hanem a többi állatok között, sőt, mi az olvasó előtt még kevésbbé ismeretem 
lehet, az emberek között is előfordul. Blumenbach négy jeles példát hozott 
fel a kérődző emberekről, kik között kettőnek, mint ők maguk állították, a 
kérődzés nagy élvezetet okozott, és azt önkényök szerint teljesíthették; ho¬ 
lott a máskettő akaratja ellenére volt a kérődzésre kényszerítve. Ezen, az 
embernél is előforduló állati életműködésnek közelebbi megismertetését dr-
Elliotsontól birjuk, ki egy 89 éves nőről teszen emlitést, ki a kérődzést kora 
fiatalsága óta mindig folytatta, s amellett folyvást jó egészségnek örvendett. 
Reggelire theát és vajjal kent pirított kenyeret, délre húslevest fehérke¬ 
nyérrel és burgonyát, estére pedig theát vagy néha kávét szokott enni é» 
inni. Rendesen minden evés után kérődzőit, a délebéd után pedig kivétel 
nélkül. A bor, sör és némely keményebb eledel sohasem jött fel gyomrából 
a szájába, a thea is csak délután, de nem reggel; ellenben a víz mindig fel¬ 
jött, és ugylátszik, hogy a többi eledel feljövetelét idézte elő A kérődzés 
ezen nőnek átalában már valódi és kellemes élvezetet szerzett; de mé^is a 
vajas kenyér és thea roszul esett neki, ha a szájába feljött, ugy szintén a 
zsiros ételek is, melyek gyakran nem egyszer, hanem többször jöttek fel a 
gyomorból a szájba, míg végre ki kellé azokat hánynia. A gyógyszerek soha 
sem jöttek fel. — A kérődzés néha közvetlenül az ebéd után, néha meg egy 
vagy két óra múlva az étkezés után szokott bekövetkezni. Ha a nő csak 
kissé is roszul volt, a kérödzés azonnal elmaradt. A tápszerek a gyomorból 
a szájba való feljövetelig semmi változást nem szenvedtek, és mindig azon 
sorban szoktak feljönni, melyben lenyelettek. Az érintett nő azt hitte, hogy 
a kérődzés az ő családjában valami közönséges dolog. Atyjáról és egyik 
testvéréről bizonyosan állitá, hogy azok szintén kérődztek, kik mindketten 
kora halállal hunytak el. O maga ellenben még ősz korában is egészséges volt. 

Mérges ezukorsütemények. A ezukrászok és bonbongyártók gyakran 
még lelkiismeretlenebbek , mint a molnárok és kenyérsütők; minthogy ők 
áruezikkeiket nemcsak gipszszel, keményítővel, krétával, fehér földdel s más 
effélével hamisitják meg, mint ezek : hanem elég lelketlenséggel bírnak arra 
is, hogy ezukorkészitményük befestésére mérges festékeket használjanak. 
Az e czélra már gyakran felhasznált mérges tárgyak közt a chlorsavas ólom, 
a rézrozsda, az aranyos rézlemez, az operment, chlórólom, miniom (Meuniog), 
czinober a legközönségesebbek. — Louyet berlini professor, egy Londonból 
hozatott sárga bonbonban chromsavas ólmot talált. Maga a bonbon fűszere¬ 
zett és citromsavval készített festett czukorból volt készítve, ribiszke ezu-
korral bevonva. Az ólomnál sokkal veszélyesebb a mirenysavas réz, vagy 
ásványzöld használata. Különféle tortákon a czifraságok gyakran ezen 
méreggel vannak megfestve. Dr. Letheby egyik jelentésében (1850-ből) fel¬ 
hozza, hogy az utolsó három évben 70 mérgezési esetet lehet kimutatni, 
mely mind az emiitett forrásból származott. Londonban a British and 
Foreign med. chir. Revieio szerint a pudingok, torták, likőrök s több efféle 
ezukrászati szerek ratafiával füszereztetnek meg, mely igen sok kéksavat 
(Blausüure) foglal magában, s ennélfogva hathatós méreg. — E pár sor 
szolgáljon figyelmeztetésül az egészségügyi rendőrséggel felruházva levő 
hivatalnokoknak; valamint azoknak is, kik ezukrászati szereket vásárolnak 
és azokkal élnek. 
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Karácsony ünnepén. 
Harangoznak; a hivő lélek 
Örül a zúgó érez- zenének; 
Emelkedik a lélek szárnya, 
Repül, repül epedve, vágyva . . . 
Ifjú, öreg lassudan lépve 
Megyén, a hitnek szent helyére, 
Venni az édes lelki tápot, 
Mely a magas mennyből leszállóit . . . 
Buzdúl a lélek a nép éneklésén, 
„Krisztus urunknak áldott születésén." 
„Dicsőség a mennyben Istennek!" 
— A szép sorok nagy buzgón zengnek, 
Az ész megáll, a hit beszél csak; 
A süket is hall, és lát a vak . . . 
A sziv gyógyul, enyhül a bánat; 
Büszkeségből leszen alázat; 
A csüggedés reményre fordul; 
Az erény tisztul földi portul . . . 
Saent ihletés leng a nép éneklésén, 
„Krisztus urunknak áldott születésén." 
Az ének még száll a magasban, 
Már itt alant mélységes csend van, 
Várván az ige hirdetését, 
Szinte hallod a sziv verését. . . 
Imádkozik az Ur szolgája, 
Utána a nép szive, szája; 
Egyengetve az Ur ösvényét, 
Keresve ama csillag fényét, 
Mely áthatott a lelki rabság éjjen, 
„Krisztus urunknak áldott születésén." 

V". l)js. 61. sz. — 1862. 

S az ige buzgó hirdetője 
Viszi a lelket messze földre, 
Messze földön a tisztes korba, 
S a képről a leplet levonja : 
lm előttünk . . . a nyáj a réten; 
A pásztorok, az angyal szépen; 
Itt a jászol, a gyermek bennet; 
Az üdvözlő nép ének-zengve; 
S bölcsek . . . merengve a csillag kelésén 
„Krisztus urunknak áldott születésén." 
Amott Herodes, a kegyetlen, 
— Véres szolgái fegyverzetben — 
Nincs nappal nyugta, éjjel álma; 
Pallost fennek parancsszavára, 
S az üldöző had nyomban felkel, 
Útnak indul, mint a sebes szél . . . 
De oh, mit ér az érez, a fegyver, 
Hol Istennel birkózik ember? 
Ugy járt itt is, mint árnyék nap tünésén, 
„Krisztus urunknak áldott születésén." 
Egyengetvén az Urnák utat, 
A pásztor fedd, és oktatást ád; 
Az ármányt, vétket veri, vivja, 
— Hisz annak sorsa meg van irva! 
Hol ragyog az igazság napja, 
Nyíltan, örömmel kimutatja . . . 
Midőn elhangzik a szent ige; 
Az ének újra száll az égre, 
S eloszlik a nép ifja, véne, 
A mit hallott, mélyen szivébe vésvén, 
„Krisztus urunknak áldott születésén." 

Miklós. 
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Irodalom és művészet. 
** {Hajós Mihály) telekkönyvi bizottmány-vezető, a hitel-telek s be-

táblázási könyvek vezetése módját, ugy ezek körül a birói teendőket s a be¬ 
nyújtandó különböző ügydarabok mimódoni szerkesztését magában foglaló 
„Zsebkönyv"-re nyit előfizetést 1 írt 50 krral. Az előfizetések s az eddig 
kibocsátott aláirási ivek Sümegre, a szerzőhöz küldendők. 

** {Hugó Vidor világhírű regénye,a ,,Nyomorultak") magyar forditás-
ban teljesen megjelent, s olcsóságával a külföldi kiadásokat mind fölülmúlja. 
Díszes kötése miatt pedig a legszebb karáosonyi- és újévi ajándékok közé 
Borozható. Ily diszkötésü teljes példány, 10 kötet, 21 ftért, — nem diszkö-
tésben pedig 15 ftért Ráth Mór kiadókönyvkereskedőnél kapható. 

** (A „Pickwick clubb") czimű regény Ill.-ik kötetének hátra levő 
része valamint a befejező IV ik kötet megjelent, s a hajdani „Szépirodalmi 
közlöny" volt előfizetői, maguk igazolása mellett, Emich Gusztáv kiadó hi¬ 
vatalában (barátok tere 7 sz.) bármikor átvehetik. Elkésett ugyan, de mégis 
megérkezett. — Becsüljük érte a volt szerkesztőt, Székely Józsefet, a ki te¬ 
mérdek akadálylyal küzdve, adott szavát mégis beváltotta. 

** (,,Gyógyszer-isme") czim alatt ifj. Wagner Dániel vegytudor és hi¬ 
tes gyógyszerész, 4 füzetben egy munkát bocsát ki, orvosok, gyógyszeré¬ 
szek, iparosok és kézmivesek számára. Az első füzet még e hó folytán el¬ 
hagyja a sajtót, a többi nagy-gyorsan fogja követni. Az előfizetési dij 2 ft. 
90 kr., mely szerző lakára, (váczi ut 60. sz.) vagy a „Nádor"-hoz czimzett 
gyógyszertárba küldendő. Bolti ára 4 forint leend. 

**(A „Divatcsarnok" czimü szépirodalmi lap.) uj évtől fogva Vértessy 
Arnold szerkesztése alatt Noseda Gyula és Plachy Ferencz kiadásában fog 
megjelenni. 

** (A budapesti gyógyszerész testület) előfizetést, illetőleg aláírást nyit 
„A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai" CEÍEHŰ tankönyvre. A műnk*! 
összeállítására Felletár Emil és Nékám Sándor tudorok kérettek föl. Előfi¬ 
zetési ár 5 ft. Az aláirási ivek 1863-iki februárig Fauser Antal testületi 
alelnökhöz küldendők. 

** (Szombathelyi Ignácz „Oyorsirászat") czimü szaklapot indit meg, 
mely havonkint háromszor megjelenve, gyorsirási olvasmányokat, értekezé¬ 
seket s oktatásokat hozand. Gabelsberger és Stolze rendszerei közöl azét 
fogja követni, mely mellett előfizetőinek többsége nyilatkozni fog. Ára 
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megjelenni. 
** (Az „Egyveleg") czimü hetilap, — az udv. kanczellária azon ren¬ 

deleténél fogva, miszerint a hat hónál tovább szünetelt lapok megszűnték¬ 
nek tekintendők, — meg nem jelenhetik. 

** („Kertészetünk") czim alatt Lukácsi Sándor uj évkor, a hazai ker¬ 
tészeti iparnak közlönyéül szaklapot indit meg, melyből a mutatványszám 
már meg ia jelent. Műmellékletül minden egész éves előfizetőjének tulajdoni - - • — 
választása szerinti 10 db. gyümölcs-oltóágat ad; a gyűjtőknek szintén. Ezen-1 fáradoznak, 
kivül résztvehetnek egy ingyen-sorsjátékban, hol mindenféle kert, gazdasági 
tárgyak, gyümölcs- és szőlőcsemeték, magvak stb nyerhetők. Ugyané lap 
„Ungarns Gartenbau" czim alatt német nyelven is megjelenik. Előfizetési 
ár egy évre 3 ft., félévre 1 ft. 60 kr. Szerkesztői szállás egyelőre Rákos-Pa¬ 
lota leend. 

** (A „Magyar nb'k évkönyve" 1863-ra, Emiliától szerkesztve megje¬ 
lent. Tartalmát többnyire női munkák képezik Emiliától, Flórától, Re¬ 
ményi Karolintól, Kalmár Rózától, Lollitól, Kalocsa Rózától, Dalmady 
Borosától, Rizától s másoktól. Lázár Mómé, Karács Teréz és Liedeman 
Róza kőmetszetű arczképei sikerültek. Ára fűzve 1 ft. 50 kr. Kemény kö¬ 
tésben 2 ft. Diszesen kötve 3 ft. 

** („Katangkóró virágok") czimü két kötetnyi beszélygyüjteményre 
Kulcsár Józseftől, Bulyovszky Gyula előfizetést hirdet. A nagyrészt humo-
risztikus mű ára, mindkét kötetnek 1 ft., mely jan. l-ig Bulyovszky Gyu¬ 
lához, (Pest, reáltanoda-utcza 6. sz.) küldendő be. Gyűjtők 10 után egy 
tiszteletpéldányt kapnak. 

** (Hennicke Rezső győri könyvárusnál) megjelent a „Jávái orvos," 
regény, irta id. Dumas Sándor, forditották : Csávolszky Lajos és Győry 
Elek. Ez érdekes regény a hosszú téli estéken kedves olvasmányul szolgál¬ 
hat. Megszerezhető Pesten Lauffer és Stolpnál, valamint minden könyárus-
nál. Ára a három kötetnek 1 ft. 80 kr. 

(Lauffer és Stolp kiadásában) következő uj irodalmi művek jelentek 
- - - - - • > :. _.-.uu u„ a^wo ; K«5t. kötet. Pest, 1863. Lauffer és 

unt 6 ít. 
— (Vidéki uj naptár) Debreczenben jelent meg B. Papp Lajos szer¬ 

kesztése alatt, leginkább a Hajduvárosok érdekeinek szentelve „Hajdúsági 
naptár" 1863 évre. A hajdúk múltját s jelenét illető közleményeken kivül, 
az ismeretterjesztő és szépirodalmi czikkek megválogatása is gyakorlati kézre 
mutat. Ára 40 kr. 

** (A „Vadász és Versenylap") midőn a jövő évfolyamra előfizetést 
-iyit, egyúttal panaszolva emliti, hogy oly sok olvasója közt kevés előfizetője 
van, s kijelenti, hogy 1864-re csak azon esetben fog megjelenni, ha mostani 
300 törzselőfizetőjének száma újévkor még egyszer annyira szaporodik. Az 
irodalmi vállalatokra bármennyire kedvezőtlenek is most a viszonyok : saj-
nálnók, ha derék szaklapjaink száma ez egygyel is kevesbednék. A „Vadász 
és Versenylap" a rendes tartalmon kivül rajzokat, mellékleteket, és szakába 
vágó két nagy műlapot is fog adni. Előfizetési ár egész évre 10 ft. 

Egyház és iskola. 
** (Az észtergami káptalannál) megürült tiszt, kanonokságra, 0 Felsége 

Miksik Imre alesperest és keresztúri plébánost — Szakvári János alesperest 
és duna-szerdahelyi plébánost, — továbbá Blázy József alesperest és gal-

** (Lauffer es ocoop »tui»ouv»,7 
meg : 1) Szabó Richárd ujabb beszélyei. Két kötet. Pest, 1863. Lauffer és 
Stolp tulajdona. Ára 2 ft. 2) „Gombostű-naptár" 1863-ra. Hölgyek szá¬ 
mára szerkesztek Bulyuvszky Gyula és Rózsaági Antal. Első évfolyam. Igen 
szép aczélmetszetü czimképpel, mely Izidorát (gr. Bethlen Miklósné) ábrá¬ 
zolja. A szépirodalmi részben több jeles, élvezetes művel és Tompa Mihály, 
Lauka Gusztáv, Remellay Gusztáv, Szoícoly Victor, Nyilas Samu_stb neveik¬ 
kel találkozunk a két szerkesztőén kivül. A kiállítás igen csinos. Ára kemény 
kötésben 1 ft. 40 kr. 3) „A vivómester" Irta Dumas Sándor, magyaritá 
Podhajeczky Sándor. Két kötet. Ara 2 ft. 4) „Magyar Miska és Német 
Miska Londonban." Közli egy ultramontán. Számos karrikaturával. Ára 80 
kr, 5) ,,A természetes gyógymód", vagy a betegségeknek gyógyszerek nélkül 
életrendi szabályok szoros megtartása által gyógyítása a Schrott által ala-
pitott rendszer alapján, és pontos leirása a görvélykórnak (scrophula) és a 
bujasenyvnek gyógyításukkal együtt. Irta dr. Siklósy Károly. 1 füzet. Ára 

góczi plébánost nevezte ki. 
** (A pesti ref. főiskolában irodalmi önképzö-társulat) alakult. Elnö¬ 

kül CryuZai" Pált, alelnökül Szász Bélát választották meg. Ugyanezen főiskola 
növendékei, az egyetemi joghallgatók példájára, segélyző-egylet alakításán 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (A magyar borok ereje.) Xántus János, a hazai borok minőségét 

megkísértendő, midőn legközelebb amerikai útjára kelt, somogymegyei 
gombai borral telt két palaczkot vitt magával, s Uj-Yorkba érve, azokat 
ismét visszaküldötte, a győrvidéki gazdasági egylet választmánya ez üvege¬ 
ket legközelebb fölbontván, ugy találta, hogy azoknak tartalma a két ten¬ 
geri ut alatt sem iz, sem szin, sem erő tekintetében, legkevesebbet sem vál¬ 
tozott. 

** (Uj selyembogarak.) Ujabban Chinából oly selyembogarakat hoztak 
be, melyek minden gond s utánjárás nélkül tenyészthetők; számukra sem 
épület, sem munkaerő nem szükséges, mert e bogár az ailanthus-csemeté-
ken szabadban is megél. Ily halványfa-csemetékhöl a most alakult vinczellér-
képezde pár ezer darabra szerttett, s ez uj bogarakkal kísérletet teend. 

** (Kassán mümalmi társulat) alakult, s a 4000 db 100 ftos részvény 
230 helybeli részvényes által megvásároltatva, egy hat köre készült mü-
malom, s 8000 köböl gabona befogadására alkalmas magtár már a Hernád 
partján diszeleg. A malom működését jövő évi márcziusban kezdi meg. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tudományos akadémia) dec. 15-ikén tartott ülésében 

Hunfalvy Pál tőn jelentést Reguly Antal hátrahagyott munkáinak kiadásá-
" -1 u ^i'^in-nTásával ő volt megbízva. A kiadandó munka két részből meg : 1) iSzabó .tucnaru. ujauu n/vo~~v„.. Hunfalvy Pál tőn jelentést Keguly-ft.nt.ai nairaiiag^uw mv.— 

Stolp tulajdona. Ára 2 ft. 2) „Gombostű-naptár" 1863-ra. Hölgyek szá- ról, melynek földolgozásával ő volt megbízva. A kiadandó munka két részből 
mára szerkesztek Bulyuvszky Gyula és Rózsaági Antal. Első évfolyam. Igen (fog állani. Az első kötet czime lesz : „A vogul nép," a másiké : „A vogul 

.-•! -_:_ux«^oi molw Tr.idnrát (sír. Bethlen Miklósné) ábra- inyelv." Értekező, ezúttal az első, mái "' ' " : *"*'í »"»W 
' ' i-~™í„U fn„ állani : 1} A voi 

fog állani. Az első Koxei ozimc » « . ,, a... ±, 
nyelv." Értekező, ezúttal az első, már kiadható kötetet ismerteté, mely 
négy szakaszból fog állani : 1) A vogul föld és népe. — 2) A vogul nép 
szelleme; mondák és énekek. — 3) A vogul föld történetei. — 4) A vogu-
lok viszonya más rokon népekhez. A mű érdekesebb része ez első kötet 
leend. 

** (A képzőművészeti társulatnak) e hó 11-én tartott választmányi 
ülésében, a társulat nyugdíj-alapjára Orlay Samu egy festményt, — Jankó 
János pedig 20 ftot adott. Továbbá a társulat által segélyzett Homolya 
Kálmán ujabb rajzai kerültek a választmány elé, mely, pártfogoltjának hala¬ 
dásáról meggyőződve, számára a műkiállitásba dij nélküli bejárást eszközölt 

bujasenyvnek gyógyitasuKKai egyuui. xn-o, U i . ~* 3 _ , ki. Az albumlapokra nézve elhatározták, hogy azokat az egyleti tagok, il-
80 ujkr. letö példányokon fölül, egyenkint 3 ftjával vehetik. 

** (J. N. Bouilly elbeszélései"'-nek) második kötete is megjelent. Fran- ** (Az „Első magyar tűzoltó-egylet" alakító tanácskozmányát) az in-
czia eredetiből fordította Fekete Józsefné, szül. Szabó Ida. Ez elbeszélések ditványozó ifjú gróf Széchenyi Ödön lakásán e hó 16-án tartották meg. A 

i-iuv, \ra\r Mháínak mes-ismertetésére és azoknak megjavitá- tanácskozmányt a kezdeményező gróf nyitotta meg, az egyesület fontossá-
*' - 2 i f-:*»™t,nSti A norlíában. eev ily tűzoltó-egyletnek a gróf maga is huza-

czia eredetiből fordította Fekete Józsetne, szui. ozauu xv*«*. ~„ 
leginkább a gyermekek hibáinak megismertetésére és azoknak megjavítá¬ 
sára vannak irányozva, s igy maradandó hatású karácsonyi és újévi ajándé¬ 
kul nagyon ajánlható. 

** (A Magyar Vidékiek lapja— Ungarisches Fremdenblatt") czim alatt 
a fővárosban egy uj lap jelent meg, Chorini Zsigmond szerkesztése mellett; 
magyar és német szöveggel. Leginkább napi újdonságokkal s hirdetésekkel 
foglalkozik. Ára egy évre 4 ft. 

** (A „Bolond Miska") czimü humorisztikus lap januárban ismét meg 
fog jelenni, a régi munkatársak közreműködése mellett. Főmunkatársa Tóth 
Kálmán, — felelős szerkesztője Szokolyi Victor, — s még előfizetési ára is 
a régi marad. 

tanácskozmányt a kezdeményező grot nyixotia meg, **. vö-7 
gát fejtegetvén. Angliában, egy ily tűzoltó-egyletnek a gróf maga is huza-
mosb ideig tagja levén,alkalma volt e tárgyban, bővebb tapasztalatokat sze¬ 
rezni, és egy tervet dolgozott ki mely fölolvastatván, a tanácskozmány 
osztatlan tetszésével találkozott. Egyúttal 12 tagból álló albizottságot 
választottak, mely a szabályokat átvizsgálván, megerősítés végett a helytartó 
tanács elé fogja terjeszteni, hogy a megerősités után egybehívandó közgyű¬ 
lés a teendők iránt mielőbb intézkedhessek. Az ideiglenes választmány kö¬ 
vetkező egyénekből áll : Rottenbiller, Hollán Ernő, gróf Vass Samu, gróf 
Károlyi Gyula, Lévay Henrik, Petényi Ottó, Ivánka Imre, Aldássy, Thaisz, 
Paulikovics László, Ságody Sándor. 

•* (A „Matica" nevű, szláv nyelvművelő egyletre) már több mint 36 
ezer forint van aláírva. Moyses, a besztercze-bányai püspök, jövedelmének 
jelentékeny részét áldozta e czélra. Közelebbről, Francisci vezetése mellett 
küldöttség megy Bécsbe, hogy ez ujon alakult egylet engedélyezéseért O 
Felségének köszönetet mondjon. 

** (A budai fögymnasiumban önképző-egylet) alakult s e hó 4-én 
működését meg is kezdette. Az alakitó gyűlés november 20 és 27-én tarta¬ 
tott. Első napon megválasztattak a tisztviselők s egy bizottság, a társulat 
alapszabályai kidolgozására. Az egylet elnökéül Mayer János tőgymnásiumi 
tanárt kérték föl. Alelnökül Gabsovitz Ede VIII., — jegyzőül Egedy Béla 
VII., — pénztárnokul Magyary Kálmán VII. oszt. tanulók választattak 
meg. — Az alapszabályok 27-én helybenhagyatván, az igazgatóságnak 
felterjesztettek megerősités végett. Működését ifjúsági könyvtár alakitásá-
val kezdé meg, mely már tetemes ajándékokban részesült. Dr. Lutter Nán¬ 
dor főgymnásiumi igazgató 32 jeles művet, — 71 diszes kötetben, ajándé¬ 
kozott az egyletnek. — A könyvtár kezelésével Heniel Bála VIII. és Sza-
lay Péter VII. oszt. tanulók bízattak meg. Hiszszük, hogy a közönség, 
mely az ily szép czélu egyletek létrejöttének örvend, legalább a könyvtár 
gyarapítását részvétével gyámolitani fogja. 

** (A marosvásárhelyi kaszinó) őszi közgyűlését gr. Bethlen Farkaő 
elnök e hó 7-én megnyitván, az igazgatókat s választmányi tagokat megvás 
lasztották. A kaszinónak ez évben 265 részvényes tagja, s 36 különbőz-
lapja volt. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Szerencsétlenség egy angolországi köszénbányában.) Yorkshireben, e 

hó 8-án egy kőszén bányában a széngáz, még nem tudni mi okból, kigyuladt, 
és majdnem száss munkást megölt. A közelfekvő bányák munkásai éltök 
feláldozásával iparkodtak a szerencsétleneken segíteni, de föl kellett hagy-
niok czélhoz nem vezető kísérleteikkel. Később a csatornából vizet vezettek 
a bányába, hogy a dühöngő tűzvészt eloltsák. 

** (A véletlennek egy áldozata.) Paláston egy paraszt menyecske és 
ennek menyasszony húga együtt kocsin fáért mentek az erdőbe. Útközben 
találkoztak a csőszszel, ki gyalog — vállán puskával, szintén az erdőbe 
ment. Minthogy a találkozóknak egy utjok volt : a nők a csőszt a kocsiülés¬ 
sel megkínálták. Ez a hívásnak engedvén, midőn a kocsira fel akart menni 
a puska ravasza valamiben megakadt, a fegyver elsült, s a golyó a 18 éves s 
már kétszer kihirdetett virágzó hajadon halántékába furódott, minek követ¬ 
keztében a nő rögtön halva rogyott le. A fiatal önkénytelen gyilkost, az ön 
gyilkosságtól alig lehetett feltartóztatni. 

fii újság ? 
** (Megmérgezett kut.) Legközelebb azon eset fordult elő, hogy többen, 

kik a helybeli sertéskereskedő utczában levő kut vizéből ittak, súlyos fájdal¬ 
makat érezve, az emiitett kutat megmérgezettnek álliták. A víz vegytanilag 
folbontatván, benne nagy mennyiségű „ássa foetida" találtatott. Két nőt, kik 
ennek beledobásával gyanúsak, már elfogtak, azért is, hogy az első düh csilla¬ 
pultáig az ingerült lakók elől biztosságba helyezzék. 

** (A helybeli izraelita főrabbi dr. MeiselJ Trefort Ágostonnak az 
akadémiai gyűlésben tartott s az izraelitákat érdeklő beszéde ellen, elég ta-
pintatlanul templomi szónoklatában szenvedélyesen kikelt. Nem volt ugyan 
korszerű az emiitett akadémiai beszéd sem, de a megezáfolására választott 
mód még czélszerütlenebb. 

** (B. Nopcsa Elek, Erdély egykori kanczellárjának hamvait) Bécsből 
€ hó 5-én Dévára szállították s fölötte az ottani kath. egyházban másnap 
nagyszerű requiemet tartottak. A ravatal körül, a fekete posztóval bevont 
templomban, száz meg száz gyertya fénye mellett zengett a halottas ének, 
A szertartáson a vidékről összesereglett nagy sokaság volt jelen. A holt te¬ 
temet a Hátszegvidékre a Farkadinban levő családi sírboltba szállították. 

** (Valami az ezüst-hatosokról.) A horvátországi pénztárakhoz utasí¬ 
tás érkezett, hogy minden náluk létező ezüst hatost, a bécsi központi állam¬ 
pénztárhoz haladéktalanul beküldeni el ne mulaszszák. 

— Debreczeni hirek. Dec. 15-ről írják : A reform, egyház többi harang¬ 
ját is könnyen húzható modorban fogja pesti fuvógyárnok Poszdech József 
által fölszereltetni, a fölszerelés két uj haranggal együtt 5000 ftba kerül, 
melyhez a város mint hatóság 1000 fttal s a szükséges tölgy-gerendák aján¬ 
dékozásával járul. A napokban a nagyerdőn nagyszerű vaddisznó vadászat 
tartatott; a hajtok katonákból állíttattak ki, az egész vadászat jól rendez-
tetett ugyan, de kevés szerencsével, két falka vaddisznó volt a hajtásban, 
de nem esett el egy sem, a vadászat eredménye néhány nyúl és róka; a va¬ 
dászat, mit lakoma is fűszerezett 500 ft. körül került a városnak, meg azon-
két hordó gugyiba, melynek egyike alólfordult dugója miatt szerencsésen 
kifolyt; városi főkapitány urnák egy értékes kétcsövü fegyvere bánta meg e 
vadászatot, megkerült-e azóta, nem tudjuk. MegemlitendŐnek tartjuk, hogy 
tavaly egy magános vadász egy pár kutyával, hajtok s minden költség nél¬ 
kül gyönyörű vaddisznót lőlt ugyanott a nagy erdőn, hol e vad pár év óta 
nagyon elszaporodott. — Kaszinó-társulatunk jövő három évre is megtartá 
a 6 ft. évdijat, 400 tag kivántatik, hogy fennállhasson, de e 400 tagnak évi 
járandóságát pontosan kellene befizetni, nemkülönben minden magyar la¬ 
pot nem lesz módjába járatni, mint eddig tévé. — Vahot Imre felolvasást 
tartand Reszler szinházában a londoni világkiállításról; nem tudhatjuk minő 
érdeket fog adni tudni oly elcsépelt dolognak, miről már oly sokat olvas¬ 
tunk; egy darabját is adatja elő saját rendezése alatt; de nem hisszük, hogy 
azt nagy áldomás követhesse a mostani üres színházak idejében! A 

** (Meglopott távirda.) Devény-Ujfalu körül a napúkban a távirdaj 
oszlopokról 40 ölnyi hosszan lelopták a sodronyokat, igy a feladott sür¬ 
gönyt bármily lassan haladó postakocsi is megelőzhette. Beteljesedhettek 
a mese szavai, hogy a gyorsfutásu nyúl későbben ért a czélhoz, mint a 
lassú tekenősbéka. 

** (Magyar mente a párisi udvarnál.) Metternich hgné, a Parisban 
levő osztrák követ neje, születet Sándor grófnő, egyik pesti divatkeres¬ 
kedésben egy diszes magyar mentét rendelt meg, melyben a párisi udvarnál 
fog megjelenni. A mente kék bársonyból készül, ezüst sujtással, hattyú 
prémmel szegélyezve és fehér atlaszszal béllelve. 

** (Jelentékeny vámjövedelmek.) A budai alagút vámjövedelme folyó 
évi január 1-től november végéig összesen 35,443 ft. 82% kr. volt; míg a 
budapesti lánczhid ugyanazon idő alatt 439, 897 ft. 91. krt vett be. Csak a 
múlt hó lefolyta alatt, az előbbin 57,774, — az utóbbin pedig 617,800 
gyalog személy kelt át, ami a két város közötti nagy összeköttetést s a 
főváros élénkségét egyaránt mutatja. 

** (Elfogott rablók.) A mily szomorú, hogy hazánkban a rablások an¬ 
nyira elszaporodtak : épen oly örvendetes a rend és biztosság embereinek 
erélyes működése azoknak kiirtására. Az elfogott gazoknak most egész se¬ 
regét jelenthetjük, s néhány ily közlés után a közbátorság teljesen helyreál-
lana. Legközelebb a bicskei szőlőhegyeken Fekete Antal hires rablót fogták 
el a csendőrök. Kadarkuton Szabadi János és András József kerültek kézre. 
Kis Péter petróczi születésű kóborló tolvaj és rabló a csendőrök által agyoa-
lövetett; Róka József miskei csavargó, rablásban gyanús egyén pedig, a 
csendőrök által elfogatott. Németh József, Mészáros István, Németh Mihály, 
Bálint János P.-Derecskéről, a Fischer Samu jószágbérlő kirablásában ré¬ 
szesek, a csendőrök által szintén elfogattak. A november 7-kén szolgagyőri 
pusztán Hunkár birtokán fegyveres kézzel erőszakos zsarolást elkövető öt 
főből álló rablóbanda, mely az egész felsőbakonysági vidéket rémülésben 
tartotta, a pandúrok által hasonlóképen elfogatott s egynek kivételével, — 
kinek a felügyelet alól megszökni sikerült, —a megye börtönébe kisértetett. 

** (A balassa-gyarmati műkedvelők) szini előadást rendeznek, melynek 
tiszta jövedelmét az ottani nemzeti iskola Ill-ik osztályának fönntartására 
fogják fordítani. Előadásra Szigligetinek „Egy szekrény rejtelme'1' czimü 
darabja van kitűzve. 

** (Hogyan juthat az ember ellopott vagyonához.) Egy csongrádi gaz¬ 
dától körülbelől egy évvel ezelőtt, 100 darab juhot loptak el, s visszasze¬ 
rezni minden törekvése hasztalan volt, mig azon gondolatra nem jött, hogy 
a csendbiztosnak 200 ft. jutalmat ígért, ha ellopott juhait ismét visszaszerzi. 
A biztos néhány ismert „jó madárnak" viszont 100 ftot ígért — és íme, 

i néhány nap múlva az egész juhnyáj, az időközben ellettekkel együtt, az 
j illető tulajdonos udvarában termett. Igy tőle csak kétszáz forintot loptak el. 

** (A körmendi fiatalság tánczvigalmat rendezett) a budai népszínház 
iavára, mely azonban, minden nemes buzgalom daczára, a bekövetkezett 
rósz idő miatt, csak 33 ft. tiszta jövedelmet hozott. „Et voluisse sat est" 
mondja egy régi latin közmondás. 

** (Kornis Károly) hazánkfia, ki a magyar névnek külföldön több éven 
,t becsületet szerett szülőföldére visszaérkezett, s jelenleg Aradon levő 
•okonai körében mulat. 

** (A távirda gyorsaságát) mutatja e következő példa. Múlt hó 13-án 
Uj-Yorkból táviratoztak a 3500 angol mérfóldnyire eső San-Franciscoba. 
A sürgöny délután 4 — 5 óra közt indult el, s a válasz ugyanaz nap 6—7 
Sra közt már visszaérkezett; még előbb, mint San-Franciscóban az óra az 
5töt elütötte volna. 

•* (Halálozás) Kisfaludi Kisfaludy János, 1848 óta nyugdijazott hu-
izár tábornok, e hó 15-ikén Budán jobblétre szenderült. 

Nemzeti színházi napló. 
Péntek, dec. 12. Először : „A kísértés" színmű 5 felv. Feuillet Octav-

tól; fordította Radnóthfáy Sámuel. A darab meséje épen semmi rendkívülit 
nem foglal magában. Cselekvénye, mintha az életből volna szőve; jellemei 
hasonlóképen, s épen azért a jellemfestés találó, s az életnek és emberi lélek¬ 
nek hü képe. Szavai egyszerűek, de elég gazdagok jó fordulatokban. A kö¬ 
zönség tetszéssel fogadta. E körülmények, az ujabb franczia irodalomnak 
a régibb rémdrámáktól távoladását, jobb útra térését, s a mi közönségünk¬ 
nek nemesebb ízlését egyaránt mutatják. Erő tekintetében azonban meglát¬ 
szik, hogy szerzője a regényirodalom terén sokkal több, mint a drámában. 
Egész darabban egy szerep sincs, mely a szinész alakitó tehetségét próbára 
tenné. Ez estén az előadók közöl Prielle Kornélia tűnt ki leginkább, kinek 
képességét, valódi becsét, csak ily müvek után lehet fölfogni, megítélni 
igazán. 

Szombat dec. 13. „Sevillai borbély" Opera 2 felv. 
Vasárnap, dec. 14. „Nápolyi Johanna." Szomorujáték 4 felv. Irta 

Farkas Albert. Másodszor. E darab ifjú kezdőnek műve, mely bár a tehet¬ 
ség nyomait viseli magán, sok tekintetben elhibázott darab. Erőteljes nyelve 
sok helyen dagályba csap át; szép gondolatok oda nem illő helyen vannak 
beleillesztve; sokat igérő első felvonásában a szenvedélyek a legmagasabb 
fokot érik el, s tovább nem fejlődhetvén, a későbbi felvonások csak hézag-
pótléknak látszanak. A jellemfestésben nincs meg a következetesség; snae 
gyön komikusnak tűnt föl, hogy minden férfi-ozereplő, egy éltes nő, Mária 
után őrjöng. Hátrányára van továbbá a sok monológ, melyeknek nagy részé¬ 
ben nem a személy, hanem maga a szerző beszél, s túlságosan oktató modora 
által nem egy helyen unalmassá válik. A darabnak szépen össaeállitott cls 
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, felvonása sok tapsot kapott, s szerzőt is hittak, kitől mi e téren idővel jobbat 
remélünk. 

Hétfő, dec. 15. „A kisértet." Szinmű 5 felv.Irta FeuilletO. Fordította 
Radnótfáy S. 

Kedd, dec. 16. „Kunok." Opera 4 felv. Zenéjét irta Császár. 
Szerda, dec. 17. „A jó barátok." Szinmű 4 felv. Irta Sardou, forditatta 

Szerdahelyi K. 
Csütörtök, dec. 18. „Az első ősz hajszál." Vigj. 1 felv. Francziából 

ford. Radnótfáy S. Ezt követi : „Fortunio dala." Operetté 1 felv. Offen-
bachtól. 

Budai népszínház. 
Dec. 12. „Huszárcsiny" Népszínmű 3 felv. Irta Vahot Imre. 

'• ' Dec. 13. „Színházi bohóság" Énekes bohózat 3 felv. Irta Morlaender, 
zenéjét Stolcz. Ford. Zádor Z. — Simonyinak Torzsay kitűnő szerepe. Az 
éles színezés, melylyel szerepe minden részletét festi, elismerést, méltány¬ 
lást érdemel, s a közönség tetszését is nagymértékben megnyerte. Szilágyit 
e darab bohóságaira feszesnek találtuk. 

Dec. 14. „Az üldözött" Népszínmű 3 felv. Benkőtől. Zenéjót irta. 
Doppler Károly. 

Dec. 15. „Az üldözött." Népszínmű 3 felvon. Benkőtől. Zenéjét irta 
Doppler Károly 

Dec. 16. „Doctor Pipitér és szolgája Rétipip." Bohózat 3 felv., ford. 
Beliczay S. 

Dec. 17. „Házassági három parancs." Vígjáték 3 felv., Irta Szigligeti, 
zenéjét Szerdahelyi. Molnárnak Dörgei szerepe, épen mert nagyon sokat 
akart, ezúttal kevésbbé sikerült; sok jelenetében a mesterkéltség nagyon 
kírivó volt. Victoriát Szépné azon szeretetreméltósággal adta, minőt tőle 
már megszoktunk. Bényei, Viola könnyed, finom szerepében sokszor nagyon 
darabosnak tűnt elő. 

Dec. 18. ,,A vén huszár, vagy párbaj sötétben. Vigj. 3 felv., ford. 
Benkő K. A czimszerepben Pártényi remekelt. 

Sierkcesíöi mondanivaló. 
6312. Pest. K. A saját „felhívásunk" egyes kivágott s összeragasztott szavaiból 

egybeállitott elmés jubiláris rigmust nagy örömmel olvastuk, s számolunk a benne tett 
ígéretre. Szíves köszönetünket s barátságunkat! A hat ezüst hatost becses emlékben tar-
tandjuk. Kívánunk érte ezer annyit. 

6813. Sem aranyom, sem ezüstöm nincs nekem. Annál inkább megbecsüljük 
az érdekes adományt, a 160 éves nagybecsü ép oklevelet, melyet emlékévünk ünnepére 
nekünk szánt ön. Fogadja szíves köszönetünket s legyen meggyőződve, hogy csak tu¬ 
dományos kezekbe teendjük le. 

G314. A magyar paraszt védelmére. Az e'g szerelmére, ne berzenkedjenek 
önök is oly nagyon egy beszéd miatt, melynek végczélja igen tisztességes és becsületes -. 
a javitni akarás hibáinkon, helyzetünkön. Az a túlságos ingerlékenység s érzékenység 
nem egészséges állapot — el kell tűrni a komoly szót, ha nincs is megezukrozva. Na¬ 
gyobb dolgokat is hallottunk már, több is veszett Buda alatt — s hálistennek, élünk s 
élni fogunk. Hanem a czikk végső felsóhajtását mégis ideírjuk : 

„Hejh ha nekünk is valami paraszt Lloydunk, vagy valami „finomító magyar egy¬ 
letünk" volna Pesten — bezzeg azonnal felzudultunk volna mi is, s bejárta volna a mi 
ügyünk is a magyar és német hírlapirodalmat a Pe3ti Napidtól egész a Vezérig! De 
igy!" — Mondjuk, ne zúgolódjanak, »em forgatja ki ezen esemény sarkai¬ 
ból a világot. 

6315. M.-Sziget. Sz. L. Hajlandók vagyunk mi minden szépre és jóra — de uram, 
a mi sok, az még a jóból is megárt. Ily terjedelmű polémiái czikk, melynek túlnyomó 
része most már csak az illető körökben birna érdekkel, kurtára szabott hetilapban a lehe¬ 
tetlenségek közé tartozik. Az egyszeri szóváltás megtörtént; a mi még hátra van, az ott 
a helyszínén rolna elintézendő. Kérjük, múljék el tőlünk e pohár ! 

6316. Nagy-Zellö. F. M. Köszönet a felszólalásért. Múlt számunkban már el van 
intézve a tárgy. 

6817. Alsó-Mislye. K. F. Sajnáljuk, hogy nem hamarább vettük a felvilágosító 
sorokat; most már kapuzárás után érkeztek. 

6318. Uj-Pest. Sz. V. Ha a küldemény a hirdetések közé van szánva, szíveskedjék 
aziránt a kiadó-hivatalt értesíteni. Mi a „biztos szer" dolgában teljesen dr. Sikorral sza¬ 
vazunk. (Lásd lapunk jövő számát.) 

6819. Buda. E. Zs. Az életrajzot s ismertetést olvasnunk kellene, hogy határozot¬ 
tan hozzá szólhassunk. 

6320. Csongrád. C's. R. A czikket ön megbízottjának átadtuk. 
9321. Gyula. R. J. Válaszunkat most már sejteni fogja ön. A dolog rendben van. 

— Az a kápolna még a múlt nyáron jelent meg lapunkban. 
6322. Agárd. K—ly. Köszönet a megemlékezésért. A kép munkában van s a jövő 

év első számai valamelyikében jelenendik meg. 
6823. Munkácson. Megérkezett. De mikép írhatta ön le költeményben kétszer is 

e szót „tár'gató" a szép „tárogató" helyett. Veséig ható — ez a tárgató. 
6324. A madárhoz. Csinos, csendes kis vers. Sokkal jobb az előbbinél, mely 

tivornya után készült. Ergo - ne igyék ön. 
6325. Vágyaim. A szép tárgy költői melegség és emelkedettség nélkül, prózai 

nyelven van elmondva. 
6326. Az uj évhez. Nagyon emlékeztet egy lapunkban már megjelent hason 

czimü versezetre. 
6327. Sárospatak. S. J. E hó végével, vagy a jövő elején indulhat csak küldemé¬ 

nytok. Az uj vállalatra kérjük szives közreműködését. 
6328. Téli kép. A választott alakot nem tartjuk elég szerencsésnek s a compositio 

kissé homályos De a haladás félreismerhetlen. Csak előre! 
6829 Kérdelek én — 8 te nem felelsz ? Hogy felelhetne, mikor azzal ijeszti ön, 

hogy : „Szemem szikrádzó tüzével 
Lövelek majd rád sugarat!" 

6330. Berettye. L. Az első czikk tárgya már el volt beszélve lapunkban. A máso¬ 
dikat talán. 

6331. Csanád (Pest). B S. Kár, hogy az elmés czáfolat nem jött annak idejében. 
A „Caprera" pedig még nagyobb mértékben késett el. De azért köszönet a szives 
figyelemért. • I 

SAKKJÁTÉK. 
156-ik számú feladvány. — Weisz J. A. tanártól (Budán). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond 

A 151-dik számú feladvány megfejtése. 
(Weisz J. A. tanártól Budán ) 

3) H g 5 - e 4 f 
4 ) B b 7 b 4 

Sötét. 
gyalog üt. 
: c 6 —Jd 4 

Világos. Sötét. Világos A) 
1) B e 7 - b 7 t K b 6 — c 5 2) 
2) V e 2 — e 6 V e 8 - e 5 : A ) 
3) II b 8 - d 7 t K c ö - d 4 
4) B b 7 — b 4 £ 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József. — Andráshiddn : Lukács 
Károly. — Parabutyban : Rothfeld József. — Kassán : Skvór Antal. — Gyepesen : Kun 
Sándor. — Török-Sz.-Miklóson : Franki A. — Öreglakról: N. N. — Kővágó-Őrsön : Gold 
Samu. —N.-Váradon : B. Meszéna I —Kis-Kürtösön : Csemiczky Károly.—B.-Csabán : 
Vidovszky János. — Bajmakon : Weisz Fülöp. — Tiszatarjánban : Nyilas Alajos. — 
Derecskén : Krenosz Rudolf — Pesten : Cselkó György. 

Rövid értesítés. Az érdekeltség, melyet a fölállítandó magyar sakk-kör eszméje 
nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken is ébresztett, nagy örömünkre szolgál. A meg¬ 
alakuló sakk-körrel mi a legközelebbi viszonyban fogunk állaní, s e tárgyról a maga ide¬ 
jében a legkörülményesebb értesítést hozni el nem mulasztjuk. Addig is megemlítjük, 
hogy a megalakulás körüli előintézkedések a legnagyobb buzgalommal folynak, s a siker 
több mint valószínű. Aránylag a külföld egyik városában sincs több jeles sakk-játszó, 
mint Pesten, s hogy nálunk mindeddig nem egyesültek, mig a mivelt külföld minden jóra-
való városa rendezett sakk-klubbokat mutat elő : az leginkább az időnek, a viszonyoknak 
tulajdonitható. Most, midőn egy lelkes ifjú vezér, gróf Széchenyi Ödön vette kezébe [a 
zászlót, hiszszük, hogy a magyar sakk-élet újra föltámad, még nagyobb lelkesedéssel, 
mint egykor, midőn a forradalom előtt egyenesen Parisnak vetette oda a keztyüt, s 
állottá meg diadalmasan a csatatért. 

Hó-
és hetinap 

Katholik. és Protest. 
naptár 

21 
22 
28 
24 

85 
86 
27 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szer. 
Csőt. 
Péntek 
Szomb. 

December 
E4Ad.Tam. 
Zeno, Fláv. 
Victoria sz 
Ádám és Éva 
Nagy Kar. 
István e. v. 
János evang. 

E4Tam 
Szöszke 
Győzel. 
Ád.ésÉv 
N. Kar. 
István 
János 

Gör.-oross 
naptár 

Dec. (ó) 
9 B 2 Ad. IV. 
10 Hermes 
11 Dániel 
12 Spiridion 
13 Eustrat 
14 Thyrsus 
15 Eleuther 

Izrael, 
napt. 

Kisle 
29Tim. 
30 Szös 
ITeb. 
2Ád. 
3 Kar 
4Istv 
5 Sab 

©Nap¬ 
kelet nyűg. 

48 
48 
49 
49 
49 
50 
50; 

C H o l d -

kelet nyűg, 

Holdnegyed : % Ujbold 21-én, 6 óra 20 perez reggel. 

T A R T A L O M . 
A beregszászi templom (képpel). Zombory Gusztáv. — Edua Csengey Gusztáv. — 

Mátyás királyról. Galeot után. — Ganz vasöntödéje Budán (képpel). — A nürnbergi 
vas-szüz (képekkel). — A tébolydák a jelen korban és ezek működése. Bolyó Károly. — 
Mahomed. — Vegyes jegyzetek. Bardócz Lajos. — Karácson napjára. Soós Miklós. — 
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közinté¬ 
zetek, egyletek— Balesetek, elemi csapások.— Mi újság? — Nemzeti színházi napló. — 
Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

Melléklet : Egy fe'l ív hirdetés. 

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

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

Kilenczedik évi folyam. 52-ik szám. 

Pest, december 28-án 1862. 

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k 1 8 6 3 - i k é v r e : 
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : 

Égés* évre (január december) 10 ft. Fél évre (január-június) 
Csupan Vasárnapi Újság : 

Egész évrö (január—december) .}' 
Fél évre (január-június) ° "• 

é ft. 

Csupán Politikai Újdonságok : 
Egész évre (január —december) 6 ft. 
Fél évre (január—június) 3 ft. 

V á o c s y Lajos. 
(1809—1864.) 

Több ízben kimondottuk, mikép egyik feladatunk az, hogy a 
Vasárnapi Újság, valamint a közélet egyéb téréin szerepelt jeles 
magyar embereknek, ugy a művészet világában is feltűnt hazánk¬ 
fiai emlékét, a mennyire tőle telik, megőrizni iparkodjék. A szín¬ 
művészet köréből is, mind az elhunyt, mind az élő nemzedék 
soraiból, idő folytán egy teljes arczképcsarnokot akarunk összeál¬ 
lítani, melyből ne hiányozzék senki „a világot ábrázoló deszkák" 
azon hősei közöl, kiknek nevét, mig élnek, hangosan emlegeti or¬ 
szág világ, de kiknek sorsa az, 
hogy ha egyszer kidültek, hatá¬ 
suk egész varázsát is magukkal 
viszik s leghamarabb esnek a 
feledékenységnek áldozatul. Em¬ 
lékezzünk most ezekről; lesz idő, 
midőn napjaink érdekei ismét 
más térre viendik figyelmünket. 

íme itt ismét egy derék papja 
a magyar Thaliának, azon kor¬ 
ból, melyet sokan a magyar szí¬ 
nészet aranykorának szeretnek 
nevezgetni. Azon időt értjük, 
midőn Kántorné, Megyery, Bar-
tha, id. Lendvay, Lendvayné, 
Egressy, Fáncsy, id. Szerdahelyi, 
Szentpétery, László, Laborfalvy 
Róza stb. — a fejletlen vándor¬ 
színészet különböző csoportjai¬ 
ból egy központi társasággá 
összeolvadva — minden előzmé¬ 
nyek nélkül, úgyszólván a sem¬ 
miből egy egész kis világ alapját 
vetették meg, a magyar színmű¬ 
vészet alapját. Ki ne emlékeznék 
vissza örömmel a rögtön fölme¬ 
rült ragyogó tehetségekre, a 
nagyra törekvő nemes tűzre, 
mely Őket lelkesité, s az élvekre, 
melyeket a mindig szaporodott 
közönségnek szerzének. 

Fáncsy Lajos fennt elősorolt 
régibb színészeink között az elmé-

letileg is képzettek s tudományos készültségüek közé tartozott. Nem¬ 
csak a színpadon, mint működő színész talált elismerésre, hanem a 
nemzeti színház igazgatásába, művezetésébe is befolyt, s az első 
rendezés körül is vannak érdemei. Született 1809-ben Pécsett, hol 
atyja, Fáncsy Imre, káptalani hivatalnok volt. Első tanulmányait 
a pécsi gymnasiumban végezte. Innen a pesti egyetemre küldték 
szülei, hol már 1826-ban oly határozott ragaszkodást tanúsított a 
nemzeti nyelvhez, hogy az akkori nagyhirü tanárnak, Imre János¬ 

nak magyar nyelven irt philoso-
phiája nyomán, néhányad magá¬ 
val magyar nyelven tette le a 
közvizsgát. Az "akkori időkben 
ezt méltán eseményül lehetett 
tekinteni. 

A színészethez már pécsi ta¬ 
nuló korában nagy kedvet ka¬ 
pott, midőn a sz.-fehérvári társa¬ 
ság ott játszott. 1829-ben pedig, 
midőn Pesten a Beleznay-rondeL 
Iában Ballá igazgató színtársu¬ 
lata íelüté sátorát, annyira gyö¬ 
keret vert a színészet iránti haj¬ 
lam elméjében, hogy bölcsészeti 
tanulmánya mellett nagy szorga¬ 
lommal hozzá látott a szépmű¬ 
vészeti olvasmányokhoz is, mint 
a magssabb színészet elmarad-
hatlan kellékéhez. 

Ugyanaz évben határozottan 
eltökélte magát az akkor tiz-
szerte rögösebb s tövisesebb szí¬ 
nészi pályára, melyre, miután 
legelső kísérletét a Beleznay-
rondellában tévé, mint vándor 
színész, s mint a Könyves Máté 
igazgatása alatti, s Váczon mű¬ 
ködő társaság tagja lépett. 

A merre a társaság járt, 
mindenütt figyelmet ébresztett a 
fiatal Fáncsy, kinek uj modern 
magasabb műveltséget s értel¬ F Á N C S Y L A J O S. 


