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I X . I*his p á p a . 

A római pápa a bibornokok kollégiumának választása utján 
jut trónra. A bibornokok száma 70-re van határozva, de ritkán 
történik, hogy minden hely be legyen töltve. A bibornokok na
gyobb része Rómában s a római tartományokban lakik, Olasz
országon kivül csak a 
külön tartományok prí
másai, s a nevezetes 
városok érsekei tart
hatnak igényt a kine-
veztetésre. Az ausztriai 
birodalomban jelenleg 
az esztergomi érsek, a 
ki egyszersmind Ma
gyarország primása; 
továbbá a bécsi, prágai 
és zágrábi érsekek ru 
háztattak fel a bíbor
noki méltósággal. 

A bibornokok ün
nepélyes alkalmukkal 
világos vörös selyem 
kelméből készült papi 
öltönyt viselnek, ha
sonlót a püspökök öltö
zékéhez, csakhogy a 
ke lme , me lybő l az 
utóbbiak ruházata ké
szül, a világos meggy
szint inkább megköze
líti. A bibornokok közt 
három rangfokozati kü
lönbség létezik. A leg
előkelőbbek bibornok-
püspökök, azután jö-
nek a bibornok-prez-
biterek, s végre a bi-
bornok-diakonusok. Az 
első és utolsó rangfo
kozat béliek többnyire 
Rómában és a római 
tartományokban van
nak, mig a középső 
rangbeliek szerteszét 
laknak az egész ismert 
földkerekségen. A bi-
bornokság azonban 
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nincs összekötve a primási vagy érseki székekkel, mert a kinevezés 
mindig csak személyes érdem következtében, az illető fejedelmek 
előterjesztése folytán történik. 

A Rómában lakó bibornokok közöl, többen vannak, kik az
előtt valamely szerzet 
tagjai voltak, azonban 
püspöki székre emel
tetvén, később a bíbor
noki méltóságot elnyer
hetek. A szerzetesek 
közöl kinevezett bibor
nokok megtartják szer
zetük öltözékének sza
bását, azonban a vilá
gos vörös selyemkel
mét ők is viselik. — A 
bíbornoki vörös bár
sony kerek kalap, az 
egymásba font s lefüg-
gö bojtokkal, csak disz
ruházat, a mit ünnepé
lyes alkalmakkal, egy 
arra kirendelt papisze
mély ezüst tálczán szo
kott hordani. A bíbor
noki elnevezés azon vi
lágos vörös bársony 
palásttól veszi eredetét, 
melyet a bibornokok 
egyházi szertartások 
alkalmával viselnek, s 
mely hosszan lefügg 
vállaikról, ugy hogy a 
palást végét egy más 
papi-személynek kell 
felfogni. 

A midőn a pápa 
meghal, a legidösb bi-
bornok uj választásra 
hivja meg a bíbornoki 
kart. Az ut fáradsága 
s az idö rövidsége 
okozza, hogy a külföl
dön lakó bibornokok 
közöl nem sokao^utifcjĵ V 
nak Rómába a válatfc-i- J 



tásra. Azonban a vasutak s gőzhajók e részben változást okozhat
nak. A pápa a bíbornoki karból választatik. Szokásba jött, hogy 
a bibornokok, felváltva, egyszer olyan pápát választanak, a ki va
lamely szerzetből lépve e méltóságba, főleg egyházi előnyök meg
szerzésében fogna fáradozni, annak halála után a választásban 
különösebben az államférfiúi tulajdonok vétetnek tekintetbe. Ter
mészetesen, hogy e megkülönböztetést nem kell szószerint érteni, 
mert a pápák között elegen vannak, a kik az egyháznak mint fő
papok , « az Egyházi államnak mint világi fejedelmek egyiránt 
javára axo^gáltak. 

A választások megkezdődvén, a bibornokok az arra kirendelt 
palotába mennek lakni, s ott ájtatos gyakorlatok között visszavo
nult életet folytatnak. Ez az úgynevezett konklftve. A szavazás 
írásban történik; az elzárkózás pedig megakadályozza az összebe
szélést, vagy netán a választási pártok alakulását is. 

A szavazás mindaddig foly, mig a bibornokok közöl valaki 
átalános többséget nyert. Ha a szavazatok szétágaznak, lelki gya
korlatokat tartanak, s böjt rendeltetik. 

Azon órában, melyben a bibornokok egyike megnyerte a szó
többséget a pápaságra, Róma minden templomának harangjai 
megszólamlanak, B a Szentangyalvár ágyúi megdördülnek. A nép se
regesen tódul a szt. Péter-temploma elé, s a legidösb bibornok a 
templom erkélyén megjelenvén, latin nyelven mondja : „Annuncio 
vobis gaudium magnum, habemut Pontificem", (Nagy örömet hirde
tek nektek, van pápánk.) Itt aztán megmondja a választottnak csa
ládi s keresztnevét, utána téve, hogy az uj pápa mily nevet vett 
fel, mely alatt uralkodni fog. 

A jelen nehéz időkben uralkodó római pápa, IX. Pius született 
Sinigagliában (Ancona mellett) maj. 13-án 1792. Előde X V I Ger
gely (Morus Capellari) szerzetes rendből való volt; Pius pápa a 
főnemes Mattat-Feretti családból származik. Kora ifjúságában ka
tonai szolgálatra neveltetett, azonban gyenge egészsége s még in
kább vágyai csakhamar az egyházi rend tagjai közé vezérlék öt. 
Mint áldozár több ideig káplán volt Róma varosának egyik árva
intézetében. Később Mugi bibornokot követé Dél-Amerikába, 8 
Chili tartományban apostoli helytartóságot viselt. Visszajővén Eu
rópába, 1829-ben Spoletoi érsekké neveztetett. 1832-ben az Imolái 
érseki széket foglalá el, s az akkori pápa megbizá őt, hogy szelíd
séggel és engedékenységgel igyekezzék a forradalmi szenvedélyek
től elragadtatott népet a törvényben megirt útra téríteni Az uj ér
sek .különösen adakozási s jótékonysági hajlamairól lett ismere
tes. 1840-ben elnyeré a bíbornoki méltóságot. 184b' ban pedig 
35 szavazattal, rövid ideig tartó konklave után, a pápai székbe 
emeltetett. 

Rajzunk IX. Pius pápát, papi de nem a templomi szertartá-
aos öltözetben tünteti elénk A pápa ünnepélyes alkalommal a püs
pökökhöz s bibornokokhoz hasonló szabású öltönyt visel : a szin 
azonban nála tiszta hófehér. A hármas korona (tiara) a keresztbe 
tett kulcsokkal a pápaság lelki és világi hatalmának jelvénye. A 
tiarát azonban a pápa nem viseli, csak utána hordják azt a legün-
nepélyesb szertartások alkalmával; a templomban a pápa is csak 
püspök-süveget visel, melynek formája a régi zsidó főpapok föve-
géböl vette eredetét. 

IX Pius pápa uralkodása napjait nem számithatja a pápaság 
csendes, nyugalmas és boldog: évei közé. A történetekből tudjuk, 
hogy az olasz nép, 1847-ben már félreértette a pápa törekvéseit, s 
oly reformokat várt, melyeket az meg nem adhatott. Azonban az uj 
pápa trónra lépését átalános amnesztia hirdetésével dicsőité meg. 
A körülmény, hogy e rendszabály által több mint 2000 száműzött 
és bebörtönzött egyén nyerte vissza szabadságát, elég világot vet 
az ottani állapotokra. 1848 ban a forradalom elhatalmasodván, a 
pápa a nápolyi tartományban fekvő Gamta várába vonult. A forra
dalmat franczia fegyverek verek le, a pápa 18. havi távollét után 
visszajött ugyan Rómába, de a franczia hadak is mind e mai napig 
ott vannak az „örök városban." 

Pius pápa, szt. Pétertől számítva, e méltóságban a 259-ik. A 
veszélyek, melyek a pápa világi hatalmát legújabban oly komolyan 
fenyegetik, a politikai lapok hasábjaiból tulböven ismeretesek. 

A „Pápa és a kongresszus" czimü hires franczia röpirat meg
jelenése óta az Egyházi állam ügye előtérbe nyomult, s ugy hisz
szük, a kath. egyház fejének arczképe és rövid életirása most két
szeresen fogja érdekelni olvasóinkat. 

Hattyúdal. 
Rövid volt ez élet : de pályám lejárta, 
Közel már a halál, egy két perez van hátra; 
Jertek közelembe, búcsúzom tőletek, 
Eszmény, rokon, barát, az Isten veletek! 
Majd ha szól az angyal intő harsonája, 
Összejövünk ismét a feltámadásra! 

Al ig virult éltem, lefordult virága, 
Egy sötét éjszaka mérget t'uvalt rája — 
Mos t , érzem, elér már az a hosszú alom, 
Mely után a hajnalt oly nehezen vároji . 

A kik itt maradtok, tietek az ( élet, 
En majd a halálban uj éltet remélek; 
Add ig , kik fejemnél leborulva álltok, 
Meg ne könyezzetek, kedves hiv barátok. 

Engem meg nem tör a halál gondolatja, 
A z örök reménység szebb jövőm mutatja : 
Nagy zivatar után szebb a madárének; 
A sírok nyiltával lesz csak szép az élet. 

Gondotokra bízom, kedves j ó anyámat; 
ő legdrágább kincsem, kiért halni fájhat, 
Szeressétek, mintha csak tiétek lenne, 
Értetek is forrón és hiven ver keble. 

Vágya im, reményim, hisz',,ti velem jöttök! 
E g y életből másba, uti-társul köztök : 
De te , kebelemnek fényes ideála, 
T e itt maradsz, reád az égnek áldása. , 

Tetteim, munkáim, rövid mult emléke, 
Ti kijöttök halni síromnak földére, 
S ha nem követtek is tul már a hantokon, 
Bajtatok könyezni, ugy érzem, nincs okom. 

A köd szemeimen, keblem kezd hűlni már, 
Megnyílik előttem a messze láthatár : 
Most csak egy áldó szót hadd hulljak tőletek, 
Eszmény, rokon, barát, az Isten veletek; 
Mujü ha szól az angyal intő harsonája, 
Összejövünk ismét u feltámadásra! Cl. K. 

T ö r ö k történet írók e lőadása m a g y a r eseményekről . 

II. Esz tergom bevétele. 
P e c s e v i török történetíró kézirata után közli VÁMHKRY Á R M I N . 

Esztergom, a Duna partján levő magas hegyre sok bajjal és 
fáradsággal épült várnak a neve, melyet rajzolni vagy leirni épen-
séggel lehetetlen. Leginkább említendő egy csuda-látványu bál-
ványház (templom), melynek falai sok tarka színnel és különféle 
festményékkel diszesittettek és melynek mihrab ') helyén egy mes
terséges kup létezik. Szóval, ily épületet a világutazók egyike sem 
látott. 

A magas vár tövénél elrohanó Duna egy 40 — 50 rőfnyi kerü
letű nagy kereket hoz forgásba, miáltal a mindeddig hallatlan 
művészettel készült vízvezeték megtelik. Épen száz esztendeje, 
hogy e város az izlám kezébe esett és e mü egészen mai napig 
semmi kijavítást nem igényié tt. — Az első csatorna a vizet a vár 
tövénél levő nagy medenczébe viszi, mely innét 460 rőfnyi magas
ságú szük csövekben a várba szorítva, ott egy szüntelenül folyó 
kútba kiömlik. — A várbani palota szintén egy a maga nerrében; 
mesterséges csoda-épület; falai friss, eleven színű festményekkel el
látva, előcsarnoka (dehlii) és tornáczai gyönyörű oszlopokon nyu-
gosznak, és az egész annyi czifraság mellett oly szilárd, hogy a 
négy-ötszörös ostrom alkalmával felvetett aknák legparányibb kárt 
sem okoztak. E bámulatos helyet láttam, de leirására őszintén meg
vallom, képtelen vagyok. — Tőszomszédságában a kis város (ro-
rut t&agyr) környületén kívül, a nagy város (varus kehir) fekszik, 
ez utolsó sok díszes templommal van tele, de leghitványabbikának 
lefestésében is az én ecsetein csak szégyent vallana. 

Azon időben, midőn a világ ura (Szolimán) Bécs várát ostro
molván, a német királyt erősen szorongatta, akkor az Esztergom
ban kormányzó ersíAt (ersik — érsek — a pogányoknál egy a ró
mai pápánál két fokkal lejebb álló papi hivatalnok.) Bécs alá jött, 

'•) M i h r a b a mecsetek keleti részén levó emelvény, hol az imám (oltár) áll. V. A . 



ott hódolván, Jánossal, a budai királyival kezet fogott. Későbben 
Ferdinánd, János ellen indulván, ezen érsekkel összeveszett, Esz
tergomba sok spanyol és német puskást rakott, és igy a várat 
csempészkedö módra birtokába kerítette. 

Nevezett hó 22-dikén (Rebiül akhir 948, azaz 1543 jul. 29) a 
sátrak az esztergomi térségen felültettek, s hegy és völgy az izlám 
harczosokkal megtelt. A várba zárt pogányság a spanyol és német 
sereg válogatottjaiból állott, kik vitézségökbe, sokaságukba és a 
vár szilárdságába bízva, nemcsak Bánczot ásni, követ hajigálni, de 
még bepillantani sem engedtek. Puska- és ágyúgolyókat oly meny-
nyiségben szónak, hogy a vár körül senki, nem hogy fejét, de még 
ujját sem merte fölemelni. — Hála Istennek, az igazhivők ezen 
elszántságtól nem féltek, és egyes csapatokba osztva, a lövöldözést 
megkezdték. Dsemaziül evvel 4-dikére az átalános roham kihirdet
tetett. — A hitbajnokok, kitűzött helyeiken készen állva, oly ret
tenetes mohósággal neki törtek, hogy az egész táj a feltámadás 
szinét ölté magára, és az Allah ! Allah! zugástól a pogányok szive 
ketté hasadt. E harczban mindakét részről sokan elestek; Dsindi 
Szinán bég a tengernagy, Zehrimár Mohamed bég a vértanuk so
rába fölvétettek. 

E roham a pogányok szivébe csüggedést hozott, úgyannyira, 
hogy nevezett hó 6-dikán már bocsánatért könyörögtek. Á padisah 
kérésüket meghallgatá, a bástyákra a félholdas zászló tüzetett és a 
hely még az nap az izlám városok sorába lépett. 

A pogány történetírók azt állítják, hogy a dögökkel megtelt 
és undokká vált vidék az ö embereik által kitisztittatott, a miért 
ezek sértetlenül hazájokba visszamehettek. Igaz, ez ugy volt, de 
magában véve oly győzői kegyelem volt ez, mit más padisah nem 
igen gyakorolhatott.-

Másodnapra, pénteken, a nagyúr pompás kíséretével a bájos 
palota és hatalmas vár szemlélésere kirándult, mire a templomból 
rögtönzött mecsetben a pénteki imádság végeztetett. — Az igazság 
kiszolgáltatására egy Kadi, a helybeli rend fentartására egy Dez-
dár (tolvaj-biró) neveztetett. A vár, kerületével együtt, a budai 
szándsákba kebeleztetett; várparancsnoknak visszahagyván Johja-
pasazade Mohamed béget, kinek egyszersmind azon rendelet ada
tott ki, hogy az államkincstárból fedezendő költségeken a bástyák 
és íalak károsított részeit kijavíttassa. 

I I I . Ta ta és Vi l lany vá rak elpusztítása. 
Nevezett hó 14-dikén a nagyúri sereg Esztergom alól kimoz

dult és a Tata nevil hires várhoz közel megszállott A várban levő 
hitetlenek az izlám sereg hét birodalmat rendítő zajától annyira 
megijedtek, hogy ezek erősségüket elhagyva, futásnak indultak. 
Egy nagyúri fermán következtében a vár, miután minden kincsei
től megfosztatott, földig leromboltatott és további birtoka haszna-
vehetienné tétetett. 

Innét a Bakon-dág (dág=hegy) páratlan magasságú hegynél 
fekvő Vilan (Villány) várának tartatott. Ez a hely, mely zsiványok-
nak s haramiáknak (törökül -.harami, azaz, kik Aara»=tiltott dolgot 
tesznek) szolgált fészkűi, annyira elpusztíttatott, hogy későbbi fel
építése lehetetlenné vált. — Vilan még most is puszta romban 
fekszik; az előbbi (Tata) hamvaiból újra felemelkedett, de sok jött
ment népnek tanyát ad, kik aztán az izlám határszéleket egyre 
nyugtalanítják. 

A boldogságos nagy padisah (Szolimán) korában, Hamza-
bég, a fejérvári mirliea (ezredes) embereiből többen Tatára fog
ságba kerültek. Ezek egyik pajtásukat Hamzabéghez küldik alat
tomban azon hirrel, hogy ha éjjel a várnak bizonyos részére jö-
hetue, ők támadását lényegesen elösegitnék. Hamzabég, csupán a 
fejérvári harczosokkal, a nevezett fogoly útmutatása nyomán, a 
helyet kezére kerítette, és számtalan kincs birtokába jutott 

Máskor a boldogult padisah szigetvári hadjárata idejében, a 
pogányok egy nagy táborral Tatára ütöttek és újra bevették. — 
Ekkor Budán Arszlán basa volt a helytartó, kinek nyíltszívű barát
ságos jelleméről igen furcsa történetek élnek a nép száján. Különcz 
magaviselete miatt öt sokan félőrültnek bélyegzik, és azt állitják, 
miszerint ezen sajátszerűsége lett volna az oka, hogy a boldogult 
szultán, Szigetvár felé tartván, őt Harsán nevű falunál kivégez
tette. 2 ) (Áldja meg az Isten örök irgalommal!) 

*) Vagy jobban mondva, Szokoli Mohamed, a fóvetér tette est, ki unoka-öcscséoek 
szánta a jó zsíros bndai helytartóságot. V. A 

IV. Arsz lán basáról , a bndai hely tártéról. szóló adoma. 
Egyszer egy nagyúri fermán az egész birodalomban tartandó 

átalános ünnepélyt rendelt. Budán is az utczák, főterek és csarsik 
(vásártér = bazár) nagyban felczifráztattak és mindenki tehetsége 
szerinti mulatságokat csapott. A nevezett basa (Arszlán) ÍB e napon 
a város nyilvános helyeit bejárván, a közép-csarsi (vaszat-csarsi) 
álló Ólra dsomihoz- (közép mecset) közel, egy szeméthalmon egy 
szegényt látott, ki ott egész kényelmesen egy darab vesepecsenyét 
készített magának, de ki a basa közeledésére rögtön felugorva tá
vozott. Arszlán basa a szeméthalomra fölment és kíséretének bá
mulatára a pecsenye mellé leülvén, felkiálta : „Ni, ez aztán igazán 
dinom-dánomra termett hely; híjátok vissza a szegényt!" A cselé
dek ezt (ki pogány napszámos volt) azonnal előhozták, a basa maga 
mellé ültette és vele mulatni kezdett. Egykét pohár ürítése után 
felrészegen vagy már egészen becsípve (törökösen: átizzadva), Arsz
lán basa felkelt, s a napszámos kezét megragadván igy szólt: „En
gedelmet, ezer engedelmet, hogy csendedet háborgattam!" A sze
gény pogány megdöbbent és egy szó sem olvadt le ajkairól. Ekkor 
a basa újra kezdé. „Hallod-e, elfogadod-e pajtásságomat?" (kar-
daslyk.) Ez mit szólhatott egyebet, csakhamar ujját megvágja és 
egymás vérét nyalogatván, pajtások lettek. 3) Erre még néhány po
harat fölhajtottak és a basa folytatá : „Lásd, nem illik, hogy nekem, 
muzulmánnak, pogány pajtása legyen. Gyere, légy te is muzul
mán!" A szegény napszámos beleegyezett, & mire ajándékokkal 
halmoztatott, egy sebészt is elöhittak, ki öt ott helyben törökké 
változtatta. — A nagy dob és sípok megszólaltak és a vigadásnak 
vége nem szakadt. 4 ) 

Arszlán basának sok ily furcsa csinyjait ismerjük, de emlitésük 
e szűkre szabott könyvben nem lenne helyén A padisah nem sze
rette ezen tetteit és valahányszor jelenlétében erről beszéltek, azt 
szokta megjegyezni : „Szükség, hogy annyi okoB helytartőim kö
zött egy (budala = buta) bolond is találkozzék!" — Mindamallett 
a budai puskaporgyár és a kéneső-ásatások e basa közhasznú mü
vei sorába tartoznak. 

8 ient- lé leki templom r o m j a i ( V ö r ö s barátok kolos tora) . 
(Borsodban.) 

Azon romok is, melyek rajzát lapunk mai számában közöljük, 
tanúsítják, hogy sok igazságtalanság van azon vádban, mely őse
inket inivrletIon, durva népnek állítja s tölök a művészet iránti fo
gékonyságot megtagadja. Sőt inkább, e romok is annak bizonysága 
gyanánt állnak fenn mai napig, hogy apáink a haza legkiesb tájé
kain isten dicsőítésére, a vallásos és erkölcsi érzelmek s a nemes 
izlés emelésére a művészet remekeit, fönséges alkotású egyházakat 
és kolostorokat állítanak. Sirathatjuk a romboló harezokat, melyek 
amaz emlékeket elpusztiták, de a mai kor vigasztalást meríthet 
azon tudatból, hogy a nemesebb törekvések utja, bár százszor meg 
lön szakasztva, de mint annyi szép maradvány tanúsítja, dicsőén 
meg vala kezdve c hazában is. 

Borsodmegye gyönyörű hegyes része, az úgynevezett Bükk, 
sok természeti s művészeti ritkaságot rejt magában. Leggazdagabb 
e tekintetben Diósgyőr regényes határa (melyről még máskor is 
Bzólandunk); itt minden lépten nyomon egyegy elragadó szépségű 
tájkép tűnik szemünkbe. Ezek között egyik legbájolóbb hely az 
ó-hámor fölötti Sz. Lélek hegye, melynek legmagasabb pontja a 
Könyöklő nevű kopár sziklacsúcs, honnan felséges kilátás esik a 
Bükk sűrűen ölelkező hegylánczaira, s honnan az Alföld végetlen 
rónáit egész a Tiszáig beláthatni. 

- A Könyöklő alatt, benn a rengeteg erdőség sűrűjében egy 
nagybecsű kincs, a régi kornak egy bámulatva méltó mümarad-
vánva rejtezik. Itt van a fákkal és cserjékkel sűrűn benőtt romja a 
szentléleki egyháznak, melyet a XIII század vége felé az Ákos 
nemzetségből való Ernő bán fia épített, ki később Róbert Károly 

I alatt Magyarország nádora és Borsodmegye főispánja volt. 0 ala-

*) Kan jnlamak ss vért nyalni, még most w nagy szokásban van a torok népnél 
, valami szorosabb barátság kötésénél Innét a kan kardmt -= vérpajtás, vérteatvér, család 
tagnak tartatik, ó pajtásának az egész világ elótt elleplezve tartott nejét fátyol nélkül 

: láthatja. — Kinek ne jutna itt eszébe a-régi magyarok eskü szertartása? Igy még sok más 
1 érdekesre is akadnak, ha magánk forgatjuk a keleti irományokat, nem biaván más idegen 
I szomszédjainkban. A keleti népet illeti leginkább a keleti nyelvek tanulmányozása V. A. 

*) Kagii tata könyvtárában találtam Pecsevi egy kéziratát, melyben ezen epizód 
még tovább szövetik, és mely szerint az uj renegát Znki = mulatságos nevet kapva, a 
basa lányát nóttl veszi. V. A. » 



pitá a tudományos és művészetkedvelő pálos ssersetesek (paulinu-
sok, vörös barátok) diósgyőri és szentléleki kolostorát s tiszta és 
fönséges stylban épített egyházait, melyekben utóbb leghíresebb 
fejedelmeink, mint Nagy Lajos, ennek leánya Mária királyné, Zsig
mond, Mátyás király, többször megfordultak s emeltek fohászokat 
a királyok királyához. 

A szentléleki régi egyház romja mindössze néhány góth iv-
boltozatból s egy kapuzat (portai) darabjából áll, de a legneme
sebb ízlésű építészet nyomai világosan láthatók rajta. Az egésznek 
alaptervezete s egykori nagyszerűsége tisztán kivehető az idö s 
romboló kezek által kíméletlenül feldúlt maradványokból. E kő-
halmazon már gyakran örömmel legeltették szemeiket azok, kik a 
művészet szépségei iránt érzékkel birnak. 

K. a I r o. 
Kelet sajátos képei közé tartozik Kairó, fővárosa a Nil folyam virányá-

nak, mellyet mi Egyiptomnak nevezünk. Ka i ró , arabul Masr El Kabira (a 
győzelmes), mintegy harmadfélszázezer lakossal bir , ezek közt körülbelől 
12,000 kopt, 2000 görög s 8000 egyéb keresztyén találtatik, a többi mind 
arab eredetű mohamedán. A fő ut Londonból Keletindia, Bombay és Kal
kutta városába Kairón vonul keresztül s azért látni ebben európai fogadókat 
vendéglősökkel, pinczérekkel, továbbá európai kényelmet, fényűzést, angol 
árukkal telt boltokat, konsuli 
épületeket farkányos (frakkos) 
és glacé-kesztyüs lakókkal és 
az Esbekijek-téren sétányt, hol 
párisi divat után öltözött nép 
hullámzik föl-alá. 

D e ez európai világ csak 
e sétányra s az ebbe nydó ut
czák elejére látszik szorítkozni; 
sőt magán a sétányon is már 
képviselve láthatni a keleti 
elemet, s mihelyt ismét valaki 
a mellékutczák egyikébe té
ved, elveszti szemei elől nyo
mát is a nyugati polgárisodás-
•ak e az ezeregy éjszaka képeit 
látja maga előtt kitárulni: 
mert itt minden a régiben van 
még, mint volt tán Saladinnek, 
a saraczénok szultánjának ide
jében. 

A z utczák, három vagy 
négy kivételével, szűkek, szög
letesek, mert a legtöbb ház 
emelete kiebb van épitve a 
földszintnél, és homályos-ár
nyékosak, miután menyezet-
kép az átellenes házak egyiké
nek ereszétől a másikéig pony
va van kifeszítve, hogy védje 
az utczán járót a nap heve el
len. A házak földszine legna
gyobb részt f a r a g o t t sárga 
négy-zegü mészkőből, emelete 
téglából van épitve s fölváltva vörös és fehér vonalokkal kifestve, a tető mind 
lapos. Üvegablak csak az európaiak, az alkirály s néhány bey és basa lakát 
díszíti; a többi házakon azekréuyszerüleg kiálló erkély, az úgynevezett mas-
rebijek, látható, melyet üvegtáblák helyett farostély fed. E rostélyok uéha 
a legkellemesebb alakkal bírnak, ugy hogy messziről himzésnek vélnó az em
ber. Igen gyakran látni kerek ivajtókat, mesterileg szemöldök- és félfával, 
igy egyéb építészeti szépséget a szaraczén miveltség korából — és meglepő, 
midőn a szük utczán valamely házajtó megnyílva, azon belől tornyocskák-
kal , faragott karfákkal, csigádad oszlopokkal körülvett, csergedező ugró-
kuttal ellátott s kirakott talajú udvart pillant meg a szem, melyben az 
épületet bananbokrok veszik körül, sudaras pálmák árnyékozzák be , nö
vényindák csüggik körül s felfutó növények zölddel bevonni igyekeznek. 

Kairónak három szélesebb, a közlekedésre szolgáló utczája van, ezek közt 
tamét van egy , melyet ú'íutczának lehet nevezni. Itt a házak földszintén 
bol tok vannak, de ezek nem egyebek, mint az utcza talaján fólül három láb 
magasságra kezdődő és négy láb mélyre a falba beható fülkék. Ezeket mind 
csapóajtó zárja, melyek fólnyitáskor megtámasztatván, a bolt előtt egy
szersmind ernyőt képeznek. Ezekben teljesiti a babuskészitő, csibukesztergá-
lyos, kolompáros foglalkozását, az előtte járó-kelő közönség láttára, hallatára, 
itt várja a kereskedő közönyös türelemmel, áruja mellett ülve s egyik ke
zében olvasót, a másikban csibukot tartva, a vevőt. 

A z utczán tarka vegyületben hullámzik, tolong a sokaság, gyalog, lo 
von, szamáron, tevén, fehér, vörös vagy zöld turbánban, égkék, barna, na
rancssárga, lángszinü, feketeazinü vagy barna, és fehércaikoe kaftánban, gaz
dagon hímzett dolmányban, tarka övben éa mellényben, vörös vagy kénsárga 

S z e n t l é l e k t e m j l t m romj i ( l loraodhan) . 

hegyes felcsapott orrú czipőben ;rongyos fcllah-k pamut foszlányban, katonák 
fehér egyenruhában, arnauták, öveikben mindenféle gyilkoló szerszámmal, a 
puszták beduinjai fekete hajjal, hunyorgó, félig zárt szemmel, néger-arczkifeje-
zésü, hanem rabszolgás ékes ruhában, Mekkába vándorlók, kolduló dervisek 
(mahomed barátok) sajátos, csúcsos süvegben, bozontos hajjal, szakállal,ron
gyos ruhában, melyek a távol Indiából, Marokkóból vagy Bumeliából za
rándokoltak ide, fényesen Öltözött beyk, szép lovakon, szénfekete abissziniaia 
hófejér ruhában, görög pópák, kopt irkászok, katholikus barátok, angc 
misszionáriusok, kiket fehér nyakravalójukról azonnal föl lehet ismerni stb 
tolongnak egyremásra az utcza hosszában; továbbá láthatni akárhány foga
tot keleti öltözetű kocsissal, tevét málnákkal, malomkövekkel megterhelve, 
szamárhajcsárt, vízhordót. . 

E közben meglehetős nagy lárma fejlik ki. Guardia! Guardia! kiát 
az uri fogat előtt szaladó a ostorát durrogató kengyelfutó; Rigtak! Riglak! 
Serualak! szól a lovas és szamár hajcsár; a pénzváltó ptasztereit csörgeti 
utczaszögleten; a vizhordó rézcsergetyüjét rázza; a bivaly, teve, kecske stb. 
mind a maga saját nyelvét hallatja. — Néha távolról lármás zene hallatszik, 
a sokaság feje fölött egy vörös mennyezet lebeg. Itt valami ünnepélyes szer
tartás megy végbe. Elől egy fiu, kit környülmetélésre visznek, gazdagon ékí
tett lovon; utána egy csoport lefátyolozott nŐ, kik rokonukat fürdőbe viszik, 
hol menyegzőjére föl fogja diszitni magát. Majd ismét siralmas hangok s te
mető kiséret közéig; elől dervisek tarka zászlókat visznek, utánuk a szőnye
gekkel letakart koporsó, a fejnél turbánnal ékitve, ezt követik sorban hár
masával négyesével a sirató nők, kik „ a ház oroszlána" fölött jajvaszékelnek. 

E zugó zsib íjjal ellenkezőleg, Kairóban az est és reggel csendes, mert 
itt későn szokás fölkelni s al
konyatkor már üresek az ut
czák; s napnyugtakor a hajnal
ban csak a minaretekből (me
csettornyok) hangzik a mueddin 
hangja, mely imára hívja az 
igazhivő muzulmánt. A f'őme-
csetek egész nap nyitva állnak 
még a nem-mahomedanok előtt 
is, s mivel ezekben hűsebb van, 
mint a magán házakban, csar
nokuk oszlopzata alatt egész 
sereg hivalgó őgyeleg, beszél
get, eszik, sőt sokat lehet látni 
varrni és fonni ÍB . A mecsetek 
némelyike meglehetős téres, 
de a legtöbb közőlük félrom. 
Rendesen nincsenek befedve, 
hanem csak négyszeg bástyá
ból állnak, melyet belől oszlop-
folyosó fut körül, udvara szo
ros s közepén kis kuptetős 
épület áll és egy kut. A négy
szög bástya egyik oldala Mekka 
felé van fordulva s e mellett az 
oezlopfolyosó szélesebb, köze
liéit van a szentély, egy kerek-
ivü fülke, ettől jobbra a szó
szék áll, mely előtt van azon 
oszlopos, lapostetejü szín, mely 
alatt a Koránt szokás fölolvas
ni. A z udvart a nap ellen né
hol gyékény nyel aggatják be; 
a talaj kövezett, gyakran színes 

márványnyal; a falak fehérre meszelvék, beírva mondatokkal a Koránból. 
Minden ily mecsetnek, valamelyik szögletéből magas, karcsú torony nyúlik 
fel, több rendbeli karzattal ellátva, melyről a mueddin szokta a hívőket imára 
összekiabálni. A nagyobb s régibb mecseteknek több ily tornya van. A ré
gibb mecsetek oszlopokkal, boglárokkal, kerek ivablakokkal, fülkékkel, czifra 
faragású rácsozattal, könyöklőkkel s bevésett mondatokkal ékeskednek. 

Kairó számos mecsettel bir; a legnevezetesebbek közé tartozik Hasszán 
szultán mecsetje. A népmonda szerint, Hasszán szultán, midőn e mecset már 
készen állt, az építőmester két kezét levágatta, hogy több ily szép imaházat 
soha és seholse építhessen. 

A váracs, kaszárnyák és kormányépületek közöl emelkedik ki az uj me
cset, melyben Mehemed Ali , volt egyiptomi alkirály, nyugszik eltemetve. Kar
csú, magas, merész építésű tornyai, szép nagy kúpjai, pazar márvány-, arany-, 
sárga alabástrom-, s tarka üveg-diazitményei s az egészen elömlő j ó izlés 
által, ritkítja párját a mohamedán mecsetek közt, hahogy azok közt első he
lyen nem áll. — Ezeken kivül Kairó alig bír még valami nevezetességgel. A . 
kormány-épületek, kaszárnyák kevés ízléssel épitvék. A vár csak azért neve
zetes, mert romlatag bástyáiról gyönyörű a kilátás a Nil folyóra, a lybiai 
pusztákra s a pyramisokra. 

Á t a l á n o s mii- és rég i séytár iat Pesten 1861. évben. 

A tárlatok, nyilvános kiállítások eszméje az ujabb idők talál
mánya, melynek az ipar, tudomány és művészet emelkedése, az 
azon szakba tartozó ismeretek terjedése, a létező hiányok, szüksé-



gek felismerése s betöltéíe szokott következni nyomában. Olvasó
ink emlékezni fognak a külföld óriási iparmű- és gazdasági kiállí
tásaira s azon szerényebb, de biztató kísérletekre, melyek e tekin
tetben a mult évtizedekben hazánkban is történtek. 

De nem ezek képét akarjuk most felújítani; egy nemes ezélu, 
szép és nagyszerű vállalatra kell felhívnunk a figyelmet, mely a 
lefolyt héten valódi tervvé érlelődött, melynek valósítására az 
első lépések már meg is vannak téve. Hála a magyar főúri osztály 
több hazafi-érzületü tagjának, s a tudományok és művészet számos 
lelkes barátjának, biztos kilátásunk van arra, hugy a jövő 1861. 
év nyarán hazánk fővárosában oly ténynek leszünk tanúi, mely 
ismét egy nagy lépéssel fog közelebb vezetni azon czél felé, melyre 
törekszünk, a szellemi fejlődés felé, a szellemi érdekeknek áldozók 

séges nemzeti Muzeumunk díszes és tartós végleges fölszerelését. 
— Ez lesz czélja azon átalános mü- és régiségtárlatnak, melyről 
a mult napokban több pesti lap már emlékezett, s mely, reméljük, 
magában egyesitendi mindazon művészeti és történelmi kincseket, 
melyek eddig magángyönyörüsógül öriztetuek nagyjaink kasté
lyaiban s az országban szerteszét vannak egyes hazánkfiai birtoká
ban; itt láthatjuk majd a hazai művészek azon gonddal készült 
müveit is, melyek eszméjét magasabb géniusz sugalta, s melyek 
átalánosabb méltánylatra, elismerésre tarthatnak számot. A tárlat 
3—4 hónapig lesz nyitva; elég idö arra, hogy mindenki, a ki csak 
teheti, kielégíthesse ismeretvágyát s meghozza filléreit azon köz
nemzeti czélra, Muzeumunk teljés bútorzárára, fölszerelésére. 

A tárgy sokkal fontosabb, semhogy a leglelkesebb viszhangra 

K a i 

sorába. Ha Isten éltet s a terv kivitele elé akadályok nem gördül
nek, a jövő évben a pesti nemzeti Múzeum csarnokaiban oly nagy
becsű gyűjtemények szemlélői leszünk, melyek először is tanúsá
got fognak tenni arról, hogy a Duna és Tisza népe a tudományos, 
művészeti s különösen históriai ismeretek terjedését óhajtja, azok 
forrásait fölkeresi; másodszor, hogy e nép egyes, szerencsé3b vi
szonyokban élő tagjai századok óta bírtak s máig is birnak azon 
érzékkel, mely a tudományos művészeti kincsek, s a történelmi 
emlékek megőrzésében nyilatkozik, az egész nemzet pedig ezek 
iránt figyelemmel, tudományos érdekkel, s a hol megilleti, tiszte
lettel viseltetik; végre pedig, hogy mi e műkincsek nyilvános 
bemutatásával egy jótékony, nemes czélt tudtunk párosítani, 
közrészvétböl emelkedett, de máig is közrószvétre szorult fen

ne tarthatna számot mindazok részéről, kik fel tudják fogni mind
azt, a mi nemzetünk mulhatlan, becsületbeli dolgai közé tartozik. 
Hogy a magyar közönség előtt ez eszme keletkezése teljesen isme
retes legyen, arra nézve a leghitelesebb adatokkal szolgálhatunk. 

Lelkes hazánkfia, gróf Zichy Edmund ur, másokkal együtt a 
gazdag, de anyagi hiányok miatt kellő díszben és czélszerűséggel 
máig fel nem állithatott gyűjteményeket szemlélve, évek óta [fog-
lalkozik amaz eszmével. A szerencsés véletlen ugy hozta magával, 
hogy a Múzeum nagyérdemű igazgatója, Kubinyi Ágoston ur, ki 
annak hiányait fájdalommal érzi s körében azok pótlására minden 

i kezeügyébe eső módokon folyvást segíteni ia iparkodik, szintén 
hasonló tervek valósításán gondolkodott, sőt a néhány évvel ez-

I előtt Brüsszelben jótékony czélra legjobb sikerrel rendezett ha-



sonló kiállítás részleteiről is megszerzé a szükséges adatokat. A 
két eszme találkozott s annak aristokratiánk és a mübarátok kö
rében számos lelkes pártolója akadt. — Nemsokára gróf Károlyi 
György ur meghíváséra, ennek pesti palotájában történt a köze
lebb érdeklettck első találkozása, hol az eszme bővebb megvita
tása után, az Akadémia alelnöke, b. Eötvös, az ismeretes mübarát 
gróf Waldstein János, gr. Károlyi Lajos, gróf Mikes JánoB, gróf 
Andrásy Aladár, báró Podmaniczky Frigyes, b. Wenkheim Béla, 
Kubinyi Ferencz, Érdi János, Lukács Móricz, Heckenast Gusztáv, 
Tomori Anasztáz, Barabás Miklós, Jókai Mór stb. jelenlétében az 
illető programm el is készült, mely most az engedély elnyerése 
végett felsőbb helyrejran fölterjesztve. 

A programm alapjául szolgált Kubinyi Ágoston múzeumi 
igazgatónak — ki betegsége miatt meg nem jelenhetett — a ta-
nácskozmányhoz intézett egy irata, melyet, hogy olvasóink a czélba 
vett kiállítás irányáról, terjedelméről teljes fogalommal bírjanak, 
főbb pontjaiban itt közlünk : 

„Min thogy — így szól az érdemes igazgató ur — minthogy tudomá
nyos, művészeti és ipari kifejlődésünkre számos tudományos intézeteink 

. között egy sincsen, mely annyi kútfőt és gazdag segédeszközt szolgáltatna, 
mint magyar nemzeti Muzeumunk, szükség, hogy kivált ezt minél virág
zóbbá és hnszonvehetőbbé tegyük, mivel azonban Muzeumunk régibb adós
ságai miatt, melyek különben évről évre törlesztetnek, még mindig sinylik, 
többféle módhoz kell nyúlnunk, hogy ezen nagyobb felvirágzást lehetővé 
tegyük. Biztat is azon remény, hogy, miután sikerült, részint adakozás 
utján, részint hangversenyek, virág- és termény tárlatok jövedelméből 12,000 
ftot a múzeumi parkra, aláirás utján 20,000 ftot a nemzeti képcsarnokra 
gyűjteni, és épen most a lelkes magyar hölgyek a múzeumi nagyterem kellő 
feldiszitésére nagy adományokkal járulnak; sikerülend szintén aláirás utján 
a kert két oldalán oly szükséges vasrácsnak folytatását, és a gazdag kőem-
lék-gyűjteményünk befogadására szolgáló árkádokat is létrehozni. Vannak 
azonban a Múzeumnak nagy belazükségei is, mik közé leginkább a gyűjte
mények czélszerü felállítására kívánt eszközök tartoznak. H o g y tehát ezek
hez minél könnyebben juthassunk, de egyszersmind lássék, mily művészeti 
kincsekkel birnak hazánkfiai, s ezáltal a szép iránti izlés is terjesztessék, 
czélszerü lesz, a nemzeti Múzeumban egy nagyszerűbb mükiállitást rendezni. 
Ezen kiállítás ideje lehetne j ö v ő 1860-iki június l-jétől augusztus 31-kéig, 
mely időszakba az évenkinti lóverseny, gazdászati kiállítás és két pesti vásár 
esik, miáltal a kiállítás nemcsak budapesti, hanem számos vidéki és külhoni 
látogatót nyerne 

A kiállítás állana bármely magyar embernek mübecsü tulajdonából, 
legyen ez akár honi, akár külföldi készítmény. A kiállítást műértők- és mű
vészekből áiló bizottmány rendezné, mely a beküldendő tárgyakat elfogadná 
és felállítaná, s azok megőrzéséről, valamint a bejövendő pénz mikénti fel
használásáról kezeskednék. Mivel pedig a kisebb és nagybecsű tárgyakat 
üveg alá kellene tenni, és igy ezeknek kiállítására bezárható szekrények 
szükségesek, nehogy ezekre felesleges költség pazaroltassék, kívánatos,hogy 
mindjárt oly szekrények készíttessenek, melyek a kiállítás után a Múzeum
nak átadatván, a múzeumi gyűjtemények befogadására és kiállítására szol
gáljanak. A z erre szükséges költség aláírás utján volna előlegezendő s a 
kiállítás jövedelméből visszafizetendő. 

A kiállitás tárgyai a következők lehetnének : 
1. Könyvészetiek (bibliographiaiak), és pedig : a) fametszetü nyom

tatványok (xylographiak), b) ősnyomatok (incunabulumok), c ) régi kézira
tok, d ) könyvkötési díszmunkák. . 

2. Ó-, közép- és újkori érmek, gemmák és pecsétek. 
3. K ő - és érezhőli szobrok. 
4. Festmények, még pedig : a) olaj-, b) pastell-, c ) aquarell-müvek; 

d) aczél- és rézmetszvények s kőnyomatok. - . 
5. Arany- és ezüst-ékszerek, úgymint egyházi edények, nő- és férfiék

szerek, házi edények és eszközök. 
6. Üveg - és porczellán-mütárgyak. 
7. Műesztergályos-munkák fából, csontból, kőből stb. 
8. MűasztaloB-munkák, úgymint : nagybecsű szekrények, asztalok, 

székek stb. 
9. A lőpor feltalálása előtti és utáni fegyverek, úgymint : nyilak, dár

dák, tőrök, kardok, buzogányok, pajzsok, sisakok, puskák, pisztolyok stb. 
10. Régi , történeti, vagy művészeti becsű hímzések; ide tartozván a 

ruhafélék is, úgymin t : gazdag egyházi öltönyök, vagy más nagybecsű törté
neti mezek, például az esztergami székes-főegyház koronázási s egyéb gaz
dag infulái, pluvialéi stb., az egri székes-főegyházban létező pluviale, mely 
hajdan Mária Terézia koronázási ruhája volt, g ró f Forrayné gyűjteményében 
létező, Mária Teréziának gazdag keresztelő-inge, herczeg Eszterházy fraknói 
várában levő Mátyás király öltönye stb. 

A z emiitett brfiazeli kiállitás 35,000 frank tiszta hasznot hajtott, a ter
vezett pesti kiállitás sokkal kiterjedtebb és nagyobb lehet, de nagyobb hasz
not is hajthatna, mely a múzeumi bútorzatra fordíttatván, e nemzeti intéze-

Ezen ajánlat folytán lön szerkesztve a kiállitás programmja, 
mely megerősítés végett febr. 25-én a nm. cs. k. budai helytartó
sági osztályhoz be is lőn nyújtva. Mint a kiállítást rendező vállal
kozók, a következők vannak az illető okiratnak aláírva : gróf Ká
rolyi György, gróf Zichy Edmund, gróf Waldstein János, b. Eötvös 
József, Kubinyi Ágoston, Lukács Móricz, Heckenast Gusztáv. Mind 
oly nevek, melyek a vállalat komolysága és sikerülte iránt teljes 
biztosságot nyújtanak. 

Ez utóbbit remélni kétszeres okunk van, ha azon meleg rész
vétet tekintjük, mely e tárgy iránt távolabb körökben már eddig 
is nyilatkozott. Lesz alkalmunk erről, ha a dolog a keletkezés stá
diumán tul lesz, gyakrabban hozni biztató értesítéseket; most a 

tünknek vajmi nagy előhaladásit eszközölné. — Kelt Pesten, febr. 23. 1860. 

Kubinyi Ágoston, 
a magyar nemzeti Múzeum igazgatója. 

hazafiúi áldozatkészségnek csak azon egy örvendetes példáját 
emeljük ki, miszerint hazánk egyik legelső dynastája, herczeg Esz
terházy Pál nagylclküleg elhatározá, a nevezett czélra nemcsak 
európai hirü bécsi képtárát Pestre szállíttatni, hanem azon alka
lomra Fraknó, Eszterháza s más váraiban és kastélyaiban felhal
mozott műkincseit is közszemléletre fogja kitenni. Ez maga képes 
volna tervezett kiállításunkat világhírűvé tenni s a fennevezett 
tanácskozmány e hir vételénél azonnal feladatául ismeré, a ne-
meslelkü herczeghez köszönő feliratot intézni. (A feliratot jövő al
kalommal közlendjük.) De az emiitett neveken kivül már most is 
bővebb névsorával szolgálhatunk azon mütulajdonosoknak és mű-
barátoknak, kik a kiállításban résztvenni megígérek. Ilyenek : 
Almásy Pál, gróf Andrásy Manó, Barabás Miklós, gróf Desewffy 
Emil, Érdi János, gróf Erdődy Ferencz, gróf Károlyi Lajos, Kubi
nyi Ferencz, gróf Mikes János, báró Podmaniczky Frigyes, gróf 
Széchenyi Béla,Tomori Anasztáz, b. Wenkheim Béla, ifj. gr. Zichy 
Ferencz. Biztos kilátás van továbbá, hogy az ország Prímása, a 
kalocsai és egri érsekek, a káptalanok; valamint távolabb lakó 
hazánkfiai, mint gróf Bethlen Farkas, gr.Eltz Eszéken, gróf Eszter
házy József Bécsben, gr. Kemény Sámuel, gr. Mikó Imre, b. Prónay 
Gábor, b. Révay F., b. Sina Simon, gr. Teleki Domokos stb. stb., 
valamint az ország különböző részeiben lakú régiségbuváraink s 
mübarátok szintén csatlakozni fognak a szép és nagy czél kivivá
sára, mely, hogy újra ismételjük, nem egyéb, mint egy országos 
intézetünk fölsegitése, a tudományos és művészeti ismeretek ter
jesztése s a magyar nemzet mivelődési hajlamának ujabb be
bizonyítása. 

Nagy érdekkel várjuk a megpendített tárgy tovább fejlődését 
— s annak egyes mozzanatairól hiven fogjuk tudósítani olva
sóinkat. Pákh Albert. 

Az 

Erdélyi itluzeumegylet megkezdte munkásságát. 
Minden magyar ember érdekkel viseltetik azon tudományos 

intézet fejlődése iránt, melynek a mult év végén történt fényes 
megnyitását örvendve hirdetek lapjaink. A hazai tudományosság
nak egy uj menhelye, ápoldája nyilt meg az Erdélyi Muzeum
egylet alakítása által. Óhajtva vártuk azóta az egylet működésé
nek rendes megindulását s ime, a mult heti kolozsvári lap e 
részben is meghozza az örvendetes híreket. 

A megnyitás óta a Muzeumegylet intéző tagjai nem veszteg-
lettok, sőt inkább folytonos tevékenységet fejtének ki az intézet 
munkálódási módjának és körének meghatározása körül. A gyak
ran tartott választmányi ülések előkészületi, szervezési, alapterv
kidolgozási munkálatok közt folytak le; a mult héten végre kezde
tét vette a Muzeumegylet rendszeres működése s az első tudo
mányos ülés már szombaton febr. 25-én tartatott Kolozsvárott a 
városi tanácsház nagy teremében. „Nagy fontosságú nap ez Er
dély életében, mely mondhatni országos mivelödésünk egy üj kor
szakát nyitotta meg.'" kiált fel méltán a Kolozsvári Közlöny. S 
erdélyi testvéreink, kikkel lélekben egyek vagyunk, meg fogják 
engedni, hogy őszinte szerenesekivánatainkkal járuljunk a magyar 
mivelődési törekvések ez uj diadalához mi is, kik a Királyhágón 
innen lakunk. 

Az Erdélyi Muzeumegylet, mint a megállapított szervezet ta
núsítja, egy kisebb körű tudományos akadémia feladatút fogja 
megoldani. Az egylet tudományos iránya két fő szakra oszlik, u. 
m. történelmire és természettudományira. Az előbbinek részletei : 
1) hazai történelem, 2) irodalom története, 3) jogtörténelem, 4 ) 
régiségtan, 5) oklevelészet, 6) czimer-és pecsétismeret, 7 ) nemzet
ségismeret, 8 ) érmészet, 9) földrajz, 1 0 ) államismeret, 1 1 ) népis-



méret, 12) nyelvészet. — A természetűdományi szuk részletei : 1) 
természettan, 2) légtlineménytan, 3) vegytan, 4) földtan, 5) ás
ványtan, 6) fiivészet, 7) állattan, 8) csillagászat. 

A tudományos üléseken részint felolvasások, részint beszé
dek tartatnak. A ki felolvasni vagy beszélni akar, tárgyát a sza
bályok értelmében az elnöknek bejelenteni tartozik. A választ
mány már kijelölte mindkét tudományszakból azon ismeretesb 
egyéneket, kik egyszersmind az egylet tagjai s kiktől szivesen ve-
endi, ha az ülések tudományos érdekét nevelendik. Az egylet igaz
gató tagjaitól, valamiut a választmányi tagoktól, mint a kik köz
vetlenül folynak be az ügyek kezelésére, a közreműködést az álta-
lok kiválasztandó osztályban természetesen föltételezi. A kiválasz
tott szak IV-t-h ak számát egyébiránt alkalom szerint uj meg uj kine
vezésekkel fogja folytonosan gyarapítani. 

Felolvastatott azon felsőbb leirat is, mely által gr. Mikó Imre 
az elnöki s gr. Lázár Miklós az alelnöki tisztségben megerősíttetik. 
Továbbá meg van engedve az egyletnek, hogy a közhatóságok
hoz való levelezéseit postamentesen folytassa. 

A fentemiitett ünnepélyes első ülést gróf Mikó Imre nyitotta 
meg velős és tárgyszerű beszéddel. Utána Torma Károly egy geo
lógiai, Brossai Sámuel természettani, s Gyulai P&l irodalomtörté
neti értekezéseket olvastak fel. 

Mint látjuk, a gépezet meg van inditva, a pálya kimérve s 
mint Kölcsyeink mondja : „Szent harezra nyitva vár az ut!" 

Kövesse áldás és szerencse! 

Az Időjárásról, jelesen Herschell szabályairól. 

Menjünk tovább. A hold nemcsak változásai alkalmával, ha
nem a földhöz való közelebb vagy távolabb léte által is érezteti az 
időjárásra való befolyását földünkön. Minden holdjárás alatt (egy 
újságtól a másikig) egyszer legközelebb, és egyszer legtávolabb 
esik a hold hozzánk. Amazt röviden a hold földközelének (peri
geum) ezt földláeolának (apogeum) nevezik a csillagászok, s ezen 
időpontok az ujabb naptárakban fel Í9 jegyezvék. E tekintetben 
Schuller ugy találta, hogy ha azon héten, melynek közepére esik 
a hold földközele, 117-szer esik, a földtávola hetében csak 110-
szer esik az eső. Pilgram Bécsben 100 holdjárás alatt földközele 
napján 36, földtávola napján csak 29 esöe napot tapasztalt. Végre 
Gasparin 1000 észleletből azt jegyezte fel, hogy 

Parisban Oranidban 

a hold földközelében 435 . . 284 esős nap volt 
„ földtávolában 415 . . 255 „ „ „ 

Mindezek után a hold közelségének és távolságának némi 
befolyását az esőzés több vagy kevesebb voltára méltányosan nem 
lehet tagadni. 

Az idö változásairól szólva, az erre mutató szerszámról, a ba
rom*! rumról (légsulyméröröl) sem szabad elfelejtkeznünk. Erre 
nézve is tettek mind tüzetes kisérleteket, mind más czélu észlele
tek nyomán összeállításokat. Itt is mutatkozott némi befolyása a 
hold különböző állapotainak. De biz az oly csekély, s e csekélység 
is oly nyomós ellenvetéseknek van kitéve, hogy e tekintetben még 
Ítéletet nem hozhatni. 

Elinondám ezekben a legfontosabb, legbiztosabb adatokat s 
ezekből eddigelé húzható következéseket. De mint látjuk, ezek 
nem oly természetűek, hogy biztos jóslatokat lehessen reájok épí
teni. Még most hát csak ugy marad a dolog, a mint eddig vala, t. i. 
a gazda vagy kertész, ha esőt vár szárazságban, vigasztalja magát, 
bár elég kétes reménynyel, hogy a közelebbi holdváltozás, jelesen 
uj vagy telihold, majd időváltozást fog okozni. Vagy ha igen is 
sok eső van, az első vagy utolsó negyedtől, vagy az apadó holdtól 
derülését reméuyli az időnek. Miért ne hagynók meg nekik ezt az 
ártatlan önámitást? Hisz az alapos remény ugy is oly kevés a 
világon! 

Hanem mátokat dmitni, ez már koránsem oly ártatlan mulat
ság, sőt sokszor nagyon is lelkiismeretben járó dolog. Nem is teszi 
ezt csekélyebb hibává az, ha-elkövetője nyomtatott betűk háta 
megé búvik. Pedig épen ennek következése az a közmondás, hogy 
„ugy hazud, mint egy könyv — a hirlapok és naptárak persze 
kiválólag igénylik ezen tisztességet. Az utóbbiakról szólva em

lékezetébe kell hoznom az olvasónak, hogy a mi az „uralkodó 
planétára" épített jóslatokat illeti, azokkal meglehetősen elbántam 
a Vasárnapi Újság fennebb idézett helyén; de most más alakban 
ütötték fel újra a fejőket s egy kis hessegető újra nem árt. 

Némely — nem tudom hiszelékeny-e vagy hitető emberek, 
azon okoskodásból indulva ki, hogy ha a holdnak az idö változá
saira csakugyan befolyása van, ezen befolyások akkor, midőn a 
hold járása a földre és az év részeire nézve megint ugyanazon vi
szonyokba jő, melyekbe már egyszer volt, az időjárásban is ugyan
azon eredményeket s azon renddel hozza elő. 

Ezt igy kell érteni. — Tudja mindenki, hogy a hold változá
sai sem abban az egy, sem különböző években nem esnek a hóna
poknak ugyanazon napjaira. Nem is lehet , inert egy holdjárás 
mintegy 29'/ , nap végzi folyamát, a hónapok pedig februáriust 
kivéve 30 és 31 naposok. Azonkívül 12 holdjárás 354 napot, 13 
holdjárás 383% napot tesz; ama rövidebb, ez hosszabb, mint a 
365y 4 napból álló év. Ennek következtében hát ha pl 1843-ban 
január első napján volt újhold, 1844-ben jan. 19 dikére esett, 
1845-ben jan. 9-dikére s igy minden következő éven más más nap
jára, hol elébb, hol hátrább. De ez csak bizonyos számú évekig 
megy igy : 19 év betekével a 20-dikban u. m. 1862-ben ismét új
éven ujul meg a hold s aztán az egész éven azt a rendet tartja, a 
mit 1843 ban, 1864-ben azt a mit 1844 ben s igy tovább megint 
19 évig. — Ezt a 19 éves időszakot nevezik a naptárakban & hold 
cyelusának, s szt, hogy egy bizonyos év ezen cyclusban hányadik, 
azt arányszámnak. Mult 1859. évben az arányszám 17, 1860-ban 
18 lesz, és 1862 egy újonnan kezdődő cyclus első éve, melynek 
hát az arányszáma ismét 1. — No már a hold befolyására igenis 
sokat épitö ama naptármesterek azt hiszik, vagy tán akarják hi
tetni, hogy azon években, melyeknek aranyszámai ugyanazok, az 
időjárása is ugyanaz, és igy csak egymás után következő időjárást 
kell feljegyezni s ez aztán jóslatul szolgáland minden utána követ
kező holdcyclusra. 

De én már nem akarok etméletileg elegyedni a vitatásba. 
Nem beszélem, hogy a hold befolyása, — a mi van — nemcsak 
változásai sorától, hanem közelségétől s hihetökép más körülmé
nyeitől is függ. A holdnak földközele és földtávola pedig szintúgy 
más-más napjára e9Ík a hónapoknak, és e tekintetben nem 19 év, 
hanem 8 év 10 hónap (csaknem 9 év) múlva kerül újra elő a már 
egyszer volt rend, mely eszerint a 19 éves időszakkal ugy szólva 
hajba kap. Azt is elhagyom, hogy az a 19 éves cyclus sem egészen 
szigorú, hanem az évszázad sorában változást szenved; jelesen 
1900-on tul a holdcyclus elsőévében már januariusnak nem 1. nap
jára esik az újhold, hanem 2-dikára stb. Mindezeket. > másokat 
mellőzve, mindenkinek saját tapasztalására hivatkozom, vájjon 
merné-e állítni, hogy az egymástól 18 év-közre lefolyt évek, mint 
tegyük az 1838 és 1857, 1839 és 1858, 1840 és 1859 egészben és 
részletekben egyforma időjárási jellemüek voltak? Hogy ezen hi
vatkozás és illetőleg ellenvetés necsak nyomós, hanem épen 
döntő és győző lehessen, arra természetesen megkívántató, hogy 
az összehasonlított két év időjárásáról pontos jegyzetek legyenek 
előttünk. Amúgy homályos emlékezetekből Ítélni, Űy fontos dolog
ban nem szabad. Halljuk Arago t e tekintetben. Brossai. 

• w w»«a*d'.l 

P é t e r v á r a d . 
Pestről lefelé, délkelet irányában, gazdag és termékeny sik föld tárul 

szemeink elé. Czegléd, Nagy-Körös és Kecskemét vidékén a szőlőikertek, 
gyüraölcsfaültetvények részben még tarkítják a vidéket, de azontúl Félegy
háza éa Halas irányában kifejlődik előttUnk a gyönyörű róna. mely az ide
gen utast meglepi, hazai költőinket pedig dalra ragadja. Bácsmrgye gabona
termő vidékein itt-ott hosszas és elágazó keskeny völgyek alakulnak, me
lyeknek partos oldalai, különösen a homokos helyeken rósz kertíbort termő 
szőlővel vannak beültetve. E vidéken a helységek ezen elágazó, ke.kenv s 
csak néhány ölnyi mélységgel biró völgyekbe vannak épitve; például Csan-
tavér, Topolya, Bajsa, Pacsér, Kishegyes, Feketehegy stb. 

Itt találjuk a Dunát a Tiszával összekötő „Ferencz csatornát", mely
nek árkát észak felől csaknem Zomborig parton emelkedések kísérik. A csa
torna s azontúl fekvő vidék egyszerre több öllel alantabb fekszik, s ha Ver-
básznál áthaladunk a csatorna hídján, néhány órai sebes hajtás után, délfelét 
kékelő hegyaorok tűnnek fel a láthatáron. 

Elértük a Duna-völgyet, a siklóid szemlátomást hajlik, a távolból a 
hegysorok közöl meredek sziklafalak kezdenek kiemelkedni; bústyafokik, 
fehérlő épületek bontakoznak ki a ködökből s Újvidéken keresztül haladva, 
a Dunapartra érünk, szemközt a történeti nevezetességű PéUrcárnddai. 



Pétervárad. 

A Duna itt erős kanyarodást tesz északfelé, egész az úgynevezett 
Engen szigetig, onnan ismét folytatja délkeleti irányát, elöntvén a tájt mo
csárokkal. 

Pétervárad vidéke, részben, szintén mocsáros; a Fru$ka-Oora hegység 
egyik ágazata azonban a Dunapart közeiéig torlódik, s e hegyfokon áll az 
erős vár, mely azonban Törökország hanyatlása után, ha régi hirét nem Í B , 
de fontosságát némileg elvesztette. A vár több részre oszlik. A z erősítve-
nyek mindjárt a Dunapartnál kezdődnek; ezután következik a hasonnevű 
város, mintegy 5000, többnyire német ajkú lakosaival; kissé fólebb az alsó-
vár bástyái emelkednek, végre a fellegvár, a hol laktanyák, tiszti lakok g 
fegyverkészitő műhelyek vannak. 

A z erősségben 10,000 ember bőven helyet talál. A z őrizet v i z hiánya 
miatt sem aggódhatik, mert a sziklába vágott kutak a Dunaviz tükrének 
megfelelő.mélységig hatnak. 

Pétervárad alatt történt aug. 5-én 1716-ban ama nevezetes ütközet, 
melyben Eugen herczeg a török nagyvezért Ali basát tökéletesen megverte. 

A keresztyém történetírók szerint a török had 150,000 emberből állott, 
s ezek közt 30,000-nyi lovasság. A keresztyén had 60,000 embert számlált s 
Eugen herczeg fővezérlete alatt Pálffy, Nádasdy, Mercy és Falkenstein állot
tak a hadosztályok élén. A z ellenség nagyszámú lovassága először nagy kárt 
okozott ugyan Wallenstein gyalogjai közt, azonban Bonneval emberül meg
állta a harczot. Később megfutamodván a törökök, Ali basa saját sátra előtt 
emelteté fel a megszentelt zászlót, de hasztalanul, mert a legnagyobb ren
detlenségben egész táborostól meg kellé futamodnia. 

T Á R 
k a k a s M á r t o n levele. 

C X X L Levél . A fuBióról. Mot tó : ..Ismerkedjünk'.--
Igen régóta rebesgetik már; lapok ia beszéltek róla, (ugy farsang vége 

felé, mikor kifogytak a báli hirekből,) hogy a pesti előkelő világ szándéko
zik megnyitni termeit irók, művészek, táblabírói czelebritások s több effélék 
számára; hanem az ilyen vakmerő hirek rendesen abba a limbusba hullottak 
vissza, a hová a tengeri kígyó. Nena Sahib elfogatása, orosz alliance és 
lengyel királyság helyreállítása szoktak koronkint visszatérni, néhány napi 
paradézás után. Nem is lehetséges az! mondának legtöbben. í rók és mágná
sok! Hol jönnének össze? miről beszélnének? hogy értenék meg egymást? 
A z irókat nem érdeklik a lóversenyek, a mágnásokat a polémiák, már pedig 
miről beszélnének ők egyébről? A z irók nem tudnak divatosan öltözni, a 
mágnások nem tudnak parasztosan; kirínának egymás társaságából. A z irók 
nem tudnak jól francziául; a mágnások magyarul; micsoda nyelven fognak 
társalkodni? A z irókat kinevetnék a mágnások; a mágnásokat kiírnák a 
poé ták; milyen szomorú dolog lenne az! A z irók beleszeretnének a sok szép 
delnőbe, azok pedig rájuk se gondolnának; milyen nagy baj lenne ez rájuk 
nézve! stb. stb. 

A sokat emlegetett hir, daczára az ellenvetéseknek, e héten még is va
lósult. Csekonics-Lipthay bárónő mult kedden megnyitá estélyével a böjti 
idény mulatságait s arra irók, tudósok, művészek és táblabírák is hivatalo
sok voltak. A jelen év kedvező e kezdeményezésre. Van már olyan tárgy, a 
miről irók, tudósok, művészek és táblabírák örömest beszélhetnek a főurak
kal; egy gondolatban feltalálja minden osztály találkozási pontjnit. A divat 
sem küíöniti el őket, van egy bizonyos öltözet, melyben az író és a mágnás 
egy társalgási teremben összejöhet; van egy közös nyelv is, a melyen társa
logni ntalános bevett szokássá lett-, szabad kitalálni, hogy melyik? nem is 
gúnyolja ki egyik ember a másikat; hisz azt az évet éljük, a melyikben min
denki felfogadta, hogy a miben hibázik, abban megjavítja magát; az sem lesz 
baj, ha valaki valakibe beleszeret, mert hiszen magyar embereknek egymást 
szeretni szent kötelességük. 

A fusiót megkísértő estély tehát a legnagyobb megelégedésre ment 
végbe. A z uri rendnek volt alkalma megismerni irodalmunkat mindennemű 
példányaiban, mágnásirók, irómágnások, tudós-aristokraták, divatlapszer
kesztők, sőt paraszt irók is, jámbor egyetértésben vegyültek az őket kitűnő 
szívességgel látó társaság közé, s nem panaszkodhatnak hidegségről, sem 
maguk, sem az irodalom ügyei iránt. Megtudhatták, hogy a távolból régóta 
figyelemmel kisérték működéseiket. Megtudhatták, hogy vannak ifjú delnők, 
kik nem e hazának szülöttei, nyelvünket mégis szépen beszélik, s irodal
munkkal ismerősek; nem is emlitve azokat, kiknek ez honleányi kötelessé
gük. Megtudhatták, bogy fent épen ugy, mint alant, egy gondolat hevíti 
minden magyar szivét, az, hogy „boldoguljon a magyar hazája." 

Tapasztalásnak az első találkozásra ez is elég. 
Hátra van még azon óhajtás, hogy intelligentiánk minden rétege ugy 

olvadjon össze, a hogy mi kívánnék, hogy főuraink irodalmunk testületéből 
ne csak néhányat, de mind azokat, kiknek jelleme érdemli, megismerjék; íróink 

Eedig e rájuk nézve is megbecsülendő alkalomtól jövőre nézve kisszerű ne 
érteiések miatt vissza ne vonuljanak. 

Lám, én is, ki mindezeket más ember elbeszélése után irom le, egy 
cseppet sem neheztelek azért, hogy Jókait meghitták. engemet nem (pedig 
én is volnék olyan iró, mint ö, ha nem különb). 

H Á Z . 
Mint mindenütt, ugy itt is. Reményi volt az est hőse, ki a velenczei 

karnevál változataival meghódított hívőket és eretnekeket. 
Jövőre ismét érdekes tárgyam lesz; de előre nem beszélem ki. 

Kakas Márton. 

A z akadémia i épület ügyében . 
(Építészeti tekintetben.) ' 

Paris , febr. 17-én. 
Kik távol hazánktól, a honvágy keserű tépelődései között, bár külön 

szakmákban és szétváló utakon, de ugyanazon czélra, nemzeti dicsőségünk 
napszámosainak készülünk, szintén megáradni érezzük hazafiúi önérzetünket, 
hirét vevén.az áldozatkész kegyeletnek, mely az imént Kazinczynk, ujabban 
pedig Akadémiánk ügyében szülőföldünk minden rétegét áthatotta. 

Teljes mértékben osztván e kegyeletes érzelmeket, engem, mint épí
tészt, ki tanulmányaim gyümölcsét, s a külföldön gyűjtött tapasztalatimat 
édes hazám müépitéBzi érdekeinek kívántam felszánni, természetes, hogy 
misem érdekelhet inkább a magyar tud. Akadémia épületénél. 

Épen most olvasván a Magyar Sajtóban, hogy t. cz . Riegel mérnök ur 
az akadémiai palota tervének ingyen elkészítésére ajánlkozott, legyen szabad 
önhöz, ki magasztos feladatának, lapja által a közvéleményre a legnemesb 
irányban hatni, mindig Bzigoru becsületességgel megfelélt, az Akadémia háza 
érdemében néhány igénytelen szót intéznem. 

Sehogysum hihetem, hogy a magyar Akadémia építészeti bizottmánya 
Riegel urnák, kit nem ismerek, kiben azonban mind a kellő tehetséget, mind 
az elméleti s tapasztalati készültséget szívesen fölteszem, nemeslelkü ajánla
tát elfogadhatná, ugyanis : 

A magyar Akadémia palotája, egyesek adakozásából épülvén, az egész 
nemzeté, azért kell, hogy minden egyesnek legyen joga , vagy, ha hozzáért, 
érdemleg hozzá szólani, vagy legalább követelhetni, hogy a szükséges tervek 
a legrészrehajlatlanabb versenyzés utján szereztessenek meg. 

Az Akadémia házának a nemzethez méltónak kell lenni. A művész, az 
építész is ég e szent czélra versenyezhetni. Véleményem szerint itt nem az a 
fődolog : hogy ki készít legolcsóbb, vagy épen ingyen tervet, hanem ki képes 
a legmegfelelőbbet, a legméltóbbat kiteremteni ? e ) 

Valóban zokon esett hallanom, hogy a pesti Redout-épület is a nyilvá
nos pályázás mellőzésével jött , vagy jövend létre. Lehet, balul értesültem, de 
ennek tervére nézve holmi nepotismusról is suttogtak; vagy talán a t. városi 
tanács a leghelyesb tervre,mely lelke minden építkezésnek, s melyhez csupán 
pályáz's utján juthatni legbiztosabban, az amúgy is aránylag csekélyre sza
batni szokott pályadijakat sokallotta volna?! — Vol t legyen bármily j ó a 
kérdésben levő terv, az ily eljáráson mindenesetre a monopolizálás szaga 
érzik, 8 én és velem többen annak pályázásra eresztését a legmelegebben 
üdvözöltük volna. * • ) 

A mit itt egyes tanácsos, vagy egyes tanács tőn, azt nem fogja az összes 
nemzet tenni, nem fogja az a k a d é m i a i ház tervét elvonni a nyilvánosságtól-
Hadd nyiljék már egyszer magyar építészeknek otthon is versenytér, tehet
ségűkkel imádott hazájoknak áldozhatniuk. 

Persze, hogy ezen esetre meghiúsulna a remény, melynélfogva az épit-

*) Biztosíthatjuk önt, bogy e nézet uralkodik itt is az illető körökben s amaz aján
lat—ha csakugyan megtörtént — magán álló tény, melynek a tiszta, jó szándék, mél-
tánylatán kivUl egyéb következménye alig leaz. Sserk. 

• • ) Megvalljuk, ez epité* Ügyébe avatva nem vágyónk. Ugy emlékszünk, hogy 
pályázás itt is történt, de bogy kihirdették e azt szélesebb körben is, vagy csak a hely
beli épitánzeki-t hizfak meg vele? nem tudjnk. Sserk-
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kezes már e tavaszBzal lépne foganatba, mert, miként tudva van, a terv pro-
grammjának kimerítő, világos szerkesztése, magának a pályatervnek elké
szítése, s végre a szakértő birálók okadatt.lt részrebajlatlan ítélete legalább 
is 6—8 hónapot vesz igénybe; de ezen körülmény magának a nemzet e házá
nak tetemes előnyére válnék, minthogy több szem többet látván, az elégsé
ges idő majd megérlelné a művész lelkében a legdicsőbb gondolatot, s egy
szersmind megtetézné az adakozási tőkét, mely aztán képesítené a hazát, 
amazt nemzetünk jövendőjéhez méltóan megtestesíteni, miként ezen épité-
tészeti emlék, melyet fajunknak a tudományok iránti lelkesedése önmagának 
emel, egyszersmind korunk művészi érzületét s vállalkozó szellemét is száza
dokon át büszkén hirdethesse. 

Itt az a kérdés támad bennem : minő stylben épüljön az Akadémia pa
lotája? — Kérek pár szerény szótI — Nekünk nincs építészetünk, s nem is 
csoda; de talán lehet még. Tudom, hogy ezen ép oly roppant, mint kecseg
tető és jutalmas feladatnak megoldásán nálamnál jogosultabb tehetségek 
törték már fejőket anélkül, hogy kielégítő eredményhez jutottak volna. — 
A magyar Akadémiát illetőleg annyi bizonyosnak látszik, hogy senkinek sem 
fog eszébe jutni, az úgynevezett góth vagy germán, középkori, tehát jellem-
zetesen egyházi - tagadhatlanul német stylben, vagy görög, római, byzanthi, 
vagy román modorban építeni. Azt se vélje senki, hogy talán ama müncheni 
iskolának szegődtem apostolává, mely a legkülönfélébb styjek összehalmo-
záséból akar egy nj építészetet kierőszakolni. Isten őrizzen ezen építészeti 
gallimathiástól! — Csak annyit szabadjon ezúttal egész át alánosságban meg
jegyeznem, hogy rejlik minden stylben pár eredeti józan elv, mely az épí
tésre használt anyag képezhetőségén alapszik, s a valódi művésznek figye
lemreméltó útmutatásul szolgál egy eredeti modor felállítására. A művésznek 
mondom, ki megtanult saját lábán járni, ki tehát nem másolni, nem utánozni 
kivan, hanem geniusa sugalatát követve, nemzeti szellemben önállólag 
teremteni van hivatva. 

Szerkesztő ur! Ha akad tér, szíveskedjék levelemet közzétenni; vagy 
legalább, haugyan egy véleményen van velem, e sorok értelmében hatni 
becses közlönye által. — Szkalnitzky Antal, épitéaz. * ) 

A m a g y a r A k a d é m i a palotája . 

— A hivatalos ,,B. P. Hirlap" irja : Á magyar Akadémia 
pénzalapjának s az akadémiai épületre gyűlő összegeknek növelé
sére, tervezett tánczvigalmak s hangversenyek ellen magas kor-
mányi rendelet által kimondott tilalom némelyek által félreértet
vén, a közönség egy részében azon hibás véleményt keltette, 
mintha az Akadémiát segélyző pénzgyüjtés egyátalában tiltva 
volna. — A magas kormánynak említett rendelete nemcsak elis
meri a czél üdvös voltát, hanem kimondja azt is, hogy annak való
sítására az Akadémia igazgató tanácsa fölhívott adakozások meg
indítása tudtával történt, és hogy valamint az adakozások az ily 
üdvös czélra magában érthetőleg teljésen szabadok, ugy azok gyűj
tésének az Akadémia igazgató tanácsa által magánúton mozgó 
eszközlése ellen a magas kormány és hatóságok részéről semmi 
akadály nem forog fönn; minélfogva az ellenkező hírek és állítá
sok teljesen alaptalanok. 

— A magy. Akadémia febr. 27-i ülésében következő adakozások jelen
tettek be : a házra adtak Szenczi Imre csornai prépost 210 frtot; á szabad
kai kereskedelmi kebelzet 200 frtot; Kövesdy Ferenczné 100 forintot: M o -
csony János örökösei 500 frtot; a koltai közbirtokosság 80 frtot; Keller 
Emil gyűjtött 94 forintot: Knauz Ná.idor gyűjtött 60 frtot; Szobránczról 
küldtek 30 frtot; Soós Kálmán és Pongrácz 4 forintot; Zichy Károly gr. 
1000 -frtot; Hertelendy Károly 20 frtot; Érkövy Adol f gyűjtött 174 frtot; 
Kollárcsik István rozsnyói püspök 200 frtot; Kádár Henrik gyűjtött 317 fo
rintot s 1 aranyat; a gyöngyösi kaBzinó adott 200 frtot; Zatykó József gyön
gyösi 'elkéez 50 frtot; az egri megyei patai középkerületi lelkészek 51 forin
tot; a halasi tánczvigalom jövedelmezett 134 forintot; Tatai András gyüj 
tött 50 frtot; Mészöly Sándor gyűjtött 1 4 frtot; a szombathelyi táczvigaloin 
jövedelmezett 542 frtot s 2 aranyat; Csaplovics Sámuel gyűjtött 80 frtot; a 
P. Naplónál gyűlt ismét 957 ft s 3 arany; Landerer és Heckenast könyv
nyomdája adott 100 frtot; Kozma Vazul könyvnyomdája 100 ftot; Müller 
Emil könyvnyomdája 100 frtot; Trattner-Károlyi könyvnyomdája 100 frtot; 
Bucsánczky Alajos könyvnyomdája 50 frtot; Werfcr Károly könynyomdája 
100 frtot; Wodianer János könyvnyomdája 50 ftot; Herz János könyv
nyomdája 50 ftot; Boldini Róbert könyvnyomdája 50 ftot; Gyurián Józsefé 
5 ftot; Szécsen Ado l f gr. 500 frtot; Vécsey József, b . gyűjtött 250 ftot; 
Vécsey József és Miklós bárók adtak 800 ttot; Miklosovica Alajos küldött 
Csuzról 100 ftot; Hergeszell Antal gyűjtött 383]ftot és 8 aranyat; Kiriák 

• ) Olvasóink bizonyosan örömmel olvasandják a jelen felszólalást. Azon fiatal ha
zánkfia tollából • kebléből származik az, kinek (V. U. 1869. 51-ik sz.) nem rég bővebb 
ismertetéiiét adtuk s kinek külföldön tett építészeti diadalairól ott bővebben emlékeztünk, 
ürömünk nagy, hogy iránta táplált reményeink teljesedésnek indulnák s ő tehetségeivel, 
ismereteivel és honfiúi melegséggel a hazát szolgálni megérkezett. Üdvözöljük! s kíván
juk, hogy a tárgy, melyről tzó van, a hivatottak restéről minél melegebb figyelemre ta
láljon. Szerk. j 

György küldött T . Sz. Miklósról 123 ftot és 3 tallért; a hevesi takarék
pénztár adott 100 frtot; az egri lövésztársaság 50 frtot; az egri tánczviga
lom jövedelmezett 274 frtot; egri adakozók (Babics Istvánnál) 56 frtot és 3 
aranyat; Haller Ferencz gr. küldött N - Váradról 168 frtot; Scheibel József 
pesti polgár 21 frtot; Egyed Antal duna-földvári lelkész adott 50 frtot; 
ugyanaz gyűjtött 10 ftot; Vajgett Mih. ipolysági lelkész adott 5 ftot; Vámosy 
Mihály küldött Orosházáról 16 frtot; s 1 aranyat; a nagykárolyi tánczviga
lom jövedelmezett 405 frtot; a'debreczeni takarékpénztár adott 250 frtot; 
ugyanannál gyűlt 15 frt; a czeglédi kaszinó-bál jövedelmezett 83 frtot; a 
miskolczi takarékpénztár adott 200 frtot; Sziklay Ede küldött Rozsnyóról 
30 frtot; Ocskay Ignácz adott 400 frlot; Ocskay Rudolf és Ágos t 300 frtot; 
Károlyi László küldött Nagy-Váradról 1001 frtot; a kanizsai takarékpénz
tár adott 975 frtot; a pesti mérnöki bál jövedelmezett 324 ftot. — A töke 
szaporításához járultak : Szenczy Imre adott 315 frtot; a szabadkai keres
kedelmi testület 100 ftot; Kádár Henrik csongrádi polgármester küldött 30 
ftot; Tatai András gyűjtött 38 ftot; Mészöly Sándor gyűjtött 13 ftot; Csap
lovics Samu gyűjtött (Rozsnyón) 200 frtot; a Pesti Naplónál gyűlt ujolag 
311 ft és 2 arany; Szécsen Adol f gr. adott 500 ftot; Vécsey József gr. gyűj
tött, 42 ftot; Hergeszell Antal gyűjtött (Győrött) 112 ftot; Haller Ferencz 
gr. küldött Nagy-Váradról 61 ftot? Girk Alajos paksi lelkész adott 10 ftot; a 
debreczeni takarékpénztár 250 ftot; ugyanannál gyűlt 5 ft; a miskolczi ta
karékpénztár adott 210 ftot; Zichy Károly gróf 1000 ftot; a koltai közbirto
kosság 50 ftot; Ocskay Ignácz 600 ftot; Ocskay Rudol f és Ágost 500 ftot; 
b. Vécsey Miklósné 1000 ftot; Károlyi László küldött N - Váradról 520 ftot. 
Ezen adakozásokon kivül jelentette az alelnök Mikó Imre g r , 4000 ftnyi 
ajánlatát, melynek fele a házra, fele pedig a tőkére. 

— i .l magyar Akadémia palotájára) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez 
beküldött összegek : VI közlés. Kunhegyesi iparosok dr. S — i által 15 ft, 
23 kr; Somról (Bereg) egy Julianna-estély bői Horváth Károly ur által 20 ft, 
70 kr; Bótrágyról Sárkány Sámnel ur által 5 ft, 43 kr ; M. Pócsról Ger
gely fi János ur által 94 ft; Farkas István pesti gépész és segédeinek első heti 
illetéke 4 ft; (a derék segédek kötelezték magukat, hogy munkadijokból há
rom hónapon át hetenkint 2 i'tt.t adnak az Akadémia palotájára, sez összeget 
Farkas István ur a maga részéről ugyanannyival megtoldja); Felső-Zem
plén Mező-Laborczi völgyének lakosai 32 ft; Nagy Mihály ur enesei közhír-
tokos áz alaptőkére 3 tt: Zalából a Tapo.lcza kerületi r. kath. papság Ferber 
Ferencz pleb. és esp. ur által 25 ft; Miskolczról dr. Doleschall Gábor által 
120 ft; Kakolubról Plátthy Jenő ur többek nevében 40 ft; Kálózi bál ered
ménye Gaal Lajos ur által 54 ft; Kajdacsi néptánczvigalom eredménye 
Csuthy Zs. nr á lul 17 ft, 50 kr. összesen 430 ft, 8f> kr. — Az előbbi 5 köz
léssel együtt 1199 ft, 56 kr. a. é. és 7 db cs. arany, 2 tallér, 61 húszas. *) 

— (Szilas-Balkásról) értesülünk, hogy a febr. 19-én tartott ottani ka
szinó-bálban az Akadémia palotájára 268 ft, gyűlt össze. 

+ (Kecskemétről több izraelita ifjú) egy általuk rendezett tánezviga--
lom jövedelméből 130 ftot küldött a m. Akadémia javára. 

0 (A magyar Akadémia palotája számára) Pestváros községtanácsa 
jutányos áron egy 1200négyszögölnyi területet ajánlott fel. Áll pedig e ház
telek a Lipótvárosban a dunaparton, a főút és Széchényi-utcza közt.- Nem 
tudjuk, mit szólnak ez ajánlatra azok, kik majd ez ügyben határoznak, de 
azt hiszszük, hogy ha a hely különben nem eléggé czélszerü, csupán az ol
csóbbság miatt nem fogják azt megvenni. Egyébiránt Pest várostól, mely 
különben sem adott még semmit az Akadémia palotájára, mondjuk, Pest vá
rostól még az is kitelhetik, hogy az Akadémia palotája számára a város leg
szebb helyén tágas telket ingyen engedend át. 

Irodalom és művészet . 
— (Hazánk III., IV., V. és VI. füzete.) Megjelent a „Hazánk" czimü, 

Török János által szerkesztett történészi közlemények másodévi folyamának 
III. — V I . füzete. E tartalomdús folyóiratnak érdekessége minden következő 
fűzettel növekszik, mint azt a jelen fűzetek tartalma tanúsítja : 1. Magyar 
Pantheon. I. Négyessy báró Szepessy Ignácz, pécsi püspök, arczképevel. 
Mendlik Ágostontól . I I . RozgOnyi Simon, Sarkady Istvántól. — 2. Magyar 
krónika. Bécs városa nevezetességei. Dr. Hegedűstől. — 3- Irodalmi emlék. 
Salamon Magyarország királya. Irta deákul Friz András J. T . forditotta 
Martonffy József Jézus-társaságbeli, utóbb erdélyi püspök. Közli dr. ö tvös 
Ágoston. — 4. A hazai művészet kincstára. Egy festett kezdőbetű, az esz
tergami főegyház könyvtárában őrzött Bakács-féle gradaaléból. Két fametsz-
vénynyel. Közli Paur Iván. — 5. Magyar régiségek. Szálkán (Zalka) László 
esztergami érsek és magyar primás czimere. Egy fametsz vény nyel. Magya
rázza Paur Iván. — 6. Á hazai történelem oklevéltára. I. Szolimán szultán
nak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele. A törőkből fordi
totta Vámbéry Ármin. II . A két Serédy. Korrajz a magyar nemzet múltjából. 
Közli b. Balassa Antal. III. Adatok és oklevelek II. Rákóczy Ferencz és a 
szathmári békekö;és történetéhez. Török Jánostól. IV . A Jászság a török 
foglalás idejében 1565 — 1685. Korrajz, Irta Kempelen G ) özö. — 7. Jelene
tek ar őai magyar közéletből. István cs. k- főherczegnek, Magyarország 
nádorának ünnepélyes beígtatása Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült 
vármegyék főispáni székébe 1847-ik évi október havában. A pestmegyei kőz-

*) Az e tételekben foglalt egyes adakozók neveit jövó alkalommal közlendjük. — 
Szerk . 
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gyűlési jegyzőkönyv szerint. Török Jánostól. — 8. A jelenkor mozzanatai. 
I. Kazinczy Ferencz évszázados ünnepe. A koszorús író mellszobra képével. 
I I . Primási aranymise. I II . A z erdélyi Múzeum megnyitása. — A „Hazánk" 
ez évi folyamára még folyvást fogadtatik el előfizetés, vidékre 6, helyben 
5 ftjával. 

/ \ Megjelent : Vázlatos jegyietek a magyar nyelv és helyesírás körül. 
Csalomjattól. Nyomatott Balossa-Gyarmaton. Ara 10 ujkr. — E füzetben 
ismét folfrisitve látjuk azon nyelvtani tárgyat, hogy összetett betűinket egy
szerűsítsük. Erre nézve a szerző azon javaslattal lép fel, hogy a cs helyett 
álljon az egyszorü c betű írásban ugy, mint nyomtatásban. A többieket ille
tőleg, ugy a nyomtatott, mint nz Írásbeli betűkre nézve külön inditványnyal 
lép fel. A nyomtatásban ugyanis a G y , L y , Ny, Sz, T y , Zs , összetett betűk 
helyett használjuk egyszerűen a G, L, N, S, T, Z betűket, megkülönbözte
tésül mindegyikhez alul egy balra álló vonáskát ragasztva; a Zs helyett 
azonban lehetne az egyszerű Z betűt ugy is használni, hogy kis vonással 
dereka húzass >k át; a Üss összetett betűnél pedig, mivel három betűből van 
összetéve, a helyettesítő D betű alá két rézsútos kis vonást ajánl tétetni. A z 
irásbelüknél az összetettek helyett szintén mindenütt az egyszerűeket ajánlja, 
melyek mindegyike alá egy kis j alakú vonáskát kanyarítva; a zs helyett itt 
is megállhatna a 3 derekán áthúzva. Az elősorolt összetett betűkön kivül 
szerző megemliti a fs> és (cs, továbbá ds összetett betűt. Az első kettőre 
nézve, mivel felette ritkán fordul e lő , semmit sem indítványoz, de a dz 
helyett ajánlja a d betűt, derekán kis vonással áthúzva. — A szerző azon
ban az általa ajánlt helyettesítőket csak addig pártolja, mig más czélsze-
rüebbeket találna ki ; de magát az elvet, hogy t. i. összetett betűink egysze-
rüsittessenek, örökké magáénak vallja. — Ezek után szerző több, a helyes
írásba becsúszott hibák ellen kel ki; az idegen és műszókat illetőleg pedig 
azon nézetben van, miszerint lassankint tegyünk azok helyébe mind magyar 
szókat, hogy nyelvünk lehetőleg megmeneküljön minden idegen vegyülék-
től. — E sok j ó nk.arnttal irt könyvecske jövedelme nemes czélra : Bajza 
József emlékének felállítására van szánva. 

4- (Ismét anthologia.) Habár az anthologiákat, legalább az eddigi el
járás szerint, nem tartjuk valami nagyon üdvös hatásuaknak irodalmunkra 
nézve : az Ormódy Bertalan által összeállítandó anthologia figyelmet érde
mel, miután ez az Akadémia palotájának javára fog kiadatni Vodianer F. 
nyomdatulajdonos által. A z „Akadémia könyve" (ez lesz kissé erősen hangzó 
czime a versgyűjteménynek) legjelesebb költőink válogatott verseiből lesz 
összeállítva. 

+ (Garay összes költeményei) második teljes kiadásban megjelente';. E 
gyűjteményben több oly költeményt ÍB találunk, melyek az első kiadásban 
nem foglaltattak. A költő arczképevel ellátott munka csinosan van kiállítva 
s a Garay-család tulajdona. Nem kételkedünk, hogy ezen, nagy részt nem
zetünk történetét tárgyszó költemények, j ó keletnek fognak örvendeni. 

+ í,A „Budapesti Szemle") 24. éa 25-ik füzete megjelent. Tartalma kö
vetkező érdekes czikkekből áll : „Zrinyi és Tas so , " második közlemény 
Arany Jánostól; „ A finnek történetének teljes áttekintése," Fábián István
tó l ; „Emlékbeszéd Kazinczy fölöt t ," Gyulai Páltól; „Barth afrikai utazásá
b ó l , " Hunfalvy Páltól; „Nemzetgazdasági eszmék" Kaulz Gyulától; „Emlék
beszéd Szász Káro ly föl t t" báró Kemény Zsigmondtól; „Magyarországi 
török uralkodás" Salamon Fercncztől; „János király és a diplomatia" 7-ik 
közlemény, Szalay Lászlótól; „Tennyson Alfréd" (Montegut után) Beöthy 
Ákostól; „El ibt Bede Ádám-ja" Szász Károlytól .-.bt. U g y hiszszük, hogy e 
jeles tartalom elég ajánlat arra, hogy a „Budapesti Szemle" még az eddigi
nél is nagyobb pártolásban részesüljön. 

+ (Sarkadi István) „Történet és szerelem" czim alatt egy kötet ujabb 
történeti beszélyeire nyit előfizetést. Ára kemény kötésben 1 ft., diszkötés-
ben 2 ft. ujp. Á z előfizetések martius végéig szerzőhöz (szép-uteza 1. sz.) 
küldendők. Megjelenési határidő : april eleje. 

Z± Megjelent Kolozsvárott : „A növekedő uj világhatalom. Szózat a 
földbirtok érdekében. Irta Vida Károly, a hajdani „Budapesti Hiradó", „ F i 
gyelmező" és „Magya r Futár" szerkesztője. Ára 80 kr." — A szerző szavai 
szerint, e könyv tartalmát tevő czikkek, a három utolsót kivéve, a „Magya r 
Futárban" már megjelentek; de mivel itt jobbára csak az erdélyi közönség 
olvasta azokat, holott átalános érdekű tárgyakat vitatnak : azért szerző, 
hogy a nagy közönség elé juttassa, szükségesnek látta, e czikkeket külön 
kötetben kiadni, azon reménynyel kecsegtetvén magát, hogy a földbirtok 
rendületlen hitelének megalapításához ő is egy porszemmel járult. 

+ (Bús Vitéz) értesiti előfizetőit, hogy a „Pikantériák" meg nem j e 
lenhetvén, helyettök „Szarkalábak"-at fognak kapni, melyek nemsokára ki
kerülnek a síjtó alól. 

/' (Hegedűs Lajos) „ B í b o r és gyász" czimü történeti drámáját e böjt
ben a linzi színpadon is elő fogják adni. 

+ (Szegeden a „Szapári Péter") czimü színmű adatását, mint a „ P . 
L ."-nak irják, hatóságilag betiltották. 

+ {Zenemüvek.) Sárközy Ferencz egy csárdást szerkesztett „Is teni" 
czim alatt. Megjelent Rózsavölgyinél. Ára 54 kr. Ugyanott jelent meg 

.Erkel Ferencz két átirata : Ernst „Elégiá ja" (65 kr.) és a „Velenczei kar
nevál" (1 ft. 30 kr.). 

+ (Boscovitz fiatal zongoraművész) mult vasárnap febr. 26-án hang
versenyt adott az „Európában. E hangverseny igen látogatott volt. A hang
versenyző ezúttal igazolta azon szép reményeket, melyeket a lapok benne 
helyeztek, magát Liszt Ferencz méltó tanítványának mutatván. Mérty k. a. 
ez alkalommal Zimay „Hegedüsné emlékét" hatásosan énekelte el. Boscovi-
tzot még lesz alkalma a közönségnek hallani. 

- f (SuckRóta gordonkahangversenye) márt. 11-én lesz. Schumann Vi 
Klárát, a kitűnő zongoraművésznőt is várják Bécsből , sőt Vieuxlempsról is 
beszélnek, de még eddig csak — beszélnek, ő maga pedig ez idő szerint Var
sóban beszél az 6 bűvös hangú hegedűjén. 

+ (Kéler Béla) a mult hó 4-ón Szebenben tartott jogászbálra „VerbfJ-
czy-csárdást" szerzett, melyet az ottani jogászok széles j ó kedvvel jártak eL 
Ugyanez alkalommal a körmagyart 60 pár lejtette el. 

+ (A műegylet képkisorsolása) april 26-án fog végbemenni. A z e czélra 
megvásárlóit képek értéke több mint 14,000 ftra rug. 

Köz in téze t ek , egyletek . 
+ (A nemzeti szinházi nyugdíjintézet jelen állása.) Ez intézetnek jelen

leg 70,600 ftnyi tőkéje van, ide nem számítva Rhédey Lászlónak mintegy 20 
ezer forintra mehető hagyományát. A z önkéntes adakozásokon kivül a tőke 
gyarapítására van megalapítva 2 ° / 0 a n . szinház nyugdijképea tagjainak ren
des fizetéseiből, továbbá évenkint 2 nyári és 2 téli jutalomjáték jövedelmé
nek fele, valamint a vendégek dija s tantiémjeik, és a büntetések után járó 
jutalékok. A z intézet fölött Ürményi József kamarás elnöksége alatt külön 
bizottmány erkodik. A z intézet tettleges nyugdijasai : Sziiágyi Pál 630 ft., 
Balog István 453 ft. 60 kr., Kovács Mária 604 ft. 80 kr., Telepy György 
630 ft., László József 840 ft., Siroki Károly 302 ft. 40 kr., Fúgedy Katalin 
184 ft. 80 kr., Egressy Gábor 840 ft., Lendvay-Latkóczy Anna 480 ft., 
Perron János 245 ft., Özv. Fáncsy LajoBné 220 fttal. Ehhez járulnak gya
kori segedelmezések a lehetőséghez képest a nyugdíjazottak s nejeik és ár
váik számára. 

-f- (.4 magyarhoni földtani társulat) mult hó 25-ki gyűlésén Kovács 
Gyula bemutatta Bach Henrik geológiai földképét, mely Közép-Európát 
ábrázolja a legújabb adatok szerint. Hazánknak csak egyik kis részét fog
lalja magában s az is hibásan van színezve. Azután ugyancsak Kovács Gyula 
tállyai harmadképleti ujabb "növénylenyomatokat mutatott be, melyeket 
Szabó János ur küldött be a Múzeumnak. Továbbá értekezett az ősmedve 
kéz- és lábcsontjairól, bemutatván egyszersmind egy általa összeállított jobb 
medvekezet és lábat a n. Múzeumból. Azután bemutatá a legszebb és leg
nagyobb példányt azon 8 aranyércz-darabból, melyeket Blau hazánkfia kül
dött a Múzeumba. Végre Hőrnes nagy és szép munkájának egy kötetét mu
tatta be , melyben a bécsi medencze ásatag-puhányai vannak leírva. Balassa 
Antal báró Szerdahelyen Zempléamegyében egy régi sírban talált lófogakat 
B Jegy varjukova vagyis obsidian darabot küldött be; nevezetes, hogy azon 
sírban csupa lócsontokat találtak. 

— (.4 pesti vakinlézeli növendékek) farsangi mulatságát nsgos Bohus 
Antónia, Gyürky a Turn grófné, Liedemanné asszonyságok s több nemes-
keblű nőegyesületi hölgyek ez idén is finom süteményekkel, borral teléztók. 
Pechy Ferencz cs. k. helyt, tanácsos ur, Strohmayer Ferencz ur mint intézeti 
gondnok s Tüköry ur is hozzájárulának adományaikkal. A nemes jótevők
nek, kik az emberi szeretet áldásait e szerencsétlenekre kiterjesztek, nyilvá
nos köszönetet mond az intézet igazgatósága. 

A (A zempléni gazdasági egyesület) igazgató-választmánya legköze
lebbi üléseit márczius 20-án Nagy-Mihályban s május l-jén S.-A.-Ujhelyen 
tartandja. E gyűléseken minél számosabb tag megjelenése annálfogva is 
óhajtandó, mivel a rendes szakosztályok megválasztása fog tárgyaltatni. 

IMI n j s á g ? 

4- (Reményi Edét) tisztelői közöl néhányan közelebb egy nagy és be
cses serleggel lepték meg, melynek egyik oldalán e szavak olvashatók: „ H a 
zádnak rendületlenül légy hive oh magyart" 

— (A Kazinczy-alapitványra) a Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez 
ujabban beküldetett : Nagy Mihály enesei közbirtokos ur által 2 ft; Ábra
hám Ádám nyug. kapitány ur által Dadáról 5 ft. 

— (Kebelbéli újdonság.) Holnap, martius 5-én lesz hal éve, hogy a Va
sárnapi Üjság legelső száma megjelent. Nagyszámú és igen tisztelt örökös 
vagyis törzselőfizetőink emlékezni fognak e napra, melyen „Omer basa ló
háton" (lapunk első képe) köszöntött be hozzájok „gólyáink és galambjaink" 
védszárnya alatt. Azóta sok betűn mentünk keresztül! — — hogy szinte 
kedvünk volna elérzékenyülni s végig pillantani a pályafutás örömein, keser
vein, a melyek „vágynak." Születésünk napján mi azt kívánjuk fennhangon, 
hogy : éljenek olvasóink! — akkor azután majd csak a Vasárnapi is megél, 
kedves élete párjával, a Politikaival egyetemben. Éljenek mind azon kollé
gák, kik velünk egy czélra, a magyar név becsületeért, küzdenek! 

— (Szerkesztő-változás.) A Pesti Napló szerkesztője Királgi Pál, a szer
kesztéstől, melyet közel két évig tapintattal és szorgalommal kezelt, mult 
héten visszalépett. A visszalépés közelebb indokai nincsenek köztudomásra 
hozva, csupán azon Ígéretet olvassuk az illető nyilatkozatban, hogy K. P . — a 
mennyiben az ellene indított sajtóper kimenetele engedendi — munkásságát 
ezután is a P . Naplónak fogja szentelni. A lap szerkesztését az eddigi főmun
katárs s régebben több izben szerkesztője, b . Kemény Zsigmond vette át. 

© (A magyarok Londonban.) Londonból írják egy bécsi lapnak, misze
rint ez idén ott a magyarok igen divatba jöttek. Ezen „szép, karcsú, deli fér
fiak, lángoló szemeikkel és lovagias magukviseletével" mindenütt szivesen 
látottak. A magyarok az angolok rokonszenvét egészen megnyerték. Elég 
legyen itt megemliteni, miként a múltkor egy lord házában a csárdást rend
kívül zajos tapsokkal üdvözölték és midőn két deli levente a magyar tobor
zót járta, a bajos ladyk nem győzték eléggé bámulni s egészen el voltak ra
gadtatva. 



-f- (A múzeumi térem díszítésére) hölgyeink részéről egymást érik az 
adakozások. Ujabban Meskóné szül. Fáy Mária grófnő 101) ftnyi, Vécsey 
Mária báróné Szatmárból 300 ftnyi összeget küldött be. Ez utóbbi, nyolez 
helység hölgyei áldozatkészségének eredménye. Vojnits Tivadarné assz. 
Szabadkáról 200 ft. gyüjteléket kézbesített s ugyanott Antunovics Kálmánné 
assz. is jelentékeny összeget szerzett össze. 

— (A pestbudai zenede növendékei) ma vasárnap márt. 4-kén félegy 
órakor a L loyd teremben hangversenyt adnak. A programm igen érdekes és 
nemcsak a zene és ének minden nemére kiterjed, hanem ezúttal először a 
szavalati osztály növendékei Í 6 föllépendnek. Óhajtandó, hogy a közönség 
teljes részvéiével páctolja e jól szervezett intézet ügyét s buzdítsa annak 
nagyreményű növendékeit. 

/ \ (A magyar irodalom Oroszországban) szintén be leend mutatva. 
Egy jelesb orosz költő neje, ki született magyar, Kisf-Judy „Hunyady Já
nos" czimü drámáját orosz nyelvre fordította. A jeles honleány több iro
dalmi müveink átfordítását is igéri. 

£ i (Az első magyar lap külföldön.) Bukarestben magyar lap van kelet
kezőben, melyet az ottani számos magyarság kétségkívül a legnagyobb pár
tolásra méltat. 

+ (Talán a böjt folytán) műkedvelők hangászati és szavalati estélye-
ket rendezendnek. Már eddig 44-en vállalkoztak e czélra. 

+ (A debreczeni oloasó-társulal,) hogy a böjt unalmas estéit némileg 
megrövidítse, jótékony czélu hangversenyeket rendezend, több műkedvelő 
közreműködése mellett. E hangversenyekben valószínűleg Fátyol Károly is 
résztveend. 

A (Kalocsai régiségek.) Kalocsa és Dunapataj közt az 1853 óta alakult 
s a kalocsai érseki uradalomhoz tartozó Bakod pusztán, az építendő iskola 
alapásása közben, mult évi sept. 22-én a munkások 4 lábnyi mélységben két 
egymás mellett fekvő, fejjel nyugatnak fordított, porladozó női vázra buk
kantak, melyek a legóvatosabb bánás mellett is porrá omlottak, nem marad
ván legkisebb részük ia épen; koporsónak nyoma sem volt sehol. Találtak a 
vázak mellett 2 egyenlő arany karpereczet, 1 arany és gránát szemekből álló 
nyaklánczot, 1 négyes fonadéku arany linezot, tizenöt sorban lefüggve, 1 
lakatalaku aranycsatot (fibula), 2 hatos csillagu gyűrűt, 2 kerekfejü gyűrűt. 
Ezeken kivül a nagyobbik váz oldalán egy kissé törött fekete cserépkorsó 
volt fölállítva. — További nyomozásul az ásást nagy figyelemmel folytatták, 
e két váztól 3 ölre egy férfi-vázat fedeztek fel, mely szintén szétomlott, 
mellette több ezüst lemezkét, 2 karika fülbevalót, 3 átlyukasztott gyanta
go lyó t és több megrozsdásodott vasdarabot találtak. — A további nyomozás 
sikertelen maradt. — Kunszt József, kalocsai érsek ő excja, e becses régisé
geket a magyar nemzeti Múzeumnak szánta s meghatározás végett Bécsbe 
vitte, hol is az „építészeti emlékekre ügyelő cs. kir. központi bizottmány" 
azokat A bécsi cs. kir. érem- és régiségi kabinetben találtató hasonló régisé
gekkel összehasonlította s ennek folytán azon véleményt mondta ki, misze
rint a kalocsai régiségek a rómaiak idejéből, a negyedik saázad közepe tája 
körül, Valens és Valentinián császárok korából származnak. — Ez ékszerek 
még nagyobb részt oly épek, hogy viselni lehetne; összes értéküket ezer 
forintra becsülik. Nemzeti muzeumunk régiaégtára, Kunszt József ő excja 
adakozása folytán, ismét becses darabokkal gazdagodik. 

— (IVőJlr jelenléte bátorít.) Kalózról (Fehérm.) irják : A z itteni és közel 
vidéki, leginkább gazdatisztekből álló, mintegy 15 család, e farsang utolján 
két házi dalidót tortott. Vigadtunk, tánczoltunk. Szünóra alatt fölemleget
tük nemzeti szent ügyeinket, s P. Gy . rendező felhívására a különben kevés 
számú férfisereg megnyitá tárczáját, s a „Kazinczy-emlékre" begyült 42 ft. 
a. é., — egy más egyén felhívására a Ráday• köngetárra 27 ft. a.é., a nemzeti 
Akadémia palotájára 54 a. é., mely két utóbbi — nálam letéteményezett — 
összeget ezennel van szerencsém a t. szerkesztő ur kezéhez küldeni, kézbe
sítés végett. ( A 81 ftot az illető helyekre átszolgáltattuk. Szerk.) — Ki ne 
is adott volna szivesen? — Hölgyeink, midőn szent ügyekről volt szó, bejöt
tek a férfiak mulató-szobájába, s nem egy szép szem nézte : ad-e mindenki a 
nemzet templomaira? — Jól mondja Fáy : „ J ó volna az ifjik vizsgálatán 
hölgyeknek is jelen lenni." — Jól mondja Kazinczy : „ A vitézséget B önfel
áldozást, hogy ápolva legyen, bízza az állam a hölgyek kezére." — Hölgyek 
körében a férfi mindjárt figyelmesebb, miveltebb, áldozatkészebb stb. Én, 
áldozatokra fölhívásomat a férfiakhoz mindig nők előtt tenném, s ezt ajánlom 
másoknak is. — Tehát Kalózon és vidékén is magyarok élnek, mert a haza 
szemében nem az az élet ismertető jele, a mi az orvosok szemében : fuvja-e 
még az ember az orra alá tett TOLLAT, s ver-e kövér ütere? hanem ez : „hogy 
tegyen is már valamit." — G. L. 

+ (Hiador) a szépirodalmi dolgozatairól ismert magyar iró, ki az 
utolsó évtizedet Parisban töltötte, legfólsőbb engedély folytán hazájába visz-
szaérkezett. 

4- (Föltámadt rútság.) Miss Pastranáról a minap azt híresztelték a la
pok, hogy szerelmének nagy voltában elkeseredett s elköltözött egy j o b b 
hazába, hol nem mutogatják többé pénzért. Most meg egyszerre előáll egy 
orosz lap, s az egész halálhírt kacsának kereszteli. A szépek csúnyája Miss 
Pastrana e szerint Szentpétervárott mutogatja magát, még pedig tetőtől tal
pig — elevenen. 

+ (Bogy szüleinek a kacsák.) Minthogy épen kacsáról szóltunk, tán 
nem lesz egészen érdektelen egy erre vonatkozó esetet elmondanunk, mely
ből kitetszik, hogy a hírlapi kacsák nem tojásból kelnek ki, hanem egészen 
sajátságos módon jŐnek a világra. Egy újságíró, holmi korjelekből következ
tetve, azt TALÁLTA írni : hogy a londoni „Times" valószínűleg Pestre is fog 
állandó levelezőt küldeni. Ezt a puszta föltevésen alapuló hirt egy másik 

újságíró leikiis neretesen átvette lapjába, csupán ezen szót „valószínűleg'*' 
hagyván ki belőle. E lap aztán egy harmadik újságíró kezéb • került, ki a fó-
nebbi hirt szintén átvette lapjába, csakhogy a „ fog küldeni" helyett jónak 
látta azt irni. h^gy „küldött ," gondolván magában, hogy mig neki e hir tud
tára esett, az a levelező már meg is érkezhetett Pestre. Nem volna csoda, ha 
egyszer csak azt olvasnók valamely lapban : a . .Times" elhatározta, hogy 
szerkesztőségi hivatalátPestre teendi át. Pedig el van tiltva az egész biroda
lomban. 

0 (Slettinben a sipladásoknak) a rendőrség megparancsolta, hogy síp-
ládájukat legalább minden harmadik hóban megigazíttassák, nehogy azok 
éktelen hangjával a közönségnek alkalmatlankodjanak. Mit szolnak erre a 
pesti sipládasok? 

O (Parisban) az egyenetlen utczák egyenesre s szélesre igazitásinak 
nagy munkája közt, hét év leforgása alatt 4329 házat bontottak el, melyek 
helyett 9617 uj házat építettek. Most még a várost fogják nagyobbitni az
által, hogy a már úgyis külvárnskép álló falukat bekebelezik, mivégre a vá
ros régi körfalát és sorompóit lerontják. 

— (Ajánlkozás.) Egy egyén, ki legújabb iskolatanitói és kisdedóvoi 
bizonyítványokkal van ellátva, s tettleg tanitásaal foglalkozik, magyarul, 
németül, latinul, tótul és oláhul beszél, azontúl a zenében, jelesül orgonálás-
ban is jártas; — alkalmazást keres; — értekezhetni iránta Göbel ur kisded
óvodájában (seminarium-uteza). 

— (Ajánlkozás.) Komáromy Lajos, mint javitnok, olaszból, németből 
és latinból fordiló, leíró stb., könyvnyomdákba és hirlapszcrkesztőségekhez 
ajánlkozik. Lakása .- Pest, a Rókusz-kórház mellett, kórhéz-uteza, 3. számú 
dr. Mayerné-féle ház, az emeleten, balról, hátul, 13. számú lakosztályban. 

E g y v e l e g . 
0 (Egy kis regény.) Parisban az Elyséi mezők egyik szép palotájában. 

a háztulajdonos, egy gazdag polgár többször meghivá estélyre az előkelő 
világot, mely mindig számosan jelent meg és igen jól mulatott Legközelebb 
ismét nagyszerű tánczvigalmat rendezett a tulajdonos, számos és szép ven
dégsereget hitt meg. A kitűzött nap estéjén, ragyogó fényben úsztak a ter
mek, s szinte meghajoltak az asztalok n pazarkiállitásu válogatott étkek 
alatt, a zene már szólt s a vendégek közöl még senki sem volt ott: elmúlt 
10—11 óra s senki sem jött, végre 12 órakor megjelent egy jelmezes inas, 
fekete szegélyű, fekete pecsétes levelet adva át a tánczvigalmat adó háztu
lajdonosnak, ki abból e szavakat olvasá : gondajfon ön az 1838-ki október 
18-ik napjára I E szavak olvasására a gazdag háziúr elájult. A dolog megér
tésére kell mondanunk, hogy 1838-ban okt. la-án Thionville-ban egy elitéit 
gyermekgyilkos asszonyt kellelt volna lenyaktalózni (gufllotinozni), de mivel 
a hóhér segédje nem volt honn, a végrehajtási el akarták halasztani. Ekkor 
az összecsődült nézők kőzöl egy ifjú előállt ésl segédül ajánlkozott a hóhér 
mellé, állitván, hogy Ő már sok nyaktilózást lá to t t^s teljesen tudja e mes
terséget. Ajánlatát hosszabb ellenkezés után elfogadta a törvényszék és ő 
hóhérsegádi hivatalát oly ügycsen teljeaité, mintha teljes életében mindig az 
lett volna mestersége. E fiatal ember, Thionvillehez nem messze egy város
ban kereskedő volt, hol szerencséje oly igen kedvezett neki, hogy pár évvel 
ezelőtt 4 milliónyi tőkével Parisba jött, itt házakat vett és élvezte a világot 
az pedig nem volt más, mint a fint említett háztulajdonos, kit a thionvil-
le-i nyaktilózásnál jelen volt bírák egyike, most Parisban magas hivatalnok, 
fölismert, kéz alatt megismertetett a közönséggel. Azért nem jött senki utolsó 
tánczvigalmára s a végzetes levelet is, melyet fekete pecsét alatt az inas ho
zott, ama magas hivatalnok küldte. A gazdag háztulajdonos most a párisi 
világ elől Amerikába fog menekülni, ott élvezendő millióit, hacsak a hir oda 
is utána nem megy megkeseríteni falatjait. 

4- (Különös végrendeleti föltétel.) Egy berlini lakos, ki eddigelé nagyon 
szegényesen tengette napjait, véletlenül 150,000 tallér örökséghez jutott. A 
szerencsefia már öreg, azért, minthogy j*)Irt5nni\uinC8enek, jónak látta ideje
korán gondoskodni aziránt, hogy vagyoáát halála után kinek hagyja. E gond 
nagyon sok nyugtalanságot szerzett netti, mert barátai közöl egyet sem talált 
méltónak, hogy örökösévé tegye. Mipdaddig kínlódott és tépelődött, mig 
végre csakugyan gondolt valami okokat. Ugyohis van Berlinben egy öreg 
számadótanácsos, ki neki halálos ellensége, s ki számos családjával alig tud 
tisztességesen megélni. Elhatározta dehát, hogy ezt a halálos ellenségét te
endi örökösévé, de az örökjoghoz azon különös föltételt függesztette, hogy 
mihelyt az örökségbe lép, azon időponttól kezdve, sem helyre sem évszakra 
nem tekintve, kivétel nélkül mindig lászonjf abátot, vászonnadrágot és vá
szonmellényt tartozzék viselni. A végrendeletben meg is vannak nevezve azon 
személyek, kik az illetőt, örökségbelépése esetére folytonosan figyelemmel 
kisérni a a föltétel teljesítését a legkérlelhctlenebb szigorral ellenőrzeni fog
ják, s ha csak egyszer is rajta kapják, hogy nem a kiszabott módon öltözkö
dik, az örökséget azonnal köteles lesz, ezen ellenőröknek átengedni, kik aztán 
jogosítva lesznek, azt maguk közt egyenlő részekben felosztani. 

4- (Parisban „Szerelmesek újsága") czimü lap fog nemsokára megje
lenni. Valószínű, hogy e lapnak több lesz a titkos, mint a nyilvános olvasója. 
Egyébiránt Roland ur, ki a lap szerkesztésére vállalkozik, sok előfizetőre 
számíthat. 

^ (Egy tudós kitüntetése,) Thierry, a jeles franczia történetíró, Attila 
czimü munkáját benyujtá a császárnak, ki is igen jártas levén a történetben, 
e munkát olvasás közt több jegyzéssel kisérte. Később a császár személyesen 
is beszélgetett és élénken vitatkozott e tárgy felett Thierry-vel, ki is A N N Y I R A 

megnyeré a császár hajlamát, hogy az Őt legközelebb senátorrá N E V E Z T E k i ^ 
Tehát Thierry e méltóságát Attitájá-iitk köszönheti. 



A (A titokszeru láda,) Már egy hó óta küldözgettek a vaüuton egy 
ládát, elsőbb Bécsből Prágába, aztán innét Gratzbe, Triestbe, végre Kra-
kóba. E küldözgetésnek az volt oka, hogy a láda oly kereskedőházhoz volt 
cximezve, melyhez hasonló czégü létezett Prágában, Gratzben, Triestben s 
Krakóban is. A prágai ház nem fogadta el a ládát, mert azt senkinél nem 
rendelte m e g ; de Bécsbe sem lehetett visszaküldeni, inert a feladó seholsem 
volt fölírva. Igy küldték el a ládát a prágai, griitzi, triesti, krakói hasonló 
nevezetű kereskedők egyik a másikhoz. Midőn a ládát Krakóban a szekérről 
leemelték, rettenetes halottszag terjedt abból szét. A hatóság felnyitatá, 
s ime egy hulla volt bennt, mely már egészen rothadásba ment át. Öltözetéről 
Ítélve a vagyonos közép osztályhoz tartozhatott és a láda felnyitása után, 
rövid időre az is kitudódott,hogy egy bécsi aranyos rámával üzérkedő nagy
kereskedőhöz tagja volt, ki is Bécsből egy ebéd után hirtelen eltűnt. Azt 
hitték rokonai, hogy Amerikába illant; de midőn fölfedezték a hullát, azon

nal gyanakodni kezdenek kereskedősegédükre. Ezt elfogatták, ki azonnal 
ki vállá, hogy a kérdéses férfit, ebéd után, midőn csak ketten voltak a bolt
ban, a boltajtó vasrudjával ő ütötte agyon, mi után óráját, gyémántos gyű
rűit, pénzét magához vette, s a hullát este, egy ládába szegezve, a vasútra 
vitette. 

A (A chinai császár.) A z idei „Gothai naptár" rendesen és nagy pon
tossággal szokta közölni a fejedelmi házak, családok névsorát. Ez évben már 
a chinai császárról is szól . E szerint a chinai császár neve : Sian-Fien (teljes 
szerencse), hetedik császár a Tsin-dynastiából, mely 1644-ben a Mindynas-
tiára következett. A chinaiak fölött, mint ők számítják, már 4702 esztendő 
alatt folytonosan császárok uralkodnak; e császárok közt a mostani a 244-ik. 
A mostani császárnak még semmi vállalata sem sikerült, a chinai nép még 
soha sem volt oly sanyarú helyzetben, mint ő alatta, ki 20 éves korában lett 
császár 415 millió alattvaló fölött. 

S A K K J Á T É K . 
7. i t . f e l a d v á n y . - W . J. és P. D . - t ó l ( P e s t e n ) . 

SÖtet. 
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V i l á g o s . 

Világos indul s a 3-ik le'pe'sre matot mond. 

3 - i k számú fe ladvány megfejtése . 
(Wil lmeri Rudolftól.) 

1 ) 
2) 

*) 

V i l á g o s . 
B h 6 - h 5 + 
H d 4 — f 5 . 
H f 5 - g 3 

h 2 - h 4 j 

Sötét. 
K g 5 — b 5 : vagy A ) 
K h 5 — g 5 

tetszés szerint 

A ) 
1) 
2) H d 4 - é 2 + 
3) U e 2 — g 3 + 
4) h 2 — h 4 4= 

K g 5 - g 4 
K g 4 — b 5 : 
K h 5 - g ö 

H e l y e s megfej tének. Veszprémien : Fülöp József. — fetten : Lustig Zsigmond. 
Aray Károly, Engel Imre. Praznovszky Gyula, Steiger Gyula, Pap Dezső, Gulácsy Kaim. 
— tíetziháton: D . P. — Béctben : Szily Kálmán. — Siombalhelyen : Horvát Boldizsár. — 
Soriban : Gr. J. — Létán : Rafael. — Gyöngyöt: Pongrácz Bonó. — Ctegléd : Reisinger 
Imre. — Tárik-Si- Mikiét; Franki A . — Lublo : Raisz It . — Kuloiseár : Törpényi Lajos. 
— Jánasiból : Keszler István és Barnabás. 

Rövid értesítések. Aba i M. T. Nézze ön 3-ik számunkban L. F.-nek adott rövid 
értesítésünket.— Benykád : Krámolin J. Szeretnők látni a Vasárnapi Újság azon számát, 
melyben az ön által emiitett jatalomtételek hirdetve vannak. Tévedés van a dologban. 
Valamelyik rébusz-féjtéscket jutalmazó kollega okozhatta a konfusiőt. A sakkozó maga
sabban áll; az ö jutalma a — dicsőség és öntudat. Ez is csak ér valamit 

Szerkesztő i mondaniva ló . 
4967. Több t. előfizetőnknek Lapunk mult évi folyamának utolsó számaival kia

dóhivatalunk többé nem szolgálhat. Sajnáljuk, hogy az e részben több oldalról hozzánk 
intézett ki vénátoknak eleget nem tehetünk. 

. 4968. Mi-kolrz. B. D. Az a r c z k é p e t készen birjuk s közöitetésére bizton szá
mi that ön. 

4969. E g y hajdani tüzér Borsodban. Azéghetlen fénymáa ügyében több felszó
lítás érkezett hozzánk. Kérjük önt, hogy vagy e tárgyról nyilatkozzék részletesebben la
punkban, vagy hatalmazzon föl bennünket, hogy Ön czimét s föltételeit mátokkal is kö
zölhessük. 

4970. Egy névtelennek Pesten. Miért nem nevezi ön meg magát vagy miért nem 
szerencséltet látogatásával'.' Üt percznyi szóváltás után ön is bizonyosan aláírná ama czik-
atink főpontját, melyet minap a P . ('.-ban az Akadémia épülete ügyében közöltünk. Nem 
kell hirtelenkedni az Ítélettel. Tehát le a sisakkal, különben szóba sem állunk. 

4971. Pest. K. E . Furcsa, hogy valaki épen azon czikk sorsáról tudakozódik, mely 
épen a legutolsó számban egész terjedelmében bennfoglaltat ik. A névcserének nem tud
juk, ki az oka. Az „eljövetelt" minden pillanatban szívesen fogadjak, különösen azonban 
d. n. 4—5 óra tájban. 

4972. K ő s z e g . U. B. A kószegi lakosság bnzgalomliiánya miatti panasz nagyon 
meglepett. Feltűnő mindenesetre, hogy ott az Akadémia számára nem történnek adako
zások, hogy a takarékpénztár sem mozdul. De hiszen bírunk mi már régi bizonyítványok
kal Kőszeg hazafiságáról 8 ugy hiszszük, ezúttal sem fogunk csalatkozni. 

4973. Un} Ing. F. I. Egy kis türelmet kérünk; a felvilágosítással rövid idő múlva 
szolgálhatni remélünk. 

Szinházi napló . 
Péntek, febr. 25 . „Tündér-ujjak." Szinmű 5 felv. írták Seribe ésLcgouvé; 

forditotta Feleki Miklós. A z előadás egyike volt a legjobbaknak. Munkácsi-
F.-né, Lendvainé, Prielle Kornélia, Szathmáryné, Feleki, Szerdahelyi vet 
kedve játsztak. 

Szombat, febr. 25. „Észak csillaga.1' Opera 3 felv. Meyerbeerlől 
Vasárnap, febr. 26. „Huszárcsiny." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Vah 

I m r e . 
Hétfő, febr. 27. Prielle Kornélia javára, először : „Három Maupin. 

Szinmű 5 felv. írták Seribe és Boisseaux; forditotta Feleki Miklós. Ez uj 
darab is, mint.Seribe műveinek nagy része, leginkább érdekfeszítő meneté
nél s váratlan jeleneteinél fogva, bir azon elönynyel; hogy hosszúsága mel
lett is mindvégig mulattat. Ez tán legfőbb érdeme. Közönség nagy számmal 
jelent meg s a jutalmazottat koszorúval és tapsokkal üdvözölte. 'A szereplők 
átalában iparkodtak az előadást minél összevágóbbá tenni. 

Kedd, febr. 28. Stéger ur fö l lépteül : „Kunok." Eredeti opera 4 felv. 
Szerzetté Császár György . 

Szerda, febr. 29. Reményi Ede urnák, az angol királynő solo-hegedüsé-
nek második hangversenye. Ezt megelőzte a „Kakán csomó" czimü egy fel
vonásos franczia vigjáték. Hires hegedűs hazánkfia a következő darabokat 
játszta el : 1. „ Á b r á n d ; " 2. „ H ő s magyar" (Eroica) ; 3 . Változatok a „ve -
lenczei karnevál" theméja felett. 4. „Noc tu rne" Chopintől, és két magyar 
népdal : a) „Repül j fecském ablakára," b) „ E z t a kerek pusztát járom én." 
Közkívánatra előadta még a „Bölcsődal t " is. A három első Reményi saját 
szerzeménye. Markovits Ilka a „Kesergő leányt," Bignio pedig a „Pusztán 
születtem" czimü népdalt Petőfitől énekelte el. Á zenekár a „Székelyleány" 
és „ Ö r d ö g része" czimü operák nyitányát adta elő. — A szinház a szoron
gásig tömve volt fennt és alant. Reményit viharos éljenzésekkel fogadta a 
közönség, s ő oly j ó kedvvel, oly tűzzel hegedült, mintha magának is öröme 
telt volna, az őt szivesen hallgató sokaságnak gyönyörűségére lehetni. Alkal
masint még többször is fogjuk hallani. 

Csütörtök, márt. 1. „Házassági három parancs." Eredeti vigjáték 3 
felv. Szigligetitől. 
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T A R T A L O M . 
I X . Pius pápa (arczkép' . — Hattyúdal. C l . K. — Török történetírók magyar ese

ményekről II. I I I I V . V á m b é r y A . — Szont-Léleki templom romjai Borsodban (kép
pel) . — Kairó (képpel). — Átalános mű- és régiségkiállitás Pesten 1861. P á k h A l b e r t . 
— Az erdélyi Muzeumegylet megkezdte munkásságát. — Az időjárásról, jelesen Her-
schell szabályairól (folyt.) B r a s s a i . — Pétervárad (képpel). — Tárház : Kakas Márton 
levele 121. A z akadémiai épület ügyében. S z k a l n i t z k y A. A m Akadémia palotája. 
Irodalom és művészet. Közintézetek. Mi újság ? Egyveleg. Sakkjáték. Szinházi napló. 

Felelős szerkesztő : P á k h Albert (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Kiadó tjajdano* H<-<-kei.a-l finnztav. — Nyomtatja Landerer ea lltrkninst, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesten, 1860. 
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