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Z r  i n y i.

Ezredek folytírk le, ’s még' mindig magában 
állott Leonidas a' világ*' történetében, egyetlen 
remek-páldájaul a' hős vitézségnek. Végre 
ugyanazou isteni felséges látmányt, a' szabad
ság' és honszeretet' áldozatában magyar hazánk 
ismételé, azon különbséggel, hogy itten Szo
limán szultán hős volt és a' szerencsének ked- 
vencze, nem, mint amott X erxes , nők és heréi
tek közt pulyán nevelkedett.

Zrínyi' nemzetsége a' Szubicsok' régi szár
mazéka vala, kik Béla alatt már Brebiri gró
fok voJÖtak, 's utóbb őket a' magyar királyok, 
vitéz hűségükben bízva, több izben liorvát- tót— 
és dalmátországi bánokká tevék. 1347. Brebiri 
gróf György több ajándékok közt Zriny vagy 
Zeriny várát is adományban kapván nagy La
jostól, a' Brebiri nemzetségnek Zrínyi ágát álla— 
pítá. Gróf Zrínyi Milliós, Miklósnak Hja, Pé
ternek unokája volt, ki 1493. Modrusnál talál
ta vitéz halálát; anyja Johanna Torqvata Man- 
lia vala, a' korbáviai gazdag grófnak, Karlo- 
vich Jánosnak leánya. Már gyermekkorában 
kitünteté Zrínyi azon hősi lelket, melly felsé
ges halálában oly páratlanul dicsőült. V Ká
roly leventai méltósággal, hadi paripával és 
arany lánczal tiszteié az ifjoncznak Bécs' os
tromlásakor kimutatott vitézségét. Zápolyáriak 
cs nagy szövetségesének, Szolimánnak, háborús
kodásában nem vala ostrom , ütközet, és vala
mire való csata, mellyet Zrínyi hírének emléké
vé nem teve. Ily alkalmakban töbnyire az elő— 
rs utóhadat vezérelgeté, a' szerint, mint itt vagy 
amott volt nagyobb a' veszély. A' könnyű lo
vasságot, mire a' magyarnál nem született a' vi
lágon alkalmasb nemzet, legnagyobb tökély
re képzé ki Zrínyi szünetleni gyakorlásával, 
rögtönös munkásságával, találmány os- szelle
mével é:' fortélyával, Ilódoltatói alakja, egész

lényére kiömlő elevensége , királyi adakozósága 
a' jutalmazásban r részrehajlatlan komolysága a' 
büntetésben nem sokára bálványává tevék vi
téz hadainak, 's vezérlete alatt készeknek mu
tatták magokat a.' lehetetlenséget is megkísér
teni. Oly nagy is lön tekintete Zrínyinek, hogy 
a' pesti huzamos és kétséges ütközetnek 1543*. 
csupán megjelenésével vetett végek

Szolimán szultán negyven esztendei győze- 
delmeinek Európában, Asiában, Afrikában, most 
a' mi teljes einyomásunkal akára feltenni koro
náját; kezében vala már a' kereszténység' elő- 
bástyája keleten ’s nyugoton, Belgrád és Rhó- 
dus> kezében magyar hazánk' nagy része, \s most 
ősz korában is hős akart maradni. Megindula 
Stambulból 1566. juliusban, Sziget lévén vá
gyainak első czélja, ámbár ha azon tévelygés
ben nem lettek volna a' törökök, hogy Zrínyi 
Bécsben van Maximilíánnal és Svendivei hadfoly
tatásról tanácskozni, ezen helyet nem fogak 
ostrom alá venni, oly nagy volt Zrínyinek híre, 
a' diadalmasnak.

Zrínyi meghall a, hogy Szolimán Belgrádba 
ért, ’s az előcsapat már Siklósnál sátorozik. Az 
ellenség' erejének megtudása, ’s övéinek egy 
szerencsés kezdettel nagyobb vállalatokra fel tü
zelése végett válogatott csapatot külde bajnok 
Alapi Gáspár alatt Siklóshoz, ’s ezen másfél 
ezer ember 4000 törököt vága le egy zivataros 
éjszakán, és számos fogollyal, gazdag zsákmány
nyal téré meg Szigetre. Szolimán fogcsikor
gatva hallá ezt, ’s dühhel iramlott Szigetnek; 
65,000 ember nyitá meg előtte a' véres utat, 
és Hamzsán bég pécsi basájának ki vala adva a' 
parancs, hogy Eszéknél a’ Dráván tizennégy öl 
szélességű hid legyen kész. De a' kiáradott 
folyam háromszor tépte el a' munkát, 's a' nagy- 
urnak héjeleníctett az építés' lehetetlensége; en 
mérgében elszakított egy darabot köpönyegéből, 
's azt iratá rá arany betűkkel: „ így  szol Szoli—
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mán, a’ nagyur: ha te, tunya szolga, Iiidat nem 
ütsz megérkeztéig*, ’s a'  két partot egybe nem 
kötöd, ezen köpönyeggel fojtaíol meg*, és fejed 
a’ híd’ karójára szereztetik fel*'  — a’ hid más 
fél napra állott, ’s augustus’ 1 — 5 napjáig'  át- 
mene rajta a’ szultán két száz ezer emberével. 
Megérkezvén Szigethez, sátora egy dombon ál
lott, ’s onnan nézte az alatta elterült sokaságot, 
kevélyen , mint egy isten. Midőn beestveledék, 
minden álgyuit egyszerre sütteté el, ’s három
szor kiáltá el számtalan temérdeksége föld- 
renditőleg Allah-ját; a’ vár’ maroknyi népe, 
harmadfél ezeren, háromszor Jézus’ nevét.

Ekkor összegyüjté Zrínyi fő és köz em
bereit a’ vár’ udvarára, vidámon lépe közéjök, 
sugárzó tekintetettel és harsány szavakkal imi
gyen szóla hozzájok: „Kedves bajtársaim, itt 
az idő! Azok ott kinn nagy számukban ’s ha
talmukban bíznak; mi az egeknek urában’s tu
lajdon keblünkben. Mindenek előtt legyünk 
egyek, mindenek előtt a’ belső ellenséget, a’ 
szenvedelmet győzzük le. Esküdjünk meg itt 
egymásnak az öröklétü’ szine előtt, ki minden 
hitszegést rémületesen bosszul meg. En eskü
szöm meg először, hűséget Ígérvén mind ha
lálig vallásomnak, királyomnak, hűséget a’ go
nosz ellenségtől kegyetlenül tiprott hazának. 
Hagyjon el engemet az ég*, ha titeket elhagy
lak , hagyjon el, ha veletek testvérileg nem 
osztok meg fájdalmat ’s örömet, győzedelmet ’s 
háláit. Ha majd elesem, légyen vezéretek 
Alapi Gáspár, az én jó barátom. Ki felsőbsé- 
gének nem enged, haljon meg-, ki helyét csak 
egy pillantatra is elhagyja, haljon meg, úgy 
szinte, ki a’ hitetlenektől levelet fogad el, vagy 
azt találván olvassa. Kik rettegve titkon sut
tognak , függjenek; úgy az is, ki azt látván, 
fel nem adja. Haldoklóknak nincsen többé tit
kuk egymás előtt, mi pedig'  hitünkért ’s ha
zánkért halálnak szentelők magunk’. Most es
küdjetek meg nekem, mint én nektek megeskü- 
vém.“ Tisztek ’s egész csoport elszánt lélek
kel kiálták,hogy ők is ugyanazt esküszik; ’s ek
kor mindjárt egy szerencsés kirohanás történt.

Augustus’ 7-kén dühös csatázás támadott az 
uj v á r o s’ birtokáért, ’s a’ várbeli tornyok reng
tek, iszonyú zörejjel hullottak le a’ harangok, 
és számos nép veszettel, de hasonlíthatatlanul 
nagyobb vala a’ törökök’ vesztesége; éjszaka

maga felgyújtaná Zrínyi az uj várost, és sok 
jantsár oda égett. A’ környék’ erdeji leterül
tek a’ török fejszék alatt, ’s a’ várhoz tornyoz- 
tatának, hogy részént a’ falak megmászathassa- 
nak, részént lobogó tűzzel vétessék körűi a’ 
vár. Több izbeli megrohanás hatalmasan vere
tett vissza, mindazáítal augustus’ 19-kén az 
ó város is meg vala véve, hét helyen rontván 
be egyszerre a’ törökök, ’s a’ maroknyi sereg 
visszaszoríttatott a’ várba. Zrínyi jelen vala, 
szabdalta az ellenség’ nagyait, ’s a’ halált keres
te, legdühösb tolongásban kutatván a' vezéreket. 
Sok nemes hullott el mellette, ’s az elbúsult 
hős istenhozzáddal ereszté őket az idvek’ hon
jába. Három ezer emberébe került Szolimán- 
nak e’ győzedelem. Másnap elesett Ali Pord- 
huk is, a’pattantvusság’ vezére, ki reggeltől késő 
estig álgyuztatott.

September’ 7-ik napjáig mindennap több 
megrohanások történtek; Zrínyi mindig győzött, 
’s a’ vár körül annyi halott feküdt, hogy a’ 
nagyur visszaborzadt táborával és fegyver
nyugvást kért a’ várbeli csapatkától haltjainak 
eltemetésére. Augustus’ 29-kén maga is lóra 
ült a’ hetvenhat esztendős öreg szultán, ’s tü
zelte seregeit e’ nagy napon, mellyen tavai 
Belgrádot megvette, ’s negyven esztendő előtt 
Mohácsnál győze; de Zrínyi mint a’ szikla állt, 
’s elzsákmányolá a’ már falaira tűzött lófarkokat. 
September’ 4-kén meghalt buvában a’ nagyur, 
hanyatlani látván fegyverdicsőségét, egyszer’s- 
mind a’ tábori dögh ilál martalékjává lévén. A ’ 
tábor annyira elcsüggedt és lankadt az ostrom’ 
lassú menetelén, hogy szükségesnek látta a’ nagy 
vezér szultánja’ halálát eltitkolni, különben a’ 
tábor zendülésétől félt. September’ o-kén fel- 
gyujtatott a’ külvár, ’s egy iszonyú szélvész 
frigyesülni látszván a’ törökökkkel, lehetlenné 
tette az oltást. Zrínyi a’ belvárba szorult; utá
na a’ temérdek nép: de a’ rendíthetetlen hős 
megvetvén a’ lepkény szerencsét, melly tőle 
távozott, vitézül kizárta a’ kapun. Már 
semmi élelem nem volt; helyheztetésök végső 
ínséggel járt, ’s mindnyájan clhalaványultak, 
csak Zrínyi nem: mert csak ő nem reményit 
soha szabadulást, hanem egész lélekkel elszán

ta magát.
September’ 7-kén minden álgyu dörgött, a’ 

török tábori musika alatt, ’s borzasztó AP.áh! ordl-
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tással köz megrohanás kezdetett. A ’ belvárlm 
is tűz löketett, melly hirtelen elharapódzott. 
Ütött a' végóra. Zrinyi nyugodtan, ’s moso
lyogva szobájába mene, Serenk Ferencz fegy- 
vernökét kiáltván, elöhozatá minden fegyvereit. 
Legpompásabb ruhájába öltözött, kalpagjara 
megbecsülhetetlen gyémántos forgóját tüzé, 
száz aranyat ’s a’ vár’ kulcsát zsebébe tévé „ne 
mondják a’ pogányebek,44 úgymond „hogy in
gyen vetkeztetnek le.46 Atyja’ kardját választá 
ki: „ezzel vívtam ki első győzedelmemet44 
mondá „ ’s ezzel vívom ki mit az ég felőlem el
határozott.44 Ekkor kiment az udvarra, hol 
övéi várták, ’s igy szólott hozzájok: „Látjátok, 
hogy nem az ellenség, hanem maga az ég harczol 
ellenünk a’ tűzzel. Jusson eszetökbe eskütök ! 
Nem volt áruló ’s gyáva eddig közöttünk, adja 
Isten, hogy ezen utolsó órában se találják 
olyat. Most ki fogunk menni; mert ha meg
kell halni, haljunk meg vitézül, emlegesse 
meg nevünket a’ maradék, ’s példánk gyulasz- 
sza tettekre. En elől megyek, jertek utánam!44 

Ekkor magnyittatá a’ vár’ kapuját, Juranics 
Lőrincz, legszebb ifja seregének, melly most 
már hatszázra olvadt, mellette vivé a’ magasan 
lobogó zászlót. Elsüttete egy álgyut ’s annak 
íuste között maga lépett ki először 5 mindjárt 
ott érte lövés*, lerogyott*, de fetrengve sem ha- 
gyá magát, kitekerék kezéből a’ kardot, ’s ő 
előrántván öve melől handzsárját, agyon szur- 
dosá a’ kit ért. Most második lövés érte ’s egy 
harmadik, ’s lelke felszált az egekbe. Kato
nái is mind elvesztek, részint mellette, részint 
a’ lángoló várban, hová őket a’ sokaság vissza- 
szorítá.

Zrinyi már nem vala, de bosszús lelke ha
lált és romlást terjeszte a’ dúló pogányságon. 
Vig riad ozás közt tolakodának a’várba 5 de egy
szerre csattanás esik, mintha ég föld beroskad- 
na: mert Zrinyi kanóczakat vettetett volt a’ 
lüliortoronyba, ’s most az fellobbanván, kép- 
zelhetetlen számú törökség repüle fel a’ leve
gőbe, számtalan bódultakat zúztak el a’ szét 
rúgott omladékok.

Húszezer emberbe került a’ töröknek e’ győ- 
zedelem. Zrínyinek el vágatott feje, ’s a’ jan
uárok’ agája a’ nagyút*’ sátora előtt szegezteté 
rúdra. September’ 9-kén öccsének küldé azt 
h’ nagy vezér, Budára, Szokolovics Mustafának,

hogy az viszont küldené Győrbe Maximilián’ 
fővezérének, gróf Salmnak, szivrehafó levelet 
írván mellette Zrinyi’ hősi haláláról. Az egész 
császári sereg gyászolva jeleut meg a’ dicső- 
ültnek halotti miséjén.

Batthyáni Boldizsár, Zrínyinek veje, Csák
tornyára vitette a’ tisztelt főt, hol sz. Ilona 
klastromában, első hitvese Frangepán Katalin, 
egy leánya és három fija mellé temetteték. 
Második hitvese volt báró Rosenberg Éva, min- 
deniktől több leányi maradtak, és György fija, 
utóbb tárnok-mester.

S t r u c z m a d á r .

Jóllehet ezen madárnem a’ régi szárazföld
nek nagy részén elterjedt, csaknem semmit sem 
változott; az indiai ’s afrikai strucz közt sem
mi sajátságos különbözet nem vétetik észre; 
egyetlen különzés, melly tétethetett, a’ színben és 
növésben áll. A’ szürke strucz legkisebb ; ma
gassága csak 6 láb 7 hüvelyk (2 méter és 13 
centiméter; a’ méter egysége a’ hosszmérték- 
nek, centiméter annak századrésze, mintegy 4 1/2  

vonal). Az egyik kép fekete him- struczot, 
a’ másik szürke hímet és nőt ábrázol.

A’ fekete strucz nagyobb a’ szürkénél, 
azért nagy strucz melléknevet kapott; találtatik 
8 láb 5 hüvelyk (2 méter 73 centiméter) magas
ságú is. Ez a’ nem, vagy faj, egyvelgest van 
a’ másikkal, Afrikában és Asiában. Ha az 
alak hasonló volna, a’ fekete strucz’ uagysága 
két annyi lenne mint a’ szürkéé.

Nyilván van, hogy a’ strucz nincs a’ le
vegőbe felemelkedésre létegezve; miben nem 
nagy nehézsége gátolja, hanem az, hogy szár
nyainak ereje nincsen idomban súlyához.

Ezen madár’ természet -  históriája sok ideig 
oszveelegyítteték hagyományos balgaságokkal, 
mellyek száműzettek végre a’ tudományok’ so
rából, de a’ nép’ hiedelmében még máig is di
vatoznak. A’ strucz’ gyomrának vasemészthe- 
tés’ szokatlansága tulajdonítlatott; az egész 
nem megfosztatott a’ legközöuségesbb ösztön
től; a’ nő, mint regéltetett, semmiben sem nyil- 
vánosítá az anyai gyöngédséget, ’s a’ szentirás 
gyámolitá hatalmas tekintetével ezen véleményt;
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a" strucz bátorságban hivé magát, mihelyt vala
mi tárgy el foga tőle a'  veszély’ látását ’s a’ t. 
Azonban femnaradhatott neme; oly helyeken 
lételezvén, hol ellenségei sokak, hol semmi 
sem védi azoknak megtámadásuktól: megfoszt
va még is nincs segédeszközöktől az elveszés’ 
okai ellen, mellyek környezik és mindenfelől 
fenyegetik.

Hogy ezen állat jól megismertethessék, 
legkedvesebb hazájában, Afrikában, kell vizs
gálni. Mióta az angolok letelepedtek a’ jó re
mény’ fokánál, sok adatokat gyűjtöttek a’ strucz’ 
természettudományának öregbítésére. Némelly e- 
ket közlünk azon előadásból, melly 1822 Nagy- 
Karrunak, két hegyláncztól, a ’ fekete hegyek
től és havas hegyektől (montagnes noires — 
montagnes neigeusesj kerített terjedelmes puszta 
síkságnak meglátogatásáról szól. Ezen régi 
holland gyarmatban, silány, agyagos vagy kré- 
tás föld neveztetik Karrunak, mellyen igen 
keves növény tenyészhetik. Forrás csak a’ he
gyek alatt, vagy némelly egymástól igen tova 
fekvő oázokban találtatik. A’ struczok e’ siva
tagokon teljes szabadságban fut kár óznak: né- 
iiieilyek egyedülesek (solitaires) ; mások páro
sak , sőt 20 — 30-boi álló csoportokat is al
kotnak.

„Megállapodánk, igy szóinak az elbeszélők, 
egy a’ puszta’ közepe felé fekvő forrás mellett, 
melly Szarvorru ’ forrásának (Fontaine du Rhi- 
nocéros) neveztetik. Szekereinkből kifogatott, 
hottentotta kalauzaink pedig keresésnek indul
ván, csakhamar két strucz fészket találtak. 
Egyik fészekben csak tojás töredékek voltak, 
hihetőleg magok a’ madarak által széttöretve, 
mert igy rontják el gondoskodásuk’ tárgyát, mi
dőn valamelly ellenségök’ kutatása elől többé 
nem rejthetik; a’ másik fészekben huszonnégy 
szép tojás va la , mellyeknek a’ szekerekhez mi
képen viteléről kérdés támadott, mivel hotten- 
tottáinknak sem kosaruk, sem zsákjok nem vala. 
Az elvitelnek egy uj módját rögtönözök k i,  le
vetvén bőr lábravalójokát, száraikat vegökkel 
öszve kötvén, és találmányukat ezen általvető 
neműbe rakván, mellyet vállaikra vettek. Ily 
éköltözetben jövének előnkbe, épen fel nem té
vén, hogy meztelenségük illetlen volna. Két
szeres adat dohányt kértek és kaptak; igen meg 
í& érdemiek.a

„Több más környülmények ismeretekhez 
juttatának a’ struczra, szokásaira ’s vadász
tatására nézvo.“

„Beallvaii a’ petélés’ időszaka, a’ him 
strucz nőket vesz magához : néha csak kettőt, 
de nem gyéren hatot is. Egy himnek minden 
nőstényei egy fészekébe tojnak, 's a’ költés’ 
gondjában osztoznak. A’ fészek földbe van 
vájva, ’s a’ gödör’ hányadéka a’ körűiét’ fel- 
töltesere szolgai. A’ tojások igen ügyesen vagy— 
nak elrendelve a’ hézak’ kímélésére ’s a’ meleg- 
seg megtartasara; a’ kis vagy hegyes vég kö
zép felé van be fordítva, a’ másik pedig széle’ 
fele. Mindenik nő sorjaban ül a’ tojáson min
dennap ; éjente maga a’ him váltja fel őket, 
mikor nemcsak a’ melegség’ tartása forog fenn, 
hanem a’ tojásoknak vagy az uj kelésnek török 
rókától, macskatigristől és más rablóktól vé- 
delmezése is.u

„Egy fészekben néha hatvan tojás is van; 
de leggyakrabban esak két nő tojománya talál
tatik benne, azaz 24 — 32 tojás. A’ költés 
nem szünteti meg a’ tojásozást, csak hogy a’ 
későbbi tojások nem tétetnek a’ fészekbe: a’ 
kotlósok félre tojnak, ’s első táplálatul tartják 
a’ kibújandó csirkék’ számára. A’ költés’ ideje 
36 — 40 napig tart, az évszak’ hévmérséklete 
szerint^ 4

„Azt tartják, egy strucztojás felér 25 
tyúktojással. Friskorában, mint a’ milyeket 
hottentottáink hoztak a’ szarvorru’ forrásától, 
oly eledel, mellyet a’ falánkok meg' nem vetnek. 
A’ fokhoniak oly módot talállak ezen tojás’ fő
zésére, melly legalább felér szakácséinkal; ők 
azt vastag végével forró hamura teszik, másik 
végén kis lyukat csinálnak egy kis fa’ bedugá- 
sá ra , mellyel a’ benlévő anyagot kavargatják, 
hogy egyenlően főjön meg; ez a’ készités egy 
csipetnyi sóval végeztetik és nehány szem bors
s a l , ’s a’ készitmény igen jó rántotta.4*

„Nem hogy ostoba madár volna a’ strucz, 
mint tartatott, hanem inkább gyakran kijátsza 
ravaszsággal a’ vadászt; ’s valóban, csak ügyes
ségének, vigyázóságának ’s futása’ gyorsasá
gának köszönheti, hogy a’ gyarmatosok’ heves 
üldözését kikerüli. Minthogy a’ tollaival keres
kedés igen nyereséges, sem költség sem fárad
ság nem kímélteíik, hogy sikeres legyen a’ 
strucz vadászat. Gyors lovakra ült lovagok





M
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nagy tért bekerítvén, egyik a’ másikhoz, vergeli 
vissza a’ szegény madarat, mellyet űzőbe vesz
nek, ’s midőn az kifáradva leesik, hozzá já
rulnak és bottal agyon verik; a'  puska szám
kivetve van ezen hajkorászásból, hogy valami 
rosszul irányzott golyó el ne törjön nehány tol
lat, vagy hogy a'  kiöntött vér be ne keverje a’ 
kakas’ farkának gazdag ékességét, főtárgyát a’ 
vadászok’ kíváncsiságának. A’ külön nem’ tolla- 
zatjára nézve, majorságbeli madarainkhoz ha- 
sonlíttalhatnak a’ struczok; himek adják a’ leg
szebb fejér tollakat, mellyek legbecsesebbek a’ 
sokféle ékességekre/ 4

„Ez az állat szerfelett mértékletes, mivel 
oly száraz pusztákban é l , hol csak ritka fanö
vények találtatnak, viz pedig majd semmi sem. 
Társaságos tulajdonságu; mivel nemcsak a’ 
magához hasonlókat felkeresi, hanem önkényt 
egyveledík a’ czebra, quagga és más négylábú 
füevők’ csordáihoz is, mellyek ugyanazon vidé
keken járnak. Akár fiatal, akár vén, könnyen 
megszelidül, megtanulja ura’ szavát követni, ’s 
kellemes bizodalmuvá lesz.a

Valyon nem lehetne-e használni a’ strucz' 
ezen jó természetüségét e’ nemnek apródonkenti 
hozzánk, birtokunkba, sőt égövünkhöz is 
szoktatására? Ez oly nyereség lenne, melly a’ 
vadaskertek’ díszéül szolgálna, mint a’ hattyú 
a’ viziállatok kevélységéül. Az okosság épen 
nem rosszalja a'  fényűzésnek ily nemét, melly 
oly isméretekhez juttathat, meliyeket más utón 
talán soha sem fogánk vala elérhetni. Az első 
próbatételeknek a’ strucz’ megszelídítésére Afri
kában kellene tétetniök a’ földközi tenger’ part
jain ; az ezen első próbákból származandó da
raboknak déli Európába kellene vitetniük, ’s 
igy tovább. A’ strucz kényesebnek látszik 
mint a’ chinai (vagy is inkább a’ cochinchinai) 
aranyos fáczán, mellyel büntetlenül általugra- 
tatott az iszonyú hézak, forró hazájának és 
Bécsnek égöve közt.

S z e n t  K  i 1 d a.

Sokat hallani Eldoradórul, mert minden 
nemzetbeli kalandorok keresték azt, sok pénz’ 
birásában helyezvén a’ boldogságot; bősz- 
ázankodva isinerék végre költött mesének ez

ábrándozat’ hazáját. De van egy más Eldoradó, 
legalább volt még 40 esztendő előtt; egy szi
get, hol a’ megelégedés, egészség, ’s minden, 
mi az életre mulhatatlanúl szükséges, a’ legdu- 
zsabb mértékben fel találtatik, ’s hol annál fogvNa 
létesülve látszik azon élet, mellyet annyi költők 
csak képzeletben tudtak feltalálni. Ez a’ szeren
csés sziget Sz. Kilda, a’ hebridi szigetek egyikef 
Skótziáboz közel. Ezen szigeten, melly nem 
nagyobb öt angol mértföldnél, fátlan ’s bokor- 
talan , és még bazáltkősziklákkal is körülfog
va, hogy azok 150 — 200  ölnyire felnyúlva 
ugyan annyi bástyát képezzenek a’ hánykodó 
világtenger’ hullámai ellen, lakott 40 év előtt, 
’s talán még most i s , boldog együgyüségben 
180 ember (most csak 80 mondatik) kiknek az 
oczeán a’ világ’ határa volt, ’s kik közül csak 
ritkán jött vagy egy is által a’ szomszéd szige
tekbe, Skótziába pedig csaknem soha sem. Ala
csony , köbül épült, náddal fedett kunykókban, 
szalmán heverészve, juhbőrbe öltözködve, ma
darakkal éldegélnek, mellyeknek sokasága gyak
ran elhomálydsííja az eget, ők pedig ezerenként 
öldösik el, ’s tojásokkal, meliyeket száz ez
renként találnak, fris fünövényekkel, árpa- 
’s zabkenyérrel. A’ tehen- és juhhus legked
vesebb harapásuk; a’ sót és fűszert nem is
merik. Zabser pótolja ki a’ bort, pálinkát és 
más szeszes italt; de a’ legtisztább szirtpatak 
mindennapi italuk.

Gyönyörű szépséggel, ép pirossággal, va
kító fejérséggel ’s erővel, milyennel a’ szom
szédok közül egy sem dicsekedhetett, díszeleg
ve , semmi betegséget nem ismertek e’ lakosok. 
Dolguk nem volt, csak földjöket ásogatták. 
Halászat és madarászat mulatság vala nálok, ’s 
tárgyai a’ mivészetnek, üggyességnek, de nem 
sanyarú munkák.

Meredekek ’s durvák azon sziklák, mellyek 
közt a’ madarak fészkelnek; borzasztólag táton- 
ganak a’ merész hasadások azok köz t, ’s ádá-' 
zosan csapkodnak körösleg zuhogó habjai a,' 
tengernek. Szünetlenül halállal küzdve vak
merőén járnak a’ lakosok ezen sziklafalakon, 
egyik mélységről másikra ugrándozván, kúsz
nak,  mászkálnak rajtok kézzel, lábbaj, tér
dei könyökkel támaszkodva és ragaszkodva. Az 
ifjú vetélkedve igyekezik mások felett kitűnni' 

’s egyik szirtről a’ másikra gebeszkedik, hol
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n9 lábujjak is alig'  férnek el, annyival kevésbé 

a’ láb. %
Egyetlen egy sziklaöböl képzi kikötőt 

ezen szigetbe, melly következőleg'  a’ legszaba
dabb status, melly csak képzeltethetik; mert 
mellyik hadi hajó hányna itt horgonyt, daczol- 
hatólag a’ hullámtorlással ? A ’ régi szokás meg
határozza, mit kivánhat a'  sziget’ ura, egy lord 
Mae-Leod, ki évenként egy tisztet küld oda a’ 
csekély adó’ felvételére, ’s olykor olykor elfogad 
nehány követet, kik őt nagyobnak tartják a’ leg
első monarehánál, ’s otthon nem szoknak egyéb
ről beszélni, mint arról, hogyan tud az lovagolni, 
milyen üvegablakai, messzelátói, fáji ’s erdeji 
vannak; ’s mindezek a’ legcsudálatosabb dol
gok előttök. Ily gondolkodású, ily kevés szük- 
ségü emberek alig'  ismernek törvényt; nincs 
kitől félniök. Angolország'  nincs oly bátorság
ban külső ellenségtől, mint ez a’ kisded isme
retlen sziget égmagasságu sziklái megett.

Miképen van mind ez mostan , nem tudjuk. 
Ki utazik e’ szigetbe, hol nincs mit tanulni, 
egyebet annál, mily boldog'  legyen az ember 
megelégedésben; hol nincs mit látni boldog' em
bereken kivül? 1782-től 1790-ig'  senki sem lá- 
togatá meg őket, vagy legalább semmit sem 
adott rólok hirűl. Ki tudja, nem csúszott e be 
ide is azólta az elégedetlenség. Itt boldog'  Ár
kádia volt és az aranykor, de hibázott még' 
valami ezen szigetlakoknál, mi a’ legszerencsé
sebb néppé tette volna őket: boldogságuk’ ön- 
ludása, ’s azon gondolat, hogy az arany és ezüst 
semmik megelégedéshez, szabadsághoz és jám
borsághoz képest. Ok ezt tettleg’ gyakorlották 
a’ nélkül, hogy szóval kifejezték volna. Áldott 
egyűgyüek!

G y o m o r ’ h a t ó s á g a .

Az ökör 24 óra alatt önnehézségénck nyol- 
czadrésze’t eszi meg, ’s gyomra ha megtelik, 
néha ötven fontot is nyom. A’ hernyó 24 óra 
alatt háromszor annyit eszik, mint nehezsége; 
az ember ugyan annyi időben csak negyvened 
részét eszi meg annak, a’ mit nyom. De van
nak példái nagy evőknek és kőelnyelőknek, 
kik szerfelett sokat birnak elfogyasztani. Né
mellyike ezen szerencsétleneknek gyomor’ tisz

títása végett nyeldesi a’ követ, mások földet 
esznek telhetetlen éhök’ csilapitására. Egész 
nemzetek is találtatnak kőevők; például az uj 
kaledóniták, kik a’ csepegőkövet emésztik; az 
otomakák Amerikában, kik Humboldt szerint 
agyagot vagy földet esznek, melly kunyhóik
ban gombócz darabokban felhalmozva hever. A’ 
bogarak’ ehetősége szerfelett nagy. Ha pél
dául egy fülmász, (fülbe mászó) két napig po
hárban éheztetik, azután kétté vágatik, az első 
rész neki esik a’ hátulsó résznek, és felfalja azt. 
Némelly bogárnak töbszerü gyomra van , mint 
a’ sáskának, a’ nadálynak pedig egész hasa 
gyomor. Némelly állatnak igen rövid a’ torka, 
’s a’ gyomor mindjárt szája alatt van , p. o. a’ 
ragadozó halnál. Ha az ilyen állatok megront
ják gyomraikat, kifordítják azokat mint valami 
harisnyát, kimossák, ’s ismét bényelik ; szem
lélhetni ezt a’ czápahalnál. A’ békával is ez 
történik, ha éheztetés után enni adatik, mikor 
töbnyire megterheli aztán gyomrát. A ’ gyomor’ 
elrontása miveit és miveletlen nemzetnél egyi- 
ránt oka némelly betegségnek, és gyakran kí
vánatos volna, hogy az ember is kifordíthatná ’s 
megmoshatná azt, mert az angol gyomortisztító 
nem találtatott elégnek e’ végre. Már hajdan 
úgynevezett gyomorkefék használtattak ezen 
czélra; de ismét kimentek a’ divatból. Egy 
olasz, kakas’ gyomrának oly ereje van , melly 
erősebben nyom 173 fontnyi tehernél, mint ezt 
Reaumur megmutatá vizsgálódási által. A ’ 
tyúkok’ és más magevő madarak’ gyomra is igen 
izmos: ily alkattatás nélkül meg nem emészt
hetnék mag-eledelöket. Azért néha fövényét és 
követ esznek a’ mag’ emésztésének előmozdítá
sára; ’s az vétetett észre, hogy a’ legjobb táp— 
lálatnál is megsoványodnak, ha követ és fö
vényét nem kapnak.

V i z b e f u l t a k ’ f e l é l e s z t é s e .

Még mindig közönségesen uralkodik az a’ 
vélemény, hogy a’ vizbe fultaknál a’ tüdőbe ’s 
gyomorba tódult viz okozza a’ halált; azért min
den ily szerencsétlent azonnal rendesen fejre 
állitnak, mihelyt kihúzzák a’ vízből, hogy a’ 
benyelt viz kifolyjon belőle; erőszakos rázással 
igyekeznek ájulásából felébreszteni; melegített
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ágyba teszik megmeredt tagjainak elevenítése 
végett: de mind ezen segédmódok semmire sem 
valók egyébre, mint a' kétséges halálnak bizo

nyossá tételére.
Most már kétség kívüli dolog, hogy a’ tüdőbe 

csak igen kis mennyiségű viz tolul, ’s ez sem
miképen nem húzhat maga után halálos követ
kezést. A’ halált semmi egyéb nem okozza, 
mint a' levegő’ hiánya ’s belehellésének lehe
tetlensége. Egyszer’smind bizonyítja a’ tapasz
talás , hogy az élet darab ideig csak meggátol
tatni, de ki nem oltatik, a’ honnan oly módok 
találtattak ki, mellyek által az előbbeni munkás
ságára visszavezettethetik.

Mihelyt valamelly vizbe fűlt kihúzatott a’ 
szárazra, azonnal szekerre, vagy más vivő 
eszközre kell fektetni, hosszában kinyújtván, 
egykissé oldalt fordítván és fejjel magasabban 
helyezvén mint lábbal, ’s igy vivén alkalmas 
helyre; mielőtt ágyba fektetik gondosan, és vi
gyázva vetkeztessék le, hogy a’ test meg ne rá- 
zattassék igen nagyon; az elébbeni fekvésmód 
elég a r ra , hogy azon keves viz, melly a’ leve
gőnek tüdőbe hatását elzárhatná, kimenjen. 
Ha csak lehetséges, minden oldalról szabadon 
álljon az ágy és alacsony legyen, hogy a’ sür- 
gölődők könnyen hozzá járulhassanak. A’ föl
dön egymásra tett két szőrderekalj még leg- 
czéliranyosabb lenne ehez.

A ’ test’ megmeztelenítése után ki kell az 
ablakokat nyitni ’s jó tüzet rakni a’ kályhában, 
hogy a’ levegőfolyás húzamosan tartson. Egy
szer’smind dörgöltessenek a’ szerencsétlen’ tag
jai flanellel, kefével, vagy ingerlő szeszes 
nedvvel, mint kánfor szeszszel, folyékony lug- 
sóval, vagy boreczettel bekent kézzel. A’ tes
tet csak lassanként keli felmelegíteni, sziv’ és 
gyomor’ tájéka könnyedén dörzsöltetvén. Az 
orrlyukakhoz olykor olykor erősszagu szálvány 
anyag tartassék, mint kénkőgőz és egyéb, ’s az 
ajkak és orrezimpák könnyű tollal vagy vékony 
szállal ingerel tessenek.

Ajánlhatók továbbá hideg, ingerlő kliszti- 
rok, mellyek konyhasóval egyvelítvék, vagy 
egyszerűen vízből és boreczetből állanak. A ’ 
szájba, de kivált az orrba levegő hajtassék, hogy a’ 
tüdő, a’ mennyiben lehetséges ismét, megtöltessék.

Mind ezen segédnyujtást sokáig kell fá- 
radtlanúi folytatni , minthogy néha csak óra J

múlva mutatkoznak a’ visszatérő élet’ jelei. A ’ 
szempilláknak könnyű vonaglása, az ajkak és 
arezok’ gyenge veresedése, a’ bőr’ nagy lágyu
lása, ’s nem sokára azután az altestben egy 
lassú korgás, még gyengébb sóhajtás, melly 
nehány perez múlva ismételtetik, legjobb remé
nyeket támasztanak, ’s kettőztetett ipart és 
gondosságot kívánnak.

Mihelyt a’ beteg ismét elkezd lehelleni, és 
érlüktetése visszatér, nehány kanál ó finom bort 
vagy gyenge pálinkát kell véle nyeletni, a’ mel
lett tagjainak, különösen lábainak dörzsölését 
folytatni, míg az eszmélet előáll, mi nem rit
kán jó sokára történik, mintegy mély meredt- 
séghől ébredvén fel a’ beteg.

J e g y z é s e k .

1) Szeplovesztés. Nehány estve egymás
után , mielőtt az ember aludni menne, hasz
náljon erős sóvizet, melly ugy készül, hogy 
a' folyóvíz felforraltatván, annyi konyhasó téte
tik belé, a’ mennyi csak felolvadozhat benne. 
Ezen vízzel, miután kihűlt, megnedvesíttetik az 
arczulat, nyak ’s a’ t. és le nem törültetik, ha
nem magától hagyatik megszáradni, ’s akkor 
csak a’ sópor dörgöitetik le.

Ugy is elveszthetni a’ szeplőt, ha éretlen 
ribiszke, midőn veresedni kezd, kinyomatik, 
és annyi büdöskőtej egyvelíttetik közé, hogy 
hig péppé váljék. Ezzel 8 estve egymás után 
bekenetik az ábrázat, másnap mindig lágyme
leg tejjel mosatván le.

2) Fagyott tagok1 gyógyítása. Bodzavirág és 
összevágott beléndfű egyenlő mennyiségben két 
vagy négy lat vétetvén elő, tejjel hig péppé 
csináltatik ’s egy óranegyedig főzetik, utóbb 
mind estve felmelegíttetik. Ezen pépben alvás 
előtt minden estve addig tartatnak a’ szenvedő 
tagok, mig a’ baj el nem múlik a’ fagy’ ki
mentével.

3) Növényházak. Muszkaországban az 
által eszközöltetik szelidebb éghajlatot kívánó 
növényházakban a’ melegség, hogy tehenistál- 
lóbul eresztetik azokba levegő. Ezen bánásmód 
a’ fűtés’ kíméletéből utánzást érdemel, kivált 
oly helyeken, hol az istállók könnyen közösülés
be hozhatók a’ növényházakkal, hogy az istál
ló falán elég nagy nyílások hagyatván, a’ me
legebb levegő átszivároghasson. Csak az a’ kér
dés, nem ártalmas-e a’ tehen- és lógőz némelly 
növényeknek ?

4) Hangos beszéd, daliás, és olvasás egy 
neme a’ mozgásnak, ’s azt tartják, ez is
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egy oka a’ papok’, szónokok’ és professorok’ 
hosszabb életének. Dr. Andrew  azt jegyzi me^ 
tréfásan, azért van az asszonyoknak kevesebb 
testi mozgásra szükségek, mivel rendesen töb
bet csevegnek, mint a’ férjfiak. A’ dolgos em 
berek, kik ülve szoktak munkálkodni, tudtokon 
kivül is daliásra fakadván, ez által nem kevéssé 
tartatik fel egészségük, melly különben a’ foly 
tonos ülésnél hamarább meg' fogna romlani moz 
gás’ hiánya miatt, —

N a p l ó ,

JuIius’ 12-kén 1704. Leseinszky Szaniszló  XII 
Károly svéd király’ pártfogása által 
lengyel királynak választatik. — 1806. 
a7 rajnai szövetség’ aktája aláiratik, 
Bajorország, Würtemberg, a’ herczeg 
prímás, Baaden és még 12 kisebb ha
talmasságok a’ német szent birodalmi 
szövetségből kilépvén.

— 13-kán 1793. Corday (Marié Aline 
Charlotte) nemének minden kecsével ’s 
ritka bátorsággal biró leány, mély 
gyülőlséget sziván leikébe a’ hajdan- 
kor’ történetirásából minden elnyomók 
ellen , féltévé, hogy Marat-tó 1 meg
szabadítja hazáját, mert ezt nézé azon 
szörnyek’ fejéül, kiket akkor vérivók
nak (buveurs de sang) neveztek. Ha
záját, a’ Normandiát, elhagyván, ju - 
lius’ 12-kén Párisba ér; kétszer megy 
Marat’ lakjába , de nem bocsátatik ele
jébe. Még az nap este ir hozzá: 
„Polgár ! épen most érkezem Caenből. 
Hazaszeretete azt téteti fel előre ve
lem, hogy ama’ tartomány szerencsét
len eseteit tudni akarja. Bocsásson 
egy szempillanatra magához ; szorgos 
titkokat kell felfedeznem/ 4 Virrad a’ 
másik nap; Charlotte Marat’ házához; 
keblében gyílok. A’ calvadosi gyűlé
sekkel áll elő a’ leány; Marat csupa 
figyelem: „Rövid időn mind a’ hóhér- 
padra ezekkel44 dörgi, ’s e’ pillanatban 
szivében fordítja meg kését Charlotte. 
Egy áldozó Vestaként állott a’ leány 
bátran az összetódultak között; az 
apátság’ tömlöczébe viszik. „Hadd 
haljak én meg e’ leányért!44 könyörge 
egy ifjú. Igen, meg ke!le halni an
nak is. Önérzete’ méltóságos maga
tartásával állott a’ szűz a’ revoluíiói

itélőszék előtt; minden felelete hatá
rozott volt és nemes. Tettéről úgy 
szóla, mint a’ mellyel hazája iránt tar
tozott. Julius’ 17-kén veres köpönyeg
be takaródzottan vivék a’ vérállásra; 
mosolygó tekintettel ment végig a’ né
pen keresztül, melly, mint örökké 
bolond , szidalmazá. Ezen nyugalmá
ban maradt végső perczeig. A’ soka- 
sag közül egy szózat hangzék: „Néz
zétek, nagyobb Brutusnál!44 L u x  X dám 
vala e z , Mainz városa’ követe. Lel
kesen irá az itéiő széknek , hogy úgy 
kiván ő is meghalni, mint Charlotte 
Corday.

Julius’ 14-kén 1790. meghal Laudon Gedeon, 
Ausztriának nagy főhadivezére, II 
Fridrik’ méltó ellenje, ’s a’ törökök" 
rettentője.

— 15-kén 1815. Napoleon, a’ változó sze
rencsétől egészen elhagyatván , meg
adja magát feltétetlenül Maitland an- 
g*ol kapitánynak, Bellerophon lineahajó’ 
parancsnokának; más nap Plymouth felé 
vitorláznak.

— 16-kán 622. Tulajdonképen Muharned' 
szökésnapja ; kezdete a’ Heyirá-nak, 
vagy muhamedi időszámításnak. — 
1<93. Romaban, számtalan dühöngő 
nép’ jelenlétében, álgyu- ’s puskalö
vések közt nyilván elégette!nek az 
arany könyv, a’ feudális hatalom' 
minden emlékei, az inquisitió’ aktái, 
számos rendkereszt, ’s a’ jelesb ró
mai nemzetségek’ nemeslevelei, czirne- 
rei ’s a’ t.

— 17-kén 1429. VII K aroly , az Orleans-  
szűz’ segítsége által ’s elhatározott 
ígéretei szerint Rheimsban franczia 
királynak koronáztatik.

— 18-kan 1757. Gr. D aun , ausztriai fő
vezér, Kollin-nál megütközik II Fri- 
drikkel, megveri, ’s azáltal a’ királyt 
a’ prágai ostrom’ félbeszakasztására ’s 
Csehország’ elhagyására kényszeríti. 
Mária Therézia neki adta ezen ütkö
zet’ emlékére felállított ka'onai rendje’ 
első keresztét, ’s mindig becsrilé a’ 
nagy fejedelemasszony Daun’ nemes 
charakterét. — 1374. Petrarca a’ 
költő, 1690. pedig Smith Ádám r íi- 
nanczista, ’s a’ „nemzeti gazdagságról4' 
irt halhatatlan munkának szerzője, ki
múlnak.

P O Z S O N Y B A  Nj  

ifj. S e h  m i 4 A n t a l ’ bettijivel és költségén.




