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G i b r a l t á r ,

Ez egy sziklás, a’ tenger’ színétől 1400 
lábnyi magasságra nyúló fokhegy Andalúzia;’ 
spanyol királyságnak déli csuccsán. Éjszaktól 
délfelé 7 — 8 raf. hosszú, legnagyobb szélessége 
pedig 1/2  angol mértföldnyi; mindenütt mere
dek, némelly helyen függőleges irányú; mind 
természet mind mesterség által megvíhatatlan 
erősségük az angoloknak. Neve az arabs Gi- 
bel an Tarif szókból származott, minthogy T«- 
r if Abenzaca, Walid kalifa’ vezére , az arab
soknak Spanyolországba ütésökkor 711 ezen a’ 
régiek előtt is nevezetes helyen kötött ki le
gelsőben, ’s az ennek tövénél feküdt Heraklea 
várost meghóditá, melly nevét kétség kivül a’ 
Herküles’ oszlopa’ mondájának köszönhette. A’ 
hegyről és Gibraltár erősségről neveztetett az 
attól nyűgöt felé eső város és tengeröböl mint 
az Afrikát Európától választó tengerszoros is, 
melly 7 1/2  mértföld hosszú és 1 1 /2  széles. 
A’ város 12,000 lakosával, mellynek kikötője 
nagyon kedvező a’ kereskedésre, sokat vesztett 
jólétéből midőn Cadix 1829 szabad kikötővé 
lön. Az erősség’ fentartása 40,000 font ster 
lingbe kerül évenként, őrsége igen számos és 
erős. 11 Ferdinánd kastiliai király visszavevé 
1302 Gibraltárt az arabsoktól, de 1333 ismét 
elfoglalák azok, újólag elvesztvén 1462 midőn 
IV Henrik kelt fel ellenök.

A’ hegy’ éjszaki oldalán feküdt várnak, 
melly maurusi építészet szerint háromszoros fal
lal volt körülvéve, legfelsőbb fala még most 
is áll a’ város’ vedelmére , ha a’ szárazi oldal
ról álgyuztatnék. A’ legalsó falak’ helyeit nagy 
pattantyusáncz foglalja el az éjszak felé vivő 
kapu’ védelmére. A’ második fal’ helyén magá
nosok’ portékaházaik telepítettek le.

Speckel földmérő Straszburgból Károly ki
rály alatt megváltoztatá a’ régi mór erősséget,

európai vár’ alakjára vonván. A’ spanyol örökö
södési háborúban aug. 4. 1704 kénytelenek va- 
Iának a’ spanyolok az angol admirál Zltf^A'-nak 
és a’ darmstadti herczeg Györyy-nek, császári 
altábornoknak és katalóniai alkirálynak, feladni 
Gibraltárt, kik váratlanul jelentek ott meg 
ugyanazon esztendei májusban. Anjoui Fü~ 
lop király october 12. 1704 10,000 emberrel 
támadtatá meg szárazi oldalát, hol a’ vár egy 
keskeny homokos föld-benyulás által összeköt
tetésben van a’ szárazzal; de azt úgy megrak
ták az angolok pattantyuval, hogy a’ spanyolok 
ezen részét az erősségnek porta dél fuego-núk 
(tüzkapunak) nevezték. Ez alatt Popecz admi
rál 24 hajóval lődözteté tengeri oldalát. Már 
csaknem véginségre jutván, szerencsére még 
korán kapott segítséget Leake admiralis alatt az 
angol-holland flotta által. Szárazi oldalának 
bezárása minden siker nélkül tartott az utrechti 
békekötésig 1716. Azóta semmit el nem mu
lasztott Anglia Gibraltár’ győzhetetlenné téte
lére, minthogy a’ középtengeri kereskedésnek 
bástyája. De minthogy a’ hely’ fontosságával 
Spanyolország’ érdeke is mindig nőtt annak visz- 
szafoglalására, mart 7. 1727 ostrom alá véte
tett; Spanyolország 2 millió font sterlinget köl
tött a’ visszavevésre, de hiában. A’ sevillai 
békekötésben minden jogairól le kellett monda
nia, de nem mulasztá el minden bevitelt a’ vár
ba szorosan megtiltani ’s azt a’ mindig job
ban erősített st. roclii és algezirasi vonallal 
egészen elvágni a’ száraztól. De annyival 
könnyebb volt a’ lakosokat és őrséget a’ ten
geri oldalról ellátni, mivel magában a’ szik
lában egy édes forrás buzog, ’s a’ sziklaüre
gekben a’ legtisztább és ihatóbb viz gyűl ösz- 
sze. Tehen, juh, kecske mindig zöldelő táp- 
lálatot lel a’ sziklabérczeken, azon kivül mindéi 
darabka termő föld sokféle, részint vadonte
nyésző, részint ültetett gyümölcsfákkal rakva
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Az 1779 Spanyol- és Angolország'  közt kiütött 
háborúban újra megpróbálák a’ spanyolok Gib
raltár’ visszafoglalását. Már 1775 Elliot Ion 
kormányzója Gibraltárnak. Spanyolország'  szö
vetségbe lépvén Francziaországgal, részt vett 
az angolok és éjszakamerikaiak közötti háború
ban, ’s még ezen háború előtt mind vizen mind 
szárazon bezárta Gibraltárt'  Több mint három 
esztendő alatt minden készület megtétetett azon 
ostromhoz, melly a’ háborúk'  történetében egyik 
legnevezetesebb. 1782-iki juniusban Crillon 
herczeg, fő parancsnoka a’ spanyol seregnek, 
megjelent Gibraltár előtt, együtt lévén vele 
minden franczia királyi herczegek a’ táborban; 
30,000 franczia és spanyol állott a’ hegy alatt. 
Tíz úszó battéria volt az elfoglalást végrehaj
tandó , ’s úgy be volt fedve, hogy golyó ’s 
bomba semmi kárt nem tehetett benne, öszvesen 
valami 400 álgyut hordván magával; minden 
álgyu’ védelmére 36 ember vala számítva. Sep- 
tember’ 13-kán közeledtek az erősséghez ’s az 
abban volt legénység (rabok, kiknek 200 livre 
jjcnzio igértetett, ha kötelességeket hiven telje
sítik) elkezdett tüzelni. Elliot izzó golyókkal 
akarván lövetni a’ battériákat, nem tudta miké
pen készíttesse azokat elegendő számban, mig 
egy német kovács Schiuaenkendiek ki nem segíté 
a’ zavarból, ahoz való kemenezét állítván. 4000 
tüzes golyónál több záporozott most az ellen
séges battériára. Már délután a’ fő -  ’s két 
úszó battéria füstölgött; híjában igyekezett az 
ellenség oltani a’ tüzet és bedugatni a’ lyuka
kat; éjjeli 1 órakor 3 bateria lángolt már, ’s töb
bek elkezdettek égni. Hiában adatott jel a’ 
spanyol flottának; ez nem mehetett a’ battériák 
segítségére, hanem csak maga emberinek szaba- 
dításán igyekezett. De 12 álgyus ladik fut
ván ki az erősségből Curtis kapitány alatt , az 
ostomlók’ ladikjainak előközeledését meggátlá,
’s egyszer’smind keményen lövődözé az úszó 
battériákat. Napkeltekor lehetett látni mint 
kiabált az úszó battériák’ legénysége lángok 
között segedelemért. Ekkor az ostromlottak 
magok siettek segítségre akármíly veszedelmes 
volt is , minthogy a’ megtüzesedett álgyuk’ 
golyói ’s a’ szakadozó battéria’ tüzes üszkei 
repkedtek elejökbe; Curtis maga’ ’s emberei’ 
élte koczkáztatásával megszabadított 13 tisz
te t , 344 közembert. Egy fő megtámadást a’

szárazi oldalról is semmivé tett Elliot, és 
mivel ezen kivül egy szélvész nagy károkat 
tett a’ spanyol flottában, november’ közepétől 
fogva csak bezárássá változott az ostrom, 
mellynek a’ versaillesi béke vetett véget janu- 
ar’ 20. 1783, újra megerősítvén Angliát bir
tokában. Az angol király Elliotot a’ Bath 
rendével ajándékozá meg, melly azon helyen 
függesztetett nyakába, hol az ellenség’ tüzének 
kitéve magát az oltalmazást intézgeté. A ? 
Gibraltárban volt 3 hadcsapat ezredi zászlót 
kapottezen felírással: „Elliottal Mr és d iadalt 
Elliot maga ezüst emlékpénzt veretett a’ ki
rály’ helybenhagyásával, és minden jelenvolt 
katonának egyet egyet ajándékoza. Többe ke
rült 74 millió tallérnál a’ két főhatalomnak ezen 
vár feletti veszekedés ez’ idő alatt. Azóta a’ 
spanyol, angol és részint franczia háborúkban 
csak legfeljebb szárazi oldaláról záratott be.

A ’ m e x i k ó i  a s s z o n y o k .

Ezen dámák általában alacsonyok, de ékes 
termettel, parányi lábacskával és igen szép 
hajjal tűnnek ki. Járásuk könnyű ’s kellemes, 
kivált a’ spanyol öltözetben, mellyet reggelen
ként még most is viselnek. Fogaik ritkán szé
pek, mert mint a’ spanyolnék korán elrontják 
ezen drága ékességüket az édességgel. Színök 
oly fejér, de oly életnélküli is, mint a’ viasz. 
Szél és nap ellen a’ legnagyobb gondal őriz
kednek. Gyakran használják a’ fördőt, de csak 
egyedül is ez az , mi által testök’ tisztaságát 
fenntartják. A’ füzény csak most kezd nálok 
divatba jönni. Egészségök hihetőleg'  fog ez 
által szenvedni, ha mellyök nyer is valamit 
szépségben.

A’ mexikói hölgyek koránt sem neveltetnek 
szorgalmatos jó házi asszonyoknak. A’ tűnek 
azon kevés munkája, mellyhez értenek, csupán 
időtöltésre való. A’ legkisebb dolog is igen sok 
időbe kerül nekik. A’ finom neveléshez tarto
zik, olvasáson ’s Íráson kivül, francziául tud
ni ’s tánczolni. A’ tánezot szenvedelmesen gya
korolják, de nagy tökéllyel is , mert sok oly 
tánezosné van köztök, ki operáinkban a’ leg- 
hiresbeket is elhomályosítná. Nekik semmi
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olyas kötelességük nincs, mint más országbeli 
asszonyoknak. A’ házi gondot kizárólag az 
ángyok és nagyanyák viszik. A’ kereskedő’ 
felesége soha sem megy a’ holtba és semmiképen 
nem egyveledik házi foglatatosságba. Az ön- 
magárúl gondoskodás, öltözes, buzgólkodas, 
látogatás, sétálás, bevásárlás, fondorkodás fog- 
lalatoskodtatják egész nap’. Szorgalmasan jár 
mindennap misére, ’s öltözete mindenkor fekete 
ruha, egy kis veres sállal és a’ mantillával, 
melly utolsó legdrágább öltözeti darabja; az 
előkelőbb dáma ennek nagyobb drágaságáról is
mertetik meg. Fejér vagy testszinü selyem ha- 
risznyák és csinos czipők atlatzbol meg inkább 
ékesítik apró lábaikat. Fekete hajukban magas 
fésűt hordanak békateknőbül; alacsony növé
süket ez által igyekezvén egykissé magasítni. 
Legtöbb gondot és időt hajukra fordítnak. Igen 
gyakran mosogatják fejüket szappanos vizzel, 
hogy mindenkor tiszta legyen, mosás után gyé
kényre feküsznek elzilálván hajukat, hogy magá
tól megszáradjon. Ekkor kezdődik a’ szobale
ány’ terhes foglalatossága. Ennek meg kell 
szabadítania urnéja’ fejét bizonyos apró vendé
gektől, mellyeket szándékosan nem pusztítnak 
ki egészen, hanem mindig elegendő számmal 
hagynak meg, hogy a’ dámáknak gyakran le
gyen gyönyörűségök ezeket gyilkolgatni ’s az 
öntisztogatás minden jutalom nélkül ne essék.

A’ napnak második része uj öltözetet kiván, 
és ekkor jönnek elő a’ franczia módik. De 
szerencsétlenségre nem birnak a’ párisi nők’ 
Ízlésével. A’ mexikói nő inkább tekint ragyogó 
ékre, mint arra, mi illik leginkább hozzá. A’ 
sok virág, toll és drágaság miatt, mellyekkel 
magokat beaggatják, inkább kaczér-asszonyok- 
naU lehetne őket tartani, mint nagyrangu sze
mélyeknek. A’ sáli igen nagy divatban van, 
’s ezt inkább fejen hordják mint vállon , ugy a’ 
mantillát is. Az áhitatosság és gyónás’ óráján 
kivül minden többi időt látogatással vagy az 
erkélyen állongással töltenek el. Egyik fő dol
guk gyermekeiket ékesgetni, de fájdalom, jó 
’s alkalmas ruhára legkevesb ügyelet vagyon, 
oly köntösbe szorítatván, a’ szegény gyermekek 
melly minden mozgást megakadályoz; azon ki
vül szüleik’ tagjártatását és állását kénytelenek 
majmolni. Nincs nevetségesb mint ezen sennoro 
kát en miniatűré látni, kik lenyomatván a’ sok

ruhától, kezökben legyezővel egy más köpenye- 
ges báb által vezetgettetnek.

Ebéd után meglátogatják a’ mexikói nők a’ 
kereskedő boltokat és sétahelyet; társaságba 
csak 9 óra után mennek. A’ vendégek ott nin
csenek egyvelgest, hanem a dámák egy olda
lon ülnek, a’ férjfiak pedig másikon különböző 
csoportokat képeznek. Az idegen azt gondol
hatná, hogy itt a’ legnagyobb becsületesség és 
legszorosabb erkölcsiség uralkodik; pedig ha az 
intrigák nem oly nyilván űzetnek is mint Fran
cziaországban, azért nem kevésbé munkások itt 
is azokban. Egy tekintet elég szerelcmnyilat- 
koztatásra, melly a’ legyezőnek egy mozdításá
val elfogadtatik vagy visszavettetik. A ’ legye
ző telegraphi szerepet játszik it t ,  mellyet az 
asszonyok szünetlenűl használnak, a’ legérthe
tőbben fejezvén ki vele minden gondolatot. Sze
relmes levélkékét ’s ajándékokat az ékárosnék 
(marahande de modes) által küldözgetnek az
után , kik egyúttal mindent tisztába hoznak a’ 
felek közt. A’ légy-ottak (rendezvous) reggel 
szoktak történni. Az asszony csaknem egészen 
elbújik mantillájába, mikor oda megyen. Egy
kor, úgymond az előadó, egy ismerősnémet ta
láltam igy; azt hittem, köszöntenem kell; de 
még azon estve derekasan megleczkéztetett 
értté: „Vigyázatlan, hát nem látott hogy egé
szen topada (beburkolt) voltam? Csak az ment
heti ki önt előttem, hogy szokásainkat nem is
meri ; de ezentúl valahányszor egy topada asz- 
szonyt lát, őrizkedjék azt megszólítni.

Egyébiránt minden szeretkőzés nagyon sok
ba kerül itt. Akármily tündöklőnek láttassék is 
valamelly kaland, az önszeretet mindenkor meg- 
aláztatik utána. A’ grófné vagy a’ gazdag pol
gárnő, ki egy estve kimondhatatlan gyengéd
séggel fogad el, nem mulasztja másnap reggel 
pénzt kérni kölcsön, mit a’ finom életmód meg
tagadni nem enged. A’ camarera (komorna), 
ki ezen alkudozást viszi, oly summát kiván, 
melly urnéja’ rangjához illik, ’s a’ gavallér' 
szemét tele hajtja könnyel. A’ mexikói dámák 
szinte oly nagy szabadságban részesülnek mint 
a’ franczia nők. A’ szorgalmas udvarlás, a’ tisz
telet és becsbentartás, mellyel nekik adóznak, 
azt mutatják, hogy még uralkodnak, mit az 
európai nők, mint látszik, elvesztének az utóbbi 
század’ végével. Eleinte semmi örömet nem 
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találhatni a’ mexikói társaságokban, mig'  az em
ber meg nem szokja; de azután sok háznál oly 
dicső ’s felséges léoy találtatik, ki a' párisi 
mulatságos köröket is elfelejteti.

Ha a’ mexikói dáma naponnan kimegy, ki
sérteti magát, de soha sem vezetteti. Csak 
estve felé engedi m eg, hogy az ember kezet 
nyújtsa neki, egyik utczából másikba fordulás
ra vagy valami lépcsőn felsegítésre. Gondo
san kell vigyázni, hogy a' gyalogútnak belső 
része jusson neki. Az estvéli sétán a'  piaczi 
folyosók alatt minden megfordulásnál változ
tassa helyét a’ vezető, hogy az mindenkor a’ 
folyosó külső széle felé essék, és a’ dáma 
meg ne lökettessék. Azon rendkívüli vissza- 
tartózkodás, mellyet a’ nők társaságban mu
tatnak, szembetűnő ellenkezésben áll szabad 
szólásmódjokkal. Néha oly szavakkal élnek, 
mellyek az idegen’ fülét megsértik. Ok minden 
dolgot egyenesen megneveznek, ellenben elpi
rulnak a’ palástolt czélzásoknál. Ha négy szem 
közt beszélgetnek, szenvedélyeiket egészen ki
fejezik; enyelegnek és túlságos kifejezésekkel 
élnek, mint a’ napkeletiek. Estrella de mi al
ma, (lelkem’ csillaga) Antorclia de mi vida (éle
tem’ fáklyája) Hijon de mi corazon (szivem
nek fija) közönséges kifejezései a’ szerelmes 
hölgynek, ’s ilyen forma a’ mexikóiak’ gedés 

( galanteriás) beszéde.
Az alsóbb osztályokban élesebb bélyege van 

némelly tekintetben az asszonyoknak. Ez onnan 
van, mivel mint mindenütt, a’ jobb állapotúak’ 
szabályaitól eltávoznak ’s a’ közvelemenyt fity
málják. A’ házban czivakodók, azon kivül 
minden tartózkodás nélkül engednek boszuálló 
’s féltékeny indulatoknak szabad futást. Az 
alsóbb rendű polgárnék ritkán viselnek tollat 
vagy virágot, kalapot pedig soha sem. A le-  
párák nem oly pongyolák mint férjfiaik, legalább 
több szemérmetességgel bírnak. Furcsa öltözet
jük egy bő ingből áll, melly felül a’ keblen 
össze húzathatik, arra egy mindenütt bő öltc- 
nyeget huznak , ’s azonfelülre egy fejér mel
lényt. Töbnyire mezetlen lábbal járnák, de va
sárnap atlatzczipot huznaiv, mellyet aztan a 
hét’ első napjaiban is megtartanak. A’ kicsa
pongásban semmit sem enged egyik nem a’ má
siknak. A’ veszekedés igen gyakori ezen asz- 
szonyok közt; epen oly erősen mint ügyesen

hajítanak kővel, és mindnyájan bizonyos fegy
vert, tranchétet, hordanak, melly a' gyiloknál 
veszedelmesebb sebeket üt. Küzdéseiknél bi
zonyos szabályokat tartanak mint a’ párviadal
nál. Először is azt határozzák meg, mily mé
lyen szabad ütni a’ tranchétet. Kihíváskor uj- 
jaikkal mutatják a’ fegyveren, milyen mély se
bet készek kiállani. Minthogy rendesen félté
kenységből támad a’ párviadal, az arcz felé 
szoktak irányozni.

A’ guadalaxarai leparákat nem kell fel
cserélni a’ mexikóiak-kai, noha ezeknek élet
módja sem sokat különbözik amazokétól, sőt az 
mondatik rólok, hogy még féktelenebbek. Az 
indusnék dolgosok és szakadatlanul háztartás
sal foglalatosak. Ezek készítik a’ toriillát (má
iét) melly unalmas munka mindennap előkerül; 
ezek hordják ki az ételt'  a’ mezőre; ezek látják 
el a’ piaczot mindenféle élelemmel. Ha városba 
mennek, egy nagy kosárban viszik árujaikat, 
mellyek lepedőbe takartatnak; ennek végét 
mellyök alatt öszvekötik. Kik gyermeket szop
tatnak, ezt teszik a’ lepedőbe, a’ kosarat pe
dig fejeiken viszik. A’ gyermek csak test’ kö
zepénél fogva tartatván, feje ’s lába szabadon 
fityeg? ’s anyja’ szapora menésénél épen nem 
szenved az erős hányatásban. Az indusnék 
11 — 12 esztendős korukban már férjesedhetők, 
de hamar is megöregesznek. Rendesen kicsi
nyek de jó alkatuak; néha igen szépek talál
tatnak köztök. Fekete hajukat veres galandok- 
kal fonják be ’s fejökre csavarítják. A’ fejnek 
ezen ékessége igen szép lenne, ha mindig tisz
tán tartatnék, de a’ tisztaág nem az ő dolguk, 
és testökkel épen ugy nem gondolnak mint öl- 
tözetjökkel. A’ szemérmetesség soha sem hagy
ja el őket egészen. Ruhájok fejér pamutból 
készül ’s alig ér térdig, karjok rendesen mez
telen. Némelly indusnék a’ városba mennek 
szolgálni, hol szelidségök és becsületességök 
miatt nagyon kedveltetnek; dajkáknak is örömest 
fogad tatainak.

A ’ m a d a r a k ’ v á n d o r l á s a .

A’ madaraknak is van hazájok, hol életük
nek legszebb idejét töltik,, az uj kelést nevelik 
’s éneklésükkel a ’ hallgató világot örvendezte-
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fik. De egész család felkerekedik, szülék és 
gyermekek elhagyják szülctéshelyöket és kül
földre utaznak. E ’ szerint idejök kétfelé van 
osztva: egyik felét a’ hazában töltik e l, a’ má
sikat idegenben. Minden madárban megvan a’ 
kivánság hogy elutazzon ’s a’ világot lassa, 
kivévén azokat, mellyek régóta varosban lak
ván, szokásukat és természetűket megváltoztat
ták. Ezen velők született ösztön hirtelen ébred 
fel minden előkészület nélkül; csaknem minden 
madár egy helyütt van még ma, és már holnap 
egy [sem láttatik. Fogságban rögtöni nyugta
lanság vétetik rajtok észre; est vére leülepednek 
szokás szerint, de szenderegve felreppenek és 
nyugtalansággal repkednek ide ’s tova. Ez több 
napokig tart. Egy rész nappal gyötrődik, más 
nagyobb rész az éj’ homályában, ismét más 
rész mind nappal mind éjjel, mindaddig, míg 
a’ vándorlás’ időszaka el nem múlik. Útközben 
csak evés végett állanak meg; de ritkán alusz
nak, míg rendeltetésük’ helyére nem értek. Ren
desen oly magasan repülnek, hogy gyakrabban 
csak hallani lehet szavokat, nem pedig magokat 
látni, és mindig szél’ ellenébe repülnek.

Vándorlásuknak czélja táplálati ösztönök’ 
kielégítése. A’ föld’ éjszaki tájékai eleitől fogva 
számtalan millió vízi madarak’ lakhelyei voltak, 
hol a’ messzeterjedő mocsáros, eloszolhatatlan hó
val határozott pusztákon soha sem ébreszté fel 
más hang a’ borzadalmas echot csak az 6 szo
morú vijongásuk. Bátorságban nevelik ott fijai- 
kat, ’s mig a’ nyár tart, az iszonyú sokaságu 
bogarak’ bőségében soha sem látnak eledelben 
hiányt. De mihelyt az életadó nap visszavonja 
magát, a’ fagyasztó szél és nehéz sűrű köd 
uralkodását elkezdi, érzik előkövetjeit a’ télnek, 
’s a’ sajditó természeti ösztön megsúgja nekik, 
hogy közelget a’ szükölködés’ ideje, bővölködő 
országot mutat nekik és útnak indulásra nógatja 
őket. Nézésre méltó akkor a’ látmány, mint 
lebegnek számtalan seregek a’ levegőben a’ te
remtő’ vezérlete alatt, minden fa jt egy egy ve
zér kormányozván a’ legnagyobb szabályos
sággal, ’s hihetetlen gyorsasággal 20 mértföl
det haladnak egy óra alatt a’ déli tartományok 

felé.
Megjegyzésre méltó e’ mellett sokaságuk. 

Kisebb nagyobb számú csoportokban költöznek, 
a’ szerint mint a’ faj kisebb vagy nagyobb; de

minden esetre igen számosak. Egy tengeri 
utazó Australiába hajózván, oly nagy csoport 
hojsza- vagy szélvész- madarat látott, hogy a’ 
tömeg’ vastagsága 150 — 240, szélessége pedig 
900 és több lábnyi vala, és szakadatlan gyor
sasággal két egész óráig tartott hosszasága. 
Ha e’ szerint felveszi az ember, hogy ezen ma
dároszlop 130 láb vastagságú ’s 900 szélessé- 
gü, egy óra alatt 6  mértföldnyire ment, és min
denik madárnak 9 kubikhüvelyk hézagot számít, 
ezen nagy seregnek száma 1,51,500,000-re me
gyen. Az egyesült statusbeli vándorgalambok 
még bámulatosabb sokaságban vándorlanak; 
mert egy ottani természetvizsgáló’ számolása 
szerint egy négy óráig tartó búzáin legalább
2,230,272,000 galambból állott. Megjegyzésre 
méltó továbbá gyorsaságuk. Hogy a’ tengeren 
keresztül érhessenek, természetesen igen nagy 
sebességre van szükségök, ha éhség és fárad
ság miatt el nem akarnak veszni; de hogy a’ 
szükséges repülő erővel is birnak, a’ kövekezó 
adatokból világlik ki. A’ kőfali fecske 100 
mértföldet repül egy óra alatt általában véve, 
még is elég ideje marad evésre, fészekhez va
lók’ szedésére ’s a ’ t. 1820 esztendőben 110 

galambok vitettek Brüsselből Londonba, ’s ju
lius 19-kén dél elöttt 3/4 9-re eleresztettek; 
egyik Antverpiába ért Londonból (186 angol 
m. f.) délutáni 3 óra 18 perczkor vagy 5 1/2 
óra a la tt ; öt 8 perczel később érkezett meg, 
13-nak 8  órára vala szüksége ezen út’ megtevé- 
sére. Egy más galamb Londonból Mastrichtba 
(360 ang. mf.) 6 1/2 óra alatt repült. Végre 
megjegyzésre méltó ábrájok a’ repülésben; 
mindenkor bizonyos figurát képeznek, melly 
alakjokkal, erejökkel, rendeltetésökkel ’s a’ t. 
megegyezik. Legnevezetesb figurákat képeznek 
a’ vadludak; mert magas és rendes repülésük 
ékforma; mindenik egyes madár kevesb erőkö- 
déssel hasítja a’ levegőt, ’s a’ V. A. L. figura, 
vagy egyenes vonal’ változása a’ vezető által 
okoztatik, melly midőn elfárad, elhagyja he
lyét és hátul a’ többiek közé egyveledik; másnak 
hagyván az elsőséget.

A’ fényes nap turbékolásra csalogatja a’ 
vándorló galambot, a’ rigót és pacsirtát szelid 
megható éueklésre. —
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P a l o t a .

Hasztalan igyekeztek Maximilián király’ 
követei 1566 Konstantinápolyban békességet esz
közleni; Szolimán, a’ hetvenhat éves hős, if
júit erővel akará megmutatni a’ hitetleneknek 
a’ magasságos porta’ világuralkodásra való igaz
ságát, és temérdek erővel útnak indult siralmas 
állapotú hazánk felé. Maximilián az augsburgi 
országgyűlésen mulatott, ’s a’ budai beglerbeg 
Aszlán Jahi-Ogli, Muhamed’ fija , azt adá hi- 
rül Szoliraánnak, hogy Maximilián legkevésbé 
sincs hadra készülve, sőt bizonytalan, mikor 
jön el Augsburgból, ha tehát jön a’ szultán, 
egész Magyarország és Ausztria tárán áll győ
zedelmes fegyvereinek. Az ópium’ és erős pá
linka’ telhetetlen éldelete által szünetleni inger- 
letben tartván magát Aszlán, urának a’győzedel- 
mi pályán elébe akara menni./^Junius 4-kén lé
hát nagy erővel hagyá el Budát, hogy Palotát 
Veszprém vármegyében elfoglalja. Parancsnok 
ottan Thury György vala; emberséges, előre
vigyázó, elszánt, harczos, hőslelkü ember. Kíván
ságára száz lövészt küldött neki Izdenczy Ist
ván’ vezérlete alatt Salm  Egino; a’ pápai ka
pitány Török Ferencz két száz ötven embert 
hozott segítségére. Ezekkel várta Thury a’ 
dicsekedő ellenség’ jövetelét. Két nap múlva
9 ezer emberrel állót Aszlán Palota előtt, és 
nyugoti oldalán a’ Móré László által építetett 
bástya előtt ostromlani kezdé a’ várat. De 
minthogy az erős falon kárt nem tehete itt lö- 
vődözése, a’ keleti oldalra fordult, ’s a’ vár
beli kápolna előtti falakat lődözte. Nehány nap 
múlva tágas rés nyitatott itten, de Pap Péter 
és Deák Péter, Thury’ elfogott harczosai, a’ basa 
elébe vezettetvén, ámítva inték őt a'  megroha- 
nástól, azt adván elő, hogy szerfeletti mély bol
tozatok a’ kápolna alatt győzhetetlen akadályai 
lennének a’ megrohanásnak. Aszlán tehát nem 
is merészlé ezt, hanem folytonos lövődöztetés- 
sel mindig nagyobbítá a’ rést, elvesztvén két 
legjobb pattantyúsát a’ várból tett kilövés által. 
Tizedik napon több ellövetett hétszáz golyónál, 
?s a’ faltörés oly nagy vala, hogy egy elszán- 
tabb hadiember nem is kételkedhetett volna 
többé a’ megrohanás’ foganatján. De Aszlán 
előbb Lupliti-Delyt küldé ki Pápa és Gyór felé 
kémlelésre, ha valyon nem jön é valahonnan se

gítség. A’ lokonyi erdőbeli úton háromszáz 
szekeret látott ez meg tizenkétszáz nyilasok’ 
őrizete alatt, kiket Salm küldött vala ki, hogy 
a’ győri várhoz fát hozzanak.

Luphti-Dely eleget látott; azonnal vissza
sietett ’s jelenté Aszlánnak, hogy az egész ki
rályi erő gyorsan iramlik előre, 's előcsapatja 
szekeren közelget. Aszlánt meglepé a’ rémület, 
’s mihelyt éj le tt , nagy csendességben vonult 
vissza Palotától Székesfejér várfelé. A' visz- 
szavonulási jel koránt sem dobokkal, trombita 
szóval adatott h irü l, hanem suttogással fülről 
fülre, melly nagy ijedelmet és zavarodást oko
zott a’ táborban. A’ legszilajabb szaladásnak 
eredvén , sátorokat, zászlókat, fegyvereket és 
mindent oda hagyának, nem lévén elegendő 
vonómarhájok.

Julius 30-kán egész erejével Harsány és 
Mohács közt állott már Szolimán. Aszlán is 
oda ment épenazon napon, kikerülvén M ustafá  
hozzáérkezését a’ halálos parancsolattal. Re
ményié , hogy szigorú urától még itt kegyelmet 
nyer; de meg sem hallgattatván, a’ nagyvezér’ 
sátora előtt kivégeztetett a’ palotai megfonto
latlan ostromlásért ’s azon gondatlanságért is, 
melly miatt Veszprém  és Tata elvesztek. He
lyébe M ustafá  bég tétetett budai basává.

M e z e i  g a z d a s á g  és  f a l u s i  oskol a .

Régi közmondás „hol pénz van, ott az 
ördög van ; de hol nincs, ott két ördög van.“ 
Ez épen annyit jelent, hogy hol az ember sze
génységgel , szükséggel ’s Ínséggel küzkö- 
dik, még egyszer annyi vétek uralkodik mint 
ott, hol mindennel bővelkedik. De van egy 
középállapot a’ szegénység és gazdagság közt, 
tudnillik hol mindennapi munka ’s iparkodás 
által megelégedés mellett nem csak az élet’ 
szükségei, hanem az élet’ kényelmei is pótol
tatnak. Ezen állapot legkedvezőbb az erköl- 
csiség’ díszletére. Epén annyi dolga van ott 
az embernek, a’ mennyi szükséges az egészség’ 
fentartására ’s az esztelen, vétkes és ártalmas 
utakról elvonására; épen annyi henyélő idejtf, 
a’ mennyi szükséges a’ munka utáni kinyugvás
ra ’s teendő munkára megkivántató erő’ gyüj-
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tésére. Az éldelet idomban áll a’ munkásság
gal; sem életunalom nem származik tehát, sem 

elcsüggedés szükölködés vagy felesleg'  miatt. 
Nincs az embernek módja kicsapongásokat ten
ni, mellyek költségbe kerülnek, de vétkekre 

sem vetemedik kénytelenségből.
Ez a’ közép rend’ szerencsés helyheztetése, 

's ez lehetne mind azoké, kik munkájok után 
élnek, kiváltképen pedig'  azoké, kik a’ földmi- 

velést űzik. Bár csak az oktatás, nevelés 

is lenne olyan a’ falun, a’ milyennek lennie 

kellene!
Volt egy praelat, ki mindent a’ morál által 

tartott elérhetőnek, mi egy nemzet’ jólétét elő
mozdítja. Hogy sokban igaza vala, tagadha
tatlan ; de hogy valamelly népet moralitásra le
hessen felemelni, mindenek előtt oly állapotba 
helyheztetésén kell igyekezni, mellyben az élet’ 
kényelmeit és szükségeit magának megszerezheti; 
igyekezni kell a’ termesztő munka’ szaporítá
sán ; szivet, fejet képezni ’s nemesítni kell az 

ifjúságnál, az ártalmas tévedéseket pedig okta
tás és nevelés által kiirtani. Senkitől sem függ  
ez annyira, mint a’ falusi lelkipásztortol és os
kolamestertől. Minden falusi oskolában tanítani 
kellene a’ különböző föld’ minémüségét, ’s mint 
hat ezeknek egyvelítése a’ tenyészetre. Az os
kolamester mutatná meg'  tanítványának, mint 
kell a’ fával és kertel bánni. Tanítaná meg 

azokat a’ barom- és méhtartás’ főelveire, a’ 
trágya’ legczélirányosb használatára ’s a’ ter- 

mesztmény’ legsikeresb haszonvételére. Min
den oskolában kellene lenni különbféle növény- 

gabona- föld- és kőgyüjteménynek, úgy az 
újabb megjobbított mezei szerszámok’ mintájinak 
is. Az ekék’ mintájinak látása által, az egip- 
tomiak legegyszerűbb és durvább ekéjétől a’ 
legújabb Grangé ekéig*, jobban megismernék a’ 
gyerekek az emberi elme’ és találmány’ előha- 
ladását, mint a’ száraz leczkék előadásából, 
és jobban tudnák majd ezen műszert használni. 
Legalább minden esetre beoltatnék ezáltal a’ 
gyermek’ elméjébe a’ jobbítás’ és uj tapasztalas’ 
vágya; kiirtatnék a’ szerencsétlen hiedelem, 

f hogy legjobb a’ dolgot úgy tenni mint apja ’s 

nagyapja tette; az ifjúság’ gondolkozása mun
kásságra ingereltetnék, ’s a’ mit a’ gyermek 
csak tized részében értett meg, azt felserdült 

korában népirományok’ olvasása ’s tudakozódás

által egészen megértené ’s végre hajtaná. Egy  
oskolai könyv a’ mezei gazdaságról fametszé
sekkel , melly olcsó áron adatnék, sokat tehetne 
a’ népoktatásra nézve ezen tekintetben.

C h a r a k t e r .

Szembetűnő különbség'  van a’ jó ’s erköl
csi , a’ szép és nagy charakter közt. A ’ jó  
charakter az, mellynek vágyai, vonzalmai, szo
kásai a’ természet’ jótékonysága álíal semmi 
rosszal nem birnak; az erkölcsi charakter előre 
azt téteti f e l , hogy a’ gondolkozás és cselekedet 
határozott és erős irányú a’ rend és pontosság' 
után. A z elsőnek tagadólag' ennek valólag vagyon 

érdeme; a’ jó charakter születik az emberrel, 
az erkölcsit szerzi magának; az első körülmé
nyek’ következménye, a’ második mesterség’ mi
vé; a’ jó charakter néha gyengeség, a’ morális 

gyakran nem igen nemes. Szép charakter az, 
mellynek fővonása haszon-nemlesés. A ’ szép 

charakter minden aprólékos szenvedelmektől és 
önséges tekintetektől ment; természeti ösztöne 
mindig' arra unszolja, hogy önmagát elfelejtse; 

ez csak a’ cselekvések’ szépsége iránt érzé
keny; jó akaratban él; a’ gondolkozásnak és 
nagylelkűségnek ideálja közötti csudálatos szép 

harmóniájában áll ez ;  de a’ szép charakter 

gyenge is lehet és gyakran hijány lehet ben
ne energiára nézve szép tettek’ kivitelére. 
Nagy charakter legtökéletesebb és legritkább. 
Ebben egyesül a’ szép és felséges; az akarat’ 
ereje, ha vaserő lenne is, nem teszi a’ nagy 
charaktert, de nincsen nagy charakter aka
rati erő nélkül. Az emberbeni energia nem biz
tosít sem a’ czél’ természete sem annak eszközei 
felől. A ’ felséges, nemes, nagylelkű charak
ter még nem nagy magában, mert lehet, hogy 

erő’ ’s állhatat’ liijányával vagyon; de nagy 
charakter nincsen léleknagyság'  nélkül, mert 
csak ez határozza meg'  a’ czél’ nagyságát ’s az 
eszközök’ méltatását. A ’ nagy charakter tehát 
kettőt tétet fel: akarati energiát ’s a’ gondol
kodás’ uralkodását a’ szükségen és vonzalma

kon. —
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T a j t é k p i p a .

A’ hires pipafaragó Nagy volt első, ki a’ 
pipának jo izlesii formát adott 7 az o munkaja 
tökéletes idomzatu, főképen jó fúrásával ’s a? 
nyaknak szép hajtásával jeleskedik. Oly becs
ben is tartotta ő pipájit, hogy inkább a’ vevő’ 
szeme előtt szétzúzta a’ kalapáccsal, mint sem 
árán alól adta volna el. Az igazi nagyi pipák 
most gyakran 30 arannyal is fizettetnek. Mind 
a’ mellett maga a’ hires mester szegénységben 
halt el Pesten, hol valami 30 — 35 esztendő 

előtt élt.

R é g i  p é n z f o l y a m a t .

II Lajos a’ mohácsi veszedelem előtt Mor
vaországba küldvén Bar anyit a’ törökök ellen 
segítséget sürgetni, négy magyar forintot adott 
neki az útra 50 xrjával. Mily olcsó lehetett 
akkor minden!

N a p i d .

December’ 6-kán 1809 a’ trónról levetett svéd 
király IV Gusztáv családjával együtt 
elhagyja Svécziat és Gottorpi gróf név 

alatt Németországba útaz.

— 7-kén 1804 ünnepélyes felszentelése az 
ausztriai császárság9 méltóságának.— 
43 K. előtt M. T. Cicero 64-dik évé
ben meggyilkoltatik Antonius9 katonái 
által 5 e’ szerencsétlen áldozat Popilius- 
nak, a’ gyilkosok’ vezérének, kit egy
szer megmentett volt, elejébe nyujtá 
fejét és bátrabban szenvedte a’ halált, 
mint tűrte a’ szerencsétlenséget. Fe
jét és kezeit Antonius azon szónok
székre téteté, mellyről a’ szónok, 
mint Livius mondja, oly ékesen bezélt,

hogy emberi szózat soha még útol 
nem érte.

December’ 8-kán 1652 a’ hollandiai admirál 
Tromp diadalmaskodik Blake-n, angol 
admirálon a’ calais-i canálisban. — 
1708 születik I  Ferencz római csá
szár, Urunknak nagyatyja, ki által a’ 
lotharingiai Ház uralkodói házunká 
leve.

— 9-kén 1608 születik a’ hires angol költő
Milton, kinek, „elveszett paradicsoma4' 
több európai nyelvekre fordítatván, 
nevét halhatatlanítja. A’ szerző’ jutal
ma 10 fontból állott. Altaljában véve 
az angol költészetnek e’ remekje első 
megjelenésekor kevés figyelmet ger
jesztett. Csak miután Addison „szem- 
lélőjében“ szépségeit tagolta, kezdett 
nemzete közelebről megismerkedni e’ 
munkával. A’ főszerepet a’ sátán ját- 
sza bennej azért mondá Voltaire: „A ' 
régiek a'  Gratiáknak áldoztak, Miliőn 
áldozatát a’ sátánnak tevé.“

— 10-kén 1807 Mária Ludovica, hetruriai
királyné, leteszi a’ kormányt ’s ennek 
következésében Iletruria Francziaor- 
szághoz kapcsoltatik.

— 11-kén 1792 XVI Lajos’ vallattatása a7

nemzeti gyülekezet’ sorompói előtt. — 
1718 agyonlövetik XII Károly svéd 
király a’ Friedrichshall előtti sánczár- 
kokban , hihetőleg gyilkos kéz által.

— 12-kén 1653, Cromwell Olivier Anglia
protektorává lesz. — 1813 három ezer 
fegyveres tirolis Insprukba tódul ’s on
nan a’ bajor katonaságot kiűzvén, 
régi ausztriai kormány’ helyreállítását 
kívánják.

P O Z S O N Y B A N .

Ifj. S c h r n i d  A n t a l ’ feetüjivel és költségén.




