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Л spanyol forradalom főbb szereplői.
II. S e r r a n o .

Serrano Francisko у Dominguez (Foronc Döm 
jén) a közelebbi francia forradalom elsőrendű hő
se, ki Novalichos (Novalicsesz) tábornagyot, a ki
rálynőhöz bűn ma
radt csapatok fö- 
vezérétAlcoleánál 
fényesen mogvor- 
t,e,l<S 10-ben szüle
tett. —■■ Fiatal k o 
rában Serrano, 
mint szép ember 
és tehetséges ka
tona, igen hamar 
megnyerte a ka
landjaiban köny- 
nyoltnű királyné,
Izabella kegyét, ki 
Sorranót, mint szi 
ve kogyeneét, a 
legmagasabb tiszt
ségekkel halmoz
ta el.

Volt idő, midőn 
Serrano Spanyol- 
országban a szó 
szoros értelmében 
mindenható volt, 
a királynő bájai 
mindazáltal nem 
birták őt annyira 
eltántorítani, hogy végre belé ne elegyedjék ogy 
katonai forradalomba, melynek következtében Iza
bella száműzte öt a C.inari szigotokre.

Izabella azonban nemsokára megkegyelmezett 
szíve régibb bálványának, sőt hadügyminiszterré 
is kinevezte, de Serrano nem lévén megelégedve

Spanyolország
ban a dolgok me
netével, 1854-ben 
létre hozta a sa- 
ragossai fölkelést, 
a miért ismét 
száműzetés lett 

jutalma, hanem 
mint első Ízben — 
most is csakha
mar visszahiva 
ték, sőt a tüzér
ség főparancsno
kává , 1850-ban
Madrid kormány
zójává, s végre 
spanyol granddá 
nevezték ki.

Itt azonban Ser
rano emelkedése 
még nem érte vé 

mert 1857 
nagy- 

a zu tán 
Cuba fők or Hiány
zójává lett; midőn 
pedig 1802-ben 

Spanyol , Francia és Angolország, ez államok 
alattvalói védolmozéso érdekébon, együttesen in
tézel! oxpeditiót Mexikó ellen, a spanyol hadsereg
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fővezérévé ő neveztetett ki Prim előtt; 1866-ban 
ő is részt vett a kormány élére jutott Narvaez el
len történt szövetkezésben, de ’elfogatott s több 
tábornokkal együtt, most harmadizbon száműze
tett a Canári-szigetekre.

Hogy mily szerepe volt Serranónak a mostani 
spanyol forradalomban s miként jutott a kormány 
élére, azt testvérlapunk, a „Heti Posta“ bőven 
elbeszélte Spanyolországról szóló cikkeiben, arra 
nézve pedig, hogy mily népszerűségnek örvend 
ee európai nevűvé vált férfi, szóljon egy madridi 
tudósitás e hó 12-dikéről. E  szerint a megelőzött 
napon mindenütt ünnepély volt Madridban s a 
bikaviadalok után operai előadás következett, 
mely az alcoleai sebesültek javára rendeztetett. 
A királyi szízház ez alkalamból egészen megtelt,

s az első páholyban Serrano, Prim és Topete ült. A  
„Porticii némát“ adták, s midőn a „Szent szerelme 
a hazának“ kezdetű kettőst kezdték, a nép zajos 
tapsban tört ki, melyet alig lehetett lecsöndesitoni. 
Következett a második felvonás,melyet egy madri
di költőnek ez alkalomra irt dalával kezdettek meg; 
a dal Spanyolország szabadságát hirdette; erre a 
színház falai majdnem megrepedtek a taps és elra
gadtatás viharától; oly lelkesültség volt[ez, mely
nek nem akart vége szakadni, s melyre az első 
jelt Serrano tábornagy adta.

Okt. 12-dikén ismét népünnepély volt Madrid
ban, de ekkor kizárólag csak Serrano tiszteletére, 
mely alkalommal azon tért, melyet szeptember
ben még „Do los Horradoros“-nek nevoztok, az ö 
nevével ruházták fel.

A  p á r b a j o k r ó l .
Közelebb érdekes kétkötetes ángol mü jelent 

meg a párbajokról, melyben több nevezetes tör- 
ténotkét olvashatunk.

A párbajnak igen határozott s prózai törvényei 
vannak, melyeknek semmi közük a természeti 
törvényekkel. A  vívó felek mindig a becsületet 
emlegetik s mégis rendszerint tiz párbaj közül 
kilencben a vívó felek közt nincs egyenlőség s e 
tekintetben még a párbajokat illetőleg sem igen 
lelkiismeretes idősb Dumas Sándor sem volt ké
pes a párbajt védelmezni, mikor a „Késiéi to
rony“ cimtt dráma szerzői joga miatt Gaillardet- 
val vívott. Máskor meg tanúskodnia kellett 
egy párbaj-esetben, molybon Beauvallon, igen hi
res pisztolylövő, Dujarrior nevű újságírót agyon

lőtte. A  biró azt kérdé Dumastól, vájjon becsü
letes dolognak tartja-e, ha olyas valaki, a ki 30 
lépésről bizonynyal eltalálja a tojást, párbajra 
kél oly emberrel, ki azt sem tudja, hogyan keil a 
pisztolyt elsütni. Dumas azt mondá, hogy igen, 
mert — úgymond — ha a kimért téren áll az 
ember, vége minden nemesszivüségnok és gyön
gédségnek, mik magokban véve ugyan szép dol
gok, melyek azonban eltűnnek a „lenni vagy 
nem lenni“ kérdése előtt. Egyébiránt a vizsgálat 
kidöntötte, hogy Beauvallon párbaja nemcsak 
egyenlőtlen, de becstelen is volt, mert a feleknek 
oly pisztolyokat kellett volna használniok, me
lyeket egyikük som ismer, s az ujságiró, D ujar
rior valóban nem, de annál jobban ismerte azokat
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Boauvallon, minthogy sógoráéi, Granior de CVs- 
sagnac éi voltak, s Boauvallon még a vivás előtt 
egy órával is ezen pisztolyokkal gyakorolta ma' 
gát. A bíróság tehát ezek után Boauvallont mint 
gyilkost, enyhén Ítélte nyolc évi börtönre.

A  párbajok virágzó kora a múlt század volt, 
s akkor föl som tűnt, ha államférfiak és parla
menti szónokok egymás nyakát igyekvénok k i
tekerni. A  halhatlan Fox Adammol vívott pisz
tolyra, de ellenfelére nem lőtt rá, mert mint ha
tározottan mondá, az iránt nem viseltetik harag
gal, s midőn arra került a sor, hogy most már ö 
rá lőnek, segédje, Fitzgerald rákiáltott: „Fox, 
önnek féloldalt kell állnia !“ — „Eh minek, vi- 
szonzá ez, hiszen oldalt is csak oly kövér vagyok, 
mint elölről.* Eredménye az volt, hogy Foxot 
meglőtték.

Ehhez némileg hasonló volt az a párbaj, moly 
Pesten Gy.P. jeles kritikus és T .K . kedvelt költőnk 
közt ment végbe, mintegy 14 év előtt. Oka az 
volt, hogy G y. P. a közönség által nagy tetszés
sel fogadott T. К -féle költeményeket csúnyán le
rántotta. Pisztolyra lőttek, s Gy. P. combján ta
lálva, összeesett, de a kritikus azért még akkor 
sem adta meg magáimért tenyerét vérző sebére ta
pasztva fölkiáltott: „Az igaz, hogy jól lő ez a
T . K., jól lő . . . hanem azért mégis rósz verse
ket ir !“

Pitt, Fox versenytársa, a parlamentben mon
dott éles szavai miatt Tirney által hivatott ki, 
s meg is vívott vele, valamint később Canning és 
lord Castleroaghvel.

Ezeknél azonban sokkal komolyabb párbaja 
volt O’Connollnek D ’Estorro nevű úri emberrel. 
Л  nagy agitator, ki szavait nem igen szokta volt 
válogatni, egyik nyilvános beszédében valamely 
„dublini koldus társulatról“ emlékezett meg. E  
társulatnak D ’Estorro tagja volt s azért elégtételt 
kért a sértésért. D ’Esterre sütötte el először pisz
tolyát, de nem talált, O’Connell golyója azonban 
ollonfolo mindkét combját keresztül fúrta, úgy 
hogy oz harmadnapra meghalt. E z  eset annyira 
hatott O’Connollro, hogy segédjével templomba 
monvén, ott ünnepélyesen megesküdött, miként 
sohasem fog semminemű párbajra való kihívást 
elfogadni. Esküjét meg is tartotta, csakhogy ezu
tán fia, O’Connell Morgan vívott meg rendesen 
helyette, ki a mostani ángol miniszterelnököt, 
Disraolit is megverte többek közt.

A  párbajok nálunk som valának szokatlanok, 
s a régi időkéit mollőzvo, csak az 1848-iki idő
szak olőttböl Teleki L . s különösön Wossolényi 
noveit em lítjük; az utóbbi oly hires lövő volt,

hogy ágyából golyóval lőtte el éji gyertyája láng
ját. Az akkor és mostan is szereplők közül igen 
remok lövő Somssich Pál s b. Kemény Zsigmond, 
a „Pesti Napló** szerkesztője, kinek egy Ízben 
Kecskeméty Auréllal lóvén párbaja, miután ez 
utóbbi nem talált, Kemény Kecskeméty iránt 
való kicsinylését úgy fejezte ki, hogy saját pisz
tolyát hasára támasztva sütötte el.

A  forradalom utáni időszakban — tán azért 
mert a tetterőnek nem nyílt más pályája, — ná
lunk igen gyakran történtek párbajok, s ezek 
közt, fájdalom ! néhány igen szomorú kimenetel
lel. így például N. J. ügyvéd U-nak karddal has
hártyáját hasította föl, mibe ez belé halt, N. J-át 
elítélték, de az uralkodótól kegyelmet kapott, 
most pedig miniszteri tanácsos. Másik eset, midőn 
H. jogász a „Fehérhajó“ vendéglő egyik szobá
jában egy másik jogásztársával, gr. Kr-tal vívott 
meg kardra; oz utóbbi — családjának utolsó 
férfisarja — elvérzésben halt e l; s ki ne emlé
keznék a Reviczky Szevér és E . közt történt 
pisztolypárbajra, melynek áldozata Magyaror
szág egyik legtöbb reményt nyújtó ifja lett. Sőt 
volt rá eset, hogy iskolás gyerekek is fegyveres 
kézrcol kerestek elégtételt sértett becsületüknek. 
Ilyen eset volt az, midőn gr. К . T. az uszodában 
egyik, 4-ik diákba járó pajtásának sapkáját víz
be dobván, e miatt pisztolyra megvívtak; az 
utóbbi fiú oly sebet kapott, hogy abba több heti 
iszonyú szenvedés után bele halt.

Most már — hála istennek — a párbajok nem 
oly gyakoriak. Most az emberek inkább irodalmi 
dorongolásokban в nyílttéri kölcsönös piszkolódá- 
sokban keresnek elégtételt.

Wellington herceg, Anglia nagy hadvezére, a 
párbajoknak szintén kedvelője volt. Midőn a 
Dublinban annyira gyűlölt 10-dik ezrednek on
nan oltétolét követelték, a herceg azt határozta, 
hogy az azért is maradjon. „Tudom, — irá okkor, 
— hogy о miatt lesz néhány párbajom, de az nem 
tesz semmit.“

Az újabb évtizedekben ott találjuk sir Róbert 
Poolt, a ki dr. Lusingtont és Hume Józsefet hívta 
ki, aztán Roebucköt, kit párbajai miatt a „Szét- 
tépőnok“ neveztek. — 1840-ben Cardigan lord 
Wimbledonban agyonlőtte Tucket kapitányt, mi 
miatt a felsöliáz elé állíttatván, egyhangúlag nem 
vétkesnek Ítélték. — Még alig múlt el néhány 
éve, hogy igen nagy feltűnést okozott az akkori 
porosz rendörminisztor párbaja, melyről annak 
idején igen sokat Írtak, s nem kovesobbot beszél
tek 1866-ban azon párbajesetről, molyét egy ma
gyar grófnak ogy magyar horceggel kellett voh
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na vívnia — gondolom Svájcban, mely azonban 
abban maradt.

A párbaj egyetlen, némileg elfogadható védvc- 
ül azt szokják felhozni, hogy ez az egyetlen so
rompó a nyerseség ellen,s Bibra azt mondja, hogy 
valóban iszonyú a művelt ember helyzete oly 
durva és kötekedő emberekkel szembon, kiktől 
elégtételt nem kérhet. A mintegy mesterségből 
párbajtvivók rendesen durva emberek s gyávasá
guk miatt egyszersmind veszedelmesek, mert 
hogy hősiségüknek hirt-nevet szerezhessenek, 
rendesen maguknál gyöngébb emberekbe kötnek 
belé. Ezek bizonyosok benne, hogy 30 lépésről 
belé találnak a célba s mert az első lövést kere
s ik , azért saját életüket nem is kell kockáz
tatnak.

Oroszországban nagy Péter cár idejében a pár-

Nem lőhet tagadni, hogy a párbajnak néha jóté
kony eredménye is va n ; igy Pária mellett két 
tapasztalatlan fiatal ember közt történvén a pár
baj , midőn egyszerre sütötték el pisztolyai
kat, kiáltás hallatszott. — A vívók sértetlenek 
maradtak, s helyettük a golyó egy az úton arra 
menő uzsorásba foródott.

Hajdanában nemcsak az ellonfolok vívtak, ha
nem segédjeik is s ebből érthetni meg a követke
ző adomát: Egy nemes ember párbajra hivatván, 
felszólította barátját segédnek. „Kedvesem, -  
viszonzá ez — én múlt éjjel 1500 aranyat nyor- 
tem, s azért a ma reggeli párbajnál igen szomorú 
an fognék szerepelni; hanem szólítsd fel azt az 
urat, kinek a pénzét elnyertem, s kinek most nincs 
egy fit у ing; e som, a z oly kedély állapotban van, 
hogy úgy fog verekedni, mint a vadmacska.“

Izlandi temetés. (Szövege n <‘>91. oldalon.)

baj nagyon kiment a divatból, mert ezen uralko- ; 
dó akasztófát tűzött ki minden kihívásra, ha a pár j 
baj nem is történnék meg. De a folizgúlt szenve
dély képes volt még ezen szigorú tilalmat is kiját
szani T. i. Sasz tábornok és Dolgoruki herceg ha
lálos gyűlölettel viseltetvén egymás iránt, elhatá
rozták, hogy a svédok által ostromlott várnak 
bástyájára kiállnak mindaketten, я ott maradnak, 
mig egyikük el nem esik ; mikor aztán egy ellen
séges ágyúgolyó a herceget derékon kettészakí
totta, be volt fejezve a párbaj. Ez eljárás legalább 
becsületes volt, valamint becsületes azon gyógy
szerészé is, ki ellenfelét pilulákkal való párbajra 
hívta k i; egyiküknek meg kellett halnia, mert az 
egyik pilulában méreg volt; do nem volt becsü
letes az a borbély, ki egy kereskedővel borotvá
val állott síkra, s ki természetesen győzött.

A párbaj föltételei némelykor olyak voltak, 
hogy lehetlen volt segédüket is használni. Így 
egykor két francia nemest beléíi I tét tok egy bér
kocsiba, bal karjaikat egymáshoz kötözték, s 
mindegyiknek jobbjába tőrt adtak, mit tetszésük 
szerint használhattak. Átalán azonban igen 
veszélyes vala segédek nélkül vívni, mert az élve 
maradtat azon gyanú érhette, hogy orgyilkos 
volt. így (kampbell őrnagy folakasztatott, mórt 
Boyd századost az étterem mellett lövő szobában 
agyonlőtte. Mindkét pisztoly ki volt ugyan lövő, 
hanem Boyd elhunyta előtt, még igy szólott: 
„Campbell, ön nem járt el helyesen. < )n tudja? 
hogy én még várni akartam (is segédeket óhaj
tottam.“ E szavak Campbell halálos Ítéletévé 
váltak.

Napjainkban Észak-A meri kában és Kran-
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oiaországban történnek leggyakrabban párbajok. 
A francia hírlapírókat nyilatkozataikért mindjárt 
kihívják 8 alig múlik hét, hogy ily okból történt 
párbajról no olvashatnánk.

Száz évvel ezelőtt még a papi öltöny sem vé
dett meg a párbajtól. Ható nevű pap a a „Mor
ning Postw kiadója kétszer vívott pisztolyra meg 
kardra. Hill tábori lelkészt ogy ezredes lőtte le • 
s azon időben kézi könyvek is jelentek meg a 
párbaj vívók számára, melyek tele voltak jó taná
csokkal, ilyenformán :

„Párbajt vivni legjobb idő a reggel s pedig 
nyáron hat, tavaszszal s öszszol hét, télen nyolc 
óra. Házas ember későbbi órát válaszszon, nehogy

aludni. 1 In valaki megsebesül, nyugton marad
jon, s ha meghal, ezt lehetőleg tisztességesen v i
gye végbe.“

Л  párbajok legújabb s egyszersmind legbor
zasztóbb nemo az úgynevezett amerikai párbaj. 
Az ellenfelek t. i. ogy fehér s egy fekete golyót 
kalapba dugván, találomra húznak belőle, azon 
becsületszóra történt kikötéssel, hogy a ki a fe
kete golyót húzza, az egyelőre meghatározott idő 
eltelte után m igát agyon tartozik lőni. E  kegyet 
len mód feltalálására épen a párbajnak törvény 
általi üldöztetése nyújtott alkalmat s ezt még ke- 
vésbbé büntethetni, mint a pisztoly vagy kard
párbajt, mert rendesen titokban marad. — A

Л „Pandora“ hajó átlépi az északi sarkkörtjészakifény>iellett. (Szövege a 694. lapon.)

nejét s gyermekeit nyugtalanítsa. Ha valaki do- párbaj ellen tehát csak ogy orvosság van, — az 
hányzik, párbaja miatt ne ongodje pipáját ki- emberek józan esze!

I z l a n d i  k é p e  k,

Sajátságos temetés. — Az északi fény.
A cethal gyomrában töltött éj után — úgy

mond Nongaret másnap hajnalban lóra ültem
azon elhatározással, hogy egész nap le nem szál
lók, csak akkor, ha paripát cserélek. Kaldatarnosz 
nevű,délkeletnek fekvő templom leié irányzám uta
mat s ott szándékoztam tölteni a következő éjt.

Délután három óra tájt fennsík félére értem s

— Eltérő vélemények e tüneményről.
okkor délfolöl érkező igen népes karaván tűnt 
szemembe, mely velem egy irány felé látszék töre
kedni. A karaván élén, egészen egymagában, lo- 
vagtalan paripa ügetett, hátán keresztben bosszú 
láda helyezve. Ezen, a karavánt folyton mintegy 
száz lépéssel mogolözö paripa egyszerre csak el
tűnt ogy mélyedésben, s midőn aztán megint ogy
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domb totojére, egészen kezelőmbe ért, kedvem sze
rint vizsgálhattam különös terhét, melynek mivol
tát azonban nem bírtam kitalálni. Utána mintegy 
harminc ember jött : férfi, nő, gyermek, követve 
og'sz csapat kutya által s mindannyija» kiáltott, 
mibe az ebek ugatása vegyült.

Megállottám ezen zajos csapatot szemlélni. A  
különös módon megterheli; ló az én paripámhoz 
érve megállott s ekkor láttam , hogy a hátára 
helyezett hosszú láda nem más, mint közönséges 
koporsó, mivel azonban ez sem volt az állathoz 
jól oda kötözve/ csakhamar lecsúszott s a ló hasa 
alá került.

A  csapat csakhamar utolért. E z  temetési kisé
ret volt, s milyen ez a temetés! Ennek a szegény 
népnek már hajnalban el kellett volt halottjával 
h izuliól indulnia s minden tanyá i megállapodnia, 
hogy az elhúnytat elbucsúztassa. A  menet elejénto 
bizonyára gyászos volt, mivel azonban minden 
útjába eső tanyán megkináltaték egy kis sziverő- 
sitövel, a szomorúság végre hajótörést szenvedett 
az apró poharak özönében.

Közelembe érve megállapodtak , a kiséret 
egyik férfia leszállott, helyre igazította a koporsót 
s aztán mindnyájan tovább folytatták útjokat a 
Kaldatarnesz templom felé, ott tomotendők el ha
lottjukat, hová bizonyára csak későn este ér
nek eh

Izlandi küldetését s egyszersmind népieméi átá
zását befejezvén Nougaret, 1866. aug. 2 1 *dikén a 
„Pandora“ nevű hajóra szállt s hazájába vissza
indult, mely alkalommal szerencséje volt még az 
északifény csodás látványában is gyönyörködhet
nie, mit ö francia felületességgel csak pár szóval 
emlit, miért is izlandi képeinkhez ide csatoljuk 
derék fiatal természettudósunknak: Fejér Ipolynak 
az északi fényről ii t s szerkesztőségi fiókunkban 
kiadásra várt következő cikkét :

A sarkfény, mint már neve is mutatja, oly 
természeti fénytünemény, mely a föld sarkainál 
mutatkozik és a szerint, a mint a föld északi 
sarkánál válik láthatóvá, északinak, a déli sark
nál pedig délinek neveztetik. Néha mind a két 
sarknál egyszerre mutatkozik, máskor ellenben 
csak az egyiknél.

Mielőtt a természet ez egyik legrcmckobb tü
neménye teljes fényével gyönyörködtetné az 
egyhangú sarkvidékek lakóit, a láthatár ama ré
szén, hol e rejtélyes tűzijáték kitörő félben van, 
az égboltozat — mint azt Argelander és más uta
zók leírják — szennyes és zavaros kezd lenni; 
azután sürií ködhöz hasonló sötét légtömeg válik 
a figyolmos és gyakorlott kutató szemei előtt lát

hatóvá. Nohány an az utazók közül hangról is 
tosznek említést, moly oz alkalomkor hallható 
volna. íg y némelyek о hangot az összedörzsölt 
selyem suhogásához hasonlítják, mások cllonbon 
mint p. o. Gmolin, beszélik: o’y ropogás, recsegés 
és pattogás előzte meg az általa látott sarkfényt, 
moly a tűzijátékok csattogásához leg nkább ha
sonlít; ily alkalommal a vadászok kutyái félelem 
és rettegésből a földro lapulnak. Vannak ismét 
utazók, kik  a sarkfényt mogolőző zörejt kétségbe 
vonják.

A sötét ködszerü légtömegből — molynok 
terjedelme s magassága nagyon különböző szo
kott lenni , átalános vélemény szerint azonban 20 
mérföldnél még magasabbra aligha emelkedett 
— lassankint egy, a kör szelvényéhez hasonló 
fény-iv kezd kibontakozni, moly mind a két végé
vel mintegy a láthatárra látszik támaszkodni. Az 
egész tünemény majd magasabbra emelkedik, 
majd ismét loebb száll; és gyakran a leghirtolo- 
nebbcn egymást követő változatokon mogy ke
resztül.

Nehány óra elteltével e fényivböl egyes fény
oszlop emelkedik villámgyorsasággal a magasba, 
hol azután a legszebb szóváltozatokat játszó 
apróbb sugarakra oszlik; a fényoszlop; moly 
gyakran sötét sugarakkal is van keverve, majd 
rövidebbé, majd hosszabbá válik, és hol nyugat, hol 
keletfolé mozog,mig végre újabb tüzoszlopnak helyt 
adandó — egészen elenyészik. Igen sokszor elő
adja magát az az eset is, hogy a fényiv minden 
pontjából emelkednek fényoszlopok, molyok min- 
annyian számtalan sugarakra bomolva, az egész 
északi láthatárt a legelragadt utóbb tüziját {k 
színhelyévé varázsolják át.

Megjegyzésre méltó még azon körülmény,mely
nél fogva a s irkfény, illetőleg a fényiv tetőpontja 
a delejes déllőbe (Magnetischer Meridian) esik és 
magára a delej vagy iránytűre zavarólag hat; 
még pedig annál inkább, minél nagyobbszoríí a 
sarkfény. Sőt már azon éjt — molyon a sarkfény 
bekövetkezik — megelőző reggelen is vehotő 
é'zro a delejtü rendetlen, járása, mely idestova 
mozgása és nyugtalankodása által mintegy olőro 
figyelmeztetni látszik a halandót a nagyszerű lát
ványra.

Innét tehát a természettudósoknak a sark fény 
tünemény mivoltáról mainap is átalánosan elfoga
dott ama véleménye, melynél fogva az nem egyéb, 
mint delejes fény tünemény, és pedig oly delejes 
fénytünemény, mely földünk dolejességének — 
egyenletes elhelyezkedésében — ismeretlen okok 
által megzavart egyensúlyát ismét helyre állítja;
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vagy mílS szóval, oly szolgálatot tosz a sarkfény 
földünk dolojosségénok, mint a villám a légkör
nek. Ma ;a  Humboldt is, a tormészottudomány 
egének egyik logragyogóbb csillaga, delejes ziva
tarnak nevezi a sarkfény-tünoményt.

Ily  és hasonló nézotok forognak a természet
búvárok közt a sarkfény-tüncmény tulajdonságá
ról, mo’ynek rövid vázlata nem volt ugyan egye
nes és kitűzött célom, mivel e tárgyat illotöleg 
csak a legújabban közzé tett nézetet akartam ol
vasóimmal megismertetni. De gondolom, nem volt 
épon fölösleges, mindenek előtt magáról a tüne
ményről és az a fölött uralkodó nézetről is rövi
deden megemlékezni.

Most azonban lássuk a logujabban nyilvá
nosság színterére léptetett nézetet, melynek na
gyobb valószínűségéről, ha mindjárt más nem is, 
már maga a név — mely a természettudósok közt 
méltán kivívja magának az elsőrangú állást 
— elég fontos tanúbizonyságul szolgálhatna. Л  
puszta név azonban még nem elég arra, hogy 
előtte azonnal fojot hajtsunk, mit a követkőző vé
lemény fölállitója som kívánván, nézetét kellő 
okokkal és adatokkal is támogatva iparkodik ér
vényre juttatni.

E  jeles férfiú, do la Rive, a hires genfi termé
szettudós, ki ez ügybeni fáradhatlan kutatásai 
nyomán a kövotkozö eredményhez jutott :

í-ször. Az éjszaki sarkfény azonos a vele egy 
időben megjelenő déli sarkfénynyel.

11-szor. A sarkfény nem más, mint oly légköri

tünemény, mely a légkör legfelsőbb rétegeiben —- 
de nem azokon túl történik.

A  tudós tormészotbuvár azt igyekszik bobizo- 
nyitni, hogy a tevőleges villanyosság — melylyol 
a sarktengerokből magasan a légbe emelkedett, 
és a szelek által a sarkokhoz hajtott párák telvék — 
hatást gyakorol földünk nemleges villany osságára. 
A miből azután önkényt következik,hogy a hol a 
tevőleges villányossággal telt légkör földünkhöz 
legközelebb esik, ott a két ellenkező villanyosság 
megsűrüsödéso (condensatio) keletkezik; mivel 
azonban e müfolyam leginkább a sarkok táján 
történik, kell, hogy a tünemény is ott keletkez
zék ; és a moly tünomény ezen a helyeken — még 
pedig majd erősebb, majd gyöngébb, majd ismét 
folyton tartó villanykiaütések közt, (mint azt fe
nébb láttuk) — valóban 1 tro is jön. Eme kisüté- 
seknok azonban a két sarknál egyidejüeknek kell 
lenniok, m i\el földünk teljesen ép villany vezeté
si tehetséggel bir.

Mind a két sarkfény-tünomény egyidejűleg 
tartama alatt tehát kettős villanyfolyam műkö
dik, u. m. a sarkoktól az egyenlítőhöz; ellenben, 
ha csak az egyiken, p. о. a déli sarkon történik a 
villanykisiités, akkor a roham, az éjszaki félgöm
bön ne n tart éjszaktól délnek, hanem déltől éj
szaknak ; de ez már nagyon gyönge; mig ellen
ben az előbbit, vagyis az éjszakról délre vonuló 
villany-rohamot szépen kimutatja az eltérésmérő 
(doclination) tüjo, mert ez ekkor nyugat helyett 
keletre tér el.

А И о g у a 1 j a.
(F oly ta tás.)

Disznókőtől nem mossze északnyugotra fekszik a 
hegyaljai borkoroskodés főhelye:

IV . Mád

mezőváros, egy kies völgyben, moly csak dél
ről van nyitva, mig ogyéb oldalait szép szőlőhe
gyek veszik körül; a völgy közepét az észak fe
löli hegyekről lefutó hasonnevű patak nedvositi, 
moly a „Récs-oro“ nevű mocsárba szakad. Talaja, 
a lapályon fekete agyag, mindennemű gabonát 
bőven terem; a hegyeken ellenben nyirok, tisztán 
vagy kovervo. Lakosainak száma 3441, kik 
többféle vallást követnek, logszámosabbak a re
formátusok , utánok a rom.-katholiku8ok, cse
kély számmal vannak a görög-katholikusok és 
evangélikusok, végre zsidók meglehetős mennyi
ségben. Nyelvre nézve átalában magyarok. —

Templomuk van a reformátusoknak, és római-ka- 
tholikusoknak, és a zsidóknak imaházuk.

1591-ben Allaghy Ferenc tályai várához tarto
zott Mád városa is. 1596-ben jutott Rákóczi 
Zsigmond birtokába Allaghy Judittal egybeke
lése folytán ; о birtokba vételt Rudolf császár is 
megerősítette. 1620-ban Allaghy Menyhért birta 
ismét, ki férfi-utód nélkül elhalálozván, a koro
nára esett vissza. 1633-ban Rudolf császár ado
mánya után Rákóczi Zsigmond fiai nyerték. 
1670-ben Széchenyi György kalocsai érsek az it
teni roformatus papot a templomból katonai kar
hatalommal dobatta ki. — 1715-ben I l  ik Rákó
czi Ferenc legyözotése után a királyi fiskus fog
lalta el. — Azután a város negyedrészét Klobusitz- 
ky-család biFa.— 1700 vége fölé a város felét As- 
permont gróf Rákóczi Julia után birta, egy 4-edét a
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Szirmay grófok, a másik negyedét báró Orczyak ! 
bírták. Volt itt hajdan több szabad nemos ud- 
vhr is, melyek közül, különösen az úgynevezett j 
makovicaiakat említem, melyeket hajdan Szán- 
guszko lengyel herceg birt, de most kamarai jó 
szágok.

Szőlőhegyei közt első osztályú: Percehegy, ! 
Nyulászó, Makovica, Szent-Tamás, Kővágó, K i
rályhegy, mely egyszersmind a legmagasabb is, 
és Becsek.

Másodosztályú: Birsalmás, lloldvögy, Ilintós, i 
Juharos, Uszhegy, Kis-Vilm ány. '

oldalával s templomával együtt; a háttérben levő 
hegyek közül egy , hegyes kúpidomú : a tályai 
várhegy, mely a táj uralkodó pontjainak egyike.

A másik képen iStlbbt/mrr mádi borkereskedő 
cég telepe csinos épületei láthatók benn a v áros
ban , honnan különösen Németországba sok bor 
szállittatik ki.

Mád azelőtt szüret alkalmával a iőbirtokosok 
gyülholye volt, s hires mulatságok tartattak itt; 
de az idegen kereskedők is itt gyűltek össze leg
előbb, s azért a mint itt. a bor és assza ara mog-

A Hegyalja képekben. IV. MÁD. (A „Tokaj Hegyaljai Album“ után.)

Harmadosztályú: Veres, Sarkad.
Mád városát két tájképben mutatjuk be, egyi

kén látjuk a városnak nagy részét a völgy jobb

indult, az az egész Hegyaljára nézve zsinór 
mértékül szolgált. (Folytatása következik.)

Z o m b tn y  (Jusztár.

A z  é r z é k e k n e k  e g y m á s t  h e l y e t t e s í t ő  m ű k ö d é s e .

Az érzékek megfigyelésénél mindjárt kezdet
ben azon elvet tartsuk szemünk előtt, hogy azok 
mindegyike nem valami külön külön működő, 
egymással összefüggésben ne levő egészet, liá
nom ellenkezőleg mindegyik, egy közös lénye
güknek csak bizonyos fejlődési fokát képezi;

az egész álhit országban bitjük, bogy a magasabb 
érzék nem az alsóbból fejlődik gyarapnló szerve 
sülős által, hanem valamennyi érzék közös kifej
lődésében egy magasabb egész felé törekszik, 
melyet csak az emberbon mint az általunk is
mert legtökéletesebb szervezetben ér el.
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íg y  a rovarok osztályában a látérzék csak kö
vesed látszik a tapintási érzek fölé emelkedni s 
mintegy ennek ébredése; az embernél is bizo
nyos körülmények közt az alsóbb érzék a felsőb
bet helyettesítheti, a hiányzó látérzék bolyét pél
dául a tapintási érzék foglalhatja el; nem csak 
sötétség és világosságot, de még a színek minő
ségét is fölismerhetni, a mint hogy átnlában egy 
érzéknél som találunk bizonyos határt, a tökéle
tes látérzékot is nem egyszer egészíti ki a tapin
tás, a hallérzéket a látás és megfordítva; a ha 
laknál például az ízlés a tapintásból látszik cred-

II egy alj a képekben. V. SELBST II KUK TELEPE.

ni és azonos a szagérzékkel, orruk szájnak lát
szik valamint szájuk az orr; a legtöbb ma
dárnál szintén tapintásból látszik az Ízlés eredni, 
csak kevés van oly madár, mely az Ízlésre alkal
mas nyelvvel bir, inig a legtöbben csőrük végén 
igen linóm tapintási érzékkel birnak. Soborbay 
kísérleteiből (philosophical magaz.) melyeket a 
hosszú lülíí denevéreken tett, kitűnik, hogy azokat 
a legyek megkapásában feltűnő Unom hallérzékük 
vezérli, mert minél gyengébb a látérzék, minél ke 
vosbbé képes a világosságot tűrni, az állatoknál an
nál inkább van kifejlődve a hallérzék, mely a látást 
kiegészíti; igy a vakarni földalatti odújában a leg"

csekélyebb zörejt meghallja s ezt annyival inkább, 
minthogy a föld jobb harigvezetö, mint a levegő. 
Ismert dolog, m ly közeli rokonságban állnak az 
embernél az Ízlés- és szagérzék ; ritkán történik 
izlési érzés, hogy egyúttal szaglás is no történ
jé k ; igy erős nátha következtében nemcsak a 
szaglás, hanem az Ízlés érzéke is szenved, sőt oly 
különböző érzéki műszereknél is, minők a látás 
és hallás, világosan kiderül, hogy valójukban csak 
mennyiségileg különböző fogalmak

Az érzékek által történő felfogás titka nem a 
külérzékben, nem a vezető idegben keresendő,

65 >7

hanem ott van a központban : az agyban, mely
bon az ombernél minden külbenyomás felfogása 
történik ; ez igy lévén, az emberi testben létre
jöhető több talényszerű tünemény sokat fog vesz 
teni csodaszorüségéböl. Némely betegségekben 
mint: lejköszvény, méhszonvi rohamok sat.az ér
zékek oly rendkívüli érzékenysége van jolen, mi 
valóban bámulatos; a legcsekélyebb zörej, egy 
alig észrevehető fénysugár, melyet az egészséges 
test észre sem vesz, a legnagyobb fájdalmat, 
ránggörcsökot képes előidézni; más idegba
joknál : ájulásban, dermodotbon, — a legnagyobb 
érzéki ingerek semmi hatást som eszközölnek,



dacára annak, hogy a külérzékokbon a benyomá
sok felfogását mi sem gátolja.

Kétségtelen tény, hogy minden, a külérzékok- 
lioz elfutó ideg, a központhoz, hol a felfogás tör
ténik, bárminemű külbonyomást elvezetni képes. 
Ezen állítást igazolja azon mindennapi tapaszta
lás, hogy a hiányzó, vagy a tökéletlen érzékeiteket 
egy más ltiegésziteni, pótolni törekszik; süket- 
némák például bírnak a hallérzék bizonyos nemé
vel a külbőrön, a gyomor- és kézidegekben ; a 
tapintási érzék által történő hallásról több neve
zetes példa ismeretes. Burnet egy süketnéma le
ányt látottt Genf ben, ki mindent megértett, a mit 
neki nővére mondott, mihelyt kezét ennek a j
kaira illesztette. — Л  brit természetvizsgálók
1850-ben Plymouthban tartott gyülekezetében Dr. 
Fowler egy fiatal leányról tett említést, ki a ro- 
herhithe-i dolgozóházban tartózkodik és süket
néma és vak ; a szerencsétlen, akkoriban mintegy 
20  éves leány, süketnémán született és három 
éves korában himlő következtében szeme világát 
veszté el, a legerősebb bangót sem hallja, de meg
ijed, ha egy feje fölött függő vaslemezre vaska- 
lapácscsal ütnek; a tapintási érzék az egyedüli, 
moly által mások valamit tudomására juttathat
nak és ez által képes is tárgyak és személyekkel 
megismerkedni; ízlés és szagérzéke van ugyan, de 
nem igen látszik annak tudomásával bírn i; több év 
előttig valóságos állati életet élt iákkor egyszerre 
— valószínűleg kifejtési korszakában — egész 
lényében észrevehető változás történt; testére, ru
házatára több gondott kezdett fordítani, mint ál
talában minden korabeli leányok tesznek, vezető 
nélkül is eltalál most a terjedelmes dologház min
den részéhez, tapintás által megismeri annak 
minden lakóját, maga varrja ruházatának legna
gyobb részét, s tulajdonára különösen figyel.

Állandó azon tapasztalás, hogy vakoknál a 
hiányzó látérzéket a tapintási érzék pótolja; még 
a látérzékkel biró ember is sötét helyen szintén 
tapintás által igyekezik magát tájékozni; sok vak  
megérzi, ha nagyobb épületek vagy falak köze
lébe jut, s ezen szorongó érzés ösztönzi őket 
azon helyeket kikerülni, a hol magukat megüthet
nék ; erro vonatkozólag Kcrstingt hannoverai 
udvari állatorvos élettörténete igen nevezotes. 
Ifjú korában gyakran küldetott oly holyro, moly
hoz hogy eljusson, egy hosszú földalatti folyosón 
kellő átmennie, gyakran éjnek idején is ; termé
szettől fogva igen félénk lóvén, ezen utat mindig 
behunyt szemmel tetto meg. Itt tette azon észrevé
telt, mely későbbi vakságában oly nagy hasznára

608 H A Z Á N K  S
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Van számtalan tény, mely az elölt csak a tudo
mány keretében foglalt helyet, az idő folytával 
kilépett ebből, és úgyszólván a népek öntudatába 
ment át. íg y  az ókor épen nem tudta még, hogy 
az agy képezi gondolkodó tehetségünknek mű
helyét, hogy az minden öntudatos élettevékeny
ségnek kiváltságos szerve. Ma ebben kételkedni 
nevetséges volna. A z agynak megsérülése, meg- 
bctegedéso együtt já r  a létekével; az agyra 
gyakorolt nyomás ájulást hoz m agával, azaz 
megsemmisíti az öntudatot; valamint amaz el- 
távolittatik, visszatér az utóbbi. A  vér mérsékelt 
íöltolulása az agyra, hoviti, fölizgatja a képzőimet, 
nagyobbitja az érzékek tevékenységét; mihelyt 
a vér mennyisége túlságos lesz, ismét elnyomja. 
A z ideg csak addig játszhatja közvetítő szere
pét az érzés é3 mozgásban, inig összeköttetése az 
agygyal főn áll. Mihelyt ez megszakad, bármely 
okból, az illető testrészben vége az érzésnek , a 
m ozgásnak; érzet nem támadhat, mert a külső 
inger nem vezettetik többé az agyhoz, mely egye
dül képes azt érzotté átváltoztatni; mozgás som, 
mert az agy nem közölheti többé akaratját az 
izommal, mert küldnöke, a villauycssággal rokon 
ideg erő, többé ki nem hatolhat.

Ezek, s számtalan más hasonló adat csalhatat
lanul bizonyítják, hogy azon ismeretlen valami, 
a mit mi léleknek mondunk, az agynak és csak en
nek segítségével kormányozza a tostot, érez, gon
dolkodik, akar, szóval él.

Szégyenteljes, de nőm kovésbbé igaz, hogy őzen 
egy állítással о téren a positiv tudomány tartal
mát kimoritottük. A  bölcsészek és természotbuvá- 
rok ogyonlöen fáradoznak о nagy talány megol
dásán, do Inában! oly kevés sikerrel, hogy 
a legnagyobb tudósok közt egyikmásik azt old- 
hatlannak állítja mai sogédoszközoinkkol.

Л  materialista azt mondja, hogy az agynak 
is úgy élettevékenysége az érzés és gondolkodás, 
valamint a gyomoré az emésztés, vagy a tüdőé 
a lélokzés, hogy az agy ép úgy választja ki az érze
teket és gondolatokat, valamint a máj az epét. Л  
legujabbkori realisrnus egy parányról beszél, 
moly oly kedvezően fekszik az agyban, hogy a 
többieknek hatásai erre nézvo magukat inog
nom sommisitik, sőt az eddig csak erőszoti s ve
gyészeti tevékenység ott bensővé, szellemivé lesz. 
Schoponhaucrnál ismét a gondolkodó és akaró 
lélek eszközül teremti magának alolkot. De mind
ezen föltevések molb tt ép annyit lehet mondani
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ünnepély volt. A  család meg akarta mulatni, hogy 
még korántsem áldozott le — napja. A  menyasz- 
szony (gr. Trautmansdorf M ária, egy bájos 
szőke nő,) ragyogott a gyémántoktól, vőlegénye 
pedig a magyar viselet keleti pompájától. Azok a 
gyémánt-boglárok, gyöngy-liimzotü övék, száz
ezreket érő kalpagok, melyek a múlt században 
Eszterházán csillogtak , midőn Mária Terézia 
egyszer e helyet meglátogatá, s melyek azóta is 
sok koronázáskor és külföldi nagy ünnepeken 
szerepeltek, néhány év előtt ugyan a londoni 
árupiac asztalára kerültek; hanem maradt még 
elég arra, hogy a közönség szemét kápráztassa.

S midőn a hercegi család ez ünnepi fénye tölté 
be a skótok bécsi templomát : ugyanakkor ide
haza újra följajdúlt a panasz, hogy az Eszterházy- 
képtár sorsa kockán forog, mert a vagyon-rongált 
család el akarja adni, kormányunk pedig semmi 
lépést sem tesz, hogy azt megmentse.

Nincs szándokunkban tóditani a sajtó szemre
hányásait; de annyi bizonyos, hogy e képtár 
elvesztése örök-vád lesz a mai kormány ellen, 
mint a mely nem tudta e kincset megtartani az 
országnak, a közműveltség ügyének oly időben, 
midőn minden virágzásnak indúl köröttünk, s 
midőn szerencsés évek bő termésében úszunk.

Mily semmivé válnak igy mindazok a gyönyörű 
szóvirágok, melyeket egyszer-másszor b. Eötvös 
annyi hévvel monda el a költészet és művészet 
kiható hatalmáról az akadémia és Kisfaludy- 
társaság nagygyűlésein : ha most ő, mint köz
oktatási miniszter, egyszerűen szomorú arcot ölt, 
egybe fonja karjait, s sopánkodva nézi, hogy mint 
merül el az a kincs, mely a mi művészeti neve
lésünkre csaknem nélkülözhetlen tényező.

De hiába sopánkodnak a mübarátolc, hiába 
aggódik a sajtó : a képviselők ezeket a képeket 
egyátalán nem viselik eléggé szivükön. A mai 
napig egy szónyi kérdés, egy sornyi intorpellátió 
sem történt ez ügyben ! Ha valamelyik egy fel
tört levelet kap, vagy ha meglát egy sóházi kar
fát, melynek sárga-fekete voltát elfeledték bonem- 
zetiszinezni stb. — mindjárt kész a kérdőre vo
nás. De midőn egy oly művészeti kincstár van 
veszendőben, melyhez csak távolról is hasonlót 
soha sem fogunk többé szerezhetni, s melynek 
elvitele nemzeti hirnovünkön ejt csorbát : akkor 
mélyon hallgat mindenki, s engedik a pusztába 
kiáltozni ezeket a nyugtalan vérű hírlapírókat, 
kik nagy lármát ütnek mindenből s bálványoz
zák a festett vásznakat!

Igen szomorú dolog, de tény, hogy a sajtó ná
lunk nem elég hatalom. Maguk azok, kik hata

lommá ömölhették volna, alázták meg tekintélyét. 
Az eszmék harcának szinterét egyszersmind sár
dobáló botrány fészekké alacsonyitván, a közvé
lemény kezd silányabb mértéket használni az hó
val, mint a más pályák férfiaival szemközt.

Közolébb két élclap-szorkesztő állt az esküdt
szék előtt. Egyik azzal vádolta a másikat, hogy 
becsületét sértette meg; irodalmi „szegény le
génynek,“ banditának nevezte, mint a ki egy pol
gárnak ki akarta adni torzképét, s csak azért nem 
adta ki, mert e polgár tetemes pénzzel váltotta 
meg kudarcát. És ez valóban nagy becsületsértés, 
annál inkább, mert valótlan dolog. Es mégis a 
vádlottat fölmenték, a sértett vádlót pedig a per
költség megfizetésére Ítélték. S miért? Mert a vád - 
ló egy másik élclapban maga is hasonló mérték
kel mért másoknak; személyeskedett, kimélotlon 
volt, s ugyanazt a fegyvert használta mások el
len, a melyet most oly zokon vett, midőn „meg 
toldásból“ ellene forditák.

E z osküdtszéki Ítélet nagy megvetést fejez ki. 
Megvetését ama cinikus iránynak, mely politikai 
pártoskodásból örömest személyeskedik bárkivel 
is ; moly az élcekot dorongok hegyéről szórja ; s 
mely elleneit nem csupán nevetségessé, hanem 
egyszersmind tönkre is tenni törekszik. Ily irány 
képviselője ellenében az esküdtszék nem ismert 
el becsületsértést. Hidegen mondá k i : „maga ké
résé magának, mohot!“ S kétségkivülinek tart
juk, hogy az ítélet épen igy hangzott volna akkor 
is, ha a vádlott ült volna a vádló helyén.

S bárha о rideg Ítélet legalább hatással lenne 
amaz élclapok hangjára, molyok gyakran egész a 
szívtelenségig viszik ócsárlásaikat azok ellenében, 
kiket célpontokúi szemeltek ki, s moly lapok kö
zül egyik a szellemmel, moly neki adatott, nem tud 
mértékletesen élni, a másik podig azt hiszi, hogy 
a szellemet eléggé pótolhatja kikeresett durvasá
gokkal.

Hagyjuk azonban e vádakat, s inkább mond
junk mi is ítéletet — egy b ü n ö s nő fölött.

E z W e i l e n  „Drahomirá“-ja.
Sok gonddal és ékes versekben irt dráma ez, 

mely azonban nem bir tragikai hatással, mert 
benne nem az egyén emberi szenvedélye az alap, 
hanem a korosztyénség és pogányság közti tusa.

A címszerep, melyet Jókainé asszony jelesül 
ábrázolt, egy szerencsétlen anya, a kit üldöznok, 
gyermekétől elszakitnak, száműznek azért, mivel 
pogány maradt; s ki e mély hántások miatt bosz- 
szút áll, s megöleti ollonfolét: fiának „keresztyén“ 
vallású nagyanyját, в ezzel tönkre teszi magát, 
mert olfordúl tőle mindenki, még saját fia is, s
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kapta; — mások úgy értelmezik о pontot,— s Ge
rard о magyarázatot helyesebbnek tartja, — bogy 
„ha a menyasszony mátkájának ajándékát csók
kal fizető vissza, már a házassági kötelesség egy 
pontját betöltötte/ 4 — A rómaiak a csókot a val
lásba is átvitték. Azt tartották ugyanis, hogy az 
ember minden része más-más iston oltalma alatt 
van, s azért a szemeket, az orrot, a füleket stb. is 
csókolták. S mivol igy a csók némileg az isteni 
tisztelethez tartozott, a polgári életben is szentnek 
tartaték.

—m—f. {Jég-ágyúk). H a csodálkozunk azon, 
hogy közvetlen a puskapor föltalálása után kö- 
ágyúkkal, sőt a Dózsa György lázadása alatt szal
mával s rongygyal töltött fa-ágyúkkal háborús
kodtak : nem lesz érdektelen följegyezni azon 
történeti tényt, hogy egykor, — s nem épen ré
gen, — jég-ágyúkat is használtak, s azokat jég- 
golyókkal töltötték. — Pétorvárott, 1740-ben a 
Néva legtisztább s legvastagabb jegéből ágyúkat 
és mozsarakat faragtak. — Midőn készen voltak, 
teng(lyökre tétettek. A  töltés csak úgy történt, 
mint más ágyúknál, csakhogy a puskapor fölé 
itatós pn piros, e fölé pedig jéggolyók tétettek. Az 
elsütés is rendesen történt s az ágyú som mi sérü
lést sem szenvedett. 1795-ben Németországban is 
tettek kísérletet. A Duna jegéből készítették az 
ágyúkat. A lövést függélyesen az égnek intézték 
s a .46 bitnyi jéggolyó 2 perc múlva esett lo. *

* (Nö-Un átok.) Egyik angol lapban érdekes 
adatokat találunk a női tanárokról. 1732-ben 
emeltetett tudóssá Laura Bassy Bolognában s 
mindjárt a természeti bölcselettan tanárává ne
veztetett ki, mely állomáson hat évig tanárko- 
dott. Azután férjhez monl s több gyormok anyja 
lett. 1788-ban halt meg s nagy tisztességgel te
mették cl. 1750-ben signora Agnoti neveztetett 
ki a számtan helyettes tanárává a bolognai egye
temen. Több munkát fordított s többi közt egyet 
irt is, mely angolra is le van fordítva. Miután 
harminc évig működött, kolostorba vonult visz- 
sza s 1798-ban 80 éves korában húnyt el. 1794- 
bon meg Timbroni Kioldd lett a görög nyolv 
tanára a bolognai egyetemen. Politikai okokból 
azonban négy év múlva állomását ott kol- 
lett hagynia. Midőn a forradalom kitört, a konser- 
vativekhez pártolt át s royalista lett. Spanyolor








