


T A R T A L O M .
C ikk ek  : „E g y  hírneves r.ö.“ —  „D olgos L á sz ló ,“ (K ölte

mény.) Viski K. Bálinttól. —  „L oson c .“ Kálniczky Gyulától. 
— , „A z em berevökről.“  Sz. G. —  „A  villám hárítóról és ne
hány miheztartás! szabály zivatar alkalm ával.“ K özli Mihály 
Tivadar. —  „A  ICrályicák.“ K özli Ligetfy A . —  „H árom 
százéves m agyar-török okirat.“ K özli Hubay György. —

„ E g y  liét története.“ Vadnai Károlytól. —  „V egy es közlem é
n yek .“ -^ „ Ir o d a lo m .“ —  „Zen észét.“  —  „Szerkesztői ü ze 
netek.“  —  „Ú jdon ságok .“

K é p e k :  Stael-H olstein asszony. —  A  losonci pakfon- 
gyár. (K álniczky rajza.) —  Loson c. (K álniczky rajza.) —  
Ausztráliai em berevő négerek temetkezési módja,

I r o d a l o  m.
— (líeckenast Gusztáv vállalkozó pesti kiadónál) követ

kező új könyvek jelen tek  meg :
1 . „A  magyar közjog alapvonalai* irta H egedűs Lajos  

Kandid ; második bővített kiadás ; ára 2 frt.
2 . „A z új földesűr11 j regény Jókai Mórtól ; második olcsó 

kiadás ; két kötet, ára 1 frt 60  kr.
3. „A  Bach-korszak adomákban* ; összegyííjté egy Bacli- 

huszár. Ára 8 0  kr.
4 . „ Flóri uj könyve“ ; gyerm ekek számára való verses 

olvasm ányok, színes borítékban, 110 k ép p el; ára 80  kr.

5 . „Előadások Magyarország történelméből“ ; irta Maár 
Péter P á l ; két füzet, áruk 1 frt 60 kr.

6. „Magyarország történetének kézikönyve* ; irta Kerék
gyártó Á rp á d ; 4 . és 5-dik  rész ; áruk 1 frt 60 kr.

7. „ Természettani földrajz“ ; irta Szabó Ign ác tanár ;
l - s ő  k ö te t ; ára 2 irt. *

8 , A csillagászati és természettani földrajz* ; iita  Szabó  
Ign ác tanár ; I. rész ; ára 60 kr.

— {Aigner és Rautman pesti könyvkereskedésében) kővet
kező új m üvek jelentek meg *.

1. „Az elégiáról Pályadijjal koszorúzott s a K isfa ludy- 
társaság által kiadott mü ; irta Aigner L ajos könyvkereskedő, 
m it azért jegyzün k  m eg különösen, mert nemzetünk m űvelő
dése tekintetében büszkék vagyunk rá, midőn kereskedőink  
s iparosaink soraiban is magasabb m űveltséget, sőt egyes 
tudósokat is találunk, m ilyen Böhm  Lónárt íehértempiomi 
lakatos és a B ánság történetírója is, kit tavalyi évfolyam unk
ban ism ertetőnk m eg olvasóinkkal. Aigner becses könyvé
nek ára 1 frt.

2 . „ A közhasznú könyvtárnak“ 2-dik  füzete is m e g je le n t; 
ez a „C sillagos égw-ről szól, dr. Császár Károly magyarázata 
szerint s több ábrával kisérve. E  hasznos folyóirat 6 köte
tére 9 írtjával fizethetni elő.

Z e n é s z e i .
— {„Kossuth csárdás.*) Zongorára ezerkesztó T isza A la 

dár ; ára 60 kr ; kiadta Táborszky és Parsch Pesten.
— {„Álojzia-négyes. “ ) Zongorára szerzé E gri János ; áru 

60 k r ; kiadta Táborszky és Parsch Pesten.

— {r20 legszebb eredeti népdal*,) énekre, zongorakisóret- 
tel alkalm azta Herdy Ferenc ; első fü z e t ; ára 80  kr. ; k i
adta Táborszky és Parsch Pesten.

Szerkesztői üzenetek.
— G yúlafehérvárott : St. Ö -nek. Mind a három kép k i

tűnő ;J ly e k  után rajzolóink aztán igazán jó  illusztrátiókat 
készíthetnek. Azon székesegyház ismertetését is szívesen fo
gadjuk, gazdag sírfelirataival együtt.

— Pozsonyba : gr. Z . K .-n a k . A z  újabb igen becses kül
demény kellemesen lepett meg minket s rem éljü k, hogy  
ama gazdag gyűjtem ényből ez nem lesz utolsó.

— Sopronyba: M . L .-n a k . A z ilyes apróságok mindig 
használhatók s olyakat jövőben  is szívesen veszünk, a 
mennyiben lapunk irányának m egfelelnek.

-rr D eé s r e : M . L -nak . Alkalomra várunk vele, olyanra 
t. i.j midőn tért nyerünk számára, A szives bókokat örömest 
viszonozzuk.

— Pécsett: N y , K .-n ak . Már eddig láthatta ön, hogy a  
hiány helyesen lett pótolva. A  név jövőre nem marad el. A z  
egyik óhajtás rövid időn teljesülni fog.

г— Kolozsvárit : P. D -n a k . Am a tragikus esemény leírá
sának utólagos beküldését óhajtva várjuk. H ogy ön eddig a 
kérdéses tárgyat meg nem kapta, oka, mert az idén sokkal 
jobban vagyunk korlátozva.

—  Szamáron : Or— yn ak. Magán levélben válaszoltunk.

—  P esten : N. J-nek. Szerkesztőségünknél visszaveheti 
ön a kéziratot.

—  B e r lin b e : K. Gy-nalc. Köszönettel vettük, de nem kö
zöljük, minthogy az ilyen franciás feuilleton-modor lapunk 
instruáló irányával nem egyezik meg.

— „Sóhaj“, — r Álmám*, — Egy éj szobámban— „Dal“ , 
—  „Dani bátyám szakáin*, — „Falun születtem*, — „ Anyám 
sírja*, s az itt meg nem nevezett egyéb versezetek nem fog
nak lapunkban megjelenni.

— P es ten :  L J.-nek. Tcetvérlapunk számára is szívesen 
vesszük a 1 ölsorolt dolgozatokat. — Kémük alkalmilag sze
mélyes látogatását.

—  Pesten : Br. A-nak. Reméljük, hogy a másik fele ép 
úgy közölhető lesz, mint az első.

—  P esten : Br. I nak. Az óhajtottál már nem szolgálha
tunk ; a t elyett a másikat rendeltük meg az ön számára.

Pesten : Sz—snak. Efféle rövidebb fordítások bőven 
érkeznek hozzánk s így korlátoltságunk nem engedi az ön 
óhajtását teljesítenünk ; különben a cikk közölhetóse ellen 
nem volna semmi kifogásunk.

— A „ Les étoiles qui file lu eredetijének el nem rontásáról 
nem felelhetünk. Tehát választ kérünk.

Ú j d o n s á g o k .
* (A  nemzeti szinháznúk) c felsége az 1869-iki 

udvartartási alapból 60,000 frtot utalványozott. 
Megemlítjük egyszersmind, hogy a színház a tő- 
szomszédjában fekvő Vestermeyer-féle házat 
megvette 180,000 írton. Szükség volt erre, miu
tán a díszleteket nem tudják már hová helyezni. 
Különben e ház kilencezer frtot jövedelmez, s ek

ként a belefektetett tőke jó l kamatoz. Továbbá oly  
pompás helyen fekszik, hogy uj színház építése 
esetében a legalkalmasb sarok-pontok egyikévé 

! válik.
* (Zágrábból az a hír érke:elf)} bogy Haulik 

bibornok veszélyesen botog.
* ( Ka гаду or gyéül es herceg é s tárnái) bűnügyi



Egy hírneves nö.
Oly nők, a milyen volt az, kínok arcképét itt 

közöljük, — igon ritkák, s a franciáké azon di
csőség,hogy 
hasonló höl
gyokot log- 
n a g y o b b  
számban ők 
képesek fel
mutatni. —
Különösön a 
múlt század 
végén ki
tört forra
dalom kor
szaka volt 
náluk о to- 
kintotben 

gazdag.
Legkitű

nőbb holyot 
f o g l a l  el 
ozok közt 
Stacl - Hol
stein asz- 
sonyság, -  
Neekornok, 
a gyászos 
véget ért 
XVI. Lajos 
pénzügymi
niszterének 
ép oly szép 
mint láng
eszű leánya.

Neckor Anna Lujza (Jormain (Hermina) 1766. 
april 22-dikén Párisban született. Már igon zsenge

korában kitűnt szellemének roppant élénksége s 
minél inkább fejlett testileg, annál jobban tűnt

ki értelmi 
tehetsége is, 

mely öt 
csakhamar 
csodált ked
vencévé tet
te azon fé
nyes kör
nek , mely
nek köz
pontja— ál
lásánál és 
tehetségei
nél fogva — 
atyja vala. 
Neck er ön
maga őrkö
dött gyer
meke ne
veltetése fö
lött, bár más 
részt édes 

anyja is 
igen nagy 
mértékben 
hatolt rá, 
különösen 
kedélyére, 

mert e nö 
maga is tu
dományos 
képeztetést

nyervén, azon nézetben volt , hogy az iga
zán lebilincselő női kellőinek csak a tanul
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114 H A Z Á N K  S A  K Ü L F Ö L D .

Hiány eredményei lehetnek. Okvetlenül nagy 
mértékben hatott reá atyjának társasága is, mely 
hatalmas szellemét mindjobban táplálta, fejlesz
tette. Élete e szakában egyik kortársnője követ
kezőleg jellemzi őt: „Állítsuk magunk elé Stael 
asszonyt zsenge korában, azon korban, midőn tel
jes bizalommal lépett be az őt csak boldogsággal 
kecsegtetni látszó életbe. Sokkal jobbszivü volt, 
hogysem másoktól gyűlöletet várt volna s mások 
tehetségeinek sokkal nagyobb csodáló ja, hogy
sem saját tehetségeit irigyelteknek hihetné, s e 
mellett lelkesülten szerété a lángészt.“ Ily tulaj
donokkal felruházva, az ifjú leánynak a társas 
körökbe lépését ragyogó eredmény követte, bár
ha képzelőtehetségének rendkívüli ereje s ifjú 
élénksége gyakran át is lépetté vele az előkelő 
társasági illem szokásos sorompóit, mi egy nálá
nál kevésbbé csodált kezdő szereplőnek bizonyára 
felrovatott volna.

Húsz éves korában, 1786-ban, nőül ment a fran
cia udvarnál levő svéd követhez, a nálánál sokkal 
idősebb báró Stael-Holsteinhez. E házasságot ro
konai hozták létre s úgy látszik, hogy szive haj
lamát nem igen vették tekintetbe, a miért is há
zassági szerződésükben ki volt kötve, hogy ha ő 
belé nem egyeznék, ne legyen köteles férjét 
Svédországba követni. Ebből következett, hogy 
férjével csak addig élt, a mig ez Franciaország
ban lakott; midőn azonban az öregség és beteg
ség roskataggá tevék a bárót, neje utána átázott 
Svájcba s könnyebbé tévé utolsó napjait. E há
zasságból négy gyermek eredt; egyik fia később 
az irodalmi téren is nevet szerzett magának, 
egyik leánya pedig Broglie herceghez ment nőül.

A  francia forradalom kitörése Stael asszonyt 
örömmel tölté e l ; ennek véres fordulata azonban 
borzadályt okozott lelkében. A  rémes napok alatt 
valóban hősi bátorságot tanusitott s ékesen szó
lása valamint szeretetreméltóságának számos ál
dozatot sikerült a hóhér kezei közül megmente
nie. Mária Antoinette királyné megszöktetésére 
sikertelen tervet készitett, sőt oly lelkibátorság
gal birt, hogy midőn a nyaktilózások már napi
renden valának, egy nyomtatásban kibocsátott 
röpiratban a fogoly királyné védelmére kelt.

A  nélkül, hogy Párist elhagyta volna, szeren
csésen kiállotta a rémnapokat s a direktórium 
életbeléptetését aztán olyanul üdvözölte, mint 
mely vissza fogja állítani az állam kormányzásá
ban a rondet. A politikában való tettleges rész
vételre mindig hajlamot tanusitott, s működésé
nek volt is hatása az állam kormányzóira. Párat
lan kedvességü és szellemes társalgása körébe

vonta a francia főváros legtekintélyesebb és 
legünnepeltebb férfiait és ez időszakban készült 
ezen két politikai irányú müve: „A  szenvedélyek 
befolyása az egyén s a népek fejlődésére“ és: 
„Az irodolomnak a társadalmi intézményekhez 
való viszonyáról.“

Csakhamar kellett tapasztalnia, hogy a ki kor
mányozni akar a politikai viharok közt, az ma
gát is veszélyezteti. Némelyek állítása szerint 
Stael asszony le akará bilincselni az akkor első 
konzult, Bonapartét, s midőn ez visszautasitá őt 
magától, — Stael ellenségeskedést kezdett irá
nyában. Ez állítás azonban nem annyira valószí
nű, mint az, hogy Stael asszony elejétől kezdve 
nagy ellenszenvet érzett Bonaparte Napoleon 
iránt, ki emelkedését és despotismusa gyakorol- 
hatását a direktórium összeomlásában kereste.

Háza 1799. vége felé a Napóleonnal elégedet
lenek legtekintélyesebbjeinek gyülhelye lett, mi
nek következése nem sokáig maradt el, mert egy 
napon értésére adta Fouché, a rendőrfőnök, misze
rint jó l teszi, ha Párisból darab időre eltávozik. 
Ez udvarias módja volt a száműzetésnek. Párisba 
ismét csak 1800. tavaszán jöhetett vissza, midőn 
Napoleon az olasz hadjáratra indulással volt el
foglalva; 1802-ig háboritlanúl időzhetett itt s ez 
idő alatt bocsátotta közre „Delphine“ cimü re
gényét.

Minthogy Stael asszony Bernadotte-al igen jó  
visszonyban volt, ez Napóleonban gyanút keltett 
irányában, bárha az újabb száműzetéstől tartás 
igen óvatossá is tévé Stael asszonyt. Újabb intést 
kapott Franciaországot elhagyni s igy az 1802—o. 
telet Copetben, Svájcban, atyja körében töltötte, 
midőn azonban a háború újra kitört s Napoleon 
kísérletet tett Angliában kikötni, Stael asszony 
megjelent Párisban engedelem nélkül, de Napó
leontól határozott parancsot vett, hogy a főváros
tól negyven mértföldnyire távozzék. „Hanem va
lódi francia életet csak Párisban találhatni,“ mon- 
dá Stael asszony maga, s mert igy Franciaország 
egyéb része nem gyakorolt rá vonzerőt, azért in
kább Németországba ment.

Ez időben látogatta meg Weimárt, hol Göthe, 
Schiller és Wielanddal ismerkedett meg s ezek 
vezetése mellett ismereteket szerzett a német 
nyelv és irodalomban. 1804-ben Berlinbe utazott, 
honnan azonban csakhamar Svájcba hivatott, 
minthogy atyja súlyosan megbetegedett, ki meg
érkezte után nemsokára meg is halt, mire Stael 
asszony édes atyjának magán életéről irt egy 
kitűnő könyvet.
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Erre meglátogatta Olaszországot, s itteni 
tanulmányainak eredménye a Páriában 1807-ben 
megjelent „Corinna“ cimü munkája, mely iro
dalmi hírnevet csakhamar megállapította egész 
Európában. E könyvónok — mely Napóleonra 
semmi vonatkozást sem tartalmazott —  megje
lentő után nemsokára Párisba visszatérni bátor
kodott, a mindenható császár azonban elég gyáva 
volt e nőt azonnal ismét kiutasítani. Ez nagy 
csapás vala Staöl asszonyra nézve, mert az 6 vi
lága Páris volt, melyen kívül élete elcsenevészett.

1807-ben tehát Bécsbe ment, hol nyugodtan és 
csodáitatva élt; a következő év őszén visszatért 
Copetba s ott két évig dolgozott Németországról 
szóló nagy munkáján; végre 1810-ben engedélyt 
nyert Franciaországban, de Páristól negyven 
mértföldnyire élhetni; elfogadta az engedélyt, 
hogy Párisban nyomatott munkáját szemmel ki
sérhesse. A consura sokat kitörült ugyan e műből, 
nyomtatását azonban nem gátolta, mire azonban
10.000 példány elkészült belőle, Napoleon ezeket 
elkoboztatta. Ebből is láthatni, hogy az egy egész 
világrészt meghódított császárt mily nyomorult fé
lelem szállta meg egy lángeszű nő szabadelvű 
nyilatkozataival szemben. De ezzel még meg nem 
elégedett, hanem Staöl asszonyt Franciaországból 
azonnal kifizette s száműzetése helyéül Copet-t 
vagy Amerikát tűzte ki. írónőnk igy atyja szülő
városát választotta.

Napoleon üldözése nemcsak magára Staöl asz- 
szonyra, de még ennek barátnőire is kiterjedt; 
igy például Montmorency és Recamier (ez korá
nak legszebb nője) asszonyokat csak azért utasit- 
tatta ki Franciaországból, mert azon gyanú volt 
rájuk, hogy Staöl asszonyt meg akarják látogatni 
Svájcban. Ily módon való üldöztetéséért azonban

érzékenyen megboszulta magát „Tiz év száműze
tésben“ cimü s Napoleon ellen irányzott köny
vében.

Száműzetését és Napoleon kémei által szemmel- 
tartását nem tűrhetvén, Copetböl titkon eltávozott 
s 1812-ben Bécsbe érkezett; azonban itt sem volt 
maradása, mert Ferenc császár is kész szolgája 
vala ekkor hatalmas vejének, Napóleonnak s ezért 
rendőrsége által Staölt ez is tovább űzette, ki igy 
jutott Szentpétervárra, honnan aztán Stockholmon 
át Londonba utazott, ott a legmagasabb körök 
által is a legnagyobb kitüntetéssel fogadtatván.

Napoleon bukása után végre viszontláthatta 
Franciaországot, hol a szövetkezett uralkodók, 
valamint X VIII. Lajos is nagy kitüntetéssel bán
tak vele; hanem midőn Napoleon Elbát elhagyta, 
Staöl ismét Copetbe menekült. Napoleon most ki
engesztelni igyekvők őt, talán csak azért, hogy 
foglyául ejthesse. Azt üzente neki, miként szük
sége van rá a végből, hogy alkotmányos nézete
ket inspiráljon a franciákba. Staölné azonban 
büszkén válaszolá : „Napoleon 12 éven át sem 
őt, sem az alkotmányt nem kímélte s bizonyára 
most sem szereti sem az egyiket, sem a másikat.“

Életének három utolsó évéről kevés adatunk 
van, s csak azt jegyezzük meg, miként másod
szor is férjhez ment, egy nálánál kétszer fiatalabb 
francia tiszthez, De Roccához; ő azonban e há
zasságot — melynek gyümölcse egy fiú volt — 
titokban tartotta, s az csak 1817-ben történt ha
lála után lett köztudomásúvá, miután végrendele
te felbontatott.

Az uj francia kormány méltánylattal viseltetett 
Steel asszony iránt, s kiszolgáltatta neki azon két 
millió frankot, melyet atyja, mint n agán vagyo
nát, az államkincstárban hagyott volt.

D o l g o s  L á s z l ó .
(Ballada.)

,To csak húzd rá c igány . . .  ne hallj, se ne kérdezz ! . 
Asztalos céhmester lánya megy ma férjhez .. .
Nagy a vendég-sereg ; széles a rokonság:
Illik, hogy magukat kedvükre mulassák,

Igazán mulassák . .  /

,llát a László segéd hova lett, mért nincs itt V . .. 
Hisz neki is lehet mulatni egy k icsit. .
. . .  „Nem jöh et; munkáját elvégezi előbb,
De azért itt lesz ő, majd úgy hajnal e lőtt;

El jő  hajnal előtt.“

Deli mester-lányok , szép mester-legények,
Örömben olvadnak , szerelemben égnek , .  .

I . . .  Csak a szép mennyasszony búbánatos szegény, 
Bár úgy vigasztalná a gazdag vőlegény,

Az úri vőlegény.

,Edes egyetlenem , vidor táncra josszte,
Dalban, örömzajban ölelkőzziink össze . . /
. .. Gyönge a mennyasszony, csak sáppad, halványul, 
Elfáradt a táncban. . .  jaj : tán el is ájul —

Talán el is á ju l!

,Edes vőlegényem : megpihenni vágyom ,
; A régi helyemen, a jó , puha ágyon/

. . .  Már a hajnal is itt, a kedv nő, tömörül;
Nem gondolva további mindenki csak örül —

A jelennek örü l. . .
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Kiviil is, belül is öröm-rózsa felhő. . , Dal, öröm oda v a n ...  megszűnik egészen,
Halavány hold lemegy . . ragyogó nap feljő, Mennyasszonyi ágyból halottas ágy lészen.
SzótÖmlik mindenen ; rásüt fűre, fára . . . Mindenki bánatos . . .  százan is siratják.
Rá az alvó ara hideg arcájára —  . . .  Hol van László segéd ? . . keresik, hivatják —

Kihűlt arcájára. Hiában hivatják ! . ,.

П Ш  A. Bálint.

L o s o  и c.
Felvidéki városaink egyik legnovezotesebbike a lakosát pusztította el. Mária Terézia alatt a

Kográdmegye északi részén kies völgyben fekvő i katholikusok kísérletet tőnek a reformátusok 
Losonc, mely nevezetességét nagyrészt azon bor- ! templomának elfoglalására, mit azonban ezek 
zasztó pusztításnak köszöni, melyet a forradalom hősies védelem után megtartottak; minek követ- 
alatt az oroszoktól szenvedett; de nem kevésbbé keztében a katholikusok uj templomot voltak 
nevezetes geographiai fekvésénél fogva is, mi ál- kénytelenek építeni. 1784-ben épült az evang. 
tál még csak jövőben van hivatva oly szerepre, ágostaiak temploma.
mely Magyarország jövő ipari s kereskedelmi A jelen századnak civilizáló szelleme, s minden 
forgalmában nagyfontosságúnak Ígérkezik. e hazában felmerülő új életrevaló eszme s török-

Losonc eredete a történet homályában vész el, vés buzgó követőkre talált Losonc polgáraiban,
s későbbi történetének kikutatása is sok nehéz- úgy hogy о tekintetben első városainkkal mél-
séggel jár, mivel az erre vonatkozó okmányok a tan tehető első sorba. Eltekintve attól, hogy
városban két ízben is dühöngött tűzvészek alkal- a városban a múlt század óta rof. kollégium volt,
inával megégtek. A történet 1128-ban tesz róla melyhez 1834-ben a jogi tanszék is járult: a
említést. Ugyanis ez időben Lossonczi Lambert város lakosainak magasabb szellemi törekvését
nádor a boldogságos szűz tiszteletére templomot jellemzi az is, hogy midőn Széchenyi a kaszinók
építtetett itt. Ezután egész a 15-dik századig mit- eszméjét megpendité, 1833-ban itt rögtön alakult
sem tudni róla. 1451-ben Hunyady János e vá- j egy, s 1835-ben egy második. Ekétkasino 1839- 
ros alatt ütközött meg Giskrával, de szerencsét- | ben egybeolvadt s 1847-ben egy igen díszess nagy 
lenül, mert árulás következtében ez utóbbi által j kétemeletes épületet emelt magának. 1844-ben 
meg veretett. A mohácsi vész után az akkori zavar* j  kisdedóvót alapitatott, s 1845-ben egy bőrgyárt, 
gós időben igen sok zaklatásnak volt kitéve; de \ ^lásd a képet,) de moly a forradalom után néhány 
különösen sokat szenvedett a város a hírhedt j évre megbukott.
Balassa Menyhérttől, ki a másfél óra járásnyi tá- | Legfontosabb, de egyszersmind logszomorubb 
vólban fekvő divinyi várból valóságos középkori j s legborzasztóbb csapás érte Losoncot 1849-ben, 
rablólovagként ki-kiütött a szomszédos városok ! mely az „orosz pusztítás“ nőve alatt országszerte 
és falvakra. Ezenkívül fekvésénél fogva az egy- j ismeretes ugyan, mindazonáltal nem mulaszthat- 
mást felváltogató ellenséges csapatok szeszélyé- j juk el azt rövid vázlatban közölni. 1849-ik év 
nek s a szomszéd füloki várban tanyázó törökök I közepe felé egy csapat orosz katonaság élelmi s 
zsarolásainak is sokszor ki volt téve. 1591-ben ! egyéb szereket szállitván, a városon kerosztül 
a város nagyobb része, mintegy 3000 ember, ! utazva, itt egy napot s egy éjét akart tölteni, 
tért át a református vallásra, kik egyúttal az ak- mit megtudván a közel erdőségben fekvő magyar 
kor egyetlen templomot elfoglalták. 1622-ben guerilla-csapat, az orosz őrséget megtámadta s
Andrássy Mátyás, a felkelő sereg kapitánya, nov. közülök több közlegényt s tisztet elfogott vagy
3-án a neki ellenszegülő városra 3000 ftnyi sár- legyilkolt. Grabbe orosz tábornok hírét vévén
cot vetett és 130 polgárt a város közepén iegyil- ; ezen esetnek, elhatározá, hogy ezért a városon ko- 
koltatott. Megomlitendö itt, bogy midőn Bethlen mény boszút álland, s csakugyan augusztus-hó

^  Gábor a besztercebányai országgyűlésre ment, 5-én roppant seregével a város alatt termett, s a
keresztülutaztában a városban, a Vajda-féle ház- majdnem üresen hagyott várost, — mert lakosai
ban tartotta őrizet alatt a magyar .szent koronát. az előtt való éjjel többnyire menekültek — olő-

1. Leopold, miután a városnak kiváltság-le- szőr kiraboltatta s azután négy végén folgyúj-
veloi többnyire megégtek, hűségéért kiváltságai- tatta s inig a város a legnagyobb lángtengerben
ban újra megorősi tette s Karaffa és Bástától is úszott, zeneszó mell tt temettette el azon orosz
birt pártfogoló leveleket. 1719-ben a klioDra 1300 katonák holt tetemeit, kik a guerillákkal való
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összeütközéskor elestek, s a kikért engesztelő 
áldozatul egy várost pusztított el, s ezreket tott 
hajléktalan koldusokká.

E borzasztó pusztítást, moly a város lakóinak 
a szó szoros értelmében mindenét tönkre tette, 
nőm sokára a világosi katastrofa s az átalános- 
kétségbeesés és csüggedés kövotto. Do mindez 
nőm csüggoszté el végkép Losonc polgárait. Két
szerezett orövol láttak hozzá az elveszettek mog- 
szerezéséhoz, s a szorgalmat, kitartást siker ko
ronázta, mórt Losonc nehány év alatt — mint a 
Phönix hamvaiból, — romjaiból kiépült, s hihe
tetlen gyorsasággal új életre serkenve, társadalmi

a gyár működését a legjobb szakemberek veze
tése mellett még ez év tavaszán megkezdheti.

Ugyancsak nem régiben alakult egy „olajgyár 
részvény társulat“ is, melynek igen szép jövet 
jósolhatni, a mennyiben Losonc vidéke igen nagy 
mennyiségű és sok olajtartalmú repcét termel ; 
s igy inig egyrészről a feldolgozandó anyag meg
szerzése igen kevésbe keni1, másrészről a kisaj
tolt olaj olkoléso részint a vidéken, részint na
gyobb mennyiségű eladások által hazaszerte 
biztosítottnak tekinthető.

Megemlítendő itt a forradalom lilán egy bécsi 
társulat által épített „pakfong-gyár“ , mely tud-

A losonci pakfong-gyár és \olt bőrgyár. (Kálniezky rajza.)

s ipari éloténok ismét elérte azon fokát, melyet a 
forradalmi pusztítás cgyidörc megsemmisíteni 
látszott.

Losonc azóta folytonosan emelkedik, és gyors 
emelkedodésének tényezője különösen azon vál
lalkozási szellőm, mely a kor igényeit megértve 
s azoknak hódolva, több életrevaló vállalatot ré
szint már létrehozott, részint létre fog hozni.

A múlt évben egy részvényekre alapított „posz
tógyár-társulat alakult,“ mely a szükséges tökét 
beszerezvén, építkezésével annyira haladott, hogy

túlikkal az európai kontinensen egyetlen. E gyár 
az ércet (.kobaltot) a dobsinai bányákból kapja, 
s azt kiolvasztva és kockákba metszve, Angol or
szágba s európaszerto küldözi. Ugyanő gyárban 
a felolvadt salak-maradékokból legszebb vegyi 
festékek« t készítenek.

Az említett gyárakon kívül épülö-félbon van 
egy nagyszerű gőzmalom; továbbá tervben van 
egy cukorgyár is.

Van Losoncon takarékpénztár is, moly két évvel 
ozolött alakult, s о rövid fennállása dacára máris 
egy milliónyi forgalmat tud ez évben felmutatni.
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Mindezen vállalatoknak biztos jövőt és si
kert, s átalában Losonc ipari s társadalmi emel
kedésének nagy lendületűt az arra vezetendő 
északi magyar vaspálya fog adni, mely egyelőre | 
Losoncnál fog végződni, de későbben Beszterce
bánya felé vezettetve, az oderbergi vaspályával 
köttetvén össze, Losonc a külfölddel közvetlen 
összeköttetésben álland, mi által számtalan gyári I 
terményeinek külföldre való vitele s azok elke- 
lése ha bizsositva nincs is, de kilátásba van he
lyezve. Mi erősen hisszük, hogy Losoncnál nem 
fog azon szomorú körülmény előfordulni, a mit más 
hazai s külföldi városoknál tapasztaltunk, hogy 
mihelyt a vasutak mentében átmeneti pontokká 
váltak, nem csak hogy nem haladtak, de sőt visz-

szaesés vehető észro azoknál; mert nézetünk sze
rint e körülménynek oka abban rejlik, hogy az 
illető városok nem törekedtek arra, hogy gyárak 

I s egyéb rendelkezésükre lévő vállatatok által 
oly pontokká váljanak, hogy terményeik által a 
kereskedőket magukhoz vonják s ez által ke
belükben a forgalmat s igy csalhatlanul az 

! anyagi felvirágzást is biztosítsák maguknak. Lo
sonc e tekintetben, mint föntebb láttuk, mulasztás
sal nem vádolható. S épen azért vagyunk erősen 
megyőződve arról, hogy Losonc, valamint eddig 
is igen fontos pontja volt a felföldi forgalomnak, 
— úgy valóban országos fontosságúvá csak a jö 
vőben, és pedig a közel jövőben váland.

Kálniczky Gyufa.

Az  e m b e r e v ö k r ö l .
(Bernard atya két évi tartózkodása az ausztráliai benszülöttek közt.)

(Vége.)

III.
A benszülöttek fegyvere: vas bárd, mit a gyar

matosoktól sajátítottak el, — dárda, melynek he
gyét hamuban edzik meg, vagy pedig egy darab 
kovarccal vagy vassal látják el. Igen ügyesek a 
bumeranghajitásban, a mi nem egyéb i hüvelyk 
magas, 3 hüvelyk széles és 1 l/ 2 hüvelyk hosszú 
nehéz fadarabnál. Ballarasban egy törzsét elha
gyott főnök erre több angol és németet tanított, 
de a mestert ügyességben senki sem tudta utol
érni.

A bomerangot először egész erővel a földre 
dobják,honnét visszapatanva, a magasba repül és 
a tárgyat gyakran csak akkor találja, mint a le
vegőben koválygó s martalékát először elhibázott 
madár. A földre hajításnál egészen az illetőtől 
függ, hogy jobb vagy balkézfelől ossék-e le. Leg
nagyobb előnye ezen fegyvernek, hogy céltévesz
tés esetében ugyanazon irányt nyeri vissza, lion- 
nét hajított s ezt könnyen meglehet magyarázni 
mozgásának kettős sajátságából, mert először a 
cél felé halad és azután maga körül forog a föld 
felületével párhuzamosan. Vándorlásközben fér
fiak és nők önvédelemre meglehetős erős botot 
vagy kősulykot hordanak.

Vallási tekintetben tisztelnek egy jó  istent — 
Kojun — és egy rósz szellemet — Potojun, — kit 
fehérnek képzelnek ; a légkör különös jeleit jó  
és rósz értelemben magyarázzák. A papi hivatalt 
— karaji — a törzs vénei végzik, kik egyszers
mind a méreg-készitéshez is értenek a vadon kü

lönbféle füveiből. A soknejüség szintén uralkodik 
náluk.

Kis gyarmatomban — mondja Bernhard atya — 
ide számítva a benszülötteket is, bizonyos rendet 
akarván behozni, minden reggel 6 órakor harang
gal adtam jelt a felkelésre, azonban arra soha som 
tudtam rámenni egyik törzsnél is, hogy naponként 
mindenki megmosakodjék.

A négerek kigőzölgése néha oly kellemetlen, 
hogy a fehérnek erőt kell magán vonni, ha köze
lükben hoszabb ideig akar tartózkodni. Rajtam is 
megesett, hogy ha' a szél az ily kigőzölgéssel telt 
levegőt sátram felé hajtá, nem bírtam abban meg
maradni.

Hogy magamat a benszülöttekkel megértessem, 
a mennyire lehetett, megtanultam nyelvüket; de 
más részről azon is rajta voltam, hogy ők viszont 
az angol nyelvet tanulják meg. Társaságban töb
beknek volt ábécés könyvük s ezenfelül a fák 
alatt nagy abc-táblákat függesztettem föl és a taní
tásra csapatonként kellett összegyűlniük. A figyel
meseket és fogékonyakat még különösen is össze
hivattam és az ország kormányzási formájának 
magyarázatáról áttértem a világmindenségre, in
nét a teremtőro.

Ha ily módon a tanítást naponta 2 óráig foly
tattam, hogy emlékező tehetségük nagyon igény
be no vétessék, kézioszközöket adtam nekik föld- 
és kertmi volésre, votoménymagokat szórattam el 
és száraz idővel mogön’ö/tettem. Ha torvem köny 
nyü szerrel kivihotem, nem sokba került volna 
az egész törzset megkeresztelni és az oredmény-
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nyel a világot belármázni. Véleményem szerint 
azonban a pogányok megkeresztelése csak akkor 
hajtható végre, ha a mogkeresztelendőnek némi 
tiszta fogalma van a kereszténységről és saját 
egyéni becséről.

Teljesen meg voltam győződve, hogy a polgá- 
risodás és kereszténység behozatala ezen törzsnél 
sikerülni fog ; reményemet nemcsak a burrai bá
nyászok előtt nyilvánítottam, kik naponként meg
látogattak, hanem azon rendőrhivatalnokok előtt 
is, kik a kormányzó utasításánál fogva vállala
tomban segítettek, s e végett hetenként három
szor kellett felkeresniük. Hasonló reményről érte- 
sitém magát a kormányzót, kit különösen is fel
kértem, küldjön még némi földmivelési eszközt s 
ruhadarabokat a férfiak, és pokrócokat a nők 
számára ; de reményemet senki sem osztá; maga a 
kormányzó, ki a kért tárgyakat utánam küldte, 
annak állandóságot kivánt s kért, hogy 8 hét múl
va tudósitsam az eredményről.

Esténként szolgáim a feketékkel vadászatra 
szoktak kijárni és rendesen zsákmány nyal ter
helten tértek vissza. Sátramban a legkülönbözőbb 
madarakat tartottam szükségből Összeállított ka
litkákban. Két ausztráliai szarka és egy opossum, 
melyek szabadon futkostak ide s tova, oly szeli- 
dok valának, hogy ugrálva s röpködve jöttek, ha 
etetésre hivtam.

Egy holdváltozás már eltolt a nélkül, hogy a 
benszülöttek vándorlásra gondoltak volna; sze
rencsével járt le a második is.

A bonszülöttok egy napon engedélyt kertek bi
zonyos ünnepük megtarthatására, a mi ellen leg
csekélyebb kifogást sem tehettem. Ez volt a „Car- 
roberry“ ünnepi tánc. Előre magam helyet tisztit- 
tattam és a környező fákra vas-sarkokra gyertyá
kat tétettem, miket este moggyujtottak, és hogy 
a szél ki ne oltsa, nagy papiros golyókkal láttam 
cl. A készülődések délután kezdődtek; kevéssel 
ezelőtt ogy lajhárt fogtak és húsát elfogyasztva, 
zsírját forró hamuban felolvasztották s bekenték 
vele pottyegetott tostükot, mit némelyek még 
vörös színnel is bedörzsöltek, s kéz- és lábszá
raikra virágokat és zöld lovolokot fűztek.

Miholy t a tánc kozdotet vetto, a gyertyákat meg
gy ujtattam. A táncot ogyhangú énekkel kisérték, 
mit az erre rendeltek mindon pillanatban rikkan- 
tással szakitának félbe. A zencszert két különböző 
nagyságú fapálca holyottesité és az igy kicsalt 
hang ogy örjöngőt is észre téríthetett volna. Mind
ez reám igen különös benyomást gyakorolt; a 
pálcák sajátságos monoton hangja, a vad fekoto 
alakok lológgó fiirtoikkol, a holdnak gyér világa,

egyszóval az ellentét a csendes táj és e nyers bar
bár sürgés-forgás között, leverőleg és nyugtala- 
nitólag hatottak reám.

Erővel kellett legyőznöm búskomorságom; skót 
szolgámmal sátrából kézimuzsikáját hozattam elő, 
hogy legalább türhetön hangicsáljon a tánc mel
lé ; ez a benszülötteknok is jobban tetszett, mint 
pálcáik kelepelése.

Örültem, midőn a gyertyákat kiolták és ez ün
nep véget ért; másnap reggel kezdődött a szokott 
munka.

IV.
Már 11 hétig éltem együtt ezen törzszsel; azért 

egészen elcsodálkoztam, midőn szolgáim egy reg
gel azon szomorú hírrel állottak elő, hogy a fe
keték az éjjel szép csendesen mindnyájan eltá
voztak.

Azonnal lovat nyergeltettem és szolgáim kí
séretében utánuk indultam, követve abenszülött 
utasítását. Vagy két óra múlva utolértük őket. 
A főnök, a papi hivatalt végző öreg és értelmesebb 
tanítványaim szembejöttek s kevés kivétellel ba
rátságosan fogadtak. Most még egyszer eleibök 
terjesztőm a polgárosult életet mindazon előnyök
kel, melyek abból reájok nézve származhatnak; 
figyelmeztettem gyermekeikre s végre, midőn lát
tam, hogy érzéketlenül s hidegen maradnak, fo
gékonyabb és értelmesebb tanítványaimhoz for
dultam, — de egy sem akarta törzsét elhagyni és 
estefelé eredménytelenül kellett visszatérnem.

Kevéssel ezután jött egy másik törzs, de ez 
már csak a legközelebbi holdváltozásig maradt 
itt. Megvallom, mindinkább erősbült bennem 
azon sejtelem, hogy fáradságom sikertelen lesz, 
mindamellett hasonló buzgósággal folytattam 
elkezdett munkámat. A kormányzót azonnal tu
dósítóm e szomoritó eseményről, ki mindezeknek 
dacára oly barátságos volt, hogy kérés nélkül új
ra egy láda elviselt katonaruhát és pokrócokat 
küldött.

Mint emlitém, rövid idő alatt újra benszülött 
telep nélkül maradtam és szolgámat másod izbon 
is elküldtem valamoly törzs fölkeresésére. Örömtől 
sugárzó arccal már másnap reggel visszatért egy 
főnök kisérotében, kit mint bátyját mutatott be. 
Ez enyésző reményemet uj életre hozta, de fájda
lom, csak kevés ideig tartott. Epén azon törzsnél 
szereztem a legszomorúbb tapasztalatokat, a mely
bon legtöbb reményt helyeztem.

Közülök nohányan buzgó és szorgalmas tanít
ványaim valának, de többször hallottam, különö
sön esténként, midőn sétálva a gunyhókhoz ér
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tóm, hogy özeknek nem csak a főpap, hanom még 
többen a törzs közül is óvatosságra intő utasí
tásokat adtak. Fölidézték emlékökben a kormány
zó eljárását, midőn egész törzseket végeztetett 
ki, s a legroszabbat következtették civilisálni aka
rásunkból. Másnap mindig egy-egy példa által 
kellett a hatást ellensúlyoznom, melyet ezen su
gallások előidéztek. Ilyenkor élénken emlékeztem 
vissza azon figyelmeztetésekre, hogy nem fog si
kerülni egy benszülöttet sem, annyival kévésbbé 
pedig egy egész törzset, a kereszténységre téríteni 
és a polgári művelődésnek megnyerni.

Előre többen nem a legkevezŐbben nyilatkoz-

nél a legnagyobb ünnepély ességok közé tartoz
nak, idáig még nem voltam tanúja és azt hittom, 
hogy a polgárisodáshoz közöl eső törzseknél az 
ilyen pogány szokások már egészen megszűntök, 
de sejtelmemben itt újra csalódtam.

Midőn egy reggel kilépve sátramból, a harang
gal jelt adtam a felkelésre, hogy a reggeli imát 
együtt végezzük el, skót szolgám magánosán jött 
ki a sátorból. Átkutattuk a benszülöttek gúnyhóit, 
de mind üresek valának és egyik szolgám — a 
főnök testvére — szintén velük ment.

Egy órával később telepünktől nem messzo füst
oszlopot látván, fegyveresen elindultunk azon

Losonc. (Kálniczky rajza. Szövege a 116. 1.)

tak utazásom várható eredményéről, sőt maga 
Moyer atyja is Bethániában, a ki már előbb éve
kig hiába fáradozott e feladat megoldásán. Van 
ugyan rá eset, hogy benszülöttek bizonyos ideig 
a gyarmatosoknál dolgoznak ; magam is találtam 
ilyenekre, sőt egy távolabb eső rendőrállomáson 
még benszülött törvényszolgára is; de ezek log- 
folobb 6 hónapig szokták a sarat mogállani s mi
kor szép csendoson távoznak, a mi hozzá jók kö
zelegik, magukkal viszik.

Olyan borzasztó jelenőtöknek, mint a milyene
ket Meyor atya tapasztalt, melyek a bonszülöttok-

irányban s vagy 200 lépés távolságra táborozott az 
egész törzs karikában a tűz körül, melyet a pap 
folytonosan élesztett és az ogész körről együtt 
tompa hangon érthetlon szavakat mormolt. A pap 
oldalán állott a főnök és az én elszökött szolgám ; 
engem megpillantva, gyorsan felém jövénck, hogy 
a további előhal adástól visszatartsanak.

Szolgámhoz különbféle kérdést intéztem eltávo
zása miatt, s midőn kéréseim a visszatérésre siker
telenek valának, a zárt kör célja után tudakozód
tam, s hogy vájjon azzal valami ünnepély van-o 
összekötve V Az egész eljárást vallásuktól rendelt-
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nek álliták a végre, hogy a törzsre nézve al- gyobb izgalom támadt és azt hivém, hogy az egész 
kalmatlan nők és férfiak meggyilkoltassanak, úgy- törzs ránk rohan; egy erős mézgafának fordul -
szintén az olyan családnál, hol három gyermek tunk háttal s igy akartuk a támadást bevárni,
van, a leggyengébb. De a főnök és régi szolgám szavainak sikerült

Ezen embermészárlás moggátlására egész ékes- az izgalmat lecsillapítani, mire ők ismét hozzánk 
szólásomat elővettem ; de az erőszakos fellépést ke- jőve, kértek, hagyjunk fél ünnepélyük erőszakos 
riilnöm kellett már csak a benszülöttek számá- megakadályozásával ; mi tehát telepünkhöz tér- 
nál fogva is, mert szándékosan a magam és szol- tünk vissza.
gám életét nem akartam kockáztatni, bár két- Visszamenőt szolgám tőlem elvált s midőn egy 
csövű fegyverrel és három 8—8 lövésés revolvor- óráig lehettem sátramban a történetek felett gon-
rel rendelkeztünk, de mit ért ez 20 felnőtt ember dolataimmal elfoglalva, a hurrái constabler nyar- 
ellenében. galva érkezett meg. Mig együtt beszélgettünk,

Volt-szolgám megigérte< bátyjával, a főnökkel megjött szolgám is s előadása szerint még 4 férfit, 
együtt, hogy az általam tanácsoltak felett a törzs- 5 asszonyt és 7 gyermeket végeztek ki ;a megsü- 
zsel '.értekezni fog, mi alatt láttam a papnak és tött testrészeket felfalták s a mit el nem fogyaszt- 
pártjának fenyegető tagjártatását. Midőn a tanács- hattak, magukkal vitték, a hulladékot pedig a 
kozás véget ért, a közben mindegyik elfoglalta forró hamuban elhamvaszták.
előbbeni helyét és a tompa zúgás újra kezdődött. A benszülöttek két Ízbeni távozta után, az
A pap két buzogányfélének a forró hamuban ide érintkezés igen megnehezedett még azon törzsek- 
s tova mozgatásával foglalkozott s a főnök test- kel is, kik még közelemben letelepedtek s öszin- 
vérével hozzám jött, mint már az előzményekből tén megvallva, örömmel néztem visszahivatásom 
is következtethettem : visszautasító válaszszák elé. De mielőtt helyem elhagynám, úgy akarta a

Most a fenyegetőzést kisérlém meg, kijelent- sors, hogy még egy ünnepélynek, a gyermekok 
vén, hogy mihelyt valaki közülök lemészárolta- ifjúkorba lépésének legyek szemtanúja, 
tik, a gyilkost azonnal lelövöm ; de ennek sem lett Telepem mellett egy reggel a benszülöttek kört 
eredménye. A főnök és öcscse még egyszer vissza- alkottak, mi a vért fagyasztá meg ereimben, mert 
térve hozzám,kijelenték, ha az ünnepélyt zavarom, másra nem is gondoltam, minthogy a második 
nem biztosíthatják életem, célom pedig még sem borzasztó látvány folyand le szemeim előtt; azon- 
érem el, mert inkább visszavonulnak s ott vég- ban csalódtam. Az elkezdett ének vidámabb volt, 
zik el vallásos szertartásukat. a hamuba nehány egy hüvelyk széles és egy láb

Ezen utóbbi szóváltás után már jó  negyedóra hosszú fadarabokat raktak. Majd gyermeket vé
telt el, midőn egy idős négert vezettek a középre, zetteka körbe, kinek fejét egy bonszülött lábszá- 
A pap egy másik feketének nyujtá a megedzett rai közé vevén, egy másik ajkait nyitotta szét, a 
buzogányt, ki lesujtá vele saját törzs-rokonát. No- pap pedig a hamuból kivett fadarabbal, — miután 
hányán mindjárt neki estek a még elő testnek, kihűlt, a gyermeknek mindkét felső fogát kiütötte 
karjait és lábszárait levágva késalaku élesitelt és a szegény ifjúvá lett gyermek ordítva szaladt 
kovarc-darabokkal; a megcsonkított hullát a ki a körből. Hasonló történt még más hattal s az 
körben hagyták. A másik áldozat nő volt; midőn ilyenek rendoson akkor térnek vissza törzsükhöz, 
a néger le akarta sújtani, szolgám akaratom nél- ha valamely idegen törzsből nőt raboltak ma
kid lőtt és a lövés a papot találta. Most a lógna- guknak.

S z .  G .

A villámhárítóról ős néhány mihez tartási szabály zivatar alkalmával
»Es hatalmatokba adom az egész földet.“ Esza- s a járhatlan hegyeken utakat ogyongot, megsze- 

vakkal adta át a toremtü az embernek a föld ke- liditi a puszták s őserdők szörnyeit; — semmi sem 
rekségét, melyet az el is foglalt széltibon hosszá- állhat ellen hatalmának, mindon fejet hajt előtte, 
ban. Bejárja a tengereket, a levegőt, bohatol a mindent kizsákmányol, még a nyers természeti 
föld mélyébe az ércért, melyet részint hasznára, erőket is hasznára tudja fordítani. Ki nem ismeri 
részint gyönyörködtetésére használ. Leszáll a ten- a villanyos anyag rémületes hatalmát zivatarok 
gerek mélységes fenekére, hova Schiller szerint „a alkalmával? Ki nem tudja, hogy nincs év, hol há- 
szem borzadalommal tekint le,“ s felhozza a be- zat romba no döntene, fát meg ne gyújtana s 
esős gyöngyöket a napvilágra, Sziklákat ropeszt állatot, embert földhöz nem sújtana! Es még a zi-
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vatar mindenható jelenségét is megzabolázta az 
ember! Feltalálta a villámhárítót.

Mindenki látott alkalmasint villanygépet. Fia e 
gópet mozgásba tesszük, kis szikra pattan ki 
belőle . . .  ez kicsiben a villám, moly nóha a föld
re, néha más felhőbe csap át. A földről kiinduló 
villámok a körüllevö felhőkbe csapnak be. Leg
jobb vezetők az ércek, melyeket a villám útjában 
fölkeres, és igy történt, hogy a villámhárítók fel
találása előtt leginkább a tornyok tetejét értő a vo- 
szély. Szeret a nedves falak hosszában, sőt, a füst
oszlopban is lesikamlani. Az emberi test belsejébe 
nem hatol, csak külsejét sobzi. Hogy a harango
zás nem hajtja el a vihart, vagy bogy az ágyúzás 
nem oszlatja szét a zivatart hozó felhőket, nap
jainkban mindenki előtt világos dolog.

Már Guericke Ottó, Newton és mások ismerték 
a villany osság hatását és tulajdonságait, de kuta
tásaik nem vezettek praktikus eredményre. Csak 
az amerikai Franklin Benjáminnak sikerült ama 
föltedezésro jutni, hogy a villanyos szikra legin
kább a hegyes ércet keresi. E látszólag csekély 
erodménynyel szünetlenül foglalkozott, élesen be
ható elméje fáradhatatlanul kutatott, mig végro 
1747-ben jutott azon eredményre, hogy a villám, 
nem mint addig hitték világitó sugár, liánom szik
ra. Ez állítását kollott tehát mindenekelőtt vilá
gosan bebizonyítani, a zivataros felhőből kellett 
egy ily szikrát kicsalnia. Es ő megkisérlé, nem 
is vevén számba, hogy élete veszélyben forog.

„Vakmerőén ragadta ki a villámot az égből.“ 
1752-ben egy zivatar alkalmával, fia kíséretében, 
ki egy sárkányt hozott, egy Philadelphia közelé
ben fekvő mezőre ment, hogy a villámot gyakor
lati úton tanulmányozza. Nagyobb biztosság vé
gett a sárkány papír helyett könnyű selyemmel 
volt behúzva, a madzag közönséges kender vala. 
Csak legalsó végén volt selyemzsinór, s rajta egy 
érckulcs megerősítve, bogy a villanyosság vezeté- 
so mogkönnyittessék. Fenn a sárkány középgerin- 
céro kis vas-hegy volt megerősítve, melybe a 
szikrának át kellő csapni, Franklin véloményo 
szerint.

Magasan állt már a sárkány, s felotto sötét vi
harfelhők vonultak el, do Franklin nagy sajná
latára a villanyosság logkisobb tüneménye sem 
mutatkozott. Már kétségbe kozd ott osni s attól 
léit, hogy eddigi tapasztalatai egészen más, előtte 
ismeretlen okból származnak, midőn végro nagy 
örömére észrevette, hogy a solyomzsinog finom 
szálai fölfelé törekszenek. К tünemény késodelmozé 
sének okát akkép magyarázta meg magának, hogy 
a selyemnek előbb át kellő ncdvosülni, hogy jó  ■

vezotö lehessen, s a villany osságot a felhőkből le
vezethesse. Öröme tetőpontra hágott, mindőn ujja 
végével a kulcshoz közoledvén, abból testébe szik
ra csapott át.

Es most elérkezett ideje, hogy a villámhárítót 
felállítsa, mert hisz tapasztalta, hogy a villanyos 
anyagot minden explosió nélkül lehet a földbe 
levezetni.

A villámhárító szorkozete felette egyszerű. 
8 12 láb hosszú, felül hegyes vasrudat az épület
legmagasabb tetejére kell megerősíteni. A vasrúd 
hegye rendesen meg van aranyozva, hogy a rozs
da meg ne lephesse. E felfogó rúddal közlekedés
ben van két oldalról két vasrúd, mely az épület 
tetejéről levezetve, derékszög alatt megy a földbe.

E találmány üdvös voltát csakhamar felfogták 
Philadelphia környékének lakói s házaikat siettek 
e védő eszközzel ellátni. E házak egyikén nagy 
zivatar után a vasrúd megaranyozott hegye egé
szen meggörbült, mig a ház lakói semmiféle tü
neményt nem vettek észre, s az épület falai egé
szen sértetlenek maradtak.

A villám által megcsapott egyénekben elégnek 
a szervek, s igy csak a hamu marad. Peregen egy 
cigánycsaládot kunyhójában ért a villám s mikor 
megnézték, szintén úgy ültek ott, mint mikor a 
villám lecsapott, de hozzányúlván, a test hamu 
lévén, elmállott.

Már 1760 körül Carolinában, hol igen gyakran 
van zivatar, minden ház el volt látva [villámhárí
tóval. Siléziában minden gunyhón található ily 
készülék, melyet a parasztok maguk készítenek.

Hogy о találmánynak is küzdenie kollett az 
elöitélctekkol, magától értetődik. Elfogult lelkek, 
birkafejíí emberek, isten jogai megcsorbításának 
tekintették, s hirdették, hogy az Ur boszuló kar
ját ily módon kikerülni nem szabad. Szegények ! 
mily fogalommal bírtak ezek a legmagasabb lény
ről! Az ily emberek jól tennék, ha házaikat fedél 
nélkül hagynák, hogy az isten az esőt kénye- 
kedvo szerint küldhesso azok belsejébe. Hisz a 
ház fedéllel való ellátása szintén bűn, fűteni podig 
valóságos istonkisértés. Szerencsére e korlátolt 
eszű emberek kisebbségben voltak.

Záradékul néhány tanácsot adok az olvasónak, 
hogy mikép óvja magát a villám romboló hatal
mától.

1. Ha a zivatar laka felett vonul ol, soha a 
falhoz vagy épen a kályhához ne támaszkodjék, 
hanem maradjon a szoba közepén.

2. A tűzhelyen a tüzet oltsa ki.
o. Egy szobában minél k<* vesobbon tartózkodj a-
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nak, mert minél több személy van együtt, a ve
szély annál nagyobb.

4. Szabadban magas fák alá no álljunk, különö
sen tölgyek alá.

Lichtenberg természetbúvár azon indítványt

telte, hogy a mezőn minden cgyodül álló fára egy 
tábla függesztessék о felirattal:

„Itt megüti az embert a villám!“
Egyébiránt mindnyájan és mindon idöbon an

nak ótalma alatt állunk, kinek toromtményo a 
villám.

K özli: Mihály Tivadar.

A „Krályicák.
A magyarországi bunyevácok, de különösen a 

szerbeknél egy igen szép szokás divatozik, s ez a 
„krályicák“ éneke pünkösd délutánján. Előbb a 
bunyevác-, később a szerb krályicákról beszé
lünk. „Krályica“ tulajdonképen annyit jelent, 
mint „királyné.“ A  10— 13 éves leánykák nagy- 
nehezen várják a pünkösdöt, a krályicák napját. 
Már jó  eleve, husvét után, kezdenek összejönni 
egy általok kitűzött helyre, s ott kettő-kettő ösz- 
szofogózva, elkezdi a krályica-dalokat énekelni, s 
ez igy tart piros pünkösd napjáig, a mikor ugyan 
is a templomba sietnek, s ott elvégezve imáju
kat, haza sietnek öltözködni. Ebéd nem kell nekik 
e napon, mert az öröm miatt nem tudnak enni. 
Ruhájok, nehány szoknya, bársony papucs, selyem 
mellény ke arany csipkével szegélyezve és fejükön 
gyöngyök és selyemszalagokból készült korona.

így  felöltözve összejönnek bizonyos helyen, s 
azután elindulnak a körútra. Az utcán végigmen
ve, a király házáról énekelnek, s ha valahol be
hívják, két krajcárért egy dalt énekelnek. Min
don férfi és női névre tudnak egy dalt, melyet az
után táncolva énekelnek el. Köztük van egy ki
rályné is, ki a beszedett pénzt ogyonlően osztja 
szét.

Nagy gyermek-csoport szokta a krályieákat 
kisérni, ezek sokszor csinyokot is szoktak elkö
vetni, mit azután szárazon el nem visznek, mert 
a krályicák ilyenkor kezüket és lábukat hasz
nálják és a csintalan gyermekcsoport, (mely között 
magam is forgolódtam hajdanában,) kék foltok
kal és összekarmolt arccal, meghunyászkodva 
vár valamely utcasarkon, mig egy más krályica- 
csapathoz szegődik, sa já ték  újra kezdődik, nagy 
mulatságára a bámészkodó embortömegnok és 
ugató kutyáknak.

De nemcsak a bunycvácoknál, hanem a szer- 
beknél is meg van о szokás, csakhogy itt a krá
lyicák közt rangfokozatok is vannak; igy a többi 
közt az arc és termetre nézve a legszebb „krá
lyica“ öltözete az által különbözik a többiétöl, 
hogy fején hosszan lologó fehér fátyolt és koszo
rút visel. A „krály“ (király) főjén virággal feldí

szített kalapot, kezében pedig kardot hord. A 
„bárjáktár“ (zászlótartó) kozébon zászlóval és 
végre a „dvorkinyá“ (udvari hölgy) szintén szép 
Öltözetben vannak, a többiek pedig csak oly ru
hát és koronát viselnek, mint a bunyevác krá
lyicák.

Valamely ház elé érve, a királyné leül egy ala
csony székre, az udvari hölgy pedig háta mögött 
foglal helyet. A többi krályica összofogózva, éno- 
kolvo, kólót táncol. A király a kóló bal, a zászló
tartó podig a jobb oldalán áll, do nőm fogóznak 
össze a többi lányokkal, liánom a kólón kívül 
táncolnak. A király mindig az olőtáneosnéra füg
geszti szemeit, a zászlótartó pedig a kólót bozáró 
lányra kacsingat. Itt táncolva kevés ideig, a ki
rály és zászlótartó megfordúl s a kóló körül futva, 
ismét visszatér előbbi helyére és folytatja a tán
cot. Mindenekelőtt a király házáról énekelnek, s 
a dalban kérik a háziakat, hogy hozzanak széket 
a királynénak, a mi megtörténvén, a királyné 
leül, a többiek pedig a fenebb leírt rendben jár
ják a kólót. Mindon névre tudnak ogy-ogy éno- 
ket, moly hat szótagból áll, s mindon vorsszak e 
rofrainnol végződik nlclyou, Itt alább közlünk 
nohányat о dalokból Székács fordításában:

Indulás.
Király, fényes király !
Király, fényes király, lelyó !
Királyné és bán né !
Királyné és bánná l 
Királyné és bánné, lelyó !
Ke'j fel és lépegess !
Kelj fel és lépegess !
Kelj fel és lépegess, lelyó!
Udvartól udvarig!
Udvartól udvarig,
Udvartól udvarig, lely ó !
A cári asztalig!
A cári asztalig,
A cári asztalig, lelyó !
Hol a cár bort iszik,
Hol a cár bort iszik,
Hol a cár bort iszik, lelyó!
S a cárné töltöget,
S a cárné töltöget,



S a eárné töltöget,, le lyó! Szárnyas fodormentát
Aranyos kupából! És kora bazsalit;

_________  És hogy rája szoktak
Nőtelen legények,

A házi urnák. Tépdelik bazsalid’ ,
m  a háznak derák Mentádat metélik,
Uránál, hír szerint, Cselt hánynak tenéked,
Ökrök, mint szarvasok, 0 ‘ oá<j oeókolandók.
Mentából font igák, vigyázz magadra,
Uazsali szál a bet, ИоёУ ne csaljanak m eg!
A búza mint arany ! ---------------
Király, fényes király !
Csudás zászlóvivő! Notelennek.
Fordulj meg és köszönted, lit ez udvar páva-udvar,
Köszöntsd a ház urat! Es az ablak gyöngyös ablak,

Benne ül egy nőtlen ifjú,
Fel cifrázot t, piperézett,

A Leánynak. Csakhogy még nem házasított.
Ne tartsátok, házasodjék,Hej te szőke lanyka! Tr , .

Hired messze terjedt; J o g y  ne csa ja,
Sztambol városáig ; S " * *  *  h,ba* n0 ,e,Jen !
Ültettél, beszélik, | K özli: L i g e t /у  A .

Iláromszüzéves magyar-török okirat.
Itt alább a török hódoltság idejéből közlünk j és mind lajstromba irattassatok itt, honnat meny- 

egy okiratot, mely nemcsak nyelvészeti tekintet- ; nyi fát és vesszüt hoztátok. Mert az én hitemre 
bon, de azért is érdekes, mert világot vöt azon- é* az győzhetetlen császár hitire esküszöm, hogy 
kori viszonyainkra. E kérdéses okiratot mai he- egy hét múlván udvarbirámat, vajdámat, czyaw- 
lycsirásunkkal, de az akkori olvasás szerint adjuk, zymatt (csavaszomat) küldöm roátok, és otthon 

Torok Tassa környé/dö levele, {körözvenye.) no mondjátok, hogy meg nem hagytam és meg
En, ki vagyok az nagyságos Mamhwtt (Mali- nem parancsoltam , — ne menthessétek maga-

mut) bék (bég,) az győzhetetlen czyazar (csá- tokát. Fejetekre, szemetekre parancsolom, el ne 
szár) fü zanczyokya (szandzsákja *) és Szolnok hallgassátok. Mindgyárast minden városokról, fa
várának helytartója. lukról jiittön jöjjenek, kik ezen szandzsákságom

Hagyom és parancsolom erősön, minden falu- alatt vattok. —  5 Soptembris, 1577. {Aláírás he- 
kon és városokon való biráknak, polgároknak, lyatt török oldalú ás.)
itt az Tisza montébon és tokorülotibon lakozan- Kívülről: Minden városokról városokra és fa- 
dóknak, — az győzhetetlen császár házának épü- j lukról falukra, itt az Tisza jüveteliben és tekerü- 
letire minden két-két háztul egy-ogy embert ásó- j letibon, Szent-Miklósra, Fegyvernek re, és mind 
val, lapáttal, kaszával, fával ide bojöjenek mind- j renddel, azon hamarsággal járton-járjon ez le- 
gyárast; ti magatok is bírák, polgárok bejöjjetek ! velem.

Kívül old kit: Fogy vernéktől kezdetik el ez lo-
. . . .  . , , ... i * 1 h vél járása: meglátom hová külditek, mert ez le-*) Szandzsaktár tulajdonkép zásdotarto; a hodolt- j «' , /. ,

ság idején azonban hazánk elfoglalt részei bánságok™, j velőt én ottan korcsom; fejetekre parancsolom, egy
ezek meg ismét szandzsákokra : zászlóaljakra, vagyis ka- j óráig is sehol ne késleltessetek.
tonai kerületekre osztattak ; fős/.ami zsák itt tehát ke- ,
rü let i főptrancsnokkal egyértelmű {Szerk.) Közli: f i t l /x i y  tßtjöi g g

E g y  h é t  t ö r t  é ii о t e.
{ Február 22 .)

(VK.) A múlt héten két oly élvozotbon része- Valóban, mióta a kortes-világ zászlói lobognak 
sültünk, a mitől oz alkotmányos világban már s falragaszai igyekeznek minél folobb kapaszkod- 
majdnem elszoktunk: a zavaratlan összhang és a ni, nehogy valami éjjeli „ellenség“ könnyű mó
ló kedvű nevetés élvezetében dón téphesse le őket a falról: azóta a jó  harmú-
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nia elköltözött körünkből, s hiába keressük azt 
akár a Mozart „Don Juan“ -jában is, hol pedig 
oly nagy mértékben meg van, mert mikor a ked
ves Zerlina (Pauliné asszony) szerelmi csicsergé
sét, vagy a ravasz Leporelló (Kőszeghy) gunyo- 
ros dallamát hallgatjuk — szomszédunknak 
(jobbról vagy balról) ép akkor jut eszébe megkér
deni: ha igaz-é, hogy a Csernátony józsefvárosi 
pártja egyre nő, vagy hogy a Jókai Mór terézvá
rosi lelkesült tábora mindenesetre meg fogja ál
lam a sarat még a miniszteri erőddel szemközt 
is ; vagy pedig hogy a Ferencvárosban utójára is 
Török Pál lesz a győztes ? A szinpadon éneklik 
a legkecsesebb dalokat, táncolják az édelgő me
nüettet, alant pedig a nézőtéren Horn Ede lipótvá
rosi jelöltségét vitatják, s politizálnak —  a leg- 
költőibb zene mellett. Mióta az országgyűlés ösz- 
szehivása april 20-dikára megjelent: azóta még 
a szinházban is hiába keressük a zavaratlan har
móniát. S ezzel együtt rég eltűnt közülünk a jó 
ízű nevetés is. Az élclapok — a gúny or súlyos 
páncélzatába öltözve, s a pártok szenvedélyessé
gét osztva — hónapok óta elszoktattak attól ben
nünket. Csípős közleményeiket meg-megmoso- 
lyogjuk, de nem nevetjük többé tiszta szivből!

De a múlt héten volt nehány est, midőn az el
tűnt összhang és jókedvüség ismét visszatértek, s 
midőn pártkülönbség nélkül, egyformán elfelej
tettük a —  politikát.

Kinek is jutott volna eszébe, midőn hallhattuk 
a flórencieket, kiknek egyöntetű szabatossága — 
mint egy magát a politikába beleélt hírlapíró meg- 
jegyzé — idegessé teszi az embert. Biz itt le kell 
tenni a kritikusi vaskalapot, mert itt a harmónia 
édes bája kifogástalanul zeng. A  négyesek, me
lyeket a zene alfabetjét hírből sem ismerő laikus 
eddig csak unni tudott, most — tőlük hallva — 
lelkesítenek, s az, ki előtt ha mondák, hogy az 
Es-dur kemény hangnem, mely előtt négy kereszt 
van jegyezve, nem értett többet, mint ha Sanskrit 
beszédet hallott volna: most Mozart Es-dur né
gyesén lelkesülve tapsol, mert az adágió bája úgy 
hat rá, mint valami tündérének, s a monuetto vi
dámsága egész kodélyvilágát elárasztja. Ezek a 
flórenciek nem csak kitűnő zenészek, (hisz nap
jainkban kitűnő zenész van elég!) hanem valósá
gos hódítók, kik közönyösek egész táborát nyerik 
meg rendre a quartett-zenének. Laub és Hellmes- 
berger csak a zeneértöket ragadták e l ; ők min
denkit. Haydn „szerenádja“ , e kis rococo-darab, 
az ö hangszerük által egy édes kép lesz, a sze
relmi csáb és költészet holdfényes képe. Csak há
romszor játszottak, s aztán —  tapsoktól és ma*

gasztalásoktól kísérve — Bécsbe utaztak el, sza
porítva itt is, mint mindenütt, a zenerajongók 
számát.

Szerencsére, következik egy csomó jótékony 
hangverseny — műkedvelőkkel és félig-meddig 
művészekkel — kik о rajongást visszavezetik 
majd a rendes kerékvágásba.

E jótékony hangversenyek közt van egy : mely
nek okunk van fényes sikert kívánni. Ez az or
vostanhallgatók március elsei akadémiája, mely
ben Jean Jacques Rousseau egy dalát: „a rózsák 
kettősét“ is fogjuk hallani a Pauli-pártól. De bár 
az ermenonviliéi bölcs remete e kedves zoneköl- 
teménye magában is elég érdekes: más ok az, 
a mért e hangverseny sikerét óhajtjuk. Az orvos- 
tanhallgatók az elmúlt farsangban nem tartották 
meg segélyegyleti báljukat, mivel Balassát gyá
szolták. A  mit igy a tánc révén vesztettek, most 
a zene vámján óhajtják bevenni; s igen szép 
volna, ha kegyeletüket a közönség részvéte ju 
talmazná. A  kultuszminiszter erre szép példát 
adott, 50 írttal váltván egy jegyet, s bizonyára 
lesz, a ki tehetsége szerint követni fogja.

Addig azonban még sok zenét fogunk hallani. 
A Thern-testvérek — a zongoravirtuózság ez ik
rei — a kis rodoutban adnak hangversenyt. Will- 
mers az „Európában“ búcsúzik el, s a zenekedve
lők készülnek a hires „Hertelendi indulóra“ , me
lyet Mosonyink hatalmasan hangszerelt, harso
nákkal s a nagy dobok ágyú dörej ével.

De ezek a jövő bét történetét fogják képezni, 
s nekünk most arról kell számot adni, hogy a 
múlt héten —  hol nevettünk oly jóizün.

Egy szomorú helyen — a népszínházban.
Ez intézet, moly — fájdalom — csak teng, 

holott a Duna másik partján oly jó  világot élhetne, 
néha-néha mégis csak magára vonja a közönség 
figyelmét. Mint egykor Offenbach, most két fran
cia vaudeville-iró jött segélyére, hogy nohány 
vig estét szerezzen neki.

A „Házasság gőzerővel“ , melyet most játszanak 
benne, a francia vig szellem szerencsés terméke, 
oly mulatságos, minőben csak ritkán részesül 
a közönség. Grange és Bernard Viktor írták, s 
Szerdahelyi Kálmán forditá le, még pedig igen 
sikerültön. A „Palais royalbau“ már vagy száz
szor adták, s Budán is könnyen megérhet hu
szonöt-harminc estét, mert a ki megnézte egy
szer, megnézi másodszor is. Hiába, oly időt élünk, 
minőben Cicero azt irta Attikusnak: „nőm tu
dom, miért nem adnám, ha valaki jó l meg tudna 
nevettetni.“



127

íme itt az alkalom ára csak egy belepti semmi uj ; hanem történt a színházzal. Király ő 
j e&y* felsége hatvanezer ftnyi évi segélyt ad számára

A bohózat hősnője egy baromfikeroekodőnő, 39 az udvartartási összegből. Egyszersmind „háziúr“ 
éves özvegy, hirtelen haragú s vaskos kezű, ki is lett, s megvette a szomszéd sarok-telket a két 
miután húsz év előtt eltűnt férjét hiába várta, oldalra nyúló emeletes házzal, úgy hogy ha ké- 
most minden áron férjhez szeretne menni. Egy sőbb nem tudnának egy épitendő nagyobb szin- 
bálban, a melyre ugyancsak cifrán kiöltözött, háznak alkalmas helyet találni: itt volna e nagy 
gömbölyű válla igen megtetszik egy arszlánnak, telek a „Pannóniától“ a szögletig. Ha képzele- 
ki oda lopódzik s megcsókolja. A nő visszafordul, tünkben fölépítünk itt egy nagy színházat — 
hogy képen legyintse, de a fiatal ember csinos, s homlokzattal az országúinak : okvetlenül meg 
más gondolata támad: „ha komprommittált, ve- vagyunk elégedve vele. Még egy-két jó év, s a 
gyen nőül.“ Az ifjú menekül tőle, de nem tud. képzelet e könnyű munkáját bizonyára az épité- 
Azok a kalandok, melyek ez üldözés és menekü- szék veszik át, itt vagy máshol, mert a nemzeti 
lés részleteit képezik, hóbortosán vígak és mu- színház egyre szükebbé válik a szaporodó Pestnek, 
láttátok. Minden jelenet teli van ötlettel, tréfával, Színházról drámára térni —  könnyű átmenet, 
jókedvvel, Valószínűségről persze szó sincs; de habár ezúttal törvényszéki drámáról emlékezünk, 
a néző nem is ér rá nevettébon ilyesmit követelni, melynek tárgya azonban unokáink előtt kétség- 
Megelégedhetik azzal, hogy ez egymásból fo- kívül a színpadra is fölkerül. Herceg Karagyor- 
lyó bohóságokon igen kedélyesen mulat. A mü gyovics banpörében a komor praeludiumnak vé- 
vége az, hogy az özvegy nem üldözheti tovább ge van. Bár Funták Sándor kitünően védelmezte, 
az arszlánt, mert ráakad húsz év előtt eltűnt férjé- s a múltból és jelenből minden adatot összeeső- 
re, a ki ez idő alatt kétféle alakban ;s megjelent portosita, hogy a herceg ártatlanságát kideritse: 
előtte, de csak pillanatnyi tolakodás és arconka- hiába, a törvényszék úgy ítélt, hogy a herceg vád 
pás futamában, miközben nem volt idejök egy- alá helyezendő. *Az ő ítélete ebből állt, az elitélés 
másra ismerni. A tréfás jeleneteket vig dalok egy másik törvényszék föladata leend. 
fűszerezik, a végéhez pedig egy lakodalmi kan- De a meddig e pör zárpontot é r : addig tán a 
kán is járúl, melyet a népszínház ily müvek zá- város is fölépíti törvényszéki épületét, hogy 
radékáúl oly elmaradhatlannak tart, mint a mily Justitia istenasszony tisztességesebb teremben 
szükséges a pont egy kikerekitett körmondat vé- forgathassa tekintélyes mérlegét; sőt addig, (ha 
gén. Pedig itt a kankán bátran elmaradhatna, igaz, hogy e célra az országúti Luby-házak tel
mert fölösleges és már eléggé megunt toldalék, két a kormány megvette,) még a kúria is pompás 
De hiába, Molnár ép úgy szereti, mint a szinda- palotához juthat. Ne csodálja az olvasó, hogy 
rabok kettős címét. A „vagyis“ -t és a kankánt ő most az ily nagy változások gyors létrejöttében is 
a világért sem engedné el. hiszünk. Toliunk elé az ablakon át nyájas tavaszi

Igaz, azt is el kell mondanunk, hogy az elő- napsugarak estek, s a tavasz mindig optimistává te- 
adás elég jó  volt, s Várhidiné asszony az özvo- szi az embert. E percben majdnem elhittük, hogy 
gyet igen élénken játszotta. a nyilvános paloták is oly könnyen nőnek föl,

A nemzeti színházban eközben nem történt mint a kikelet virágai.

Vegyes  köz i emé nyék.
Történeti naptár. Február hó 26. Hugo Vik- den a sajtószabadságot kihirdette 1847. —  II. 

tor született 1802. — Bonaparte elhagyta Elbát Sándor orosz cár e napon kelt nyílt parancsával
1815. — Moore Tamás költő f  1852. — Egy nagy- Lengyelországnak nevét is eltörli s azt Visztula 
úri formán a keresztények egyenjogúságát a tö- melletti földnek nevezi. 1868. 
rökökkei kimondja 1854. — A februári pátens Márcins-hó 1. Az Elbából szökő Bonaparte
1861. partra száll Cannosnál 1815. — Az eperjesi vér-

27. A kápolnai csata 1849. — Nagy Konstan- törvényszék 1687.
tin született 278. — Böszörményi Lászlót az os- 2. Szentkirályi Mór született 1809. — I. Ferenc 
küdtszék elitéli 1868. osztrák császár s magy. király. 1835. és Miklós

28. Arago Ferenc született 1786. orosz cár 1855. ‘H*.
29. Kolumbus Jamaikában egy napfogyatko- 3. Bajza József 1858. f .  — Majnai Frankfurt

zás által az éhhaláltól mogmentotik 1504. —  Bá- a sajtószabadságot kihirdette 1847. ( V. A.)
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* (Khinai dohjolc.) Klímának első pontosabb
ismeretét az araboknak köszönjük, kik ott a 8- 
és 9-dik században megfordultak; majd a 16-dik 
században a téritök is meglátogatták, de már a 
17-dikbon kizárta onnan őket a féltékenység s 
lehet mondani, majd egészen napjainkig hozzáfér
heti en maradt a khinai birodalom az európaiakra 
nézve. Khina népessége annyi mint az európaiaké 
együttvéve, sőt némelyek 330 millióra teszik, ho
lott az 1200 millióra számitott népességéből az 
egész földtekének, Európára csak 266 millió jut. A 
sajátképeni Khina területe 195,000 □  mértföld, 
az egész birodalomé pedig 670,000; az oroszé is 
631,000, de a népesség száma alig 60 millió. A 
polgári közigazgatásra és 9 ezeret meghaladó hi
vatalnokainak fizetésére költ 28.919,224 frankot, 
a hadügyre 1.259,200 emberrel 166,498,728 fran
kot, tehát összes kiadása 219.417,952 frank s ezt le
húzva 279.838,736 frank jövedelemből, marad 
fölösleg 60.420,784 frank. Khinában van 2795 
templom 1193. várkastély, 3606 kolostor, 10,809 
régi épület, 3158 kőhid, 765 tó, 14,607 hegy, 
1659 város. A birodalom jelenleg 15 tartományra 
van osztva; fővárosát Pekinget — melynek la
kossága 2 millió —9 mérföldnyire magas kőfal 
keríti, 16 magas márványkapuval. Legnagyobb 
kereskedő helye az 1V2 millió lakossalbiró Can
ton város Kuang-tung déli tartományban; ide csak 
mákonyi — opium — évenkint 90 millió fontot 
csempésznek be, miután ez a khinaiak kedvenc 
szere. Khinának csodamüve az a hosszú bástyafal, 
mely északról a Pecse-öböltöl Siningig 1400 mért
földre képezi határát; emelte Sin-shi -̂koang- 
ti császár, mintegy 200 évvel Krisztus előtt. Magas
sága 25 láb, vastagsága alant szintén annyi, font 
15, úgy hogy rajt 6 ló haladhat el egymás mellett. 
Kiszámiták, hogy ezen tömeggel 6 láb magas és 2 
láb vastag falat kétszer lehetne vonni a föld kö
rül. E fal, mint mondják, csak 10 évig épült, rajta 
több millió ember dolgozott, s legalább 400,000 
elveszett a munkában. tíz. G.

* (A madcigctskari királynő temetése.') E gyász - 
szertartásról Davidson orvos következő érdokos 
részleteket ir. A rettegett esemény bekövetkezett. 
A királynő meghalt s unokája; Romana kiáltatott 
ki királynőnek Ranavalomanjaka név alatt. Nagy 
pompával és fénynycl gyászolták a királynő ol- 
hunytát, s mindent elkövettek, hogy emeljék a 
gyász nagyszerűségét. A holttestet, öt ven selyem 
lepelbe burkolták, s négyszász selyem ruhát ad
tuk melléje a — sírba. E ruhák némelyike ezer 
franknál is többe került. A koporsó valódi kin

cses szekrény lett, mórt aranyórákkal, fülönfüg
gőkkel, gyűrűkkel s más egyéb ékszerekkel is 
megtömték. A mit az elhunyt életében szeretett, 
halála után is nála hagyták. Negyvenezer frank- 
nyi értékű ezüstöt olvasztottak össze koporsónak. 
E koporsóba csak a sírnál helyezték a testet, ad
dig — a gyászmenet alkalmával — nagy лйппо- 
pélyességgel utána vitték. A sírbolt nagy, négysze
gű kőépület, tizenkét láb széles üreggel, moly 
zöldre van festve s aranynyal díszítve. A királynő 
halála után rögtön kiadatott a parancs, hogy a 
hű alattvalók borotválják meg fejeiket, járjanak 
mezítláb, ing nélkül, és vállaikat se takarják el, 
ne mosdjanak s ne tisztogassák ruháikat. Pár óra 
múlva egész haj-szemét fedte az utcákat s nohány 
nap múlva majd belefult az egész város a piszok
ba. Valóban szokatlan látvány volt a holdvilág- 
képű, megberetvált tömeget látni, mint megy szo
morúan a temetésre. Az elhunyt királynőről még 
megjegyzi Davidson, hogy mind lerontatá a bál
ványokat és barátságosan fogadta a hittérítőket. 
Ot is keresztény szertartással temették el.

— (A házassági elválás Khinában.) A khinai jog 
nem ismer törvényes alapot, mely a nőnek jogot 
adna az elválás követolhetésére, és logfelebb — 
mint magunkat kifejezzük — csak asztal-és ágy
tól elválasztó igényt nyújthat. A férfiú ellenben 
hét okból taszíthatja el nejét: 1. magtalanság; 2. 
házasságtörés; 3. ipa és napa iránt megtagadott 
szolgálati készség; 4. nyelvesség; 5. lopás — (a 
khinai mint látszik másképen gondolkozik, mint 
pár évezreddel ez előtt a római, mert ennek törvé
nye nem ismer lopást a házasfelek közt;) 6. félté
kenység ; 7 betegség, ilyenek p. о. a bélpoklosság 
gyökeres fajai. De a nők részére is létezik három 
kedvezmény, melyek a férfi váló szándékát gátol
hatják : 1., ha ipa vagy napáért három évi gyászt 
viselt; 2., ha az összekötés alkalmával a férj sze
gény volt és később meggazdagodott; 3,, ha a há
zasság kötésekor a nő rokonai még éltek és azóta 
elhaltak. Ez a khinai házassági jog, vagy a mi 
fogalmunk szerint: házassági jogtalanság.

tíz. G.
*' (A jezsuiták jelszava.) Mauronbrochor bergza- 

borni protestáns lelkész rájött Ruzonbaum egyik 
könyvében a rend jelszavára: „a cél szentesíti az 
eszközöket,“ mit sokan tagadtak, bogy valóban jel
mondat lőtt volna. E könyv címe „Modullá thoo- 
logicae morális“ s a VI. könyv 3-ik fejezetében ez 
van: „Cum finis est licitus, otiam media sunt 
licita.“ (Ha a cél meg van engedve, megenged
hetek az eszközök is.J

Poston. Nyomatott, az „Athonaoum" irodalmi ós nyomdai r. társulat nyomdájában. 1869.
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* de különösen karcsú felső része miatt hazánk na- lemb en tartott regénye, milyen a Kászonyi úré,

4 gyöbb góth oltárai köze sorozandó; s ha elké- új és egyetlen a maga nemében. Bármit mondjon 
Sül, valóban méltó díszéül fog szolgálni a kés- is a szerző epilogjában eszméje javára, a benyo- 
márki góth tömpbtanaj^ A  szárny-ajtók festmé- más mindig kellemetlen marad, ha a jelenkor fér- 

; nyekk^Legyütt egy régibb oltárból használtatnak fiait, Ferenc József császárt, Vilmos királyt, a 
fel, s az ,egésznek ez évi semptember havában franciák császárját, Bismarckot és Moltkét, Beustot, 
késznek kéJl leírni. és Andrássyt, Garibaldit és Mázzinit a jövő egy

* (Régi péntek.)• Krár János,'inoori lakos valáji pbantastikus rajzában látjuk föllépni. Hogy mily 
' в г 0 1 ф й * % т р * - т е ш * у * г  és 1370 darab alakot fog a világ az 1872 diki népdiadal után
ezüst dénárt találtak,melyeknek legnagyobb része Ölteni, nem találhatjuk ki csupán azért, hogy egy 
Corvin M átyás/II. Ulászló és II. Lajos király ide- kis ugrást kockáztatva a jövőbe, előre köszönetét 
jéböl У alá. Elvétve találni köztük I. Ferdínánd, mondjunk a magyaroknak a nagy horderejű szol- 
Zápolyá Jánosj sőt II. Miksától is egyes darabo- gálatokért, melyeket Németország várhat tőlük 
káh Ezen lelet előbb a m. múzeumhoz küldetett, a többi Európával együtt, ő k  százezernyi hada- 
inajd kiválasztás végett a m. kir. egyetemhez is kát teremtenek a földből, egy ázsiai sarokba szo- 

' került. ritják vissza az oroszokat, megmentik Németor-
* (U i színház és városház epthéve) hirdet pá- ezágot, melyet a franciák Lipcséig elárasztottak,

lyázatot Arad városa. A  városházra nézve többek a franciák császárját pedig nejével és gyerme
kőzt ’ feltétéiül', szabfa-, hn^y- a- tanácsterem oly egy parasztkocsm kényszerítik Parisból
nágv légy en, miszerint 250 személy kényelmesen elmenekülni, s még más óriási tetteket hajtanak 
ü » s e n  benne, a közönség számára pedig tágas vé§re miknek elsorolására itt nincs terünk/ 
karzatok legyenek. Lakások a polgármester, fő- . U^rcsa Jogadas.) Kolozsvárit két főur arra 
jegyző, levéltárnok és főkapitány számára lesz- fogadott, bogy Kolozsvártól Sz.-Fenesig hátrafelé 
пек benne gyalogol. Febr. 14-én hajtá végre ez útját, kisérve

* C A ~ m  ternthzettudomámji egylet) nép-. a Fogadást megnyerte.
szerit felolvasásokat kezdett meg. Szakértő tanü- * Húsz János Btíesben at- ;■
10k A -U e*n ek  a szemek s a M r ápolásáról, ál- *ёг?, a .?“ do ™  ^ A  ™ gyjórtanu 0 návrobona 

Й §3 • lattani, viytani.régószetí stb. tárgyakról. De,fáj- bthohkus volt. A  szertartás nagy ünnepé yes- 
dalom Magyarország régi koronázási' városában, «^ g e l és számos vendég ^lenlétében ment végbe, 
mely annyi országlyülést látott, e tudományos A ?  ^ n t u l t  ЬтШЫд ЬШАампак) meg-

^ V * ® - * * ^  » r*  { m ii f f s r é  Kamrplegy derékMgyved) lm .- щ6 M  lón,hogy 1Ö00közül összesen 57 jelent-
kó József ár e napokban telepszik at, k. nemcsak kez/ u . Ennek okául az „.Anylag igen csekély dijt 
a jogi, hanem az irodaim, téren is becsülettel or- mondják) miután csak egy havi tettleges müködé- 
gatja a tollat; lapunk ré ^  munkatársai köze sz - s<$rt kapnának rendes szolgálati pótfizetóet a gya- 
mttjá öt,,s ne|i köszönjük többek Károha korlatok alatt, mig ellenben fel kell szerelniük
tjftndoiv «• a wagukat, sőt a magasb í'angu tiszt lovat is kényte-
Illésházy életrajzat. A  „Hon is több publicietai len tartani. Ez okból magasb rangra eddig csu- 
cikkét. közlött tőle, s így bizton mondhatjuk, egy  tiszt jelentkezett? 8 8
bpgy benne i / l v  * Szajla községben febr.
jeles jo g . V an g y  gy O-^n este Kiss Imre nevű telkes gazdát, midőn a
lelkee munkáéi fogna nyerni. korcsmából két üveg bort vitt hazafelé, orozva

* {Rablás és halálos Ítélet.) Szentesén nehány megtámadták, megfojtották, s egy hid mellé ki- 
V nap előtt egy odavaló, lakost bizonyos Bugyi An- húzták, lábai mellé téve a két kiürített üveget.

drás nevíl egyén éjjel, midőn a korcsmából haza д  szerencsétlent nején s felnőtt gyermekein kivüi 
^^ákáft tnenni, in eg1#a^l^te  őt, tárcá- raóg három kisebb gyászolja, ü gy  látszik, szemé-

Ш1е1уЪей 110 frt volt, elvette. A  megtámadott iyes boszunak áldozata lett. —  A  vizsgálatot a 
^ ^ d a tla n  állapotban járás csendbiztosa, Marsó György, már megkez

di. ütőn, midőn a járókelők tolismerték s életre éette,serre a tett végrehajtása előtt egynémelyek 
hozván Öt, esetét elbeszéltették. Bugyit rögtön elejtett fenyegető és jós-szavai az első szálakat ke- 

А S á , J i ^ ^ á e á r b e l y i  rögtön^itélő In? zéi e ^  *  ■
rósájg ©lé állították, mely ki is mondá rá a ha- * {Miskoho»,) a mezőgazdaságra nézve fon- 

Ш  -láb os. itótótetC BttgyS .bvégeztetése szobában, a tog vállalat van keletkezőben. Ez egy marha
t ó #  Önj télő bíróság, több orvos és tíz tanú jelenlé- hizlalással és saját őrléssel összekötött nagyszerű

Шп ment véghez. Ez tálán az első eset nálunk, szeszgyár, melyet egy részvény társulat fog létosi- 
rnél a nép nem jelenhetett meg. teni, 1500 db. 200 frtos részvény nyel, melyből

•*: (kászonyi legújabb regényét^ mely Lipcsében azonban egyelőre csak 1000 db jő  elhelyezés alá, 
jciémet nyelven jelent meg, az „Európa“ tüzete- s minthogy az alapítók már 500 részvényt aláír- 

\ sen iechertetf. Kászonyí hazánkfia most Lipcsében tak, nyilvános aláírásra csak 500 db fog bocsát- 
tartózkodik s rövid idő alatt több regényt irt. tatni. Egerben is alá lehet Írni Sir Antalnál.
A  legujabbnak címe : „1872, ein Roman der Zu- * (Л hamburgi nemzetközi nagy virágkiállításon) 
kunft.“ E lvűről az „Európa“ igy nyilatkozik : a pesti egyetemi növénykert is részt veend. Az 
„Tudjuk, hogy vannak ajövőnok satyrikus irú- igazgató rajta lesz, hogy a magyar virány és ma- 
nyú jellemzései, de a jövő egy ily komoly szel- gyár mütermolés itt kellőleg képviselve legyen.




