


T A R T A L O M

C ik k e k : „Báró Pötrőcsy látván.“ L. Kf~tói. —  „Vörös- . 
nuurty a forradalom alatt.“ („B arci dal.* Vörösmarty Mihály- 
tó/.) «—  „Közép-Ataerika különösségei.“ (Röpülő halak. Ma
darakkal küzdő pók. A  tenger illumin&tiÖja.) K ö z li : P. D. 
—  „A  vizforgatigról.“ R . M. —  „A  kalapokról.“ — „Erdélyi 
képek.* (X X V . Szénégető kunyhó Erdély havasain.) S. ö .  —  
„John W illi* Menard.“ — — „A  magyar-osztrák kelet
ázsiai expeditiótól.“ Xántus János. —  „E gy hét története.“

Vadnai Rárolytól. —  »Vegyes közlemények.“ —  „Irodalom.“ 
—  „Szerkesztői üzenetek.'* —  „Újdonságok.“

K é p e k : B. Potrőczy István, kuruc tábornok. (A zay- 
ugróczi gyűjtemény eredetije után.) —  A repülő hal. —  óriási 
pók csatája kolibrikkal. —  A  tenger tűzijátéka. (Közóp- 
Amorika különösségeihez.) —  Cigánylakás az erdélyi hava
sokon. (Rajz. Staubért Ödön.) —  Alexandria távlati képe. 
(XAntus János leveléhez.) r~ John W illis Menard, az első 
szerecsen törvényhozó.

Szerkesztőt üzenetek.
—> Marosvásárhely t t : Sz. Á-nak. Cikkét ön nemsokára 

viszont fogja  látni.
—r 'Cs-őn : Cs. N. Óy-nak. Hogy ön nem bánja, ha verse a 

lap legeelegutolsó oldalán is jön ki, esak jö jjön ? Az igaz, 
högy még ortographiája is oly rósz, mi kép más helyet nem 
érdjeinél, csakhogy a boríték utolsó oldalán hirdetésok szok- 
tak közöltetni, ha téhát ezek iktatási diját beküldi ön a ki
adóhivatalhoz, —  akkor az talán nem teend kifogást a közlés 
ellep.

—t- nAz árva leánykau —  bizony nagyon árva —  mü.
— „A magyar Ős*raondakörbŐl“ meg fog jelenni.
—  Gyulafehérvárott: St. ö-nek. A z  ajánlott nevelés-törté

neti cikksorozat nem lapunkba való ; azonban van nekünk 
több, a neveléssel fogla’ kozó szaklapunk, szíveskedjék tehát 
kegyed az illető tanár urat arra figyelmeztetni.

—  Szabadkára : A dalmát népdalok egyike jö h et; a má
sikban a verselés nem elég szabatos. Az ajánlást szükségte
lennek tartjuk, mert a lapunkban megjelenő művök egész 
müveit olvasó-közönségünknek vannak ajánlva.

— Kassára: G. К nak. A „ Heti Postában“ fognak megje
lenni s az ön másik óhajtása is teljesül.

—  Pesten : V . Gy-nek. Meg fog jelenni.
—* Veszprémben: J. J-nak. Utaljuk önt Kisfaludy Károly 

hasoncimü költeményére, melynek ez csalt árnyéka.

U j d о n s A  g о k.
(Mai számunkhoz m ellékeire те- 

szik t. olvasóink lapunk új évnegye
dére az előfizetési felhívást.) Midőn
é v n e g y e d e i előfizetőink előfizetéseik szives 
m egujitását :rem élnők, f é l -é s  egész éves 
előfizetőinkét té tjü k , az előfizetési ivet o ly  
ism erőik kezébe juttatni, kik lapunkat ed
d ig  nem  tartották, m ert költségkím élés  
tekintetéből az ivet m ost sem m i m ás lap
hoz nem  m ellékeljük. E gyszersm in d  felhív
ju k  szives olvasóink figyelm ét testvérla
punk, a „H eti Posta“ előfizetési föltéte
leire, m elyek  hirdetés-m ellékletünk egyik  
oldalán olvashatók.

* (Képviselek) Lapunk sajté alá adásakor kö
vetkező képviselő- választásokról völták tudósitá- 
а ф  : Ghiczy pálmán baloldali Komáromból; Ló- 
nyáy Menyhért és Szlávy József jobboldalik Po
zsony városából ; Pozsonymcgyo többi kerületei
ből megválasztottad a szenei kerületből ifjú gr. 
Zichy József, a felső-csallóköziből ölgyay Zsig- 
mónd, a sz.-jánosiból id. gr. Zichy József, a bazin- 
modoriból Szttllő Géza jobboldalik, a malackaiból 

. Luksits Bódog/a ' galanthaiból Nagy János, és a 
dunaszerdahelyibőT Kasesenits Ferenc baloídalik; 
Esztergom városából Kollár Antal, esztergomme- 
gye köböíkúti kerületéből Andrási Gyula balol
dal ik, á doroghtból Keményfty István jobboldali ; 
Hoatmegye ipolysághi kerületéből Paczolai Já
nos, a németiből Ivánka Zsigmond, a szálkáiból 
Majláth István jobboldalik; Sárosmegye eperjesi 
kerületéből Bujanovits Sándor, a giraítiból Bánó 
Józsefi a zboróiból gr. Szirmay Ferenc, a szék- 
csőiből Dienes József, a felső-tárcáiból (vagy hét-

hársi) Berzeviczi Tivadar, a kis-szobeniből Seni  ̂
sey Pál, N.-Szombatról Prileszky Tjiadeus jobb
oldalik ; Erdélyből: Székvárosból Eder Nándor, 
Számós Ujvárról Simay Gergely és Gajzágó Sa
lamon, az oláhfalusi kerületből Hilibi Gaál János 
jobboldaliak; N.-Váradról Győrffy Gyula, N.-Ki- 
kindáról Csernovits Péter, N.-Kőrösröl Gubody 
Sándor, В.-Gyuláról Beliczey István, Pécsről Irá
nyi Dániel balold., Aradról Atzél Péter jobbold., 
Debrecenből Tisza K„ Patay Istv., Kiss Lajos; 
Egerből Csiky Sándor, Békés-Csabárói Boczkó 
Dániel; Kezdi-Vásárhelyről Pap Lajos, Komá
romul. igmándi kerületéből Milkovits S. balolda
liak; Versetzről Pászt Vilmos és Komáromul, ud- 
vardi kér. Erdődi Pál jobboldaliak. Tehát 42 kép
viselő közííl 18 baloldali.

* (A királyné) e hó 12-ikén este tért vissza 
Zágrábból Budára.

* {Afővárosban megjelenő hirlapok) a múlt év
ben 134,300 frtnyi bélyegadót fizettek. Legtöbbet 
fizetett (s e szerint legtöbb példányban nyomatik) 
a két „ L l o y d a „P. Lloyd“ ugyanis 25,612 frtot, 
az „U. Llody“ 15,658frtot. Magyar lapok közül a 
„Hontó bélyegadója 14,376 ft volt, a „PestiNaplóu-é 
pedig 12,625 írt, mig e lap 1866-ban 16,083 frtot 
fizetott előfizetői után, a „Hon“ pedig ugyan
akkor csak 11,220 frtot. 1859-ben a hirlapbélyeg 
a Budapesten megjelent lapok után csak 53,700 
frtot tett.

* (Böszörmény i Lászlót) az igazságügyér utasí
tása folytán két orvos, Halász Géza és Flór meg
látogatták, hogy megvizsgálják: vájjon alkalmas-e 
a fogház a beteg további elszállásolására,és lia nem: 
lehet-e a beteget máshova elszállítani. A két orvos 
konstatálta, hogy a lipótucai szállás is, mint áta- 
lában többnyire minden földszintes lakások, ned-



A petrő- 
czi os kasza- 
vári b á r ó 
P о trőc z y? 
nem mint 
közönsége
sen iratik: 
Petr óczy-  
család, 11 or
vát- ország
ból Tren- 
csén megye 
be szakadt; 
és ott, vala
mint több 
más szom
széd megyé
ben terje
delmesebb 

birtokot 
szerzett. 

Majd 1526- 
ban Petrö- 
czy Pálban, 
a királyné 
tá> nokmes - 
terében, na
gyobb fény
re vergő
dött. Ennek 
kis unokája 
11-dik báró 
P о t r ö c zy 
István volt,
ki Tököly

Báró  Petrf tczy  István.
(Született 1648. Meghalt 1712-ben.)

Hűró Potröczy István, kuruc tábornok (Л zay-ugróci gyiíjtomóny eredetije után.)

Erzsébettel, 
Tököly Ist
ván s Tliur- 
zó Katával, 
a nádor le
ányával, az 
1648. évben 
n e mz e t t e  
III. b. Pet- 
röczy Ist
vánt és báró 
P e t r ö c zy 
Kata Szidó
niát , gróf 
Pekry Lő
rinc nejét, 
az i s m e r t 
Írónőt.

Ezen III. 
báró Potrö
czy István, 
kinek li ü 
arcképét itt 
bemutatjuk, 
még ifjú ko
rában nagy
bátyja, Tö
köly István 

pártjához 
szegődött és 
később ez 
utóbbi fiá
nak, Tököly 
Imre fejede
lemnek fö-
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vezére lett, sőt még II. Rákóczy Ferenc zászlói Meghalt 1712. September 29-én Mosócon, Tu- 
alatt is tábornokoskodott. rócmegyében, a rokon báró Révay-család köré-

Hadjáratait itt leírni nem feladatunk, ez lévén ben, és a szomszéd Neczpál helységében temet- 
a történelem, tisztje. E hadjáratok folytán báró tetett el.
Petrőczy István mint pártütő ellen, az akkori ősz- ,, ,, ,. .1 íi*  . . .. * lole es neietoLszuletettbaroRevayLrzsebet-trák-magyarok által kimondatott a halálitelet, bír- , , ...............  , r r, ., , ,  tol, szármáznák a mostani csömöri grot Zayak tokai elkoboztattak es velük több magyar csalad , Ci , . .  . . ., _ .., . . 1 1 .. .1 . n . -■ és a ozarmsz grot Zamoyski-csaladnak egy aga.aiándekoztatott meg, minek következtében majd TT1 :.. .  . . . . . .  . .* 111. baro Petrőczy István eszes, bátor termi esmagyar, maid lengyel tőidre bujdosott. Flete vege
пл? n * У 1 1 \  L 1 buzgó protestáns volt.tele személyére nézve kegyelmet nyert ugyan, de
birtokai idegen kézben maradtak. L. iá.

Vörösmarty a forradalom alatt.
Áldor Imre „A forradalom költészete“ cimü zett zivataros küzdelmes napja mélyebb benyo- 

anthologia 353-dik lapján Vörösmarty Mihály el- mást tettek volna kedélyére. Ez állítás megcáfolá- 
len azon vádat emelé, miszerint a .,Szabad sajtó“ saul küldé be hozzánk P. D.t. munkatársunkVö-
cimü nyolc soros költeményen kivid nincs, mi ta rösmarty alábbi költeményét, a n Pesti IiirlajP
nuskodnék, hogy a nemzeti ébredés rövid, de tűn- 1848. november 8-dikai számából lemásolva:
dérszép hajnala, vagy a honvédelem rákövetke-

H A R C  I D A L .
Azért, bogy a szabadság Alant apáink sírja,
Vérben füröszti zászlaját, Itt minden rög s fűszál miénk :
Azért, bogy szent nevére Egy ezredéves harcban
Hálátlan és gaz vészt kiált, Véráldozattal öntözőnk.
Ne lássam, oh dicső hon! Magyarnak lelke áll őrt
Halványan arcodat, Minden fűszál felett,
Vagy drágán megfizessék Magyarnak lelke, karja
E balványságodat. Véd minden porszemet.

A sikra magyarok ! A síkra magyarok ! sut.
Fegyvert ragadjatok.
Hazánkat újra meg kell váltani ! Isten, világ ítéljen !
E drága föld színét Ha vétettünk is valaha :
Borítsák szerteszét Kiszcnvedénk s megadtuk
A pártütöknek véres csontjai. Embernek a mi ősjoga.

Zászlónkon a szabadság
A fondor hatalommal 8 függetlenség ragyog!
Rabló zsivány szövetkezeit, Vész és halál reá, ki
S a nép szivébe mérget, Ez ellen fegyvert fog !
Undok koholmányt ültetett. A sikra magyarok !
8 a nép, melyet szabaddá Fegyvert ragadjatok.
Emeltél föl veled, Hazánkat újra meg kell váltani !
Most irtó háborút, kezd E drága föld színét,
Oh nemzet, ellened ! Borítsák szerteszét

Л síkra magyarok ! sat. A pártütöknek véres csontjai.
Mihály.

Közép-Amerika különösségei.
(Repülő halak. Madarakkal küzdő pók. A tenger illuminátiója)

Poussiolgue, francia természettudós, közelebb nem tarthatjuk meddő dolognak, azoknak log- 
bocsátá közre, pompás illustrátiók kíséretében, alább egy részével, olvasóinkat megismertetni, 
floridai 1851— 1852-diki utjának tapasztalatait, Florida partjai felé közeledtem kis bajónkon 
melyok különösen természotrajzi tekintetben oly mondja tudós utazónk, — s a nap égető heve 
élvezetes és gazdag olvasmányt nyújtanak, hogy ellen a lmjó farán kifoszitett sátor alá hevered-
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tóm, honnan a repülő halak táncában és ütköze
tében gyönyörködtem. Furcsa egy látvány ez! A 
tenger fölszinét vöröses növényzet, valami hinár- 
féle borítja, melyet millió meg millió apró rovar 
lárvája lop el. Ezen úszó élelmiszert a repülő ha
laknak egész légiója követi; némelyikük a viz 
tükrén játszadozik, mások meg felröppennek a 
légbe, hol a francia négyeshez hasonló táncot 
visznek végbe, csakhogy colonjuk ezer meg ezer 
repülő halból alakult. Egy és ugyanazon időben 
két csapatjuk magasabbra emelkedik, egymástól 
mintegy hatvan lépésnyire sorakozik, azzal neki 
röpül egymásnak, úgy hogy szinte érintkeznek; 
mire ismét visszaröppennek előbbi helyeikre, s 
ezt igy folytatják tovább. Alighogy azonban 
ezek a vízbe alámerülnek, azonnal másik két 
csapat röppen fel, s újból kezdi ugyanazon játé
kot. Hajónk körül mintegy húsz ilyen csapat 
járta ezen különös hal-táncot. Ezen halak nem 
nagyok, hosszuk mintegy nyolc hüvelyk s terme
tük igen karcsú, játékuk-közben azonban roppant 
zajt okoznak, mit alkalmasint szárnyaik erős 
mozgatása, s a kopótyúikon át erősen kilökött 
lég okoz. Tudományos nevük eococelus voliUms; 
pikkolyzotük hátukon remek azúrkék, alul pedig 
ezüstszínű, a miért a nap sugaraiban igaz-gyöngy- 
és türkiszböl álló ékszerek gyanánt ragyognak.

Ezen apró állatkák csapatait másnemű, mint
egy lábnyi hosszú repülő halak követik, melyek
nek színe vöröses-barna, szárnyuk pedig fekete; 
fejükön sisakszerü burok, hátukon pedig igen he
gyes tiiskézet van; tudományos nevük Trijjfn 
volifans. Mellükön lövő úszó-szárnyaik igen hosz- 
szak, s azok segélyével nem csak jelentékeny 
magasságra képesek repülni, de tovább is időz
hetnek a légben, mint az exocetus volitansok. Mi
dőn fönebb leirt halacskáink furcsa táncaikat 
járják, ez utóbbiak föléjük emelkednek, vagy há
tulról követik őket, hogy zsákmányt szedjenek 
köz ülök. Mintegy negyven lábnyi magasra bír
nak fölszállni, ha azonban szárnyaik megszárad
nak, azonnal visszahullanak a tengerbe.

E halak mindkét faja igen kevés értelmi te
hetséggel bir. Mialatt hajónk csapataik között 
vitorlázott tova, roppant számmal hullottak alá а 
födélzotro, hol matrózaink összeszedték, jóízű va
csorát készítendők belőlük. Egyébiránt mindkét 
fajt mind a légben, mind a tengerben dühös el
lenségek üldözik; a tengerben a dolphinok kü
lönböző fajai és a cápák, molyok ezreket meg ez
reket pusztítanak ol közülök ; a légbon podig a 
hojszák s a ragadozó vizimadarak egész légiója 
harcol ellenük.

Tudós utazónk szárazföldi tapasztalatai közül 
is ide igtatunk egy igen érdekeset. A floridai 
félszigeten idézése alatt számos kirándulást tett 
részint vadászat, részint halászat kedvéért. Egyik 
ilyen kirándulásából visszatérvén, pihenőül kuny
hója ajtaja elé ült, élvezni a reggeli üde levegőt; 
szivarra gyújtott, s úgy várt reggelijére. Egy pas- 
siflora (kinszenvedés-virág) hatalmas indáival, 
haragos zöld leveleivel és virágaival, kunyhójá
nak egész elejét befutotta; e növény virága bí
borvörös, fehér csíkokkal, s egyes részeiben meg 
lehet különböztetni a kinszenvedés minden kínzó 
eszközét: a lándzsát, a spongy ás dárdát, a szöge
ket, kalapácsot és harapófogót. E növény virága 
rendkívül illatos, s kicsiny, dinnyényi nagyságú, 
sárga, tojásdad gyümölcse igen Ízletes; itt borba 
mártva s megcukrozva eszik. A passiflora né
mely magyarországi diszkesünkben is található, 
azonban igen elcsonovészett állapotban ; nálunk 
gyümölcsöt nem terem, s virága nem illatos.

Ezen hihetlen gyorsasággal növő felfutó növé
nyek Amerika forró égöve alatt legfőbb kellemét 
s diszét képezik a lakásoknak, melyeket üde illat
tal töltenek be. De megvan a maga kellemetlen
sége is, mert gyümölcse magához csalogatja az 
igen falánk egereket és patkányokat, ezek meg a 
lombok közé vonzák a mérges kígyókat, ezen 
undorító és veszedelmes ellenségeket. Ily vendé
geken kívül azonban a passiŰorának van egy 
igen bájos rendes lakója is; ez tudniillik a koli
briknek egyik sárga-vörös faja, a trochilns colu- 
briSy mely a virágok kelyhei körül röpköd döngi- 
csélve, a nap sugaraiban lángszinü torka rubin, 
szárnyai pedig smaragdként ragyogván.

Utazónk darab ideig ezen picir^ ke teremtések 
szemléletében gyönyörködött, inig e közben elszu- 
nyadt. Egyszerre azonban átható sivitásra ébredt 
föl. Kunyhójának ereszén, utazónk szemei előtt, 
iszonyú dráma fejlődött ki.

A kolibriknek gyapot-pelybekkel s finom mo
ha-szálakkal bélelt kedves kis fészke a passi- 
flora levelei közé volt függesztve, s e fészekben 
három, borsószem nagyságú, egészen vörös ko- 
libri-fiók gunnyasztott. Ez ártatlan és drága te
remtéseket egy irtózatos szörny fenyegette, egy 
undorító pók, az úgynevezett óriás-mygál, mely 
egészen fekete és szőrös. Ez állat potroha palack- 
nagyságú, s lábai mintegy 8 hüvolknyi félemle- 
tes karmokkal vannak fölfegyvorezve. (Ehhez 
hasonló állat rajzát s leirását lapunk 18GG. évfo
lyamának 2G-dik száma hozta.)

Az óriás-pók kunyhóm ajtója bálványán tele
pedett meg, s fejét mozdulatlanul irányozván a1 i*
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fészekre, zöld-lencsés fehér szemei vei arra me
redt. Az apró kolibrik apja s anyja kétségbe
esetten sivitottak. Anyjuk, a fészek mögött virágle- 
vélre guggolva, kisdedeit szárnyaival fedezte be, 
mig a haragjában felborzolt tollú himecske a pók 
körül repdesett, kész lévén azt megtámadni, s 
hogy kis családját megmentse, saját életét felál
dozni.

Ez egy Pygmaeusnak egy óriás ellenében való 
küzdelme volt! A pók lassan-lassan előre kez
dett haladni, s a kisdedek vesztüktől már csak 
egy gondolatnyira voltak.

Nem állhattam ki tovább — mondja utazónk 
-— s közbevotém magam. Botom egy ütésével le
vertem a ször
nyet, mely há
rom lábát ki
törve, a földre 
hullott. Undo
rító lény volt 
ez, melytől ma
gam is meg- 
b orz adtam, rá
gondolva,hogy 
ily sz mszéd- 
dal h á l t a m  
u g y a n a z o n  
kunyhóban.

Ezen óriás
in у g á 1 egész 
Floridában is
meretes, s ször
nyű kinézésük 
az oka, hogy 
a lakosság — 
a hogy csak 
rájuk bukkan 
— azonnal agyonveri őket; pedig igaztalanul, 
mert még e rút lény is sok hasznot tesz, iszonyú 
mennyiségét pusztítván el a kártékony rovarok
nak, különösen a mindent felfaló termitáknak, e 
veszedelmes hangyafajnak. Hogy azonban a ki
sebb madarakat is megtámadja, azt most láttuk.

Végre álljon itt Poussielguonok még egyik kü
lönös tapasztalata. Midőn Floridából már vissza
térőben volt, igy ir: „A szellő megszűnt, a ten
ger arca tükörsima, a vitorlák tehotloníil függnek 
kötélzetükön, s hajónk megáll. E nyugalom tűr
hetetlen i

„Az oget sürü föl legek borítják, s a korom
sötét éj kiterjeszti fátyolát; kátpótlásul azonban 
kivilágítás támad a tengeren !
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„Mily nagyszerű az a látvány, melyet a termé
szet о szélcsöndes éjben nyújt! A mint a tenger 
hullámai tova ringanak, mindegyike fehér vilá
gosságba van burkolva... Maga hajónk sötétebb 
az éjnél is, úgy hogy a födélzeten két lépésnyiről 
is alig láthatjuk egymást; azonban tűzön látszunk 
evezni, mert minden hullám, mely a hajó oldalán 
megtörik, tajték helyett tüzsziporkákban hull 
vissza. Midőn vedret bocsátunk le a tengerbe, 
mintha parázsba mártottuk volna, s midőn azt 
matrózaink felvonják, tele van az folyékony láng
gal. A kötélzet s megnedvesitett ujjaink villa
mosak, mint midőn sötétben phosphorus gyufát 
dörzsöl az ember valami tárgyhoz.

„A tenger 
mindenféle ha
la, a mint a vi
har előérzeté- 
bon zsákmány
ra vadász vagy 

jókedvében 
farkával csap
kodja a vizet, 
aztán a cetfé
lék mindenfé
le faja, a mint 
orrlyukain ha
talmas vi zsu
gáitokat Iön el, 
hajónk körül a 
legremekebb 

tűzijátékot va
rázsolja elé. — 
De nemcsak о 
tüzes szökőku
takat, nemcsak 
a villogó esőt 

bámuljuk; hogy a látvány lökélctos legyen, imo 
itt vannak, itt égnek a tüzes csokrok is. A fe
hér viliágossághoz járul a mindonfélo szinü tűz. 
Árbocaink loghegyén, a kötél-létrák fokain, lon- 
geteg violaszinü lidérc-lángok ejtenek ámulatba.

„Azután következik a villamos tengeri puhány- 
állatok illuminátiója. Imo itt vannak a nagy me
dúzák, melyek nagy gömbökként úsznak a víz 
fölszinén, a moderateur-lámpák világló üvog-go- 
lyójához hasonlítva; aztán a medúzák egy másik 
laja: a sokkal kisebb malihík, melyeknek a vízben 
lobogve kiterjesztett karjai a máltai koroszt alak
jához hasonlítanak, s éles vöröses világosságot ter
jesztenek; azután jönok a szabad szemmel nem 
latható ocyroeák és aculephák, melyek a viz min
den cseppjébon legromokobbiil köszörült gyé-

A repülő lull.
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maritokként ragyognak; я lencse-alakú és nagy- 
ágú ndellákj enyhe azúrkék világosságot lövőivé 
magukból s a beroéátc, melyeknek világossága 
halvány-zöldes.

De ez meg mind semmi! A viz bizonyos mély
ségében a legszabályosabb alakú tüzes rózsák, 
csillagok, láncok és szalagok támadnak, együtt 
ringatózva a hullámokkal, ezon tengeri tűzi játék
ban azon lampionokból készült alakokat utánozva, 
melyeket ünnepélyeinken szoktunk látni.

„Óhajtván ismerni azon állatot, moly ezen 
csodálatos iliuminátiót létrehozta, néhány darabot 
kihalásztattam b lölük. Ez állatkák néhány hü
velyk hosszú, lágy testű, hongerded alakú puhá- 
nyok s ez élő cső min'két végén nohány csápjuk 
van, melyek segélyével egymásba kapaszkodnak. 
Ily módon egyesülve több ezerén, a fönebb leirt 
geometriai figurákat: kört csillagot stb. képez
nek. Ezen különös állatkának neve: S'tIpa Up ho
rte Lom ircki. mz. ff.

16Г)

Talán mind nyáj an 
tudják t. olvasóink, 
bogy az 1834-diki 
erdélyi országgyűlés 
feloszlatása után b.
Wesselényi Miklós 
a szatmári közgyű
lésen az örökváltság 
tárgyában tartott be
széd о miatt, mint lá
zitó, nótaperbe foga
tott; de kevesen fog
ják ma már ismerni 
azon beszédet, mely 
perbefogatására okot 
szolgáltatott, és igy 
sziveson veondik, ha 
abból azon helyet 
legalább, mely a vád 
alapját képezte, ide 
igtatjuk:

Я • • • Meg egy
szempontból méltóz- 
tassanak t. Rk. 
len tárgyat megte
kinteni.Mostani ural
kodó házunk kor
mánya úgy találta a 
nomosségot, mint a 
parasztság elnyomóját. INI ég csak akkor hozat- 
tak azon vad boszus törvények a parasztság ; 
ellen , molyok mocskai törvénykönyvünknek. Sze- ( 
lidebb szellemmel fogta át az uj kormány a köz- J 
nép ügyét, s neki dicsőségére és a mi gyaláza- j 
tunkra kell megvallani, hogy pártolá, s pártolnia 
kcllott a parasztságot a nemesség ollen. Gyakran 
szólították fel királyaink az ország rendéit az ol- j 
nyomott nép sorsa könnyebbitéséro; de az üdvös 
törekvésnek kovés sikert ongodett eldődoink sziik- 
mollüségo. Midőn a múlt esztendőben, főkéj) az

oligárehia puhultsá- 
ga és fösvénysége 
miatt, mind a kato
náskodás , mind a 
pénzbeli segedelme- 
zéstöl menekedés cél
jából mind a két te
her a parasztság nya
kába vettetett.; a fon
ál ló katonaság ren
des adó is lön, és 
mind a kettő csak a 
jmrasztsAg által, de 
az ö tudta és mog- 
e g y o z é s e  nélkül 
adandó. Ekkor az 
uralkodás előtt na
gyobb fontosság le
ve a köznép ; annak 
oltalmára tőle ka
pott pénzt, közüle 
katonákat, mi tor- 
mészetessebb, mint 
hogy ily katonákat 
adó tőkét épen kí
vánjon tartani, s ha 
lehet, nevelni. A ne
mességtől olállva, sőt 
ellonséges indulatban 

tartani a parasztságot, egy gonosz politikának 
volt sikerült problémája, és azok, kiknek — 
a törvény szavai szorint — a nemzet név 
alatt levés annak jussaival élő egy pár száz- 
ozoreknek a közdolgokban gyakorlott befolyá
sa terhűkre volt, természetes, hogy néhány mil
lióknak czokkoli egyesülését gátolni kíván
ták. —- Ezon okból már századok óta a kor
mány a köznépet terhelő ocsmány képre, pa
raszt védői s köznép ótalmazói álarcot tett; de a mely 
alatt Ő szívja annak egyfe]öl zsírját. Most som

Egy beszéd, melyet felségsértöiiek tartottak.

Az óriási pók csatája a kolibrikkel.
(Közép-Amorika különösségeihez.)
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akarja a kormány ez álarcot letenni, és ez volt 
oka, miért igyokezett azon, hogy a parasztságot 
boldogítható törvénycikk no a királyi helybenha
gyás megtagadása által essek e l , hanem a nemes
ség tegye azt semmive. Könnyű lesz vala a kor
mánynak azon törvénycikkeinek ellene állani; 
ha a felség azt nem confirinálja, sohasem lesz 
törvénynyé ; de akkor a kormányt terheli azon 
számtalanok panasza, kik legédesobb reményüket 
köték ezen törvénycikkhez. Egy más ut is vala 
nyitva: ha a főtábla meg nem egyez s ellensze
gülésben nem enged, az lesz ezen törvénycikk
nek is sorsa, mi a vallást tárgyazó feliratnak. — 
Kénytelenek a Kk. azon forró s e’szánt kivána- 
tukat köblökbe zárva, jobb időre halasztani; de 
akkor a szabad szellemű rend meggátlásának vád
ja  a főtáblát s az ott levő némely olygarchákat 
éri, őket, ezen megtagadás gyűlöletessége. Azért 
követtek el ott mindent helyben, s mindent a 
törvényhatóságokban, hogy maguk a Rk által 
vettetvén el a parasztságnak ezen kedvező tör
vénycikket , a köznépnek, mely ezen enged
ményt epedve várta, s helyenként bírta s használ
ta is, szemrehányása, haragja, s úgy lehet boszuja 
őket ne érje, és ekkor mindaz egyenesen a nemes
ségre — ki maga vonta vissza azon jótéteményt 
— háramlik. T. Rk,!! szomorú jövendőnek lehetsé- 
ge áll előttünk; azon 9 m illió, kinek a birtoksze- 
rezhetés oly igen tomészetes jusa, és szép reményé
nek édes pohara már epedő ajkainál volt, s álta
lunk nyújtva, mit fog érzeni , mit mondani , 
midőn azt magától elragadva és ugyancsak álta
lunk fogná elragadva látni, midőn elzárva lá- 
tandja maga előtt azt a lehetséget, maly a halan
dó verojtékfödte földi pályáján csaknem egyedü
l i ; de mulhatlan enyhítő kilátás, hogy munkája, 
fáradsága után magának tulajdont szerezhessen? 
És mit szülhet azon keserű érzés? Mi hajlandóbb 
kitörésre: kebelben forradt buszúnál ? Mi erősza- 
kosb inkább, mint elfojtott átok? Л parasztságra, 
úgyszólván, örökségül maradt a nemesség elleni

gyülölség, mi hajlandó minden reá áradó roszat 
attól számazottnak tartani. 8 most, midőn sorsának 
rég várt és sürgetve óhajtott jobbrafordulása he
lyett ily keserű megtagadást s részint megfosz
tást kell szenvodnie, tetté válható boszus érzést s 
vad lázadást szülhet tévedése.

„Midőn a a dühöngő köznép, feldúlt házaink füs
tölgő romjai közt iizné véres kogyotlonségét, ak
kor bizonynyal a kormány olnyomná a lázadást 
s megmontene minket amazoknak csapásaitól. De 
jaj lenne akkor nemzeti függetlenségünknek ! 
Kinek vagyonunk s élet ;nk megtartásáért va
gyunk lekötelezve: határtalan annak felettünk 
hatalma. Ha a kormány szabadítana ki amazok 
körmei közül, ha neki kellene köszönnünk meg
maradásunkat : jaj lenne akkor nekünk, t. Rk., 
mert szabadolmü s önerzotü emberekből ezen lo- 
kötelezés rabszolgákká alacsonyitana!“

Л másodalipán Wesselényi szavaiban felségsér- 
tést látott, s megrová öt. Л megrovás folytán Wos 
selényi ekkép végzó beszédét :

„A  mit mondtam, vissza nem vonom. A felség 
szontséges személyét sem most, sem soha is nem 
érdekeltem; a mit a kormányról mondtam, azt 
ismétlem, s az tagadhatatlan. Mondottam, hogy a 
kormány szívja egyfelől a parasztság zsírját, s 
mondottom, hogy azt paraszt védői s köznép ótal- 
mazói álarc alatt teszi, moly köznépet terhelő ocs- 
mány képét fodozi. Nem háríthatom én a pa
rasztság zsirja szívását egyedül a kormányra; szi- 
vatik az másként is, szívjuk azt mi is, és abból 
élünk; de ki tagadhatja, hogy a kormány is nőm 
szívta és nem szívná ? Hát a milliókra menő adó, 
melyet a fizetni alig tudó szegénységnek csontja 
velejéből kell kisajtolni ? ! Hát a sok milliókat 
felül haladó élés-adásboli vesztesége azon paraszt
ságnak, moly oly gyakran küzködik éhséggel ? 
Hát gyermekeiknek életük, kik a kormány pa
rancsára fogattak katonáknak, mindez nem zsir- 
ja-o a parasztságnak, s nőm szivatott-o ? !tt 

I Közli : Г. П

A vizforgatag ró l.
Ama nevezetes tüneményekhez, melyek a ten

geren oly gyakoriak, tartozik a vizforgatag vagy 
viztölcsér is, mely a hajósoknak nem csekély fé
lelmet okoz. Többnyiro csak meleg időjárásban 
fordul elő villámlás és esőzés mellett. Kimond- 
hatlan az az iszonyú félelem, molylyel a hajós 
ily évszakban kimegy a tengerre; és van is oka 
arra, mórt akis hajóknak bizonyos a végveszély, 
ha vizforgatag alá vagy csak közolébo kerül

nek. A hajósok о tüneményt „trombe di maro“ - 
nck nevezik, s ez számos varázsolatra nyújtott 
anyagot a középkorban. Ugyanis ha egy csó
nak a vizforgatag felé jött, előlép a varázsoló s a 
népséget hátrafordulni parancsolja, nehogy va
laki megtudja, hogy ö mit beszél és cselokszik ; 
azután bizonyos jegyekkel és szavakkal él s kar
jával egy mozdulást tesz, mintha a viztölcsért 
elmetszené.
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A vizlorgatag sajátképen abban áll, hogy ogy 
vizoszlop a felhőből nagy zajjal a tengereik ra 
ereszkedik le, mire aztán a tengervíz is kúp- 
alakban fölemelkedik, és amazzal egyesül. Az 
ogyesiilés után a vizoszlop tovább rohan ds utóbb 
szétpattan, mire a szétszórt viztömeg nagy robaj
jal ds orövcl a tengerbe hull. A viz egy része 
forró állapotban van ekkor. i Alakja olyan, 
mintha két tölcsért keskeny végeikkel egymás 
fölé állítanánk, úgy hogy egyik tölcsér tág vége 
a felhőt, a másik tág vége pedig a földet vagy

vizot éri. Tág végén átmérője 800— 1000, az 
egész forgatag magassága 500— 700 ölig terjed.

A vizforgatagok többnyire hármasán jönnek 
ölő a természetben. Hogy a vizforgatagok csak a 
szelek közbenjárására jönnek létre, annyi bizo
nyos, [és pedig az ellenkező irányú vizoszlopok az 
egymás mellett levő, de ellenkező irányban fúvó 
szelek által { sebes forgásba jönnek. A vizfor- 
gataggal mindig felhő van összeköttetésben, mely 
azt lassankint követi.

It. I f i

A kalapokról .
Az emberi test legnemesebb részének, a fejnek 

ótalmazása, hideg, hőség, eső s egyéb külhatá- 
sok ellen, már a legrégibb időkben szokásos v o lt; 
azonban igen valószínű, hogy a nők voltak elsők, 
k ik — különösen keleten — arcbőrük fehérségét 
m cgörzend ők,fej tikét {mint j elenlog az arabok)egé- 
szen betakarták, ogyedül a szemnek hagy va sza
bad nyílást. A görögöknél csak az alsóbb néposz
tály és a gyöngélkedő egyének fedezték be fejü
ket; de korántsem a mai ujabbi századok módjá
ra, minthogy az úgynevezett „thcssáli“ kalapokat 
kivéve, melyeket csak az ephebok viseltek, egy 
sem készült szövetből. A rómaiak kerek csúcsba 
végződő kalapokat hasznának, melyeket színkö
rökbe, körmenetek vagy egyéb ünnepélyességek 
alkalmával tettok föl; a kalapot a szabadság jelké
pe gyanánt tisztelték, miért is a felszabadult rab
szolgát kalappal ajándékozták meg. Caesar meg
gyilkoltatása után pénzeket is vertek, két kard 
közé fektetett kalappal, mit később a spanyol 
iga lerázása után, az egyesült alföldi államok 
köztársasága is utánzott. A kalapviselés Kómában 
leginkább Neró meggyilkoltatása után jött divat
ba. Némethonban a XIV. század elején látunk elő
ször kalapokat, s 1360-ban Nürnbergben már ka- 
lapgyárosok is voltak. Nemsokára rá Francia- 
ország is követé a 'példát. Némethon-, Schweic- 
és Hollandiában a XVI.század vége felé kezdték a 
magas, csúcsos kalapokat hordani széles karimá
val, mint az ott még ma is divatos. Frankhonban, 
hol a magasabb körök csakhamar felkapták a ka
lapot, IV. Henrik óta felhajtották a karimát az

egyik oldalán, a moly rész azután a homlok feli
be esett. Midőn azután X IV . Lajos idejében a 
karimát a másik oldalon is felhajtották, keletkez
tek az úgynevezett háromszögletű kalapok, 
melyek csaknem egy egész század lefolyásáig ki
egészítő részét képezték a főurak öltözékeinek. 
Angliában 1780. körül keletkezett azon divat, 
mely még mai nap is fönnáll, s miután Francia- 
országban is pártolásra akadt, innen Némethonba 
vándorolt (cylinder). Miként némely nemzetnél 
az öltözet vagy annak színe, másoknál (beleértve 
a miénket is) a kalap és az e mellé tűzött toll 
tünteti ki viselőjének politikai érzületeit. Mig Né
methonban 48 után a fehér szövotkalapos egyé
nek, nálunk a pörgekalaposak voltak kitéve a 
rendőrség üldöztetéseinek.

A kalap még újabb időkben is tisztelet s kitün
tetés jelvénye gyanánt szolgált. így  például a pá- 
pa-ajándékozta kalap, melyet karácsony estéjén 
szentelt fel s molyeket az egyház érdekében mű
ködő egyéneknek küld ; az utolsó szentelt kala
pot Daun tábornok kapta 1758-ban, a Hochkirch 
mellotti csata után. Csőd alá esett vagy bukott 
egyéneknek Franciaországban zöld, Németor
szágban sárga kalapot kollott hordaniok a közép
korban. Spanyolhonban a zsidók voltak kényszo- 
ritvo a sárga kalapra.

Az egyházat illetőlog a papi tábla ülnökei fe
kete kalapokat viselnek, 3 zsinórral; a biborno- 
kok pedig vörös kalapokat, 15 zsinórral. Aherco- 
gi kalap a világiaknál a gróf és fejedelmi rang 
közötti állást jelezi.

Erdélyi képek.
X X V . Szénégető kunyhó Erdély havasain.

Ki Erdély nagyszerű vidékeit ismerni akarja, | be a havasok bármelyikét, s fáradalma bőven ju- 
öltsön sarut s vegyen kezébe vándorbotot, járja j talmazva leond, mert a benyomás, mit a változat-



A tenger tűzijátéka. (Közép-Am
erika különösségeihez. Szövege a 162. oldalon.)
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dús tájkép lelkére gyakorol, nem egyhamar fog 
onnan olonyészni.

A hegyek, melyek az utazó előtt mint egymás 
fölé tornyosult sötét felhők emelkednek, lassan- 
kint barátságosabb alakot öltenek, a mint az 
egyes sziklák, vízmosások és meredekek atömog 
bői kibontakoznak. Csak aflegmagasabb tető, mo
lyon júliusban is van ologondő mennyiségű hó, 
marad homályos messzeségben.

A néhány kerékvágással jelzett hegyi útról ol
dalt ösvényre térve, a távolban fölemelkedő füst 
vonja magára figyelmünket; kövessük tehát an
nak irányát tüskén-bokron keresztül, a kiálló fa

Jolon földputri a többi közt legszebb s a log- 
tehetősb család (moly 14 személyből áll) lakhelye.

Az üreg négy láb magas, 2 öl hoszú, 1 V2 öl szé
les. Ablak- vagy kéményről szó sincs; az elsőnek 
helyét az ajtó, a másodikat pedig egy ökölnyi 
lyuk képezi, illetőleg helyettesiti. Egy ily kunyhó 
összes bútorzata : kevés szalma és néhány vánkos. 
Társam, ki jól beszéli a román nyelvet, többfélé
ről kérdezősködött, minek eredménye a követ
kező :

A nők többnyire honn henyélnek. Készítményei
ket, melyek: dézsa-, teknő- és kanálból állanak, a 
férfiak árulják, ők eszközük egyszersmind a be

Cigány-lakás az erdélyi havasokon. (Rajzolta Staubért Ödön.)

gályák csapkodása közt, s ha mintegy félórát ha
ladtunk kettőzött léptekkel, álljunk inog kissé s 
öltönyünket kapcsoljuk összo, mert itt már a lég 
észrevehetőkig hűvösebb, a fák ifjak és törpék, 
jeléül annak, hogy irtáson járunk.

Még mintegy másfél órát haladva, hosszúkás 
-térre jutunk, honnan irányadónk : a füst, íölszáll . 
e helyen kormos rongyokkal födött emberek égo- 
tik a szenet. Hagyjuk őket izzadni s térjünk a 
tisztás túlsó oldalára, s látni fogjuk azon dombo

kat,'"melyek egyikét mellékelt képünk híven tüu- 
toti szom elé.

vásárlásokat is. Templomba nem járnak s halott
jaikat sokszor pap nélkül temetik. Az éle, mely a 
cigányfajnak oly nagy mértékben sajátja, náluk 
egészen hiányzik. Beszédmódjuk és taglejtésük, 
szelídség- és nagymértékű ogyügyüségre mutat.

Midőn aprópénz-, szivar- és dohánykészlotün- 
kot kiosztottuk, eltávoztunk a nyomor emoz élő 
példányaitól. Útközben többször omlegottiik amaz 
ismert szavakat: „Oh népnevolés! mikor fogod 
kitorjosztoni ezekre is áldó sugaraidat?!“

S f .  6 .
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Jolin Willis Menard.
(Első szerecsen törvényhozó az Egyesült Államok kongressusában.)

Az amerikai nép legnagyobb részének a szcre- 
csenek irányában való ellenszenve oly mély s 
annyi tényben nyilvánul, miként ez majdnem ki- 
irthatlannak látszik; s bárha azon hatalmas pol
gárháború, mely zászlajára a köztársaság egysé
ge és feloszthatlansága mellé — ha nem is ogyen- 
jogusitását — a szerecseneknck, legalább a rab
szolgaság alól felszabaditását tűzte k i ; mind en
nek dacára —  különösen a déli államokban — 
maigían is él azon gyűlöletes vágy, hogy a sze
gény feketék sodortassanak vissza olöbbi szolga
ságukba.

Ezen, még mindig tapasztalható ellenszenvvel 
szemben, melyben Johnson, a megbuktatott d ö b 
beni elnök is osztályozott, igen szép kivételt ké
pez Grant Ulysses, az uj elnök, ki három nappal 
megválasztatása előtt közzétette az amerikai la
pokban, miként ö el van határozva, a rabszolga
ságot, bármily alakjában is, örökre megszűntnek 
tekinteni; ő — úgymond — a négerok iránt sem 
rokon-, som ellenszenvet nem érez, s habár a ma
ga részéről kemény kisértés volt is a négerek áta- 
lános szavazati jogát elismerni, mindamellett azon 
meggyőződésben van, miként a szorecsent is hi
vatalosan és társadalmilag nemcsak szabad óra
bérnek, de egyszersmind amerikai polgárnak is 
kell tekinteni.

Jelenleg csak egyetlen szerecsen férti ül, mint 
népképviselő, az amerikai kongresszusban, kinek 
oda belépte Amerika történetében uj korszakot 
képez. Ezen fekete férfi Louisiana, azelőtt rab
szolgatartó államot képviseli; neve : John Willis 
Mmard , szülcléshelye Randolph, IUinois-állam- 
ban , hol élete legnagyobb részét egy ültet

vényen töltötte el. Ifjú korában csaknom 
semmiféle neveltetésben som részesült, mert oly 
nagy volt a négerek, mulattok, quadronok stb. 
iránti gyűlölet, hogy ezeknek még csak iskolába 
sem volt szabad]semmi szín alatt sem járniok.Tizen
nyolc éves korában Illinois északi részébe jutott, 
hol iskolákat is látogatott, a mint ezt körülmé
nyei megengedték ; 185(J-bon pedig Ohio-állam- 
ban az Ibcria-kollégiumot látogatta, hol maga
sabb kiképeztetést nyert. Életének ezen szakában 
a kivándorlás ügyéhez csatlakozott, s ebben akár 
mint szónok, akár mint iró, tágas tért nyert te
hetségei előtüntetésére. Ezen szakban való alapos 
jártassága volt oka, hogy Lincoln alatt a belügyi 
államtitkár hivatalos alkalmaztatást vívott ki szá
mára a kivándorlási szakosztályban*; azonban hiva
talnok-társai közt is oly kinzó előítélet mutatkozott 
irányában, hogy a tehetséges fiatal fekete hiva
talnok állomásáról csakhamar leköszönt.

Ezzol az angol Ilondurasba utazott, honnan 
több havi buvárlat után visszatért az Egyesült- 
Államokba s észleletéiről Írott jelentést intézett 
Lincoln elnökhöz, ki ezt kinyomatta. 1865-ben 
Louisiániába ment, hol erélyes támadást intézett 
ezen állam illoyális elemei ellen. Szavai és iratai 
eszközölték leginkább őzen államban a republi
kánus párt szervezkedését, mely hogy épen öt vá- 
lasztá képviselőül a kongrossusba, ez arról ta
núskodik, miként a felvilágosultság megszüntet 
minden olöitélctot a faj, születés vagy szin iránt 
s egyedül a szív jósága, a lélek nemessége, az ész 
hatalma előtt hajlik meg tisztelettel,

A inagyar-osztrák kclcl-ázsiai expcditiótól. *)

Alexandria, Eyyiptom, január. í). 1H6ÍI.

Kedves barátom! Sylvoster napján reggel 
elindultam Bécsböl, s minden baj vagy legkisebb 1 

esemény nélkül, este Triestbcn a „Hotel de la i 
viliében“ szálltam be, mely a városban legjobb j 
vendéglő ugyan, de alig hasonlítható a pesti má
sodrendű vendéglőkhöz; kicsiny, szűk, sötét, I 
rendetlen,nagyon közönséges közös ebédlőasztal, i 
s e mellett drága. A város meglopott; igen tömő- j 
ren van építve, noha az építészeti styl minden in- j 
kább, mint szép. I

Feltűnő a városban a kocsik hiánya; alig lát 
néha az ember egyet; s este ogész városi lakosság 
a Corsón jár friss levegőt színi. Nem foghattam 
meg, mi élvezet lehot benne У Corsójuk körülbelül 
oly hosszú, mint a váci-utca Pesten, de ковко-

*') Előfizetési felhívásunkban igéitlik volt derék tu
dósunknak, Xántus Jánosnak az első magyar expeditió- 
ból Írandó leveleit. A napokban Ceylon szigetéről ed
digi útját vázolva, hat levele érkezett meg, melyek el
sejét ime itt közöljük. (.4ce/Vr,)



nyebb; s képzeljünk ebbe vagy 10— 15 ezer férfit 
és nőt, s elképzelhetjük a triosti Corsót. Taszigá- 
lás, öklolés, összeütközés, tolongás — ez az egész 
mulatság.

Újév estéjén a színházban látványos balletot 
adtak „A  bráhma“ cím alatt; 11 óra után volt 
vége, s azon osztályú darabokhoz tartozik, mint 
például az „Eselshaut“ ; látványosság, bohóság, a 
mennyi kell, azonban nagyon kevés élvezet és 
ízlés. Л szinház tömve volt s meglepett, hogy 
mindönki szalon-öltözetben s világos keztyübon 
volt, még a földszint is. Igen feltűnő, hogy oly he
lyeket, molyok olasz nemzeti, vagy anti osztrák 
célzásuak, az egész ház élén kon megtapsolt vagy 
ismétoltotott; s valóban azok után, a mit láttam és 
hallottam, s miről jól értesült triosti lakók bizto
sítottak, az egész városban hasonlithatlanul túl
nyomó az olasz clom, sőt mondhatnám : ogész nap 
eljár az ember a nélkül, hogy egy szót hallana 
németül.

Ausztria sok milliót költött Tricstro, hogy a 
semmiségből kiemel je ; költ még most is, mert a 
sok milliók som toltak képesek kikötőjét biztossá 
tenni; jól tudják az olaszok, hogy Olaszországgal 
Triest ismét visszaesik a semmiségbe, tán har
madrendű horgonytér lesz; azonban dacára 
ezen argumentum ad hominem-nek, ők menni 
akarnak, miholyt csak lehet. A  vagyonosb osztály 
tán nem egészen igy gondolkozik, de ők csak 
csepp a tongorben!

Január 2 -án éjjel pontban 12 órakor a „Cores“ 
Lloyd-gőzösön elindultunk, és sima tengeren, min
den esemény nélkül 4-én este Curfnbo érkeztünk. 
A hajón csak néhány utasVolt, azok is szótalanok 
s emberfélék, s igy az út nem igon lehotott mu
latságos. Hajónk Corfunál találkozott a hazajövő 
gőzössel, s ezúttal jött velünk az első postaágens. 
Összes Németország tudvalevőleg Trieston át 
kapja a kelet-ázsiai postát, s oddigolé 6 —Hérába 
került ogy ily posta rondezésc Triostben, mielőtt 
tovább szállíttatott. Hogy ezen néhány óra meg- 
kiméltossék, a kormány ezentúl Corfuba posta- 
ágenst küld, ki Corfutól Triestig a hajón rondozi a 
postát, hogy Triostbo megérkeztével rögtön to
vább szállittathassék. Mindonosotro elismerésre 
méltó iigyolem, hogy a kormány nohány óra mog- 
kiméléso miatt ily költséget és vesződségot tenni 
kész.

Corfuban nagyon meglepett: először, ások erdői 
szalonka, melyeket okulásra felajánlottak, s a szép 
dinnyék. Másodszor pedig a több, mint 100 hordó 
bor, molyot Alexandriába szállítottak gőzösünkön. 
Hogy corfui bor postagőzösön szállítva vorse-
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csatornán kollott messziről a Nilus egyik ágából 
ide vezetni. Azon nagyszerű épületekből, molye
ket Strábo oly részletesen irt le, az igaz, vajmi 
kevés maradt ion, de maradt fon elég, hogy fo
galmunk legyen felőlük. Ott van Pompojus osz
lopa, a Heptastadium, egy szaracén-torony, a 
Cosarium romjai stb.; de ha elpusztította sok 
század romboló keze, különösen pedig a foglalás 
és dicsvágy dühe Alexandria múlt nagyságának 
emlékeit, Mehomed Ali s utódjai mindent elkö
vettek, valamint elkövet a most uralkodó fel vilá
gosodott alkirály is mindent, mi Aloxandriát 
nagygyá teheti.

ízlésének. Az utcák jó  kövezete, a járdák, faso
rok, légszosz és viz vezeték, s a lakosok jóléte és 
emelkedése — minden oda mutat, hogy Egyiptom 
fénykora ezentúl fog bekövetkezni.

Egyik különösség Alexandriában az, hogy noha 
van elég kényelmes bérkocsi, mégis csaknom min
denki apró szamarakon jár; az ember a nyo- 
regbo ül s megyén, a hová tetszik; a szolga vagy 
szamártulajdonos pedig az ember mellett ügot sa
ját lábán, épen oly gyorsan, mint szamara. Meg
történik sokszor, hogy angolok óraszámra sebe
sen nyargalnak a városon kívül ily szamarakon; 
de ők (sőt a szamár is) mindig olőbb kifáradnak,

Alexandria távlati képe.

A királyi palota, az egykori pharo csúcsán, mint a szamár-tulajdonos. Félóránkint ily nyar- 
valóban meglepő , fényes emléke Mehomed Ali galás 1 frankba kerül. X ánftts János.
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kilobbant lelkesedés először ült ünnepet, s létre
hozta a jók régi vágyát: a sajtószabadságot, ezt 
a hata’mas fát, melynek szintén meg vannak a 
maga kinövései, de ágain egyszersmind a legtáp
lálóbb gyümölcsök teremnek, melyeket a nyilvá
nosság napfénye érlel.

Nincs som elég időnk, som elég nyugalmunk, 
hogy hosszan nézzünk vissza a múltba most, mi
dőn a jövőre van szögezve tok intetünk ; de leg
alább egy pár sorban jelét akartuk adni annak, 
hogy tovább törekvéseink közben is meg-mog 
állunk, legalább pillanatra, visszatekinteni cgy- 
ogy nagy nap felé, mely a korszellem haladását 
a távolban is mértföldmutatóként jelzi.

Külső ünnepély ezúttal úgyis aligha fog ja jelezni 
az emlékezést. Pest most nem a magáé, hanem a 
— vidéké. Л táviratok, molyok a választásokról 
érkeznek, képezik a napok főtörténetét. Minden 
ember kezében láthatlan mérleg van, jobb- és 
baloldali serpenyővel, s minden egyes távirat va- 
lamilyiket nyomja lejebb, vagy billenti fölebb. 
Az első héten a jobboldali kétszerto súlyo
sabb volt, de következnek még oly napok is, 
melyben a bal-serpenyő tartalma billentheti föl 
amazt. Aztán jöhet egyensúly; majd ismét hol
ez, hol amaz emelkedik, — inig végre-----ki
tudná most még megmondani ?

A kormánypártnak az első napokban legna
gyobb nyeresége az volt, hogy Esztergámban 
megbukott. Bősze János t hát nem fog többé 
fölmagaslani a jobboldal padjairól, a min a 
párt - úgy hisszük — maga sem húsúi. — Vosz- 
tott ugyan egy tagot, de ez nőm nagyobb veszte
ség, mint mikor kihúzzák egy fájós fogunkat, 
melynek alkalmatlan voltát oly örömest föláldoz
zuk, miután hiánya javunkra válik.

Izgalmas napok. Mindenki irónt tart kezében, 
jegyez, számlál, s mosolyog vagy fanyar képet 
vág, a szerint a mint „kedves“ rovatja szaporo
dik vagy fogy. 11a van ogy meddő nap, mint \ olt 
a 13-dika, melynek balvégzotes szálújával egye
dül a szamosujvári kerület mórt farkasszemet 
nézni: akkor valódi szomjúság lej) meg minden
kit. Alig várjuk, hogy más napra virradjunk, mo
lyon ismét nohány uj távirat emelje — vagy akár 
csorbitsa — reményeinket.

Az üres porcok — moly okbon táviratokkal 
nem foglalkozhatánk — a múlt héten szintén a 
vidéké voltak. Akkor átnéztünk a Dráván túl, 
Zágrábba, hol a királyi párt lolkosodéssol fogad
ták, s üdvözletükre nagy ünnepélyeket: kivilágí
tást, thoatro paréot, díszhangvorsonyt s minden
féle tisztelgéseket rondoztok.

Ez az út királyi pecsét a horvát-magyar kie
gyezés üdvös munkáján. A zsivió, mely a horvát 
földrül áthallatszik, a mi élj éneinkkel vegyül ösz- 
szo. A nyelv különbsége mit sem tesz, midőn 
egy tőrül fakad, mint némely rózsafán a két felé 
nyúló ágnak mássziníí virágai.

E napok fénye és öröme törli el a múltak vil
longásainak utónyomát is. Pár év előtt még vá
dolták, gyűlölték ott a magyart, hol nehány nap 
előtt gr. Andrássyt a leglelkesebb éljenekkel 
üdvözlök.

A királyné pedig — kinek fejét az arauy ko
rona mellett egy másik is ékesiti, s még jobban : 
a megnyerő bájé, — e kőrútból pénteken este 
tért vissza a csöndes Budára, ha ugyan volna most 
hely Magyarországban,* mely csöndesnek lenne 
mondható.

A választások izgalma e nyugodt, ódon várost 
sem kerülte ki, s a színkör, hol eddig csak az 
operetté és kankán csinált zajt, vagy legfölebb 
a „Bém apó“ vaktöltésü ágyúi, most gr. Karacsay 
Sándor komoly politikai hitvallását hallá. A gróf 
egykor Bem mellett szolgált, aztán sokáig szám
űzött volt, jelenleg pedig a b. Eötvös József ollen- 
jelöltje. Derék ember, hanem aligha lesz vesze
delmes a kultuszminiszterre oly kerületben, hol a 
hivatalnokok egész egy hadsereget képeznek. 
Házmán polgármesternek a másik kerületben 
jobban meggyűlhet a baja, mert ő ellene oly férfit 
léptettek föl, kit csak szabolcsi kerületében nem 
tudnak most elég nagyra becsülni: Bónis Sámuelt, 
e tiszta eszű és szilárd jellemű hazafit. Mellette 
most sokan buzognak, s a vizi-városban ma már 
ogyébb zaj is van, mint a császár-fürdőbe járó 
apró társaskocsik robaja.

Pesten ogy kicsit bágyad az izgalom. Megle
het különben , hogy csak eltűnt a fölszinről — 
mint Afrika szent folyama — hogy idő múltán 
annál szélesobb ágban törjön ki. Aztán a főváros
nak sokkal nagyobb élete is van, mitsem a vá
lasztási érdekeltség annyira hattérbe szoríthatna 
mindent, mint egy kisvárosban vagy falukon, 
hol a csöndesebb telekben néha csak a kémény 
füstje vagy a komondorok lármája jelenti, hogy 
élet is van a bogárhátú házfödelek alatt.

A fővárosi polgár nem adhatja át magát 
egészen a korteskedésnek. Néha az üzlet fogja 
meg kabátját, máskor ogy kecsegtető szolid élve
zet. Egyik órája valami uj vállalaté, (tán egy 
bank vagy takarékpénztár létesítése, mert ez úgy 
kozd most szaporodni — legalább a papíron - 
nálunk, mint nohány év előtt a photographia;) a 
másik a vizvozotéké, melynek irgalmatlan nagy
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lettek. — Radeczky győzelme Mortara mellett 
1849.

22. A templáriusok rendje eltöröltetik 1312. 
— Rabenoz satyricus 1770, Götlie 1832. f f .  — 
Zschokke Henrik született 1771. — A szöreg- 
szentiványi csata 1849.

23. Br. Wesselényi Ferenc f  1007. — Rákóczy 
hadai Becs előtt 1704. — I. Pál orosz cár 1801, 
Kotzebue 1819. megöletnek. — Radeczky nova- 
rai győzelme Károly Alberten 1849.

24. A delegáció befejezi működését 1808. — 
Krakkói forradalom, Kosciusko ditkátorsága 1794.

K ö z li: V. A.
(/1 tenger növényzete.) A tengernek ép úgy 

megvannak saját nagy kiterjedésű rétjei és rop
pant erdőségei, mint a szárazföldnek. Hegysége
inek lejtőin, és völgyeinek ölében végtelen nagy 
mennyiségű növény tenyészik, melyeknek minde
gyike azonban csak bizonyos éghajlat alatt díszhk. 
Minél magasbra emelkedünk a szárazföldi he
gyeken, annál szegényebbnek és silányabbnak ta
láljuk rajtuk a növényzetet, mig az örök hóval 
fedett hegységeken a növény-élet végkép megszű
nik. Ez a tengerekben épen ellenkezőleg észlel
hető. Itt minél mélyebben hatolunk a tengerek 
völgyeibe, annál kevesebb növényt találunk a 
tenger talaján. A tenger alatti növényzet egész 
gazdagságában a déli és közép-tengerben tárul 
elénk. A legfinomabb és loirhatlan • szép szinti 
mohokat látjuk itt elterülni, mint egy roppant 
nagy és gazdag szőnyeget; melyeknek valódi 
nagyszerű szinpompáját leginkább csendes időben, 
alig 100 lábnyi mélységben a vizszintől, csodál
hatjuk igazán. A hegyek lejtőin láthatjuk a se- 
lyemfinomságu, gyönyörű anserinákat, melyek
nek vékony kocsánjai (szárai) linóm selyem fona
dékhoz hasonlítanak; itt találjuk a biborszinü 
vérpiros moszaiokut (algue) oly nagy mennyi
ségben, hogy tőlük a tenger vize messziről nézve 
egészen biborszint ölt. Az egyenlítő alatt flori- 
(IdJc tenyésznek, melyeknek némelyike sajátsá
gos, vörös és sárga foltokkal tarkított apró golyócs
kákat lövői némi távolságra, hol azok durranás
sal pattannak szét. A lognevezotesb növények 
egyike, melyek a tenger alatt tenyésznek, az 
óriás szivacs, mely félig-meddig az állatok orszá
gába is sorosztatik némely természettudós által. 
Ez a tengerek királya, mint királya a magas céd
rus a hegyeknek. Ez rendesen mintegy három
száz lábnyi mélységből emelkedik fel a tenger fe
lületéig, és óriási kiterjedésű ágai valódi szigete
ket képeznek, melyokro meleg nyári időben a 
tengeri állatok, tengeri kutyák, tengeri madarak
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időközt pontosan ki lehet számítani, minthogy a 
vonat közép sebessége a meghaladt tél* mokkora- 
sága- és arra megkívántaié idő tartamából meg
határozható. A vonat gyorsasága pedig az eső
hullás sebességével olyan arányban áll, mint az 
ablaktábla szélessége annak magasságához és 
ezen számításnak az lett eredménye, hogy az 
esőcsepp minden másod perc alatt 33 lábat ha
ladt. — Sz. G.

* (Л világ legmagasabb épületei és fái.) Atalá- 
nos vélemény szerint legmagasb építmény a 
Cheops-piramis Gizeh mellett, t i. 440 lábnyi ma
gas ; aztán a bécsi sz. István torony, mely 421 
lábnyira emelkedik fö l; 
továbbá: a római szent- 
Péter-egyház kupolája 
413, a landshuti Már- 
ton-torony 398, a salis- 
burgi székes-egybáz 
392, a hamburgi Mi- 
hály-templom 390; a 
freiburgi d о m-egyház 
367, az antverpeni szé
kesegyház 360, a Pál 
temploma Londonban 
340, a majlandi dóm 
328, a m a g d e b u r g i  
dóm-tornyok 315 láb 
magasak. — A legma
gasabb fa a kaliforniai 
mammut-fenyü, t. i. 450 
láb,az Eucaliptus a van- 
diemoneknél 330, a nor- 
folk-fenyü déli Wales
ben 72 láb. A legma
gasabb német fényük 
mostanában 200 1. ma
gasak. Adamson szerint 
a világ legrégibb fái a senegáli máj oinkeny érfák : 
5800 évesek, a kaliforniai mammuthok 5000 éve
sek, az angol taxusfák 3000 évesek, a Libanon 
cédrusai 2000 évesek. A mi legrégibb tölgy, 
hárs és gyantás fenyőink, alig idősbek 800 
évnél.

— [Hajóépítés és a hozz'í meghioántató fa.) 
Egyetlen 74 ágyús hadihajóhoz kell 2200 telje
sen kinőtt fa, vagy 44 hold erdőterület terménye. 
Angliában a királyi hajógyár szükségletét alig 
tizenhatod részben fedezik a korona-erdők 
egy csekély rész a magán erdőségből kerül ki, s a 
föszük séglotot külföldről viszik be. De már a

szárazföldek majd mindenütt háttérbe szorítják az 
erdőket, úgy annyira, hogy még az Egyesültálla
mok is Kanadára szorultak és be kell következni 
azon állapotnak nem sokára, midőn Anglia vagy 
magában bent — mint már el is kezdték — vagy 
idegen országokban tenyésztőt erdőket. így már 
Athol herceg 1764 —1826 körülbelül 14 millió 
veresfenyöt ülteltotott 10,.824 hold területen, a 
mely addig, mint legelő nem adott többet holdan
ként 50 — 60 krajcárnál. Ezelőtt a veresfenyőt 
igen ajánlották a hajóépitésre. Egy 28 ágyús 
fregatté, melyet 1825-ben Athol herceg veres
fenyves erdejéből készítettek el, csak 14,590 font 

sterlingbe került ugyan, 
de később a kijavításá
ra itett költség még 
29,563 fontot tön.

iSz. G.
*  (  Uj festésű szobái.) 

Mindenki tudja, hogy 
olajjal ujonan festett 
szobákban Egészségte
len a lakás. Az egész
ségtelen hatást sokáig 
a f e s t é k e  к b о n rej- 
löólom-tartaloinnak tu
laj doniták; do most már 
bebizonyiták, hogy a 
terpetin-olaj okozza. — 
Bizonyos hölgy csak 
egyetlen éjjel aludt ily 
ujonan festett szobá
ban és szélhüdés érte, 
és csak nagy fáradság
gal menthetők meg éle
tét. Jó lesz tehát óva
kodni ilyen szobáktól.

*  ( Fddvhndt emberek harapása) igen gyakran 
ép oly veszélyes, mint a megdühödt kutyáké, 
macskáké vagy más mérges állatoké. Nem egy 
eset bizonyítja, hogy fölingerelt ember harapása 
— moly magában véve jelentéktelen volt — ha
lált hozott. A harapásnál befolyással van a meg
harapott vére is. Minél betogesb, izgékonyabb 
valaki, annál nagyobb veszélynek van kitéve. 
Csak nem régiben történt, — s átalános ügyei
met gerjesztett, — hogy Chioschbon (Csehország
ban) egy mérges ember veszekedés közben meg
harapta társa ujját, s ez meghalt a jelentéktelen 
seb következtében.

Posten. Nyomatott az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai r. társulat, nyomdájában. 1869.






