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Cikkek : „Sardou Victoria.** — „Két levél.** (Elbeszélés.) 
у г-Ш. — „A Páris fölött ápril 15-ikéti látott északi fény/* 
—  „B. Forgáoh Zsigmond.“ (Történeti rajz.) Itnikó János
tól. (Vége.) — „Hunn őseink földjéről.“ Szakoly Victortól.—■ 
„A színekről.“ Karvázi Józseftől. — „Egy hét története.“  
VadnaiKárolytól. ~~ „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.**

— „Szerkesztői üzenetek. — „A  kiadó hivatal üzenetei.** 
„Újdonságok.“

K é p e k : Sardou Victoria. —  A Páris fölött ápril lÖ-ikén 
látott északi fény. Kaukáz-túli tatár nő. — Kaukáz-túli ta
tár főnök. A „Huun őseink földjéről“ cimü cikkhez. — 
A két levél. (Hasoncimü elbeszélésünkhöz. Karikatúrák. 
(A vonaloktól.)

I г о d a 1 о ш,
— (ÁCsengery Antal által szerkesztett „Budapesti Szemle") 

idei második füzete most jelent meg ; főbb cikkei: „Az ál
lami számvitel és az államháztartás ellenőrzése“ Véninger 
Vincétől; „Japán és népe,** Hunfalvy Jánostól. „A fiumei 
kérdés utolsó stádiumában“ Botka Tivadartól és ehhez 
„Utószó“ Csengery Antaltól; „Adatok Szemere Bertalan 
életrajzához,** Cs. A-tÓl.

— („A  magyar mérnök-egylet közlönyénekw) második füzete 
is m egjelel számos szakcikkel s azokhoz tartozó táblákkal. 
Figyelmeztetjük mérnök-, gépész-, építész sat. olvasóinkat 
ezen szakfolyóiratra, melyre egyleti tagok egész évre 6, nem 
tagok 8 írttal fizethetnek elő az egylet pénztárnokához, 
Leutner Károlyhoz Budára, a közlekedési minisztériumba 
cimzendő levelekben.

— (Heckenaet Gusztáv kiadásában megjelentek:)
1. — „Községi Kalauz,** bírák, elöljárók és jegyzők szá

mára ; irta Tóth Lajos ügyvéd; majdnem 800 lapra terjedő 
könyv ; ára 4 frt.

2. — „Legújabb házi titkár“ a közéletben előforduló bár

miféle iratok szerkesztésére ; irta Farkas Elek s ajánlatára 
szolgál, hogy most már a 7-dik kiadásban jelent meg ; ára 
2 frt 60 kr.

3. — „A polgári törvénykezési rendtartás kérdések és fe
leletekben,“ Knorr Lajos ügyvédtől ; ára 1 frt 20 kr.

4. — „Képes játékkönyv,** gyermekek számára csinos 
ajándék, ára 1 frt.

5. —  „Komáromi napok 1849-ben** irta Hamary Dániel. 
Ez érdekes naplójegyzetek legelőször lapunkban jelentek 
meg, hol azokat nagy élvezettel olvasta a közönség. Most 
önálló kiadásban a könyv ára 1 frt.

6. — „Bevezetés a magyar alkotmány és jogtörténelembe** 
Hajnik Imrétől; ára 40 kr.

7. —  „Szózat Magyarország harctermett ifjúságához,“ Tóth 
A. honvédezredóstől.

8. — „Polgári szabadság és önkormányzat“ ,Liebig könyve 
után Scholtz Viktor és Vajda Jánostól; 1 frt 40 kr.

9. — „Az uj védelmi törvény kérdések és feleletekben,** 
Tatár Pétertől; ára 20 kr.

Szerkesztői üzenetek.
— M.-Szigetre : Sz. L-nak. Egy pár szám elmaradhatott, 

mert kifogytak a példányok, máj. 1-jétŐl azonban járnia kell 
rendesen, mert meg van rendelve. Ha hiány volna, kérjük 
tudósítani minket.

—  Hóbolra; N. S-nak. Négy hét múlva egy másik, 
ugyanazon nagy férfira vonatkozó közleménynyel egyidejű
leg fog megjelenni.

—  Koroncóra : T. K-nak. Nem adhatjuk egyikét sem.
—  Pesten : T. Gy-nak. Várnunk kell, hogy tér jusson reá.
— Pápára: K. L-nak. Ericson életirata már majd minden 

magyar napilapban megjelent, a másik meg inkább szak
lapba, például a „Term. tud. Közlönybe“ való lenne.

— Budára : Pr. Gy-nak. Rósz katona az, ki az első siker
telen ostromok után a várat bevehetlennek tartja, mert nem 
a vár bevehetien, hanem alkalmasint ö nem ismeri a haditu
dományok titkait. így van a poétával is a dolog ; hogy a 
Parnassnsra juthasson, tudnia kell, mily toliakból kell Pe
gazusa szárnyainak alkotva lenniök.

— Szathmárra: T. J-nak. Közléndjük, csak kérjük foly
tatását is. Egyúttal magánlevelet is küldünk, mellékelve 
belé a fényképeket.

—  Havannába : K. L. Gy. alkapitánynak. Becses leveleit 
megkaptuk a „Heti Posta“ számára. Visszautjában kegyed 
a lap illető számait Cork-Falmouthban fogja találni.

—- Paszlavszky urnák — Pesten : Kérjük, szíveskedjék 
minket szerkesztőségünkön meglátogatni.

—  Szathmárra : E. K-nak. Az oly külföldi könyvet bajos 
a könyvárusoknak visszavenniük, miután azt maguknak is 
hozatniok kell.

— N.-Váradra : Cs. M-nak. Nagyon jó mindakettő, s kü
lönösen az egyik érdekesen állítja elénk a török-magyar vi
szonyokat.

— Karancs-Keszire : Verseket nem unalomból я — „una
lomra,“ hanem inspirálóból, tehetséggel s tanulmánynyal 
mások gyönyörködtetésére kell írni.

— Pesten : Cz. K-nak. Olvassa el ön figyelemmel P. Szath- 
máry Károlynak a Kisfaludy-társaság által pályakoszoruzott 
„A beszély elmélete** cimü értekezését s a bírálatát meg fogja 
abban találni.

— Pesten: Z. N. L-nak. Efféléket már többször közöl
tünk, ezt is közöljük s hasonlókat ezentúl is közlünk.

— Bécsben : L. P-nek. Ha a célnak megfelelők, — igen.

A kiadóhivatal üzenetei.
— Bozsokba: Sch-r úrnak. Kiadóhivatalunk az illető 

lapra már rég előfizetett, miről az elémutatott nyugta győ
ződtetek meg.

U j d o n  e á g o k .
* (Otto wittdsbachi herceg,) királynénk unokafi

vére, m. hó 28-ikán Pestre érkezett, s másnap je 
len volt a képviselőház főrendi karzatán, hol gr. 
Andrássy Gyula szolgált neki fölvilágositásokkal. 
—  A z  egyiptomi alkirály pedig, ki most azért van 
Európában, hogy az európai uralkodókat m eg
hívja a szuezi csatorna megnyitására, e hó 5-ikén  
érkezik meg Bécsből fővárosunkba, s a királyi 
palotába szál).

* {Képviselőjelöltek.) A  kaposvári kerületből 
Horn Edét egy küldöttség kérte föl a képviselő- 
jelöltségre. Horn el is fogadta a jelöltséget. A  
nagy-kanizsai kerületben pedig Martinovita K á 
roly a baloldal jelöltje, m ig a csákvári kerület
ben, Madarász helyére, raindenképen jobboldalit 
akarnak m egválasztani: Sárközy Kázm ért

* (A z átalános munkásegylet alapszabályait) a 
belügyérség azzal a  megjegyzéssel küldte vissza,
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Sardou Victoria.
Nemcsak nemzeti színpadunkon; de Tháliánk 

vidéki templomaiban az utóbbi évtized legismer
tebb, legkedveltebb vígjáték költője egy francia 
volt, Sardou Victorin, ki a modern társadalmi 

gyöngeségeket 
ép oly szelleme
sen,mint a mennyi 
élccel s meglepő 
új oldalokról teszi 
nevetségessé. „Az 
idegesek,“ „A  Be- 
noiton-család“ s 
több más vigjáté- 
ka ismeretes min
den szinházláto- 

gató olvasónk 
előtt s kik e da
rabokon szivük 
szerint jóizííoket 
kacagtak , alkal
masint szívesen 
ismerik meg szer
zőjüket is köze
lebbről.

Sardou Páris- 
ban, 1831-ben 

született, s miként 
nálunk k i t ű n ő  
irodalom- történé
szünk : Toldy Fe
renc, vagy a franciáknál Sue Eugen, olejénte ö is 
az orvosi tanulmányoknak adta magát. E mel
let azonban szorgalmasan tanulmányozta a tudo
mányok és nn'ívészetek mindenféle más ágát is,

Sardou Victorin

mig végre a költészetnél állapodott meg s egy 
svéd tárgyú szomorújátékot költött, melyben — 
hite szerint — roppant újításokat vitt a színpad
ra. Ezen müvében tudniillik a mágnások húsz lá

bas verseket sza
valtak, a közne
mesek csak ale- 
xandrineket, mig 
a csőcseléknek öt
lábas j  am busók - 
kal kellett meg
elégedni. „Ufran“ 
cimü tragédiája 

azonban ezen 
lángeszű eszme 
dacára sem ara
tott sükert, s ezért 
Sardou most oly 
nagy buzgalom
mal feküdt neki a 
16-dik század ta

nulmányozásá
nak, hogy bará
tai állitása szerint, 
ez időtájt még 

hanglejtése is 
azon korszak szo
kása szerint hang 
zott. Kenyerét ha
vi szemlékbe irt 

cikkekkel és lexiconok számára dolgozott életira
tokkal kereste, mig estéit hol a nagy-, hol az olasz 
operaházban töltötte, mivel a zenét szenvedélye
sen szerette.
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De még a kis Gabriella is, — ki különben a | 
gyermekek átalános szokásaként nagyon szere
tett mindent máskorra halasztani, — most mind
ennek határidejéül azt tűzte k i : „ha majd Gyula 
bátyja megérkezik.“

Gyula pedig már üt éve volt oda, midőn atyja 
megbetegedett és elhunyt. Midőn a fehérhajú ag
gastyán halálos ágyán az ég áldását kérte nejére 
és gyermekeire, a három nővér felé fordulva még 
hozzá tévé: „Csak az vigasztal, hogy gondotokat 
bátyátok nemsokára anyátokkal együtt fogja vi
selni. Általam meg nem érhetett visszatérése, 
nemsokára örömet és boldogságot fog költöztetni 
a házba, hol én csak búbánatot hagyok magam 
után.

Az erre következett év közepe táján a kis csa
lád any ja fekete-pecsétes levelet kapott igen mesz- 
szi országból. Vasárnap volt, s az özvegy csak 
maga időzött otthon, mivel a leányok már kora 
reggel egyik rokonukhoz rándultak ki, a szép 
napot falun töltendők. Midőn estefelé az elégült- 
ségtöl egészen boldogan tértek haza, anyjuk mit* 
sem szólott nekik az érkezett levélről, azaz által 
okozott fájdalmat azonban mégsem birta egészen 
eltitkolni, minthogy szava reszkotett, s mert hal
vány arcán még látni lehetett a kiontott kények 
nyomait. A leányok öröme s nevetése egyszerre 
elhalt s aggódva faggatták anyjukot, ki végre 
igy szólt:

— Képzeljétek kedveseim; borzasztó álmom 
volt; úgy rémlett előttem, mintha már nem len
nének gyermekeim.

—  Távollétünk alatt tehát aludtál ?
Erre hallgatott az anya, mielőtt azonban nyu

godni ment gyermekeitől elvált volna, oly szo
katlan gyöngédséggel ölelte meg őket egyenként, 
mintha álma valótlansága felöl akarna meggyő
ződni.

Fia halála szivén találta az anyát, fájdalmát 
azonban teljes éréjével leküzdötte, hogy azt b á 
nyai előtt rejtegethesse. Nem gyermekeit féltette, 
mert tudta, hogy о csapás csak ö reá nézve ha
lálos, hanem hallgatásával magasabb célt óhaj
tott elérni. I gyanis a három nővér közt uralgó 
kölcsönös szeretet dacára sem volt köztük az 
egyetértés mindig tökéletes; Mariska, az ügyes 
himzöné, gunyoros modorával a nagyon érzékeny 
Zsófiát gyakran könyökig ingcrlé, míg más részt 
a mindkettejük által oktatott kis Gabriella a két 
tanitónö közt gyakran a legélénkebb vita tár
gyául szolgált, moly az anyának magát közbeve
tése nélkül néha valóságos civakodássá is fajult 
volna; az okos anyának azonban csak egyetlen

I szóra vált szüksége, hogy mindannyiakat hallga
tásra bírja: „Ugyan majd mit mond Gyula, ha- 
hogy hazatértekor igy találna benneteket?“

Az anya egészségét aláásó betegség váratlan 
gyors kimenetellel végződött. Hogy a szegény 
asszonyt az éj melyik órájában lepte meg a hi- 
degkezü halál ? ezt senki sem tudta. A bár mun
ka által kimerített két idösbik nővér csak akkor 
távozott el anyja beteg-ágyától, miután meggyő
ződött róla, hogy az mélyen alszik; midőn aztán 
reggel ismét ágyához léptek, halva találták őt. 
Jobb kezében kis szelet papirt tartott, melyre — 
halála előérzetében — már jóval elébb közetkező 
sorokat írt volt:

„Zsófia, Mariska ! Gabriellámat rátok bizom ; 
két néne nem sok az anya pótlására. Bárha erő 
sen meg vagyok róla győződve, miként rám em
lékezve békében fogtok egymással élni, mindaz- 
által megtörténhetnék, hogy a félreértés egy pilla
natában egymástól elválástok szavát kiejtenétek ; 
ekkor a testvéri köteléket többé nem csatolhat
nám Össze, mert már nem élek köztetek; élő sza
vam helyett azonban azon utolsó intésemet adom, 
nem parancsul, hanem kérésképen : bármi nagy 
legyen is háborúskodástok oka, ne váljatok el 
egymástól, mig Gyula bátyátok vissza nem tér.“

Miután Zsófiának könyzápora dacára sikerült 
anyjuk levelét, ennek utolsó hagyatékát, átolvas
nia, mindhárman térdre hullottak s hangosan zo
kogva esküvének meg, hogy szülőjük utolsó óhaj
tásának eleget fognak tenni,

Az anya temetése már végbement s a leányok * 
nak most arról kellett gondoskodniok, hogyan ren
dezzék be jövő életüket, munkával teljos és egy
hangú életüket. — Zsófia reggelenkint két órát 

! Gabriella tanítására fordított, ekkor aztán a kis 
j nővér Mariska keze alá került, ki öt a hímzésben 

oktatta, mialatt a fiatal festésznő majd egy le- 
ánynevelö intézetben, majd magánházakban 
adott rajz-órákat. Ebéd előtt rendesen mindhár
muk saját szobájába zárkozott, hogy háborítla- 
í ul dolgozhassék s csak estefelé jöttek össze, 
hogy varrásuk mellett csevegjenek.

Sokáig éltek igy együtt békében és barátság
ban, habár a gúny és érzékeny kedés némelykor 
kis feszültséget okozott is. Midőn azonban Ma
riska támadásai mind élesebbekké, mind kese
rűbbekké váltak s nevezetesen: miután Zsófia 
szegény kis kanári-madárkája is a csúfolódás 
céltáblájává lett, okkor a h gidösb b»ány fájdalma 
nem akart tovább iscs k kényekkel megelégedni

o . > *
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—  Tudod, — mondá ogy izbon Mariska, —  az a 
te kanárid köszvényes, én tehát odaadom a szom
szédasszony macskájának

—  Ezen nem csodálkoznám, — viszonzá Zsófia, 
reszketve olförmedésében, — mert hiszen te ké
pes vagy mindenre. Nem is vagy rá érdemes, 
hogy testvérem légy.

— Ez esetben nőm is lakik az ember együtt.
— En is épen erre .gondoltam, —  veté közbe 

Zsófia.
A szakadás megtörtént! A két nővér tovább dol

gozott, anélkül, hogy munkájáról föltekintett, 
vagy egymáshoz csak ogy szót is szólt volna. A 
szintén jelenlevő Gabriella nem merte ajkait meg
nyitni.

Mariska, hogy ha
ragjának szabad utat 
nyisson, egyszerre igy 
szólalt m eg:

— Oh, csak ma jön 
ne meg Gyula , mert 
holnap már nem le
szek itt.

E szavainál legifjabb 
nővérükre tekintett, ki 
föl som pillantva, pár 
könycseppet törült ki 
szemeiből.

— Miért sÍrsz У —- 
kérdé élénken.

— Azért, —  viszonzá 
Gabriella, —~ mórt tu
dom, hogy titeket mi 
sem szakíthat el egy
mástól , mórt Gyula nem 
jön meg ma, nem hol
nap, nem soha!

A két idősb nővér 
megiitődve tekintett 
egymásra s mialatt sze
meik némán kérdezősködtek], azalatt Gabriella 
ogy anyjuktól örökölt és testvéreitől ajándék-

K auk Az-túli
(„Hmm őseink földjéről“ c,

ban nyert szekrénykét keresett elő, melyben apró 
ékszereit Örzé.

—  íme nézzétek, erre akadtam egy Ízben, mi
dőn a szekrényke tükrét véletlenül eltörtem, 
— mondá olémutatta a fekete-pecsétes levelet.

— S te erről sohasem szóltál, — jegyzé meg 
Zsófia, kezébe véve a levelet, de még mindig ha
bozva azt elolvasni.

Azon levelet, moly a kis családot minden re
ménytől megfosztá Gyulát még valaha viszont
láthatni, a nővérek újra meg újra. végig olvasták, 
s csak most értették meg, mit akart anyjuk inon 
dani azon levél által, melyet elhidegült, holt ke
zeiben tartott. A két idősb leány nem mert egy

más szeme közé tekin. 
teni; végro is Zsófia 
törte meg a csöndet, ki 
Mariskára egy pillan
tást vetve, igy szólt 
Gabriellához:

. r
— En őt nagyon 

megbántottam; kérjed 
öt , hogy emlékezzék 
vissza szegény anyánk 
utolsó óhajtására.

A kis Gabriella alig 
végzé be engesztelő 
szavait, midőn a két 
idősb nővér már egy
más karjaiba borult.

— Soha, soha som 
bánthatsz te meg en
gem többé ! —• mondá 
Mariska.

—  En pedig sohasem 
gondolhatok többé ar
ra, hogy tőled megvál
jam, • mert most már 
jogunk sincs rá egy-

mástól elszakadhatnunk, mivel Gyula nem tér 
többé vissza! y r .

A Paris fölött april 15»ilikén látott északi fény.
Egyik régibb közleményünkben már ismertet

tük az „északi fénynek“ nevezett nagyszerű ter
mészeti tüneményt, azon alkalommal tudniillik, 
midőn Izlandnak vázlatos rajzát nyújtottuk.

Ily tünomény aprilhó 15-diliének éjjelén a mi 
égövünk alatt (hol az igen ritkán jelentkezik,) 
Páris fölött is mutatkozott.

Ez éjjel Páris láthatárát mindenfelől sürü fe

kete felhők bontották, melyek mögül mint zöldes 
világsugarakból szőtt óriási függöny emelkedők 
föl az északi fény. E világló függönyön minden 
második-harmadik percben rendesen megújuló 
hullámzást lőhetett észrevenni, mely hullámzás 
hasonlított ahhoz, mit a gőzösök járása okoz a 
vizek fölszinén.

Honnan eredt őzen világló sugár-özön У A föld-
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nek miféle rejtett erői teremték ezen világló fo
lyamot? — kérdi a francia tudósitó. Vájjon rósz 
idők előjele-é ezen tünemény, miként némely ter
mészettudós á Ilit ja, vagy maga a föld adá tudtul 
о jellel a bekövetkező viharokat? Földünknek 
rejtett agy velejét tán bomlott felfuvalkodottság 
köde szállta meg, hogy ragyogásban túl akart 
tenni a napon V avagy valamely szomszéd csillag

előtt akart tetszelegni, hogy villanytelt kebléből 
ezen tüz-függönyt varázsolta elé ?

A párisi északi fényt ábrázoló képünk Silber- 
mann pastellje (színes krétákkal eszközölt rajza) 
után készült, melyet ö a College de France egyik 
ablakában természet után vetett papirra. A tüne
mény april 15-dike éjjelén fél tizenegykor jelent 
meg az égen.

F о r g ti c h Z s i g in о n d.
(Történeti rajz.)

A bécsi reaetionarius kormány Báthory Gábor 
fejedelemsége alatt minden törekvését oda irá
nyozta, hogy a Bocskai-féle szabadságharc által 
alóla kiszabadult Erdélyt magához visszarántsa. 
Jó alkalmid szolgált erre a fejedelem erkölcste
lensége miatt élete ellen összeesküdt, több erdélyi 
urnák Magyarhonba menekülése, a kath. val
láson ejtett sérelmek, nevezetesen a jezsuitáknak 
és a kath. papoknak Erdélyből való kiüzésök, a 
császártól pártolt Radul oláh vajdának, Báthory 
fejedelem által országából való kiszalasztatása s 
ennek elpusztítása. Mátyás Forgách Zsigmondot 
nevezte ki fővezérré a fejedelem ellen. — For
gách 1611-ben jun. 29-én indult Kassáról 20 ezer
nyi seregével Erdély felé. Elején kedvezett neki 
a hadi szerencse, Kolosvárt, Gyula-Fehérvárt be
vette ; ezután Szebent, Radul vajdával egyesül
ten, kemény ostrommal sanyargatja vala. De az 
oly szép sikerrel megkezdett hadjárat rósz véget 
ért. Egyfelől Nagy Endre hajdúinak, másfelől a 
30 ezernyi sereggel rendelkező Omer basának 
közeledése, a veszélyben bátor fejedelmet fel
húzd itj a ; ez a királyi táborra rohan, s azt két 
részre szakasztja. Az egyik rész Nagy-Várad fe
lé futott, de a tatár csapatok céljaik elérésében 
megakadályozták; a másik rész Forgách Zsig- 
monddal a havasok közé menekült. Ott tévelygő 
sokáig a romsereg völgyekben, sziklákon. A kit 
megkímélt az ellenség, leterité azt az éhhalál 
Forgách maga is csak falevelekkel, gyökérrel, 
lúhussal fen tartva életét, vergődhetett hosszú Ht
jától ellankasztva, magához alig hasonlítva, éh
ségtől és szomjtól gyötörtetett seregével a vidorabb 
magyar földre, Maramaroson keresztül Kassára.

1612-ben annyira változtak a viszonyok Er
délyben, hogyanagy Bethlen által fojedolomségé- 
től megfosztott Báthory Gábor Forgách Zsig
mondiéi kért segedelmet, mit ez meg is adott, két-

ezernyi hadat küldvén számára Nagy-Váradra 
De mivel Báthory e hadat csak a mezőn, nem a 
városban, szállásoltatá, s mivel a törökkel való 
kiengesztelödés végett már a várat is szándéko
zott emennek átengedni: a csapat őt nem támo- 
gatá. itt öletett meg Báthory nemsokára Szilasy 
és Ladányi hajdukapitányok által.

Ezek után Forgách a nagyon elszaporodott és 
többnyire rablásból élősködő hajdúk eltörlésére 
és feloszlatására forditá munkásságát. E végből 
1615-ben az észak-keleti országrész rendéit Kas
sára gyüjté. De a rendek, mivel a hajdúkban az 
alkotmány megóvására hathatós eszközt láttak, 
ezek eltörlése ellen ünnepélyesen óvást tettek.

1618-ban végre Forgách Zsigmond is megérte 
a legnagyobb kitüntetést. A pozsonyi országgyű
lésen TI. Ferdinándnak királylyá kikiáltatása 
után Forgách, Erdödy Tamás, Battyányi Ferenc 
és Török István jelöltek fölött, a nádorság méltó 
ságával tiszteltetett meg.

Az 1619-iki hongyüléson mint elnök működött.
Hz időben vette kezdetét a csohek fölkoléso — 

a harminc éves háború. A cseh, morva, osztrák 
rendek Ferdinándot királyi méltóságából ki vet
keztették, s Forgách nádort fölszóliták, hogy, 
nemcsak hogy Ferdinándot ne támogassák, liánom 
az 1608-ban kötött szövetség értelmében, szom
szédi barátságuknál fogva, a magyarok hozzá)ok 
csatlakozzanak. — Forgáchnak ez időtől nehéz 
szerep jutott; mint közvitetö a király és nemzet 
között kitartó orélylyel oda működött, hogy az 
annyira zaklatott nemzetnek meghozza a béke 
olajágát. — A nádor államférfiul eszélylyol készí
tett válaszában tudtul adja a szövetséges osztrák 
rendeknek, miszerint a magyar nemzet nem szán
dékozik megsérteni a szomszédi barátságot, sőt 
rajta lesz, hogy a béke mielőbb helyreálljon : e
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célból működni is log a nemsokára összehívandó 
országgyűlés.

1619 bon alkotmányos törvényeink ismét meg
támadtalak az ármány szövevényesei által. A 
protestáns vallást, s ez által az 1608-iki törvénye
ket, nagy veszély fenyegette; száznál több pap 
kiüzetett, több prot. templom elfoglaltatok, a vá
rakba ismét német kapitányok alkalmaztattak; 
a virágzásnak indult Erdély ügyeibe, Homonnay 
György betörései által, intéző szellemként avat
kozott az irigy reactió. Mindezek miatt Hetiden 
Gábor a joguk érzetétől neki bátorodott protes
táns rendekkel, miután hadaival rövid idő alatt 
egész felső Magyarországot —■ Pozsony kivételé
v e l— könnyen elfoglalta; a fenyegetett Slézia, 
Morva- és Csehország segedelmére sietett.

Pozsony vára Forgách nádor, Pálfy István és 
Révay Péter koronaőrök hatalmában állott. Fer- 
dinánd király Tieffenbach alatt pár ezer labancot 
küld vala a Bethlen katonái által szorongatandó 
vár védelmére. De a polgárok be nem eresztet
ték a németeket, sőt megjelenésüket megizenték 
Bethlennek, kinek egy dandára megtámadta eme
zeket s nagyobb részét fölkoncolta. Nem sokára 
megérkezett maga'Bethlen is 15 ezernyi seregével 
s a város polgáraitól tárt karokkal fogadtatott. 
Л fejedelem ezután a várat kérte föl, biztosítván 
a nádort, kit a maga részére igyekezett hajlítani, 
hogy mindent az ő hire és megogyoztével kivan 
tenni, miután ő nemzete szabadságának helyroál- 
litása végett fogott fegyvert. A nádor maga is 
belátva Bethlen állításainak helyességét, engedett 
a kérelomnok. Bethlen pártjára állván, ennek ké
relmére Pozsonyba országgyűlésre hivta meg a 
rendeket. Itt a nemzet közjólétének legmagasabb 
becse lebegett előtte — a béke. Mint közbenjáró 
a király és nemzet között azon igyekezett, hogy 
mind a rendeket, mind Ferdinándot a békeérte
kezletre hajlandóvá tegye.

Először mind a két helyen céljaiban előhala- 
dott. De később, midőn a pozsonyi rendek a val
lási és nomzoti sérelmek megújításai miatt fölzaj
lottak, Forgáchnak a logorélyosobben kell vala 
működni a felháborodott kedélyek lecsendesité- 
sében. A rendek ugyanis az említett sérelmek 
miatt Ferdinándot a királyságtól is megfosztani 
szándékoztak, már a koronázási feltételek meg
vitatásába is bocsátkoztak, s uj nemzeti királyt 
akartak választani. Ekkor Forgách tiszte és ál
lásánál fogva erélyesen közboveté magát a tör
vényes király mellett, s élete is veszélybon forog 
vala, ha bátorsága által a veszélyt el nem távoli- 
lotta volna. Ily állapotban a békoalkudozások

majd Fordinánd, majd Bethlen részéről sokszor 
félbeszakasztattak. E miatt Forgách a fejedelem
től egészen elhajlott.

Es ez Bethlennek kárára is volt. Mert Forgách 
Bouquoi kíséretében visszafoglalta Pozsonyt, Nyit- 
rát, Ovárt és Nagy-Szombatot. Ezek után pedig 
a nádor Érsekújvárt szállotta meg, de gyöngél- 
kedése miatt a vár ostromoltatását Bouquoirahagy- 
ta, kit Bethlen katonái elfogtak s megölték. For- 
gách magát Nagy-Szombatba vitette, hol hirtelen 
szélhüdés miatt élni megszűnt 1621. év jun. 30. 
Holt tetemei, végső rendelése szerint, Sárosme
gyében fekvő Hertneken, fényes sírboltjába, té
tettek örök nyugalomra, talán bebizonyítani, 
mily kedves volt az elhunytnak életében azon 
hely.

Forgách ama vas idők lelke szerint a harcok
ban kitünöleg képzett férfin volt. Sokszor győ
zött, de voltak szerencsétlen kimenetű csatái is. 
Politikai jelleméről bármikép is vélekedjenek 
némelyek, mindenesetre nagy tehetség volt. A 
nádori hivatalt oly időben viselte, midőn a király 
és nemzet nem álltak egy alapon, midőn a hata
lom a nemzet érdekével ellenkező irány és cél 
felé törekedett. Mint nádornak tehát egyengetni 
kellett az utat a kiegyenlítés és béke célpontja 
felé, és ezt következetesen, államférfiul lolkület- 
tel és oszélylyel tette is. Egy részről küzdött a 
cseJszövő kormány politikája ellen, midőn az el- 
bizottság átkos percében a nemzet jogait szétté- 
pettnek óhajtották nyilvánítani, másrészről félte
nie kellett a forradalom szellemétől ihletett nem
zetet a talán bekövetkezendő, megsemmisítő bu
kástól. Bátorság, hazafiui kötelesség érzete, okos
ság és kitartó erély jellemzik Forgáchot.

Mint magánember szeplőtelen. Házi szentélyé
ben nyájas és barátságos volt. Három nőt szám
lált : Losonczy Katalint, ki által Szalánc várának 
birtokába juta, Thuróezy Zsuzsánát és a neves 
Pálffy Katalint, ki férjének elhunyta után egy 
évvel, ennek örök nyugalmáért nagy halotti tisz- 
toltetést tartott Nagy-Szombatban.

Említésre méltó még, hogy Forgách Zsigmond 
előbb protestáns vallást követő volt, de Luther 
tanításától a nagy Pázmány által elvonatva, szo
ros védelmezője lett a kath. hitnek. Több egyház 
omolkedott bőkezűsége által, melyeket testvére 
Ferenc cardinális szentelt föl. Régi nemzetségé
nek kincs és vagyon által emelé fényét.

Mindezek a hazafiui érdem és polgári erény 
koszorúit övezik a nagy és nemes alak homloka 
körül!

Thnkó János,

»43
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Hinni őseink földjéről.
I. I utolsó részo a cserkeszük és csecseneok hegyeivel

Veresagin Vazul orosz tudósnak igen érdekes, | határos, klasszikus hirií Georgia fővárosától, a

Kaukaz-liili tatár főilök. („Hmm őseink földjéről“ e cikkhoz.)

•1864- s 1865-ben tett Kaukazuson-túli utazása I Kóma [tártjain levő Magyar ősváros romjaival 
közelebb jelent meg francia nyelven. Utazásának | egy hosszasági ̂ vonalban fekvő Tiflisztöl az öv-
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meny-tatár Sukháig terjed, azon földeken ke
resztül, melyeknek részben ma is nomád lakói
val a mi őseink a Káspi tengerpartjain időzésük- 
kor nemcsak okvetlen érintkeztek, kiknek törzsei
vel igen valószínűleg gyarapították is honfoglaló 
útra kelt saját harcos törzseiket, s kikkel fájunk,

rajzokkal kisért Kaukáz-túli jegyzetei, melyek
ből itt az örmény föld tatárjairól, aztán a sukhai 
sajátságos és nem költészet nélküli vallási szer
tartásokról szóló részeket adjuk.

A Tiflisztől Sukháig terjedő vidék lakosai — 
úgymond Veresagin — tatárok és örmények, a

V két levél. (Unsonciniü elbeszélésünkhöz, ;i hiponö

ha nem is egyenes leszármazási, de legalább 
nyelv- és szokás*rokonságban van.

Minket, magyarokat, tehát már ezeknél fogva 
is, más népeknél jobban érdekelhetnek Veresa
gin Vazulnak természet után készült érdekes

két faj azonban soha sem fog összeolvadni. A 
tatár nevezet alatt nem a tudomány, hanem a 
szokás számtalan és roppant kiterjedésű népsége
ket ért, melyek egyes törzsok- vagy csapatokban 
a Fekete- és Káspi-tengertől a japán és az ok-
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hocski tengerig szervák el. Л valóságos tatárok 
a nagy mongol nemzethez s a Kaukáz környéki
től különböző emberfajhoz tartoztak. Dzsingisz 
khán és fia azonban az északnyugati ázsiai népe
ket is meghódítván, ez időtől fogva a terk, terek 
vagy török eredetű népeket (nekünk magyarok
nak ezen közel rokonainkat) is egyszerűen csak 
tatároknak szokták nevezni.

Kint a vidékeken a tatár a világért sem ele
gyedik össze az örményekkel, sőt még a váro
sokban is, hol kényszerülve vannak egymással 
érintkezni, nemzetiségi elvegyíilésüket mindenkép 
kerülik.

A tatár falvak lakait házaknak nem nevezhet
ni ; inkább barlangok ezek, a föld színe fölé alig 
nehány hüvelyknyire emelkedők, melyek hom
lokzata s ajtaja gerendákból készült; oldal-bejá
rásuk egy, vagy néha két szobába vezet, a tulaj
donos kényelem-szeretete szerint. Belül is láthat
ni gerendázatot, mely a nyomorú alkotványt ösz- 
szetartja. A mennyezeten egy lyuk van hagyva, 
mely egyszerre ajtóul meg kéményül is szolgál, s 
ha esik, a viz bőségesen csurog be ezen ablakon 
vagy lyukon. A gerendákhoz kötelek vannak 
erősítve s ezekről lógnak le a szükséges házi sze
rek, mig egyik szögletben a lakók ruházata s 
fegyverzete hever halomban. A tűzhely a ház 
közepét foglalja el, mely fölött háromlábú állvány 
fölé illesztve van a serpenyő, s ezalatt, fa hiányá
ban, marha-tőzeggel tüzelnek. E tüzelő szer füstje 
marja a szemet s bűzével rontja a tüdőt s egyet
len kijáró útja a föntebb említett lyuk lévén, 
képzelhetni, mily tartózkodás eshetik ily lakásban.

A tatárok lakásai ezen nyomorult voltának oka 
kétségkívül azon szokásukban rejlik, hogy nyá
ron át tartózkodási helyet változtatnak. S való
ban nyáron át ezen alacsony fekvésű vidéken a 
hőség elviselhetlen, mihez még az uralkodó lázbe
tegségek is járulnak ; másrészt azonban igaz az 
is, hogy a földet termékenynyé lehetne változtat
ni, réteket, kerteket, erdőket s igy üde levegőt 
lehetne elővarázsolni, hahogy a szomszédos hegy
ség vizei futását ide terelnék; hanem erre vállal
kozóbb, szorgalmasabb nép volna szükséges.

A tatár annál jobban szeret az egész télen át 
hitvány gödrében csenevészni; ezen időszak — 
szerencséjére ! — nem igen hosszú, s a mint aztán 
megérkezik a nyár, felvonul a hegyekbe, hol 
nyolc hónapon át helyről-helyre vándorol. Ezen 
egész időszak alatt szomorú téli lakása elhagya- 
(ottságban s üresen marad, mert abból nem csak 
a háztartás minden oszközét, hanem mindent ma
gával visz, a mi csak elcipelhető, mert bármi cse- 1

kélységet — ha csak rongy lenne is a z— hagyna 
otthon, távolléte alatt bizonyára ellopnák, sőt ma
gát a kunyhót is lerombolnák saját földiéi, ha
hogy annak anyagában lenne bármi értékesb. A 
tatárok itteni építkezésének a röstség mellett te
hát a bizalmatlanság is nyújt irányt, s hogy más
ként építkezzenek, tatárjainknak más szokások
kal kellene birniok.

Ifjú s vén türelmetlenül szokta várni a tavasz 
visszatértét, ekkor aztán mozgalom támad a ván
dor népben, a szükséges és haszontalan tárgya
kat tevék, lovak, szamarak, ökrök, sőt tehenek 
hátára is rakják, s a költözködők hosszú szalagja 
erre azon pusztaságon vonul végig, mely a hegy
séget szegélyzi.

Utazásom alkalmával, — jegyzi meg Veresa- 
gin, — több költözködő tatár csapattal találkoz
tam. Az egyik Elisabethpolhoz közel, — moly 
utamat keresztben vágta át, igen hosszúra nyúlt, 
s bizonyára több szomszédos falu lakosaiból ál
lott, minthogy maguk tatárjaink is nemcsak mu- 
latságosbnak, de egyszersmind biztosabbnak is 
tartják nagyobb csapatokban útazni, mivel ilyen
kor saját honfitársaik által is könnyen megtá- 
madtathatnak és kiraboltathatnak.

A költözködők mindegyike legjobb ruhájába 
volt öltözve, talán azért,hogy a hegyek közé ván
dorlást bizonyos ünnepnek tekinték, vagy hogy 
féltek tőle, hogy öltözetük a málha közt elsik
kadhat. Menetük víg és zajos; a karaván élén a 
lovak ügetnek, melyek közt igen szép példányo
kat láthatni, miből az következik, hogy a kiköl- 
tözködők közt beke (nemes ember) is van. (V áj
jon nem innen származik-e a keleten szokásos 
bég =  előkelő, s a nálunk gyakori Béke csa
ládnév V —  Szerk.)

A  békék nem szoktak a többi néppel együtt 
járni, hanem ezt rendesen megelőzik, követtetvo 
elsöszülött fiaik, atyafiaik és barátaik által, mig 
mögöttük nejeik, leányaik és ifjabb fiaik jőnok. 
Egyik képünk ily tatár bekének Veresagin által 
rajzolt arcképét adja, mely annyira magyaros, 
hogy bátran oda lehetne megyeházaink termeibe 
akasztani, municipális szónokaink közé.

A tatár nők férfi módra ülnek a lovon, csak
hogy kengyelük igen rövid ; nyergeik gazdagon 
hímzettek, kantárjaik s zabláik pedig arany- és 
ozüst-ékitményektöl ragyognak. Az asszonyok 
fejéhez szép tűkkel hosszú fátylak vannak erő
sítve, melyek egészen a földig érnek lo. — Másik 
képünk egy tatár boko nejét állítja elénk, kinek 
arcvonásai kétségkívül megváltoztatják a kolct- 
ázsiai tatárok arcvonásairól oddig volt fogai-



mainkat, habár népünk szájában mégis gyökere
zett a „ kutyafej ü tatár“ elnevezés.

A béka után baktattak a parasztok, liahogy sza
bad igy novozniink ezen félig lovag, félig pásztói- 
népet. A férfiak egy része gyalog jár, a többi 
a mai has állatok mellett lovon. A szőnyegekkel 
beborított és szalagokkal felcicomázott magaske- 
í ekii kenetlen szekerek (ctvb) rettenetes nyikor
gást visznek végbe; ezekben vannak a gyerme
kek és az ifjabb nők, kiknek szép fekete szemes 
mosolygó arca gyakran kikukkan az ekhós sze- 
kér ogy-ogy nyílásán át. Más, egyszerűbb sze
kereken a ven asszonyok s aggastyánok hever
nek, kik már sem gyalogolni, sem nyeregben ülni 
som bírnak, s[kiknok kiszáradt lábszárai két oldalt 
lológnak a szekér oldalaiból.

így utazik a népség. Ha azonban a tatár nő 
sem nem vén, sem nem oly szép, hogy az idege
nek pillantásait maga iránt lebilincselhetné, ak
kor ő is lóra veti magát, s arcát sem fátyolozza

H A Z Á N K S

A színekről.
A 19-ik század, valamint sok egyébről, úgy a 

„szinnyolv“ -ről sem tulajdoníthatja magának azon 
érdemet, hogy ez is százada, gondolkozásmodjá- 
nak egyik kifolyása ; mert már az ó-korból bírunk 
adatokkal, hogy a színek megválasztásánál kü
lönböző szempontból indultak ki az emberek, s 
azoknak ogy, vagy más jelentést tulajdonítottak.

Azon szinokről emlékezünk meg ezúttal, me
lyek már a régieknél is a főbb színekhez tar
toztak.

Két oly lobogót bontunk ki, melyek egyikének 
jelentése és használata ellen még országgyűlésün
kön is történtek felszólalások.

Ennyiből tudhatja az olvasó, hogy az egyik lo
bogó hazánké : vörös, fehér és zöld ; a másik az 
osztrák s azelőtt német császárságé : a sárga és 
foketo.

Elemezzük e lobogók színeit egymásután.
A vörös a régieknél a tüzet jelképezte, s ez a ! 

megszentelés és újjászületés symboluma volt. 
Ezért égették meg halottaikat. Ki nem tudja, hogy j 
az indus nők még ma is azon máglyákra ugra
nak, melyeken elhalt férjeik égettettek meg, mert 
hitük azt mondja, hogy igy leikeik megtisztulva 
jutnak az égbe. Az ind mythologiában Visnu, a 
legfőbb isten, skárlát ruhában festetik ; a görö
gök Zeiist, a rómaiak Jupitert, valamint többi is
teneiket vörösre festették ünnepélyeik alkalmával.
A királyok és papok, mint iston helyettesei о föl
dön, bibor-ruhát viseltek s főpapjaink még jelen

leg is viselik. De a vörös vért is jelentett, 
és ezért Marsnak is volt szentelve. Hazánk 
történetéből ismerjük, hogy a vörös zászló és vé
res kard milyen jelentéssel bírt. Szerelmet is je
lentett о szin, mert a rege szerint a piros rózsa 
Vénusnak tövis által okozott láb vérzéséből szár
mazott. Ezért szenteltetett a rózsa a szerelem is
tennőjének.

A fehér az ártatlanság és tisztaság jelképe, s 
átalában véve jót jelentett minden népnél.

A  rómaiaknál Jupiter, a görögöknél Zeíisz egy 
jelentésű volt a nappal, mely tiszta, ment a leg
parányibb folttól. Rómában az újonnan föllépett 
konsul január 1-én teljesen fehér öltönyben és fe
hér lovon léptetett a Kapitolium templomába, 
mely Jupiternek volt szentelve, a fehér lóval 
együtt. Apollo ezüst lanttal festetik. Aurora feje 
felett a hajnali csillag ragyog. „A  jeruzsalemi 
papok annak szinét viselik, kinek ruhája fény,“ 
mint mondja a zsoltárok könyve. E szerint a fe
hér szin az istenséget jelezte, do egyszersmint a 
béke hírnöke is ez. A cimberek, ha ütközeteik 
közepette a fehér paizst felemelték, békét jelen
tett. A fehér zászló kitűzése is ugyanezt jelentette 
hajdan is, s ezt jelenti ma is. A bűnösnek, ki a 
vesztőhelyen áll, fehér kendő lobogtatásával ad
ják tudtúl megkegyelmoztetését. A régiek a sze- 

1 rencsés napokat fehér, a szerencsétleneket pe
dig fekete vonással jelölték.

A zöld a remény jelképe.
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maiatlaimak fog tetszeni; a mi Mephistónkban egy 
szikrát sem fogunk látni a sátánból; a mi Nelus- 
kónkban nem fog folyni afrikai vér; szóval, a dal
műi alakok egész légióját kell sok időre nyuga
lomba helyezni, miután az emberi természet nem 
hamar feledi a jót, ha — nincs jobb.

Hanem — s ez most még szerencse! — a mi 
színházunk múzsájának kettős mérlege van, s a 
mennyit veszt súlyából az egyik fele, annyit nyer 
rendesen a másik. A dráma — ha egy kicsit becs- 
vágyasabb lélek száll bele, — e naptól fogva 
könnyebben nyerhet fölényt, miután becsét senki 
sem kivánta par force devalválni, s van is alkalma 
megmutatni, hogy sokat ér, miután Moliére egyik 
legjelesebb vigjátéka, a „Tudós nők“ épp most 
jelentek meg színpadunkon, Arany László igen 
jó fordításában.

Ki ne gyönyörködnék az elévülhetlen Phila- 
mintban, ki a nő-akadémiát tervezi a francia nyelv 
átalakítására, e képzelődő nő, kinek annyi értel
me és Ízlése sincs, hogy'egy rósz poéta silány ver
seit felismerjo ? vagy Belise ben, ki magát ró
zsaszín léleknek képzeli s azt hiszi — szegény 
vén leány! — hogy beléje minden férfi szerelmes? 
vagy a beteges érzelgésü Armande-ban, ki ma
mája betegségében oly hűségesen és oly szeren
csétlenül osztozik ? Vagy a pávatollas Trissotin és 
az arrogáns Vadiusban, e két ostoba tudósban, 
kik egymás silány verseit kölcsönösen dicsérik, 
s aztán összeveszve a nők előtt, épp oly kölcsönö
sen piszkolják egymást? Vagy mellettük a józan 
értelem ama két kedves ifjú képviselőjében : Cli- 
tander és Henriette-ben, kik — bár a tudós nők 
és fűzfapoéták boldogságuk ellen esküdtek — 
végre is megnyerik, mert megérdemlik egymást ?

Vannak, kik gyönyörködve e mű komikus 
jellemein, tanulságát félreértik, s azt mondják: 
ime, Moliére, az] emberi gyarlóságok és hóbortok 
e mély ismerője, a költészet hangján hirdeti szin
tén, hogy a tudomány nem a nőknek való, s elég
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i nekik annyi, hogy „megismerjék a rostát a szi- 
tától.“ Ezt azonban csak a prózai apa, Ohrysal 
mondja igy, ki tudákos neje és lánya miatt elég- 

1 gé elkeseredhetett. Maga Moliére azt hirdeti e 
* vígjátékkal, hogy a nőt az a tudákosság rontja 
; meg, mely a képzelődést táplálja és a gondolko- 
I zást félrevezeti, és a mely kórság ellen nincs más 
I gyökeres gyógyszer, mint a valódi műveltség, 

mely — amazzal ellenkezőleg — az Ítélő tehet
séget fejti s az értelmet helyes gondolkozásra 
szoktatja.

E vígjáték intése az: legyenek a nők müvei
tek, és ne félmüveitek: tudjanak Ítélni, és ne kép- 
zelegni; mélyedjonek be az ismeretekbe, mert 
ha csak fölszinén maradnak: akkor a hóbortok 
nevetséges lejtőire jutnak.

A „Tudós nők“ igen mulatságos vígjáték, s 
hatása sokkal nagyobb, mint „A  mizantrópw-é, 
melyet főleg csak írók méltányolnak jollomraj- 
zaiért, mig a közönség, molyTcselekvényt keres, 
ennek hijját ürességnek tekinti.

Mig a nemzeti színház Moliére-rel táplálkozik : 
%a népszínház a bűvészeire adta magát. Méhay 
francia szemfényvesztő Hermannal versenyez 
benne: győzzön az ügyesebb! Kőmives vidéki 
színtársulatának pedig meg kellő hátrálni előttük, 
mivel a színházi bizottság úgy vélekedett, hogy 
oly épületben, melyen ez áll : ..liazafiság a nem
zetiségnek,“ hamarább lehet engedélyt adni ide
gen bűvészeknek, mint egy magyar színtársu
latnak.

Sajnáljuk különben, hogy ezt a kis tért is, me
lyen e sajátszerű atyáskodást mogemlitök, nem 
inkább a történeti társulat számára használtuk 
lel, mely most tartá évi közgyűlését gr. Mikó Imre 
elnöklete alatt, érdekes felolvasásokkal s elég 
kedvező részvét mellett. E társulat folyvást buz
gón és sikeresen működik, kutatva a múlt bá
nyáit, melyekben még annyi kincs hever isme
retlenül.

V e g y e s  к ö и 1 e ni é fi у e k.
Történeti naptár. Junius ■>. Didius .Tulianus 

császár kivégeztetik 193. *— A Oirondiak bukása 
1793.

3. A keresztes-hadak beveszik Antioch iát 
1098. •— Alvinczy győzelme Charleroinál 1794. — 
Ausztria felszólítja Oroszországot a Dunafejede- 
lemségek elhagyására 1854.

4. Magentai csata 1859.
5. A szentlélek megszállja az apostolokat 29.

6. Mohamed 632, Ariosto 1533 f f . — Koscíus 
ко győzelme Skalmirznál 1794.

7. Sarolta, Miksa mexikói császár neje szüle
tett 1840. — I. Lipót császár született 1640.

8. Ferenc József osztrák császár Magyarország 
királyává koronáztatik Budapesten 1867. A 
zsandárság Ausztriába behozatott 1849. — Az 
első rózsa kinyílt Franciaországban 545.

Ivözli I . .1.
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* (A sidmi és hasonló ikrek). Mi már ismertetők 
képben is a siámi ikreket, de újabb időben 
ismét sokat foglalkoznak velük a lapok és szak
tudósok, különösen egymástól való elválasztásukat 
illető véleményekkel, minthogy azt a testvérek a 
sok ollenzés dacára mindenkép sürgetik s óhajtják. 
Érdekes tehát tudni, hogy a siami ikrek nem az 
első összenőtt ikrek, mert már gyakrabban fordul
tak elő ily esetek. így Berry tudor az edinburghi 
egyetemhez intézett levelében emlitést tesz két 
leányról, kiket sokáig szoros figyelemmel tartott. 
Hét évet éltek s háttal össze voltak nőve, de külön
ben a legjobb egészségnek örvendtek. Ha az egyik 
evett, jóllakott a másik is, s mégis egészen külön
böző temperamentummal bírtak; sokszor az egyik 
mélyen aludt, a midőn a másik ébren volt. To
vábbá 1701-ben hazánkban is született két iker
testvér, szintén hátukkal egymáshoz nőve, kik He- 
lén és Judith név alatt voltak ismeretesek. 1723-ig 
éltek. Némely betegséget csak egyenkint érzének, 
másokban, mint p. szélhimlőben, mindketten együtt 
sinlődtok. Judith gyengélkedő volt, feje mindig 
mellére lógott, Helén pedig izmos és erős testalkatú* 
Az előbbi egészsége mindinkább fogyott, mig 
egyszer csak a másik is kezdett gyengülni s test
végével együtt egy időben megszűnt élni. - - Ame
rika déli vidékein, Sir James Simpson szerint, él 
két, hasonlókép egymáshoz nőtt leány, kik 1856- 
ban születtek. Ha civakodnak, a mi különböző 
természetüknél fogva nem tartozik a ritkaságok 
közé, akkor liátrafelé ütnek kezeikkel; járásuk 
nagyon furcsa; ha az egyik olöromegy, a másik
nak hátrafelé kell szaladnia, de egyiránt könnyen 
teszik e mozgást; hanem már ezeknél nem lakik 
jól az egyik, midőn a másik eszik. Ezenkivül 40 
évvel ezelőtt Párisban mntattak ily ikreket Rita 
s Christiana névvel. — De legnagyobb érdeket 
költött a Genuában 1617-ben született, összonött 
ikerpár ^Lazarus és Oollorodo. Nem azért, mint
ha más ritka tünemények mutatkoztak volna raj
tuk, vagy a tudomány több érdekkel foglalkozott 
véllek; hanem Írattak vastag foliansok, mivel 
a papság nem tudott megegyezni: a csecsemők 
együtt vagy külön korosztolondők-e? Midőn már 
az ikrek rég ol voltak temetve s feledve, még ak
kor is folyt a harc.

— (A bálna.) A közönséges vagy grönlandi bál
na, moly nők feje testének ogy harmadát teszi, 
50— 70 láb hosszú. Fogai nincsenek, de о helyett 
vannak nagy mennyiségben az úgynevezett szilák» 
melyek cafrangokban végződnek, szálas szaru
anyagból állanak és a foghús meghosszabbításának

tekinthetők. Ezen szilák — ismeretesek halcsont 
név alatt — arra szolgálnak, hogy a kis állatok viz- 
iváskor a szájba ne juthassanak. A bálna táp
láléka részint halakból, főképen pedig kis puhá- 
nyokból áll. Bőre igen vastag, és nagy mennyi
ségű halzsírt ád : 120 tonnát is egyetlen állat. Ezen 
állat ezelőtt más tengerekben is gyakori volt, most 
azonban az emberek sokszori megtámadásai elől 
a legtávolabbi északba vonult, de már itt is mindig 
jobban és jobban veszni kezd.E hal csontja neveze
tes kereskedelmi cikk.—Haabálna szigony-gerely - 
lyel találtatik, leginkább a fejjel előre igen sebe
sen és nagy mélységre, a vizbe lebukik. Az izom
erő, melyet a bálna akkor kifejt, igen-igen nagy 
lehet, főképen ha az állat vizforgatag alatt van. 
Gyakran az állat oly sebesen ereszkedik le, hogy 
magát nagyon megsérti, ha nagy mélységben a 
tenger fenekére akad; egy bálna pld. ily módon 
800 fonalnyi mélységben összezúzta koponyáját. 
Húsz vagy több perc elteltével a bálna megint 
a vízfelületre jön lélegzetet venni és akkor ül
dözői egy másik támadást intéznek ellene, ezen 
műtét addig folytattatik, mig az állat erőködés és 
vér vesztés következtében kimerült. Farka igen 
hatalmas fegyver a megtámadásra és védelmezés- 
re ; farkának egy ütése gyakran sajkákat össze
tör, sőthalóknak is kárt okoz. — Közli: Niyrinyi 
József.

'* (Drága ágya.) A londoni Towerben láthatni egy 
nagy ágyút, melyről a felügyelő azt mondja, hogy 
ez arany és más nemes ércekből készült. Állítják, 
hogy a zsidók 20,000 fontot Ígértek, noha az eb
ből már levágott 12 ujjnyi darab értéke 8000 font 
sterlingre rug. E nevezetes ágyú feliratából kitű
nik, hogy azt Mohammed, ííamzct Allah fia önteté, 
és Soliman zultán, Selim íia parancsára a 927-dik 
évben (1530.) egy indiai támadáskor használtatott  ̂
ésAdem bevétele alkalmával 1839. január hóban 
a Smith H. kapitány parancsnoksága alatti expe- 
ditio által foglaltatott el.

(Uoeg óra.) Az ernstbrunni üveggyárban, 
Csohországnak budweisi kerületében, egyik üvog- 
köszörülő ezelőtt több évvel egy inga- órát ké
szítetett üvegből. Alkatrészei, az acél-rugonyok 
(tollak) kivételével, csodálatraméltó művészettel 
és hihettlen türelemmel fehér üvegből vannak 
metszve és készitve. Az üveg- ingának kellemes 
hangzása egészen elüt az ismeretes érc-ingák 
ogy hangú, kellemetlen ketyegésétől. A siker 
által indíttatva, a gyártulajdonosaj Blechinger úr, 
őzen bámulatraméltó műnek készítőjét közelebb 
még egy ilyennek készítésére kérte föl. — ( L.D.)





l.ogv m iveU  2uk paragraphs némely pontjai az í után -  és mindig későn —  azt kell kérdeznünk • 
ogyletml&ödését a politikai térre ia ki akarják miért nem tiltjákmeg a szolgálaton
terjeeztepk tehát vagy twztán közkereseti, huma- kívül a fegyverviselést? -  ' 8

“ ‘I h Á Űk í t kv»Ẑ l n Í V , a * (Л ^  opemsiinkdzat) m. hé 25-ikén 
szabályokat, vagy pedig külön szabályokat dől- nyitották meg. Ez Bécs egyik legkiválóbb énfl- '
gozzanak ki,melyekből nemcsak a politika által lete, kivált h f nem külsejét, banem a belőn öm -

* (A keUtdtahitvpeditii'japril21-ik<JnérfceHtt bvéban kesdtek. A * épít* folypm kа ы Г р в  
Smgaporeba, bol Xántus hazánkfia is hozzá csat- építészek, szobrászok és festészek egy része meg- 
lakozott. A z utazók egészsége jó  volt. Nyolc na- halt, s újak váltók föl az elhunytaké A  megnyt-

* » * № * * . Á tó«  ünnepély szerfölött fényes* volt A  ház előtt 
(FbMrmgéi wU)e hó 27-ikén Kétegyházán. sok ezer ember tolongott, s az óriási teremben a 

М Й1 ej?“  érették, s a rázkódás az erő- bécsi közönség disze volt jelen. Miniszterek 
sebbek közé tartozik. A  hullámzás éjszakról jött (köztük bónyay, Festetics,) diplomaták, tábomo- 
déli irányba. Ugyanakkor B.-Csabán és vidékén kok, pénzügyi előkelőségek stb. foglalták el a 
is igen erős földrengést éreztek. páholyokat. Kevéssel hét óra után megjelent a

(A képveielőházban) az igazságttgyér m. hó császári pár is, a hannoveri király és a trönörö- 
20-ikén terjesztő elő az első törvényjavaslatokat kös kíséretében. Wolter к. a szavalá az ünnepi 
a bírói hatalom gyakorlásáról és a bírói felelős- prologot, melyet Dingelstedt készített. A  bécsi 
ségi ő/^  „  , ,  A a laPok azonban igen gáncsolják e mü es^mesze-

(Erzsébet külváros.) A  máj. 28-ki pesti városi génységét. Aztán a színpad a régi Kärnthner- 
közgyülésen felolvastatott Bollender János Lipót kaput ábrázolta a bástyával. —  Wolter к. а. 
indítványa, mely szerint a 60,000 lélekből álló mint a császárváros nemtöje, biborpalástban és 
Teréz külvárosnak két külvárossá való hasítását arany páncélban, mellén a kétfejű sassal, a régi 
hozza javaslatba. Az uj külváros királynénk ne- Bécset személyesítő. Azon roham és sürgés, mely 
véről viselné nevét, s ennek határul szolgálna a a tavaszhoz hasonlóan az egész világot bejárja, 
váci gáttól a váci ut, az állami pályaudvarral, a szétrobbantá a főváros kő-övét. A  nemtő Sik- 
gyár-utca, a kisajátítandó volt Valero-féle (most kardsburgot és Van der Nüllt hívja, azután pe- 
gróf Teleky) házon át összekapcsolandó kertész- dig a ház szolgálatára szenteli magát. Erre meg- 
utca, egész a kerepesi-utig; másrészről pedig a szólalt a zene. A  különböző nemzetiségek zászlók- 
Hermina- és Istvánmezö. Ezen fontos indítvány kai, lobogókkal jelentek m eg; megzendült a nép- 
nagy horderejű lévén, Fabini elnöksége alatt kti- hymnus, s a közönség zajosan éljenző az uralko- 
lön bizottmány küldetett ki. dót. Mozart remek dalmüvét, Don Juanta adták

* {Rózsa Sándor felöl) Szegedről hivatalosan elő ezután. Az óriási terem pazar fénynyel van 
azt jelentik, hogy ő nem gyanú, hanem részletes díszítve. A  dekorációk és jelmezek mind most ké- 
elővizsgálatból kiderült bűnösség alapján fogatott szültek, és kivált az előbbiek nagyszerűek. Igen 
be, в hogy ő már eddig is egy e télen elkövetett dicsérik továbbá, hogy a tultömött teremben nem 
nagyszerű rablásbani bünrészességét s különösen uralgott hőség.
a bünszerzőséget be is vallotta. * (A  livornói konzul meggyilkolása.) M. hó

* (Koenüzet Passauban) vallatják, hol az osztrák 24-ikén este, midőn gr. Crenneville, ki a bécsi
határügynökségnek sikerült kézrekeriteni e jó udvar egyik legkegyeltebb embere, Inghirami 
madarat, de az ellopott pénzből már 20,000 frt osztrák főkonzullal Livorno utcáin sétáltak, or- 
hiányzik, mit állítólag elvesztett. gyilkos támadta meg őket, s á fökcnzult tőrrel

* (Az állatkertben) már láthatók az újonnan ér- meggyilkolván, Crennevillet pedig megsebezvén, 
kőzett ritka állatok: két alligátor,*az amerikai kő- elmenekült. A  gyilkosság hihetőleg magánboszu 
zönséges „alligator luciusa-ok közül, s egy ritka müve volt, s kétségkívül Crenneville gróf ellen 
fajú krokódil, mely nem a közönséges nílusiak kö- volt irányozva. 1849-ben ugyanis a nevezett gróf 
aül való.Ily fajtából kitömve sincs múzeumunkban, mint osztrák dandárparancsnok, teljes katonai

* (Lónyay pénzügyminiszter) Hunyad várme- szigorral bánt el a livornói fölkelés vezetőivel,
gyében egy csinos birtokot vásárolt. A  báró Nopcsa Igen hihető tehát, hogy az akkor hosszabbi bor- 
család farkadini jószágát vette meg. tönfogságra elitéltek közül valaki igy akart bo-

* (Katonák vérengzése.V Véres pünkösdje volt szut állni a tábornokon. A  tett elkövetőjének bi-
NÁ-Szebennek. A z ott állomásozó katonaság há- zonyos Negrit tartják. Crenneville gróf sebe da- 
rom helyen verekedett ; s az első alkalommal, cára már visszatért Florencbe.
mely aljas helyen folyt téglaégetökkel, egy ka- # (A demokrácia behat a palotákba.) Pozsony-
tona meghalt s egy megsebesült. A  második vere- ban a Grassalkovich-palotát, mely gr. Eszterházy 
kedés korcsmában, katonák közt folyt, egy s Stre- Ferenc tulajdona volt, bécsi szabómesterek meg- 
litz-ezredbeli közkatona lett az áldozat, kit Mer* vették 85,000 írton s nagyszerű ipartelepet ala-
tens-ezredbeli vadászok halálosan megsebzének. kitanak belőle, hol több száz munkás fog dol-
Volt több sérülésit, s a korosmáros és neje az vgozni. Mondják, hogy itt fog készülni Magyar
ablakon menekültek ki. Egy másik mulató he* ország valamennyi katonaruhája. Hát hiszen őr- 
lyen pedig egy vadász-katona rövid feleseiét után vendetes jelenség; csak magyarok, és ne isméi 
leszúrta társát. Hányadik eset már ez, mely bécsiek lennének a vevők.






