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Törpe izlandi lovak.

Új do ns á g o k
* (Országos meteoroloyiai intézetet) óhajt létesite- Borsodmegye főjegyzője mondott eralékbeszédet

ni jövő év jan. 1-létől a közoktatási miniszter Palóczy fölött, ki Borsodmegyét bárom ízben,
s erre nézve a javaslat már meg is jelont a hiva- Miskolcot pedig két ízben képviselte az ország-
talos lapban. Ezenkívül a vidék különböző pont- gyűléseken.
jain még 50 állomás van tervezve. * (Purkyne János), a jelenkori pbysiologusok

* (Festetics György gr. miniszter) hétfőn Bécsből egyik legkitűnőbbje, közelebb Prágában meghalt.
Pestre jött, s átvette Eötvös József bárótól (ki Purkyne 1787-ben született, Libochovitzban, Leit-
Karlsbadba utazott), a magy. minisztérium kép- meritz mellett, s az orvosi tanulmányoknak szén -
viseletét, miután a miniszterek mind utaznak. télé buzgalmát, s a prágai egyetemnél volt segéd-

* (j3. Eötvös közoktatási miniszter) September- tanár 1823-ig, a midőn Boroszlóba hivatott ren-
ben körutat készül tenni Erdélyben, hogy szemé- des tanárul. 1849-ben mint physiologia tanára
lyesen szerezzen magának ismeretet az ottani is- visszatértPrágába,ott ülte meg 50 éves jubilaeumát
kólái állapotokról. A  miniszter urat ez utján Mól- s ott maradt haláláig. Vizsgálódásainak eredmé-
nár Aladár, osztálytanácsos ur fogja kisérni. A  nyét többnyire folyóiratokban tette közzé, de
miniszter ur ez alkalommal az ipar egy szerény maradtak önálló müvei is. Szaktudományán kívül
nemének meghonosítását kisérlendi meg a hegye- melegen ápolta a szláv irodalmat is ; több idevágó
ken lakó székelyek k özt: az u. n. Schnitzwaaren, értekezést irt és Schiller lyrai költeményeinek
faragványok, schwarzvaldi órák stb. készítését. egy részét cseh nyelvre lefordította. Megemlítjük
E célból szándéka a Schwarzwaldból néhány még, hogy e jeles tudós magyarul is megtanult •
ily faragót s órást behozatni. késő agg korában, s nyelvünket folyékonyan

* (ßgy becses ereklyét) adtak el Kolozsvárt!. A beszélte, és a természettudósok pozsonyi nagy
régi gubernáüs épületben volt eddig \ elhelyezve gyűlésén tudósaink többféle kitüntetésben ré-
Wesselényi Miklós kőnyomdája, melynek hideg szesiték.
kőlapja az 1834-iki kolozsvári diéta alatt hirdette * (Munkás-lakok.) Az állam vasúttársaság a szol- 
a hazaszeretet lángját. Most e kőnyomdát potom gálatában levő munkások számára építendő há-
árért, minden bir nélkül eladták egy asztalosnak, zakra jelentékeny összeget szavazott meg. Az
s a múzeum most keresi, hogy ki ez az asztalos. indóház közelében vásároltak e célra 12,000
E kőnyomdának csakis a múzeumban lehet méltó négyszögölnyi telket, melyre száznál több két*
helye, mint történelmi ereklyének, mert nemcsak emeletes házat építenek. A házak mindenike
a kolozsvári országgyűlés történelmében, hanem udvarral és kerttel lesz körülvéve, s az egész
egész alkotmányos mozgalmainkban nagy szere- telep közelében egy nagyobb vendéglői helyiséget
pet játszott. Az Észtéi Ferdinánd főherceg által is emelnek.
megnyitott 1834-iki kolozsvári országgyűlésen a w (Az állatkertbe megérkezett a bölény,) melyet ö 
kormány oly reactionárius volt, bogy az ülések felsége ajándékozott. Ritka állatpéldány ez, mely
vihara el nem maradhatott, ezért botiltá még az méltó a megtekintésre. Két-három század előtt
országgyűlési napló nyomatását is. Ekkor Wesse- egész Európában el volt terjedve e faj, de aztán
lényi hid-utcai lakásán kőnyomdát állított,s maga kipusztult. Poroszországban 1775-ben lőtték az
nyomta rajta a naplót az országgyűlési beszédek- utolsót, s Erdélyből is ugyanakkor tűntek el. Ma
kel. De a kormány nem tűrhette, hogy az ellene már csupán Lithvániában van egy 30— 40 négy 
mondott szónoklatok nyomtatás utján is terjedje- szög mértföldnyi őserdőség, hol e nagy állatfaj —
nek; zár alá vette tehát Wesselényi kőnyomdáját egykor a lengyel nagyurak s királyok, most pe-
s annak gépezete és kőlapjai igy kerültek a gu- dig az orosz cár akarata folytán — még létezik,
bernális épületbe. Ezután (183o. február 5-ikén) Az állatkertek onnan kapnak egy-egy példányt,
feloszlaták az országgyűlést, a várost katonaság A pesti példány egy tiz hónapos borjú, mély
lepte el, s Wesselényi az őrizet nélkül hagyott Schönbnmnban szülétett. Egy nagyot’ akartak
szappan-utcai torony mellett menekült ki.. adni, de ezt nem lehetett a szállító ládába csalni

(Palóczy László síremlékét) aug. 2-ikán leplez- íg y  e kisebbel kellett beérni, mely elég érdekes 
ték le Miskolcon. Az emlékkő gúla-alakú, három állat ugyan, de mégis kell vagy két-három év
ölnél magasabb s mintegy 3000 frtba került, hozzá, mig előre berendezett lakásába és т е  - а|_
Wasserburger, bécsi kőfaragó müve, mig az el- zolt portrait-jába bele növi magát, 
hunyt arcát ábrázoló dombormüvet b. Vay Mik- * (Felhívás az emberbarátokhoz.) A tavalyi hon- 
lós készité. Az ünnepélyt a főispán nyitotta meg védgyülés néhai Sebes Emil, honvéd-őrnagy 10
beszéddel, aztan Lé vay József ismert költőnk s éves fiárváját fiává foga da, a gyámjaiul Ivánka



Ötödik, évi folyam. .11. szám. Pest, 1869. Augusztus 6-én.

Torna város főtere, és Tornai János sírköve.
Torna mező város-hason nevű megyének szék- I dők borítják. A  város kétezer magyar ajka lakos- 

holye, hazánk fölső részének egyik legszebb és I nál többet számlál, kik bor- és földmivolésse! és 
legregénycsebb völgyében, buján zöldelő rétek, j fuvarozással foglalkoznak.

Torna-város főtere. (Myskovszky V. rajza.)

voteményok és gyümölcsös-kertek s dúsan fizető . Helyes pontból felvett képünk Torna piacát, s 
szántók között fekszik; a várostól észak-nyu- főbb épületeit tünteti élénk; jobboldalon látszik 
gatra fekvő, legtöbbnyire sziklás mészkö-halmo- az e század elején épült csinos megyeháza, 
kát és hegyeket, jó  bort termő szőlők és bükkor- i A megyeháztól valamivel tovább látszik a vá-
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rosi elemi iskolának kis tornyu épülete; a háttért 
képezi a mészkő-sziklán épült, jelenleg romjaiban 
levő vára, alatta a régi templommal és az ujabb- 
kori kastélylyal.

Kivévén a megyeházat, a piac többi épületei 
földszintesek, de nagy díszére válnak a főtérnek, 
valamint e város többi utcáinak : a házak előtt ül
tetett eperfák, melyek a városnak (az itt nyáron 
rendesen uralkodó hőség dacára) üde színezetet 
kölcsönöznek.

Hagyomány szerint a tornai vár azon hét vá
rak egyike lenne, melyeket Bebek a kutyája ál
tal kikapart és fölfedezett kincsből Gömör-, Tor
na- és Abaujmegyékben épitett.

A  várhegy alatti magaslaton elkülönítve áll a 
kőfallal bekerített katholikus templom, melyen a 
X IV -d ik  században dívó csúcsives építészeti Ízlés 
vehető észre; szentélye egy rendes nyolcszög há
rom oldala által záratik be, melynek szögletein a 
csúcsives boltozat gerinceinek megfelelő tárnok 
szöknek ki.

Megemlitésro méltók itt a torony alatti bejá
rásnál a falba mélyedett s kőből igen szépen fa
ragott ülő fülkék, melyek felső része góth diszit- 
ményekben végződik.

Azonban legbecsesebb régisége e templomnak: 
a szentély egyik falán, az ablak alatt, jelenleg a 
főoltár háta mögött levő régi sírkő, melynek hü 
rajzát veszi itt az olvasó.

A  falba álló helyzetben befalazott sirkő finom 
szemcséjű homokkőből van faragva, 5' 3" magas 
és 3' széles, hosszúkás épszög formájú s az 5 "-nyi 
szélességű szélén létező góth minuskulákból álló 
felirás — a mennyire olvasható — e következő:

ijtc. tötet t o t e  mints f  abut t t . . . . . . . . tm.
J t.cccl. leven (? )  mm ccc.

(Itt fekszik Turné János; f  meghalt 13.6 évben.)

Ezen felirást tartalmazó szalag három helyen 
meg van szakítva, és pedig fent a keresztforma 
markolatu tőr által, továbbá a JANVS szó máso

dik szótagjában a sisak-diszitmény, és lont a ci- 
merpajzs által.

A mi a betűket illeti, azok 3 ujjnyi magassá
gúak, mintegy 1 y2 vonalnyira állanak ki a sikból, 
s fekete festékkel vannak bevonva; a sírkő többi 
részletei természetes kőszinüek.

Ezen érdekes, az 1356-dik évből származó sír
kő belső mezeje a Tornai-család cimerét foglalja 
magában; a csúcsban végződő, kissé ferdén álló 
cimerpajzson vizszintesen három folyószalag lát
ható, melynek elsején egy egyszáru kereszt kör
vonalai vannak bevésve, a pajzs felett három ros- 
télyzatos, zárt sisak látható, melynek tetején tőr
rel függőlegesen átszúrt vadkan feje, mint sisak- 
diszitmény létezik ; nyakán az előbbihez hasonló 
kereszt van bevésve, s a tőr markolatja szintén 
keresztben végződik. Ezen sírkő tehát Tornai 
János emlékére volt készítve, kinek egyik őse II. 
Andrással Palaestinába vonult, hol mint egyik 
vezére, a csatában szerzett érdemekért nomesitte- 
tett, s úgy látszik, hogy a címerén és sisak-diszit- 
ményon előforduló keresztjegy fiát is, mint ke
resztes vitézt, jellemzi.

Későbben az 1407-dik évben, a Tornai János 
magtalan meghalálozásával kihalt Tornai-család 
birtokát a várral és hozzátartozó birtokrészeivel 
együtt a szomszédos birtokosok, névszerint Za- 
lonnai, Lorandy István, Elsevafeöi István és töb
bek jogtalanul használták, kiktől Gara Miklós 
nádor a várat és birtokot Zsigmond király részére 
fegyverrel foglalta vissza.

A templomot a XIV-dik század elején Tornai 
János építtette, mit bizonyítani látszik a tem
plom építészeti ízlése, de még inkább a templom 
szentélyének boltozat-zárkövén létező címer, mely 
utóbbi a sirkövön levő tőrrel átszúrt vadkanos 
címerhez minden legkisebb részletben hasonló.

Az újabb várkastélyt, mely jelenleg a Kogle- 
vich grófi családé, gyönyörű szép angol park öve 
zi, melynek terjedelmes hidegvizü tavába.i a park 
fasorai, a kastély, templom és a régi váriom fes 
tőileg tükrözik vissza magukat.

Myskóvszky Viktor*

A fejedelem álma.
„ Lovat gyorsan s ide a koronát,
Mentsetek m eg, kérlek, hadd futok !. . . “ 
—  Nem hallatszik semmi nesz, semmi zaj, 
Uram király, mit félsz ? L ég y  nyu godt!

ftHah ! gálád nép — hazüdol, hazudol, 
Kisértet jár, futkos időben ;
Halljátok csak : Igaziág a n e v e .. .
Lovat, lo v a t . . .  gyorsan , ♦ . sebesen ! . .

S lovat hoznak, madárként röpülőt,
S fut a király, fut a gyors lovon . , .  
Fenn a légben bús árnyak suhannak, 
Nyögés hallszik lenn a homokon.

Összeborzad, sápad a fejdelem,
Égő falvak vágják el ú t já t;
Mindenütt a szabadság tüze ég, . . 
„Nem igaz, nem ! százszor h a z u g s á g !“
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jen, Sohár Bandi is dalolhatott hol egyik-, hol má 
síkról, mig a szkutnpiába kerülendő mnrhabörröl 
beretvával vetekedő „falz- és schlittányérral“ 
a szükségtelen vakarékot lekacozta.

Durkó asszony a Siftár szomszéd műhelyéből 
az érces férfi hangokat már sokszor hallotta s 
midőn a kúthoz ment vízért, meg-mogállt, úgy 
hallgatózott; máskor maga is, mint búslakodó 
gerle , dalra kezdett. Ekkor pedig Bandi lett 
figyelő.

így tartott jó ideig a társalgás, azon különb
séggel, hogy Durkó asszony a szokottnál c s in o 
sakban kezdett öltözködni, Bandi pedig a vasár
napokon nyalka legénynyé vált. De ez az ő nyal- 
kasnga a házi leányért, a jámbor Boráért ép úgy 
megtörténhetett, mint a szép szomszédnőro szá
mításból.

Bandi nem is mutatott Bo
ra iránt idegen séget, sőt egy
szer csak maguk lévén honn, 
a leány karcsú derekát izmos 
karával keresztül nyalábol- 
ván, igy szólt hozzá:

— Bora lyányasszony ! ha 
úgy szeretne engem, mint én 
szeretem, isten bizony! mi
kor kitelnek vándor-éveim, 
atyjától megkérném s úgy 
röpitném Miskolcra atyám 
sallaugos lovaival, hogy a 
kocsi Abm j- s Borsodmegye 
porát csak amúgy verné föl.

Már az ily egyenes szók 
elől mi módon tért volna ki a 
szerelmes leány !

— Ha atyám nem fogja el
lenezni, magam nem adhatok 
tagadó választ! — válaszolt a szép Bora fülig 
pirulva

—  Atyja ura pedig nem mond ellent, ha Mis
kolcra háztűz-nézni lerándul. Ott meggyőződ
hetik, hogy atyámuram után, az ő jóvoltából nem
csak a reggelit, hanem a délebédet, meg a vacso
rát is megehetjük, mert hála istennek, lesz mit 
aprítsunk a tejbe.

Bora nem sokat törődött a Bandi módos voltá
val ; ö beérte magával, hisz atyja is két, ház bir
tokosa volt s azok a berendezett mühelylyel — 
mint egyedüli örökösre — ő rá néztek.

Ejh! ha az a kackiás magatartás, azok a vér- 
lobbantó szemek, mik a szomszédasszony tulaj
donai, a Boráé lennének!

Az életben sokszor, csaknem jelentéktelen ese

mények határoznak jövőnk felett. így határozott, 
a két ifjú sz.v jövője felett egy árva tyúk.

Vasárnap következett, s az asztalra kerülendő 
laska-leves kiállítására tyúk szükségeltetett. Bora 
s az inas hosszasan zaklatott az aprómarhák közt, 
de egyet som foghattak el. Bandi, végezvén az
alatt beretválkozását, a kifárasztottak segítségére 
sietett.

Melyiket fogjam el, Bora loányasszony V — 
kérdezte Bandi, s neki gyürkőzve, utasításra várt. 

— Azt a hamvast! — felelt a lihegő lány. 
Bandi a hamvas után iramodott, de az már a 

szomszéd telkén szaladgált. Bandi keresztül ve
tette magát a korláton s mindenütt a hamvas 
nyomában.

A fölvert zaj, az aprómarhák kodácsolása a 
szomszéd asszonyt még csak 
félig öltözködve, a pitvar eb
be csalták s midőn látta, hogy 
Bandi egész igyekezettel űzi 
a hamvast , megfeledkezve, 
hogy derékon felül csak egy 
szál ingben áll, midőn a ham
vas — a nem tágító üldöző 
elől monekvő, — rést igyeke
zett keresni s a pitvarba ro
hant, önkénytolonül is segéd
kezet nyújtva, azt ő maga 
léptette meg, aztán a lármá
son kirregöt átnyújtja Ban- 
diuak, ki a hamvast is fogta 
volna, de igen még a szép 
pongyola nő derekát is. A 
habfehér váll, a telt kebel, 
vagy a szikrázó szemek igéz- 
ték meg?

Bandi ezen porc óta ki volt

— Köszönöm, szomszédasszony! — szólalt meg 
remegő hangon az erős, munkaedzett Bandi.

— O h! Ur Jézus! most veszem észre ma 
gamat s pongyolámat!

— L'*het-o szebb, ha selyembe öltözik.
— Hamis legény vagy, szomszéd !
A nő szobájába s Bandi a hamvassal haza tá

vozott; kettőt nyert: a hamvast megfogta, н a no 
szerelmét fölidézte.

Napok, hetek teltek, s egykor Siftár ö kí
gyóimé felszólította Bandit.

— Bandi öcsém ! az a lyánygyermek ne két- 
ségeskedjék tovább is; mikor lesz indulásunk 
már Miskolc felé V

T o n ia y  János régi sírköve я tornai tem
plom szentélyében. (Myskovszky У. rajza. 

Szövege a 482-dik oldalon.)



Foglyokat ábrázoló asszír (lombormii Sardanapál palotájából. („Ninivóröl“  című cikkünkhöz, a 484. oldalon.)

— Hallom, édos atyámuram.
Bandi rósz fát tett a tűzre.

— Ugyan ?!
— Dura szomszédnö hálójába keritotte.
— Lohetotlon! hisz megosküdt.........  Bora

sírva fakadván, többet nem tudott szólni.
— Hiszem, hogy mogosküdt, de hamis esküt 

mondott. Meglásd : vermet ás magának !
— ( )h istenem !
— Felejtsd ö t ; nem vagy rút s oly szegény, 

hogy no kapj különb logényt.
Kégos-régen volt, midőn Siftár gazda sze

relmes legény volt; olfolodto már, hogy mi az a 
szerelem. Do loánya nem könnyen feledett. О 
Bandit ogész átadással szoretto.

— Tán szereted is te Borát ?
— Szeretni nem szeretem, de becsülöm a 

jámbor lelket, mert jó  lyány, s ha téged nem 
ismertelek volna meg, bizonyosan őt vezetném 
oltárhoz.

— Mit érnél a hült szájúval ?
— Nem tudom; de annyi igaz, hogy atyja 

kiadta az utat, mert téged szeretlek.
— A h ! azért sirt ma egész áldott napon át.
— Sirt-o ? !
— Igen; szemei oly vörösek, mint a pecsenye.
— Szegény Bora! Isten vigasztalja meg az 

árva lóikét !
— Megvigasztalja öt К ok órák Istók, a szücs- 

legény.
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— ügy történjék: szivemből kívánom ! De 
magad csak mégis velem jősz ?

— Ha nem volna férjem, tehetném s örömest 
is tenném. Oh! Bandi, nem tudom kibeszélni: 
mennyire szeretlek !

— Hisz ha nem szeretnélek én is ép annyira, 
most nem időzném itt veled.

— Csak férjem, csak ö ne volna!
Bandi arca pár pillanatra, mint villámokat 

rejtegető éj, elsötétült s kínos belküzdés után kér
dezte :

— S ha férjed nem volna?
— Akár holnap mennék veled.
— így jól van, — s aztán gondolta magában: 

nem sokáig lesz férjed tenéked Bodnár ő kigyelme!
Bodnár Mihály eltávozott nejére sokáig várt, 

inig a várakozást megsokalván, fölkutatására 
útnak indult. Legelőbb a szomszédhoz nézett be, 
hova egy idő óta ritkábban látogatott el.

Siftár uram ő kigyelme most is siránkozó gyer
mekét vigasztalgatta, sőt ottan-ottan kelle
tén túl szigorúan dorgálta ; annyi igaz, hogy 
boszankodással volt tele, midőn szomszédja „sze
rencsés jó estét!“ kívánt.

— Menjen kigyelmed pokolba estéjével együtt!
— Mi bántotta a szomszéd-uramat ?
— Mi bántott ? a bántott . . . . !
— Oh! atyámuram . . !
— Nem tehetem, hogy ne szóljak; hallja hát 

kigyelmed! Mig kigyelmed éjét nappallá téve 
izzad, hogy a háznál szükséget ne lássanak, kac- 
kiás oldalbordája az én mákvirágos legényem
mel a becsületes keresményt eldinom-dánomozza. 
Érti-e ? s mig kegyelmed az isten házába napon
kint ellátogat, hogy annak a jóságos istennek há
lákat adjon, felesége azalatt a tűzhely mellett, 
melyet kigyelmed nagy ügygyei- bajjal épített, az 
én címeres legényemnek lepényeket sütöget; a 
mig kigyelmed a Csorgó vizét issza, azalatt tulipi- 
ros életpárja az én ripök legényemmel jól bo- 
rozik. Most is bizonyára ketten dáridóznak s az 
én gyermekem itt holtra sírja magát azért a ha
szontalan legényért, a ki nem úgy, mint más tisz
tességet tudó ifjú, leány után járna, hanem me
nyecske-vadászatra indult. Úgy ám! a . . .

Még mondott volna Siftár gazda többet, de 
már kifogyott a szuszból, s aztán meg azt is gon
dolta, majd olyat talál mondani, a mit maga is 
megbánhat.

— Ah! igy állunk! — sóhajtott Bodnár Mihály 
— de csak tudnám: hol keressem.

— Induljon nyomába kigyelmed, s valamelyik 
csapszékben feltalálja.

— Csapszékben ? az én Durám csapszékben ? 
azt ö eddig nem mivelte.

— De még egyebet is fog mivelni, hallja szom
széd-uram. Még azt is mivelhoti, hogy étetővel ki 
gyelmedet megéteti.

— Tyüh! láncos-lobogós! . . . .  Bizony kigyel
med, Siftár gazda, mond valamit. De hát már nem 
tud valami jóravalót is mondani, miután annyi 
kedvetlent sorolt elő ?

— Jóravalót is mondok : hallja kigyelmed!
— És az mi volna ?
— Duró asszonyt, ha hazakerül, egy kissé meg 

kell egyengetni; azután kerekedjék nyeregbe 
s meg se pihenjen Miskolcig, ott pedig szálljon 
be egyenesen a Bandi atyjához, adja értésére, 
hogy ha fiát haza nem szólítja, kigyelmed Szép
eiből kurtán-furcsán kiutasítja, s a vármegyének 
mint háztüzrontót följelenti.

— Hát most mégis fölkeresésére induljak V
— A mint tetszik! . . . Nem, jobban mcggondol- 

kozám s azt tanácslom : várja be lionn az ebtől- 
szakadtat, mert hát ha feltalálván valahol, bot
rányt idézne elő, pedig kigyelmed becsületes pol
gár: nem illik az a karakteréhez.

Bodnár gazda még habozott: mitévő legyen, 
midőn két jómódúnak látszó kékbeli, üstökét 
hátrafésült polgár nyitott be s utánuk lépdelt Ko- 
korák Istók, a szücs-legény.

*—• Isten hozta, komámuraim! — kiáltott in
kább, mint szólt a kedvet kapott házigazda.

Komámuraimék a beszélgetést ideoda csürés- 
csavarás után a dologra, azaz ide jövetelük oká
ra terelték s egyik előadta: hogy Istók keresztfia 
- -  ki maga is jelen van, csak hogy szemérmes s 
nem bátorkodik előbblépni — jövendőbeli házas
társul kéreti általuk a koma Bóráját s ha isten is 
úgy akarja, mint ők, Siftár koma adja áldását is 
a szövetségre.

Siftár gazda egyetlen szóval sem kérdezte lá
nyát, hanem kartőn fogta s jobbját Istók markába 
erőszakolta.

Bora nem volt arra képes, hogy atyjával ellen' 
kezzék, csak egyet sóhajtott: „Szegény Bandi!“ 
s jobbját a rátukmált mátka markában feledte.

Azon időben a szülők nem faggatták gyerme
keiket; a szerelem dolgában nagyjára ők voltak 
a rendezők. Végződvén pedig a kölcsönös kie
gyezkedés, a már megrendelt kannák az asztalon 
szokásos méltóságukat foglalták el.

— Enni valót is tégy, Bora lyányom !
Bora inkább a koporsó, mint Jstók arájának 

látszott lenni, de ellenkezés nélkül engedelmes
kedett. Hal ványságát a meglepetésnek tulajdo
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környékbeli földmivos s kérdezi: „mit keresnek?“ 
Felvilágosítván őt, hogy épületromokat, erre azt 
viszonzá, hogy jöjjenek csak az ö falujába, majd 
mutat ő eleget, melyekre akkor akadtak, midőn 
házaik alapját ásták.

Bottá nem igen bízott ezen, keleten nagyon 
gyakori Ígéretben, emberei közül kettöt-hármat 
mindazáltal kiküldött a megjelölt helyre. Ez 
Khorzcibád nevű (azóta híressé vált) falu, Mosszul- 
tól négy órányira, északkeleti irányban. Itt va
lóban sok ék-iratos égetett téglára találtak.

Most már nevezetes leletekre lehetett számí
tani, s azért Bottá azonnal itt folytatta eddigi 
munkálatait.

Részben a falu házaival beépített nagy halom 
emelkedék itt, mely egy hajdani fővárost födött 
el. Bottá mindenekelőtt átvágást készíttetett a 
dombon, s a munkások csákánya már néhány órai 
munka után napfényre hozott egy falsarkot, nem
sokára egy másik falat, aztán egy harmadikat, 
aztán egy egész termet, ezután egy második ter
met s igy tovább, melyeknek oldalfalai telve vol
tak ék-iratokkal és faragványokkal, vadászati, 
harcias és vallásos jelenetekkel, valamint óriási 
méretű, jelképes emberi alakokkal; egy terjedel
mes palota feküdt Bottá előtt egész nagyszerűsé
gében, egy valóságos királyi lak.**) A  szenese- 
dett gerendák s a kormos vagy megmeszesedett

márványfalak arról tanuskodának, hogy a rom 
bolás müvét itt a lángok vitték végbe. A  harc 
dühe, mely kiirtá az utolsó asszír dynasztiát és 
a győzedelmes ellenség pusztítása mindenfelé ott 
hagyta nyomát. Elképzelhetjük a szerencsés ku
tató meghatottságát ezen uj világ előtt, mely év
ezredes halotti lopeljei alól óráról-órára mindjob
ban kibontakozott.

Bottá a nagyszerű leletről tüstént jelentést tett 
kormányának, s Guizot és Villemain —  akkori 
miniszterek — teljesen méltányolták annak tu
dományos értékét. Bottá rendelkezésére azonnal 
elegendő költséget s egy ügyes művészt küldtek, 
Flaudin Ödönt, ki már Perzsiában is tanúságot 
tett régészeti szakértelméről. A munkálatok ezen
túl még nagyobb lelkesültséggel folytak s egész 
sora készült a pompás rajzoknak, melyek az 
asszir kincseket összegük- és részleteikben, a fel
iratokat pontos másolataikban, s jelképes emberi 
alakzatokat állítottak elő. A mit csak törés vagy 
csonkítás nélkül el lehetett szállítani, egész a T ig
ris partjáig vitték sott tutajokra rakták, s habár 
egy sajnálatos eseménynél fogva a régiségek egy 
része a viz fenekére sülyedt is, a mi megmaradt, 
mégis annyi, hogy a párisi Louvre-palotában egy 
termet egészen betölt*), hol az európai utazó élénk 
fogalmat nyerhet azon asszir művészetről, mely 
már ügyolemreméltó vala akkor, midőn a görög 
művészet még csak születendő volt.

VII.
(Layard ásatásai Nimródban.)

Layard nevét már többször említettük. Ez az 
asszir régészek legtöbb érdemű tagja. Keleti uta
zása alkalmával ügyeimét felkölték a Bottá által 
Khorzabádban folytatott ásatások s ezek érdeklő
dését úgy felfokozták, mikép elhatárzá magát ha
sonló kutatásokra adni. Különösen azon vidékre for- 
ditá szemeit, mely a Tigris lefelé mentében Hosszúi
tól Bagdád felé terjed, az első várostól mintegy ki
lenc óra járásnyira délre, a folyam keleti partján. 
E helyet az arabok Nimrúd-n&k nevezik, s hagyo
mányaik pzerint a világ teremtetése után ott épült 
az első város. Pénzzel ő is kellőleg olláttatván 
bőkezű honütársaitól, 1845-ben kezdé meg az 
ásatásokat, melyek itt is pompás és nagy mérvű 
falfaragván у okát hoztak napfényre, valóságos 
királyi lak maradványait. Miként Khorzabádban, 
itt is lehetett mindenütt látni a tűzvész pusztító 
nyomait; mindazáltal a termeknek ezen hosszú,

fokozatosan elrombolt soraiban számos, épségben 
maradt tárgyat is találtak. Minden óra uj és újabb 
dombormüveket és ék-iratokat hozott napfényre. A 
falak faragványai, miként az egyiptomi palotákon, 
azon fejedelem hadjáratait ábrázolták, ki a királyi 
lakot építtette; az ék-iratok ezen hadjáratok tör
téneteiről szólnak, hosszasan sorolván elő a meg- 
hódoltatott tartományokat, városokat és fejedel
meket. A palota főbejáratát, miként Khorzabád
ban, itt is óriási nagyságú, emberi ábrázatu szár
nyas bikák őrizték. A mi csak elvihető volt, azt 
innét mind Londonba szállították.

Layard arab munkásai egyátalán nem bírták 
megérteni, hogy mi lehet ezen ásatásoknak vég
célja, s egyik főnökük következő szavakban nyil- 
vánitá csodálkozását: „Allah nevére, mondd meg 
nekem, uram, mit akarsz te ezekkel a kövekkel 
csinálni ? Érdemes is ezekért annyi ezer erszény

f) Lásd képünket a 30-dik szám 8 -dik oldalán.
(Sze.rh,) *) Lásd képünket a 30. szám 5-ik oldalán. (Szerk.)





igazgatósága is szerezhetne olyakat, a közönség 
gyönyörködtetése és oktatására.) A  beállott forró 
nyár elején Parisban nyírás alá fogták ezeket a 
liliputi paripácskákat s a közönség nem győzte 
eléggé csodálni, bogy gyapjúk mily tömött és 
mily linón».

Az izlandi lovak a shetlandi szigetek ponny- 
lovaival ugyanegy fajból valók. Alakjukra nézve 
elég csinosak, erejük jelentékeny s habár a new- 
foundlandi kutyánál nem nagyobbak, nagy ter-
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liobiiisomuiak a tizenkilencedik században.
(Vcgo.)

1810-ben a láva-szigeten, Tristan d'Acunchárán 
három férfiú kötött ki, egy amerikai, névlegLain- 
bot, egy portugall és egy minorkai bonszülött, 
hogy ott egy gyarmatot alakítsanak.

1814-ben a Ealkland-szigetek egyikénél, moly 
Uj Island nevet visel, egy angol hajó evezett, s 
egy torlaszon fenakadí. Az utasok és hajósok szá
razra menekültek, és egy amerikai kapitány, 
névszerint Bernard, igen szívesen fogadá őket s 
barátságát azzal igére megkoronázni, hogy fel- 
veendi őket hajójára s valamely brazíliai kikötő 
ben partra teszi. — Angolország és Amerika 
azonban ez időben háborús viszonyban állottak.

Az angolok tehát nem sokat adtak az ameri
kai szavára, s elhatározták, hogy nem fognak 
neki alkalmat szolgáltatni, hogy őket hadifog
lyokként eladja. Azért felhasználva a kapitány- 
nak egy vadászaton távollétét a sziget bensejé- 
ben, a horgonyköteleket elmetszék, és Éjszak- 
Amerika felé vitorláztak ; sietségükben azonban 
elfeledtek a kapitány számára élelmi szereket 
hagyni, ki, mint a legalj sabb hálátlanság áldo
zata, természetes, hogy igen különösen találta 
magát, midőn helyzetét megismerte. Mint okos 
ember azonban zúgolódásra nem pazarolt időt, 
hanem erélylyel látott hozzá, hogy maga és négy 
szerencsétlen társa helyzetét, a mennyire a körül
mények megengedék, kényelmessé tegye. Kiké
szítettek egy kőbarlangot, melynek falai elég erő
sek valának, hogy a tél és vadállatok ellen védd 
met nyújtson, ruhát fókabőrből készítettek, szed
tek batla-tojásokat és burgonyát, mit maga a ka
pitány ültetett már annákelőtte, mihez kutyájuk 
egy malacot is hozott a közös élelemtár tártál má- 
nak gyarapítására. Egyszer azonban négy társa 
megunván a mértékletességet, parancsnokukat 
ügyedül hagyták a szigeten és pár hónapig egye
dül maradt kószálva és élelmet keresve, mig a 
négy szökevény, belátva, hogy nála nélkül mit-

sem tehetnek, visszatért. Visszatértük azonban 
Bemard urnák nem sok vigaszt okozott, mivel 
észrevette, hogy egyiküknek szándéka öt meg
gyilkolni. Szerencséjét e e fölfedezést még elég 
korán tette, s az orgyilkosságot kikerülte. A bű
nös egy kis szigetre számüzeték, hol egészen ma
gára lévén hagyatva, mihamar bűnbánatra gerjedt. 
Ez akaratlan robinson-élot előidézői azonban még 
sem vo Itak oly rósz emberek, mint a minőknek 
látszottak. Kérelmükre egy britt hadi-hajó egye
nesen csak azért küldetett ki Rio de Janeiro-hói, 
hogy az amerikaiakat odaszállítsa,hanem ez sze
rencsétlenül nem találta meg ökot, mivel épen 
egy kiránduláson voltak, hogy maguknak élelmi 
szereket szerezzenek, s igy ismét néhány év múlt 
el, mig Uj-Islandnak egy angol hajóról isten- 
hozzádot mondhattak.

Midőn 1818-ban a „Queen Charlotte“ adélten- 
gerhen, Novahivahtól északkeletre, egy pár mérl- 
fökinyire egy szikla mellett evezett el, a matró
zok figyelmét egy tengeri növény füstölgése éb
resztette fel, mely ily helyen mindenesetre csodá 
latra ragadott. A hely szinéro egy csokink le
génysége küldetett, és azt találták, hogy a puszta 
sziklának egy lakója volt, egy amerikai matróz 
személyében, ki három társával szállt ide, hogy 
tollakat gyűjtsenek ; mind a négyüket azonban 
hajójuk hagyta el. 'kársait mihamar elvesztette, 
ő azonban már három év óta azáltal tartja fen 
életét, hogy tollas látogatóit verte le, s vérüket 
az ügyetlen rendelkezésére álló edényből itta, 
moly edény meghalt társainak koponyája volt.

1855*bon a „St. Abb's“ melynek neve a lapok 
által világhírű lett, a San Juan de Nuova egyik 
szír tjén hajótörést szenvedett; a fedélzeten létező 
huszonnyolc egyén közül hatnak sikerül száraz 
földre jutni. Ezek egyike Ross, akkor kadét, most 
kapitány, tapasztalatait és élményeit kövotkező- 
leg beszéli e l ;





kevés idő alatt el-haláloznak, mint a múlt esz- Négyen betegen Szegeden el-hagyattattak, húszon
tendőben-is történt, hogy 46. Rabok közül, kik az úton Péter-Váradig el-haláloztak, és húszon
Octobernek 14-dik Napján az Hajók húzására kettőn igen el-erötlenedve érkezhettek Péter-Vá-
által adattak, a Péter-Váradig lőtt érkezésekig, radra azon Holnapnak 26-dik napján.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e
(Aug. 26.)

(VK .) A holt idényt egészen fölelevenité egy szegény apácának élete legszebb huszonegy évét
élőhalott: a krakói apáca, ki egyidőre háttérbe egy szörnyű üregben, rósz táplálékkal, férgek
szorított politikát, irodalmat, művészetet, s ki tiz közt, mez nélkül kellett átsenyvednio: jó  leg-
nap óta valóságos árnyékunkká szegődött, ki- alább, hogy szenvedéseinek iszonyú volta nap
sérve bennünket mindenüvé, bárhova megyünk, fényre jutott, mert ez a történet teljes világot vet
Együtt jár velünk az utcán, oda telepszik mel- arra a képtelenségre, hogy a jelenkorban islétez-
lénk a pamlagra, a szinházi zártszékre, iróaszta- nek még oly középkori intézmények és emberte-
lunkhoz, s elkisér még a platánok és margit szigeti len rendszabályok, minők józan észszel nem tűr
fák alá is, hogy ellentétet képezzen ama boldog hetők el többé e földön.
szépek mellett, kik táncolva élik világukat. Ju- E történet általában olyan, melyből sok haszon 
lius 25-dike óta a krakói kolostor valóban a vi- áradhat. A szegény lengyel apácának senki sem
lág közepe lett; a tengely, mely körül forgunk, adhatja ugyan többé vissza ifjúságát, elrabolt öró-
a forrás, mely érdekességekkel táplál bennün- meit s kétségbeesésbe fojtott életerejét; de leg-
ket, s a forrpont, a melyre részvéttel és iszony- alább meglehet gátolni, hogy ezentúl senkit se
nyal nézünk. falazzanak be csak * azért, mert szivében a ter-

A  lapok jól jártak e zárdatörténettel, mert mészetet nem birta elnyomni a fogadalom ember-
egy idő óta a legblazirtabb olvasó sem mondhatja fölötti súlya.
rájuk a lesújtó Ítéletet, hogy nincs bennök semmi 1 Pesten is, mint mindenütt, hol az élelmesség 
Ellenkezöieg izgatottan várják megjelenésüket, folyvást lesi, hogy mi az, mit a nap eseményeiből
noha ma már a botrányok csatornája sem zuditja kizsákmányolhat, üzletet csináltak a krakói apáca
többé, hanem csak csöppenkint csorgatja az újabb szenvedéseiből. Egy német lap iszonyú képet raj
adatokat a szegény Ubryk Borbáláról, kinek az zoltatott (s nem restellé oda hazudni, hogy fénykép
egészséget és elmetisztaságot oly nagy részvéttel után) a rothadt szalmán, sötét üregben talált mar-
kivánjuk vissza mindnyájan, mint a mily kemény tyrnőröl, s az nap ez a lap ezer meg ezer pél-
büntetést óhajtanánk ama szenteskedő apácák- dányban kelt el utcáinkon. A  hordárokat csuk
nak, kik az Ur nevében ily embertelen kegyet- nem ostromolták érette, s az üzlet kifizette ma-
lenséget követtek el egy szegény társukon. Pe- gát. Néhány nap múlva pedig egy német regény
dig — mondjuk ki őszintén — az, a mi e szeren- is fog megjelenni valamelyik férciró tollából, és
csétlen nővel történt, nem valami hallatlan do- semmi kétség sincs benne, hogy jóval nagyobb
log. Történt ilyen elég —  tán még borzasztóbb kelete lesz, mint Orbán Balázs „Székelyföld le
i s — minden időben és mindenütt, a mióta és a Írásáénak, melyből ép néhány nap előtt jelent meg
hol kolostorok léteznek. Sőt történt régebben a 3-dik becses kötet. Sőt már — a mint halljuk —
is, még a pogány-világban, midőn ' a szegény a magyar szinkör is e rémtörténetbe veti remény-
Veszta-szüzeket, ha egyszer szent lámpájuk ki- sége horgonyát, nehogy a városligeti homokton-
aludt, szintén elevenen temették el. Hanem hát geren hajótörést szenvedjen, s drámát irat a kra-
éppen abban áll a mai idő dicsősége, hogy ily kói eseményről, melynek különben van is elég
kegyetlenségekre az emberiség többé nem húny tragikai magva, csakhogy azok nem kolhet-
szemet, hanem följaj dúl és iszonyt kiált, sőt ma- nek ki jó l ily hamar. De hiába, az élelmesség
guk ajó  papok is elszörnyüködve gondolnak rá. nem szeret várni, s addig üti a vasat, mig molog.
Mert hisz a mi örök istenünk nem a régi nagy- Valamirevaló irók persze nem állnak szolgála-
torkú bálvány, mely embervért kiván, hanem a tába ; de a becsvágy ma már nem is oly hálás
végtelen kegyelem, mely azt akarja, hogy sze- többé az irodalomban, mint a könnyű zsákmányok
ressük és ne kínozzuk egymást. szomja. Erre nézve pedig az Ubryk Borbála tör-

Valóban, az a szózat, mely most végig zúg a vi- ténete nem egyéb, mint viz a malomra : ugyan
iág sajtóján : a természet fölkiáltása; s ha már e csak lobot őrleni melleíto !
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Különben óhajtjuk, hogy Kőmives társasága magában foglalja a csengést, az érzelmet, az ízlést. 
— habár ily utón is —  jusson valamihez ; leg- Benza Ida k. a., ki egy páholyban ült, (s megje- 
alább annyihoz, hogy odább mehessen a főváros- gyezzük itt, hogy még korántsem irta alá a szer
ből, melynek sokkal nagyobb Jgényo van, sem- ződést, s meglehet, nem is lesz tagja a nemzeti szin- 
h°gy  társulat kielegithotne. Sem háznak), édesdeden mosolygott az egész előadás
személyzete, sem játékrendje nem képes erre. A alatt. Nem tudjuk: örült-e a hazai hangoknak, 
népszínműveket, melyeket előad, egykor művé- melyekben Erkel e dalműve oly gazdag; vagy 
szék játszották a nemzeti színpadon, s utóbb ügyes pedig tán abban gyönyörködött, hogy mi lehetne 
színészek a népszínházban. A  személyzetben pe- ő e színpadon, ha akarna ?
dig noha 1 amási elég jól énekli a magyar Jelen volt egy pár németországi hirlapszer- 
dalokat, Albisiban van kómikai ér, s Albisi Anna kesztő is, kik a bécsi „ Journalistentag“ -ról 
k. a. csinos lány még kevesebb a vonzerő, jöttek le, hogy fővárosunkat megismerjék. Saj- 
A társulat be is látta, hogy nem igen játszhatik náljuk, de roszkor jöttek, midőn Pest egészen 
estéröl-estére, hanem csak másodnaponkint, kivált elbágyadt az afrikai hőségtől, s egyéb öröme 
most, midőn már a nemzeti színház is nyitva áll, sincs, mint a mit a Dopiny-féle uszodában élvez, 
noha az első öt estén keresztül ott is csupán a A császárfürdönek ugyan elég tarka élete van, 
Moliéro „Tudós nöiw-ben volt zavaratlan örö- de Anna-bálja nem igen volt díszes. Sokkal kitö
münk. nőbb volt az a táncmulatság, melyet a honvéd-

Ilódolni akarván az eredeti drámának: Katona tis/Jek rendeztek a Margit-szigeten. Sok szép 
József „Bánk bánijáva l kozdék inog az olőadá- nő, finom nyári öltözékek, egyenruhák, (honvéd 
sokat, a midőn is a nézőtéren aligha voltak többen, és hadseregbeliek vegyest), jókedv és udvarias
m inta színpadon. Nem is csoda ! Gertrud királyné ság jellemzék e nyári mulatságot, melyben a 
szerepét (melyben nem oly régen még Jókainé tánc kétfelé folyt: a teremben és a szabad ég- 
asszony remekelt), most Hirtling Mária asszony alatt. Megjelent József főherceg is, s kedvét lelte 
játszá, egy vékonyhangú segédszinésznő, a ki e vigalomban, az ő szép szigetén, melyet egy 
semmi esetre nem érdemelte meg, hogy a legjobb darab paradicsommá akar tenni. Bizony szüksége 
magyar drámát vele tegyék tönkre. Másnap is van rá Pestnek, melynek szülötteit csaknem 
Moscheles, ez öreg lipcsei zenetanár tiszteletére, úgy nyilazza az augustusi nap, mint egykor 
„Hunyadi László“ -t akarták előadni; hanem Ellin- Niobe szerencsétlen leányait, 
gemein tudott egykönnyen megválni Gmundentól Ez a hőség ma már azt is kivitte, a mi eddig 
s igy Hajós (Ernáni) mutatta ki, hogy mily szép az ellenzéknek teljességgel nem sikerült: szét- 
hangot s mily kevés Ízlést kapott ajándékba a tér- robbantó a minisztereket.л Egyik Kissingenben, a 
mészottöl. Nogyodnap aztán hallhattuk „Hunya- másik Karlsbádban, a harmadik Svájcban, a ne- 
dita is, s örvendhoténk, hogy —  Moscheles nem gyedik Ostendében stb. erősitgeti saját megron- 
hallotta. E hires zenész, ki barátja volt Boetho- gált constitutióját. B. Eötvös legtovább állta ki : 
wennok és Mondelsohnnak, s ki annyi jeles éne- ő csak e napokban indult el Karlsbádba, s hogy 
kést és énekesnőt képezett: mit mondhatott volna mégis legyen egy miniszter Budán, gr Festetich 
ez olőadásra, melyben a férfiak művészi fék nél- György jött le képviselni a kormányt. Oly áldozat 
kiil harsonáztak s a nők szintelon vékony hango- ez egy nagyiirtól (nyáron ily poros városban 
kon erőltették magukat, de egyiktől sem haliánk lakni!) melyért egy csomó nemes-levelet és érdem- 
éneket, legalább e szó amaz értelmében, mely jelet (ha nem is mind) megbocsáthatunk neki!

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
Történeti naptár. A u g u stu s hó 6-dikán. Leoni- j 1827. — Hg Karagyorgyevics elfogatott Pesten 

dás hős halála Kr. o. 480. — Feneion született 1868.
1652. — Napoloon Lajos boulognei tervforralása 9. Pharsaliai ütközet Kr. o. 48. — Haynau te- 
1840. mesvári győzelme 1849. —  A drinápolyi csata

7. A törökök győzelme Párkánynál 1663. — lmnnok és Valens császár közt 376.
Lajos Fülöp trónra lép 1830. —* Berzelius 1848., 10. Lechfoldi csata 95o. Vasvári béke 1664.
10. Henrik 1106 f f .  -  П. Frigyes elfoglalja Boroszlót 1741. — Bottá

8. Adelung 1732., Ocken Lőrinc 1779., Kölcsey + 1837. — XVI. Lajos a francia tróntól megfosz- 
Feronc 1790. születtek.—- Canning György + tátik 1792. — Az augsburgi ütközet 955.
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1 1 . Ulpius Trajanus f  117. — Verduni szerző
d d  843. — Hunyady János + 1456. —  Ausztria 
császársággá lesz 1804. — Kossuth leköszön 
1849. — Ocken Lőrinc + 1851. Görgey átve
szi a diktátorságot 1849.

12 Laudon győzedelme II. Frigyesen Kunners- 
dorfnál 1760. — Stephenson, a vasutak apja, + 
1343. Közli: V. A.

__K. F. — {Ázsia lakói.) Miután a vegyes közle
mények rovatában több, Ázsiát lakó nép szoká
sait közöltük,nem tartjuk felesnek Ázsia összes la
kosait, amennyire csak lehet, kin.eritőlegmegis
mertetni olvasóinkkal. Ázsia benszülött lakói sok 
nemzetet képeznek. A sémitákhoz tartoznak : a 
zsidók, arabok, arameusok (syrok s chaldeaiak), 
de nyelv tekintetében — mint olvassuk a tudomá
nyos könyvekben, — csak az arabok tartották 
fen magukat vegyületlenül, s mint egykori nagy
szerű hóditók, eredeti hazájukból India belsejéig 
elterjedtek. Az indo-german népcsalád Indiától a 
földközi tenger partjáig van elterjedve; hozzá tar
toznak Kaukáz lakói mindnyájan, a georgiaiak, a 
mingrelok, suonok, lasok, örmények (törzsszékhe
lyeik a mostani orosz Örményországban, különben 
mint kereskedők Khináig elterjedve), abasok. A 
perzsákhoz számítandók a gueberek, (Indiában s 
Perzsiában), a tatsik, a tulajdonképeni perzsák, a 
bucharok ('Nagy-Bucharában s Turkesztánban el
szórva,mint tevékeny kereskedők Oroszországban 
я Chinában), a kurdok, az afghanok (Kabulban s 
Heratban),abeludsok (Beludsistánban és Sindben). 
A hinduk egyikét teszik a föld legnagyobb számú 
népcsaládjainak. Hozzájuk számíttatnak : a hindu
mongolok (a nagy Mogul egykori birodalmában 
s egész Elő-Indiában elszórva),a szoros értelemben 
vett hinduk (egész Indiában, hol többség-, hol ke- 
vesebbségben), a sikkek a hasonnevű szövetséges 
államban, a bengalok Bongáliában, amarattok 
Elő-India több részében, acingalok Ceylon szige
tén, a maledivek a hasonnevű szigeteken. A ma- 
labarokhoz tartoznak : a tulajdonképeniek Mala- 
barban, a tamulok Karnatikban, a telingák a kor- 
mandeli partokon s onnét éjszaknak. A gorrowok 
(Cattqwar) benszülött nyers és csak kevéssé is
mert lakói az indiai Szigettenger szigeteinek. 
Mind e népek a kaukázi fajhoz tartoznak. Kö
vetkezik a mongol faj, mely bárom főágra oszta- 
tik : a turánira, khinaira s éjszakira. A tibetiek 
Tibetet s Himalayah magas völgyeit lakják. A 
khinaiak Khinában, Siamban, Malakka félszige
ten s több közeli szigeten, Ázsiának legnagyobb 
számú nemzetét teszik. A tungurokhoz tartoznak :

a mandsuk a mandsu-földön (1644 óta uralkodó 
népfaj Khinában) s a tulajdonképoni tungusok 
orosz Ázsiában (a Jeniseitöl az Ochotski-tenge- 
rig). A mongolok (Mongolföldön s Tibetben) tu- 
lajdonképeni mongolokra, kalkákra és saraigol- 
mongolokra, továbbá kalmukokra vagy öletekre 
(eluthok a dsongár-föld egy részében) s burätekre 
(a siberiai Irkuts kormányzóságában) oszlanak. 
A törökök közül az ozmanlik uralkodók ázsiai 
Törökországban, az usbekok Turkestánban, a ta
tárok ázsiai Oroszországban (elszórva laknak ; a 
turkománok sok törzse Kabulban, I leratban, Tur
kesztánban, orosz és török Ázsiában s Perzsiában; 
a kirgizek ázsiai Oroszorságban s Khinában, a tsu- 
vaszok az orenburgi kormányzóságban s nyugati 
Síberiában. A japániak, kik műveltség tekinteté
ben a khinaiak kai rokonok, de testalkatásra néz
ve tőlük különböznek, úgyszintén a Lieu-Khien 
szigetek lakói, szintén a mongol törzshöz tartoz
nak A mongol törzs é j  s z а к i ága a föld éjszak
sarki áji részét lakja : a tsuktsok a róluk nevezett 
félszigeten, a korjakok innét nyugatra Kolymaig, 
a kamtcsadalok Kamcsatkában, a kurilok az e 
nevű szigeteken, az ainosok Saghulin szigeten, a 
jukagirok Kolyma s Janu közt s innét nyugatra a 
samojedok, kiknek területére a tungusi ostjäkok 
is benyúlnak. Ázsia délkeleti részének lakosai 
rokonok Ausztrália lakóinak nagy részével. Ez 'e 
maláji vagy ó c e á n i a i  híj,mely ismét indo-khina 
s tisztán malay törzsekre oszlik. Amazokhoz Hát- 
só-Indiának (Malakka félsziget ki vételével) a mű
veltség magasabb fokán álló népei tartoznak 
mint: a tonkinok, kochinchinaiak, kambodsaiak, 
siamiak, pegnanok, birmánok s más kovésbbé 
ismert népségek, köztük a laosok s a miotsék. 
Hozzájok látszanak tartozni az India belsejében 
lakó nagyszámú úgynevezett páriák, kik az otta
ni társadalom jótéteményeiből teljesen ki vannak 
rekesztvo s egykori hóditóik köreiből kizárva. 
A  tisztán malay törzs sok népiségre oszlik, melyek 
Malakkát s a hátsó-indiai szigeteket lakják; az em
berévé batták Sumatrán, a dayakok Borneóban, 
a bugik Celebesen, a javánok .Jáván, a madagas- 
sok a Philippiánokon, s más apró törzsek, melyek 
részint amazok közt, részint a kisebb szigeteken 
laknak. A kaukázi faj európai ágaiból vannak 
Ázsiában : görögök (Törökországban), oroszok 
(Ázsia egész éj szaki részében elszórva), angolok 
(Kelet-Indiában s több szigoton), franciák, dánok, 
hollandok, portugallok (Kelet-Indiában s több szi
geten.) Ázsia lakóinak számát illetőleg, egészben 
véve nincsenek biztos adataink.
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Imrét,. Domahidy Ferencet^ és Vidacs Jánost ne
vezték ki. E  gyámok most felhívást intéznek a 
közönséghez , hogy azon férfi gyermekét, ki a 
hazáért annyit szenvedett, fogságot, sőt erőszakos 
halált is, adakozásokkal segitni szíveskedjék. A  
szétbocsátott aláírási ivek az illető hon védegyle
tek Щ)е€>Уи0 Шег küldendők, kik azt Vidacs Já
noshoz (kétnyul-utca 8  sz. a.) teszik át, hogy a 
gyám ok -beszámolhassanak az augustusi nagy
gyűlésen

* (Л Budapestet összekötő hajóhidat) a Margit
sziget fokánál, a Tüköry féle telkek és a budai 
irgalmas kolostor kertje közt fogják fölverni. A  
tervekre nem sokára pályázatot is hirdetnek oct.
1 -sőig, s a legjobb 3 terv készítői 1 0 0 , 80 és 50  
aranyat kapnak. A  hídnak olyan szerkezetűnek 
kell lenni, hogy a hajók —  lefektetett kémény
nyel —  alatta eljárhassanak. A  Dunaszabályo- 
zás ügye is halad, s e fölött újabb értekezlet volt 
a közlekedési minisztériumban Mihálik, m. taná
csos elnöklete alatt egy pestmegyei bizottsággal, 
és legközelebb Buda város közönségével lesz ha
sonló értekezlet.

* (A korythnicai fürdőben) Reményi Ede ötven 
forintot adott át az igazgatónak hangversenye 
jövedelméből, a majdan Korythnicán magyar Írók 
és művészek számára építendő lakházra. E  gon
dolat igen szép, 8  kivitelének a magyar irók és 
művészek valóban örvendhetnek.

* (Öngyilkosság.) Aradon pár nap előtt egy jó  
családból való fiatal leány (Hidegh Ilka) nyom
talanul eltűnt a szülői házból. Megtalálták azon
ban halva a Marosban, a csálai erdő alatt. Magá
ba vonult, zárkózott (természetű volt máris, s a 
városban nagy részvétet okoz halála, melyről 
nincs kétség, hogy önmaga választá.

* (A kis lotteridk eltörlésére) tett ajánlatot a bé
csi bank Brestl pénzügy érnek. Az ajánlat azon 
alapszik, hogy Lajtén-tul a kis lotteria közel hat 
milliót jövedelmezvén évenkint, a bank a birodal

mi tanácsban képviselt országokra nézve 250  
milliónyi lotto-kölcsönt bocsát ki, 4 6 4 2  év alatti 
törlesztéssel ; a bank biztosítja a kormánynak a 
lottóból eddig húzott jövedelmét, mely állampa
pírokban deponáltatok, s 46Ve-é v  múlva az ál
lam 115 milliónyi összeg birtokába ju t ; a bank 
csupán azt köti ki, hogy ez idő alatt az állam ré
széről sorsjáték-kölcsön ne bocsáttassék ki.

* (A  krakói zárda-esemény) részleteinek közlé
sével vannak tele a lapok. A  bécsi kultusminisz- 
terium a Krakóban történt borzasztó események 
folytán, fentartva további rendelkezéseit, melyek 
felett ép most folynak kebelében a tanácskozások, 
a galíciai helytartót oda utasisotta, hogy mielőbb 
tegyen jelentést hrra nézve, miszerint lehetne-é a 
karmelita apácáktól az '1800  frtnyi állami sub- 
ventiót azonnal elvonni, továbbá értekezzék a 
krakói püspökkel affölött, vájjon m m volna-e ép 
egyházi érdekekből a karmelita kolostor meg
szüntetése kívánatos.

A kiadóhivatal üzenetei.
—  Több t. előfizetőnk reelamálja a „Huszár-bravúr“ 

cimü ez idei jutalomképünket. M eg kell tehát újólag 

jegyeznünk, hogy ez most is, mint az előbbi években, 
az utolsó évnegyed elején küldetik szét.

----- T. H. Sándor urnák, Sz.-Lőrinc. A z évne
gyedre 2 frt volt mellékelve, s az előfizetési pénz a 

jutalomkép csomagolási dijával együ tt 1 frt 80 kr. 
lévén, fenmaradt 20 kr.

—  Ruma} H. Ferenc urnák. A  késedelem onnan 

van, mert az előfizetési pénzhez mellékelt levélben nem 

volt név, s igy  nem tudhattuk, kinek küldessék Rumára 

a lap. A  múlt félév utolsó két száma azért maradt el, 

mert 1  frt 30 krral (50 kr. helyett) történt az előfize

tés; egy  rész vény társulatnál pedig, minő az „A th e 
naeum“ is, a legszigorúbb pontossággal kell eljárni, mi
után minden iv papír számadás alatt van.






