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ü  j  d  о  n

* (A z orsz. honvédgyülés) e hó 21-én volt a pes
ti megyeház nagy termében Ivánka Imre elnök
lete mellett. A  gyűlés elhatározta, hogy a hon- 
védegyletek nem fognak felosztani mindaddig, 
m ig az 1848— 49-iki honvédség törvényhozási 
úton erkölcsi elismerést nem nyer, s a rokkant 
honvédek, özvegyek s árvák országos alapból 
segélyt nem kapnak. Ennek elérésére fognak 
működni az egyletek, kerülve minden politikát. 
A  közgyűlés egy bizottságot választott még azon 
cél kivitelére, hogy Pesten a rokkant honvédek 
részére egy kis rokkantok háza épüljön. E zt V i-  
dacs János indítványozta, megjegyezvén, mikép 
úgy értesült, hogy a város e célra nemcsak a tel
ket kész ingyen átengedni, de építési anyagokat 
is szolgáltat. —  A  jövő években az országos hon
védgyülés nem sz. István napja körül, hanem a 
48-iki országgyűlés megnyitása napján, melyen a
200 ,000  honvéd toborzása kimondatott,vagy Buda
vár bevétele napján lesz. A  központi választmány 
elnöke Ivánka Imre lett, alelnökei Klementis G á
bor és Földváry Gábor, jegyzője p^dig Dulo- 
vits Ernő.

* (Szent István ünnepe) a szokásos kegyelettel, a 
vidék és főváros lakosságának nagy részvéte 
mellett ment végbe. A z ország különböző vidéke 
ez évben is nagy számú vendég által volt kép
viselve. Lobogók díszelegtek a partokon, számos 
hajókon, a várdombon és a hídon. Már kora reg
gel töméntelen sokaság hullámzott a lánchíd felé. 
A  szokásos menet 7 órakor vette kezdetét. A  
menetet* mely a várkápolnából indult, a különbö
ző céhek nyitották meg zászlóikkal s jelvényeikkel, 
utánok a pesti kath. ’ legény-egylet, ezt követte 
a papság a szent ereklye szekrényével, m ely után 
a szombathelyi püspök lépdelt számos segédlet 
mellett. Ezután jöttek Pest és Budaváros hatósá
gai, a kir. tábla, a legfőbb törvényszék és sem- 
mitőszék küldöttségei, a Pesten időző felsőházi 
tagok és képviselők, az egyetem rectora, az egye
tem jelvényeivel, a Budapesten állomásozó ezre- 
dek törzstisztjei, a honvédség tiszti kara. stb. A  
menetet egy szakasz honvéd, zöld ággal díszítve, 
zárta be. A  kormányt Gorove miniszter k ép vise l. 
A  misén ugyancsak a szombathelyi püspök Szabó 
Imre ő mlga, pöntificált. A  magyar szónoklatot, 
főtiszt. Zádori tanár tartá. E g y  zászlóalj katonaság 
a dísztéren felállítva tévé a szertartás alatt a szo
kásos díszlövéseket. Mise végeztével a menet 
ugyanazon rendben kisérte vissza a szent ereklyét 
a  várkápolnába.

* (A  határőrvidék ügyében) e hó 19-ikéről kel
tezve, négy legfelsőbb kézirat jelent m eg : kettő 
b. Kuhnhoz, s egy-egy gr. Andrássy és gr. Taaffe

s á g o k .

miniszterelnökökhöz intézve. Ó felsége ebben tud- 
tul adja és a minisztereket további intézkedésekre 
szólítja föl, hogy a varasdi két végezredet, és a 
sluini végezred 11. és 12. századait feloszlatja, s 
azok területét, valamint Zengg és Sissek közsé
geknek az illető polgári hatóságok alá helyezését 
elrendeli.

* (A  horvát bán beigtatási ünnepélye), mint 
Zágrábból írják, nagy fénynyel fog megtörténni. 
A  dísz-bandérium két csapatra oszlik. Főparancs
noka gr. Khuen Károly, az egyes csapatok veze
tői Krcelic és Cizmek lesznek. Ezek még e hó 
folytán beutazzák az egyes kerületeket, megszem
lélik az egyes banderialistákat, a lovakat, s meg
teszik a szükséges intézkedéseket. A  bandériu
mok szeptember 5-én érkeznek Zágrábba, hol az
tán begyakorolják magukat s szeptember 8. és 9-én  
részt vesznek az ünnepélyességekben ; 10-én pedig 
visszatérnek tagjai hazájukba. —  A  meghívók 
már szétküldettek a különféle hatóságokhoz, a 
papsághoz s mindazokhoz, kiknek megjelenését 
óhajtják. A  buzogány, mely az installatío szer
tartásánál szükséges, egy bécsi műhelyben készült 
s mint Írják, minden tekintetben remekmű.

* (Keleti Károly és Hunfalvy János)y mint a m. 
kir. kormány megbízottai, e napokban utaztak 
el Haaga városába, hol a nemzetközi statisztikai 
kongressus jövő hó elején fogja hetedik nagygyű
lését tartani. Keleti terjedelmes munkálatot vitt 
magával, melyben a magyar statisztikai állapota 
van ismertetve. E  munka, mely a kongressus elé 
fog terjesztetni, francia és magyar nyelven ké
szült s három főrészből áll. E gyik  a magán, m á
sik a hivatalos, a harmadik pedig az akadémia 
tevékenysége folytán keletkezett statistikát is
merteti, szóval minden föl van benne véve, mi a 
magyarországi statisztikai állapotokra világot 
vet. Keletit a kereskedelmi minisztérium a német 
kereskedelmi tanintézetek szervezetének tanul
mányozásával is megbízta, minélfogva Keleti 
minden előkelőbb ilyetén tanintézeteket megláto- 
gatandja, s tapasztalatait hazajövetele után a ke- 
resked. miniszter urnák Írásban fogja bemutatni.

* (Beniczky Lajos életrajzára és kufsteini napló- 
töredékére) nyit előfizetési fölhívást Kuliffay Ede. 
A  mü szeptember végén jelenik meg, az elhunyt 
arcképével. Előfizetési d ij : fűzött példányra 2 frt, 
díszpéldányra 3 frt. A z  előfizetési összegek Hecko- 
nast Gusztáv kiadó hivatalába, (egyetem utca 4. 
sz.) küldendők. A  könyv tiszta jövedelme a Benicz
k y  sírján állítandó emlékkőre lesz fordítva.

* (Szabó Károly és Izsó Miklós) e napokban  
utaztak át Marosvásárhelyen, és pedig az első 
Kelementelkére a b. Henter féle könyv-, mü- és



A /ay  ugróéi régi vár
A „Пя/ánk és Külföld“ 18()8-ik évi 4Г>-iк szá

ma közl<! a zay-ugróei várkastély képpel ollá- 
tott leírását, itt pedig bemutatjuk a hasonnovü

Trcncséiim egyében.
ságra fekvő vár regényes bükkfa erdőkkel sze- 
gélyzett völgyből majd 2000 lábnyira emelkedő 
sziklás magaslaton fészkel, kies kilátást nyujt-

Л za y-u gró ei régi vár Treueséniuegyébeii. (Krcdoti viafestmény után.)

omladozó régi várnak ábráját, illető rövid törté
nelmi adatokkal.

Ezen Zay-Ugróe helységétől 1 */2 órányi távol-

ván Troncsén és Nyitramogye egyes vidékeire. 
Eredetére nézve különösen érdekes, minthogy Béla 
király névtelen jegyzője szerint, már a magyarok
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bejövetelem1 „Bánivár“ név alatt fenállott, későb
ben pedig majd Macharnuk, majd Souko-várnak 
neveztetett.

A  tizenharmadik században Csák Máté-é volt, 
utóbb a Szent-Miklósi másként Ugróezy János, 
utána Dobozy Dámffy, majd Záblati Salzer, vég
re a Faj s z í  Zylagh (Szilágyi) család lett ura. 
Ennek magvaszakadta után I. Ferdinánd király 
1544. évben megajándékozta vele a Chemeri Zay 
családot,. minek következtében ezen vár a hoz
zá tartozó 19 helységből álló ugróéi uradalom
mal felvette a Zay-Ugróc nevet.

A  Zay család zászlós (banderialis) nemzetség 
lévén, ezen várában számos saját hadi eszközt 
tartott, mások közt húszon öt ágyút a szükséges 
golyókkal és lőporral.

A  honunkat dúló viszályok alatt a vár sok 
vidéki nemes családnak szolgált menekvési helyül. 
Majd a békésebb idők beálltával a Zay család 
ezt elhagyta és Zay-Ugróc helységében lévő 
várkastélyában telepedett le, minek következté
ben az úgynevezett régi vár pusztulásnak indult, 
úgy hogy most csaknem egészen romba dőlt.

A  hozzá — mint látszik — nem messze balra 
fekvő,szintén a Zay-Ugróc birtokhoz tartozó 3600 
lábnyi magas szirtes Rokos nevű hegy már csak 
azért is figyelmet érdemel, minthogy lapos csú
csáról látcső segélyével tizennégy megyének és 
öt országnak egyes pontjait szemlélhetni. —  Itt 
talán érdekes lesz megjegyezni, hogy még az ezen 
Rokosnak Nyitramegyéhez tartozó keleti lejtője
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A  negyvennyolcadiki magyar forradalom óta 
alig van a világnak pontja, hol emigránsaink meg 
ne fordultak volna, s ez nemcsak az egyesek lát- 
körét szélesbité, de közzétett úti tapasztalataik 
honfitársaik ismeretét isk gyarapitákv Azonban —  
mint tudjuk —  még igen sok ily önkénytelen 
utazónk jegyzetei hevernek kiadatlanul.

D él-Am erika legnevezetesb “részében, Brazíliá
ban is több honfitársunk fordult m e g ; ott tanár* 
kodott kitűnő jogtudósunk, Korniss, ott voltak 
Tóth és Vidéky mérnökök,"ott él még most is a bős 
erdélyi honvédtábornok, Czecz János, és végre 
ott élte át kalandjait Getícze István, volt olaszor
szági magyar légionárius, kiüti tapasztalatait leír
ván, azokat Lauffer pesti könyvárusnak adta át 
kiadás végett, ki már Xáníua dél-amerikai és ka
liforniai utazásait is kiadta.

Geöcze István brazíliai utazásából itt egy érde-

alján fekvő Divék-Ujfalu helysége 1808. őszén 
szinhelye volt egy a középkori hatalmaskodások
ra emlékeztető történetnek, melynek rövid vázla
ta e z : A nevezett helység főbirtokosnője és оз- 
családja utolsó saajadéka, gróf Ujfalussy Gabri
ella, férjezett báró Splényi*) Józsefné ebbeli bir
tokát a vele ügyön azon törzsből eredő Rudnay- 
családdal folytatott perben végképen elvesztvén, 
a nyertes fél abba biróilag bevezettetett. A báró
nő a Rudnay családnak illető jogosultságát még 
most sem ismervén elvesztett birtokának erősza
kos visszafoglalását kísérletté meg. E végett do
rongokkal és fütykösökkel fegyverkezett számos 
csőcselék által a divék-újfalui várkastélyban a 
végrehajtásban eljáró bíróságot és az ebben 
résztvevő Rudnay-család tagjait megtámadtatta 
és széjjel verette. Ezen merénylet végre köz- 
 ̂érengzéssé fajult, melyben a későbbi kardinális 

prímás : Rudnay Sándor tetemesen megsértetett, 
hasonnevű unokaöcscse, nyugalmazott ezredes, 
oly súlyosan megsebesült, hogy néhány nap 
után meghalt, számosnak feje beveretett, tagjai 
törettek stb. Rövid idő múlva a Rudnay-család 
karhatalommal ezen birtokába visszahelyeztetett 
és a vétkesek keményen megbüntette ttok. Az 
ezeknek élén álló bárónő hosszas szigorú fogság
ra ítéltetett, mely alól évek után, 1828-ban ke
gyelem utján szabadulván meg, holtáig elvonul
tál! élt, ügyefogyottságában a fenemlitett Rudnay 
bibornok által kellő évi nyugdíjul ellátva.

Lója Károly
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vonalba jő és 1%- 2 lábbal magasabbra nyúlik 
a nyilas feje tetejénél.

Ily óriás nyilat kevés európai ember volna ké
pes felhúzni, úgy hogy a nyílvessző csak 80 — JOO 
lépésnyire is kellő repülésbe hozattassék, mig a 
tupinamba, jobb lábát nagy lépéstávra hálratévo, 
a vastag ív rúdhogybc nyúló végét előre tett bal
lába újjai közé támasztva, az ideget rendkívüli 
erővel, ügyes- 
*égg"l és gyor
sasággal 
perc alatt fel
húzza, annyira, 
hogy a vastag 
ív g у e n g e 
veszszökent 

hajlik vissza 
i z ni о s kezei 
között, s aztán 
pár pillanatig 
merev szobor 
gyanánt moz
dulatlanul ma
radva, a nyilat 
neki ereszti s 
200 lépésre is 
bizton talál.

Па a maga
sabb fák teto- 

jén üldögélő 
madarat akar
ja lelőni, akkor 
hanyatt fek
szik, lábait ösz- 
szetévc föleme
li, és talpait a 
m a d á r f e l é  
tartva, a nyíl
vesszőt lábai
nak nagy-új- 
jai közt küldi 
egyenesen föl- 
léié a vészt 
nem sejtő ál
dozatra , mely 
aztán a hanyaltfokvő nyilazó mellé pottyan.

Л bögrék vallása- és családi szokásaikról ke
veset lehet tudni.

Némelyek a nyilaikon igen kezdetleges módon 
kivésott nap sugaras jelképéből azt következ
tetik, hogy napimádók, de ez oly gyenge véle
mény-alap, miszerint sokkal valószínűbb azok né
zete, kik azt hiszik, hogy a természet feltűnőbb

elemei,, cs igy a világosság- és meleget adó nap 
vad kebleik tiszteletét ébreszti ugyan fél, de sem 
mi nem mutat oly jelenségre, a miből náluk ha
tározott vallási fogalmak létezését gyanítani le
hetne.

Igaz, hogy néha az erdő nagy fáira kis vörös 
bogyóból készült olvasó-féle füzéreket függeszte
nek, és a fa oldalába a lelőtt vadak körmeit bizo

nyos sorrend
ben szúrják ; 
— az igy fél
éké sitett nagy 
fa azonban 

nem vallási, de 
a törzs patri
archális gyüle
kezetét jelzi, 
mely nők em
lékére a vadá
szok az elejtett 
vadak körmeit 
a fába szúrják, 
a vörös bogyó- 
füzéreket pe
dig a nők ag
gatják a fa
ágakra.

K ü l ö n ö s ,  
hogy még e 
nőknél is, kik 
egyébként az 
idő viszontag

ságai elleni 
megótalmazá- 

sukra a leg
szükségesebb 
tárgyakat is 
nélkülözik , a 
női totszvágy 
már föllelhetö. 
Majd hollófo- 
kete,hosszú ha
jukba fonják 
e pici vörös bo- 
gyó-füzérké- 

kot, majd karjaikon, majd nyakukon hordják 
azokat, s igy о korálszinü bogyófüzérkékkal éke
sítve, nyilpuzdrával vállaikon, villámgyorsaság' 
gal versenyeznek a férfiakkal a vad-üzésben, mint 
megannyi színes Diana.

Л nők ép oly jó íjászok, mint a férfiak, csak 
hogy nyilaik kiesebbek és könnyebbek.

Egy helyen sokáig soha sem tanyázó férjeiket

Kgy brazíliai lakás verandája. (Goő'czo cikkéhez.)
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a legnagyobb veszélyek közt is biven követik az 
erdők vadonjaiba, nagyobb gyermekeikkel együtt, 
kik a nyillövésre és a folyamok átúszására már 
képesek.

Még járni nem tudó gyermekeiket és csecse
mőiket bambuszhéjból font hosszúkás fabélbÖl 
készülés derekukra váll hevedernél fogva akasz
tott kosárban hordják, s csak is a magzataik vi- 
lágrahozására elkerülhetetlen szükséges időre 
maradnak vissza valamely forrás mellett.

A  tupinambák egynejüek, de ha házassági vi
szonyuk gyermekekkel nincs megáldva, mihamar 
más nőt választanak.

Ez erdei Szerelmes vadak néha a portugál le
ányokra is vetik vágyó pillantásaikat, s ha sze
rét tehetik, el is ragadják. Nem ritkán leány- 
gyermekeket is ellopnak.

1843-ban egy négy éves leányka, ki az erdő- 
szélen levő cukor-ültetvényeken keresztül épen 
atyjához ment, egyszerre csak eltűnt.

A megszomorodott szülők hasztalan keresték 
gyermeküket. A  leány csak évek múlva szökhe
tett meg a bögréktől, mint már felnőtt asszony, a 
legelvadultabb állapotban.

Hosszas barangolás után azon vidékre érkezvén 
az indusokkal, honnan egykor elrabolták, gyer
mekkori emlékei felébredtek lelkében, s az erdő 
sűrűin keresztül két bögre eredetű gyermekével 
az atyai házhoz menekült.

Anyanyelvéből alig tudott már egy pár szót da
dogni, s hogy szülői, kik látásán egészen el vol
tak rémülve, felismerjék, folyvást keresztet vetett 
magára s gyermekkori kereszt-nevét kiabálta, — 
mig végre a gyanakodó szülék, öröm és fájdalom 
közt saját leányukra ismertek. Bozontos fejű és 
sárga szinti két kis fia megkereszteltetett, s idő
vel nemcsak portugálul beszélni, de Írni és olvas
ni is megtanult.

Ha a brazíliaiaknak sikerül indián gyermeket 
kézrekeriteni, azt többnyire a püspökséghez kül
dik, hol az papnak neveltetik, hogy aztán vad ro
konaihoz mint téritő küldethessék.

A minas-geraesi és észak-braziliai indián tör
zsek megtérítése, többnyire ekként eszközöltetett. 
A vad tupinambák megtérítése azonban még idáig 
mindig siker nélkül maradt.

A fehérek iránti gyűlöletük oly ongesztelhet- 
len és óvakodásuk oly konok, hogy azok semmi
féle közvetlen vagy közvetett érintkezésbe nem 
bocsátkoznak. Más indián törzsek, ha ellenséges
kedésben élnek is a portugálokkal, legalább bizo- 
пуоз helyen és időben, némi piperékért az álla
tok bőreit kicserélik. A bögrék ezt sem teszik. Ha 
túlerőt látnak közeledni, az erdők homályiba tűn
nek el, ha pedig ők érzik magukat erősebbeknek, 
azonnal támadnak.

Ha megscbesittctnek és elfogatnak, semminemű 
segélyt vagy táplálékot nem fogadnak el. Inkább 
elvérzenek vagy éhen halnak.

Blumenaugyarmatot megtámadva, a tulszám 
által visszavorettek. Egyiknek közülök egy golyó 
oldalába fúródott, másik a lábába. E két sebbel 
testében még az Itajahy-folyón átúszott, s a túlsó 
parton még mintegy 100 lépésre vánszorgott, míg
nem a sok vérvesztéi következtében összerogyott. 
Néhány gyarmatos csolnakra ülve, átevezett. Sem 
ételt, sem italt nem akart elfogadni, sem sebeit be
kötni nem engedé, sőt még magához közeledni 
sem hagyott. Csak nagy erőfeszítéssel sikerült tőle 
a nyílvesszőket elvenni, s mikor már végórája 
közeledett, egyik kezét az oldalán levő sebre tet
te, a másikkal a körülötte levő kapim-füvet tépte 
s azt arra tapasztgatla, hogy a vérzést meggátolja; 
azo .ban csakhamar elvérzett, s még utolsó tekin
tete is megvető büszkeségtől tündökölt.

Az álom és álomképeink.
Sokan vagyunk az életben, kiknek a boldogság

ból csak álmukban jut. Van némely ember életében 
idő, midőn élete oly keserű, oly vigasztalan, hogy 
csak az álmot óhajtja, moly ábrándképelt való
sítja j aranynyal tömi meg markát, reményeinek 
testet ád, kebléhez szorítja kit szeret.

Mi tulajdonképen ez a jótevő álom ? bölcsészek 
és természetbúvárok kiváló érdekkel kutatták s 
azért annálinkább feltűnő, hogy e fontos kérdést 
illetőleg az álom sajátképeni oka és szakonkénti 
visszatérésének alapjára nézve, még mindig töké
letlen és ki nem elégitö választ kaptunk. Ezelőtt

mintegy két évvel Pettenkofer, müncheni tanár, 
(ugyanaz, ki az epemirigyre nézve oly nevezetes 
felfedezést tette) volt az, kinek az emberi szerve
zetben folytonos gázcserére nézve tett kísérletei 
alkalmával sikerült e kérdést kielégitőleg meg
oldani

Tudva van, hogy a lélokzés által fokvott éleny 
szervezetünk anyagcseréjében igen kitűnő szere* 
pet játszik,a mennyiben a tápanyagokból szárma 
zott véirel egyesülvén, az életerőt hozza létre. 
Legcsekélyebb életműködésünknél is bizonyos 
mennyiségű élenyt használunk el. Ez a hatalmas



gőzerő; moly életgépünket mozgásba hozza. Az 
éleny mennyiségét kiszámíthatjuk a behatása kö
vetkeztében kilehelt széneny mennyiségéből. Es 
ilyetén méréseket eszközölt Pettenkofer, Voit tár
saságában egy különösen e célra felállított készü
lék segedelmével és azon váratlan tényálladékra 
jutott; hogy: napközben, legcsekélyebb munkánk 
alkalmával is) aránylagosan több szénenyt lékelünk 
ki, mint élenyt beszivnnk} más szavakkal: több éleny- 
re van szükségünk, mint a mennyit belehelünk.

E íoltünö jelenségnél, természetes, azonnal fel
merült a fontos kérdés: bonnanfedeztetik e min
dennap létrejövő éleny-hiány ? Pottenkofer kí
sérlete erre nézve is kiolégitö választ a d : az álom 
azon ügyes pénzügyminiszter, ki bölcs takarékos
sága által a minden napi éleny*deficitet kiegyen
líti. Mily boldog volna az osztrák-magyar kor
mány, ha pénzügyminisztere ily gazdálkodáshoz 
értene!

Már futólagosán említők, hogy minden élet-tü
neteinkhez, legyenek bár azok oly csekélyek is, 
bizonyos mennyiségű élenyt igénylünk. Minden 
mozdulatunk, érzelmeink, sőt gondolataink is ily 
élet-tünetek. Ha tehát barátunknak kezet nyúj
tunk, ha valakire gyöngéden ránézünk, ha vala 
mire élénken emlékezünk, s ha szivünk okkor 
sebesebben dobog, testünk mindig bizonyos ólony- 
mennyiséget vészit, minek helyét a széneny fog
lalja el- E felfogás igen anyaginak látszik, mind
amellett tökéletesen igaz ; legalább testünk bölcs 
gazdálkodása erről bizonyságot tesz. A testnek 
álom közben feladata: az élenyt megtakarítani, 
és e feladatát teljesíti is, mint gondos családatya 
oly módon, hogy minden fölösleges kiadást kerül, 
és csak léte fentartásának kellékeire szorítkozik.

Hanem molyok szervezetünk fölösleges kiadá
sai ? Ezekhez számítjuk mindenekelőtt érzékeink 
működését, mivol ezek életünk fentartására nem 
elkerülhetlonül szükségesek. Az álomban tehát a 
nézésünk által származott kiadás megszüntethe
tik. Álmunkban olőször is szemidegoink tagadják 
mog szolgálatukat. Felső szemhéjunkon a nyomás 
és súly sajátságos érzete jelenti a közeledő elszen- 
deredést, s a lehetetlonség szemünket valamely 
tárgyra orőson ráfüggeszteni, pillantásainkat ál
landósítani: elárulja, bogy a lát-idegek többénem 
tehetik szolgálatukat. Szemhéjunk leesésével vég
re idegrocénkot többé mi som izgatja : a lát-idog 
nyugalomba jön.

A szem után legközelebb fülünk tagadja mog 
tevékenységét. Fülünk nem bir oly zároló készü
lékkel, mint szemünk, azért elszenderodése nem

H A Z Á N K S Л
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A z  i l  j  u а и у  a.

Zöld  függöny«'«, illatos szobában,
Fehér vánkoson fekszik az ifjú anya.
H om loka ég, s hol egy csalogány van,
A kalitkán pihen bágyadt tapintata.
Enni ad a madár fiainak.
Szól az an ya : „M int én, fogoly  vagy madárka, 
Mig kinn felragyog a tavasz, s nap sugara. . . 
De kicsinyeid veled m ulatnak.л

Az ápoló a függönyt szétnyitja}
S ujját felhivólag ajkára függeszti.
Szemeit a betegre fordítja,
S ez az orvosságot kész tőle bevenni.
A jkán van már, s halovány kezével 
Nyomja az üveget, csöppjeitöl éled.

Hát az én kis leányom mit csinál, Erzsébet ? u 
, Alszik !‘ —  szól az agg nő, s félre nézdcl.
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Mi szépen fekhetik ! A kis angyal !
S ledől vánkosára, üdv mosolyg szemébe*. 
Befedék a bölcsőt a fátyollal,
Mit az aratási ünnepen szét'épe.
Alig látszik, ő maga köté meg,
Oly szépen, hogy a nők megdicsérték érte, 
Szépen egy letört galy képével himzé be. 
„Mire harangoznak a dómban, Erzsébet?“

I)e valaki belép most az ajtón,
S a szőnyegen lépdel, vigyázón, lebegve. 
„Jer ide, jer, férjem ! En nem alszom ; 
Mikor adjátok már gyermekem kezembe ? 
A férj az ég felé tekint lopva,
S csak úgy lehel csókot a kis forró kézre, 
,Türelem, türelem ! kedvesem, hisz végre 
Szenvedés van Írva még arcodra !“

,Jó asszonyom ! ma Mária-nap van.‘ 
így eljár az idő ? nem emlékezik erre. 
Hogy is volt csak ? szive alig dobban, 
S a fehérnemüeket összekeresgetve, 
Gyöngéden kis főkötöcskét vesz ki. 
N»gy-nehczen fonált ölt a tíí fokába, 
Meg akarja kötni, senkitől sem látva,
S el kezd gyengén, gyengén füzögetni.

„Tömjénszagod van ! w . .  A dómban voltam. 
Aludjál, gyermekem . . .  ’s ezzel ismét elmegy. 
Az anya varr, s mintegy elbájoltan 
Lát egy kedves angyalt, szép virágos kertet. . . 
Oh ! mire a zöld szigetet látod,
Egy kis halmot látsz majd, szegény ifjú anya, 
Mit elfed a virág s lold*fenyü galyja . . .
Legyen a jó  ég vigasztalásod!

(Droste-Ilülshof után.) C s e p e l i  S á n d o r .

Ni n i v é r ö 1.
XIII.

(Asszíria története számára
Az asszír paloták dombormiivei és az ezeket 

kísérő ékiratok a régész számára leginkább tör
ténelmi tekintetben nevezetesek.

Bárha eddigelé még nem állították is össze 
ezek nyomán a tudósok Asszíriának tökéletesen 
összefüggő és hiánytalan történ-lmét, mindazáltal 
a Tigris és Eufrát partjairól egy negyed évszá
zad óta Európába hozott emlékek roppant érték
kel birnak ezen történelem egyes korszakainak 
visszaadásában. Ez emlékek nemcsak, hogy meg- 
lepőleg igazolják a zsidók szent évkönyveinek 
azon pontjait, melyek a nini vei és babiloni biro
dalomra vonatkoznak, de egyszersmind oly be
cses adatot tartalmaznak, melyek nyomán elébb- 
utóbb lehetséges lesz Nyugot-Azsia ó-kori politi
kai és földirati állapotát meghatározni.*)

Természetes, hogy mindenekelőtt maguknak 
az ékiratoknak korát kellett és kell meghatároz
ni. Az Asszíriában eddig kiásottak majdnem ki
zárólag Khorzabád, Nimród és Kojundzsikból ke
rültek elő. Azon fejedelmek többjét, kiktől ezen 
iratok eredtek, ismerjük a szent Írásból, s azon 
korszak, melyben éltek, a Krisztus előtti tizedik 
évszázadtól (030. tájától) a hetedikig terjed. Csak 
egy emlék való sokkal régibb időből ezeknél, ez 
a Tiyláth-Pilézev felirata, mely hengerro van vés
ve és Kalali-Sergáth romjai közt találtatott. Ez 
emlék nevezetessé lett egyszersmind a miatt is,

*) L . az e téren eddig tett nyomozások eredményét 
Ribáry Ferencnek közelébb m egjelent: „Babylonia és 
Asszíria őskori történelmének hitelessége“ cimii, gon
dos tanulmánynyal irt értekezésében. (Szerk.)

kivívott újabb eredménijek.)

hogy egyszerre, egymástól függetlenül négy nagy 
nyelvtudós forditotra le 1857-ben: Kawlinson, 
Hincks, Talbot és Oppert. Ez egyidejű s egymá >- 
tói el nem térő forditások ogyszormind fényes ta
nulságot szolgáltattak arra nézve, hogy az asszír 
feliratok szövegének megfejtése biztos alapon 
nyugszik.

Ez ékirat Tigláth-Pilézerje nem ugyanaz a 
biblia hasonnevű fejedelmével. Ez utóbbi Kr. o. 
a nyolcadik században élt s ő volt az, ki 740. tá
ján Izrael zsidóinak egy részét asszir fogságba 
hurcolta; a másik két századdal olöbb élt

Tigláth-Pilézer felirata, fontosságára nézve, 
párja lehot a bizutuni sziklákra vésett Dárius 
Ilisztaszpesz-féléknek. íme, itt rövid ismertetése.

Ezon király, azonkori szokás szerint, Asszur 
országának nagy-istenét segélyül hiva kezdi so
rait. Aztán olősorolja címeinek hosszú sorát, mely
ből megismerkedhetünk a körülbelül 3000 év 
előtti hivatalos irálylyal. „En vagyok — ugy- 
mond — Tiglátli-Pilézor, a hatalmas király, min
den nyelvű királyok legfőbb királya; királya a 
négy égtájnak, királya minden királynak, ura az 
uraknak, a legfőbb mester, a napisten által vé- 
dott kitűnő vezér, ki jogarral van fölfegyverkez- 
ve s a minden ember fölötti hatalom övével kö 
rülövozvo, uralkodván Bél minden népo fölött; 
én vagyok a tisztelt fejedelem, kiró Asszur a 
négy égtáj szolgáit hagyta, s ki nevét az utódok 
előtt híressé tette; ki számos síkságot és hegysé
get hódított meg; én vagyok a győzedelmes hős, 
kinek neve minden nemzetet reszkotéssol töltői; 
én vagyok a ragyogó csillag, ki hadait idegen
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országokra vezette, Bélnek, a hasonlithatlan is
tennek védnöksége alatt’és igába hajtotta Asszur 
ellenségeit.“

Ezen bevezotés v.tán Tigláth-Pilézer hoszasan 
kezdi elöszámlálni hadjáratait és győzelmeit, év- 
röl-évre, hadjáratról-hadjáratra. Számos országot, 
területet és népet novez meg, melyek egy része 
északnak és északnyugatnak Felsö-Arméniában, 
másrésze nyugatnak fekszik, Kis-Azsia határai 
felé. Utolsó hadjáratát Muzri (a zsidók Mizraimja, 
vagyis Egyiptom) ellen intézte; ezt legyőzte és 
meghódította, visszatolásul azért, mert az egyip
tomi királyok az Eufrát vidékét több századig 
uralmukban tartották.

Tigláth-Pilézer ezután azon győzelmekre tér 
át, melyek uralkodása első öt évét jelölék. Negy
venkét tartományt hódított meg „azon vidéktől 
kezdve, moly a Zab-on (a Tigris ogyik mellék
folyója) túl van: rónáival, erdeivel és hegyeivel 
együtt, ogészen azon vidékig, moly az Eufráton 
van, Khatti tartomány és a napnyugatnak fekvő 
felső tenger mellett.“ A király erre elbeszéli, moly 
templomokat és palotákat emelt vagy javíttatott 
ki, mily csatornákat ásatott országa öntözésére, 
mily hasznos állatokat és uj fákat honosított meg 
Assziriábau. Mindezekből láthatjuk, hogy Tig- 
láth-Pilézor nemcsak harcias, de egyszersmind 
gondos és előrelátó fejedelem is volt.

Tigláth-Pilézorrol egy, körülbelül három évszá
zados korszak kezdődik, mely az asszír monar 
chiának egyszersmind legfényesebb korszaka 
vala. Ekkor emelkedett a birodalom fénypontjára 
s már egy ízben megjegyeztük volt, hogy egyet
len kiásott asszír emlék som régibb ezon időnél. 
Az eddig ismert két legrégibb: a Nimródtól 
északnyugatra és a Nimród közepén levő palo
ták Sardanapal, Tigláth-Pilézer íia és Szalma- 
nazár vagyis ez utóbbi fia által emeltettek. A 
Khorzabád és Kojundzsikban kiásott paloták 
másfél és két évszázaddal későbbiek.

Szalmanazár palotájának emlékei rendkívül 
érdokosek. Logfontosabb ezek közül egy fokete 
bazaltból készült oboliszk, molynok négy oldal
lapjára a király visolt dolgainak’ harmincegy óve 
van följegyezve ék írásban, több sor dombormű 
kíséretében, molyek azon jeleneteket ábrázolják, 
midőn a győzolmcs uralkodó a meghódított né
pek adóit fogadja.

Rawlinson megfejté ezen oboliszk ékiratait; s 
obböl mutatványul ogy pontot idő igtatunk.

„Uralkodásom tizenegyedik évében — ugy- 
mond a király — kiindultam Ninivoh városából 
s másodízben keltem át az Eufráton. Elfoglaltam

Araiura nyolcvannégy városát és Arama száz vá
rosát, és ezeket kizsákmányoltattam. Rendbe hoz
tam Khamana-tartomány dolgát és átlépvén Jé- 
ri tartományon, alászállottam Hamath városaiba, 
elfoglaltam Eszdimak városát nyolcvankilenc más 
várossal együtt, kiirtván Asszur ellenségeit és 
nagy kincseket vivén magammal. Ates, Hémithra 
királya és Arhuléna, Hamath királya, és Khéta 
tizenkét királya, kik amazokkal szövetkezének, 
ellenem támadtak és egyesiték haderejüket. En 
levertem őket, megöltem tízezer emberüket,Vezé
reiket, főnökeiket s harcosaikat pedig rabszol
gaságba hurcoltam. Erre Habbaril városára men
tem, Arama egyik főbb városára s ott elfogadtam 
Barbarandának, Sétina királyának hódolatát s 
adózását aranyban, ezüstben, lovakban, birkák
ban, ökrökben stb. Erre visszamentem Khamana- 
tartományba, hol városokat és palotákat alapí
tottam.“

Azon Szalmanazár, ki nekünk itt ezen hadi 
dolgait elbeszéli,Krisztus előtt körülbelül kilenced- 
fél évszázaddal élt.

Nebonak, a babiloni és ninivei legfőbb isten
nek, 1854- ben Nimródban talált szobra mellén kö
vetkező feliratot találtak: „Fallukhának, Asszí
ria királyának, és felséges hitvesének, Saramura- 
misnak, a palota királynéjának.“ Az adatok 
összevetése után ezen Fallukha a biblia Phulja- 
val ugyanaz, ki tízévi időköz alatt, 774 és 764. 
közt két hadjáratot intézett Szíria és Izrael ellen; 
neve fölomlitésénél azonban az értlekel minket 
leginkább, hogy mellette találjuk Szemirámisz 
nagy nevét is, nem Ktéziás és a méd hagyomá
nyok mondaszerü Szemirámiszáét, hanem a He- 
rodotét, kinek létezése történelmi alappal bir, s 
kinek Babilon legszebb építményeit köszönhető.

Azon fény közepette, melyet a Tigláth-Pilézer- 
től Szemirámisz férjéig három évszázadon át ural
kodott asszir király ok roppant építményeikkel 
hoztak létre, midőn az asszir királyok egész Nyu- 
gat-Azsia fölött uralkodtak, s midőn Babilónia* 
Média, Mezopotámia, Arménia, Szíria, sőt maga 
Egyiptom is birodalmuk mcghódolt, vagy adófi
zető tartományai: ki láthatta volna előre, hogy e 
nagyság bukása örvénye felé siet?

E bukás okát ismerjük a történelemből. Média, 
Babilónia és Baktriána függetlensége kivivására 
ogymással szövetkezett. Ninive — mint tudjuk, 
747-ben Kr. o. — elfoglaltatott, s akkor uralkodott 
királya, kit Ktéziás Sardanapalnak nevez, égő 
máglyán vetett véget életének. Asszíria — mint 
királyság — régi határai közé szorittatott vissza,



nya. Szennakherib feliratai közt olvashatni itt: 
„En Ninive minden épületét megnagyobbittattam, 
a legtágasabbakat tágittattam, régi utcáit helyro- 
állittattam, én az egész városból oly fényes várost 
csináltattam, milyen a nap.44 Az ö palotája egyik 
termében találták azon becsos, ékirásokkal telt 
téglák gyűjteményét is, melyek udvara lóvéi és 
könyvtárát képezék.

A balvégzet, moly a régi ninivei biro lalmat 
már egyszer legfényesobb korszakában döntötte 
meg, e balvégzet még gyászosabban közelgőtt 
feléje most, midőn a számos győzelem megint 
visszavarázslá hajdani fényes napjait. Média és 
Babilónia ismét szövetkezének ellene, s Ninive 
most végkép romok alá temotteték. E nagy ese
mény, moly egész Ázsia eddigi képét megváltoz- 
tatá, egyetlen ismert emléken sincs fölein ütve, s 
ma már csak Szennakherib hajdan oly fényes fő 
városának romjai beszélnek a nagy katastrófáról.

(SainL-Maitin Vivien után.)

Sz ok oly I Hí tor.

Л K Ü L F Ö L D .

Egy magyar forradalmi proklamáció.
Midőn jelenleg egy X V II-dik  századbeli forra

dalmi proklamáeiót közlünk,hiszszük, hogy ez két
szeresen érdekes lesz az olvasóra; először: mert 
a francia forradalom előtti időből nálunk ily 
iratok felette gyérek, másodszor: mert az itt köz- 
lőtt kiáltvány hazánk történetére vonatkozik. Az 
eredetileg latin nyelven Írott szövegnek magyar 
fordítását közöljük. A  könyv, melybÜl fordittatott, 
több müvet foglal magában, s ezeknek minde
gyike telve Ausztria elleni gyűlölettel. Az ösz- 
szeirónak neve, mint a cimlap mutatja, Csepcs'inyi 
Iván, ki 1776-ban irta össze e könyvet, mely 
azonban csak X V II. századbeli dóig dekái foglal
kozik. Az első munka, mely benne foglaltatik, 
„Memorabilia Saeculo X VII. in regno Hungáriáé 
gesta44 „(Magyarország X VII. századbeli nevezetes 
viselt dolgai44) cim alatt, az 1660-ik évtől az 1684. 
történt nevezetes eseményeket adja krónikás 
modorban.

A második munka egy Velencében nyomtatva 
megjelent műnek másolata, s magyarra fordított 
címe ez :• „Ausztria zsarnoksága44 (Austriaca aus- 
teritas), miben mutatkozik, mily módon s mily 
jognál fogva dulatott fel a királyi csapatok által 
a hajdan legvirágzóbb s legszabadabb magyar 
királyság 1670-ben.

A harmadiknak cimo: „Ausztria zsarnokságá
nak folytatása, moly ben Leopold királynak a

felségsértéssel vádlott magyarok elleni pőre, mél
tánytalansága, törvénytelensége, a vérengző tör
vényszékkel együtt megvilágittatik.44 Ez is, mint 
amaz, Velencében jelent meg nyomtatva. E munká
kon kívül vannak benne kisebb darabok, néhány 
vers is, melyeknek modoráról hogy fogalmunk 
legyen, csak azt jegyzem meg, hogy Leopoldról 
ezt mondja: „lllius ad rabiéin, bestia Noro ni
hil.44

Legvégül áll о könyvben az alább következő 
cikk, de hogy még ez sem elég erélyes a leirónak, 
mutatja egy másik munkában a margóra tett 
ezen megjegyzése: „D e igen lassú conceptus 
vagyon benne.44 Maga a munka következőleg 
hangzik:
A magyar őrnek harsonája a bizlon alvó magya 
rokhoz, hogy Ausztria halálos villámától őrköd

jenek.
„Fegyverről fegyverroloh  nép! Ellonségtok 

a kapuk előtt, a ti ügyetek döntetik el, s borzalmas 
harsogással már megrendítette hazátok üdvét.

Nyíljatok meg fülek! Az ausztriai Jupiter el 
lenetek rengeti a dörgő villámokat; s borzalma 
san dönt össze mindent. Ocsúdjatok végre e 
hangra, a ti szabadságtoknak ki van tűzve határ
napja. Vigyázzatok о halálos, e végzotszorü zsi
vajra mind ti magatok, mind tiéitok. Hol van a 
te vitézséged, óh Magyarország! a te hajdani





sokszor megakadt az egész tarka tömeg, egyik a 
másiktól nem tudván odább hatolni, egyszer csak 
egy sikoltás hallatszott. Fiatal, alig 17 éves, szőke 
fürtös szép lányka, (Kudlilc Klementine, egy pesti 
pecséttisztitó lánya), omlott össze. Mire orvos jött: 
már akkor meghalt. Mondják, hogy nagyon be
fűzte magát, s szívtultengésben szenvedvén, egy 
rósz perc véget vetett fiatal életének. A  körülál- 
lók részvéttel néztek rá, s azzal odább tolongtak. 
Egy csöpp veszett el a tengerből, a többi csepp 
pedig élvezte a hullámzás egyhangú örömét.

Délután nem volt mit élvezni : megeredt az eső. 
A városligeti magyar színészek, kik a „Páter 
U bryk“ -féle silányság óta a komolyabb világra 
nézve megszűntek létezni, hiába reménykedtek a 
bemázolt ponyva m ögött; a „zöld“ vendéglősök 
hiába ölték rakásra a csibéket; a sok falragasz 
hiába ígérte az „u j“ és ó „világ“ gyönyöreit: a 
sok ezer meg ezer piross, egészséges vendég benn 
maradt a falak közt, kedvetlenül, bosszankodva, 
szidva a felhőket, melyek ily vendégszoretetleníil 
fogadják őket, mikor egy évben egyszer jönnek 
Pestre. Annál jobb kedvök volt a kávésoknak, 
cukrászoknak, vendéglősöknek, kiknek aligha 
volt ily jó  nyári napjok, miután az ily kisebb 
fajta desperátió és nagyobb fajta unalom végre is 
enni-inni készti az embereket.

Vendégeink közt számosán voltak vidéki lö
vészek is, kik az ő Felsége születésnapjára ren
dezett lövészeti ünnepre jöttek, s néhány napon 
át egyre puffogattak a lövöldében, úgy hogy a 
közeli nyaralók lakosai valóságos csatazaj közt 
éltek. Voltak továbbá régi honvédek, kik az 
országos honvédgyüléson egyleti képviselők gya
nánt jelentek meg. Harminchét egylet volt kép
viselve 78 taggal, s Ivánka Imre elnöklete alatt 
értekeztek és gyüléseztek. Azonban ennek sincs 
már annyi érdeke, mint volt a múlt években. 
Több egylet megszűnt, és sok régi honvédből lett 
uj honvéd. Maga a központi elnök : Horváth János 
is beöltözött, s ma már katonákat vezényel, nem 
pedig debattirozókat. Széke Ivánka Imrének ju 
tott, ki természetesen, a mérséklet szellemébon 
vezeti az egészet. Elhatározák ezúttal, hogy 
mig a törvényhozás erkölcsi elismerésben nem ré
szesíti a régi honvédséget: addig az egyletek nem 
oszlanak fö l; hanem sürgetni fogják ezt; ezen
kívül pedig, minden politizálástól menten, csupán 
sogélyzesekro, jótékon) ságokra szorítkoznak, a 
mennyiben t. i. eszközeik engedik.

Ez „erkölcsi elismertetés“ vágya évek óta 
hangzik. Osztoznak benne sokan, s azok, kik az 
egyletekben tevékenykednek, majd mind. Hé-

A KÜLFÖLD.
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szemről, nem követelnem. Azt mondanám : a tör
ténet, ország-világ elismerd a honvédség dicső 
küzdelmeit. El maga a fejedelem is a nagy aján- 
dok és más tények által. Ha az országgyűlés 
ináig sem vette figyelembe az egyletek óhaját: 
követeléssel nem állok elő, nehogy azt mondják, 
hogy erőszakolom a magam fejére a koszorút. 
En beérem az öntudattal, hogy veszélyes időben 
szolgáltam a hazát, s ez a tudat nem tesz büszkévé 
mert csak kötelességet teljesítők 5 de annál na 
gyobb örömet okoz, hogy alkalmam volt teljesít
hetni. Azok, kik legtöbbet áldozlak föl értté: 
életüket, némán pihennek ; mért beszéljek hát én, 
kinek meg van az a legszebb jutalmam, hogy 
visszaemlékezhetem azon napokra, midőn nem 
erkölcsi vagy anyagi jutalom szomja, hanem a 
hazaszeretet lelkesedése vitt a küzdelem helyére ?

A többség azonban — nem magának, hanem 
az egész seregnek, hol nakmint élőnek — óhajtja 
az elismerést. Az országyülés megelőzhette volna 
ez óhajtást; ki tudja: fogja-e teljesíteni most, 
midőn sürgetik, tokát követelik.

Volt más gyűlés is a múlt héten: népgyülés. 
Szent István napján ugyan elmosá az eső, mert 
csak kevesen jelentek meg, köztük az öreg Tán
csics: do megtarták pár nap múlva. A lakás-szük
ség — a munkások e baja —  képezd főtárgyát: 
egyebet nem tudunk róla.

E helyett tehát egy ígéretet kell beváltanunk 
mit még a múltkor tettünk, nehány sort Írva Ú j
házi Edéről, e fiatal színészről, miután láttuk két 
vígjátéki szerepben is. Az „Apát keres“ (Seribe 
és társától,) s „A  miniszter előszobájában“ (Hahn 
Rezsőtől) voltak a kis vígjátékok, melyeket vá
lasztott. Amabban Plumcak 0 szerepét játszá, egy

Vegyes  köz
— Történeti naptár. Augustus hó 27. Hegel 

bölcsész született 1770. — Bonaparto győzelmo 
Drezdánál 18 Uh

28. Götho született 1740. — Cnstinc kivégez
tetik 1703.

29. Bulcsú Károly *t* 1805. — Janus Panno
nius született 1434. —  Mohácsi csata 1520. —  
Székes Fehérvár török kézre kerül 1520. *—• Bom- 
pland Alimée, természetbúvár született 1771. — 
Cromwel győzelmo Preston mellett 1048. Belgrád 
török kézre kerül 1521.

30. Cleopatra f  Kr. 0. 30. — Hg. Schwarzen** 
berg győzőim о Wandainmo-on Kulimnál 1813.

31. Az ungvári véres képviselőválasztás 1807. 
— Titusz beveszi Jeruzsálemet 79. — Hutten
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nyomások, molyok pl. kezünknek önkénytolen 
visszarántására késztetnek, ha az véletlenül vala
mely idegen testtel jő  érintkezésbe, elégségesek 
a kivégzetteknél is hasonló átterjesztett (reflex) 
mozgási tünetek előidézésére. A felkar kétfejű 
izma (biceps brachii) több, mint egy félórával a 
kivégzés után a scalpell fokával eszközölt gyen
ge érintésre öszszehuzódik ; hasonlóképen össze- 
lmzódnak az izmok, ha a felettük levő külbőrt 
megcsípjük. Lássunk azonban egy még szembe
tűnőbb adatot, mely kivégzés után egy óra múlva 
észleltetett: a hullának karja ferdén fekszik az 
asztal lapján, keze nem egészen csípőre téve ; most 
mellén a csecs közelében gyöngén körül vezetjük 
a scalpell hegyét, mire a váll- és kar-izmok rögtön 
összehúzodván, a végtag a karnak fél hajtásával 
a törzshöz közeledik. Valóságos védő mozdulat 
volt az, — mondja Robin —  mely a kezet egész 
a szivgödör tájáig vezérlé s mely négyszer ismé- 
teltetvén, bár mindig gyengébben, de*mind a négy
szer létrejött. A bőr bizonyos ideig tökélete
sen megtartja ingerek iránti fogékonyságát s ahő- 
mérsék változásait ép úgy érzi, mint a leggyen
gébb érintést. Robin laboratóriumában eléggé ala
csony hőmérsék mellett (március 10. és novem
ber 28-dikán) két kivégezettnél észlelte, az egyik
nél 6, a másiknál 10 óra múlva a bőrnek azon 
változását, melyet „lúdbőr“ elnevezéssel szok
tunk jelölni. Egy harmadik kivégzettnél meleg 
nyári reggelen a kivégzés után 3 óra múlva a 
lúdbőr nem volt kifejlődve. E helyen közöljük 
egyúttal azon észleletet, melyet Brown-Sequard 
először 18f)7-ben tett s következőleg ír le : „L e
fejeztem egy kutyát s arra fektettem főgondot, 
hogy a halálos vágást minél lejebb tegyem. 
Nyolc perc múlva a törzsétől elválasztott fejen a 
bőrnek csípésére semmi átterjesztett mozgási tü
netek nem jöttek többé létre, sőt még a villany
áram sem volt képes mozgást előidézni. Még tiz 
percig várakoztam, mely időnek elteltével a fej- 
erek megmaradt csonkjaira egy fecskendő ké
szüléknek csöveit alkalmazván, az edényekbe 
oxygénnel telített, friss meleg vért fecskendeztem. 
Két-három perc múlva, néhány rendetlen mozdu
lat után, a szemtekén s az arcon oly mozdulatokat 
vettem észre, mintha az akarat befolyása alatt 
idéztettek volna elő. A kísérletet körül-belül egy 
negyedóráig folytattam, mely idő alatt folytono
san tartottak ezen látszólag akaratlagos mozdu
latok. Mihelyt azonban abbanhagytam a befecs
kendezést, a rendszeres összehúzódásokat görcsös 
rángatózások váltották fel, melyeknek halálvo- 
naglás vetett véget.“ Kétségkívül érdekes élet- |

I tani eredményekre vezethetne, ha Brown-Sequard 
kisérletei lefejezett embereknél alkalmaztatná
nak. Robin erre vonatkozólag nem tett kisérleto 
két, sőt azt hiszi, hogy az ily kísérletek bizonyos 
nehézségekbe ütköznének. Igen valószínűnek 
látszik ugyanis, hogy a fejütorek s viszerek rög
tön megtelnének levegővel, s igy habár egészen 
friss vér fecskendeztetnék is az edényekbe, ez 
légbuborékokat hajtana maga előtt , melyek az 
agy finom edényeibe jutván, ezeknek s az agy
nak szétroncsolását s gyorsan bekövetkező bom
lását idézné elő, a mi a kísérletet okvetlen meg
hiúsítaná. Nem igy áll azonban a dolog oly ki
végzettnél, kinél a fej a nyakkal együtt a váll 
magasságában van a törzstől elválasztva. Ily eset
ben friss vérnek befecskendezése által lehetséges 
volna a levágott fejben bizonyos élettüneteket 
előidézni. Hogy mindazon tünetek, melyeket az 
emberen ily módon előidézünk, nem tekinthetők 
az öntudat, a bölcsészek „eV'-jének kifolyása
ként, ez a dolog természetéből következik ; s az 
ily módon előidézett agy tünetek csakis azokkal 
hasonlíthatók össze, melyeket öntudatlan álla
potban, ájulás, örjöngée, láz vagy részegség tar
tama alatt végezünk. (71. K.)

— (Kormányozható léghajó.) San-Franciscóban 
nem régiben Simson Adám bemutatta uj léguta
zási készülékét, mely hosszas, hengorded alakú, 
két végénél szükebb, mint középen. Nyílása 
oldalt van s az egész vizhatLn tafotából készült. 
A nyíláshoz erősített csolnak gömb-alaku s két 
szárnynyal van ellátva, mely gőzerővel mozoghat. 
A tafota-készülék 30 lábnyi hosszú. A két szárnyat 
most emberi erő mozgatja, de nagyobb készülék
nél gőzre van számítva. Simson két pennsylvá- 
niai férfival lépett a csolnakba, s miután hosszas 
vesződés után a hengert gázzal megtelté, a lég
utazási készülék lassan és biztosan kezdett emel
kedni, többféle kanyarulatokat téve még szél
irányban is. A szárnyak könnyen és nagy körök
ben mozognak. A szélroham erejét egy vékony 
deszkából készitott malomkerék csökkenti, mely 
minél nagyobb a szél, annál erősebben forog, s a 
léghajót visszatartja. Hasonlít о szerkezet a csa- 
vargőzös kerekéhez. Simson programmja ez vo lt: 
egy óráig a város fölött lebegni, aztán ismét le- 
szállni. Ez idő alatt a léghajó háromszor kerülte 
meg a várost, kétszer pedig diagonálisan átfutott 
fölötte, és végre csöndesen leereszkedett. A kisér- 
let tehát sikerült, de mindazáltal kétségbe lehet 
vonni a hirt, hogy San-Franciscóban már egy 
rész vény társulat alakult a lógutazás életbelépte
tésére.

Pest, 1869. Nyomatott az „Athenaoumu-han.



régészeti gyűjtem énynek, m elyet a boldogult b á 
ró az erdélyi m úzeumnak hagyom ányozott, átvé
telére ; a m ásodik Szárhegyre, s onnan Hunyad- 
m egyébe, szobrászathoz alkalm as márvány kere
sésre ; m egtekintették a Teleki-könyvtárt, s Izsó  
nyilatkozata szerint a bronzm ivü szobrászat egétz  
M agyarországon nincs oly kitünőleg képviselve, 
m int e  könyvtárban, T elek i Sám uel — az alapitó 
—  és neje mellszobrai által.

* (A  3-ik honvéd zászlóalj parancsnoksága) Sze
geden lesz, s mint az ottani lap értesül, az egy  
törzs- és 5  főtisztből álló parancsnokság 1*0 le
génynyel, jövő  hó közepéig oda m eg is érk ezik ; a 
tisztek  szám ára már gondoskodtak lakásokról.

* (A csehországi sajtóperek) eredménye eddig a 
legújabb összeszám itás szerint 66,965 írt. kaució 
v e sz té s ; a szerkesztőkre mért fogság ideje együtt
v éve  64  esztendő.

* (A megszökött Madarász Vilmosról) azt Írják, 
hogy Bukarestben van, s az ottani „Romárául*w 
ban fogja közzétenni azon „ memorandum á t“, me- 1 
ly e t  az országgyűléshez szándékozik benyújtani, 
saját ügyében. Madarászt a bukaresti kormány 
védszárnyai alá vette.

* (Kugler Pál fiatal szobrász) je len leg  Petőfi 
álló szobrát készíti, m ely a költőt mint honvédet 
ábrázolja, k i nemcsak lángszavaival lelkesíti a 
nem zetet, hanem a tettekben is előljár. A szobor 
finom karrarai márványból készül, s Petőfi kivont 
karddal áll s a kardon eg y ik  költem ényéből ez 
lesz bevésve : „Fényosebb a láncnál a kard.tt E  
szobrot eg y  előkelő származású és szabadelvű né
m et költő rendelte m eg. E zenkívül Kugler fő
rendi családoktól is kapott több m egbízást, s lá t
ható nála R afael és M ichel A ngelo mellszobrai, s 
tanulm ány fők  Julius Caesarról és Homárról.

* {Meteor). Verbó községben f. hó 13-án igen  
szép ég i tünem ényt láttak. É jjeli 11 és 12 óra 
között, keletről nyugotra izzó parázshoz hasonló 
meteor vonult e l ; egyszerre m egváltoztatta útját 
s déli irányban tisztán hallható zaj m ellett leesett..

* (Babona). A  nyitrai nép azt hiszi, hogy M ária 
m enybem enetelének napján a N yitra vizének  
gyógyhatású van. E  hó 15-én nagy búcsumenet 
m ent a  N yitra vizéhez, s látni lehetett embereket, 
a  kik  v ízzel locsolták beteg tagjaikat, azon hitben, 
hogy azok ettől m eggyógyulnak. E gy  anya 9 hó
napos gyerm ekét egészen beletette a vízbe, hogy  
ig y  m inden bajtól biztosítsa azt, de néhány perc 
m úlva m ár nem  találta ott, mert a v iz elvitte, 
íg y  szabadította meg a szent viz a legnagyobb  
bajtól: az élettől.

* (Nagy-Kanizsán a veszprémi püspök) meg 
akará állandósítani a szürke nénéket, nőnevelés 
végett. A lapit vány úl e célra 30,000 irtot, s az 
első fölszerelésre 8000 irtot ígért. D e  a város kép
viselete m egköszönő ez ajándokot, s nem fogadta 
el. A  korszellem e — a  m int m ondák •— valami 
egyeb et kíván , s az iskolákat felekezetnélküliek- 
n ek  nyilvániták.

* (A  dynamit rohbantó-sgerrel) a hadügym inisz
térium újabb kísérleteket tett, m elyek sikere bá
m ulatos. Igen  egyszerű készülékkel, s csekély  
m ennyiségű dynam ittaí, ism erheti«» töm eggé rob
bantottak erős hídfőket stb .; továbbá eg y  hidhajó 
alatt, m ely  m integy 13 mázsa súlyú volt, torpedo

alakban m eggyujtatván a dynamit, azt és a vizet 
60 láb magasra fellökte, s a hajót ízzé-porrá zúz
ta. Háború esetekben kegyetlen  rem ényeket köt
nek e szerhez.

* (Óriás ágyú) érkezett m eg a napokban „Lissa*  
osztrák-magyar sorhajó számára, B écsbe; sú lya  
300 vám m ázsa; 43 font lőpo»* kell egyszeri tö lté
séhez, s a löveg 260  fontos. Ara 21,000 tallér, s a 
Krupp-féle öntődében m ég kilenc ily  óriás van  
m egrendelve.

* (Az angol államférfiak a tudományokat is mű
velik). íg y  Gladstone miniszternek épen most j e 
lent m eg egy munkája „Juventus m undiu cim  
alatt, mely a Homer korának leírását foglalja  
magában. Gladstonenak régi kedvenc tanulmánya 
volt Homér, s a tudom ányos világban már koráb
ban nevet szerzett m agának „Homeru-jával. —  
Érdekes, hogy a „Juventus mundiu előszava sze
rint ezen régebben készült munkát a szerző a kö
zelebbi két év alatt dolgozta újra, holott tudva  
van, hogy épen ezen idő alatt Gladstone részint 
mint pártja vezér-tagja, részint mint miniszter, a 
legnagyobb tevékenységet fejtette ki. E gy  angol 
politikai lap m egjegyzi, hogy  ámbár korántsem  
várja senki egy  minisztertől, hogy bokros teendői 
m ellett m ég tudós vizsgálatokra is időt szakítson  
magának, —  mindamellett az irodalom és tudo
mány terén szerzett érdem ek magokban is vete
kednek a politikai dicsőséggel, — és uj b izonyí
tékai a férfiú m unkaképességének. E g y  m ásik k i
tűnősége az angol parlamentnek Argyll herceg  
(egyszersm ind a kabinet tagja), közelebbről ha
sonlókép egy  munkát adott ki, m elynek angolos 
alapossága és világossága mitsera veszített köze
lebbi nagy elfoglaltatása miatt a parlamentben, 
miniszieriumban és egyleti téren. Müve a tudo
mányos vizsgálatnak csak a közelebbi években  
m egnyílt téren m ozog; — cím e: „Az ős ember; 
—  ném ely uj kutatások bírálata.“ Szoros v izsg á 
lat tárgyává teszi a Darwin-féle theoriát — s 
azon eredményre jiit, h ogy  a$t korántsem  tám o
gatják tényleges bizonyítékok.

* (Bllntényi statisztika Franciaországban.) A  
bűntények száma 1867-ben a francia igazság
ügyi m iniszter jelentése szerint 18-cal múlta felül 
az 1866-ik  szám ot. A z erkölcsiség ellen irányzott 
m erényletek fogytak, s a mi a bűntényeket illeti, 
ezeknek  e/io~iósze, va g y is 58 százaléka a vadá
szati és halászati törvények  megsértéséből ered. 
A jury, m ely 1866-ban 3676  esetben mondott 
ítéletet, az 1867-ik esztendőben 3694 bűneset 
felett ítélt, m elyek közül 1704 eset szem élyek, és 
1990 a vagyon  ellen intéztetett. Egész Francia- 
országban 12 gonosztevő esik minden 100,0001a  
kosra. D e  e számarány term észetesen nagyon  
változik departementről departementekre A  Szaj
na departementekben esik minden 100 ,000  
lakosra 35, a Bouche-de Rhoneban 30, Corsika  
szigetben 24, Marne és Oiseban 21, Eure .és b ő i 
ére 19, Var és Haut-Marne IP, és G a r d l7  bűn
eset. A z 1866-ki népszám lálás szerint Francia- 
ország összes népessége 38.076,064 lélek , ezek  
közül 19.014,079 férfi, és 19.362,985 nő. A  4607  
bevádo’t gonosztevő közül 1867-ben 3878, azaz 
84  százalék férfi, és 829 , azaz 16 százalék nő volt.
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