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Szerkesztői üzenetek.
—  Testen: L J-nek. Szívesen veszszük folytatását is, bár ,j dúlt. Hasonló apróságok mindig szívesen látott vendégeink 

az újévben ezek közlésében szünetet akarunk tartani, hogy lesznek.
annál több tér jusson vegyes apró cikkeinknek. Ha isten él- — Kassára : K. S-nek. Mindig örülünk, midőn nyelvünk 
tét, 1871-ben adunk megint ily diariumot. Alkalmilag kérjük csínja iránt ily érdeklődést tapasztalunk. A szedni ige határ- 
szives látogatását. zatlan alakú jelen ideje második személyében nyelvtanilag :

—- Szathmdrtt: E. L. papnövendéknek. Közlésre nem ke- szed-esz lenne, a közhasználat azonban ebben hangkilökést 
rülő kéziratok visszaküldésére sem vállalkozhatunk; az eszközöle a szedsz lett elfogadottá, mit ugyan szabálylyal 
ilyek azonnal mégsemmlSittetnek nálunk. Az ajánlott cik- védeni nem lehet, de azért ép oly jogosult, mint például a 
kék régóta rendelkezésünkre szolgálnak. bokor főnév szenvedő esete bokor-ot helyett hangkilökéssel :

—  Selmecre: »A vándor* lapunkban nem fog találni haj- bokrot; vagy a fdtyol-é fátyol-ot helyett hangugratással :
lékra. fátylat, mig kolomp-nál megmarad a rendes ragozás, s szen-

— Kun Szent-Miklósra : Sz. Q-nek. Innen már útnak in- védő esete lesz : kolomp-ot.

Ú j d o n s á g o k .
* ( A  k i r á l y )  e hó 18-kán visszautazott Bécsbe. Előadását a talált emberi koponyák részletesebb is- 

E  hó 16-kán fogadta az irói sególyegylet javára  mertetésével zárta be.
rendezendő bál küldöttségét, m ely a királyt a bál- *  ( M e r é n y l e t  G i z e l l a  f ő h e r c e g n ő  e l l e n ) .  G izella 
ban való részvételre kérte föl. Ö felsége megigér- főhercegnő e hó 17-ikén délután egy udvarhölgy 
te, hogy ha akkor (jan . 15.) Pesten lesz, m eg fog  kíséretében sétakocsizást tett a bécsi praterben. 
jelenni a bálban. K ocsija  találkozott egy egylovas bérkocsival,

* ( V o g t  K á r o l y )  mindenütt kitüntetésekkel ta- m elyből egy  fiatal ember kiugrott, utána szaladt 
lálkozik. M egérkeztekor azonnal Gablenz tábor- a főhercegnő kocsijának, s erőszakosan kirántá 
nagy, az ország katonai parancsnokának vendége annak ajtaját. A  kocsis megállította a lovakat, az 
volt. E  hó 17-kén a kaszinó rendezett tiszteletére inas leugrott a bakról, de már akkor ott termett 
lakomát. E  hó 23-kán pedig tisztelőinek nagyszá- egy  lovas rendőr, k i á vakm erő embert elrántotta 
ma készül meghívni egy lakomára, mely aláirások a kocsitól, m ely azután akadálytalanul folytatta 
utján a redoutban lesz. V ogt Tem esvárról is ka- útját. A  m ég fiatal férfiun őrültség je le i mutatkoz- 
pott fölszólitást, hogy ott három felolvasást tartson, ta k ; azt állította, hogy a leggazdagabb m agyar

* ( V o g t  h a r m a d i k  f e l o l v a s á s a )  e hó 18-ikán este családok egyikéből való, és el van jeg yezve  egy  
volt, ismét nagy közönség jelenlétében. V ogt ez főúri hölgy gyei. Mivel a rendőrség helyiségeiben 
alkalommal csupán a közép kő-korszakról beszélt őrjöngési rohamokat kapott, a tébolydába szálli- 
s főleg számos példával illustrálta, miként juttot- tá k ; ott ráismertek mint nyugalmazott vasúti hi- 
tak a tudósok azon nevezetes felfedezésekre, me- vatalnokra, k i már egy  Ízben benn is volt a té- 
lyekből ama kor viszonyaira következtettek, s me- bolydában.
lyek  nyomán az ember akkori fejlettségéről tudó- * ( N y i l a t k o z a t ) ,  A  „ H a z á n k  é s  K ü l f ö l d a f. év 48. 
mást szereztek. Fölemlité az aurignaci csontbar- számában R ó z s a v ö l g y i  M á r k  életrajza köz ölte tv é n : 
lángot, m elynek maradványait Larte (francia tu- annak egy  részét, m ely személyemre vonatkozik, 
dós) vizsgálta meg s azon eredményre jutott, hogy s m ely téves állítást foglal magában, az igazság 
az abban lelt emberi hullák ülő helyzetben temet- és saját személyem érdekében felhíva érzem m a
tettek eL Em beri csontokon kívül találtak m ég gamat helyreigazítani, nehogy az félremagyaráza- 
iramgim,-bőlény- és lócsontokat; ezen állatok te- tokra szolgáltasson ’okot. A  nevezett életrajzban 
hát mind azon időben éltek, de legnagyobb az állitatik, hogy én Rózsavölgyi M. hátrahagyott 
számmal az iramgimek, miért is azon korszakot müveit zongorára átírva oly  célból adtam ki, 
iram gim -korszaknak (Rennthierperiode) nevezik, h ogy  annak jövedelm e R ó z s a v ö l g y i  G y u l a  müárus 
D upont egyedül Belgiumban 100 ily csontbarlan- Özvegyének támogatására fordittassék, s h ogy  
got fedezett fel. —- A zon  korszakban már sokkal bár e kiadvány óta már több év mult el, a neve- 
tökélyesbültek az eszközök is —  de a mi m ég fel- zett özvegy mindekkoráig m ég egy fillérben sem 
tünó'bb, csontra, kőre és szarura metszett rajzokat részesült. E z állítás merőn téves értesülésen ala- 
13 lehetett ugyanazon barlangokban találni, s pe- pul. En a nevezett átiratokat Rózsavölgyi M. fiá
dig mindig állatokat ábrázoló rajzokat j növénye- nak, * R ózsavölgyi Gyulának egyenes felkérésére 
két, nevezetosen páfrányokat csak két hvlyütt lel- készítettem el, s azokat minden hováforditási cél
tek lerajzolva egy-egy kőlem ezre. A z  akkori em- kijelölése nélkül neki m ég életében átszolgáltat-
berek ferde fogazatuak voltak, mit az állkapcsok- tam, ki azokat ki is adta s egyéb  rendes kiadvá-

világosan fel lehetett ismerni, de ez ismét csak nyai közé sorolta. A  mü nem képezvén az én sa-
V  az.ftk k on  emberek vad állapota mellett bizonyít, já t  tulajdonomat, nem is érhetne tehát semmi fe-
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Hu visszatérek majd falunkba,
Az mondom, hogy találkoztam vele, 
INI ég most is olyan jó, szelíd lány 
S édesen emlékszik mindenkire.

De ha már szunnyad minden ember,
Megállók az elhagyott ház előtt,
S mint egy kedves halottat szoktak,
Oly keservesen siratom meg öt.“

Endrodi Sándor.

Dalmácia vidékeiről.
Folyó december 2-kán megjelent számunkban 

egy kis cikkben átalános vonásokban ismertettük 
Dalmáciát, most ennek vidékeiről kissé tüzeteseb
ben fogunk szólani.

Л dalmát tengerparti vidéket a kopasz dinári 
mész-alpesek rézsútos irányban s párhuzamos ket
tős láncban szelik keresztül, úgy bogy azok né
mely bérce Cattaro alatt egészen a tengerbe nyú
lik be. Л főhegylánc legmagasb orma a Monte- 
Dinara Törökország határán, s ez 5008 láb ma
gas ; a másik a Biocova Macarsca mellett s 5550 
láb magas. E hegyláncok közé csak nyomorult 
növényzetű völgyek mélyednek, melyekben csak 
egyes bokrokat s fákat láthatni.

Л Vei eb it, mint valami hegyfal, 10— 12 mért- 
föl dny i hosszaságban délkeletnek nyúlik. E hegy
ség Dalmácia felé tekintő falai egész tömkelegét 
képezik a kopasz és hegyes sziklacsoportozatok, 
szakadékok és romoknak. Itt nem láthatni falvat, 
templomot, fát vagy gyepet. E vidék a tarantella 
pókok, skorpiók, a két láb hosszú és zöld gcceo- 
gyíkok és mérges kigyók hazája. A sziklahasadé
kokban vadgalambok laknak s a fehér fejű ke
selyű a sziklaormokon leskedik zsákmányára. — 
Másutt a sziklahasadékok mintha növényzettel 
lennének behintve. Л völgyeknek csak ritka he
lyén pillanthatunk meg zöldelö legelőt, még rit
kábban kalászos földeket, vagy tüskés bokrokat, 
erdőket pedig egyátalán nem. Л partokhoz köze
lebb már lapályosabb helyek is mutatkoznak szöl- 
1 ők kel, my r thus, borostyán, meggy, gesztenye, 
olaj- és fügefa-ültetvényekkel s itt a folyamokban 
töméntelen ruca és lúd, a falvakban pedig sok 
pulyka és tyuk látható, mig a vándormadarak a 
kopárabb hegyek közt fészkelnek. Л part hosszá
ban, különösen északi Dalmáciában van egy kes
keny lapály is, melynek végpontját a Sabioncella 
nevű félsziget kopár s magas bércei zárják el. — 
Ezen északi partvidék igen élénk, s itt a szöllök 
és olajfa-ültetvények szakadatlan sorokban válta
koznak falukkal,melyeknek házai kiipresszek, grá
nátok és fügefák közül fehérlenek elő, mig az 
öblökben esolnakok s nagyobb hajók hintáznak.

Л hegyek közt nem ritka helyen találhatni rop
pant mélyedéseket, úgynevezett katlanokat, me
lyekben összegyülemlik az esővíz, vagy melyekbe

a lakosok télen át összehordják a havat, hogy 
nyáron hűsítő szorbettet készítsenek belőle. Gya
koriak a szakadékok közt a vízzel telt örvények 
is, s a magas ormokon egyes, kerek tavacskák, az 
úgynevezett tengerszemek, melyek úgy látszik, 
hogy földalatti vízmedencékkel vannak összeköt
tetésben ; de még gyakoriabbak a barlangok, me
lyek közül a Verlica s az Áesculap-barlang a 
legnevezetesbek; a monda szerint ez utóbbiban 
tartózkodott Aesculápnak, a gyógyászatnak isme
retes kígyója, s mert e barlang négy nagy terme, 
fekete tavai és csepegőkő alakzatai félemletes lát
ványt nyújtanak, a vidék lakói ezt a pokol egyik 
részének tartják.

Habár Dalmácia éghajlata igen kellemes, mert 
sokszor egész éven át egyetlen hópehely sem esik, 
mindamellett országos csapást képez itt a dühöngő 
bóra nevű szél, mely rohamában embert, lovat 
egyaránt földre térit.

Dalmácia földalakzata miatt földmivelésre nem 
igen alkalmas, bárha van 35-féle csak itt található 
növényfaja. Dalmáciában csak 24 négyszög mért- 
földnyi területen termeszthetnek búzát, árpát és 
rozsot; tizenkettőn szöllőt, mely évenkint másfél 
millió akó bort szolgáltathat, mely azonban ke
reskedésre nem igen alkalmas, minthogy nem 
hordókban, hanem börtömlőkben tartják. Az olaj-, 
gesztenye, és borostyán-ültetvények két mértföld- 
nyi területet vesznek igénybe s ugyanannyit a 
rétek és hagymás növényekkel, gránát-almával, 
oleánderrel, dinnyével és paradicsommal beülte
tett kertek. 75 mértföldet erdőség borit, az ország 
többi része pedig legelő vagy avarság, melyen 
kecskék, juhok, öszvérek, lovak s ökrök csatan
golnak ; a leggazdaságosb állat itt mindazáltal a 
kecske. — A földművelés Dalmáciában bajosabb, 
mint más országban, mert a gyakori záporok alá
hordják a hegyekről a gyér-termőföldet, minél 
fogva itt a vidék minden évben szegényebbé vá
lik. Ki szántóföldet, avagy kertet akar magának 
csinálni, annak elébb nagy bajjal el kell onnan 
hordania az apróbb köveket, s aztán a nagyobb 
szirteket szétrombolnia, aztán ezen kövekből fal
lal keríti körül kerek vagy tojásdad alakú földjét. 
Erre azután hozzá fog a szőllö- és olajfa-ültetésé
hez, e növényeket azonban a bóra dühöngései

51*
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miatt nem hagyja magasra nőni, s aztán minden 
szöllö- és olaj-bokor töve köré földet s köveket 
rak, hogy gyökereiket a mindent kiégető nap 
heve ellen oltalmazza.

Hasonlókép sok bajjal jár a víztartó medencék 
építése is, melyekben összegyűjtik s megszűrik 
az esővizet, s ez annál szükségesebb, mert a vizet 
sok helyre mérföldekről, néha hajókon kell hozni.

már végén már elkezdődik a tavasz, mikor aztan 
a hagymás növények, a mindig zöld borostyánok 
és pistáceák virágzanak, inig májusban az orchi- 
dák, júliusban pedig az umbclliferák. .Julius köze
pén azonban a pusztító hőség már 30 lókra
is emelkedik árnyékban. Ezen esötlen időszakban 
bő éjjeli harmat táplálja a növényzetet.

Dalmácia partvidéki folyamai közül csak a

A Kerka zuhataga Sebeniko mellett, Dalmáciában.

Л zárai cisterna, melyet öt merítő lyukáról „öt 
kútw-nak Innak, 3000 négyszög lábnyi terjedelmű 
medencét képez. Ebben összegyűl mindenféle za- 

'ros esővíz, de ide csorog mértföld hosszú vizve- 
'ken át egy üde forrás is.

Imácia éghajlata határozottan délszaki. Ja- 
leccmberben láthatni itt szabadban virágzó 

at s iriákat, a gyep ilyenkor is zöld s feb-

Narenta és Zermagna hajózható darabnyira, mert 
a többiek magas szakadékok közül rohannak alá 
s torkolatuk sekélyes mocsár. Legérdekesb folyó 
a Kerka, mely a regényes fekvésű к nini hegyszo
rosban fakad. E folyó völgyében 0 8 egészen
kerek tó csillámlik, meredély parti dekái, melyeket 
nádasok szegélyeznek, inig közepeiken tölcsér- 
alakú örvények fúródnak a vízbe. Egy magas
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sziklafalról a Krikics zuhogva szakad bele a Kor
kába. Innen azután a Korka fűzfáktól árnyékolt 
völgyön keresztül a kőszéntartalinu Promina-hogy 
mellett folydogál tovább, s két tavat képez, azután 
vad fügefák közt fut odább. Deruosnál egy igen 
keskeny s roppant magas sziklakapun keresztül 
tör magának utat, mire egy fás-szigetke két ágra 
szakilja, melyek aztán vadfügefa, fűz, indás szőlő

s náddal benőtt tuíf-közeteken rohannak alá, né
gyes zuhatagot képezve. A  két parton a szomszé
dos Scardona és Sebenieo malmai nyújtanak ezen 
pompás látványnak regényes szinezetot. Metszvé- 
nyiink Dalmáciából, az ott folyó véres harci jele
netek helyett ez alkalommal ezen scbenicoi zuha- 
tag kedves képét nyújtja.

Londoni képek.
Az angol világváros fényoldalairól, kereskedel

me s gazdagsága roppant voltáról már több Ízben 
szülöttünk e lapokban. Lássuk most az érem má
sik oldalát is, mely a szenny, bűn és legmélyebb 
nyomor tükre.

Simoniu, francia utazó az utolsó világtárlat al
kalmával feladatáld tűzte ki e nyomort tanulmá
nyozni, s azért a londoni rendőrségtől egy avatott 
policemant kért magának kalauzul. Tapasztalatait 
jó testes könyvben tette közzé, melyből mi itt csak 
egy részt adunk ; elég az is mély részvétre gerjesz
teni a londoni nyomor iránt.

„Vessünk fátyolt a gazemberek tanyáira -  
úgymond Simoniu melyeket a londoni rendőrség 
csak azért tűr még, hogy annál könnyebben ösz- 
szefogdosliassa, a kiket keres, s vezessük az olva
sót a Montague-strectbc (utcába), hol igen tisztes
ségesnek látszó szálló-helyeket találunk. Ezek oly 
szállodák, melyekben szemfényvesztők, charlatá- 
nok, favágók, cigányok, utcai zenészek, s általában 
oly emberek laknak, kik futnak a napfénytől s a 
fényes utcáktól.

Itt mintegy negyedórát töltőnk, s ezzel ezen kü
lönös városnegyed más részeit kerestük föl, őr
ködvén fölöttünk a rendőrség éber szeme. Mily 
atyai gondoskodással vezettek minket ezen jó  po- 
licmanck az éjfél óráiban! S valóban, az ő folyto
nos őrködésük nélkül alkalmasint nemcsak in
geinkből votköztottottünk volna ki, de meg is foj
tanak, hahogy védelmezzük magunkat. Azon 
arcok, melyekkel találkoztunk, cgyátalán nem vol
tak bátorítok. Erős szeszektől részegen, tántorog
va botorkáltak hazafelé a szűk sikátorokban. Itt 
a falak mellett egész hosszában feküdtek ittas em
berek, kik másnapig bajosan fognak fölkelni; 
másutt a piszkos csatornában henteregtek emberi 
alakok, félig belemerülve a kloakába. De a járó-ke
lőknek nem mindegyike volt részeg, s ezen vas- 
szervezetű ^éjjeli munkások“ közül sokan képesek 
valónak az igen soká tartó dőzsölés alatt sem 
rokkanni összo. Némelyek egyes lármás csapatok
ban járkáltak, s trágár dalokat énekeltek azon kel

lemetlen hangon, mely a legtöbb angolnak saját
ja ; mások meg a kapumélyedesekbe húzódva, 
halk hangon suttogtak, s úgy látszik, hogy rósz 
dologban törték a fejüket; a mint közeledett a 
rendőrség, azonnal elhallgattak s úgy tettek, mint
ha sétálnának.

Ezen piszkos néphez dörzsölőzni kelletvén, ér
tünk az addig talált lcgocsmányabb utcába. Egy 
egészen tárt ajtón keresztül beléptünk egy nagyon 
roskadozó, szennyes házba, melyben nyoma sem 
volt a lépcsőt megvilágító lámpának. így  hát egy
mást fogtuk kabátjaink sarkainál fogva s követ
tük a rendőrt, ki kezében tolvaj lámpával, megnyi
totta előttünk az utat. Az első emeleten, egy nyi
tott ajtajú, büzhödt fülkében, két férfi feküdt 
ugyanegy ágyban, két bandita-alak, kik vad pil
lantásokat vetettek reánk s morogtak és szitko
zódtak, hogy a french dogs (francia kutyák) által 
fölebresztetének. Innen még egy emelettel fölebb 
mentünk, s a lépcsőn — de mily lépcsőn! — a 
legtökéletesebb sötétség uralkodott. Hanem a má
sodik emelet szobácskájának ajtaja zárva volt, 
mire a rendőrök kocogtak s neveiket s hivatalukat 
elmondva, követelték az ajtó kinyitását; azonban a 
meghökkent lakosok megtagadták ezt eleinte, 
így  hát darab ideig, egyikünk a másikába fogódz
va, mint valami élő lánc, várakoztunk. Végre meg
nyílt az ajtó, mert a rendőri szabályoknál fogva 
az itt lakó személyeknek meg kellett engedni a 
beléplietést. A konstablerek lámpáikkal azonnal 
az ágyra világítottak; de mily nyomor, jó  isten! s 
váj jon lehetséges, hogy vannak ennyire elhagyatott 
teremtmények is V Az ablakon nincs üveg, s a fölött 

függöny helyett — szegényes kendő lógg, mely
nek nappal shawl minőségben a vállaltat, éjjel pedig 
az ablakot kell betakarnia. Az ágyon egy rongyos 
takaró s rósz szalmazsák, melyen három szegény 
fiatal leány aludt, egyik a másikba ölelközve! 
három tizenhatesztendős, halvány leány, már is 
megviselve a nyomor és éhség által. Mily iszonyú
nak kellett a télnek lennie c szerencsétlenek szá
mára! Szegény leányok, kik tán születésük percé-
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1600 írtra rúgtak fel, a bohócok sajátságos módon 
dijaztattak. Két üzletszerűséggel fogalmazott bo
hóc! számla fekszik előttünk. Egyikük igy hangzik :

„E  héten hat áriát énekeltem per 1 fi. — 6 íi.
Egyszer a légbe székeltem . . . 1 fl.
Egyszer a vizbe ugrottam . . . 1 fl.
Egyszer le ö n tö t te k ...........................— 34 kr.
Két p o f ...........................................1 fl. 8 kr.
Egyszer tyúkszememre léptek . . 34 kr.
melyekről ezennel köszönettel adom nyugtámat.“
A második számla hasonló. Meghatározott ár- 

jegyzékok voltak : ha a darabokban ütlegeli for
dultak elő, s ha a meglazsnakolt ezeknek követ
kezni (ínyeké pen kék foltokat tudott előmutatni • 
jogában állt azért 34 kr. követelést felírni, rövi
den minden egyes esetre megállapított díj volt ha
tározva.

Legfényesebb dijakban részesültek az éneke
sek, mi onnan magyarázható, hogy a dalmű — ez 
Olaszország szülöttje — nagy (liszt és fényes szin- 
rehozatalt. igényelvén, méltányosnak tartották az 
e téren működöket is fényesen díjazni. Például: 
Gabriclli Katalin (1730 1796) II. Katalintól két
hónapra ötezer aranyat követelt s midőn a cárnő 
azt mondá, hogy ennyit egy főhadi tábornagy sem 
kap, azonnal készen volt a büszke énekesnő fele-

A közönséges
Ki ismeri önmagát V Minden oldalról hangzik a 

felelet: én is! hanem az igazság megcsóválja fejét 
s a gúnyol* elfintorítja száját. Valódi megismerése 
az emberi lénynek feküdt abban, hogy a föld ha
talmasai bolondokat tartottak maguknak. A bo
londok, gyermekek s a közönséges tükör monda
nak csak igazat, mórt a benyomást hamisítatlanul 
s tiszta részarányosságban csak ezek adják vissza.

A természet nagyon nehezen engedi meg, hogy 
lelkünk arcképét valódi színében lássuk : testi ar
cunkat. könnyen megláthatjuk a viz és házi tükör
ben. Ezek nélkül a legnagyobb mesterség volna 
megtudni: hogyan nézünk ki.

Mily szellemdus valami az, midőn a legközön- 
ségesebb tükördarab is rögtön s hűen mutatja 
meg arcunkat, és mily egyszerű azon törvény, 
melyen e csodálatos jelenség alapszik! E tör
vényt minden tokeasztalon szemlélhetjük, a ruga
nyos tekék összeütközésénél. Azon szöglet, moly 
alatt a világsugarak visszaverődnek, mindig egyen
lő azon szöglettel, mely alatt a tükörre esnek, 
inig a fény útja mindenkor ugyanazon síkban 
marad. És e nagyon egyszerű kulcs nyitja meg 
előttünk nemcsak pipere-tükrünk jelenségeinek,



A
 szegény elh

agyottat. 
A londoni képek** cím
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Sein alkalmazott tükör 
lapjára veri viasza, hol 
aztán hegyek, halmok 
s sáncok mögött is min
den veszély nélkül s 
egész kényelemmel le
het szemlélni: mi tör
ténik a tulnan fekvő el
lenséges táborban. Ez 
olcsó hadi kémet már 
liens, ki a csillagászati 
téren nagy hírnevet ví
vott, ki magánakba hold
ról irt munkájában már 
ezelőtt kétszázharminc- 
két évvel említi. I level 

igy hívták a kém 
feltalálóját földiéi a 
két tükröt a / alakú 
csőbe foglalta, melynek

A t íikörjlllint iljt >ör.

lencsékkel is összekötvén, egy ilyen Z alakú cső
vé alakította, mi által a szemlélő a sáncok falai

által védve lett: a tu
lajdonkép cn i ha d j á га-
toknál e tükörkombi
náció mégis igen cse
kély alkalmazásnak ör
vendett. Sokkal előnyö
sebben lehet használni 
ezt azon kisebbszerü 
harcokban, melyet az 
ci11berek egyníás közt, 
vagy a társadalom el
len viselnek. így  látunk 
első képünk felső te
rén egy nem igen tisz
tességes társaságot,mely 
a polcmoskop egy asz
talon nyugvó tükrében 
a kapunál ólálkodó tör
vény embereit ismeri 
meg. A felső tükör ki
felé nyúlik, felfogja az 
alulról jövő fénysugara
kat s az asztalon fek
vőre veri vissza, melyből 
egy égetni való vén szi- 
pirtyóa társaságra néz
ve nem a legkellemöle
sebb vendégek közeled
tét olvassa ki. Még több 
eredménynyel használ
hatók e polemoskoptiik- 

jk, tolakodó hitelezők s 
gek eltávolítására. Sőt az 
kör a miszta kivánesiság-

A tűk jr  mint h ülik ím.
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ra is jó  szolgálatot tehet, a mennyiben nyugod
tan szemlélhetjük szobánkban mindazt, mi az ut
cán történik.

Bár Hevéig volt az első, ki ezegy közti tükrö
ket a hadi 'célokra úgy állította össze, hogy a 
szemlélő védve volt: mégis valószínű, hogy ha
sonló tükör-összetételok már előtte ismeretesek vol
tak. Régi mondák beszélnek oly tükrökről, me
lyekben a boszorkányok a kárvallottnak megmu
tatták a tolvaj képét, vagy az elhagyott nőknek 
férjeik feledhetlen vonásait. Vájjon ily mestersé
geknél nem a polemoskop-tükrök szerepeltek? 
Ha igaz, hogy Nostradanus a tizenhatodik század 
közepe táján kegyence, Medici Katalinnak az el
ső Bourbon képét trónon ülve egy tükörbe vará
zsolta e lő : ez optikai tünemény helyes magyará
zatát leli jövő szánd képünkben. A mennyezet alá 
rejtett tükör felfogja a jövendőbeli király képvi
selőjétől jövő sugarakat s azokat az alsó tükörre 
veti vissza, melyben Medici Katalin az első Bour- 
bon-királyt látja, legalább azt kell hinnie, hogy 
valóban látja. Hogyan is kételkedhetnék ő, mikor 
ezt neki Nostradamus, a hires csillagjós mondja, 
ki jóslatait egy könyvbe szedte össze, mely a

könnyeidé vök és babonások előtt még később is 
igen nagy tiszteletben állott, melytől későbben 
(1781.) maga Róma is félt és kebeléből kitiltotta, 
mivel a pápaság elenyésztéről is volt benne egy 
jóslat.

Bármennyire hatott legyen is Nostradamus az 
ő jóslatai, csillagászati tudománya s bűvös tükrei 
által tisztelőire, annyi bizonyos, hogy ha ő, ki a 
büvészeli dolgokban különben nem volt egészen 
járatlan, most a színházba jönne s a színpadon 
szellemeket, kísérteteket, gnomokat, szóval: min
dennemű alakokat előjönni s ép oly meglepő 
gyorsasággal eltűnni látna, s a mellett szemlélné, 
hogy e jelenségek nem úgy, mint az ő tükreinél: 
sötétség s ködbe burkoltan jönnek elő, hanem 
életteljesebb és tárgyilagosakban, mint a valóban 
megfogható környezetük: bámulata valóban ma
gasabb fokú volna, mint az ö csodálóié. Es mégis 
az újabb kor e kisértet jeleneteinél is ugyanazon 
sík-tükör játsza a fő szerepet, sőt tekintve az e l 
vet, melyen alapul, még egyszerűbb módon, mint 
a régi büvtükrökben.

(Vége köv.)

Hagyhirü törpék.
A  törpék száma, valamint az ó- úgy az uj-kor

ban is elég jelentékeny. így  különféle példákat 
ismerünk, melyek négy lábnál, sőt negyven hü
velyk, vagy ennél is alacsonyabb emberekről tesz
nek említést. A  „Journal de Médecin“ említ egy 
férfit, ki csak 28 hüvelyk, s Demailles francia 
konzul beszél egy, csak 18 hüvelyknyi egyénről. 
Ugyanily törpe volt egy nő, kiről Virey a „D ic- 
tionaire des Sciences “ -ben sokat beszél.

Némelyek e törpék közül bizonyos történelmi 
hírnévre tettek szert azon sajátságos körülmé
nyek folytán, melyek életük folyamához hoz
zászövődtek. Egy ily történelmi nevezetesség volt 
a többi közt bizonyos Jeffery Hudson, Angolor
szágban. Nyolc éves korában 17 hüvelyk v o lt . 
csak, s a buckinghami herceg udvarában élt. 
Midőn egykor e fényűzést kedvelő herceg 1. Ká
roly s neje, Maria Henriette tiszteletére ünnepélyt 
rendezett, Jeffery t teljes lovagi diszöltözetben egy 
hideg pástétomon állva hozták elő. A  királyné e 
pici teremtmény által annyira meg volt lepetve, 
hogy a hercegtől el is kérte s Jeffery a királyi 
kísérethez tétetett át minden késedelem nélkül. 
Korának növekedtével nem kevés ügyesség- s 
otthonosságra tett szert, s nagyon finom küldetések 
elvégzésébe egészen beletalálta magát. Egy udvar'

álarcos bál alkalmával a palotaőr zsebébe bujt? 
ki általános bámulat és meglepetés közt húzta öt 
ki kap útja zsebéből, s mint valami kis majmot, 
fején hordozta körül. Bár Jeffery különös alkal
makkor ily es tréfákat engedett magával elkövetni, 
mindazonáltal az udvaroncok evődései s gúnyoló
dásai iránt nagyon érzékeny volt. Egy alkalom
mal ilyen gúnyolódás annyira kihozta sodrából, 
hogy a sértegető!, párbajra hívta ki. Az udvaronc 
meg is jelent a küzdtérül kijelölt helyen, hanem 
fegyver helyett csak egy csőrét (Klystier
spritze) hozott magával. Hudson dühe ez uj me
rénylet miatt leirhatlan voltj s nem is nyugodott 
addig, inig pisztolylyal nem állott vele szemközt, s 
ellenfelét le is lőtte. E kis ember későbben egész 
28 hüvelyknyi magasságot ért el, s mint valami 
összeesküvés részese elfogatott, s tömlőében vé
gezte életét, kevéssel 11. Károly halála előtt. Gaz
dagon ékített, atlasz-öltönyét nem régen az oxfordi 
Ashmolean-muzcmnban mutogatták; vájjon e ne
vezetesség ma is ott van-e? nem tudjuk.

Egy másik politikai törpe, ha szabad e kifeje
zéssel élnünk, csak nehány évvel halt meg ezelőtt. 
Ez bizonyos Richobourg volt, egy 24 hüvelyknyi 
legény ke, ki fiatal korában az orleansi hercegnő, 
Lajos Fülöp anyjának házi személyzetéhez tartó-



zott. A nagy francia forradalom borzalmai alatt 
nem egyszer öltöztették öt gyermek ruhába, s egy 
dajka karjaira helyezve, gyermek-fövege alá fon
tos politikai sürgönyöket rejtettek. - Ezután az 
Orlcans-esalád öt 3000 franknyi évi nyugdíjban 
részesíti'-, melyet húzott is egész élte fogytáig, mely 
csak akkor következett be, midőn 91 ik évének 
küszöbére lépett.

Nagy Péter, orosz cár különös kedvelője volt a 
törpéknek. Rendesen egy egész testületet tartott 
magának ilyen apró emberekből, kikkel a leggo- 
rombább tréfákat szokta volt véghez vinni; ér
dekeltségét kiterjesztette különben mindazon tör
pékre, kikről országából csak tudomást nyert. 
Egykor mértföldekről hozatott palotájába valami 
70 darab ilyen apró lényt, és tizenkettenként nyílt 
kocsiban hordoztatta őket palotája környékén, 
hogy pétervári híveinek gyönyört s élvezetet sze
rezzen. Erre azután nagyszerű ünnepélyt rende
zett számunkra, több párt választott ki közülük, 
s minden teketória nélkül összeházasitá őket. Л 
lakománál a vendégekhez mérve aprók voltak a 
tárgyak és eszközök: asztal, szék, tál, kés, kanál 
és villa js , minden miniatűr-alakban volt. Az 
újdonsült vőlegények egyike, egy 28 hüvolyknyi- 
óriás, az asztalon menüettet híjtett s a cár majd 
megpukkadt örömében. Л banketten különben 
minden igen előkelő módon ment, s kis vendégek 
ügyeltek az illem szabályaira, s a személyes mél
tóságot oly szigor- (is ünnepélyességgel különböz
tették meg, mint akár (így tökéletes udvari egyé
nekből álló társaság.

Lengyel- és Oroszország törpéikről nagyon ne
vezetesek, mint a többi közt egy, a múlt század
ból származó útleírásból olvashatjuk. „Majd 
minden nagy ur mond az idézett könyv 
tart magának törpéket mint apróitokat s játék
szereket, kik mindennemű ünnepélyek alkalmával 
uraik széke mögött állanak, a burnótot odanyujt- 
ják s parancsaikat várják. Nem is volna orosz ne
mes, ki egy ily kis teremtményt sajátjának nem 
nevezhetne. Ezek azután a legértékesebb ruhákba 
vannak öltöztetve s gazdagabban felszerelve, mint 
a többi szolgaszemélyzet összesen. Főkötelcsségük 
ölebeik őrzése-, ápolása- és tisztogatásában van. 
Különös, hogy az ilyen törpék, kik szemem elé 
kerültek, mind arányos testalkattal bírtak s jól 
kifejlettek voltak, tökéletesen testükhöz mért kéz 
és lábbal ; az ember valóban gyermekeknek tar
totta volna őket, ha sajátságos arcvonásaik s 
aránytalanul nagy fejők kételyt nem támasz
tottak volna. Különösen feltűnőnek tetszett pe
dig az, hogy nagyon hasonlítottak egymáshoz^

11 Л  X  Л  N  К  S
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szükségleteit megszerezni akarta, semmire sem 
tudott menni. Végre Angolországban állapodott 
meg, hol III. György s már férfiakká nőtt fiai 
különféle kedvezményekben részcsiték.

Boruszlavszkynak volt egy kortársa, egy len
gyel törpe, névleg Fény Vilmos, ki azonban sem 
testi, sem lelki tulajdonaira nézve nem volt hozzá 
hasonlítható. 0  magát Bébé-nek nevezte. Midőn 
keresztvízre vitték, csak hét hüvelyk nagy s tizen
két obon nehéz vo lt; a templomba egy tálcán 
vitték, s első bölcsőjét apjának facipője képezte. 
Hat éves korában bemutatták Szaniszló ki
rálynak, ki őt Talmond nagyhercegnő gond
viselésére bízta. Hanem Bébé szellemi tehet
ségei igen korlátoltaknak bizonyultak be, és 
magas nevelőnője nem sokat faraghatott belőle. 
Ehhez meg rendkívül szenvedélyes véralkattal 
birt. Egy napon találkozott Boruszlavszkyval az 
udvarnál, midőn a király azon meggj egy zést tet
te, hogy szellemileg mennyire áll ez ő felette. Ez 
Bébét oly haragra lobbantá, hogy a másikat a 
tiizbo akarta dobni. Fény időnek előtte megörege
dett, elhervadt,s meghalt életének harminckettedik 
évében, s nagyságának harmincharmadik hüvely

kében. A király egy, a Vogesenből származó, bi
zonyos Souvray Annával akarta őt összeházasíta
ni, ki, valamint nővére is, csak valami 30 hüvelyk- 
nyi vo lt; mielőtt azonban e házasság megtörtént 
volna, Bébé korai sírjába tűnt. A  két kis francia 
nő sok évvel élte őt túl, s mint táncos- és énekes
nők, hirevet szereztek maguknak.

Záradékul emlékezzünk még meg egy hollandi 
törpe, Wybrand Lelkészről, ki korában nagy te
kintélyt vívott magának. Egy szegény halász 
nyolc gyermekének egyike volt ő, s Amsterdam
ban az órás-mesterséget tanulta, azután pedig 
mint önálló ember Rotterdamban telepedett le. Ha
nem üzlete nem hajtott nagy jövedelmet, azért el- 
határzá törpcségct kizsákmányolni, megadóztatni. 
Elment Londonba, s itt az ismert Astlcy-szinháznál 
igen előnyös helyzetbe jutott. Különös komikum 
volt nézni, a mint neje a színpadra vezető s le kellett 
hajolnia, ha kezét nyujtá neki. Lolkesz még ki
sebb volt, mint az említett két lengyel, mert az ö 
nagysága csak 27 hüvelyk volt. Még létezik egy 
arcképe, mely öt igen szép és teljes nagyságú 
neje mellett tünteti elő, kitől három jól kifejlett s 
egészséges gyermeke is volt.

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Dec. 19.)

(VK.) Vogt Károlyé az elsőség, midőn e hét 
történetéről Írunk. Övé egyszersmind a dicsőség, 
hogy volt Pesten egy hét, melyben nem a poli
tika, nem látványos ünnepélyek, s nem is a mű
vészet ragyogása érdekelték legjobban az embe
reket, hanem a tudomány komoly igéi.

Az egész város az „ember őstörténelmét“ visz- 
hangozza most, kivéve az akadémiát, mely a múlt 
héten csupán egy oly jogtudóst mutatott be, ki 
Hamletként töpreng annál a válpontnál, hogy váj
jon a bírák kinevezése jobb-c vagy pedig a válasz
tása V — ő bizony maga sem tudja egész bizonyo
san, — és a melynek (t. i. akadémiánknak) köré
ben Toldy Ferenc egy négynapos örömünket iizé 
el, kijelentvén hogy a szultán ajándékából haza
került négy „Corvina“ a Mátyás könyvtárának 
mindenesetre a legszebb kötésű, de nem valami 
nagyon becses tartalmú maradványai, s azok a 
a könyvek, melyek akkori hazai viszonyainkról 
adnának felvilágosítást, máig is a Szcrail rejtett 
kincsei. Azok után tehát folyvást vágyakoz
hatunk, niig a visszanyerteknek nem nagyon ör
vendezhetünk.

Bizony sajnos dolog az, hogy a Mátyás kora
beli műveltségi viszonyokról nem sokkal tudunk

többet, mint Vogt Károly a kőkorról, melynek 
pedig egész ismetárát csak hét emberkoponya, egy 
csomó kőbalta és állat-csontmaradék képezi. Neki 
azonban ennyi is elég alap a végre, hogy ezen az 
őstörténelem csarnokát épitni kezdje.

A mit tőle hallottunk ősapáinkról: nem olyan, 
hogy az emberi származás arisztokratikus önérze
tét emelhetné ; de annál inkább emelheti az emberi 
erőbe és szellembe vetett jó  hitet.

Bölcsőnk tehát nem a paradicsom pompás kert
je  volt, hanem a barlang odúja, a melyben őseink 
együtt laktak vadállatokkal, maguk is vadán. Az 
első embernek nem volt keresztneve, hanem vala
mennyit, ki a kőkort átküzdé kőbaltáival, (mert 
a fémet akkor még nem ismrék), közös neve csak 
ez: troglodyták, barlanglakok. Európának akkor 
még délövi viránya, sőt oroszlánja is volt; hanem 
az ember nem vala különb köztük, mint a Poly
nesia mai vadembere, a ki korántsem clkorcso- 
sult faj, hanem jelzője az első műveltségi foknak, 
melyen egykor az egész emberiség állott.

Vogt Károly, ki ezeket oly meggy űzöl cg adja 
elő, állításait a múzeumunkból kikölcsönzött ős
lénytani tárgyakkal is illusztrálva, nem Darwin.

Hiába fogták rá némelyek, csak hogy gúnyol
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hassák, miként д az embert a majomtól származ
tatja ennek ö maga mondott ellent ama nagy 
felolvasásban, melyet az ifjúság számára belépti 
jegyek nélkül tartott az egyetem nagytermében, 
beszélve az ember fejlődéséről s a gyér agyvelejű 
mikrocephal okról (kisfejüekről).

„Rá kenték - úgymond — hogy az embert ő 
is a majomtól származtatja, s c tévhit annyira el
terjedt, hogy hasztalan fáradság volna azt kiir
tani ; de egész felolvasása elegendő cáfolat erre. 
Úgy a majom, mint az ember egész testi szerve
zete mutatja, hogy nem egymástól, hanem csak 
egy közös törzsből eredtek, s mind a két faj törzs- 
apját sokkal régibb alapidomban kell keresnünk, 
mint a minőt a majmok mutatnak. Tehát a majom 
Vogt szerint nem ősünk, csak válrokonunk. Я 
meglehet, ez is elég volna arra, hogy a hegymö- 
giek parázsvörös dühét kissé lecsillapítsa, ha 
Vogt egy sokkal nagyobb bűnt is nem követ el, 
azt t. i. hogy második felolvasásában őszintén 
elmondá * egyik-másik templom szent ereklyéiben 
minő őslény-csontokra ismert. Hány századon át 
csókolta például a hivő ember eme szent marad
ványt, melyről utójára is kiderült, hogy csak 
rnammut-fog. Az emberek most nevetnek rajta, 
ha nem ennek a nevetésnek tarantella-fulánkj a van, 
mely valódi diihödésbe hoz egy csomó kegyes 
férfiút, kik valahányszor fölingorcltetnek, ékte
len szitkozódást visznek véghez az ég dicsőségére. 
Még a Pázmány Péter csontjait is megforclitat- 
ták a sírban arra a hírre, hogy Kőnek tanár át
enged le az egyetem termét e hires tudósnak. 
Meglehet, hogy ez Kőnek tanártól csupán engesz
telő-áldozat volt, de mindenkép helyes cselekedet, 
miután egyetemünk végre is'a tudomány csarno
ka, melyből esetlen dolog volna kizárni a világ 
egyik legnagyobb tudósát.

S nem csak e terem volt most tömve, hanem még 
a folyosó is, s a fiatalság egetverö éljennel foga- 
dá és kisérte haza Vogt Károlyt, ki Pesttel ugyan
csak meg lehet elégedve, miután nálunk, a szellem
világ egy t rogl о dy ta-tel epén kívül, egyéb ellen
zésben nem részesül. Hanem mindenütt igazi 
tisztelet és meleg vendégszeretet környezik. Elő 
adásait ájtatos képpel hallgatja az is, a ki nem ér
ti, lévén ma már a tudomány oly hatalom, mely 
előtt hódolni mindenki illőnek találja ; arcképeit 
közük a képes lapok; a hová lép, mindenütt nagy
rabecsüléssel találkozik, s még fiatal lánykák is 
ábrándosán sóhajtják: „ah csak valamivel sugá- 
rabb volna!“ — mire nyomban azt feleli egy-egy 
elragadtatott fiatal ember: „sugár ő, a világosság 
sugara ;a müveit egyre-másra keresik a könyváru

soknál ; Almásy Pál, megemlékezve a száműze
tés genfi idejére, midőn neki, gr. Teleki László
nak, Klapkának s az egész magyar ügynek Vogt 
Károly egyik logbensöbb barátjuk volt, díszes 
ebédet rendezett tiszteletére a kaszinó éttermében, 
mig nagyszámú tisztelői csütörtöki utolsó előadá
sa után a redoutban tartják érdekes Vogt-lako- 
májukat. Szóval, egész Vogt-kultusz uralkodik, s 
ennek örömteljes zajában egészen kárba vész 
amaz egypár huhogó hang, mely a troglodyták 
odújából hangzik, oly egyének tollából, kik mi
dőn Vogt ellen dühöngnek, végre is a Darwin 
majom-tanának adnak igazat, miután egész hírla
pi macskamuzsikájuk nem más, mint majom-ko
média, melyben a kölni jámborokat stb. igyekez
nek majmolni. Csak rajta! Szerezzenek minél több 
tiszteletet e mély el mii kutatónak, ki az őskor is
meretlen bányáiból hordja föl kincseit a tudo
mány számára. Csak rajta! Л világ annál inkább 
fogja óhajtani, hogy Vogttal megismerkedhessék, 
íme, még köztünk van, s máris Temesváron (ho
vá három előadásra hívták meg,) bizottság ala
kult, mely minél szivélyesb fogadtatásban kí
vánja őt részesíteni, miután még Temesvár sem 
kelet, hanem Magyarország, melynek szelleme 
csak oly termékeny, h a jó  magot hintenek bele, 
mint kanaáni hírű földje.

Jean Beckerék is azt mondják, hogy kamarai 
zenéjüket Pécsen kívül sehol sem hallgatják figyel
mesebben, mint nálunk. Két első estélyükön a re
dout kisebb terme a kényelmetlenségig tömve volt. 
Játszottak Mozart-, Bcethowen- és Schumanntól 
vonós-négyeseket, aztán meg Herbeck bécsi kar
nagytól is egyet, a melyben meg is látszik, hogy 
Herbeck inkább karnagy, mint költő. Ügyesen 
dolgozik, ismeri a hangszerelés hatásait; de nem 
teremtő szellem. Hiányzik müve tartalmából az 
egyöntetűség s styljéből az egyszerű ldasszicitás. 
Csak némely részlete szép, nem pedig az egész. 
Hanem Beckerék ezt is gyönyörűen játszák. Ata- 
lában ők elérték az összjátélc tökélyét, s négy 
hangszerük úgy összeolvad, hogy valamennyiből 
egy lélek szól.

Van most itt egy kis fiú is : Joseffy Ráfiiel, ki 
már tavaly adott egy zongora-hangversenyt. Tau- 
sig tanítványa, s dicséretére válik mesterének. 
Chopin-től, Liszttől stb. játszik nehéz és sok 
erőt kívánó müveket egész könnyüdséggel, s 
mondhatni : acél-újakkal. Üt ma még nem sokan 
hallgatják, de nohány év múlva annál többen 
fogják bámulni és dicsérni.

Mig hangversenyeinkben a klasszikus zene 
hangzik : színházunk ismét a felületes olasz ope



ra-irálynak hódolt, midőn Donizetti „Dom Sebas- Van tehát most elég látni és hallani való, s a 
tián“-ját újra színre hozá, és fényesen állitotta ki. honatyák mégis csak el vágynak Pestről, faluik 
Egykor azt mondák, hogy a „Lucia“ költőjéé csendjébe, családi tűzhelyükhöz. Nem is csoda! 
legutósó müvében hősi szellemet kapott. De ez Eléggé megunhaták a sok ülést s Miletics telhe- 
tévállitás volt. Könnyű pillangó maradt ő ebben is, tétlen interpellációit. Ez az ember nem fogy ki a 
ísak hogy lyrikus virány helyett egy harcmezön cifránál-cifrább kérdésekből, s azt hiszi: érdekes 
röpült keresztül. Vegyük ki e műből a megható egyénné válik általok, noha nem ér el velők ogyc- 
temetési zenét s az itélőszék záradékát, s nem ma- bet, mint hogy kinevetik. Némelyek boszankod- 
rad egyéb, mint egy csomó édelgő és üres dallam, nak is, s epéjüket öntik egymásra, mint Tisza 
melyekben sem eredetiség, sem mélység. Előadá- Kálmán és Irányi Dániel, kik a „felnőttek oldá
sában legis jobban tetszett a Kotter Irma k. a. fása“ fölött egész tolipárbajt vivnak a házon kivül.
könnyűd és változatos tánca, s Lehmann egy pár _ _ .. ,. n
_ , _ . , . , , , , B. Eötvös pedig hallgat s mit sem szól az Esz-
festvénye: az afrikai tenyészet, a sivár puszta ke- , , ' M , rr , i p , , u  ,

. _ /  . . ,, , , . -| terliazy-képtárrol, noha lienszlmannak felelettel
pei. Lang a kolto Camoenst ábrázolta, de minden _, ^ , 1A r ,
г . , 1 -r̂  x r  «1 . л лп ados. Pest Amros hatvanezer forintot ajánlott tel e
költészet nélkül. A  fiatal Ernst Henrik Abayaldo- , , , _ . . . . . .  J

_. , , . . . , képtárrá, narsm egye körlevelet irt megmentése
sa pedig csupán azt bizonyita be, hogy a színi ta- , 1 \ .. , л , , .

, , ; . , , . • 1 , p 1 , vegett, a közvélemény nyugtalankodik — de azért
no da es színház enekmesterei közt folyo versen- L.. .. i т ,, , \ T M ,

, _ „ . ,, , ((J . . ± ,, b. Eötvös csak hallgat. Maid előáll, ha szóvirág
gésnek ö lett az áldozata. Mivel ot a színi tanoda- , °  J

ban baritonistának képezék, a mint kellett: a 4t j ncm е̂вУ'
színház énekmesterének okvetlenül tenorrá kellett De ha már gyászdolgokról akarunk írni: fordul- 
alakitnia. S mi lett az eredmény ? Az, hogy e szép junk oly gyász felé, melyben a tisztelet fájdalmát 
alakú, szinpadra termett énekesnek már sincs elég fejezhetjük k i : báró Luzsénszky Pál meghalt. О 
hangja sem az egyik, sem a másik szerepkörre, ezúttal nem volt honatya, de megmaradt végper- 

A  drámának több szerencséje volt egy régi mű céig annak, a mi 78 éves életén át mindig volt: * 
fölelevenitésével. Seribe és Legouvé „Lecouvreur szilárd, jó hazafinak. Nem rég jött Pestre gyógyu- 
Adrienne“-jét vették elő, melyben a címszerepet kist keresni, de itt a halált találta meg. Jó barátok 
Felekiné asszony sok sikerrel, a jó öreg Michonet-t és tisztelők fohászai közt szentelék be hült te- 
pedig Szerdahelyi igen kedélyesen játszák. temeit, melyeket a család zempléni sírboltjába

Hát a népszínház? Ott a beduinok „repülő se- szállítottak. Nem nagy, de hű ember volt, méltó a 
rege“ produkálja magát, s ez ügyes akrobatákat jók emlékezetére! 
többen is nézik, mint a színműveket.

Ve g y e s  к ö z 1 e ni é и у e k.
Történeti nnptár: December 24. Yasco di Gaina Zumulaccai'eguy született 1788. Wojwodiua in

i' 1524. — Seribe Jenő 1791., Erzsébet magyar ki- mét Magyarországhoz kapcsoltatik 18(50. 
rályné 1837., születtek. —  Pokolgép Bonaparte 30. Drake Ferenc f  159(5. Jellasicli gyözel- 
konzul ellen 1800. me Pereden, Mórnál 1848.

25. Jézus Bethleniben, Kr.e. 7. Newton 1(542. sz. 31. Miklósvári béke 1(521. Mannontel f
— Nagy Károly Rómában császárrá koronáztatik 1799. — Bem fülegeti Nasziidot 1848. Császári 
800. —  Hunyady Mátyás beveszi Jaicát 1463. patens, mely a vallási egyenjogúságot biztositja

26. Napoleon győzelme Bonningsenen Pultusk 1851. у  -J
mellett 1806. — Lord Palmerston újra a kabinetbe * Á kitűnő ternié-
lép 1853. —  Nápoly-, Sicilia-, Umbria- Olaszbon szettudós pesti felolvasásaira az evangélikus isko-
kiegészitő részének nyilváníttatnak 1860. la nagyterme mindig egészen megtelik. Örven-

27. Első autó da fé Orleansban 1022.. - -  Scliwe- detesjelo ez azon érdekeltségnek, mely főváro-
rin beveszi Olmützöt 1741. Feleki Miklós ősz- sulikban uralkodik a tudományosság iránt. Nem 
székéit Munkácsy Flórával 1858. — Az ausztriai emlékszünk semmiféle divatos művészre, ki több
bankjegyek Velencébe bevitetnek I860. — Bem érdekeltséggel találkozott volna, mint Vogt. Első
bevonul Kolozsvárra 1848. felolvasását e hó 13-án tartotta, megkezdvén a

28. Viekleff János reformátor 1384. Puclmer hat előadásból álló cyIdust az emberi nem östür-
1852. meghaltak. —  Reichlin született 1455. ténelméröl. Felolvasásaira a nemzeti muzeum

29. Turenne győzelme Mülhauscnnál 1674. —  készséggel átengedte az őskori maradványokat,
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kövületeket stb., bogy azokat magyarázó eszközül 
használhassa. Vogt röviden körvonalazván rend
szerét, geológiai áttekintést nyújtott a hajdani 
Európáról, melynek az őskorban egészen más 
alakja volt. Л mai Skandinávia és Skócia helyén 
jégmezők terültek el, továbbá a Sierra, az Álp és 
Kárpát hegységeken is. Ekkép Európa jéglánco
lattal volt kettéválasztva, megakadályozva min
den közlekedést az állat- és növényvilág közt. 
Afrikát a saharái jégsivatag szelte ketté, létre
hozva igy a fajok ma is szemlélhető különbségét. 
A mai Oroszország, Brandenburg, Dánia fölött 
tenger hullámzott; Európa Afrikával több ponton 
össze volt kötve, nevezetesen Gibraltárnál, továb
bá a mai Corsica és Sicilia által. Vogt ezután át
tért az őskor lényeire. A mammut, rhinoceros és 
barlangi medve korában már élt ember. A som- 
mervölgyi, lüttichi és dovcri ásatások kétségte
lenné teszik ezt. A  Missisippi torkolatában is talál
tak ol у emberi koponyát, melyet a tudomány 120 
ez<?r évesnek ismer el. Szólt még az özönvizekről 
is, megjegyezve, hogy átalános vizözön soha sem 
volt.

Második felolvasása tárgyait a három őskorszak 
képezte, melyeket a földből kiásott maradványok 
után osztályoznak. Az első korszakból valók a 
kő-eszközök, a másodikból az agyag- és fazékma
radványok, a harmadikból csiszolt eszközök ma
radtak föl, s már akkor tenyésztették a háziálla
tokat és szükségesb növényeket. A mi az ember 
létezésének nyomait legcsalhatlanabbul megőrző 
az utókor számára, az a tűz, vagyis hamu, szén
maradványok, mert tüzet csak ember csinál. 
Vogt érdekesen adta elő, hogy az egyes korszak 
lassú átmenetekben olvadt össze, s a legrégibb kő
korszak kőeszközei még a fejlettebb századokba 
is átmentek, például a zsidókhoz, mert az áldo
zati barmot csak kővel lehetett elejteni; Mexico 
belsejében pedig hagyományos szokásból — 
most is obsidiánnal borotválnak. A  kőkorszak ál
latai :a mammuth, rhinoceros, barlangi medve,hye
na és ős-ökör. Siberia akkor meleg tartomány 
volt, mit eléggé bizonyítanak az ott található mam- 
muth-maradványok. Az állati maradványokról 
szólva, főiemlité Vogt, hogy azok sok tévedésre 
szolgáltattak okot, és most is több helyen mint 
szentek ereklyéit őrzik. (Ez állításért van mit luil- 
gatni Vogtnak egy kegyes laptól.)

A  legrégibb emberi koponyák a Fulroth tulaj
donában levő Düsseldorf melletti Ncandervölgy- 
ben találtattak; és a cranstadtiak Schmerling 
által (ki az őskori ásatásokat megkezdő) Engisban 
ásattak. Es a legrégibb „schmuck“ egy kő-gyöngy

sor, a legrégibb baltákat a Somme völgyében 
Amiens mellett ásták — és a lundi múzeumban 
van egy, melyet egy ős-ökör gerinc-csigolyájába 
beütve találtak. 'Minél előbbre nyomult az alsó 
álkapocs, minél vastagabbak a szemcsontok, minél 
görbébb a felső fogsor és az alsó összevágása, mi
nél nagyobb a koponya tetején átmenő dombor- 
csont, melyhez a halántékizom van nőve, — an
nál civilizálatlanabb az ember,s annál privimitivebb 
a koponya.

Vogt dec. 17-ikén az egyetemi ifjúság számára 
rendezett ingyen-felolvasást az egyetem díszter
mében. Az ifjúság a legmelegebben üdvözölte a 
népszerű tudóst, kit nálunk csak egy ultramontán 
lap becsmérel, istentelennek nevezvén. Ez előadá
sában röviden összevonva adta elő az ember fej
lődésének őstörténelmét. Kezdetben kiemelte, 
hogy jóformán minden állati szervezet megválto
zott, s például hozta föl a lovat, mely most külön 
fajt képez, holott a szamárral, öszvérrel és quag- 
gával egy ős törzsből származott. Majd áttért az 
emberek fejlődésére. Tiltakozott azon vád ellen, 
mit ráfognak, hogy ő az embert a majomtól szár
maztatja ; ő csak a rokonságot erősiti. A  hires ré
gi természettudósok, mint Linné, Cuvier és má
sok némely majmot az emberek közé, s némely 
embert ismét a majmok közé soroztak, mert nem 
lehetett őket egymástól eléggé megkülönböztetni, 
elválasztani.

A  felnőtt ember feje bizonyára oly feltűnően 
különbözik egy gorilla (ember-majom) fejétől, 
hogy azt emettől származtatni lehetetlen; de a 
gyermek feje és a fiatal majom feje között már 
sokkal felötlőbb a hasonlatosság; jeléül annak, 
hogy e két egyén csupán fejlődése folytán tér el 
jobban egymástól, mig eredetük egy közös pontból 
indult ki. Ennélfogva az egész származási törzsfát 
úgy tünteti elő, mint egy V betűt, melynek alsó 
végét egy közös Ős-alak foglalja el, s két felső szá
rának egyikén az ember, a másikán a majom fog
lal helyet. Ezután áttért a kis-fejück (mikroceplia- 
lék) jellemzésére, s rövid, de igen érdekes fogla
latban kimutatta, hogy ezen emberi korcs-szülöt
tek mily igen közel állanak a majmokhoz. Egy 
két éves csimpánzé majom koponyája péld. ugyan
oly nagy volt, mint egy 15 éves kisfejü gyermeké ! 
az agy súlya pedig igen csckélylyel különbözött. 
(A  koponyákat és agyat részben eredeti, részben 
utánzott példányokban be is mutatta.)

Mily szerepet játszik értelmünkre nézve agyunk 
nagysága, kitűnik abból, hogy ámbár a gorilla na
gyobb az embernél s hatalmas teste és vaskos nagy 

I koponyája van , agyának térfogata háromszor
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kisebb, mint az emberi agyé. Végül még a létérti 
küzdelemre hivatkozott, s elmondá, hogy tőlünk 
függ fajunkat minél közelebb vinni céljához, de ezt 
csak úgy fogjuk elérhetni, ha agyunkat minél töb
bet foglalkoztatjuk, műveljük és gyakoroljuk, mert 
öröklés utján épen azon tulajdonok szállanak az 
utódokra, melyek az elődök életében főleg szere
peltek.

* ( Régi divatok.) Diocletián idejében a, hosszú 
hajat és szakáit senki som hordta, a ki „tisztessé
ges“ ember akart lenni. Nagy Kostantin annyira 
szeretto a kék szint, hogy egész udvara kék szí
nű öltönyökben járt. Ellenben a sárga szint tel je
sen száműzte. Valois Margit udvarhölgyei mind 
egyenruhát viseltek, s ez a következő v o lt : rop
pant uszályu ruha, tömérdek szalag-csokorral, 
egész nyakig érő derék, s a haj oly alakba volt 
fésülve, hogy a fej tetején egy gömböt képezett. 
E gömb gyöngysorokkal volt körülabroncsozva 
és számos arany és ezüst nyilacska volt beletüz- 
delve. A férfiak hosszú botokat hordtak, s még 
evés közt is maguk mellett tartották. Stuart Má
ria korában divatban volt, bogy a férfiak hímzett 
zsebkendőket tartsanak balkezükben. Ezt később 
a mellény-nyílásba dugták, s innen származtak a 
fodros elejti ingek. Borgia Lucretiáról Írják, 
hogy térdig érő szoknyákat hozott divatba a női 
viseletnél. Nem lévén azonban még akkor haris
nya, a nők fehér selyem nadrágot viseltek, mint 
a törököknél; a cipők azonban hímzettek vol
tak, s arany, ezüst lemezeket kötöttek a bokára. 
Nagy Péter cár oly ellensége volt a, szakál-vise- 
lésnek, hogy a ki hivatalt vállalt, de szakálát 
meghagyta, 100 rubelnyi pénzbírságra volt elíté
lendő. Aulnoy grófnő, kinek neve a francia iro
dalomban néhány költői kedélyű mü által maradt 
meg, 1679-ben Spanyolországban járván, hihetet
len dolgokat ir az akkori spanyol divatról. A fér
fiak vörhenyesre festették szakálukat, illatos ke
nőcsökkel kenték-fenték s nem ritkán aranypor
ral is behintették. Sevillában egy táncmulatság
ban vett részt a grófnő, s azt mondja, hogy minden 
nő egy-egy kis feltarkázott malacot tartott ölé
ben. Lehet képzelni, mily lármát tettek e fickán- 
dozó és visító állatok. Ha a sennora táncolni 
ment, gondoskodnia kellett egy senorról, ki ad
dig malackáját őrizze. Evés ideje alatt a nők 
maguk étették kedvenc állatkájukat. A  férfiak 
bot nélkül nem is kezdtek a táncba, s azokat fol- 
dobálva, nagy ügyességgel ismét megkapták. 
Ugyanokkor Madridban minden előkelő éktelen 
nagy szemüveget viselt. Ez a tekintély és méltó

ság jelvénye volt, annyira, hogy a királyok szob
rait is szemüvegekkel látták el. X V I. Lajos ural
kodása alatt a francia nők mindenütt sétapálcá
val jelentek meg, egy zsinóron pedig kis tükör 
függött le derekukról.

* (Alom-betegség.) Az afrikai utazók csaknem 
kivétel nélkül erősitik, hogy Afrika bennlakói 
egészen sajátszerü betegségnek vannak alávetve. 
Nem más ez, mint folytonos álmosság. Gaboon és 
Congo tartományokban a leggyakoribb ez, s oka 
nem más, mint testi elcsigázás, mert az ottani la
kosokat vagy rabszolgaként dolgoztatják, vagy 
az egyes törzsek folytonos villongásban élvén 
egymással, örökös zaklatásnak és sanyaruságok- 
nak vannak kitéve. E betegség elsorvasztja a 
testet és végkép olbutitja a lelket. A ki benne 
szenved, magával jótohetetlen, dolga közben is 
elalszik '̂; ha fölébresztik, tántorog ; nincs ereje, s 
ismét lenyomja az álom. E betegség némelyek
nél két-három hét múlva (egészséges táplálék és 
nyugalmas élet után) elmúlik, másoknál maka- 
csúl megmarad s nincs senki, a ki három hónap
nál tovább tűrhetné. Az ilyenek végképon olso- 
ványodva halnak el. Summer londoni orvos be
széli, hogy Amerikában léte alkalmával volt al
kalma észlelőtöket tenni álomkórság felől. Egy vir
giniai gyarmatos rabszolgái közül hatot lepett 
meg a súlyos álom, kiket semmi módon nem le
hetett éberen tartani. Csak az ütésekre ébredtek 
föl, de aztán ismét álomba sülyodtok. Zenéltek, da
loltak nekik, mind hasztalan. De a bresti bagno- 
ban is megtörtént, hogy cgyszerro tizenegy gálya
rab szonvcdett álomkórságban s ezek közül csak 
bárom gyógyult meg. A betegség az elcsigázott 
testünket lepi meg, s a bányamunkásoknál is 
többször előfordul.

* ( Majom, mint a bor áldozata.) St.-Imer svájci 
helységbe egyik közolébbi estén két szegény olasz 
érkezett egy majommal, s a korcsmában szálltak 
meg. Reggel azonban nem tudták kifizetni a 
korcsmárost, s kérték, hogy várjon addig, inig a 
a helységben a májom-táncoltatás által keresnek 
valamit. Azonban a korcsmárosnak nem kellett 
az alku, és elvevén zálogba a majmot, a pincébe 
zárta le. Midőn a korcsmáros pár óra múlva le
ment a pincebe, rémülve látta, hogy a majom hat 
hordó csapját kinyitotta, a borok pedig mind ki
folytak. Az egyik hordó mellett ott feküdt élette
lenül a majom is. Л szegény állat annyit ivott, 
hogy megdühödt részegségében, s elveszett. A 
korcsmáros 500 frankig beperelte a két olaszt.

186;). Nyomatott a/. „Athenaeum“ -ban.








