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A g: y a g z s i n d e 1 y -  f e <1 é  1.

Soknemü uj fedelek találtattak fel az 
uttóbi korban, mert ki nem kívánna kevesebb 
költséggel tüztől és nedvtől bátorságosabb fe
délhez jutni a’ mostan divatozónál, melly egy 
óra alatt hamuvá ’s perjévé válván, sok évi ipa
rának gyümölcsét bétemeti a’ gondos gazdá
nak, rs egy éjjel vagy szeles időben egész fa
luk összeomolván, százanként jutnak koldus 
botra és végső ínségre. De mind azon sokféle 
fedel közt legnagyobb tekintetet ’s utánzást ér
demel az agyagzsindelyes, melly habáni fedel 
nek is neveztetik, ’s külföldön régóta divatozik, 
hazánkban is látható imitt amott a’ felső része
ken. Agyagzsindely alatt szalmából és agyag
ból csinált, valami 5 láb hosszú, 2 láb széles vé
kony táblák értetnek, mellyek nagyobb tartós
ság ’s könnyebb felköthetés végett, egyik szélö- 
kön keresztfával ellátvák. Ezen fedezetet a 
habánok találták fel a’ múlt századnak elején 
Morvaországban, innen apródonként tovább to
vább terjedt, a’ nélkül azonban, hogy közönsé
gessé lett volna, noha sok tapasztalt gazdák 
figyelmesekké tétettek hasznaira. Csak a’ leg
újabb időben sikerült Teiehmann urnák, e^y 
jeles szász oeconomusnak, saját tapasztalásából 
merített részletes leirás által elevenebb részvé
tet gerjeszteni ezen igen fontos tárgy iránt, és 
különösen a’ szász kormány’ méltatását megnyer
ni, ugy hogy most várhatni közönségessé lé
teiét ezen fedel nek legalább Szászországban, a’ 
szalma ’s fazsindelyes fedel helyett.

Az agyagzsindely’ készítése igen egysze
rű , ’s az említett két anyagon kivül kevés 
szerszámot, két embert és egy rályogvető asz
talt kivan. Az asztal négy lábon állván, kissé 
előre hajlott; oldalszélein lécz szegeztetik rá, 
hogy az agyag’ és szalma’ lehullását meggátolja. 
iiUiiször két sor szalma tétetik az asztalra

egyenlően teritgéttetvén el, de ugy, hogy az 
egyik sor kalászos végével 12 hüvelyknyire 
nyúljon kívül az asztalon. Ez megiévén, ele
gendő mennyiségben agyag hányatik a’ szal
mára r simító fával és lapoczkával mindenüvé 
egyenlően osztatván elf még ezen eloszlás 
alatt betétetik a’ kereszt -  vagy zsindely fa , ’s 
a’ kinyúló szalmával köríilköttefik, erősen be- 
tapasztatván ezen felhajtott szalma az agyag
ba; végre csinosan megsimíttatik a’ felkent 
agyagsár ahoz készült simító fával. Kész lé
vén a’ zsindely, egy horoggal, melly erősen a ’ 
keresztfába akasztatik, lehúzatik az asztalról a? 
legközelebbi száraz helyre fektetendő.

Minekutána kiszárad a’ zsindely, azonnal 
fedezésre fordíttathatik. Az alája készült sza- 
rufázat nem igen különbözik a’ közönségestől : 
mert valamint az, léczekből és szarufákból álí, az 
agyagzsindely’ félfogadására, melly felszegez- 
íetik vagy felköttetik, ’s ekkor a’ szalma -  be
fedésig kész a’ fedel; de a’ szalmával feded 
darab ideig el kell töbnyire halasztani, hojry 
az agyagzsindely kellőleg össze tespedjék, mit 
leginbábh száraz meleg idő> siettet; azonban so
kára halasztani a’ szalmafedést, könnyen elta
lálható okokból, nem tanácsos. A’ szalma fel
rakása ’s odaerősítése épen ugy történik, mint 
rendesen szokott, azért nincs róla mit monda
nunk. Az agyagzsindely oly formán is készít
tetik, mint a’ tégla vagy vályog, tudnillik min
tába rakatik a’ sár, szalma rétegekkel váltatván 
közben közben, mindaddig, míg a’ 8 hüvely 
mélységű minta tele van, mellyből homokos föld
re boríttatik ki a’ zsindely megszárad ás végett. 
Ilyen zsindelyt egy nap 800-at csinál két em
ber. A’ felkötés alólrul kezdődik, egy ember 
belől, másik kívül foglalatoskodván a’ fedelen, 
’s egyik zsindely legalább is 5 hüveiyknyire bo
rítja a’ másik alsóbbat. Az ilyen fedel’ költ
sége nem igea megyen töbre, mint a’ szalmával 
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vagy náddal fedett parasztházé, legfeljebb is 
60 pcentel, úgy, hogy ha egy közönséges pa
raszt ház’ fedele 100 forintba jön, a’ habáni 
fedel 160-ba kerül.

Hasznai ezen fedezetnek könnyen szembe 
tűnnek. Ugyanis az eső ’s hónedvesség nem 
hathat oly könnyen által a’ szalmán, minthogy 
az agyag összetapasztá, 's igy mind biztosabb, 
mind tartósabb. A’ tűzveszély pedig szerfelett 
megkisebbíttetik általa, úgy hogy szabadon is 
feljárhatni gyertyával a’ padlásra, mivel ott a’ 
feder belseje sima tapaszból áll, és szalmaszálak 
nem függenek széljel. Az ilyen padláson háló
szobákat is lehet csinálni, nem ártván ott, mint 
közönséges szalma fedelnél, télben a’ hideg, nyár
ban a’ meleg, mert ezen fedel mindeniket v i s 
szatartja. De kivülről is biztosít a’ tüztől, mert 
ha meggyűl is az agyagzsindelyre borított szal
ma, a’ láng át nem hathat a’ szarufákra. Azo
kat tehát, kik ilyen fedelü házban laknak, nem 
háborgatja a ’ tűzi félelem, sőt ha gyuladás üt 
ki a’ faluban, bezárják házaikat; minthogy ot- 
hon bátorságban vagynak, tartózkodás nélkül 
vehetnek részt szerencsétlen felebarátjaik, sza- 
badításában.

Különösen hasznáitathatik ezen fedél, olcsó
sága miatt, fával szűkölködő vidékeken, hol a’ 
jó zsindely igen drága, ’s nagy költséggel mesz- 
sziröl kell hozatni. Ahoz járul még, hogy az 
agyag-zsindely -  fedél könnyű lévén, koránt sem 
kiván oly vastag és erős falat, mint a’ cserep- 
zsindely, melly repedéseket ’s az egyes részek
nek elválását okozza súlyos terhével. Mind 
ezen nyereségek a’ leghasznosabb találmánnyá 
bélyegzik az agyagzsindelycs fedelet, ’s kivá- 
nátos volna, hogy hazánkban is minél közön
ségesebbé lenne.

V i  s e g r á d,

Hazánknak, ’s dicső hős előkorunknak 
egyik legbecsesb maradványa Visegrád, hová 
Székesfejérvárról Róbert Károly átszállítván 
hajdani királyaink’ lakját, gyakran tanúja 
vala a’ magyar ész’ ’s karerő’ diadalmainak, 
gyakran a’ nemzeti örömünnepeknek, fény- 
üzöleg; gyűlvén belé a’ győzedelmesek; bor

patakok áradozván csatornáiban, győzedelmi 
énekek zengedeztetvén tágas udvarait, fény és 
ragyogzás tündökölvén roppant királyi teremei- 
ből, *s kevély helyeztetésében hirdetvén a’ ma
gyar nagyságot. Most kivetkeztetve hajdani 
ékességiből ’s azon felséges méltóságából, melly
ben nemzeteknek szabott törvényeket, szomo- 
run gyászolja egykori virágzását, ’s alig is
merszik meg'  mohos omladékin, hogy valaha 
büszkén emelkedtek fellegekig királyi tornyai, 
és alig'  lehet kivenni hajdani belszerkezetét. 
Bámulással tekint fel az utas a’ meredek szik
lára, mellynek tetejére mintegy koszorú gya
nánt megfoghatatlan óriási munkával épittetett 
fel mind az alsó mind a’ felső vár, miután a’ 
kőszikla’ csúccsá két három ölnyi magasságban 
falformára függőlegesen levágatott volna.

A’ vár három szeget képez, és körösleg 
erős kősánczal volt kerítve. Ejszaki részén 
négy ölnyi magasságú sánczfal nyúlik le a’ 
hegy’ tövében folydogáló Dunáig, hol aztán kő
bástyában végződik. Ezen sánczból két őrto
rony üti fel magát, a’ hegy’ aljában pedig Sa
lamon’ tornya előtt egy kapu van, melly a5 fa
luba vezet. Déli oldalán vannak mind az alsó 
mind a’ felső vár’ nagy kapuji. Az alsó kapu, 
melly egyszer’smind őrtorony vala, folyosóval 
fogatott volt körül. Az alsó vár 15 lépés
nyi távolságban körül fogta a’ felsőt mintegy 
oltalmazó bástya, de 15 öl magasságú omladozó 
falainál, ’s azokon lévő négyszegű apró abla
kainál egyéb most már nem láttatik rajta. Éj
szaki szegletén ez alsó várnak egy kapucska ál
lott, előtte őrházzal, de melly most begyepesed
ve. Híres maradványa ez alvárnak a’ négy- 
szegü kövekkel kirakott öblös kút, melly köze
pén kidomborodik, szája felé pedig'  összébb 
szorul. Másfél század alatt sok követ hajigál- 
tak belé a’ látogatók, hogy hosszú bukása után 
hírt adván lejutásáról, tompa kondulásával az 
iszonyú mélységet gyanittassa, mindazáltal 
most is elnyelő mélységgel borzaszt

Epén ezen kutnál egy kis kapu nyílik a' 
felső várba, mellyben a’ nagy és fő kapu dél 
felé díszlett, de most nem egyéb roskadozó bol
tozatnál. Ezen kapunál jobra nehány düledékek 
alá temetett szobák látszanak, hihetőleg az őrök 
lakjai hajdan; balra a’ várnak nyugoti magas fala’ 
áll, részint ujabbkori építményt mutatva. Ujabb
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részével ezen falnak négy szoba függ'  öszve, 
mellyekben a’ korona tartatott, ’s ezeknek falai 
nagyobbrészint épek. A’ negyedik szoba’ hom
lokán még'  nehány betű látszik az egykori deák 
felírásból. Előtte szinte egy kő-kút van, az 
alsó várbelinél öblösebb, mellyröl azt reg'élik, 
hogy hajdan a’ belevetett kacsa a’ Dunára jött ki.

Ezeknél egyebet nem szemlélhetni most 
Visegrád’ pompás várából, mert az omladékok 
mindent eltemettek. Jegyzésre méltó még*, hogy 
a’ tövében álló Salamon tornya, azért neveztetik 
igy, mivel ebbe záratta volt sz. László Salamon 
királyt, ki őt 1077. szép szín alatt mag'ához 
hivatván, meg'  akárá gyilkolni. Ez négy eme
letre terjedő obeliscus , és a’ zajló Dunára te
kint; nyugoti része 1 Leopold alatt álgyuzta- 
tott l e , minthogy a’ várból ide szorult törökö
ket, másként ki nem lehetett verni. Ezen to
rony mintegy negyven lépésnyi távolságra tisz
tán ismétli a’ hangot, tizenkét szótagot hangoz
ván vissza. Ezen toronyban támadta meg Zaach 
vagy Szák Feliczián 1 Károlyt április’ 17-kén 
1330. az ebédnél, gyilkos szándékában az egész 
királyi családot ki akarván oltani. Egyébiránt 
a’ história számtalan emlékezetet ragasztott ez 
omladványokhoz, mind gyászost mind örvende
test , mellyeket előszámlálni utóbb nem mulasz
tunk el.

A’ k e r e s z t e s  h a d ’ k é z  de  te.

Vallásos ábrándozat a’ kereszténység’ elő- 
korában; a’ világ’ nem sokára elveszendőségé- 
nek hiedelme, melly akkor egész Európában 
uralkodott; a’ leventáknak hősi tettek után só
várgása , kivált a’ keresztény vallás’ javára , ’s 
a’ bűnbánók reménysége, hogy a’ szent kopor
sóhoz zarándokoskodás által vétkeiknek és gyar
lóságaiknak bocsánatját nyerendik, később’ a’ leg- 
nevezetesb történetet, az úgynevezett keresz
tes hadat támaszták.

A’ tizenegyedik század’ kezdetén minden 
korú, nemű ’s rendű emberek iszonyú sokaság
gal tódultak Palesztinába Krisztus’ koporsóját 
látni ’s megajándékozni, sőt sokan semmit sem 
kívántak buzgóbban, mint annak közelében meg
hálál.

l
E jsen közös vonzalmat használá egy ami- 

ens-i barát, Péter. Mindjárt visszajötte utái 
a’ szent földrül 1095. egész Európát keresz
tül vándorlotta, mindenütt hirjesztgetvén bor
zasztó leírásait a’ törököktől, vagy mint ő ne- 
vezé, vérengző kutyáktól sanyargatott keresz
tények’ szenveikről; egyszer’smind oda vitte a 
dolgot I I  Orbán akkori pápánál, hogy ez az 
egész kereszténységhez felszólítást ereszte ki, 
a’ szent földnek a’ hitetlenektől visszafoglalás? 
végett, örök idvességet ígérvén a’ szent hadbai 
részt veendőknek.

Azon gondolat, hogy egy ily szent ügybeni 
küzdés által az Isten’ legfőbb kegyelmében ré
szesülhetni, mindenkiben legbuzgóbb törekedést 
ébreszte ezen vállalat iránt. Öregek és ifjak, 
gazdagok és szegények, papok és barátok, gyen
gélkedők ’s erősek, asszonyok és mindenféle pór- 
ság ezrenként gyülekeztek öszve, hogy fegy
verrel Palestinába menjenek. A’ fejedelmek ki
takarják országaikból a’ népet, a’ nemesek élté— 
kozlák jószágaikat, és kényhölgyeikkel együtt 
a’ szent földre takarodtak. Mindnyájan egy 
darab veres posztót akasztottak jobb vállukra, 
jeléül a’ fontos ügynek, mellyért küzdeni el- 
szánák magokat. De a’számtalan sokasága tett
re hevült zarándokok közül csak 300,000 vala 
katonaságra képes, a’ többinek vissza kellett 
maradni. — Ezeknek vezérül veté fel magát 
a’ sánta Péter, egy rongyos csuklyában és egy 
zsineggel a’ nyakában.

A’ temérdek sereg Bavarián , Ausztrián ’s 
hazánkon ment keresztül; de a’ vezér nem vette 
volt tekintetbe táborának testi szükségeit, ’s ez 
a’ megkivántaíott élelem végett, szent buzga
lomtól lelkesittetvén, zsákmányolni ’s gyilkolni 
kezdett. Bavariában tizenkét ezer zsidó vere
tett agyon: a ’ ki magát védelmezni nem tudta, 
mindenütt megfosztatott és öletett; magában a ’ 
gyilkoló táborban is döghalál és éhség uralko
dott. Mit útközben a’ betegség meghagyott, 
Nicaeánál esett el, hová végre e’ laza nép’ 
maradványa megérkezett, a’ törökök kardja 
alatt; csak Péter szaladhatott el. így végződött 
e’ ragadozó csorda’ táborozása.

Nem sokára azután több több táborvándor
lások történtek; ’s némellyeknek kicsapongásait 
derekasan meg megfenyítgeték Kálmán alatt el- 
dődfcink. Végre a’ legelső jól elrendelt nagy
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tábor indult meg', melly állott 000,000  gyalog
ságból és 100,000  lovasságból; ezen utolsók 
mind pánczélosok valának, és sok ezer neme
sek találkoztak köztök. Azonban tetemes vesz
teségeket szenvedett ez iszonyú nagy tábor, míg 
Asiába é r t , ugy hogy esak negyed része jutott 
rendeltetése’ helyére. Legfőbb vezetője Bot/il- 
ion Gottfried v a la , az alsó lotharingi herczeg. 
Nem sokára a'  keresztények’ kezébe esett Ni- 
caea árulás által, s 1099 öt héti ostrom után 
Jérusálemet is bevették. Ekkor kezdődött az 
utálatos gyilkosság. Minden nem keresztény 
férjfi. nő, gyermek, öreg, szopós, pap, különb
ség nélkül fojtogatattott meg, a’ vér patakok
ban folyt, minden utcza szerte vagdalt tetemek
kel volt borítva, ’s a’ keresztény szörnyek azt 
hivék, ezen mészárlással kedves munkát visznek 
véghez a’ szeretet’ ’s irgalom’ kntfeje előtt. 
Két századig tartott e’ vallásos kórság, mellyet 
egy barát eleveníte fe l, ’s tiz miliőm ember’ 
életébe került.

V a d  ö k r ö k  a’ M a r e m m a n.

Marcmma (tengermellék) név alatt az a’ 
vidéke értetik a’ toscanai nagy herczegségnek, 
melly a’ földközi tengerrel határozódik, sőt 
tulajdonképen azon egész rész , melly Genuá- 
nak hegyeitől Calabria’ legszélső végéig, a’ ne
vezett tengerig nyúlik, ’s valami 120 mértföl
det foglal magába. Ez a’ vidék az esztendő’ 
felében, kivált juniustól octoberig, el van ha
gyatva , mivel szerfelett egészségtelen azon ke
gyetlen nyavalya miatt, melly malariá-niik vagy 
változó láznak neveztetik. Az ilyenkor keresz- 
iülutazók nem látnak egyebet elhagyatott sík
ságnál , mert minden lakos, kinek csak lehetsé
ges, a" hegyekbe költözik, kevesen kénytelen- 
ségből maradván hátra, hogy a’ veszedelmes 
nyavalyának kitegyék magokat, melly a’ testet 
elszárasztja, az életerőt kimeríti ’s ha korán 
eleje nem vétetik, halált következtet.

Azonban a’ Maremma táplálja fél Olasz
országot; mert földe gazdagon termő. Midőn 
a’ nyavalya nyugszik, nagy szorgalommal roí- 
veltetik e’ vidék. Ilyenkor számos utazók je- 
Jenoek meg üt k  resgényes táj'  leírása végett.

Száz meg száz eke, két, három ’s négy pár 
vad ökörrel befogva, hasítja a’ földet. A’ mi
lyen a’ vetés, olyan az aratás, mert a’ satur- 
nusi határ megnyitván kebelét, gazdagon önti 
áldásait. A’ majorságok, kivált a’ római ’s tos- 
kánai részes, igen térj ed ékesek, gyakran több 
ezer holdakból állvan. A’ g'azdag haszonbérlők 
városokban laknak ’s tiszteket tartanak a’ ta
nyákon , kik legalább aratásig ott Jaknak.

A’ vidéknek nagyobb része legelőül szol
gál., noha igen mivéltethetó; ’s csak negyed 
vagy hatod része vettetik be évenként. Falu
kat itt nem láthatni, hanem csak majorházakat, 
mint valami foltokat a’ nagy pusztaságban. 
Minthogy tehat e’ térségén állandó lakosok nin
csenek, a’ belrészekből fogadtatnak dolgozók, 
kivált az appennini hegyek’ környékéről, hol a’ 
terméketlen föld, noha egészséges égöv alatt 
fekszik, nem ad elég munkát lakosainak. Mi
dőn az aratás’ ideje beáll, szakadatlanul foly 
le a’ hegyekből a’ kepések’ sora, száz és több 
személyek szövetkezven egy egy csoportba 

vezető kalauzolasa alatt, ki a’ gazda
tisztei megegyezik a’ munkabéren, épen ugy, 
mint nálunk a’ felföldi tótok szoktak leván- 
dorolgatni az alföldre kaszálni, aratni és szü
retelni. Ekkor az elhagyatva volt sikság egy
szerre mintegy varázslat által meg van népe
sítve. Felszámláltatott, hogy évenként valami 
20,000  ember jön e’képen le a’ római térségre. 
Különös tulajdonsága ezen hires mezőknek az, 
hogy ott minden hirtelen és rögtön történik, ’s 
az átmenetei ugy szólván ismeretlen; reggel 
mérhetetlen parlag, estve mívelt mező; ma szőke 
kalásszal habzó tér, tegnap még aszályos par
lag. Sok dolgosok május’ középéig maradnak 
egyet mást dolgozgatni a’ majorban, de legin
kább csak mezei munkákra szegődnek. Eledelök 
főképen polenta , kukoricza-lisztből sóval viz
ben főzött étel, mellyhez néha sajt is járul. 
Feküdni szoktak a’ puszta földön, vagy az áren
dás házacskában, vagy kunyhóban, melly rövid 
időre csináltatik az itt bőrén termő nádból. Az 
aratás’ ideje igen sanyarú a’ szegény hegyla
kókra nézve, kik hazai jó levegőjöket elhagy
ván, itt nappal a’ forró hőségben dolgoznak, 
éjjel pedig az erős harmatnak, tipolj'  és w's 
bogarak’ csípésének ki tétet vek rossz levegő’ sz í
vása mellett. A‘ szegődött 10 — 14 nap alatt
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elegendoleg elláttatik borral és vízzel a’ dolgos; 
de mihelyt az aratás elmúlt, senki sem merészel 
többé a’ mezőn maradni, hanem mindnyájan váro
sokba vonulnak, vagy visszaköltöznek a’ hegyek
be; a’ pásztorok pedig'  az erdőkbe hátrálnak, 
hol nem dühösködik annyira a’ betegség mint a’ 

nyílt pusztán. Ide bolyongjanak a'  haramiák is, 
kik a' törvény elöl szaladván, készebbek a’ dög- 
leletes levegő’ maríalékjaivá lenni, mint szabad
ságukat elveszteni.

A’ Maremma igen alkalmatos baromtenyész
tésre, ’s különösen a’ szarvas marhaéra nézve 
egész Olaszországban legjobb. Itt a’ marhák 
természeti vadságban nőnek fe l , noha gulyák
ban tartatnak. Ezen állatok’ vad külseje, ré- 
mületes hosszú szarvuk, igen sebes futásuk, 
nagy ellenkezésben áll a’ gulyák’ rendbentartá- 
sávalt; itt mutatkozik nagy mértékben az okosság’ 
hatalma az állati vadságon. Valamint az aratók, 
ugy a’ pásztorok is a’ hegyekből kerülnek le, 
’s uralkodólag kalandoznak’ itt a’ pusztákon ; de 
valamint a’ tisztek és felvigyázók, ok sem 
járnak gyalog, hanem lóháton. Kezökbcn lán- 
csát, vagy puskát hordva nyargalnak a’ térsik- 
ságon, és lángoló szemmel tekingélvén a’ határ
talan lát körbe, semmi sem kerüli el vigyázósá- 
gukat. Jaj a’ lázasztó vagy külekedő bikának, 
melly a’ gulyát felzavarja! az éles vas véré
ben fürdik meg, ’s fájdalmasan utasít tat van 
rendre, a’ megyőzött vad urát ismeri az ember
ben, ’s nyugodtan veti alá nyakát a’ járomnak. 
A’ lovak mindig felnyergelve állanak istálló
ban , és kinek több járókája van , kettesével is 
tart paripát. Ezen pásztorok szabad és függet
len életet élnek, mint az arabs maga pusztáján. 
Esztendei fizetést kapnak, azonkívül magoknak 
Is szabadon legeltetnek ökröt és bivalyt a’ töb
bivel.

Chateauvicux’ észrevétele szerint vad te
henek is laknak ezen pusztákon, egész esztendőn 
át szabad ég alatt járván, és sokkal szilajab- 
bak még rz ökröknél ’s lovaknál is. Veszedelem 
nélkül nem közeledhetik az ember hozzájok. 
Tejet nem adnak5 szőrük igen finom, ugy tag- 
alkatjok is. testök pedig gömbölyű, tetsző,s, 
szarvuk igen nagy. Borjaik rendesen eladat
nak , a’ tehenek pedig, mihelyt 7 — 8  eszten
dőnek , levágatnak húsuk’ és bőrök’ kedvéért. 
Ezen mészárlást vadászattá szokták változtat

ni, ’s ez alkalommal, melly ritkán esik meg 
szerencsétlenség'  nélkül, a ’ torreádor-ok (bika
küzdők) lánesával ejtik el a’ teheneket.

Kéjünk azt mutatja, mint hajtatnak be ezen 
vad állatok a’ városokba, nevezetesen Rómába 
a’ mai Porta san Lorenzo kapunál, melly régen- 
ten Castello deli’ aqua giuilia-nak neveztetett. Itt 
töbnyire veszedelmek eltávoztatása végett dél 
tájban hajtatnak be, midőn az egész város déli 
nyugvásba (siesta) merült, és az olasz köz
mondás szerint, csak kutyák és bolondok járnak 
az utczákon — kivévén a’ strázsáló katonát, 
milyet itt is szemlélünk nagy rettegésben me
nedék helyet keresni a’ vadon előnyargaló szar
vas ellenség elől.

De akármelly vadak legyenek is az olasz- 
országi bivalyok, alig képzeltethetik a’ kelet- 
indiaiak’ szilajságát, kivált a’ Bengala’ erdeiben 
lévőkét. Ezek leginkább megvénülésökben Té- 
mületesek, mert akkor magánosságot keresnek, 
’s akármelly veszedelemtől sem rettegnek azon 
oktalannak megfenyítésére, ki őket háborítni 
merészlé. Gyalog elfutni előlök lehetetlen, sőt 
még lovon is nagyon bajos, ha csak nem nagy 
lovagló valaki, ’s a’ föld nem területes. A’ 
vadászok jobban félnek ezektől mint a’ tigristől, 
’s még lövéssel sem ejthetni e l , ha csak szügy- 
be vagy vállhoz közel nem találtatnak. Ha va- 
lamelly bivaly igy megsebesíttetik, megdühödve 
megy a’ vadászt hordozó elefántnak is; de ezen 
merészsége rendesen kárára válik, mert föld
höz vágatnia az elefánttól, ’s rémületes bőgő
sében agyon nyomatnia, csak egy pillantatba 
kerül. —

A z  á l l a t o k '  p e r e  ’s e l í t é l é s e .

Franeziaországban volt oly időszak, melly
ben a’ törvényszékek Ítéletet mondtak az álla
tokra, ha valami bűntett rajok sült, az egyháx 
pedig átok alá zárá az ártalmas férgeket. E h 
az itélethozás oly csudálatosnak tetszék az ujabb 
íz előtt, hogy először nem is akará hinni; de 
a’ hiteles irományok kétségkivülivé teszik a’ 
dolog’ ugy voltát. A’ királyi könyvtárban és 
sok tudósoknál számos oklevelek vannak, mely- 
lyek fris emlékezetben tartják az ily bírói iíe'~
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leteket, sőt még' a’ végrehajtás’ költségét is. 
A’ közép korban minden kárhozatos tettet tör
vény alá húzni, akárminő lény’ cselekedte lé
gyen is azt, koránt sem volt nevetséges, hanem 
köz vélemény. — Ckassancé, hires törvény
tudó a’ XVI században, több értekezést készí
tett , ’s az elsőben, miután megrostálgatá azon 
módokat, mint kelljen törvénybe idézni némelly 
állatokat, azt is megmondja , ki védelmezze 
azoknak ügyét, ’s mellyik biróság elébe tar
toznak.

Nehány peldájit felhozzuk ezen birói eli
télésnek.

1120. A’ mezei egereket, ’s a’ hernyókat 
kizárja az egyházból a’ laoni püspök.

1386. A’ koczának lába ’s feje elvágat
ván, felakasztatikr mivel egy gyermeket meg- 
marczongolt és megölt.

1474. A’ kakas megégetésre kárhoztatik 
a’ baléi magistratus’ Ítélete á ltal, mivel egyet 
tojt.

1499. A’ bika akasztó fára Ítéltetik Beau- 
pré apátság’ tisztsége által, mivel dühében 
megölt egy fiút.

1585. A' valencei nagy vicarius maga 
elébe idézteié a’ hernyókat, prókátort rendele 
melléjök védelemre, ’s végre azt itélé, hogy 
az ő megyéjéből takarodjanak ki.

Ezen ítéleteknek felszámoló kivonatát közié 
a’ régiségek’ társaságával Berriat-Saint-Prix, ’& 
abból kisül, hogy a’ 17-dik században 37 ily— 
forma Ítélet hozatott, a ’ következett században 
pedig, 1741. egyetlenegy, bizonyos tehen ellen.

K r i s z  t i n ar s v é d -  k i r á 1y né'  az ü 1 e t é s e.

Gusztáv Adolfnak ezen leánya született 
decemb. 16-kán 1626. Első látása az uj szü
letésű princznének némükép’ ijesztő vala. Ar- 
czát és karjait kivéve, egészen szőrös volt; 
hangja durva és siket vala; azért az a’ hír 
futamodott eleinte a’ várban, hogy liu született. 
A’ királynak, minthogy egész bizonyossággal 
férjfi örököst vára, senki sem akarta megvinni1 
az igaz hírt. Húga vállalta magára e’ kelle
metlen híradást. A’ következés jobb lett mint

sem gyanították: „Köszönjük Istennek, édes 
húgom lu mondá a’ király nyugodtan. „Re
ményiem e’ leány kipótolandja nékem a’ íiut, 
csak tartsa meg az ég, melly őt nékem adta!4< 
Azután mondá mosolygva: „Ez a’ lány ravasz 
lesz egykor; mert már most is megcsalt ben- 
nünket.“

Azonnal parancs adatott ki, hogy nyilvános 
tisztelkedések ’s egy trónöröklő’ születésekor 
szokásos örvendezések tétessenek. A’ király 
meg’elégedni látszott, de a’ királyné vigasztal
hatatlan vala, hogy nem fijat szüle. Ennek kö
vetkezése az Ion, hogy Krisztina sokkal jobban 
szerette atyját.

A’ legfőbbek egybehivattak, hogy Gusztáv' 
leányának megtegyék hodolásukat. De kicsiny
ben múlt, hogy ezen öröm semmivé nem téte
tett; mert nehány nappal a’ herczegné’ születése 
után egy gerenda esett le az ágy mellett, melly
ben aluvék, de még is meg nem sérté; fel-' 
sőbb hatalom különösen látszott felette virasz- 
tani. Krisztina maga azt mondja életének em
lékezetes törtenéteiben , dajkáji sokszor elejtet
ték vagy vigyázatlanságból vagy szántszán
dékkal. Egykissé magas vállát igen ügyesen 
el tudta Krisztina öltözetével rejteni.

M a k a c s s á g 1.

Ez rendesen azon magokban szerfelett bi
zakodók'  hibája, kik a’ mellett tudatlanok is. 
Minden korú embernek igen veszedelmes, de ki
vált az ifjaknak, kikben nagyon kelletlen; mert 
tanulásbeli elhaladásuknak és az emberi tár
saságban leendő kedvességüknek szerfelett nagy 
akadálya. Híjában gondoskodnak a’ gyengéd éa 
szeretettel teljes szülék makacs gyermekeiknek 
jó tanítókat szerezni; híjában igyekeznek a' 
legnagyobb tehetségű emberek azokat oktatni: 
előttök minden isméret kizárva marad, mint va
lami vas ajtó előtt; mert a’ makacsság minden 
tanítás ellen felháborodik, ’s azt okozza, hogy 
a’ tudatlanság büszke önnön hibájiban, ’s eze
ket mindenkor megtartja magán. Évenként az
után mélyebb gyökeret ver az ilyes hiba, míg 
végre mindenek eiott utálatossá ’s közbeszéddé 
teszi a’ boldogtalant, ki annak rabja*
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A’ szent Írásnak minden lapja ad előnkbe 
példát és lcczkét, melly ezen hibát velünk el
lenségesnek láttatja mind a’ vallásra, mind az 
erkölcsre nézvést. A’ társaságos életben a’ ma
kacsok és szerencsétlenség'ből velők összeköt
tettek közt örökös házsárkodás’, egyenetlenség’ 
és visszálkodás’ forrása ez az embertelen mi- 

nemüség.
Némelly embert annyira megvakít a’ ma

kacsság, hogy becsületnek tartja, mit egyszer 
mondott, soha vissza nem húzni, vagy mit egy
szer cselekedett, soha meg nem jobbítni vagy 
semmisítni, ha meg oly világosán megmutatía- 
fik is neki, hogy vigyázatlanul vagy igazságta
lanul cselekedett, vagy szolott. Az ilyen em
berek szánásra is alig méltók, akarmily nagy 
lehet is sokszor fajdalmuk makacsságuk miatt.

A' makacsságban töbnyire egy keves ugy 
nevezett hamis kevélység is van. Ez indítja a 
makacsot, hogy szégyennek tartsa hibáját meg
váltani és magát lealázni, ha helytelenségét 
meg kell javítnia 5 mintha őszinteség hiba ’s be
csületesség vétek volna!

A’ hibák közt alig van tehát egy, melly- 
től inkább lehetne félni, mint ettől. Ki ebben 
lélekzik, soha sem boldog, és nem is lehet azza 
mind addig, míg azt le nem vetkezi. A’ ma
kacsságból származó ezerféle rosszak pedig an
nál rettenetesbek, mivel a’ makacs nem csak 
egyes emberek’ boldogságát semmivé teszi, ha
nem gyakran egész családokét, nemzetségekét 

’s nemzetekét is.
A’ régiek női alakban festék a’ makacssá

got, szamár fülekkel, még pedig feketébe öl
töztetve, fejére egy darab olmot helyezve ’s 
homályos helyen egy öszvér’ társaságában. Fe
ketébe öltöztetve azért, mert valamint ez a’ 
szín semmi más szint fel nem vesz, ugy a’ 
makacsság sem az okosság’ szavara, sem a’ 
megbizonyítás, erejére nem hallgat. Az ólom 
fején ostobaságot képez, melly a’ makacsot 
nyomja. Az öszvér makacs emberek’ jelképe, 
melly akaratossága miatt már közbeszéddé vált. 
Végre a’ homály, mellyben a’ makacs festetik, 
eetétségbe burkolt lelkére czéloz.

T e r m é s z e t h i s t o r i a i  é s z r e  v é t e l  ek.

1) Nyárban est ve felé, mikor igen meleg 
van, ’s a’ levegőben nincsen elég párallag 
rendes eső’ származtatására, gyakran láttatik 
eső a’ napfénynél, melly verőfényes esőnek 
mondatik, ’s ha a’ nap csepjeire nem sütne, 
észre sem vétetnék szemmel. A’ babonaság 
abban keresi okát a’ ragyának; azt is hiszik, 
hogy a’ bogarakat, férgeket és legyeket szapo
rítja, mivel olyankor valóban sok találtatik a’ 
a’ leveleken, fűben és lombokon. De itt az 
ok és okozat fel van cserélve egymással. A ’ 
verőfényes eső semmit sem tenyészt, csak a’ 
már meglévőket csalja ki. Igen jól esik ezen 
állatocskáknak, ha a’langyos eső megújítja őket, 
a’ nap is sütvén egyer’smind rajok. A’ közön
séges eső elkergeti a’ bogarakat, mivel lehetet
lenné teszi nekik, gyengéd szárnyacskáikkal a’ 
levegőben tartózkodást. A’ verőfényes eső el
lenben igen lágy, és csepjeit hamar felszántja a? 
nap, azért örvendenek az apró állatok az újitó 
nedvességben.

2) Miképen megyen a’ pók egyik fáról a’ 
másikra, felütvén a’ kettő közt mesterséges há
lóját? Gyakran patak ’s folyam választja el 
a’ két f á t , következőleg szó sem lehet arról, 
hogy egyik fáról lemászván, a’ földön megy má
sikhoz és arra fel. Miképen viszi tehát az 
első szálat által, melly aztán hid gyanánt szol
gáljon neki? A’ póknak kétféle fonala van, 
egyik leszállásra, másik felmenésre. Az elsőt 
két szálban fonja szümőlcséből, a’ másikat egy
szerűen. A’ kettős szálat szabadon hagyja len
geni a’ kérdéses esetben, mig egy kedvező szel- 
lőeske átviszi a’ vizen, és valamelly fába vagy 
bokorba akasztja; ekkor átsiet rajta a’ nagy 
mester, ’s oda köti a’ hová akarja; ezzel kész 
a’ hid. Most már könnyű más szálakat hozzá 
összefüggésbe hoznia, ’s mindazon bogaraknak 
megvetnie a’ hálót, mellyek vigyázatlanúl akar
nak a’ folyamon alá ’s fel úszkálni. Némellyek 
kétségbe hozák ezen észrévetelt, de az ujabb 
vizsgálatok teljesen bebizonyítok.

3) Honnan tudhatni meg, hány esztendős 
a’ hal? Egy jó nagyitó üveg könnyűvé teszi 
ezt. Csak egy pikkelyt keli keresztül vág ni. 
Mindenik bizonyos számú rétegekből áll, mely- 
lyek egymásra lapulnak. Minden esztendőben
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egy uj réteggel nevekedik a’ pikkely, épen 
úgy mint a’ fa’ kérge. A '  hány réteg szám
láltatok az elvágott pikkelyben, annyi esztendős 
a' hal.

N a p i  ó.

Július' 19-kén 64. Néró Rómát felgyujtatja, ’s 
az égés alatt Homérnak a’ trójai égés' 
leirását énekelve olvasgatja. — 1821. 
Pompás koronázása IV György Anglia’ 
’s Hibernia’ királyának. A’ jelen lenni 
kivánó Karolina királyné az apátság
ból visszautasítatik.

20-kán 1535. V Károly császár válo
gatott haddal Afrikába evezvén, a’ hí
res tengeri rablót ’s álgieri zsarnokot, 
Barbarosszát, Tunisnál megveri. — 
1540. meghal Zápolya János Szász
sebesen, Erdélyben, miután kilencz 
napig némán feküdve rémületes san
dáié tekinteteket hányt vala maga 
körül halállal irtóztató küzdésében. 
Hűlt testét M artinuzzi Székesfejér- 
v á rra , a’ királyok’ kriptájába vitte. 
tf "0  volt, Verboczy-vel egyetemben , a 

mohácsi veszélynek legfőbb előmoz
dítója. — 1798. Buonaparte megér
kezik táborával a’ pyramisokhoz, és 
más nap’ a’ mamelukok’ hadát eltörül
vén , az ellenség’ egész tábora a’ 
francziák’ zsákmányává lesz. —

— 21-kén 1718. Paszaroveczi béke, III 
Károly magyar király, az ottomanni 
porta s’ a’ velenczei respublica közt. 
A’ király’ biztosai valának gróf Vir-  
mont ’is a’ hadi tanácsnok Talman, 
Velencze’ részéről R u zzin i, a’ nagyur- 
tól Ibrahim  aga ’s Mehetned effendi; 
közbenjárók Sutton Anglia’, és Colyers 
Hollandia’ részéről. A’ béke húsz esz

tendőre köttetett. A’ király megtar
totta Oláhországot az Aluta folyó’ job
bik partjáig, a’ temesi banátot, Bel- 
grádot, Szerviát Timók folyóig ’s Bu- 
jukdas hegységig; Bosniának ama’ kes
keny darabját, melly a’ Száva hosszá
ban egesz az Unnaig terjed; szabad 
evezést a’ dunán; ’s a’ nagyur tar
tományaival űzendő szabad[kereske
dést, csekély adó mellett. — 1773. 
XIV Clemens pápa (Ganganelli) a’ 
bourboni udvarok’ sürgetésére a’ jesui- 
ták’ szerzetét eltörüli bullája által: 
„Dominus et redemtor noster etc.£í

— 22-kén 1706. Anglia, Skóczia ’s Irlán-
dia egy birodalommá egyeztetnek Anna 
királyné alatt,Nagybrittannia czírn alatt.
— 1788. meghal Filangieri, montes- 
quieui szellemű törvénytanító.

— 23-kan 1606. A’ bécsi béke, melly

Bocskay1 véres mozgásainak véget vet, 
és honunkban lakó protestáns atyánk- 
fiainak vallásbeli szabadságukat, és 
törvényes polgári állásukat biztosítja.

— 24-kén 1568. Don Carlos’ spanyol in-
fans’ halála ; hihetőleg atyja II. Filep 
parancsára vesztetik ki titkon. — 1821. 
Anastazi szerb’ vezérlete alatt 97 gö
rög védelmezi magát 1500 török ellen.

— 25-kén 1261. A ’ görögök Konstantiná
polyi elfoglalják. — 1792. A’ fran
czia lázadási háború’ kezdetén előre 
nyomulván a’ porosz hadsereggel a’ 
braunschweigi herczeg, nyilvánítást 
bocsát ki, mellyben eleve hirdeti, 
hogy ha Páris őt jó móddal be nem 
fogadja, annak egy kövét sem ha- 
gyandja a’ másikon. Azt talán meg 
is teendő vala, ha Páristól nem kellett 
volna távol maradnia.

P O Z S O N Y B A N ,  

ifj. S eh mid A n t a l ’ bctüjivel és költségén.




