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Korunkat, akár a’ tudományok’ előbbmenetelét, akár a’ polgári viszonyok’ fejlődését 
tekintjük: a’ haladás’ sebessége bélyegzi, ’s azon practicus irány, mi szerint a’ tudás’ 
minden tágulásai, az eszmék’ birodalmában naponként tett újabb meg újabb elfoglalások, 
közvetve vagy közvetlenül, az élet’ erkölcsi nemesbülésére, a’ társas viszonyok’ javulá
sára, az anyagi jólét’ általánosabb kifejlése- ’s terjedésére alkalmaztatnak. Napok hó
napokkal vetélkednek a’ történt dolgok’ sokaságára ’s nyomosságára nézve; az ismere
tek’ külön ágai részint újjá születvék, részint a’ legváratlanabb fölfedezésekkel gazda
godva: a’ mi tegnap igaznak tetszett, ma már nem az; ’s a’ ma új, hónapok’ elforgása 
után közönséges ’s a.2 életbe általment. A’ kornak e’ bélyege nyitott a’ folyóiratoknak 
olly tág mezőt, az biztosított nekik olly roppant hatást, hogy bízvást elmondhatni, mi
képen az egyetemes új literatura jó részt journalisticává olvadt fel.

Illy körülmények közt tanácsosnak látszott nekünk is ezen, a’ többinél kedveltebb, 
úton kínálni meg a’ nemzetet olly ismeretek’ közlésével, mellyek több tekintetekben 
hasznosakká; olly szellem-mívekkel, mellyek elme’, érzemény’, és ízlés’ mívelésére gyü
mölcsözőkké válhatnak. A’ következés fogja mutatni, helyesen lön-e választva e’ módja 
a’ közre hatásnak ; érdemeltünk-e eddigi iparkodásink által némi bizodalmát a’ nemzet 
mívelteitől; felfogtuk-e egész terjedelmében új helyzetünk’ fontosságát és becsét; és ké
pesek leszünk-e, a’ haza’ kedvelt íróival, különösben társainkkal, a’ nemzeti academia’ 
több tagjaival való összeköttetésünk, valamint saját gondos, lelkismeretes munkálkodá- 
sink által is, olly folyóiratot alapítani, melly, nem egyes osztályoknak, hanem á l t a 
lában a’ n emze t '  m í v e l t  r e n d é i n  e b , egy részt lelkes asszonyainknak is , megér
demelje kedvezéseit.

Az ATHENAEUM’ tárgyait ’s részint irányát a’ következő tartalomjegyzék mutatja:
Philosophia és psychologia ; társi viszonyok és erkölcsök; szenvedelmek, balitéle- 

tek; erkölcsi jólét, nevelés és oktatás.
Nyelvtudomány; pliilosophiai és összehasonlító nyelvészet; magyar nyelv és tájbe

széd, neo-és calleologia; nyelvbeli előadás’ tudománya.
Ország- ’s népismeret; állapotok, cbaracterek, erkölcsök és szokások, vallások, 

szertartások; föld- és lielyirás, utazások, statistica; közgazdaság, kereskedés és műipar.
Történet- és életirás ; nemzetek, idökorok, és egyesek ; történetek , arezképek ; 

okok és következések.
A' szellemi élet’ mozgásai; polgárisodás és literatura, művészetek és mesterségek; 

időszakok és felekezetek; írók és művészek: intézetek, gyűjtemények: történeti és~cri
tical szempontokból.

A’ természettudomány' minden ágai, a’ leírók, nyomozók és alkalmazottak, közönsé
ges!) érdekű oldalaikról, legújabb bővüléseikkel, leghasznosb alkalmazásaikkal; név sze
rint: ég- és földtudomány (geológia széles értelemben), physica, idötan, chemia; ter
mészettörténet ; állati ’s növevényi physiologia; embertanítmány széles értelemben (’s itt 
cranologia és magnetismus); orvos-, gazdaságtudomány és mesterségek.

Mathematical és mechanicai tanítmányok, polgári, híd-, vízi-, és útépítés; erőmű
vek ’s műszerek.

Szóló művészetek' theoriája, fejtegetve és alkalmazva; úgy
Költői és szónoki művek, nagyobb kisebb terjedelműek; eposi és drámái költemé

nyek, ha töredékesen is; elbeszélések minden formákban, novellák, regék; legendák és 
románczok ; lyrai, elegiai, epigrammái és tréfás költés ; életképek, scenák, levelek, me- 
SÍ3& stl).

Szépművek' ismertetése , név szerint festés, szobrászat, építés, liangászat; játék- 
színi krónika.

Emlékmondatok, aphorismák.
Egyvelges hírek minden érdekelt osztályokhoz.
Meg kell jegyeznünk, hogy az Athenaeum' tudományos része’ körén kivűl lesznek 

olly tudós értekezések, mik becsesek lehetnek ugyan a’ tudomány’ előbbvitelére, érdek
lők az osztály’ embereire nézve: de a’ müveit közönség’ többségének éldelhetlenek. Ezek
nek különben is évneo-yedi és havi Írásaink állván nyitva, nekünk, mind a’ tárgyak’ vá
lasztásában, mind az előadás’ és forma’ meghatározásában a' mívelt rendek’ érdekeihez 
mért népszerűség lesz vezérfonalunk.

Pesten, december’ 1. 1836.
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Pest. Januarius* l-jén, 1 8 3 3 . 1. szám.

l'urtaioiii : Gondolatközlés ’s annak eszközei, egyszersmind bevezetésül [ B a j z a ) ,  1 1. — Berzsenyi’ em
lékezete ( V örösm arty  ), 5 1. — Mutatványok „a’ Könnyelműek“ czimű sajtó alatt levő regényből. I. 
Leóna (J ó s i k a  M iklós ), 6 1. — Az emberi erő’ növekedése és fogyása. 8. 1.

Az esz az isten , m elly  minket vezet ,
Az 6 szavára m inden megliajui.

Jberzsenyi.

G o n d o la tk ö z lé s , 's  a n n a k  e szk ö ze i;
Egyszersm ind bevezetésül.

Gondolat közlés és gondolatcsere két legha
talmasabb eszközei a’ lélekinüvelödésnek. Az 
ember elszigetelten képzelve, kívül minden 
társasági közlekedésen, szegény a’ maga 
gondolataiban, eszméiben, ítéletében, meg
győződésében ; ösztönök , lelket izgatok ’s 
annak mélyéig hatók, kevesebbek és ritkáb
bak. A’ szellemi legszebb erők szunyádnak, 
a’ lélek sem annyit, sem olly jól nem gon
dol, sem a’ gondoltak iránt olly erős meg
győződésben nincs. Az ön szárnyain repke
dő meggyőződés, mint a’ bárka’ galambja vi
lágot özönlő tengerek felett, habozva lebeg 
az eszméken, ’s végnélkiili csapongások után 
alig képes megállapodnivallamelly ponton, ’s 
ha megállapodott is , kétkedés’ homályai 
fogjak körül. Egészen máskép van ez a’ köz
lekedés’ körében. Itt a’ lelket kívülről szám
talan izgalmak érik, mellyek felrázzák ál
mait; gondol és hall, ’s a’ megyőződés min
den fogalmat, minden eszmét más emberi lé
nyek’ vizsgálódásain, bírálatán lát átmenni ’s 
azért sebesebben tökéli el magát a’választásra; 
választásai többek’ ítéletével támogatva, mind
biztosabban, mind hamarabb válnak tetteit kör

te- -

mányzó elvekké, mert végtére minden gon
dolkodás i
ződnie, ’ 
mÁ váln 
kát máso 
’s viszon
felettük I Hatot tartan, 
dő ember
közé tartozik. Ezért nyert az ember a’ min
denek’ kútfejétől szólástehetséget, ’s általa 
eszközt, magát urává tehetni a’ teremtés’ lé
nyeinek.

Az ember leggyarlóbb, legnyomorékabb 
alkotmánya a' teremtésnek léte’ kezdetén, de 
magában egy erőt rejt, az észt, melly őt is
tenséghez hasonlító lénnyé teheti. A’ szólás
tehetség egy felséges adománya volt isten
nek , de még sem elég a’ gondolatok’ tökéle
tes közülhetésére , mert a’ szóbeli közlés 
fáradságos, és szükkörü, lassú és tünedé- 
keny, ’s az emlékezet is, mellytől a’ szólás
tehetség fő becsét nyeri, gyengébb és lníte- 
lenebb az emberhez , mintsem az eszméket és 
gondolatokat a’ feledékenységtől kivíván, 
későbbi használatúi fenntarthassa. Érezve 
ezen szükséget, ezen hiányt, az emberben la
kozó istennek, az észnek, kellett mestersé
ges eszközt fölfedezni, melly mind a’ gon-
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dolatközlést tökéletesbítse, mind pedig a’ 
feledékenységnek daczoljon. így fedeztette 
föl a’ szükség1 először a’ képjegyeket, utóbb 
a’ találmányok’ egyik legnagyobb csodáját, 
a’ hangjegyeket, ’s általok az irás’ mestersé
gét, mi a’ gondolatközlés’ történeteiken epo- 
chalis időpont vala. A’ hangjegyek már ma
gokban is bámulatra méltó lelemény, de még 
inkább az következéseire nézve, sőt e’ te
kintetben egyetlenegy. A’ teremtés’ napjától 
fogva máig , semmi sem volt olly ne
vezetes , olly nagy befolyású az emberi 
lélek’ históriájában, mint ezen hangjegyek. 
Képzeld az emberiséget napjainkban, mi
dőn az már egyetemivé lett, irástudomány 
nélkül, ’s egy olly állapotot fogsz képzelni, 
mellyben az egész szellemi világ’ forgása 
egyszerre megszűnt. Kezdetben csak a’ lé
leknek volt szava ’s azt istentől nyerte, ’s 
most ember kísérté meg a’ teremtést, ’s ím 
akaratjára a’ léleknélküli tárgyak is meg
szólaltak.

A’ nagy kezdet meg vala téve a’ gondo
latközlés’ mesterségében, ’s mi következésű 
volt legyen a’ lélek’ birodalmában, bizonyítja 
az emberi miveltségnek azon nagy tömege, 
mellyet Aegyptus, Görögország és Roma, ’s 
az ezek után jött időszak egész a’XV. száza
dig mutat.

Az emberi lélek, mellynek olly dolgok 
is sikerültek, mik teremtéshez hasonlítanak, 
lassanként észrevette , hogy az írásbeli gon
dolatközlés is még igen hiányos és sok fá
radsággal já r, azért uj eszközök felől gon
dolkodott. Nagy időnek kellett lefolyni, míg 
egy új haladó lépés történhetett: de végre 
a’ XV. század megszülte a’ hatalmas eszmét, 
mint lehessen az egyszer leírt gondolatot ke
vés idő alatt és fáradság nélkül több száz és 
ezer példányúvá tenni. Guttenberget neve
zem ’s meg van nevezve a’ gondolatközlés’ má
sodik nagy időszaka. Ez időpont után azt 
lehetett hinni, hogy a’ szellemi közlekedés’ 
eszközei kiinerítvék, hogy e’ tekintetben az 
ember mindent hatalmába kerített, a’ mit kép
zelni lehet, ’s íme, alig tűnt el egy kis idő 
—• mert mi egy század az emberiség’ törté
neteiben? — ’s egy harmadik nagy fölfede" 
zés megmutatta, hogy a’ gondolatközlés’ esz
közei Guttenberg’ találmánya által még ko
rán sem voltak kimerítve. Az, ki Velenczében 
1563. évben az első G a z e t t á t  kiadá, volt

kezdője a’ gondolatközlés’ harmadik neveze
tes eszközének, a’ f o ly ó i r a to k n á l- .  Eléo- 
csak mondanom, hogy mindenki egész ter
jedelmében képzelje, micsoda hatalmat nyert 
az emberiség a’ gondolatközlésre nézve a’ 
folyóiratoknál fogva. A’ folyóiratok az á lta l, 
hogy bizonyos napon, rendesen, ’s elmarad- 
liatlanúl , meghatárzott helyre és olvasók
hoz érkeznek meg, minden gondolatnak, esz
mének , melly ember’ agyában születik, szár
nyakat fűztek, mellyeknek sebességével egyik 
földsarktól a’ másikig küldethetnek értesítés, 
vizsgálat és csere végett. Az időszakiratokat 
megelőzött kor’ eszméi hosszadalmas lassú
sággal teijedtek csak szülőhelyöknek hatá
rain tú l; évek kellettek hozzá, míg egy nagy 
eszme, melly keleten született, nyugotra el- 
jutliata: most a’ gondolatnak mérföldek’ ez
rein keresztül, tengeren túli országokig, bizo
nyos pálya nyílt fel. A’ négy fal között föl
emelt szózatot egy pár nap milliók, egy pár 
hét alatt egész nemzetek meghallják. A’ gon
dolatok’ ezernyi sokasága jő és niegyen ’s 
megtelt velők az egész levegő. ’S e’ bámu
landó jelenéseket íme a’ gondolatközlés’ min
denható esközei, a’ folyóiratok, teremtették.

Alig lehet ember felségesebb viszony
ban embertársaival mint vannak azok, kik az 
időszakiratokat, ezeket a’ gondolatközlés’ se
bes léghajóit, kormányozzák, kik szellemi 
árúkkal, ész’és képzelet’kincseivel megrakva, 
koronként útnak indítják ’s naponként vagy 
hetenként ezerekliez szólanak , ’s ezerektől 
hallgattatnak meg; nekik, ha lélekkel bír
nak, gyakorta egy egész nemzet’ értelmi irá
nya kezökben van. De valamint nagy és dicső 
a’ folyóiratok’ hatása, ’s nagy és dicső azok’ 
helyezete, kik által kormányoztatnak, úgy 
más részről fölötte terhes és nehéz; ’s 
e’ hatalmas eszközök ügyetlen, gondatlan, 
vagy épen rósz kezek között silánysággá fa
julhatnak ’s kártékonyakká. Folyóiratot czél- 
jának megfelelőleg szerkeszteni roppant gon
dot és előrelátást, igen finom tapintatot és 
ízlést kíván. Az olvasó közönség’ műveltségi 
fokát és értelmi körét ismerni, a’ jelen idő’ 
szükségszülte kivánatit megérteni, ’s ezeket 
ismervén és megértvén, nekik megfelelőleg 
szellemi éleményt és táplálékot adni, ezek 
azon nagy mesterségek, mellyekkel folyóirat’ 
szerkesztőinek birniok kell ’s ezeknek nem 
bírásában vagy feledésében rejtezik az ok *
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hogy oily Hagy a’ czélt tévesztett időszak- 
iratok’ száma, ’s liogy az értelmiségnek ezen 
mindenható előmozdítói silány és kárté
kony iratokká válnak ’s megvetéssel tekin
tetnek épen azok által, kik a’ tudományok
nak különben legszenvedélyesebb baráti. 
Mert nem lehet elfelednünk , hogy a’ tu
dományos világnak legtiszteletesebb férfiai 
között sokan vannak, kik a’ journalisticát 
valami oily foglalatosságnak nézik, melly 
méltatlan valódi tudósok’ figyelmére. Sem 
a’ vádak, mellyek ellenük felhordatnak , nem 
olly alap nélküliek, sem a’ vádlók’ tekintete 
nem olly kicsiny, hogy őket ezen alkalommal, 
midőn mi is időszakiratot nyitunk meg, mel
lőznünk lehessen.

A’ napi és heti lapok — mert ezekre van 
leginkább panasz — azon haszon mellett, úgy 
mondatik, mellyet közlési sebességük által 
szülnek, tömérdek kárt tesznek a’ valódi tu
dományoknak. A’ helyett, hogy minden oldal
ról megfontolt, tárgyat kimerítő, értekezéseket 
közlenének , áltanításoknak , meg nem ért 
eszméknek , fonák fogalmaknak válnak ter
jesztőivé ; az olvasó közönséget elvonják az 
alapos, rendszeres és kimerítő tanulástól, üres 
képzelgéseken ’s elménczség’ játékain való 
kapkodáshoz édesgetik; a’ féltudósok’ számát 
— kik legizétlenebb ’s legveszélyesebb tag
jai az emberi társaságnak — napról napra sza
porítják , szóval, a’ felületesség és frivolitás’ 
terjedésének eszközei.

Meg kell vallani, hogy ezen vádaknak 
fontos és sok figyelemre méltó oldalok van, 
’s ha végik futunk gondolatban az időszak
iratok’ történetein, kivált a’ legújabb korban, 
nem merhetjük tagadni, hogy a’ journal-lite- 
raturát méltán éri gáncsolat, mert azon len- 
geségnek a’ tanulásban, azon rendszer nélkü
li ismereteknek, mellyék a’ legújabb időt és 
jelen nemzedéket bélyegzik, ha nem egyedüli 
okai i s , valósággal nagy részben előmozdí
tói. De ezen előzményekből, azt hiszem én , 
nem úgy foly a’ következés, mint némelly, 
bár egyéb iránt minden tiszteletre érdemes, 
férfiak latjak. Midón az időszaki lapok’ hasznos 
vagy kártékony befolyása felett vitatkozás tá
mad, nem kell soha figyelem nélkül hagyni 
azon kérdést, valljon az illy nemű lapoknak 
természetében ’s lényegében fekszik e azon 
rósz, mellyet szülnek, ’s mellyet én is kész 
vagyok, iménti vallomásom szerint, rosznak

elismerni ? ’S valljon miben van a’ szült rosz
nak oka, magában a’ dologban e szükségké
pen, vagy történetesen csak a’módban, mel
lyel gyakoroltatik ? Évnegyedi és havi iratok 
rendszerint nem szoktak journalisticai kárt- 
liozó befolyással vádoltatni, ’s miben külön
böznek a’napi és heti lapok emezektől? Csak 
abban, mit nevök jelent, a’ megjelenés’ ide
jében. Ha tehát a’ napi és heti lapoknak ter
mészetében fekszik azon kárhozatos követke
zés, mellyet szülnek, hasonló vád érhetne min
den néven nevezhető folyóiratot, mert a’ meg
jelenés’ ideje csekély különbséget tehet kö- 
zöttök. Az én hitem az, hogy a’ gáncsolat a’ 
napi és heti iratokra nézve is csak úgy áll, 
mint számtalan más általánosan roszalt dol
gokra nézve. Maga a’ dolog, elvontan tekint
ve, sem nem jó, sem nem rósz, csak lehet ros
szá vagy jóvá, a’ szerint, miként bánunk ve
le. Hogy a’ journalismus napjainkban íz
lésnek és tudománynak talán kevesebb hasz
not teszen, mint tehetne, nem akarom tagad
ni , sőt tegyük fel — bár az állítás túl vitt — 
mit némellyek szeretnek mondani , hogy a’ 
journalistica elejétől fogva inkább kártékony 
befolyású volt mint hasznos a’ tudományokra 
nézve ; de az soha meg nem engedhető , hogy 
ezen ok elegendő volna a’ journalistica’ álta
lános kárlioztatására ’s arra, mit sokan vélnek, 
hogy tudományos férfiaknak vétkes és dics 
nélküli dolog journalisticával foglalatoskod- 
niok, hogy nekik efféléktől távol kellene ma
gokat tartani ’s inkább ellenük, mint kárté
kony intézetek ellen, munkálni, hogysem szá
mokat még tettlegesen is szaporítani. Előleg 
okoskodva meg nem áll azon tétel, hogy a’ 
napi és heti lap csak kártékony legyen, mert 
kartékonysaga, mint érintém, nem lényeges, 
hanem csak történetes, utólag pedig tudjuk, 
hogy, ha bár ritkábban i s , vannak és voltak 
igen becses heti és napi folyóiratok : ha 
tehát az emberi észnek ez igen nagy becsű 
találmánya, a’ journalistica, azzá fajúi, a’ 
mivé nem kellene, akkor épen az követke
zik, hogy értelemmel’s ésszel nyúljunk a’ do
loghoz ’s tettel ügyekezzünk ellenhatni, nem 
pedig az , hogy magunkat tőle elvonjuk, mert 
ez nem egyéb mint niegfutamodás az ellenség 
előtt. Ha kárliozatosak ezen intézetek, czél- 
szerü dolog e őket saját szerencséjükre hagy
ni, nem okosabb, üdvösségesebb e, ’s nem kö
telességük e köz ügy és tudomány’ barátinak 
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fonák befolyásaik ellen munkálni ? Journalis
mus' létezni fog ezután világ-’ végéig-, 
ez a’ léleknek már úgy szólván szükségévé 
vált; nem azon kell teliát ügyekezni, hogy 
ne létezzék, a’ mi lehetetlen, hanem azon, 
hogy jótékony befolyású és czélszerű legyen.

Elfajult a’ journalistica azért, mert na
gyobb részint esak vásárilag űzetik ’s a’ szer
kesztők és kiadók kezdetben nem nyúlnak 
elég készülettel a’ dologhoz, később pedig igen 
is könnyűnek veszik azt, a’ mi épen nem kön
nyű. Nem tartatik lelkiösméretes dolognak a’ 
tárgyak’ közlésében a’ körülményeket fontol
ni, többnyire csak a’ szempillantat vétetik czél- 
ba ’s egyesek vagy kis sereg’ tetszése, min
den kinézés nélkül messzebb időkre és a’ mű
velődés’ magasabb kivánatira. Igaz, hogy na
pi és heti irás nem meríthet ki egész tudomá
nyokat ’s nem terjeszthet ismereteket tökéle
tes rendszerben, de ennek nem is az rendel
tetése ’s tőle illyesmit kívánni, olly túlsá
gos tudományszerelem, melly pedantismussal 
határos. Napi és heti iratokból nem fog sen
ki philosophiát vagy históriát tanúlni , illy 
czélra rendszeres munkák valók ; ellenben 
a’ pliilosophiának és históriának egyes , spe
cialis ágaira világosságot vetni, azokat kime
ríteni ’s irántok mind ú j, mind hasznos gon
dolatokat terjeszteni, nincs tökéletesebb esz
köz ezen napi és heti lapoknál. Tart
suk lelkiösmeretes dolognak, csak ol- 
lyat közleni az olvasóval a’ mi ész ’s ízlés’ 
tekintetében épületes , a’ mi vagy tan ít, 
vagy hasznosan mulat, akkor őt a’ komoly 
tudományoktól nem elvonni fogjuk, hanem in
kább liozzájok édesgetni ’s vágyakat ébresz
teni benne , hogy a’ mit vele részletesen meg
szerettettünk, azt egész kiterjedésében iigye- 
kezzék ismerni.

Nálunk magyaroknál, hogy magunkról is 
szóljunk, jelenleg semmire sincs olly nagy szük
ség, mint olly napi és heti lapokra, mellyeknek 
szilárdabb characterök és komolyabb arezokle
gyen, ’s tudományt és művészetet férfiasabb lé
lekkel fogjanak fel. Tudjuk, mint fogadtatnak 
afnagy közönség által Ilonunkban a’ mélyebb és 
rendszeresebb tudományos munkák, tudjuk, 
hogy azon művekből is, mellyek szépliteraturá- 
hoz számíttatnak,a’magasabb szelleműek melly 
kevesek által értetnek, kedveltetnek ; az a latt, 
míg holmi, gyakran igen üres, csecsebecsék
nek nagy kelendőségük van. Ezen bal útról,

csak egy komolyabb szellemű napi vagy heti 
irat téríthet meg bennünket, melly magának 
könnyebben szerez bemenetelt mindenütt, mint 
a’ sok kötetű tudományos munka. A’ jelen, 
lapoknak épen az leszen czéljok, hogy a’ lé
leknek nemesebb és hasznosabb táplálékot 
nyújtsanak , ’s az olvasó közönséget tudo
mányban és művészetben szilárdabb becsű 
dolgok’ megkedvelésére édesgessék. Tanúlsá- 
gosat és gyünyörködtetőt akarunk egyszers
mind nyújtani ’s azon iigyekszünk, hogy lap
jainkban érdekeset mind a’ mulatni akaró, 
mind a’ tudományok’ barátja, koronként leljen. 
E’ két dolgot nálunk sokan nem szeretik eg- 
gyiitt látni, mi pedig épen össze kapcsolni 
ügyekszünk, mert nem akarunk azon félszegek’ 
számába tartozni, kik egyiket a’ másik miatt 
megvetik, ’s erősen azt hisszük, hogy a’ tu
dományoknak a’ művészetekkel karöltve kell 
járniok, ha czélt akarnak érni. A’ tudomány 
magában elfásítja a’ lelket, a’ művészet ma
gában — értem, annak merő gyakorlati ré
szét — felületessé ’s félszeggé teszi, ’s csak 
az jár igaz úton , ki széppel köti -össze a’ 
jót. De más részről tapasztalásból tudjuk azt 
is, hogy a’ magyar olvasók’ kicsiny száma spe
cialis folyóiratokat még nem képes fenntar
tani , ’s ki valamelly lapnak hosszabb idők
re akarja biztosítani életét, több érdekeket 
kell egybekapcsolnia. Meg kell jegyeznünk 
azt is e’ helyt, hogy ha lapjainknak, vagy tu
dományos vagy szépliteraturai része találna 
érdekesebb lenni'a’ másik felett, az semmi 
másnak ne vétessék jeléül, csak annak, hogy 
jelen körülményeink közt ’s erőnkkel abban 
állíthatánk elő több figyelemre és közlésre 
méltót.

A’ magyar journalisticára , melly még 
csak nem régiben született gyermek, az a’ 
panasz vala eddig, hogy vagy csupa mulat
ságra tartozó dolgokkal foglalkozott, és itt is 
kevés figyelemmel Ízlésre, szív és fej’ jobbí
tására; vagy tudományt akarván terjeszteni, 
azt egy részről felületesen és alaptalan el
vekből, más részről pedig éldelhetlen száraz
sággal űzte. Mennyi igaz ’s alapos van ezen 
panaszokban, nem ide tartozik elítélnünk: 
de mi minden esetre úgy vesszük azokat, mint 
jó időben jött intést, hogy a’ hibákat minden 
erővel kerülni törekedjünk.

Hirdetésünkben elő voltak számítva a’ tu
dományok, mellyekre az Athenaeum és Fi-



gyelmezö koronként kiterjeszteniü figyelmét. 
Félreértés’ elhárítására meg- kell jegyeznünk, 
hogy az előszájnláltakhól, nem mindig- ’s ál
landóan lesznek czikkelyek közölve, hanem 
majd eg-yhől majd máshói, a’ szerint, mint a’ 
körülmény eng-edi. Megtörténhetik, hog-y lesz 
az elöszámláltaknak olly ága, mellyhől néha 
hónapokig nem közlendőnk, ha t. i. érdeke
set nem közölhetünk, máskor ismét ugyan e’ 
nemből egy hónap alatt is több ízben. Kül
földi folyóiratokból szorosan csak azt szándé
kozunk közleni, a’ mi nálunk érdekes lehet ’s 
lelkiösmeretes dolognak nézendjiik semmit 
nem adni csak azért, hogy lapjainkat töltse. 
Eredeti dolgozatokból pedig törekedni fogunk 
mindent ollyat adni, a’ mi literaturánk’ jobb 
termékei közé számíttathatik, vagy legalább 
körülményeink között nyereség lehet a’ lite- 
raturában.

Ügyekeztünk minden összegyűjthető erő
ket és tehetségeket lapjaink körül összegyűj
teni, ’s örvendezve dicsekedhetünk azon rit
ka szerencsével, hogy új pályánkon hazánk’ 
annyi jeles íróitól segíttetünk. De valamint 
egy részről mindent elkövettünk, a’ mi kez
deményünk’ hasznára szolgálhatand, úgy más 
részről némi aggodalomtámad bennünk, hogy 
talán épen ezen előkészület által olly remé
nyeket gerjesztettünk az olvasó közönségben, 
mellyeknek megfelelni képesek nem leendőnk. 
Mi, jól érezvén a’ vállalat’ nagyságát, ’s erőnk’ 
középszerűségét, semmi rendkívüli dolgokkal 
nem kecsegtetjük olvasóinkat, egyedül ügye- 
kezet ’s szorgalom az részünkről, a’ mi iránt 
tökéletes biztosságot nyújthatunk. A’ mit ol
vasóinktól előlegesen kérünk, abból áll, hogy 
lapjainkat ne egykét számból, ’s úgy szólván 
születésük’ napjain, hanem több számok után 
ítéljék meg ; ha kinek pedig várakozását hú- 
zamosabb idő után sem volnánk képesek be
tölteni , azt bizodalmasan kérjük, legyen szí
ves magával számot vetni az iránt, milly, ne
mű volt várakozása, ’s ha, megfontolva a’ kö
rülményeket , reményei nem mentek e túl a’ 
tehetségeken ? Hiba mindkét részről képzel
hető ,\a’ miénkről, ha igazságos kivánatok- 
nak meg nem felelünk , az olvasó’ részéről, 
ha olly valamit vár tőlünk, minek teljesítése 
vagy erőnket múlja fölül, vagy körülményeink 
között nem lehetséges.

Bajza.

B e r z s e n y i* em lék eze te .
„Nem kérem, oh sors! kincseidet, nem az 
Uralkodó kényt és ijedelmeit,

Sem liarczi pályán a’ megöltek’
Véreivel ragyogó szerencsét,

Gond és irigység’ mostoha tárgyait;
Csak a’ mi keblem’ mélyeiben buzog,

Csak a’ mit elmém’ tiszta lapján 
írva hagyott az örök tetemtés ,

Oh adj nekem szót, édeset és erőst,
Azt szív varázsló hangba kiönteni:

A’ dal’ hatalmát add nekem, sors,
’S megfizetői ez egy életemre.“

így esdekelt a’ lángkebelű fiú,
’S mit kért, megadták dúsan az égiek; 

Szózatja harsány ’s áradatként 
Elragadó leve zengeménye.

Az ilüetettnek ajkairól dicsőn 
Kelt a’ merész dal, meghaladó porát 

A’ lomha földnek ’s fellegen túl 
A’ napot és nap’ urát köszönté.

Dallott szerelmet, dalia szelíd panaszt,
’S megédesűlt a’ fájdalom’ ajkain;

Dalt zeuge a’ múló örömnek
’S az magasabb ’s maradóbb öröm lön

Ég, föld lebegtek a’ dalok’ árjain,
Feltűnt az élet ’s minden alakjai,

’S a’ nagy jövendő’ fátyoléban 
Rémületes temető’ yilága.

’S milly lelkesítő hangja emelkedék 
Hozzád, te féltett ’s hőn szeretett haza!

Midőn királyi homlokodnak
Vészbe merült koronája ingott.

Hány hű fiadnak zenge magasztalást 
A’ hívek’ és jók’ tapsai közt, inig az 

Ál szív ijedve visszadöbbent
’S a’ kifajúit ezudarok’ dagálya

Megszégyenült a’ honfi-erény előtt. —
’S ő e’ daloknak lélekadó ura,

Mint a’ ki végzé alkotását
Egy kicsi bár, de nemesb világnak,

Megnyugodott a’ fáradozás után;
Megérte, a’ mit ritka szerencse ad : 

Évülhetetlen ifjúságát
Műveiben örökűlt eszének.
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Most síri éjfél leplezi a’ jelest,
De a’ setétlő bús ravatal fölött 

A’ halhatatlanság’ fűzére
Sorsot, időt mosolyogva fénylik.

Vörösmarty*

MUTATVÁNYOK

JÓSIKA MIKLÓS’ „A’ KÖNNYELMŰEK“ 
CZÍMŰ, s a jt ó  a l a t t  l e v ő  r e g é n y é b ő l .

I.
Veóna.

Többször jött elő ezen történetben e^y ér
dekes személy’ neve, kit még- nem ismerünk, 
’s kit nem lesz egészen érdektelen közelebb 
megtekinteni, bár ezen történetben inkább 
mellék mint főszerepet játszik. Ez Serédi Le- 
óna, az öreg? Serédi György’ leánya. Ezen 
ismeretsége talán hősünket, Serédi Ivánt, még 
vétkesebbnek fogja olvasóim előtt elétiintet- 
n i; de az iró’ kötelessége, őt egészen úgy 
festeni mint létezett.

Érintve volt, hogy Serédi akkor, midőn 
Erdélyből elutazott, némi viszonyban állott 
Leónával, azaz mint közel rokona a’ háznak, 
ott többször megfordult, ’s ő , a’ minden szép 
hölgynek udvarlója, meg nem állliatá az ár
tatlan , úgy szólván még gyermek Leónánál 
is szerencsét nem próbálni; ö ott is, mint 
mindenütt, indulatairól, érzéseiről beszélett; 
Leóna örömest liallgatá őt, ’s bár közöt- 
lök házasságról szó nem történt, létezett egy 
neme a’ néma egyetértésnek. Iván nyilat
kozott , Leóna ezt örömmel hallá; ’s ha Se- 
rédinek nem kelle olly hirtelen távoznia, al
kalmasint az ő nyilatkozásait viszont nyilat
kozások követték volna.

Annyi tapintása volt Serédinek, a’ mint 
láttuk, hogy ő alkalmasint képes volt, min
den viszonyban tudni, hányadán van, ’s így 
mint bizonyost állíthatjuk: ő tudta hogy sze
rettetik.

Távozása után levelei egyelőre az ér- 
zelgéstől ’s szerelemtől, hogy úgy szóljak, 
csepegtek; mert igaz marad mindig, hogy 
többet tud az érzéseiről irn i, ki keveset 
érez; mély érzésnek, igazi szeretetnek, ah! 
minő kevés szavai vágynak, ’s még is mennyit 
mondanak ezek!

De térjünk Leónához vissza. 1809. júli
us’ 11. szobájában ült ő , egy hírlap volt ke
zében, fojtott lélekzettel, rebegö hangon, 
’s haloványan, mint az őszi levél, olvasá, mi 
következik:

,A’ napokban a’ greetna-greeni kovács 
pjra egy érdekes párt egyesíte, Serédi Ivánt 
egy tehetős erdélyi nemest, és lady B ...t.

Mondják, az ifju pár nem sokára indu
landó Erdélybe.'

Leóna a’ veszélyes lapot kiejté kezéből.
„Vége tehát — oh Iván! — mond — adja 

az ég , hogy olly boldog légy, mint én óhaj
tóm. Félre — mond — minden irigység! ah 
fojtsunk meg minden keserűséget; v o lt  ’s 
m u lt, ez a’ földi lét’ jelszava." —

„De fáj, oh igen, — mélyebben talált 
a’ seb, mint gondolám. Csak erő , erő ! oh 
egek! nem szabad, nem lehet, nem illő mu
tatni fájdalmamat."

„Ivánnak Ízlése jó volt mindig — így 
folytatá magában, — ezt hivém, hiú leány 
egykor. — Leóna egy könnycseppet törle ki 
szemeiből. — Lady B . . .  oh! mond egy só
hajjal — kétségen kívül szép, szebb ezer- 
szerte Leónánál, főkép most ezen halvány 
arcz, ezen hálózott szemek! És Iván olly vi
dám , olly élet’ embere! Ő bizonyosan bol
dogabb leend a’ gazdag ladyvel mint Leóná
val , ki sem szép ,- sem olly gazdag mint ő. — 
De még is ezen érzés előttem; lám itt lelki 
erő kell, föltalálni a’ helyes mértéket; mu
tatni , hogy ezen veszteséget fel sem veszem, 
ezt találná talán a’ világ helyesnek. Ah! az 
én szívem olly atyafitlan a’ világgal. — Egy 
klastromba zárkózni, ’s egy hosszú életet 
mohos falak közt elsírni! Huh! Leóna, nem — 
nem ; ez mind nem lehet, nem jó !"

„Időt tehát, — időt, engedjünk a’ szív
nek, a’ léleknek a’ gondolkozásra." — Leóna 
felkölt. A’ magas ablakot nyitá fe l, melly 
egy marosmenti tájnak regényes öltözetébe 
nyílott; agg bükkök csipkézték körül a’ grá
nit bérezek’ éleit, az oldalakon karikában 
miveit szőlők függőitek; a’ Maros hajlongott 
alatt, ’s opál szőnyegén lomhán vonultak el 
a’ terhelt sós hajók; itt ott a’ partokon tu
tajok hevertek, ’s körültök élénken pezsgett 
a’ nép ; a’ szép tájat nehéz ólomszínü felhők 
kárpitolták, ’s a’ fák’ lombjai közt éjszaki 
szél csörtetett keresztül.
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Leóna márvány homlokát dörzsölé. „Mi
nő nehéz a’ fejem!“ — mond, ’s kezével a’ 
nyitott ahlak’ párkányához fogódzott: úgy 
tetszett, mintha láhai megtörnének alatta. 
„Hm! — reheti-é tört hangon — minő gyenge 
egy hölgy! Lám, e’ váratlan eset megtörte 
tagjaimat. Egek! — kiálta fel rekedten — én 
igen roszúl érzem magamat. Erőt, erőt! gyen
ge leány! Az élet hosszú, ’s kínai, ah , kínai 
még hosszabbak!“ — A’ közel pamlaglioz 
húzódott, ’s könyökére nyúgosztva arczát, 
zokogott csendesen; ’s mind e’ mellett szép 
lelkes szemei könyűtlen maradtak.

Leóna, leikéből , tisztán, ’s mély szen
vedéllyel szerette Serédit. Minő talány ez! 
Hát épen a’ legkönnyelműebb, épen a’ leg
változóbb férfiak szerettetnek leghívebben? — 
Fájdalom! többnyire igaz ezen állítás! Kit 
szerettek valaha annyira, mint a’ görög Al- 
cibiadot ? Csapodár ritkán szeret igazán, 
azért elméje mindig helyén vagyon; ő kön
nyebben számít, több sikerrel tud minden 
kis körülményt használni; ’s épen mi
vel nem szeret, tudja a’ szerelmes’ szerepét 
jobban eltalálni, mint sem az, a’ ki mélyen 
leikéből, egyszer, de örökre szeret. —

Leónát most látja az olvasó először; de 
ezen első látás elég, őt meggyőzni arról, 
hogy Leóna egy a’ legmélyebben érző höl
gyek közül, egészen szív, egészen lélek. Ő 
sokkal fiatalabb , mint hogy ideje volt volna 
egy lényképet alkotnia lelkében. Első szerel
me Iván volt, az asszonyok’ kegyencze, az 
elkényeztetett szerelmeskedő, de nem szere
tő Iván. A’ szerelem’ árnyékiataival ő ismer
teié meg Leónát, ’s csuda-e, ha azt hitte, 
hogy minden csak úgy, ’s másként nem le
het, mint Serédi azt elő tiinteté.

Ha sötét szemeit nyugtatá szenvedé
lyesen az érzékek’ rabja, a’ lángolni látszó 
ifíu, az ő szép szelíd arczán: Leónának 
inondhatlan érzés, ’s egy gyönyör’ neme futá 
át minden idegeit, olly jótevő melegségű 
lelkére mint érzékeire; ’s bár a’ legégiebb 
gyöngédség nem engedé soha, hogy illy 
szellemű gyönyört is bizonyos határon túl él- 
deljen, még is egy élvezet’ neme volt, melly 
őt a’ hetedik égbe helyezé.

Távozása Serédinek szerelmi viszonyát 
regényes lehelteiével szinezé ki. A’ szere
lem’ édje után a’ szerelem’ kínja a’ legérde
kesebb érzemény. Leóna ezen avult igazsá

got mint előtte xijat öleié fiatal kebléhez. 
A’ távozó Iván előtte olly érdekes volt! Mi
ként várta leveleit! miként szomjúzá azok
nak lángsorait, mert nem ír lángolóbban sen
ki mint csapodár. Későbbi levelei Serédi
nek szinte testvéri hangot váltanak. „Minő 
kedély van ezen levelekben! — kiálta fel Le
óna — minő nyúgodt, bizodalommal teljes 
csatlakozás! — Szegény leány! te a’ hegyen 
vélted magadat, midőn már a’ lejtőn valál. 
Ha utóbb szinte hideg-szárazzá váltak sorai 
Ivánnak: ő szenved — kiálta fel — Leóná- 
jától távol minden üres, minden hideg neki! 
,,’S mind ezt így Ilivé a’ kedves hölgy, mert 
magáról itéle. Az ő levelei nem voltak elein- 
ten is olly forrók, mint a’ Serédiéi, de mé
lyen érzettek, ’s egy sorában a’ Leóna’ le
veleinek mélyebb kedély, sajátabb érzet, ’s i- 
gazabb szerelem volt, mint Serédinek min
den leveleiben együtt.

Utolsó levelében Serédi, egészen rokoni 
hangon irt, mint egy szíves húgának; kéte
sen ezélzott londoni ismeretségeire , ’s volt 
valami levelében, a’ mi sorsának változására 
mutata , ’s bár miként ügyekezett ezt ő elföd
ni, Leónát meglepte. De még is h itt, még 
is remélt; a’ tiszta kebelnek, a’ nemes lélek
nek sajátja a’ bizodalom. Ő a’ változni nem 
tudó , miként kétkedhetett volna Ivánján !

Szinte váratlanul érte öt tehát a’ Seré
di’ egybekelésének híre. Az ö szép lelke itt 
is menteni ügyekezett ifjú szerelmének első 
tárgyát; itt is magát tévé hátra, ’s őt ma
gasztalé fel. De ha erős a’ lélek, a’ test bi
zonyos határokat ismer ; ’s a’ feladat nagyobb 
volt, mint azt az úgy is szinte szellemi szö
vetű alkata a’ felséges hölgynek megbírhatta 
volna.

Az öreg Serédi tombolt dühében. „Az 
alávaló! — kiálta fel — a’ gyáva! Egy illy 
angyalt öszvezúzni egy idegenért! egy fejlő
dő virágot eltiporni!“ — ’S magas homloka 
sűrű redőkbe vonult.

Leóna csendesíté az öreget. „Ő házas
ságról soha sem szólott velem — monda sze
líden — kedves jó atyám !“ ’S nemes lelkű- 
sége annyira ment: az öreggel el akarni hi
tetni , hogy Serédit nem szereti, hogy még 
szive szabad, hog1»' még boldog leend, ’s 
egy hosszú életben részese azon égi öröm
nek : imádott atyjának vég napjait menynyé 
varázsolni.
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Az öreg, szivéhez szorító őt, ’s ősz pil
láin könnyek csilloglak. „Ah! hiáhan — mond 
szinte fuldokolva — jobban ismerlek én, te 
gyöngye nemednek ! te kedves, isteni gyer
mek! mint hogy ne tudnám, hogy szíved meg 
van repedve.“ — Az öregnek igaza volt. Sor
vasztó láz fogá el a’ szenvedő leánykát; ’s 
hosszas sinlés után, minekutána a’ szorgos 
atya a’ leghíresebb orvosokkal, ki nem fogy
ható gondossággal, tanácskozott, nyerhete 
Leóna, egy roncsolt testben tengő Örömte- 
len életet vissza.

Ha Serédi őt láthatná, ha szivének mé
lyébe tekinthetne, elirtózott volna magától. 
Hm! ő rósz nem volt, csak könnyelmű, ’s 
ha könnyelműsége poklot ásott másnak szi
vébe , ö kimenté magát: „könnyelműség volt 
tőlem — mondá legfeljebb, reményeket éb
reszteni szegény Leóimban ; de tudhattam-e 
előre , hogy ennyire szivére veszi a’ dolgot ? 
Én soha véle házasságról nem szólottám; ’s 
egyedül vagyok-e én, a’ 30 éven túli férfiú a’ 
világon ? Nem lehet-e ő egy fiatalabbat, szeb
bel , ’s hozzá illőbbel még boldog ?“ — ’S 
midőn későbben Erdélybe érkezvén, hanyatló 
erejét a’ megtört leánynak tekinté , ’s elvál
tozott vonásai meglepték ő t: azt nem semmi
sült reményeinek, hanem betegségének tulaj
donító ; ’s így vigasztaló vagy bátorító fel 
magát: „ö még olly fiatal, bizonyosan kié
pül , ’s szebb lesz mint valaha.“ — Gyáva 
jós! az első csalódás, igaz ’s mély szeletei
ben , életre határoz.

Mondják, hogy Leóna, egészségének 
helyreállása után, a’ legnagyobb gohdot for
dító annak megtartására, ü élni akart, hogy 
atyját vigasztalja. Serédi’ boldogságán leg
mélyebb részt vett, ’s Idalíval megismerked
vén, később iránta a’ legnagyobb szívessé
get mutata, ’s nem szinlett volt ezen szíves
ség, hanem igaz. Hiszen a’ nemes lélek 
szinleni nem tud. ’S a’ könnyelmű, de szer
felett érdekes, ’s bizonyos tekintetben jó, és 
szeleteire méltó Idali, Leónát bálványozó.

Mondá ollykor Idali férjének: az egekre! 
minden komolysága mellett ez a’ Leóna egy 
angyal , ’s ha nem volnék Idali, ’s az én leg
jobb Ivánomnak neje, Leóna kívánnék lenni!“

— emberi erő’ nlivehedéte ’s fo» 
gyása. A’ híres E d w a rd s  Párisban, az crö- 
mérü’ (dynamométre) segedelmével ugyanazon 
egy ember’ erőit a’ napnak öt különböző ré
szeiben mérte meg, u. m. 7 és 11 órakor reg
gel, 1 órakor délután, 7 és 11 órakor este. 
Ezen tapasztalatok tíz nap egymás után,teljesen 
egyenlő, rendes egyszerű körülmények közt 
ismételtettek. Ezek’ szerint a’ kezek erejére néz
ve az erőmérü illy közép eredménye ketadott: 

7 órakor reggel . . . • 67°,7
11 „ „ . .  . . . . 72°,1
1 „ délután . . . . 73°,
7 „ e s t e .............71°,2

H „ „  G7°,6
Ebből következik, hogy a’ fölkeléstől 

fogva, reggeli 7 órakor, délutáni 1 óráig az 
erő növekedett, ’s hogy azután esti 11 órá
ig ismét fogyott. E’ szerint az izom-erők’ me
nete a’ nap’ első felében növekedő, másodi
kéban pedig fogyó.

Mi lehet ennek oka? Folytonos próbaté
tekből kétségbeliozhatlanul az sült k i , hogy 
izom-erő még akkor is növekedik délutáni 1 
óráig, ha az ember csak kevés, vagy épen 
semmi táplálékot sem vesz magához. Más 
részről az is kisült, hogy az izom-erő közvet
lenül a’ tápszerek’ élüelése után tetemesen 
nő. E’ hatás leginkább szembetűnik, ha va
laki vízzel vagy téjjel készült csokoládot, 
vagy ha jó húslevet ivott; ha pedig csak 
tiszta vizet, vagy czukorral édesítettet, úgy 
ereje nemcsak nem növekszik, hanem még 
két fokkal csökken is. Kenyér-evés után te
temesen gyarapodik; de leginkább, ha az 
ember czukorral megédesített csokoládot ’s 
kenyeret eszik. Ez esetben 3°,7, jó husle-ivás 
után pedig 3°,3-al szaporodik.

Számos párisi őrseregbeli katonákon 
hasonló próbák tétettek, ’s mindig ugyan
azon következmények tapasztaltattak: Az 
izom-erő, közvetlenül a’ reggelizes után, alta- 
lányosan 3 fokkal, ebéd után pedig majd 5 
fokkal szaporodott. Szokott táplálékok mel
lett á  növekedés csekélyebb, t. i. a’ reggeli
leves után 1°,42, ebéd után pedig 4°,51 volt. 
A’ gránátosoknál szinte 1 fokkal látszott erő
sebbnek.

§3 =* A’ FIGYELMEZü januárius 10-dikén indul meg.____________________________
Az A thenaeum ból hetenként k é tsz e r, úgymint csötörlökon Cl valárnap  , je len ik  meg egy egy í v ;  tá rsábó l, «' Figyeliucaoből , minden 
kedden egy ív . Félévi ára a ' kettőnek helyben k ihordássa l, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp . ; p o s tá n , nyom tato tt o rt- 
ték alatt 4  fi. 48 kr. cp. —  Velinpéldányok félévenként ö t liusaassgl drágábbak. — Helybeliek év negyedenként is válthatnak példányt.

níyoiuutik az egyetem’ betűivel.
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D e neked élni kell ,  oh hon ,  

' S  ö rökre mint tavasz v iru ln i. 
A h  m ert oraiadékidon ,  
Reszketve fognék szétom olni 
H azám  ,  hazám !

Kölcsey.

Vázlatok  a *  magyar nyelvtörténetből.

E lső  czikkely.

Sokszor, midőn e’ hazának termékeny ró
náin jártam , hol lehajolva ingadoztak gaz
dagságokban a’ kalászok; tündér halmok alatt, 
mellyeken arany nedvet érlel a’ forróbb nap ; 
népes helyeken, hol egy szép, nemes, ’s nem 
idegen, hanem saját nyelv’ hangjai zenge
nek az utas elébe; barna romoknál, mellyeken 
az elmúlt idők’ szelleme leng regényes em
lékezeteivel — gondolkodtam, miért e’ hazá
ban legkevesebb honszeretet, ’s honnan az a’ 
hidegség az iránt, a’ mi hazai: annyi hév, 
olly eleven érdek mellett az iránt a’ mi ide
gen , a’ mi külföldi ? ’S eszembe ju tott, miké
pen köztetek, kik a’ míveltek’ rendét teszi
tek , alig van, ki jobban ne ismerné a’ német 
földet, a’ fr nczia népet, az angol történe
tet , az amerikai alkotmányt, mint azt a’ 
hont, inellyben Ti minden vagytok, ’s rajta 
kívül semmi; melly nektek mindent ad , mit 
amott vagy amarra költetek; mint azt a’ föl
det mellyen gabonátok és borotok terem, nyá

jaitok legelnek, őseitek’ lakjai állnak — 
vagy omladoznak; mint azt a’ népet, melly- 
nek Ti tagjai vagytok, ’s melly, annyi sa
nyarú századon á t , sokat, felette sokat vesz
tett ugyan erejéből, de nem képességét ere
jét visszanyerni, csak szeresse, tisztelje ma
gát úgy, mikép nemzetnek magát szeretni 
kell; mint azon alkotmányt mellynek pajzsa 
alatt serdülnek gyermekeitek, ’s nemes sza
badság’ érzetében fenkölt homlokkal járnak 
a’ népek közt ; mint azon nyelvet végre, 
melly csodálatos alkotásával , véghetetlen 
képzékenységével, férfias erejével ’s keleti 
szépségeivel érdemelné figyelmeteket akkor 
is , ha atyáitok’ nyelve nem volna. Sőt Ti el
hajtatok e’ nép’ kunyhói e lő tt, ’s szívetek 
néma marad; el a’ régi kor’ romjai a la tt, ’s 
azok hozzátok nem szólnak, mert törté
netei előttetek rejtve maradtak; elzúgnak 
füleitek mellett e’ nemes szózatok , ’s Ti 
nem kérdezitek, miért ragaszkodik e’ nép 
olly vallásosan liozzájok ; nem tudjátok 
hogy e’ nyelv valaha egy önhatalmú di
cső birodalom felett uralkodott , ’s kirá
lyok’ termeiben zengett; nem sejtitek hoiry köl-

2
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tői és szónokai, írói és tudósai voltak; hogy 
lelkes ivadékok’ fáradozásai által nem csak 
szép, és tudós nyelv, hanem mindenre képes, 
mire hármplly nyelve az újvilágnak. Mert ha 
tudnátok mind ezt, mikép lenne lehetséges, 
hogy ne szeretnétek azt,hogy birtokára büszkék 
ne lennétek. És tudnotok kellene, hogy a’ 
külföldi is csak annyiban tisztel, a’mennyiben 
sajátotok van. Minden, a’ mi nem tinnen keb
letekből került, kölcsönözött fény, idegen ra
gyogás, nemzethez nem illő.

E’ nem ismerése állapatunknak, törté
neteinknek, oka, hogy különben jó érzésű 
és tanúit lelkek is gyakran csekély vonzalmat 
mutatnak hazai ügyünk iránt. Mert a’ mit nem 
ismerünk, nem kedvelhetjük. A’ hiba pedig, 
valljuk meg, főleg a’nevelésben, közoktatás
ban , a’ hiány az eszközök’ szűkében van. 
Én magas helyzetű férfiakat láttam kapni a’ 
gyéren kínálkozó alkalmon, honi állagaink
kal megbarátkozni; rs azt kell hinnem, hogy a’ 
vétek’ nagy része nem övék. Figyelmez
tessük, oktatgassuk, vezessük őket; édes
gessük a’ szükséges módok’ nyújtása által, 
’s a’ hidegséget nemes hév fogja felváltani.

Lapjainknak nem lehet rendeltetésük e’ 
hézagok’ hosszú sorát pótlási. Nekünk ma
gyaroknak sok, felette sok és sokféle kell ’s a’ 
maga helyén minden legszükségesebb. Azon
ban, ha hosszabbra nyúlhat pályánk, erre ’s 
minél többre , hol részletesen, hol csak vá- 
zolatosan, mint az alkalom, szükség vagy 
lehetség engedendi, ki fog terjedni a’ ügyelem. 
Úgy látszott ez úttal, hogy mind a’ jelen pil
lanat’ érdekében van, mind pedig egyebek
nél sürgetősb szükség egy, legalább röpke 
tekintetet vetni a’ nyelvtörténet’ folyamat- 
já ra ; mi által a’ tárgyban nem jártas támasz
pontokat nyerjen, mellyeknél fogva az egy
szer másszor elmondandókat elméjében ren
dezhesse, kapcsolhassa; a’ jártasabb pedig 
szempontjainkkal ismerkedjék, mellyekbül 
a’ múltat tekintjük, midőn literatúrai czik- 
kelyeink a’ jelennel és jövendővel foglalkoz
ván , arra vissza fognak pillantani.

Nem kezdjük nyelvünk’ eredete’ nyomozá
sával. E’ tárgyban sok történt, és kevés i s , 
a’ mint veszsziik. Minden esetre az nincs arra 
megérve, hogy róla egy futó vázolat emlékez
zék. Hogy hazája a’ keleten van, hihetővé 
teszi a’ nemzet’ története, ’s bizonyítja a’ 
nyugotiaktól, szóalkotás, grammatical for

mák és szókötesre tökéletes eltérése , sőt a* 
leghalkabb, legtitkosabb hasonlatnak is nem
léte; ellenben a’ keleti, kivált a’ sémita 
nyelvekkel, alkotási tekintetben nagy hason
latossága. Rokonságot mindazáltal még nem 
leliete bizonyítani egygyel sem, úgy, hogy 
az összehasonlító nyelvészet’ jelen állapat- 
jában nyelvünket eredetinek, anya, testvér, 
származék nélkül magában álló sajátfajnak 
hirdethetjük. E’ belső függetlenségnek kö
szönheti az lényeges változások nélküli fen- 
maradását, ’s hogy annyi különböző ajkú 
nemzetek közepeit, a’ germán, szláv és ro
mán népek’ sokféle vegyiiletében, nem csak 
el nem korcsosodott, sőt önmagából szeren
csésen folytatta organicus fejlődését, ’s azt 
alapjaiban tisztán, épen és egészségesen fen- 
tartotta mind máig. Egyedül némelly szókö
tési formák és sok általvett idegen szavak 
emlékeztetnek az új hazára; de melly utób
biak is, a’ nyelv’ csodálatos képzékenysé- 
génél fogva, egy roppant kiterjedésű újítás 
által lassanként kiszórhatván, a’ nyelv a n y a 
g i t i s z t a s á g á t  is bizonyos fokáig a’ te
hetségnek vissza fogja nyerni: mi annál oliajt- 
liatóbb, minthogy, nyelvünknek európai szom
szédaitól lényeges különbözéseinél fogva, az 
idegen alkotó részek nem úgy vegyülvén el, 
mint az egymás közt többnyire rokon vagy 
hasonló európai nyelvekben, azt kedvetlenül el
tarkítják; másfelül pedig, a’ mi szinte fő tekin
tetet érdemel, szánnaztatási rendszerünk’ sza
bályainak is gyakran igen nehezen engednek.

Előkori divatát tekintvén nyelvünknek, 
az históriai létezésünk’ első századaiban nem 
tehetett nem kizárólag uralkodó nyelv. Más 
nem zenghetett a’ fejedelmek’ sátoriban , hol 
más nem ismertetett, ’s más nem töretett vol
na. Csak midőn a’ üatal nemzet’ első heve le- 
csíllapult, midőn a’ harczi szerencse’ viszon
tagságai után, a’ birtokterjesztés’ vágyát 
a’ birtokőrzés’ szüksége kezdi vala felvál
tani ; midőn polgári szerkezet’ formáiba 
kezde simulni a’ nemzet; az európai pol- 
gárisodással, keresztyénséggel, idegen nők
kel, kézművesekkel és kalmárokkal együtt 
idegen nyelvek is nyomultak be. Az udvar’ 
összeköttetései a’ német, — a’ romai egyház 
a’ latin ajaknak nyitottak utat. Azonban tud
juk évkönyveinkből, mikép buzogtak a’ nem
zet’ férflai az első ellen, mint nem akarák fel
áldozni ön kincsüket a’ másodiknak sem; mi-
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képen folytatók László alatt, kit Roma a* 
szentek* sorába iktatott, ősi áldozataikat; 
Kálmán pedig1 mint vala kénytelen az új hit* 
papjainak is megparancsolni a’ deák nyelv’ ta
nulását. Még a’ törvényhozásban is, úgy 
látszik, fen tudta a’ nemzeti nyelv egy ideig 
tartani veleszületett jogait : ha Kálmán’ törvé
nye’ élőbeszédének (16 §.) szokott magyaráza
ta áll, mi szerint csak ezen király’ fejdelem- 
kedése alatt fordítattak le régiebb törvénye
ink , magyarból latinra. Ezzel, ’s a’ keresz- 
tyénséggel és keresztyén papsággal, melly- 
nek főbbjei többnyire olaszok és németek, ’s 
az ezek’ útján munkálkodó romai befolyás 
végre megalapítók a’ deákságnak a’ törvény- 
hozás, vallás és diplomatica’ tárgyaiban e- 
gyeduralkodását. Udvari nyelv azonban, ám
bár, úgy látszik, az olasz és német koron
ként hatalmas vetélkedő társa volt; az Árpá
dok, Anjouk, Ilunyad és Jagellók alatt a’nem
zeti maradt; innen fejedelmeink’ szokása, 
gyermekeik’ eljegyzetteit a’ magyar nyelv’ és 
szokások’ megtanulása végett, saját udva
rokban neveltetni. János király’ halálával 
(1540) a’ budai udvar elpusztulván, nemzeti 
nyelvünk az elvált kis haza’ fejedelmi palo
tájába vándorolt által; hol egyszersmind tör
vényes és diplomaticai lett, és annak meg
szűntéig (1698) maradt is. Ezen másfél szá
zadnyi időkor nyelvünk’ virágzásának, divat 
és literatura’ tekintetében, legdicsőbb kora, 
mert a’ nemzet érezni tanulta becsét, midőn 
azt félteni kezdé. Tudta ezt Zápolya, ’s an
nak fentartása’ ígéretével kérésé kedvét a’ ha
za’ nagyainak; ugyan ezt kérte ismételve 
Ferdinand’ pártja, ’s a’ kívánat majd minden 
kormányváltozásnál megujítatott a’ rendek ál
tal. Sőt Erdély törvény’ nyelvévé is tette, 
’s Magyarországban országos tárgyak felett 
is már nem csak a’ vitatások folytak magya
réi, hanem magyar volt gyakran a’ toll is. 
így tudjuk, mikép a’ felföldi tizenhárom vár
megye , magyar utasításokat ada követeinek; 
dunamellékiek magyarul szerkeszték sérelme
ik e t; városi követek magyarul leveleztek kül
dőikkel (jelenleg kevesbbé magyar helyek
kel is, például Kassával, Nagyszombattal) 
sőt frígykötésekre is felvétetett. Az igaz
gatás’ külön ágaiban is divatozott úgy, 
hogy a’ pozsonyi kamara olly városokhoz mint 
Nagyszombat, a’ szepesi kamara nem csak 
péld. Borsodhoz, de saját tiszteihez is magya

rul írna gyakran; igy leveleztek továbbá nem 
csak nádorok, fővezérek (idegenek is , péld. 
gr. Neuding tábornagy, gr. de Souches ko
máromi várparancsnok), ’s egyéb főurak ’s a’ 
török pasák sok törvényhatóságokkal, hanem 
az utóbbiak még királyainkkal is (mint a’ bé
csi cs. udv. titkos levéltár mutatja); így le
veleztek nem csak megyék megyékkel, de 
városok városokkal (p. Kassa, Miskolcz, Pest, 
Fejérvár, Győr, Trencsin , Nyitra, Galgócz, 
Modor, Bazin, Nagyszombat, Pozsony stb); így 
írattaka’jegyzőkönyvek ’s folyt a’ törvénykezés 
gyakran a’megyéken és városoknál,igy tétettek 
fel soknemü hiteles irományok; igy folyt végre 
a’ társalkodás a’ legelőkelőbb házakban ott is 
(p. Sárosban , Pozsonyban) hol jelenleg új 
vendég gyanánt mutatkozik; sőt a’ magyar p o 1- 
g á r i  rend is adja frisebb élet* jeleit, itt ott 
az egyéb nemzetbelieket is meghaladván*). 
Még élénkebb, sőt uralkodó vala e’ korszak
ban nyelvünk’ egyházi divata; ezen küzdötte 
harczát Pázmán még latinul irók ellen is , 
sőt Roma is magyar bullát ada 1638 (1. Tudo
mánytár , III. 242). Illy szép haladást és ter
jeszkedést mutata nemzeti nyelvünk a’ ti- 
zennyolczadik század’ elejéig,midőn a’ szatmári 
frígykötés a’ polgári —, a’ pesti commissio 
a’ vallási felekezetek között állító helyre a’ 
békét. Föl kelle, föl lehet vala végre virágoz
ni e’ nemzetnek; de neki a’ béke álomital 
volt. Az iskola hatalmasban térj észté a’ de- 
ákságot, a’ felsőbb körökben mélyebb gyö
keret vert a’ franczia nyelv, legmélyebbet ’s 
elágazóbbat a’ német, mire sokat tett azide 
származott számos német tisztviselő, katona
ság ; a’ szomszéd Austriával keletkezett sza~ 
badabb és elevenebb közösülés, a’ városok’ 
sebesen növekedő fejlődése, a’ számosán be
vándorló kereskedőkés kézművesek,’s kiván
dorló , künn tanyázó magyar főrendek, ’s 
gyermekeiknek határainkon kiviil nevelteté
se ; későbben a’ hatalmasan fölvirágzó né
met literatura, majd a’ játékszín is. Erdély 
tartó ekkor leginkább fenn a’ nemzeti nyel
vet, ámbár törvénye annak is latinra fordult.

*) Az egyes itt csak érintett adatok Döbrentei 
Gábornak, hivatalos utairól, az academia’ 
VII-dik naggyülése elébe terjesztett azon bő 
jelentésében részletesen fordulnak elő, melly 
a’ in. tudós társaság’ Évkönyvei’ Ill-dik kö
tetében fog megjelenni.

2* .
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A’ melly nemzet marra hagyja el magát. el 
van hagyva istenétől. A’ század’ felén túl 
büszke emlékezetű nemzetségek’ saljai már 
nem érték a’haza’ nyelvét; ’s midőn a’ népek’ 
elfelejtlietetlen barátja II. József a’ deákság- 
ra halálos ítéletet kivána mondani, magyar 
tanácsai a’ magyar nyelvet országos dolgok’ 
folytatására alkalmatlannak mondák. ’S elkö- 
vetkezék az 1784-diki kormányrendelet,’s ve
le a’ német nyelv’ beliozatása.

Az isten megáldotta II. Józsefnek olly 
tetteit is , mellyek tévesztett szempont’, soha 
Sem tisztátalan szándék’ eredményei voltak ; 
meg közvetve, ha közvetlenül nem is. Az 
új parancs másodszor is felkölté az alvókat. 
Mert, mint mondók, akkor érezzük legjob
ban kincseink’ becsét, midőn azokat féltenünk 
kell. És a’ nagy fejdelem ráismert a’ magyar 
nemzetre, ’s az 1789. dec. 18. költ kir. leírás 
magyarul is szólott. A’ következett ország
gyűlés ismét nemzeti hangokat vett ajakára 
és tollára, mert beméne a’ m. nyelv a’ jegyző
könyvbe is , a’ latin már csak ideigleni divatá
nak lön nyilatkoztatva (dicasterialianegotia, 
idiomate latino nunc adhue pertractanda); az 
erre következett majd minden országgyűlés 
új meg új rugókat ada a’ nemzeti nyelv’ ter
jesztése és mivelésére; ’s az e’ tárgybeli iid- 
vösséges csendes fejlődés, melly I. Ferencz 
királyunk’ országlását bélyegzi hazánkban, 
készité elő azon szerencsés időpontot, melly- 
ben a’ rendek’ állandósága ’s a’ nádor’ sike
res közbenjárása a’ magyar nyelvet hét szá
zadi bujdosása után nemzeti fő jogába vissza- 
lielyhették.

J>. Schede! Ferencz,

MUTATVÁNYOK

JÓSIKA MIKLÓS’ ,,A’ KÖNNYELMŰEK' * 
CZÍMU, s a jt ó  a l a t t  l e v ő  r e g é n y é b ő l .

II.
.1 znia.

Közel a’ Motabu’ magányos lakához, fes
tői csomókban nyúltak fel, azon Canadában 
annyira kedvelt juharok, mellyekből czukrot, 
sört, és pálinkát készítenek az ottani lako
sok. — Egynek ezen juharok közül tövében 
iilt egy aggott tekintetű indus nő ; széllyel- 
ázórt hajai közt egészen ősz fürtök fehérlet

tek k i, szemei mélyen ültek gödreikben, ’s 
kis lekonyult orra tekintetének majdnem 
bagoly-alakot ada; öltözete térden fölül érő, 
talányos színű harisnyákból állott, menyek
nek felső széleivel alig ért üssz/* egy szok
nyaként derekára kerített, egykor vörös posz
tó-darab ; hátára egy avult pokrócz volt vet
ve: egész öltözete undorító szennyünek ’s avult
nak látszék. — A’ n ő , bokor alá rejtőzve 
melly a’ juhar’ alját keríté, — tekingete Se- 
rédire ’s Azalára, inig azok a’ ház előtt vol
tak; beszélgetésüknek egy szavát sem veszté 
el éles hallása, — melly kiváló tulajdonok 
az indusoknak.

Nem sokára azután , hogy Serédi fél 
kedvvel fél erőszakkal vonná magával Azalát; 
a’ mogorva szennyes alak kiemelkedett a’ sű
rűből, felegyenesedve fordítá fejét a’ ház fe
lé ; arczán meglepetés, némi kárörömmel ve
gyült ; ajkait torz mosolyra voná, mellyek alól 
ritka sárga fogai tűntek ki.

„Holló ! — mond fojtott hangon , fenye
ge tő ig  emelve föl száraz karját. Ez tehát 
oka, hogy az én közbejárásom gorombán idéz
tetett vissza; lám , lám! a’ hófehér idegen 
inkább tetszék a’ fekete ebnek, mint a’ nap
tól barnáit, de sokkal szebb és fiatalabb d’ 
Arnaulde. Várj! várj ! sok pénzt elmarasztal 
erszényemből, te ártatlan képmutató! — ha
— ha — h a !“ — röhögött a’ banya ’s csen
desen lopódzék közelebb a’ házhoz, mellynek 
ablakai vad szőlőlevelekkel voltak ellepve;
— nagy vigyázattal széllyeltekintgetve, lop
ta oda magát fülelve. „Mennyi sírás, minő 
émelyítő érzelgés, mennyi üres szó, — mor
mogó magában ; — lám! mind ezt egy forró 
ölelés követi , ’s megint egy második. — 
Meg kell vallani, — folytató kellemetlen vi
gyorgással, — Motabu példás nővel bir ; a’ nő 
vagy szép nő , szép ? hiszen legyen az kinek 
tetszik, én csúnyának látom. Ő sír, panaszko
dik , átkozódik , küzd ámításból , ’s végre 
megbékül, — ez eddig a’ maga rendén van; 
de idegennel! ki rám se’ néz , kitől nincs mit 
nyerni; ’s kit a’ rósz szellem elébb utóbb el- 
liord innen, a’ nagy tón keresztül — oda, 
honnan ez a’ sok éhes fehér került gazdag 
honunkba , ’s szorít tovább tovább mindig 
bennünket. Az élhetetlen, miért nem inkább 
d’ Arnaulddal, a’ gazdag szomszéd d’ Arnauld- 
dal, ki itt marad mindig, ’s ki nekem olly 
kegyes jó uram! — ’s őrjöng utána."
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Az indus nő újra az ablakhoz emelé fe
jét. „Minő szenvedélyes a’ fekete!“ — mor- 
mogá összeharapva ajkait. ,Oh, Iván!4 liang- 
zott ki ekkor tört hangon a’ szobából. — 
„E j!, mond halkan az indus nő, — nem jó 
az illy szerelmeseket soká nézni: a’ vér kezd 
liánykódni agg csontjaim körűi! El innen! 
N o, — suttogá kárörömmel, — majd haza 
jő, Motabu; eszedbe jut még, Azala, mikor 
kiűztél szobádból, mint egy lopót, ’s Motabuval 
fenyegettél! pedig mit akartam én! semmit!
— hogy a’ legszebb fiatal ültetvényes’ szerel
mével kínáltalak — bolió! — de meglakolsz.“
— Még be-betekingetett az ablakon, rázva 
fejét, ’s néha mosolyogva, míg végre újra 
csendesen a’ bokorba vonult.

Keresztbe vetett lábakkal ült i t t , mindig 
mormogva magában. „Csak kilesem a’ búcsú
z é t! mond; a’nap fönn van még, majd elérek 
a’ kövér Tobie gazdához estvére — midőn a’ 
munkások haza térnek. Kopogást hallok, 
csitt!“

Nem sokára Serédi kilépett a’ házból, 
Azala követé; Serédi bágyadtan tekinte rá. 
„Oh, Azala! mond, te velem jősz, elragad
lak innen; itt nem maradhatsz, az egekre, 
nem! Néked jönnöd kell.“

Azala hallgatott, lángolt, ’s karját a’ 
Serédi’ nyaka körül fűzé. „Ma látlak még,
— suttoga szenvedélyes olvadó hangon, — 
ugy-e Iván ? mikor a’ csillagok ébrednek, ’s 
a’ rengeteg’ szárnyasai elnémulnak , — el- 
jösz, ugy-e el? ’s kérőleg tévé kis ében ke
zeit össze, — bizonyosan eljősz ?“

„Igen, felel Serédi, — el, hogy soká, 
igen igen soká lehessek nálad; ’s azután ha tá
vozom innen, te követsz ! Ígéred ezt Azala ?“

Azala kétkedett; Oh, mond, mit tudom 
én , mi tevő leszek a’ jövő pillanatban.

„Te jősz ; — mond Iván határozott han
gon, — hosszabb nyarak vannak ott, hová 
én viszlek; ritkábbak az erdők, ’s édesebb 
a’ venyige’ gyümölcse: ott nincs színed ellen 
embertelen előítélet, nem szolgáló ott a’ nő, 
’s te egy királyné leszesz — ’s első jobbá
gyod én! — te jősz!“

Serédi távozott, mindig visszatekintve. 
Már szinte eltűnt, a’ rengeteg’ párkányánál, 
még Azala az ajtónál állt! ’s utána olvadtak 
szemei; már Serédi nem látszott, ’s ő még 
kémeit és intett.

„Egek! — mond Azala, levetve magát 
a’ lóczára, — mi lesz belőlem! egy két hétt 
múlva, ha nem elébb , Motabu megérkezik: 
hogy’ álljak eleibe? Ah! az én szívem még 
nincs annyira megvesztegetve, hogy az el- 
árultat nyitott karokkal fogadhassam. Elfo
gom-e találni azon nyájasságot, azon nyuga
lom’ szellemét, melly őt boldogítá, ’s nekem 
olly természetes volt!“

Azala merengett; gondolatai átszárnyal- 
tcák azon té rt, mellyben indulatai Serédiveli 
viszonya óta csapongottak; minden kis kö
rülmény előtte állott. Eszébe jutott az indus 
nő is , kit az elébb láttunk, ’s ki kevés hol
dakkal ez előtt közbenjárója volt d’ Arnauld- 
nak, kit Azala’ kecsei elbájoltak, ’s a’ ki hitte, 
hogy egy szerecsen nő’ kegyeit megnyerni
— nein olly nyaktörő munka, ’s azért a’ 
legrövidebb utat választotta, ’s néki az indus 
nő által, kit gazdag’ ajándékokkal köteleze 
le, nyílt ’s nem a’ leggyöngódebb ajánlatokat 
tévé; de röviden, ’s elhatározotttan vissza
idéztetett. „Hogy’ nézhetek én, — így so- 
liajta Azala, — ezen elvetemült teremtésnek 
szemei közé! hol* azon önbizodalom, melly 
engem olly kevélylyé tett egykor, ’s mellynek 
birtokában olly magasról nézhettem egy illy 
teremtésre le ! oh én mélyen sülyedtem!“

Ha Motabura gondolt, kit egykor mint 
hivé, annyira szeretett, szánakodás fogta el 
szivét. „Szegény Motabu! így sohajta magá
ban, — ö nem birandja meg elválásunkat; 
’s még is , érzem, hogy én képes lennék ezen 
fehérért mindent tenni, 1 — talán még ezt is ! 
Nem, nem! — kiált fel visszaborzadva, — 
ezt nem! égy fehérért! Érzed-e Azala, mit 
foglal e’ szó magában. Óh, Motabu ! én ir
tózatos vagyok. Egek! hiszen én rósz, ro- 
szabb vagyok, mint valaha gondoltam, hogy 
lehessek. Egy fehérért! én! az egykori rab 
nő, ki fehér iga alatt szenvedtem; — ah, 
mi ez a’ szó, s z e n v e d n i ! — ki százszorta 
haltam meg, egy nap, egy órában; ’sMotabut 
áldozzam fel ? kinek mindent köszönhetek, 
a’ mit tudok, a’ mit érzek , a’ mit hiszek, — 
sőt szabadságomat is. Oh! mit fog ő érzeni!“
— Azala csendesen zokogott.

„Iván ! — így folytató egy hosszú szünet 
után, — ő jobb mind azon fehéreknél, kiket 
t ddig ismértem.“ — Azala könnyebbülni lát
szatott. — „Ott, a’ hol lakik, nincs rab- 
tzolgaság; ő könyet ejt a’ szegény fekete’



14

sorsán! őt hallani kell, minő forrón védi 
emberi jogait , — ’s ő szeret engemet , 
öli! ő igen igen szeret! — Ha bár elcsábí
tott, az ő szenvedélye okozta, kétkedhetem- 
e? Minden ölelése, minden szava, minden 
tekintete — egy szerelem-eskü! Ezt ’s ennyit 
színleni nem lehet, — ez való ; néki egy 
perez, mellyet nálam nélkül tö lt, örökkéva
lóság-: Motabu, holdakig1 lehet el Azala nél
kül. Iván leereszkedik, ő egy feketét emel föl 
magához; ő lábbal tapodja a’ fehérek’ előíté
letét ; ő kevély Azalának birtokában , kit az 
utolsó canadai feliér nem méltatna kezére, ’s 
csak érzékei’ megnyugtatására tartana mél
tónak. Motabu felpénzelte szívemet; ő a’ há
la’ érzetére számított, ő lánczokkal kívánt 
lecsatolni magához, ö mondva nevelt nőt ma
gának : hiszen még gyermek voltam , mikor 
pénzen vett meg, kelmekért’s nevelteti, mint 
ki a’durva követ kőmetszőnek adja, hogy árú
ja  becsesebbé váljék. Szeretet-e ez ? oh, a’ 
szeretet valami olly nem földi, olly nem szá
mított , olly önkénytelen!“

így tűnődött Azala, így mentegeié sőt 
igazolá vétkes szenvedélyét; így czáfolá meg 
egy jobb irány’ felvillanását. Ő érezte néha, 
hogy Serédi őt elcsábította; sötéten tűnt fel 
elméjében, hogy csalatva van, még is h itt; ő 
igen nagyon szeretett, ’s az ő szeretete szinte 
kábult volt; ha látta Serédit, ollyan volt 
mint a’ h a l, mellyet a’ légből vízbe ereszte
nek: ha távozott, kétkedék, ezer föltétel me
rült fel agyában, habozott, ’s végre hódolt 
szinte önkénytelen — egy indulatnak , melly 
erejét, éveit, föltételeit1 túlszárnyalta. Ő ré- 
szegülten élvezé azon egykét pillanatot, 
mellyet úgy szólván jobb valójától elvitatott.

III.

A.3 pincéé•

Irtózás, meglepetés, és düh, voltak 
azon érzemények, mellyek Serédit lesujták 
az első pillanatban. Szava elállóit. Hogy élte 
veszélyben van, hogy tőrbe csalatott, hogy 
egész erejére van szüksége, ezen Hercules 
ellen magát védelmezni, ezt látta. Serédi bá
tor volt, mint tudjuk, sok lélekjelenléttel 
hirt; azért egész erejét öszveszedvén, kê  
zeit a’ szerecsen’ mellének feszíté. — Némán

szikrázó szemekkel martalékját óriási erő
vel magához szorítva, haladott a’ fekete. Se- 
rédinek, erőlködési közben, fegyvere kihul
lott kezéből semmi védelmi eszköz nem volt 
nála, ’s ereje nem bírt a’ Pierreével.

„Mit akarsz, nyomorúlt gyilkos!“ — 
ezek voltak első szavai, dühétől megszag
gatva.

Pierre hallgatott.
A’ pincze’ legmélyebb ágába jutottak 

ekkor.
Pierre, Serédit az ott hézagonként fel

állított lámpaoszlopok’ egyikéhez szorítá hát
tal, ’s karjait roppant erővel az oszlop’ túlsó 
oldalára facsarva egy kötéllel, mellyet e’ 
czélra keblébe rejtett volt, öszvekötözte olly 
szorosan, hogy a’ vér serkedett a’ kötelek 
alatt.

„Vagyonomat akarod-e ? hálátlan ! — 
szólj, — vedd kulcsaimat, ’s rakodj’ meg. 
De ha életemre vágysz, nyomorúlt gyilkos ! 
minek ezen oknélküli kínzás? Verj tőrt szi
vembe, ’s végezz röviden.“

Pierre hallgatott, lábait fűzé Serédí- 
nek az oszlophoz, míg azok mozdulatlanok
ká levének.

A’ szerecsen’ alacsony bánásmódja 
egész bátorságát visszaadó Serédinek. Hogy 
vesznie kell, látta. A’ pincze távol volt a’ 
kastélytól; ő annak legmélyebb ágában le
kötözve , védelem nélkül, egy dühös áfrikai’ 
kezében, — megvetéssel ’s méltósággal tel
jes hangon szóla Pierrehez:

„Pierre! mondj egy szót, egy hangot, 
mi ez ; mi czélod ? mit akarsz ?“

Pierre három lépésnyire hátrált tőle ; ki
ütött, ’s az egyik mécsest meggyújtá szó 
nélkül.

„Hideg, alávaló kínzó!“ — kiált fel 
Serédi, minden indulatot feledve, az egy 
harag’ dühétől felbőszültén, — „kezedben 
vagyok. De megvetlek, nem tagadhatod ere
detedet , korbácsok alatt felnyúlt rabszolga! 
kit a’ jó bánás nem szelídíthetett meg, mint 
a’ tigrist. Végezd munkádat, gyáva hóhér! 
’s tanulj meghalni tőlem.“

A’ mécsesnek fakó piros fénye egy ké
tes világkört áraszta ezen borzasztó jelenet 
körül, mellyet fekete setétség környezett.

Pierre keresztben font karokkal álla meg 
Serédi előtt, ki fájdalomtól ’s haragtól táj-
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lékzó ajkakkal igyekezett magát kötelékei
ből kiszabadítani.

Egy hideg- kegyetlen tekintetet vete reá 
a’ szerecsen , ’s felmagasodott előtte ; arcza 
valami olly sajátságos kifejezést nyere, melly 
a’ vért fagylalá meg Serédi’ idegeiben.

,Ismersz-e, fehér ?* — szóllala meg Pi
erre , emelt hangon.

„Oh igen, alávaló, — felel Serédi — 
ismerlek, egészen ismerlek, vad kínzó ! előbb 
martalékodon gyönyörködöl, azután téped 
azt izenként széllyel.“

,Nem, nem ! — kiált fel dühösen Pierre 
— te nem ismersz! A’ hang megfagyna tor
kodban, a’ lélek zsibbadna el testedben, ’s 
szemeid aludt szénné száradnának* —

„Ki vagy ? szólj, mit akarsz ?“ — mond 
Serédi dühösen. — „Segítség, segítség!“ — 
orditá, a’ fájdalomtól sajtolt hangon. — Nincs-e 
egy lélek közel, ki ezen őrjöngőtői meg
menthetne ?“

.Ordíts, kínlódj’, nyomorult fehér! Raj
tad a’ sor!“ — mond Pierre — ’s elhallgatott 
tijra. Kis szünet után folytató: „Jutnak-e az 
ős erdők’ csontvázai eszedbe ? csábító !’

Serédi ellialaványodott; egyiszonyú sej
tés keletkezett lelkében — „ki vagy?“ — 
kiálta fel szinte reszketve.

Motabu, le tonere des_rocliées !‘
Serédi borzadott.
.Halottnak véltél, gyáva! mert egy nyo

morult guruzsló’ csontvázát láttad Azala mel
lett, kit magam hurczoltam oda.* — Ekkor Se- 
rédiliez ugrott’s egy kendőt gyúrt szájába.— 
.Halj ! — mond — félember ! Szinetlen sápadt 
csábító! Az én világom Azala volt, ’s a’ sze
retett! ö imádott engemet, forró égaljának 
lánghevével, mint senki, miként nincs fehér 
ki szeretni tudna.*

.Boldog voltam, oh! ’s minő boldog! 
Örömömre viradt a’ nap; ’s az élvezet’ előér- 
zetében hanyatlott az ős erdők mögé. Nem 
irígylettem senkit, nem volt óhajtásom. Tu
dod-e , mi egy ember, vágy ’s óhajtás nélkül?,

,Egy hosszú élettervet rajzolók előmbe, 
egy új világot teremték képzetemben , a’ Ter
mények’ világát’ — folytató Mortabu , ’s egy 
köny ereszkedett szemébe, ’s tekintete a’ leg
mélyebb fájdalmat fejezé k i ; — „mindenütt 
Azala volt, nála nélkül semmi; ’s a’ világ ő 
volt. Egy fiat reméltem, oh — mond, fejét 
fájdalmasan rázva ■>- mit nem reméltem én?

miként hittem, hogy az ég’ gyönyörei beszál- 
landanak a’ szegény Motabu’ kunyhójába. Ki 
adja vissza nékem az én arany reményeimet? 
’S ha már a’ remény illy boldogító volt, — 
a’ valóság, a’ gyönyör tengere lett volna! 
Mind azt — kiált föl dühösen — te , egyedül 
te vetted el tőlem ?*

,Oh, igen! — folytató, vadúl fölkaczag- 
va; — én egy nyomoréit rabszolga, én egy 
tigris vagyok, hogy nem borúlok lába eleibe 
azon miveit síma fehérnek, ki a’ gyilkot for
gatta meg keblemben, ’s nem csókolom azon 
kezeket, mellyeknek véres csapásai alatt a’ 
lélek távozik tagjaimból.*

Egy mély sóhaj emelkedett a’ Pierre’ keb
léből — .Halld, halld, szép csábító ! hogy 
nyúgodt pillanatom nincsen, hogy a’ boszú’ 
dühe lobog öszveroncsolt keblemben, hogy 
magamat útálom, hogy az élet’ kapui örök 
vesztésre nyílnak előttem — oh, oh — hogy 
egy dühös belény vagyok, melly vért szom
ja z , — hogy mind ez így van, ki okozta? 
Én — vagy te? Bántottalak-e valaha ? rabol
tam-e el kincsedet, csábítottam-e el nődet ? 
vagy azt hitted, hogy egy Szerecsen elég alá
való arra , hogy rajta minden történhessék ?* 

.Kevély fehér! egy áfrikai király’ utódja 
áll előtted, lélekben testben férfiú. Gyűlölöm, 
megvetem nemedet. Egy kegyetlen fehér’ csa
pásai alatt nevekedtem fel, testein egy háló
ja a’ sebhelyeknek, mellyeket fehér ejtett 
azon; egy mirigy volt kezem, égő eleven hús 
talpam, ’s űzött vad valók mao-am. ’S mikor 
mind ez szűnt, ’s a’ nagy lélek, úr Afrikában 
mint Európában , megeléglette ezen özönét a’ 
kínoknak, ’s az üldözött rab szabaddá válto
zott , ’s az öröm’ kelyhét voná ajkaihoz: ak
kor újra egy fehér jött távol országból, ’s 
mint a’ hiúz belopva magát kunyhómba, egy 
csapással semmivé tett mindent.*

Serédi reszketett; homlokán a’ hideg verej
ték gyöngyözött; egy mély rekedt nyögés va- 
la mind az, a’ mit hallani lehetett.

,Ugy-e, — mond gúnynyal vegyült ke
serűséggel Motabu, én tigris vagyok, mert 
mind ezt nem tűröm békével?*

,Egy kígyót fészkeltél keblembe, a’ bo
szú’ kígyóját; az üldöz, az marczongolja szí
vemet , és nem hágy egy nyúgodt pillanatot. 
Ismered-e a’- féltés’, a’ boszúvágy’ kínjait? 
Tudod-e alávaló eb , mi az: a’ jelent, múltat, 
és iövendőt elveszteni egyszerre?



Kínlódol ?! ah, ez az egy nyomorult örö
mem van még- a’ világon, mint a’ hajótörést 
szenvedett’ deszkája, az ő gazdag boldogsá
ga helyett!‘

,Gyáva te! hitted-e, hogy egy rövid 
tőrszúrás kielégítheti a’ hoszú’ poklát, melly 
kehiemben dühöng? ’s hogy boldogságom’ he
tedik egének kárpótlása, egy rothadt párát- 
lan fehér lehet?'

A’ szerecsen’ hangja halkkal elveszté ér- 
czét, ’s borzasztó mélységű le tt, mint pokol’ 
szellemeié. Közelebb lépett Serédiliez, kit a’ 
kín ’s helyzetének iszonyúsága illy rövid idő 
alatt szinte ismérhetlenné tett.

,Ha egy angyalt zúzok széllyel, engesz
telő áldozatként egy angyalért, kit megvesz- 
tegetél, ne vádolj ! az egekre! — ’s itt ma
gasan emelé fel kezét — nem én, te vagy az 
oka. Halld fehér! itt vagy lekötözve ; gyenge 
nyögésedet senki sem hallja; nőd téged 
várva pihen; a’ szoba sötét; szerelme vak és 
lángoló —‘

,Isten veled!' —
Keserű gúnyhahotával jártatá a’ dühös 

Motabu szemeit a’ kinlódó Serédin, kinek lel
kében az utósó szavak irtózatos világot gyuj- 
tának; minden erejét öszveszedte , hogy kö
telékeiből szabaduljon. Haszontalan! szoro
san fűzve kezéhez lábához voltak azok; ’s 
minden mozdúlata kínos fájdalmat okozott; 
bétömött ajkai nem szólhattak; de a’ fájda
lom ’s dühösség szinte őrültté tették; — egy 
mély liörgés hallatszék csak.

Motabu eloltá a’ mécsest; ’s ott hagyván 
Serédit, halada sebesen a’ pinczéből ki. Mély 
dörgése a’ nehéz ajtónak adá távoztát tudtá
ra Serédinek.

'Egyveleg.
— Statistica. — Törökország. Egy 1835. 

dec. 15-d. Konstantinápolyban költ, ’s egy 
varsai hírlapban megjelent közlés szerint Eu
rópai /Törökország, melly négy főtartomány
ból á ll: Rumili, Boszna, Dzsezair és Kirid 
(tehát Kréta itt nem számítatik Egyiptomhoz) 
’s az úgy nevezett védtartományokból (Oláh

Moldva és Szerbország) 9817 négyszegű mér
föld; ’s lakói’ száma 12,180,000. Az ázsiai 
24 fötartomány, mellyekbe szinte belé van
nak tudva az egyiptomi uraság alatt álló ázsi
ai tartományok, 20,633 négysz. mérföldre 
tétetnek, 10,200,000 lakóval; Egyiptom pedig 
16,750 négysz. mérf.,3,114,000 lakóval. Tunis 
és Tripolis nincsenek felszámítva. E’ szerint 
a’ török birodalom’ lakói’ száma 25 és fél mil
lióra tétetik ’s Angliával liasonlítatik, melly 
csak 24- milliót számlál; de a’ hasonlat nem 
á ll, ha megfontoljuk, melly kevés lakos hó
dol, a’ felhordottak közül, valósággal a’ nagy 
úr’ kormányának ; ’s melly kevéssé van a’ 
török hadi erő az angolhoz képest rendezve. 
Egyébiránt a’ török birodalomban 9 város van , 
melly százezernél több lakost számlál: Stambul, 
597,000; Kahiró 300,000 Aleppo 200,000; Da
mascus 150,000; Smyrna 120,000; Drinápoly, 
Tokát, Háma és Erzerum, mindenik mintegy 
százezerrel. A’ törökországi lakók közt van
700.000 török: 1,180,000 görög; 1,600,000 
albán; 6 millió szlavón, szerb, bolgár stb,
600.000 oláh, 100,000 örmény, 50,000 frank,
250.000 zsidó, 200,000 czigány, a’ Moldvá
ban és Oláhországban lakó másfél millión 
kiviil.

— Gondolatok. Ki jó embert akar is
merni , keresse fel azt, kihez szerencsétlenek
nek van bizodalmok.

Ha igazság tartana ítéleteket, több di
csérő vers kárhoztatnék örök tűzre, mint 
gúnyirás.

Az igazság ollyan mint az ágyú. Elsüt
ni könnyű, de mennyköveit kiállani, midőn el
lenünk szegeztetik, igen nehéz.

Kinek szíve’ környékén nagy melegség 
uralkodik, annak nem lehet tisztán látnia, 
szinte úgy mint meleg szobából izzadt abla
kon által nem.

Az igen mézes barátok ollyanok, mint 
az édes bor, mellyet nem sokáig lehet tartani.

Próbálni akarod barátidat? Beszéld el 
nekik nyomorúságodat, szükségeidet, mellyik 
ekkor segédkezet nyujt’snem hagy el, az va
lódi barátod.

Az A lhenaeum ból hetenkén t ké tsze r, úgymint csütörtökön és vasá rn ap , je len ik  meg egy egy . ív  ; tá rsábó l, a* F igyelm ezőböl, minden 
kedden egy ív. F élévi ára a* kettőnek helyben k ih o rd ássa l, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp . \ p o s tá n , nyom tato tt borí
ték alatt 4 f t. 48 k r. cp . —  Velinpéldányok félévenként ö t húszassal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Nyomatik Dudán, a* magyar királyt egyetem* betűivel.
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T a r t a l o m  : A’ villany erőnek , a’ föld’ e red e te re  ’s lépcsőnkénti k iképződésére , úgy annak  lakó ira  is befo
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így  volt ,  így marad a ’ világ :
—  —  egymást

Váltja öröm rom olás ’s terem tés.
Ilerzsentfi.

,1 ’ v i l la s i y e r ö n e l t  , o’ f ö l d * e r e d e t é r e
's lépcsőnkénti kiképződésére, ugyannak lakúira 

is befolyásai.

Első czikkely.

Sok századokig1 a’ villanyos tünemények 
közül csak a’ borostyánkő’ azon sajátságát is
mertük , mellynél fogva, ha dürzsöltetik, 
hozzá, közelvitt , könnyű testeket magához 
vonsz. Ezért a’ görögök, minden csodálatos 
iránti hajlandóságokból , azt vélték, hogy 
ezen állomány lélekkel bir. Csak a’ 17-dik 
században vizsgáltatott meg a’ borostyánkő’ 
vonszó ereje közelebbről , ’s találtatott fel 
m in d en  testekben, bizonyos előre tett ké
születek után.

Sebesen követte ezt a’ villanyos világosság
nak, a’ vezető erőnek, ’s a’ két alapvonatnak 
fölfedezése, nielly a’ természetes villanyos
ságot képzi. 1746 tűnt fel az ismeretes ley- 
denipalacz, melly által a’ villanyos próba- 
latok a’ természetvizsgáló’ szobájából a’ szem
fényvesztő’ utczai asztalára vándorlottak. Meg
lepő volt a’ hasonlatosság a’ villanyos meg
rázkódtatás’ műveletei, ’s a’ villáméi között 
a’ testek’ szétszaggatása ’s meggyújtásá
ban, az állatok’ megölése ’s növények’

megsemmisítésében. Franklin, ki az e’ tár
gyat néző buvárlásokat igen élénken foly
tatta, az által veté meg azon fontos szol
gálatok’ alapját, mellyeket egykor honá
nak ’s az emberiségnek teendő volt, hogy 
a’ villanytudományt lángelméje’ egész élével 
mívelte. Tőle származik azon gondolat, a’ 
felhőktől villanyukat elvonni. Ha nem volt 
is első, ki alkalmazta, de övé dicsősége 
azon fölfedezésnek, hogy az épületeket a’ 
villám’ rettentő hatásai ellen mególiatni, he
gyesített érczpóznákkal ellátásuk által.

A’ villanyos tünemények olly benyomást 
tettek a’ lelkekre, hogy az emberiség magát 
az általános elvnek, a’ panacaeának birtoká
ban vélné. Közvetlenül most a’ gyógytudo- 
mányra akarák alkalmazni , mire azonban 
nem voltak még eléggé elkészülve.

A’ vizsgálatok lanyhábban folytak, mi
dőn G ál van  i egy elvet le lt, mellyet köz
vetlenül a’ természetphilosophiára lehete al
kalmazni, ’s a’ buvárlásokra új és hathatós 
rugót szolgáltatott. Egy béka’ izmait és ide- 
degeit két külön érczczel ellátván, az utób
biak’ egyszerű érintése elegendő volt arra , 
hogy az állatban rángások támadjanak. Nem 
sokára megmutatá V o lta ,  hogy az üsszehu-

3 ‘



18

zúdás a’ két érez’ érintkezése által elválasztott 
villany által támadt. Noha a’ műveletet egyedül 
az é r in tk e z é s n e k  tulajdonítá , még; is 
azon kísérlet, melly által a’ villanynak az 
említett környülállások közt elválasztását 
mutatá meo-, átmeneteiül szolgált azon osz
lop’ szerkesztésére, melly mintegy kimerít
hetetlen forrása a’ villanynak, hála’ fejéhen 
szerzője’ nevét viseli. Mindazáltal a’ fölfe
dezés’ elsőségét Galvanitól megtagadni csak
ugyan nein lehet. Nem sokára észrevevék 
Nicholson , Carlisle , Cruckshanks , Davy , 
Berzelius ’s mások , hogy a’ voltai oszlop’ 
ereje alá vetett föleresztések feloldattak; ’s 
a’ savitó és savak egyfelől, másfélül gyűlő 
és leváladék elváltak.

Volta 1802. Párizsba ment, az academia 
előtt csodálatos készülete’ észképét feltagol- 
ni , ’s alkalmazhatását magyarázni. Napo
leon, akkor első consul, mint tagja az aca- 
demiának, jelen volt az ülésben, mellyben a’ 
híres olasz kísérleteit tette, ’s minden kér
désekre megfelelt. Ekkor a’ franczia kor
mány’ fejének javaslatára, Volta egy érte
lemmel arany díszpénzzel ajándékoztatott 
meg-.

Napoleon szenvedelmes figyelemmel volt 
a’ galvanismus iránt. Gyakran beszélgetett 
róla több tudósokkal, ’s megjósolta részen
ként azon nagy hasznokat, mellyeket neki 
egykor a’ chemiai, physicai tudományok ’s 
a’ természettörténet köszönni fognak. Hogy 
az e’ részbeni nyomozásokra ösztönt adjon, 
60 ezer franknyi jutalmat alapított annak szá
mára , ki Voltáéhoz fogható fölfedezést te- 
endne. De ez a’ jutalom nem nyeretett 
el soha.

A’ voltai oszlop iránti lelkesedése növe
kedett még, midőn a’ sók’ feloldását tárgya- 
zó kísérletek előtte ismételteitek. Midőn ele
meiket elválasztva ’s két ellenpont felé lö
kéivé lá tá , csodálkozva fordult Corvisart or
vosa felé e’ szavakkal: Doctor! látja itt az 
élet’ képét. A’ gerincz az oszlop , a’ máj a’ 
nemleges sarok, a’ vese az igenleges“. Ezen 
eszme, bármelly rendkívülinek tessék, még 
is több jeles férfiak’ figyelmét vonta magára , 
többi közt Wollastonét, ki 1809, midőn a’ 
villanyos-vegytani tünemények immár nagy 
fejlődésre jutottak, hasonló elveket vallott, 
inellyek azóta sem elfogadva, sem elvetve 
nincsenek. Ugyan ezen idő körül fedezte

tett föl, hogy a’ voltai villanyosság, mint a’ 
közönséges, képes érczfonalakat megégetni,
’s a’ nem mészíthető (calcinare) érczeket fe
jér izzókká tenni.

Innen történt a’ kiindulás a’ melegség és 
villanyosság közti viszonyoknak újra tanu
lásában, mellyeket Davy a’ legfeltűnőbben 
kimutatott, midőn egy üres térben, két he
gyes szén között egy erős voltai oszlopot sü
tött el. Ez által olly világosság támadt, 
mellynek fénye a’ napéhoz hasonlított, ’s olly 
melegség, melly képes volt a’ legkeményebb 
állományokat elolvasztani. Ezen példája egy, 
elégetés nélkül járó világosságnak, azt ha- 
gyá feltenni, hogy a’napnak fejér-izzó állapotja 
hasonló okból ered. Ekkor kezdék meg a’ 
melegség és villanyosság közti viszonyok’ 
megállapítását: miKet csak a’ villanyos mag- 
nesség’ fölfedezése után lehetett alaposan 
tanulni, mellyel Oersted ajándékozá meg szá
zadunkat, ’s melly Ampére’ kezeiben a’ mág
nesek’ villanyos eredetét tárgyazó, fontos 
kísérletek’ forrása lön. Ezen nagy fölfedezés 
által lehetséges már most különös szorgalom
mal nyomozni a’ villanyos tüneményeket, 
inellyek chemiai műveletekben mutatkoznak, 
’s általa van a’ természetphilosophiát érdeklő 
vizsgálatokra új út törve.

Davy megmutatta, hogy elég erős vil
lanyos folyamok’ segedelmével, a’ legszilár
dabb összefiiggéseketfelbonthaíni’sa’ lúgsók
ból, mellyeknek csak meszei, azon érczeket 
kivonhatni , mik azon különös tulajdonnal 
bírnak, hogy vízben égnek, mint egykor a’ 
görög tűz.

Azt azonban nem sejté, hogy hasonló 
foganatokat hozhatni elő más testekben, mi
dőn egyszerre igen gyenge villanyos erők ’s 
helyesen választott öszhangzások munkába 
tétetnek. Követte volna ez irányt, t. i. el
lenkezőjét a’ magáénak: új világ tűnt volna 
fel előtte.

Mind a’ mellett ez volt azon egyetlen 
ú t , mellyen a’ természet’ ama’ lassú és néma 
mozgalmaihoz férhetünk , miknek fontos
sága igen szembeszökő, ha csak egy tekin
tetet vetünk is azon tömött átnézetve, inely- 
lyet a’ földteke’ jelen állapotáról adni kí
vánunk.

Minden újabb, az astronomia, physica 
és geológia által nyújtott legpositivusabb ada
tokon épült, tlieoriák azt teszik fe l, hogy a’
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föld eredetileg1 „páranemü állapotban“ volt, 
azaz hogy mind azon tömör (solid) állományok, 
mellyekböl jelennen áll, akkor gözállapotban 
sokkal nagyobb tért foglaltak e l, mint mostan.

A’ hévtárgynak, az égi űrben történő 
kisugárlása, ezen gőztömeg’ mérsékletét las
sanként szükségképen megfogyasztotta. A’ 
leginkább ellentálló ’s legnehezebb részek, 
az érczek, legelébb sűrűsödtek meg, ’s kö
zepeit egy érczszéket formáltak, mellyböl, 
mint Ampere vélekedik, roppant hév fejlődött 
k i, ’smelly a’többi anyagok’ megsüriisödését 
késleltette. Ezen lelkes természettudós’ néze
te szerint az elsőször képződött mag vagy 
székpont nem meszített érczek’ egyveléke len
ne , mellyek jelenleg is még rendkívüli me
leget foglalnak magokban. Későbben a’ leg
kevesebbé olvadékony állományok’ sűrűsödé
se ment véghez, mit részint kölcsönös ha
sonlatosságok eszközlött. Innen új összeté
telek származtak. A’ liamanynak (potassium) 
és szikanynak (sodium), az egymásra követ
kező visszahatásoknál, nagy szerepet kelle 
játszani sok testekhez való vonzalmoknál 
fogva.

A’ folyton fogyó hévállás ínellett, a’ sa- 
vitó (oxygenium), gyuló (hydrogenium), kén, 
’s általában minden nem erezi testek, egy
másra hatások által, a’ v iz e t  és s a v a k a t  
( acida *) alkották , honnnan ismét számos 
szövetkezések származtak.

A’ szikany és liamanynak a’ legmészithe- 
tőbb érczekkel felvegyülésére következett 
visszahatásnak felette erőszakosnak kelle len
ni. Nagy hév-kifejlésnek kelle innen kelet
kezni, melly több, már megsürűsödött teste
ket újra elrepített. Hihetőleg ekkor képződ
tek a’ földtest’ sós és földes alapjai ; mely- 
lyek, egy magasabb mérséklet’ liozzájárultá- 
val, lassanként új szövetkezésekbe mentek 
által. Több testek által elnyeletvén a’ savi- 
tó , sok fojtó (azoum) maradt a’ földteke kö
rül , csekély hasonlatosságánál fogva, an
nak alapjaival.

Folyvásti meghűlés alatt az érczszéket 
körülvevő kéregnek szükebb tért kelle elfog
lalni ; mi által zsugorodások és redöknek kel-

*} A’ vegytani (chemiai) műnyelvben s a v a k  
alatt acidumok, sók alatt saliák értetnek. 
A’ s a v a n y szó szorosban a’ physicába tar
tozik’s nem testet, hanem tulajdonságot jelent.

le támadni, mellyekböl, mint Beaumont ész- 
irányosan vélekedik, a’ hegyek lettek.

Felette hihető, hogy a’ vizek, mellyek 
elsőben borították a’ földtekét, nagy mér
tékben voltak savas anyagokkal felvegyülve. 
Az által, hogy ezek az említett kéreg’ ha- 
sadékain átszivárogván, belső űrekben üsz- 
szegyülemlettek, honnan végre a’ még folyó 
éreztümegekig halottak be, új szövetkezesek 
támadoztak, mellyelyiek következései föld
rengés, craterek’ képződése, ’s gyakor láva
kitörések voltak.

Könnyen átlátható, mikép mind ezen, 
gyakran megujúlt visszahatások a’ földkér
get mind inkább megvastagíták, ’s a’ folya
dékok’ behatását mind inkább gátlották. A’ 
fellökődések ’s láva-kitörések ízenként rit
kábbak lettek.

A’ légkör’ liévállapotjának fogyása — ’s 
az által, hogy a’ földszín mind kevesbbé, bel
sejéből sarjadó felforgatásoknak lön kitéve, 
az életmüves (organicus) testek’ feltünhelése 
könnyebb ült. De mint történt ez az át
menetei az életmüves természettől az életrnű- 
telenre? A’ teremtésnek e’ titkán az ember még 
nem vala képes általliatni. Mit egyedül az el
meél puhatolhat ki, azon időpontnak „vélemé- 
nyes“ meghatározása, a’ mikor az esemény ma
gát előadta, ’s ezt azon reménynyel, hogy így 
majd néliányát fel lehetend fedezni azon okok
nak , mellyek a’ teremtés’ e’ nagy lettdolgát 
(factum) részükről is elősegítették.

IZgtj stró Francsiaorsxág’ erkölcsi álla- 
pofjáról'

Pflanz prof., egyike azon legújabb ca- 
tliolicus íróknak, kik egyházokhoz mutatott 
szabadelmü hűségük által minden felekeze
tek’ tiszteletét megnyerék ; legújabb, Fran- 
cziaország’ vallási és egyházi életét tárgyazó 
munkájában *), való és élénk képét adja a’ 
franczia nép’ szomorító vallási állapotának. 
Miután kimutatá, miképen a’ bajnak alap-oka 
a’ státus’ és egyház’ hajdani kölcsönös állá
sában van, melly szerint amaz evvel saját 
czéljaira visszaélt, ’s az által ezt köz gyű
löletnek ’s megvetésnek tette ki; miután a’

*) Ueber das religiöse und kirchliche Leben in 
Frankreich. Ein Versuch von Fr of. B. A. 
Pflanz. Stuttg. 1836. 8.

3*



20

köz oktatást, valamint a’ clems’ jelen tudo
mányi állapotját ’s a’ franczia catli. egyház’ 
statisticai átnézetét, a’ papirend’ cselekvökö- 
rét tanítás, egyházi szolgálat és fenyíték ál
tal, a’ Ijabona’, literatura’ és művészet’ be
folyását, a’ protestáns eo-yliáz’ megnyugtató 
állapotját előadta, ’s vénül az újabb egyliá- 
zi jeleneteket is (St. Simonisták, templáriu- 
sok, '  Cliatel , Auzon, Sweilenborger) fig-yel
mére méltatta ; a’ következőkben foglalja 
össze bővebb fürkészetei’ eredményeit:

,,A’ jelenkori franczia clems’ nagyobb 
része híjával van a’ tudomány’ ihletének, 
mint a’ világnak’ nagyobb része a’ hit’ avatá
sának. Hogy illy állapotnak, a’ köz er- 
kölcsiségre nézve, sajnálatos következésii- 
nek kell lenni, olly népnél kivált, melly 
közt még sokan, a’ borzadályok’ korából, az 
iszony’ és rémület’ tekintetéhez szokva 
vannak, világos, és máskép nem lehet. A’ 
büntörvényszékek’ munkálatai ezt minden 
nap bizonyítják. Számra ’s kiilünféleségre 
majd nem végtelen gonosztettek bíráltainak 
ott; ’s az idegen nem tudja gyakran, mitől 
iszonyodjék el inkább, a’ vádlottak’ szemte
lenségétől-e, vagy a’ nézők’ frivolitásától. 
Azt fogja tán valaki ellenvetni : Bűn-tettek 
nálunk is követteínek e l; nálunk is van dur
va pórnép , ’s oily nagy fővárosban, mint 
Párizs, természetesen számosabb a’ pór ’s 
különfélébbek a’ bűnök. Igaz; de én nem 
csak a’ főváros’, hanem a’ tartományok’ tör
vényszékei’ tanácskozásairól szóltam; ’s az 
állítás’ valóságát a’ G a z e t te  des T rib u 
nal! x eléggé igazolja. ’S fognának-e Német
országban , ha itt a’ törvényszéki ülések 
nyílt ajtóknál tartatnának, minden rendbeli, 
tisztes öltözetű asszonyok oda özünleni, hol 
természet-elleni fajtalanság, erőszakos meg- 
szeplősítés, ’s mindenféle házasságtörésről 
folynak tanakodások ? — Nagy bűnök, igen 
is, mindenütt elkövettetnek, de Németország
ban még egy hírlap sem tarta szükségesnek 
egy álló czikkelyt illy felírással: „gyilkos
ság“ , millyén több párizsi újságban taláita- 
tik, ’s némi joggal, mert az efféle rovatok 
ritkán maradnak üresen. — A’ fővárosban a’ 
rendőrség az erkölcstelenséget el tudta távoz- 
tatni a’ nyilványos utczáktúl; ’s azon tündér
palotában , hol össze van halmozva min
den , mit művészet, ipar, ’s a’ legnagyobb 
fényűzés föltalálhat: a’ Palais-royalban már

most minden órán bátran elsétálhat a’ család- 
atya gyermekeivel, a’ nélkül hogy valami
ben megbotránkoznék; mert ama’ nyilványos 
gyalázat, mellyröl az előtt annyit tudtak a’ 
német utazók regélni, megszűnt. De a’ bűn 
és fertelem, a’ nyílt piaczról száműzetve , a’ 
családok’ belseibe fúrakozott, ’s ott viszi 
véghez rettentő pusztításait; előtte nem szent 
a’ házassági frigy’ köteléke, ’s vannak há
zasok elegen, kik egymásnak kölcsönös kö
tés által biztosítnak szabad életet. A’ koldu
lást a’ rendőrség nem bírta igy eltávoztatni 
a’ köz helyekről. Nem csak a’ fővárosban, 
hanem minden faluban számos nyomorékra, 
aggastyánra ’s kisgyermekekre akadni, kik 
az utazó’jótékonyságához folyamodnak. Igaz, 
hogy ritkán tolakodók, hanem egyhangúlag 
ismétlik módos kérésüket, ’s nem morognak, 
ha nem kapnak semmit. De létezésük mu
tatja , mennyire nem elégségesek a’ szegény
ápoló - intézetek, ’s miképen mind eddig nem 
sikerült az úti koldulásban egyik bő forrását 
az erkölcstelenségnek berekeszteni. Csak e- 
oyes vonások ezek ; de mélyen be hagynak 
a’ nép erkölcsi állapotjába tekinteni, melly 
az élni tudás, udvariság és finom módok ál
ta l, mellyeket mindenütt lelünk, jóvá nem 
tétetik. Illy állapot kétség kívül aggasztó ; 
mert a’ társas élet csak ott nyugszik szilárd 
alapon, hol vallásosság és erkölcsiség az 
uralkodó elemek. Olly nép pedig, melly tár
si viszonyainak ezen talpköve nélkül elvan, 
hasonló egy nádszállioz, melly minden szel
lőtől ide ’s oda ingattatik. ’S illyen volt 
Francziaország, mióta a’ vallásosság eltűnt 
kebeléből; mióta az igen istent megvetni ta
nulta, ’s bálványokat csinált magának, hogy 
imádja, ’s e’ bálványokat követte hová azok 
vezették. Az udvar’ kicsapongásai XV. Lajos* 
kiskorúsága alatt a’ libertinatus’ bálványát 
szülék, mellynek azon túl bódult a’ nemzet’ 
többsége. Ez sziilé a’ királyi méltóság’ meg
vetését ’s az egyházi rend iránti gyiilölséget; 
ez viszont a’ forradalmat, melly alatt az em
berek a’ szabadságért gyilkoltak. Napoleon, 
a’ szabadság által nagygyá nevelve , ezt gyil- 
kolá meg, a’ dicsőség’ bálványát állítá fel az 
oltárra, mellynek azután Francziaország ö- 
römzajogva álilozá fel fiait. Napóleonnal el- 
siilyedt a’ bálvány; ’s a’ nép mormogva ha
jolt meg azon hatalom előtt, melly az elűzött 
uralkodói törzsüket iktatta régi helyébe. Az
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ez elleni Q*yíílölséor még1 egyszer felkelte a’ 
szabadság’ eszméjét; de az csak légi tüne
ményként költ fel, ’s eltűnt ismét, hogy a’ 
bálványok’ legsilánybika előtt nyisson u ta t, 
mellynek az emberiség áldozhat: a’ mam- 
monnak. A’ pénz, a’ birtok az, minek a’ mai 
Francziaország hódul. A’ nemesi aristocratia 
a’ talentum’ aristocratiája előtt kénytelenült 
hátrálni, ez a’ pénzé előtt. Kinek pénze van, 
az Francziaországban minden lehet, azért a’ 
birtok’ emberei óhajtják is a’ dolgok’ jelen 
állapotja’ fennmaradását. Innen a’ koz nyu
galom és rend, melly különben megfejthetet
len volna. Nemű valamelly nagyszerű eszme
ért való lekesedés, nem Lajos Fiilöp iránti 
szeretet tartja fenn székét, hanem egyedül 
az attól való félelem, ne hogy egy új forrada
lom a’ nyert birtokot elragadja.“

Fox és ttuvke:
vagy a* parliam ent! nevezetes ej.

Közönségesen tudva van, hogy Bürke 
Edmund, britt-parlamenti szónok, első volt 
egész Európában, ki a’ franczia zendülés’ 
cliaracterét kiüsmerte ; ő már akkor , midőn 
még mind azok iránta elfogultak ’s tőle kö- 
riüliállózva valának, kik szerencsések voltak 
egy illy eseményt minden személyes érdek nél
kül menten megérhetni, ezen zendiilet’irányát 
és következményit nem csak átlátta, hanem 
meg is jövendőié. Azon nagy veszély’ ide
jén , melly hazáját fenyegette, ő volt az 
egyetlenegy őr, ki helyt állott. Csaknem 
húsz éves barátság kötötte öt ama’ nagy fér
fival, az ifjabb Foxxal, össze. Ezen szzövetség- 
nek, melly semmi máson nem alapodott, 
mint a’ tárgy’ nagyságán és isteniségén, inga
dozásba kellett jőnie, midőn a’ polgári sza
badság’ lényege ’s ezen szó régi britt és új 
franczia értelmének először szóbeli magyará
zata, azután gyakorlatba tétele iránt vitat
kozás támadt; az ezen barátság’ egész alkot
mányát közvetlen megtámadá és elemésztet- 
te. Fox a’ zendülésben nem látott egy ebet, 
mint azon ügy’ diadalát, mellyért mindketten 
éltek, küzdöttek; Burke ellenben bukását 
látta ’s oily megilletödéssel, melly sokkal 
emberibb, liogysem szív ne érzené azon ál
dozatot , mellyet a’ barátságnak tennie kel
lett. Ez neki élete’ legszebb csalódásába

került, azon hiedelmébe, mellyet húsz év óta 
Fox iránt kebelében táplált.

Az elválás csaknem egy évig nyilatko- 
zatlanúl maradt. A’ baráti szövetség’ ámu
latát , miután már az egybemunkálás’ mezeje 
elsülyedt, mindnyájan öntudatlanúl szoktuk 
táplálni, meddig csak lehet. — A’ két barát 
kerülte egymást ’s egy szent félelem, mellyet 
illy szövetség és elválás érdemlenek, távol 
tarta egy harmadikat minden békítő vagy el
választó beavatkozástól. 1791. febr. 11. és 
12. közti éjszakán jött e’ nevezetes ügy, a’ 
barátság’ ezen országos ügye, végtére a’ par- 
liamentben elő.

A’ szónoklat még nem lön nagyobb cso
dát, mint ezen éjszakán; minden váratlanúl 
jö tt , mintegy felső hatalom által intézve. 
A’ két szónok ’s velek minden jelen lévő el
feledő ön létét; a’ parliamenti rend, melly 
század óta félbe nem szakasztatott, fel
függesztve állott; hol senkit nevezni nem 
szabad, neliogy magát az országos vitatko
zásba személyesség keverje be, ott tíz 
óráig csupán két tag’ személye forgott fenn. 
Kezdete hideg és nyugalmas vala; Éjszak- 
amerika’ azon részének alkotmányát illette, 
melly az utolsó békekötés által még Anglia’ 
birtokában maradt. Két terv feküdt az asz
talon. Egyik a’ régi britt, másik az új fran
czia szabadság’ szellemében. Több szónok 
hosszasan beszélt ’s már igen késő éj volt, 
midőn Burke szólni kezdett. Néhány metsző 
itéletmondások után a’ szóba vett tárgyról ’s 
addigi értekezésekről egy rövid cátói fordu
lattal áttért a’ franczia zendülés’ sokkal na
gyobb ügyére. Olly kínos hangulatban , mint 
midőn Troja’ fejdelmei ’s bajnokai Cassand
ra’ intő átkait hallgatták , várakozott a’ par
liament egész óráig, hogy a’ szónok a’ jelen 
tárgyhoz visszatérjen. A’ beszéd nem lát
szott az érzésekkel egyezni, de mint vala
melly nagy beteg iránti félelem és tisztelet, til- 
ták a’ félbeszakaszlást; egyetlen egy lélek’ pro- 
phetai ábrándozása látszott az egész gyüle
kezeten nyommasztva feküdni, míg a’ be
szédnek egy lij fordulata a’ zendülés’ követ
kezményinek egy újabb ’s mélyebb vizsgá
latát jelentette, ’s úgy látszott, még egy 
egész órát lesz elfoglalandó. Egy csaknem 
közönséges rendre kiáltás szakasztá őt fél
be ; Fox hallgatott; az egész gyülekezetben 
a’nagy Pitt Wilhelm egyedül maga monda ki
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véleményét, hogy a’ szónok igen is renden 
van. A’ kérdés felett szavazás támadt ’s az 
angol parliament elhatározá, hogy Burke 
renden van. Erre felállottő újra ’s folytatá be
szédét, a’ szónoklatnak olly áradásával, melly 
tolinak utolérhetetlen volt. Az ujsárrirók el
kezdett mondásokat adtak, ’s többször je
gyezték meg azon halotti csendet, melly az 
egész gyülekezeten feküdt. Egyszerre, mi
dőn a’ franczia zendülés’ következményinek 
képét egy idézettel Macbetliböl vegzené, el
akadt Burke. Éjfél volt; senki sem mert fel
kelni ; ’s ö elfojtott könyekkel szokatlanul 
szelíd hangon folytatá, egy pillantatot Foxra 
vetve: ,,A’ zendülés’ mérge közönséges ál
dozatokkal nem elégszik meg; fulánkja a’ 
nagyot keresi e’ földön, a’ büszkét, a’ szé
pet , a’ megpróbáltat, az élet’ legszentebb 
kötelékeit, és semmit sem fog kímélni. Én 
is, a ’ sír’ szélén, Anglia és a’ szabadság’ ja
vára tett harmincz évi igaz munkáimtól elfá
radva, egy örököst kerestem, kinek gondja
im , reményeim , ezen század és hazám iránti 
titkos gondolatimat hagyományul átadhassam, 
kinek mondanom lehessen: Végezd be te sze
rencsésebb, a’ mit én akartam! —Feltaláltam 
ő t; tizen nyolcz évig hordozta hagyományo
mat és engem, mint saját atyja’ képét, szí
vén; — a’ zendülés kiütött, ő többé nem e- 
nyém; egyedül vagyok, vérem kihalt e’ ház
ból, utód nélkül enyészem el.“ — Ezen sza
vaknál érthetőleg volt hallható, midőn Fox, 
a’ nélkül, hogy felállana , lesűlyesztett pil- 
lantattal monda: „Ez barátságunknak csak 
nein fog ártani.“

Ötszáz személy most kettővé változott 
át. Egész Anglia ezen egy ember’ ajkán füg
gött, ki jéghideg szavával folytatá : Ezen ba
rátságnak vége van ! — ekkor azonban hir
telen , mintha az ifjúság’ egész lángja fellob
banna benne, Foxot és aggodalmait és éveit 
lerázta magáról; felhivá a’ britt szabadság’ 
hajdani, rég elhunyt hőseit, vigasztalóig 
szólt azon szabadságról, mellyet ezen meg- 
gyözhetlen sziget’ népe sajátképen értett; ő 
az egyes nagy pártot gyiijte maga körül a’ 
bfitt régiségből, ’s mintha hazája’ jövendő
jének napfényessége sugározná körül, négy 
órai beszédét bevégezte.

Egy negyed volt éjfél után két órára ; a’ 
gyülekezet elrémüle, midőn beszélni meg
szűnt. Senki sem volt beszédre kész. Fox

felállott ’s azon pillanatban ismét visszatért 
a’ halotti csend. A’ könyeknek egy egész ár
ja  ömlött ki szemeiből ’sj szótlanul ismét le
ült. A’ parliament néhány pillanatig várt, 
minden szem a’ két barátra függesztve, kik 
némán ültek egymással átellent. Illy jelenés 
után illetlennek találtaték tovább szólni. Az 
ülés eloszlott

yf “ füredi szívhalászat.

„Kicsoda az a’ sárga hajú magas szál 
ember, avval a’ bajúszos, de semmi erővel 
meg nem magyarosítható áhrázattal“? Kérdő 
barátját a’ füredi sétán Csöngedy, kinek föl
penderített baj úsza’végei minden szavára sze
meit fenyegeték.

„Megettünk áll, felele a’ kérdezett.” ’S 
Csöngedy megdöbbenve tekinte hátra, nem 
épen félelemből, hanem mert illetlennek tartá 
akárkiről is így szólani jelenlétében. „Miat
ta bízvást szólhatsz, bíztatá barátja, ő meg 
nem é r t ; úgy hallom, éjszak-amerikai.“ A’ 
neki bátoréit Csöngedy most folytatá: „Azt 
még is csak szeretném tudni, miről gondol- 
kodhatik egy ollyan amerikai, avval a’ fanyar 
félmegvető mosolygásu szájjal, mikor amúgy 
ioazán elmerül?

„Azt akár innen is megmondhatom.“ 
„Nagyon leköteleznél“. Hát barátom, az bi
zonyosan azon mosolyog magában, hogy tor
mába esett férgek, mi magyarok, itt egy csep 
édes víz körül, miilyen ez a’ Balaton, olly 
nagy aliítatossággal őgyelgünk, mintha ez a’ 
vizek’ öregapja volna.“ „Már barátom , fele
le a’ hirtelen Csöngedy, kövesse meg magát 
amerikai uram, de az csakugyan nagy lietven- 
kedés, ha Balatont egy csep víznek mondja ; 
aztán ha nem keserű is mint az ő mosolygá
sa , azért még is olly becsületes kis tenger, 
miilyen csak elférhet ekkora darab helyen.“ 
„Ez mind igaz lehet barátom, monda Radó; 
de azért csak nem neheztelsz reáin?“ „Ko
rán sem, felele a’ félig magához tért Csön
gedy, hanem tudod mit, Radó — folytatá sze
szélyesen — én szemtől szembe megkérdezem, 
miről gondolkozik.“

Radó ki tudta barátja’ furcsa ötleteit, 
mellyeket azonnal munkába is szokott venni, 
nem kévéssé ijede meg ezen új gondolatján, 
’s »igyekezett minden módon visszatartani, 
bohóságnak egyfelől, másfelől a’ legnagyobb
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illetlenségnek állítván, valakit gondolkozást 
szabadságában megháborítani; de Csöngedy 
inarasztliatatlan volt, ’s egyszersmind fogadá 
a’ kérdést olly ügyesen tenni, bogy azt rósz 
néven venni ne lehessen. Radó részint kíván
csiságból , részint bogy barátját a’ netalán 
keletkező galibából kimentse, követé őt, ’s 
egy pillanat múlva már az idegen előtt vol
tak, ki nem messze egy fának dőlve állott, 
’s szemeit figyelmes merengéssel a’ sétálók’ 
tarka csoportjain jártatá.

„Bocsánaturam, — szóla Csöngedy fran- 
cziáúl, kévéssé rázósan ugyan, de elég értlie- 
töleg, ’s korán sem olly feszesen, mint szú
rós bajusza gyanítatná,— a’háborgatásért; de 
fürdőn vagyunk ’s a’ fürdői élet’ eltérései a’ 
köz szokástól, menthetővé fogják tenni egy 
kérdésemet, melly azon kívül hogy szem
telenséggel határos, még holló és nevetsé
ges is.“

„Uraim! ez fölötte súlyos önvád egy 
még el nem követett bűnért, felele udvarilag 
az idegen, ’s olly őszinteséget mutat, melly- 
nek rovására sok valódi bűnt is meg tudnék 
bocsátani, ha tudniillik az egyedül csekély 
személyemet illetné.“

Csöngedy diadalmas szemeket vete Ra- 
dóra, ’s monda: „Örvendek , hogy nem csa
latkoztam. A’ dologra tehát. Imént olly ho
lló valék tudni akarni, mit gondolhat egy illy 
amerikai, mint ön, a’ Balaton’ partján ? ,’s 
ezen barátom, Radó'úr, (az idegen meghajtá 
magát) elég vakmerő volt azt állítani, hogy 
önnek gondolatjait ő is elmondhatná. Ez elbi- 
zottság engem fölötte köszöntött, ’s minthogy 
egyik képtelenség a’ másikát szüli, én azon, 
megvallom, merész határozatot tevém, hogy 
ez iránt önt magát kérdezzem meg.“

„Felette sok figyelem, monda az idegen, 
mellyet nem érdemiek. ’S a’ gondolat, uram ?“

Csöngedy elmondá a’ gondolatot, azon 
furcsa könyörgéssel, hogy ha nem valami 
személyes titkát illetik gondolatjai, tegyen 
neki örömet azoknak elmondásával.

„Megvallom, uraim, monda félig rejtett 
mosolylyal az idegen, hogy az, mit barátja, 
kit ezért igen tisztelek, nekem tulajdonítani 
méltóztatik, egészen amerikai szellemben van 
gondolva. Amerikának nagy tengereket, gyö
nyörű tavakat, ’s folyamokat adott a’ ter
mészet tükörül’, hogy bennök virító fiatal 
szépségit nézhesse ; de úgy hiszem Amerika’

elsősége más országok fölött nem csupán 
ezekben áll.“

Csöngedy ezen mellőző felelettelnem volt 
megelégedve, ’s nem kis zavarba jött a’ be
széd’ komoly fordúlata által.

„Mi elsőségeit hiszi ön Amerikának má
sok felett ?“ Kérdé kisegítőleg Radó.

„Óriási haladás iparban, ’s müvekben, 
adósságtalan kormány, emberiség börtönei
ben, ’s egyenlőség a’ törvények előtt.“

„Felejti ön, hogy negereik vannak,“ 
monda Radó.

Az idegen atczát pirosság boritá. Most 
ismét Csöngedy szólalt meg: „Ej a’ negerek 
feketék: Ha tetszik maradjunk a’ tónál. Mit 
mond ön, nem valódi kies hely ez a’ Balaton 
melléke ?“

„Kies a’ szó, melly legjobban illik rá, 
mond az idegen. Környéke ollyan mint egy 
derült arcz, mellynek nyílt, felhőtlen homlo
kát borág koszorúzza, ’s ez a’ Balaton, ketté 
osztva félszigete által a’ legtisztább szem, 
melly valaha egekbe tekintett. ’S nemitttan-e 
a’ boráról ’s költőjéről kétszeresen classicus 
Badacson? nem ide szögellik-e a’ romladék 
Szigliget ’s elliúnyt nagy Festetics Keszthe
lye? ’s annyi megénekelt regényes várhegy 
a’ szomszédságban ? ’s midőn ezek mellett 
még borvíz is buzog fel , melly enyhítő 
’s kellemes, ’s azt olly nép’ fiai rajozzák kö
rül , kiknek lángoló kebelük a’ hazáért ver, 
uraim! egy illy környék akármi ország fiá
nak is érdekes lehet.“

'A’ két jó barát elragadtaték ezen beszéd 
által, ’s ámúlt azt az idegen szájából halla
ni ; de a’ mint elragadtatások szűnt, érezni 
kezdék kicsinységüket mintegy az idegen 
előtt, ’s helyzetük’ feszültségét.

„Egyébiránt, folytatá az idegen, neki ko- 
morodva, nem csupán a’ föld hanem legfő- 
kép lakóinak szelleme teszik az országot. 
’S ha ezen pillanati lelkesedését korunknak 
kiveszem , Magyarország földe sokkal fölebb 
áll a’ világ’ lajstromán, mint nemzete, melly- 
ről alig tudhatni valamit. A’ legszebb, a’ leg- 
virítóbb tájakon nagy részint butaság, ’s he- 
nyeség tanyáznak, ’s a’ néptelen pusztákon 
egy két büszke lak csúfolni látszik inkább, 
mint ékesíteni a’ falut, mellynek nyomorít 
viskóitól környékezve van.“

„Uram?“ mondának felindulva a’ kér
dezők.
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„Gondolatimat kívánták tudni, ’s íme 
gondolatim ! Nem tetszenek talán ? De önök, 
uraim, hatalmamba estek. Mit illy szokatla
nul kívánni hátiak voltak, nem lesznek sze
rénytelenek azt végig nem hallgatni. Magyar- 
ország uraim , az, mellyről elmondhatni:

Ifjúság nélkül lön a’ vadgyermek öreggé.
Hozzá teszem, férfikor nélkül is. Magyar- 

ország gyermek, melly megvénűlt, a’ nélkül, 
hogy szenvedései hidegebbé , tapasztalásai 
okosabbá ’s évei tiszteletessé bírták volna 
tenni. A’ két szélső kornak nem hír semmi 
egyebével, mint gyarlóságaival. Egy van, 
mi megmentheti; levetni balitéletek’ hiero- 
glypliáitól tarka bőrét, ’s megifjudni, mint a’ 
kígyó szokott, ’s talán még hosszú ’s boldog 
életii lesz.“

Radó egy viszon-vádakkal terhes ko
moly feleletet forgata elméjében, de Csönge- 
dy már kijózanúlt tréfa-mámorából, ’s illyen- 
kor neki igen helyén járt esze.

„Köszönet uram, mondá az idegennek, 
az őszinteségért. Mi tökéletesen meg vagyunk 
elégedve gondolatjaival ’s épen azért nem 
kívánjuk azok’ további fejtegetésével fárasz- 
lani. Azon gazdag, ha bár egy kissé kese
rű, érből, honnan e’ gondolatjai származó
nak, önnek még igen sok öröme jöhet, ’s mi 
el nem válhatunk a’ nélkül, hogy ahhoz sze
rencsét kívánjunk, valamint azon tarka bőr’ 
megvételéhez is, mellyet Magyarország, ha
liéba , letalálna vetni.“ Ezzel megfordult ’s 
barátját elvonta magával.

„Ez gúny uram, ez elégtételt kíván!“ ki- 
álta haraggal az idegen.

„Elégtételt? kérdé kiiszkén, félig vissza 
fordulva Csöngedy, mi meg szoktuk verni az 
embert uram, ki belénk kötelőzik: de önnek 
elégtételt adok.“

Az idegen most fülemelé kalapját, melly 
mélyen fejébe volt nyomva, levevé pápaszemét, 
merőn szemébe nézett Csöngedynek. Csönge
dy’ arczát egy sugár czikázta á t , mintha em
lékezetében valami régi kép villanna fel. „Ej 
ej Csöngedy barátom, te nagyon elvadultál, 
mióta nem láttalak.“ Monda az idegen sze

líd szemrehányó hangon magyarul, ’s Csön
gedy nem habozott többé.

A’ két régen elvált barát megismerő 
egymást. Csöngedy, ’s a’ vélt idegen, Kajáry, 
együtt voltak patvarián mintegy hat év előtt. 
Kajáry azóta vagy három esztendőt a’ kül
földön töltött, ’s most, mielőtt haza térne az 
alföldre, meg akará Füredét tekinteni. Leg
első találkozása is Csöngedyvel volt, kire 
mindjárt rá ismert, de kitől mint látók, meg 
nem ismertetők, ’s így kedvező alkalma volt 
vele tréfát űzni.

Elhallgatjuk a’ találkozás’ örömét, tré
fáit, csak azt említjük, hogy jó barátaink, 
miután Radó tőlük elvált ’s Kajáry hazasér
tő véleményeit némileg kiigazitá, a’ legna
gyobb bizodalommal karöltve sétáltak fel ’s 
a lá , ’s beszédük át csapott azon nevezetes 
tárgyra, mellyel minden hazafiúi értekezés 
végződni szokott, a’ leányokra. ,,A’ többek 
közti monda Csöngedy, hogy tetszenek fü
redi szépeink ?“ „Igen új vagyok még Ítéletet 
hozni, monda Kajáry. Különben is a’ szépek 
engem már nem érdekelnek. Erőltetnem kell 
magamat, hogy rólok uémileg pontos ítéle
tet mondhassak. Ah barátom, mi közöm is 
nekem a’ világ’ szépeihez? én jó lélekkel 
elmonaliatom, mit egy népdalunk olly egy
szerűn, ’s egyszersmind valólag fejez ki : 

Nem kell nekem, van már nekem,
A’ jó isten adott nekem.
Szépet adott, jót is adott,
Kiben szívem megnyugodott.

(Folytatása következik). _____ Vörösmarty.

Gondolatok. A’ tenger képe a’nagy, erős 
léleknek. Vélnéd hogy a’ földet kiforgatja 
sarkaiból,olly iszonyúan dühödnek hullámai, 
pedig fenekén fel nem zavarható nyugalom 
van.

Mi az emberhez legközelebb van, leg
távolabb keresi. Fa’ árnyéka nyugalommal kí
nálja, ő pedig elhalad mellette ’s nyugalmát 
síron túl keresi.

Korunknak legkegyetlenebb satyrája az, 
hogy benne az ember’ képviselője ruha, az 
érdemé pénz.

Az A lhenaeum ból hetenként k é tsz e r, úgymint csütörtökön és v a sá rn ap , je lenik meg egy egy ív ;  tá rsábó l, a ’ Figyelm ezőből, m inden 
kedden egy ív . Félévi ára a ' keltőnek helyben k iho rdássa l, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tato tt borí
ték alatt 4  f t. 48 kr. cp. —  Yelinpéídányok félévenként öt húszassal drágábbak. — H elybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Nyomatik Budán, a’ magyar királyi egyetem’ Betűivel«
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K iad ó  s z e r k e s z tő k :

SC HEJ) EL, VÖRÖSMARTY* s z e r k e s z tő  társ: RAJZA.

Pest. Januarius* 13-kcn. 183?.

T a r t a l o m  i A’ magyar nyelv’ némelly sajátságairól (Czuczor), 25. 1. — Zrínyi, a’ költő {Ugyan attól), 
1. 29. — A’ füredi szirhalászat’ folytatása (Vörösmarty), 29. 1. —

Nagy figyelmet kell a ’ nyelvre fo rd ítan i. A ’ köz
népnél nyelvijüknek még csaknem ille te llen  és b i
zonyosan nem megvetendő kincsei fekiisznek 'a 
várják a* való nagyságú művészt.

Kölcsey*

«*’ magyar- nyelv’ némélly sajátságairól.

Időszakban, ínillyen e’ jelen , midőn hazai 
nyelvünk nem csak tudományos miveltség- 
r e , hanem diplomaticai méltóságra is töreke- 
szik, ’s ollyanná csinoshodik, annak sajátsá
gairól szót tenni, úgy vélem, nincsen rendén 
kívül. Sajátság- bélyegez minden lényt. Ez 
dolgokat kiilönhöztet, meghatároz, ’s hozzá 
tehetni, magok’ valóságában fenntart. Saját
ság nélkül erkölcsi világban nincs önállás, 
nincs valódi nemzetiség, nincs, nem lehet 
nemzeti nyelv. Erre gondosomban önkényt 
előmbe ötlött azok’ aggodalma, kik nyelvünk’ 
mai állapotját figyelemmel tartván, néha ala
pos , gyakran előítéletes félelmüket nyilat
koztatják ki annak fejlődése fölött. Mert hogy 
nyelvet, a’ nemzet’ öszves érzelmei’, gondo
latai’ ’s ismeretei’ kifejezőjét, rongálni, cson
kítani, régi alakjaiból kiforgatni, nemzet ellen 
elkövetett bűn vagy hiba legyen ; abban ava
tott és avatatlan egyiránt kezet fog: de mi
dőn a’ köz szabályt egyes esetekre kell al
kalmaztatni , a’ vélemények’ száma a’ fejekéi
vel jár. ügy látszik mindazáltal, legszámosb 
az egyes új szavak’ ellenségeinek serege. 
„Az új szavak , így kiáltanak ők , kivet

keztetik nyelvünket sajátságából, eredetisé
gét letépdelvén, ’s tisztes régi alakját el- 
idomtalanítván.,“ Pedig, ha a’ dolgot maga 
mivoltában, nem futólag, veszszük , inkább 
máshonnan , nem ez oldalról, mutatkozik a’ 
veszedelem. Mert egyes szavakat eleitől fog
va alsó és felső szomszédaitól kölcsönözött 
volt nemzetünk, de azok, öszveolvadván a’ 
régiekkel, meglionosultak, ’s nemzetisedtek 
annyira, hogy csak a’ figyelmezőbb, ’s más 
nyelvekben jártas visga elme'gyanítliat reá- 
jok. Tudniillik a’ természet’ törvényei az er
kölcsi világban is megtartatnak. Valamint 
abban tapasztaljuk, hogy a’ testek gyakran, 
más idegen anyagú testeket magokhoz von
ván , azokat saját természetiiekké, vériiekké 
alakítják által: úgy az erkölcsi világban az 
önállásuabb nemzetiség, szokások , erköl
csök az idegeneket némi rajtok tett fordítás
sal sajátjaikká formálják, megmaradván ama’ 
lényeges belső erejök, melly vonz , ’s von- 
zatni nem hagyja magát. Nincs tehát mit tar
tanunk, míg nemzetünk’ szilárd charactere ál
lami, az egyenkéntjelenkező új szavaktól, mert 
ezek csak egyes t ünemények, ’s ama’ nagy cri- 
tica’rostáján, melly az egész kö zönségé, men- 
vén által, elébb utóbb kitisztulnak salakjaikból.
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Ennél fogva azé lesz a’ dicséret, ki a’ végit 
az újakkal gondosan’ párosítva halad a’nyelv- 
mívelés’ közép ösvényén, ’s kire méltán al
kalmazhatók az evangélium’ eme’ szavai: 
„Minden köles írástudó hasonló a’ családos 
emberhez, ki az ő kincsékől újakat, és ókat 
hoz elő.“ Mát. 13: 52.

Részemről csakugyan azok’ véleményé
vel tartok, kik nem eaves új szavak’ alkotá
sában, hanem egyébiitt, és pedig- egy rész
ről a’ nyelv’ eredeti sajátságainak felforaa- 
tásákan , vagy elmellőzéséken , más rész
ről az idegen szólásmódok,’ kifejezések’ hely
telen alkalmazásában látják a’ veszedel
met. Mi annál csábítóbb, mivel mind bábeli 
nyelvkeverékíí állapotunk által folyton fenn- 
taríatik, mind az idegen nyelvek’ hibás utá- 
nozásával, ’s szolg-ai fordítások által öreg- 
bedik. De miben áll tehát a’ nyelvsajátság 
általában? különösen pedig a’ magyarban?

Vannak tulajdonság-ok, mellyek a’ világ-’ 
minden ismert nyelveire általánosan illenek, 
’s ezek a’ nyelvek’ közönséges philosopliiá- 
ját alkotják: vannak ismét, mellyek éghaj
lati , vagy távolabb rokonságban álló nyelve
ket a’ más éghajlatiak- ’s rokonsáauaktól 
némileg megkülönböztetik, például a’ szóra
gasztás egész kiterjedésében a’ keleti és nyú- 
goti nyelveket. Ez már sajátság, mellytől 
habár mellyiket megfosztanád, megszűnne 
lenni azzá, mi elébb volt. De vannak tovább 
olly sajátságok, mellyek valamelly nyelvet 
nem csak egyéb nem rokonoktól, hanem önfe
leitől is megválasztják , ’s mintegy individu
ális állomást, léteit adnak neki. így külön
böznek a’ zsidó, arab , keleti, így az olasz , 
franczia, spanyol, vagy cseh, lengyel, orosz 
’s a’ t. nyúgoti nyelvek.

Már ha az imént mondottakat alkalmaz
zuk , kitetszik, hogy a’ magyar nyelvnek is 
vannak sajátságai, mellyek azt, mint a’ kele
tiek’ sorába tartozót, megkülönböztetik a’ nyu- 
gotiaktól, és Vannak ollyanok, mellyek egye
dül reá illenek. E’ másod rendűek mennél 
számosabbak, és kitiinőbbek benne, annál na
gyobb határozottságu, kijelelte!)!) színű, ’s 
önállásuabb leszen.

Itt ezen kérdések fejlődnek ki: Honnan tud
juk, hogy a’magyar nyelv különös sajátságok- 
kalbír, azaz, milly kútfőkből meríthetjük azo
kat? Nevezet szerint: milly neműek’s mellyek 
azok? Ha valahol, bizonyosait nyelvben szolgái

alapelvűi a’ szokás, inelly általános és állandó 
követése valamelly szabadon felkapott, ’s köz 
egyezéssel elfogadott rendszernek , cselek
vésmódnak. A’ nyelvbeli szokás tehát nem 
egyéb, mint a’ nyelv körűi behozott, köz di
vatba jö tt, ’s folyton folyó kifejezések’, szó
lásmódok’ rendszere, mellyet a’ múltra nézve 
régi könyvekből, kéziratokból, jelennen pe
dig élő szójárásból, ’s tájbeszédekből vehet
ni ki. És ugyan a’ régi maradványoknak e’ 
pontban annyival nagyobb a’ liitelök, mint
hogy az akkori írók kevésbé ismervén az ide
gen nyelveket, csaknem egyedül a’ nép’ szá
jából vett hangon szólottának , ’s ezen ok 
harczol a’ mai népnyelvszokás mellett is. Va
lóban , a’ ki sem a’ régiek’, sem a’ nép’ di
vatban lévő nyelvébe avatva nincsen, csinos 
és szabatos lehet ugyan írásmódja, de ama’ 
valódi, sajátságos színű magyarság nélkül 
szűkölködni fog. A’ régi hagyományok’ poly- 
vájában sok ép mag rejtezik, ’s az egyébként 
csínatlan ajalcu nép’ szájából nem ritkán drága 
gyöngyök fehérlenek elé , mellyeken a’ gondos 
nyelvmüvész örömmel kap, ’s haszonra fordítja

Ha már az érintett kútfőkbe figyelmesen 
tekintünk, nem lehet észbe nem vennünk hol
mi kifejezéseket, szólás-módokat, szóköté
seket , közmondásokat, mellyek olly annyira 
sajátjai a’ magyarnak , hogy a’ ki azokat 
ugyan azon szavakkal akarná más nyelven ki
ejteni , beszédét vagy igen homályossá, vagy 
épen nem - érthetővé tenné. Ide tartoznak:

I. A’ szoros értelemben vett sajátságok, 
mellyeket a’ görög-latin nyelvészek idiotis- 
mus névvel neveznek, illyenek:

Adni: kiadni, tovább adott, elébb adott rajta.
Ág: ágról szakadt; esze’ ágába sem ötlött.
Alku: alkura lépett; alkuba szállott.
Állani: bajt áll; helytáll; kiállja a’sarat; őrt 

áll, közös a’ némettel.
Ártani: beleártja, más dolgába ártjamagát.
Áru: áruba bocsátja; árut szakaszt, az az 

vásárt végez; árúi adja magát.
Benne: hazudsz benne; kételkedem benne; 

sok elvesze bennök; nagy zsákmányt tett az el
lenség’ táborában.

Bírni: nem bír vele, az az hozzá fogható 
ereje nincsen.

Bízni: bízik hozzá, barátjához, erejéhez; 
elhízza magát.

Bú: búnak ered, vagy ereszkedik; búra 
hajtja fejét.

Búcsú: búcsút vészén.
Csapni: alá csap a’ zsákmányra p. o. az 

ölyü; csapja a’ levet; felcsapott katonának.
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Csin: csínjával kell e’ dologgal bánni; kell 
tudni a’ csinját.

Csúf: csúfot űz belőle; csúfra üti.
Derék: derék had; derék képen.
Ejteni: gyanúba, szégyenbe, bűnbe, gya

lázatba, kárhozatba, kétségbe ejt; sebet ejt; 
szerét ejti.

Éj: éjten éjjel, éjien éjszaka.
Élni: világát éli.
Eredni : futásnak , bánatnak , sirásnak 

eredt; útnak ered.
Ei’ő : erőnek erejével, mint halálnak halá

lával.
Esni: neki esik; rajtam esik; más baján, 

szerencsétlenségén megesik; a’ szíve is mege
sett rajta; rabbá vagy rabúl esett.

Esküdni: esküszik, megeszküszikrajta.
Ész: észbe, eszébe veszi; észre veszi ma

gát; más észre jött; eszén van; eszén kívül 
van; eszére tér.

Fakadni: panaszra, sírásra , vagy sírva 
fakad; elfakad nevetve.

Fejében : új’ fejében kölcsönözött gabo
nát; adósság’ fejében költekezik; kölcsön’ fejé
ben; ingyen’ fejében él; szégyen’ fejében lefi
zette tartozását; barátság’ fejében társúl adta 
magát.

Fogni: fogja magát, ’s elmegy; barátja 
mellett fog; kérdőre fogták; nem fog a’ szó 

i rajta; kifogott vetélkedő társán.
Folyni: jól vagy roszúl foly a’ dolga.
Fordítani: nagyot fodított az ügyön, dol

gon, bajon.
Fejére: a’ maga fejére szólt; fejére pa

rancsoltak.
Gyűjteni: raeggyiijtötte magát.
Hagyni: felhagyott a’ rósz szokással; ab

ban hagyja.
Hajtani: semmibe hajtja a’ szót; tanácsra^ 

szóra, intésre nem hajt; felhajtja az italt.
Halál: halálba szereti férjét, halálra ve

tette fejét
Hamar: hamar ész; hamar beszéd; hamar 

napján; nagy hamar.
Harag: harag szemet vetett reá.
Hét: hetet havat öszvekever; se hete se

hava.
Hozzá: hozzá fog; liozá lát; ért hozzá; 

tud hozzá.
Hír: hírré vagy hírül adja; hírré teszi.
Húzni: meghúzza magát; liúzton húz; reá 

húzza p. o. a’ nótát; nosza, húzzd rá azt a’ 
magyart.

Hűlni: szinte elhűlt bele; kihűlt a’ tisztség
ből; hűl fűi.

Igazodni: eligazodott av nehéz kérdésen; 
bele igazodott az útba ; reá igazodott, hogy 
bűnös. • •

Illetni: szép szóval, kemény beszéddel, 
gyalázattal.

Járni: dolgában jár; tisztében, hivatalá
ban, kötelességében eljár; más’ szaván, paran
csolatján eljár; más’ veszedelmére vagy a’ do
log’ végére jár; megjárta, azaz, roszúl, pó- 
rúl já r; jól járt

Jó: jó korán; jó szántából teszi; isten’ jó
voltából történt; most áll javában a’ vásár.

Kapni: kikapott a’ szárazra; méltóságra, 
hivatalra kapott; felkapott az uborka fára, szárny-~\ 
ra kap; kikapó erkölcsű.

Költeni: vérét, életét költötte hazájáért; 
elköltötte a’ bort; azt költötték reá vagy felő
le , hogy —.

Kötni: bele köt minden emberbe; kiköti al
kuban; kiköt vele; megköti magát; reám kö
tötte magát.

Lenni: más’ javára, segítségére, kárára, 
hasznára, veszedelmére lenni.

Magával: másod, harmad, negyed ’stb. 
magával; többed, sokad, kevesed, néhányad 
magával.

Mód: módot keres benne; módot lel, talál 
benne; módot szab benne; módját ejti; megadja j 
a’ módját; nincs mód benne; móddal jár annak / 
végre hajtása; okkal móddal az is meg lehet

Múlni: abban múlt; kevésben múlt; nem 
sokban múlt.

Neki: neki áll; neki búsul vagy búsulja 
magát; neki ered; neki indúl, neki fog; neki 
ül; neki bátorodik, neki ereszkedik, ragaszko
dik; neki bolondul; neki boszonkodik; neki 
esik; neki megy; neki veszi magát; isten neki; 
oda neki; vége neki.

Név: jó néven, rósz néven, elég néven, 
panasz néven veszi.

Nyilván: nyilván vagyon; nyilván dolog.
Ollybá, ollyvá, az az ollyá helyett: ollybá 

tartom, ollybá veszem.
Párt: pártját, vagy pártúlfogja; pártot üt.
Rajta: félek rajta(Telegdi); rajtam üt; raj- j 

ta megyek; rajtunk termett; rajtam hajtott; raj
ta vagyok; rajta érték; rajtavesztett; kap raj
ta; kiad rajta.

Rakni: megrakja a’ tánczot; megrakták, 
az az megverték.

Reá: reá fogja; reá vénülnek a’ gyerme- \ 
kék; reá illik a’ mondott szó; reá vallott a’ bűn
társ; reá tartja magát; reá mondja; reá gyújt; 
reá kezd; reá ér a’ sétálásra; reá ért a’ rósz kí
vánság; reá fér a’ szidás; reá szedték; reá bír
ták, vették; reá parancsoltak; reá kelt a’ sor; 
reánk telik az isten’ haragja (Telegdi).

Rontani: kirontott a’ várból; berontott a’ 
kapun.

Rövid: rövid nap, azaz nem sokára.
Sülni! benn sült kezdett munkájában; ki 

sült, azaz Kivalósodott-reá; felsült vele.
4*
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Sütni : lesütötte fejét, szemét, arczát; 
nyélbe sütötte a’ dolgot.

Szakadni: szivemből szakadt e’ kívánság, 
gondolat; rósz útra szakadtunk; el, messze sza
kadt hazájától.

Szakgatni: ékesszólásra szaggat, az az tö
rekedik (Pázmán).

Szegni; nyakát szegte; szavát, hitét, fo
gadását szegte; kedvemet szegte.

Szer: akárhogy, de szerét teszem, vagy 
szert teszek reá; szerét ejtem; jó, szép sze- 

y  révei.
Szinleni: színiek hozzá, azaz ismeretes

nek gyanítom.
Szív: szivet vészén, azaz neki bátoro- 

szik; szivére kötötték; szivére vette; szivén 
lőtték.

Szó: szót tesz róla, iránta, felőle; szót 
indít róla; szóba hozza; szóba keveri, szóba 
vegyül, ereszkedik másokkal.

Szökni: szembeszökik az ellenséggel.
Tábor: tábort járt; tábort üt.
Tartani: a’ szokáshoz, törvényhez tartja 

magát; tart tőle; arra felé tart; egyenest Bu
dának tart.

Tenni' jóvá teszi a’ dolgot; semmivé, tönk
re teszi; ki tesz magáért; ki tesz rajta.

Törni: ellenem tört; rajta tör; reá töri az 
ajtót; tör reá; akaratja ellen is kitör belőle; 
benn törött a’ kése.

Tudni: tudván tudja; bele tudja a’ tett 
kárt cselédje’ bérébe; kitudja a’ házból, jó
szágból.

Únni: reá ún; bele ún.
Ütni: jóra, roszra üt ki a’ tanács, dolog, 

vállalat; kiütött a’ nemzetségből; apjára, any
jára ütött; felütött katonának.

Vallani: becsületet vall; bűnt, szégyent, 
kint, halált, kárt, kárhozatot vallott; egy hitet 

\  egy istent vall; bevallotta nevét, jószágát.
Váltani: utat vált Pest felé ; szót váltott

vele.
Váltság; a’ világ’ váltságáért sem.
Venni: kárnakt rosznak, gyalázatnak ele

jét veszi; végét, idejét veszi; vérét veszi; erőt, 
hatalmat vesz rajtam; szemre, szemügyre veszi 
a’ fiút; szivére vétte a’ dolgot'; neki veszi ma
gát; bevette magát a’ sűrűbe.

Vér: vérszemet kapott, hamis a’ véred.
Verni: adósságba veri magát.
Veszni: zsákmányra, pénzre veszett min

den esze; vész hal érte.
Vetni: véget vetett neki; felveti, kiveti a’ 

számot; okúi vet engemet; bűnül, vétkül vetik 
neki; elveti magát, az az neki iramodik; füs
töt, szikrát, lobbot, lángot vet; szemére veti; 
süveget vet az öregbek előtt; téglát vet; ba
rázdát vet.

Vontatni: időt vontat, azaz halogatja a* 
dolgot.

II. Saját színt kölcsönöznek a’ magyar 
beszédnek azon szóképzök, mellyek nyel
vünkben más idegenen ki nem ejthető szava
kat alkotnak, illyenek: «) a’ kozik, kezik, 
közik képzőkkel formált igék, p. o. a’jó barát 
barátja’ segedelmére ajánlkozik, nem ajánlja 
magát; a’ nyavalya jelenkezik inkább, mint 
jelenti magát; a’ tiszta éjjeli égen csillagok 
mutatkoznak, nem mutatják magokat. Ige
képzőink általában ollyfinom vonásnak, hogy 
nagyobb részt ugyan azon rövidséggel, sza
batossággal, ’s változatokkal más nyelven 
ki nem fejezhetők ; annál nagyobb tehát az 
alkalom a’ fordításokban elmellőzésökre. b) 
úl , ül igehatározó szóképzők p. o. zálogul * III.
bírja a’ jószágot, nem zálogban ; porul veszi 
be a’ gyógyszert, nem por formában; vétkül, 
hibául tulajdonítatik neki, nem véteknek, hi
bának. Bosszontásul említ valamit, nem bo- 
szontásra. Arczúl fű a’ szél; férfiakul vise
lik a’ vitézek magokat, c) ástá l, estid, üs
tül, mint: fiástul halt meg, nem fiával együtt; 
lovastul esett a’ vízbe, nem lovával együtt; 
mindenestül költözött e l , nem mindenével 
együtt.

III. Az igék’ saját nemű használása, 
mint ajmidőn a’ jelen idő’ részesülője főnév’ 
helyébe tétetik , p. o. menőben, futóban, buj
dosóban , van; menés, futás, bujdosás, ké
szülés helyett. Ide valók az illyenek is : me
nő félben, bujdosó, készülő félben ; fonó
ba megy ; • csurgóra áll a’ kalapja , ’stb. 
b\ midőn a’ múlt idő’ részesülője személyes 
ragot vészén fel, a’ „ki“ vagy „melly“ kiha
gyását eszközölvén p. o. a’ minap említettem 
könyv elékeriilt; a’ küldötted levelet kézhez 
vettem; az apám építette ház két emeletü. 
Ide tartozik a’ múlt idő’ részesülőjének illye- 
tén használása is : istenadta ember ; jégver
te szőlő; csikórágta káposztafej ; urahagyott 
asszony ; hitehagyott istentelen ; eszement, 
eszeveszett Bódi. c) a’ határozatlan mód’ sze
mélyes ragasztása is a’ magyar szókötésí 
sajátságok’ egyike, melly a’ személy’ külö
nös kitételét feleslegessé teszi p. o. szólanom 
kell vele, jobb, mint nekem szólani kell vele ; 
nincs mit tenned; nincs más mód meneked- 
nie ’s a’ t. d) tulajdonsága a’ magyar szónak, 
hogy némelly esetekben a’ szenvedő ige’ 
egyes harmadik személye helyett többes szá-
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mu cselekvővel él, p. 0. rajta érték a’ lopá
son , elvitték katonának; néha pétiig- határo
zatlan móddal váltatik fel, mint: nem tud
ni , hová le tt; nem hallani, mit mond; nem 
érteni, mit beszél. Ide tartozók az eífélék is: 
el nem gondolhatni, mi esett rajta; könnyen 
kitalálhatni elkéstének okát.

IV. A’ melléknevek’ használása főnevek 
gyanánt, p. o. az uborka zöldében jó ; örege 
apraja mind jelen volt; kicsinye nagyja egy- 
iránt használható; az alma’ szépét válogatja 
ki; város’ szegénye, gazdaga; e’ népnek 
mind szőkéje, mind barnája csinos. Szo
kás így élni a’ melléknevek’ harmadik fo
kával is, p. o. legjavát adja, legszépét aján
dékozza. Van eset, midőn a’ főnév melléknév 
helyett á ll, igy hallani a’ nép’ szájából: he
gye dohány, lelke dohány, alja dohány, fia 
veréb, fia galamb, ’s a’ régi szófia beszéd, 
azaz, hitvány beszéd , melly csak fia a’ 
szónak.

V. A’ közmondások , mellyek nemcsak 
szóbeli értelmük miatt, hanem azért is ér
dekesek , mert a’ nép’ polgári, vallási, ’s er
kölcsi ismereteire , ’s történetére emlékez
tetnek. Valóban a’ nép’ philosopliiáját ezek
ből ismerhetni ki leginkább ; ’s nem tenne 
háladatlan munkát, ki a’ már kötetekre gyűj
tött közmondásokat, ’s példabeszédeket e’te
kintetből öszvehasonlítaná , ’s egy elvekre 
épült egészet alkotna belőlük. A’ közép írás
módban, tréfás, víg elbeszélésekben , nép- 
character’ festésében, hazai tárgyú vígjáté
kokban nem vergődlietik a’ szerző népsze
rűségre az illyetén közmondások helyes al
kalmazása nélkül.

Az imént eléadott sajátságok, mellyeket 
analógia szerint’s figyelmes olvasás után sza
poríthatni, tulajdon színt, és újabb oldalt sze
reznek a’ beszédnek, önkényt értetvén , hogy 
nem mindnyája minden írásmódban használ
ható ; az iró , Ítélete ’s a’ tárgyak’ liatáro- 
zandják e l, mellyek legyenek a’ felsőbb, mel
lyek az alsóbb előadáshoz valók.

Czuczor.

Zrínyi, a‘ költő.
Kard viadalmakban , békében lant vala társad ; 

Kardod az életöld , lantod az életadó.

A* füredi sxivhalásxat.
F oly ta tás.

„Hogy hogy? az én philosoplnis, refor
mátor barátom szerelmes. Bizonyosan vala
mi külföldi báb édesített magához ?

„Halkan, Csöngedy, te mindig könnyel
mű és állhatatlan voltál, nem azért beszélem 
ezt, hogy holnap reggel a’tihanyi viszlianggal 
kihirdettesd.“

„Holló! barátom, ha könnyelmű is, de 
fecsegő nem vagyok, noha még ebből, hogy 
te szerelmes vagy, nem valami nagy titkot 
tudna meg a’ világ. ’S mi az állhatatosságot il
leti , ah barátom, én egész a’ sajnálkozásig 
de szörnyüképen ’s hihetetlenül állhatatos va
gyok. Nézd meg ezt a’ Balatont, Kajáry, 
nagy víz, ha bár veled egy csepnek merte is 
gondoltatni Radó , nézd el Keszthelytől Kajá- 
rig, ’s Kajártól Keszthelyig; ’s volt évem, hogy 
keblem’ lángjai azt felszáríthatták, ’s voltak 
napjaim, mellyekben medrét tele sírtam vol
na ; de sírni, Kajáry, nem férfihoz illik. Azon
ban nem erőltetlek, tartsd meg titkaidat, én 
örömest hallgatlak, akármiről beszélsz.“

„Jó Endrém! monda, engesztelőleg ke
zét nyutván, Kajáry, kit barátjának változása 
’s ezen félkomoly beszéd igen meglepett, 
többé nem kétkedem benned, noha balaton- 
szabású érzelmedet nagyítás czifrájának hi
szem. Micsoda irgalmatlan szenvedély leitete 
az, melly téged szilajt és lengét egyszers
mind illy szelíddé tön ? Mi tündér hatalmú nő, 
ki beléd ezen szenvedélyt öntötte? Ah, bará
tom , a’ hölgyek zsarnokaink: bármi komoly 
czélok után törünk ez életben, végre zsámolya
iknál kell megállapodnunk. Azok oltárí 
tömjéneinknek; azokra teszi le kincseit a’ dús, 
dicsőségét a’ hatalmas, búvárkodása’ titkait 
a’ tudós; lábaik előtt hever a’ költő’ koszo
rúja, ’s kinek semmie sincs, az a’ legdrá
gábbat , szivét adja oda hódolatúl, hogy el- 
tiportassék; de én, barátom, oh én boldog va
gyok. Ez előtt három évvel egy 16 évű leány
kát hagytam itt, ki csaknem karjaim között 
serdült ki gyermek-éveiből, kinek minden gon- 
dolatja’ ’s érzelmei’ születésén jelen voltam, 
Oktatója ’s bámulója szellemi ’s testi kifejlő
désének, mennyi gyönyört éltem abban, a’ mit 
láték, mennyit abban, mit sejtenem lehetett. 
Most ö koronája lehet a’ hajadonoknak: szép, 
miilyen ritkán születik, mívelt, okos és jó ;
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ah jó, barátom, és hű, a’ hűség’ teljes értel
mében, ’s nem szóval az, nem hízelgésekkel, 
hanem legbelsőbb lángjával szivének ’s lel
ke’ minden gondolatjaival. Midőn elváltam, 
megfeledkezék szokott tartózkodásáról, nya
kamba fűzte karjait és sírt. Mit nem láttam 
azóta a’ világon, barátom, új és nagy dolgo
kat, az ezerkezű iparnak’ ’s civilisationak’ 
csodás miveit, nagy és nevezetes változá
sait a’ forrongó világnak, még; is mind azon 
képek közűi, mellyeket elvittem és ho
zok, képe áll leghomálytalanabbúl, ragyog
va könyűiben , ’s melegítve azon suga
rak által, mellyeket fekete szemeiből utószor 
lövelt rám. ’S még is, Csöngedy, egy aggo
dalombánt. Betegség foga el útközben, melly- 
ben erő ’s gyakran eszmélet nélkül sokáig 
hevertem, azóta folyvást gyors vala utazásom, 
rövid maradásom’ helyei bizonytalanok, ’s le
velei elkerültenek, isten tudja merre kalan
doznak. De most meglátom őt annyi napok 
után! ismét meglátom őt, ’s előre jobbnak, 
tisztábbnak, ’s mintegy szentnek érezem ma
gamat, hogy közeli) vagyok hozzá. Még e’ 
napot köztietek töltöm el, barátom, aztán Pes
ten , nála, karjaiban vagyok !“

Mikor ezeket rnondá Kajáry, már kifelé 
voltak az erdőből, ’s egy sereg hintát láttak 
a’ fürdőből Tihany felé menni. Mi ez ? mon
da a’ mindenre ügyelő Csöngedy, ki barátja’ 
érzékeny előadását egy kissé erőslütte, ’s 
annak lágyító hatásától menekedni kívánt. 
„Szerencse’ fia vagy, barátom, monda Kajáry- 
lioz , ma egy hallatlan dolognak lehetünk ta
núi. Az ifjú Bontónak az a’ furcsa gondolatja 
jö tt, hogy itt a’ fürdő’ vigalmai közti kel 
össze jegyesével, ma lesz az esküvő. Nem 
akarsz velünk tartani?“

A’ sétahely’ végén egy úr-kocsis patto- 
gatá kényes lovai felett ostorát. Radó volt, 
ki Csöngedyre ’s Kajáryra várt, hogy őket Ti
hanyba felvigye. Kajáry nem akará kedvét 
szegni régi ’s új ismerőseinek, noha minden 
részvét ’s kíváncsiság nélkül felült, hogy 
velők a’ fényes egybekelés’ tanúja lehessen.

Az esküvő’ szertartása balul ütött ki. 
A’ menyasszony elájult az oltárnál, ’s kivi
tetett Midőn magához tért, nem volt ereje 
visszatérni, ’s így az esketés félben maradt. 
„Te igen halovány vagy, Kajáry, monda ba
rátja, midőn a’ templomból kifelé jöttek, 
barátom, te reszketsz, az istenért, mi lelt?“

„Semmi“ felele tompán Kajáry, ’s egy padra 
veié magát. Csöngedy szótalanúl melléje te- 
lepedék, ’s ott ültek, míg a’ nép mind ki nem 
takarodott. Délután Kajáry már nem láttatott 
a’ fürdő vendégek köztt. Mint afféle angol, 
mondák néliányan , megunta életét, ’s azért 
nem maradhat sokáig egy helyben. Radó és 
Csöngedy hallgattak felőle.

A’ fürdői élet’ mohósága hamar föle
mésztő ezen kis történetet. A’ menyasszony 
betegen fekiitt; a’ vőlegény szokatlanéi mo
gorva, ’s gyanakodó lön. Ő különben azon 
ifjak közé tartozott, kiket tennészét’ és sze
rencse’ javai elhízottá tesznek. Gazdag, fiatal, 
és deli, úgy Ilivé, mindenütt nyílt ajtókra és 
szivekre talál, ’s hogy talált is , annak nem 
kevés példáit tudá felszámlálni a’ fürdői világ. 
Mind a’ mellett, ha valaki tovább ’s közelebbről 
látá e’ szép fiatal arczot, nemtelen dölföt, ’s 
önimádó bal hitet födözhete fel vonalaiban; 
’s különösen a’ szépnem iránt olly valami 
bántó, olly lenéző vala ezen elbizotságában, 
melly megvetéssel látszott határosnak lenni, 
a’ nélkül hogy ezen durva színt a’ tettetés 
csak valamennyire is enyhítené ; miért is sze
relemre’s valódi benső vonzódásra talán csak 
a’ gyengébbek’ ’s igen hiúknál tartliata szá
mot; de mélyebb ’s érzőbb asszonyi kebel, 
kivált hosszabb időre, őt be nem fogadliatá.

Nem fájdalom tehát, vagy szíves részvét, 
vagy épen lelki szenvedés okozá rajta ezen 
változást, hanem a’ megsértett gőg ’s azon 
tapasztalás’ keserűsége, mellyet talán most ér
zett először életében, hogy balság őt is ér
heti, mindenek fölött pedig, hogy lehetséges 
őt is nem szeretni, sőt gyűlölni is. Ezen 
gondolat egészen kiforgatá magából. Harag, 
’s mindenféle rósz akarat, mellynek nevét 
’s irányát még maga sem tudá, gerjedtek föl 
benne, ’s evődék, hogy nem volt, kin kószá
ját töltse. Ez természetesen annál inkább ész
re vétetett, minél jobban akará titkolni. Nem 
sokára ismét minden ember róla ’s a’ beteg 
menyasszonyról beszélt.

A’ fürdő foglalatos nyelve ezer meg ezer 
magyarázatot ada a’ dolognak, mellyek kö
zűi legalaposabbnak látszék az , hogy anyja 
erőit été a’ menyasszonyt az összekelésre; 
hogy a’ szelíd, engedelmes leány; noha szív
szakadva engede a’ kényszerítésnek, azonban 
az elválasztó pillanatban, erőntúl feszített ide
gei mintegy elpattanván, okozák e’ veszélyes
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rázódást. De mind ezt kaczajjal liallgfatá a’ 
többség, nem hihetvén, hogy olly szép és 
gazdag úrfi miatt, miilyennek tárták Kontót, 
valaki elájulhasson. Azt azonban igen sokan 
állíták, hogy Rontó borzasztó szerelmes 's 
féltékeny a’ legnagyobb mértékben, ’s ezt 
onnan gyaníták, mert gyakran láttatott éjje
lenként a’ sétán magányosan által suhanni, 
mintha a’ suttogók’ beszédeiből titkot akarna 
kitanulni. A’ gyanú később be is valósodott.

A’ fürdő azalatt folytatá vigalmait, apró 
rövid életű regényeivel, ’s mind azon álepe- 
déssel gyógyulás, vagy élemény után, melly 
azokat egyéb mulatságok fölött olly sajátsá
gosán kitünteti. Egyik este számos társaság 
sétált a’ part mellett, hol figyelmüket egy 
magányos dereglye köté meg, melly a’ Bala
tonnak közepe felé sokáig veszteg állt. A’ 
dereglye lassanként az est’ homályába ve
gyült ’s a’ sétálók vissza felé kezűének in
dulni. Most egy tiiz-nyárs hasítá fel a’ setét 
levegőt épen a’ dereglye’ táján ’s miután jó 
magasra feljutott, szelíd fényii csillagai bok
rával elhunyt a’ csendes vizek fölött. Han
gos tetszés követé a’ jó gondolatot; mert úgy 
hivék, valamellyik elmés vendégnek jutott 
eszébe Füredet tiizjátékkal megörvendeztet
ni. Azonban setétebb lön, múlt egyik óra
negyed a’ másik után ’s a’ társaság boszon- 
kodva hagyá el a’ sétát, hol mulatsága szint- 
olly véletlenül múlt e l , mint kezdve volt. Az 
elhagyott úton csupán egy novaiak látszott 
fel ’s alá mozogni ’s nyugtalansáo-a mutató, 
hogy valakit vár. Gyenge lámpa-világ rezge 
most fel a’ setét tó felett, ’s közeli) közeli) 
jővén a’ parttól, mintegy kétszáz lépésnyire 
megállt. Kevés váraira evező csapás hallott 
a’ partfelé, majd egy magas férfi lépe ki a’ 
ladikból ’s a’ váró felé tartott. „Jön asszonyod, 
Judit?“ kérdé a’jövevény, az asszonyhoz érve. 

.„Már ott van, felele egy félénk asszonyi 
hang. Az istenért, úrfi, vigyázzanak! mert nya
kamba kerül.“ A’ jövevény, választ nem adva 
suhant-el az esdeklő mellől, a’ gyér erdőben el
tűnt, de ezen pillanatban egy férfi-kar raga
dó meg a’ szepegő asszonyt. „Ne mocczanj, 
ha kedves életed! sugá elfojtott dühhangon 
az erőszakos, én vagyok!“ Az asszony re
megett minden izeiben. „Semmi hántásod, 
Judit, nem te vagy a’ bűnös, de vezess asz- 
szonyodhoz. Asszonyodhoz, érted ? a’ te be

teg , szenvedő asszonyodhoz, hah! veté hoz
zá keserű ’s boszúteljes gúnynyal ’s követé 
az asszonyt, ’s valami, mint egy gyilok-ka- 
nyaritás villant fel körében. Felhős idő és 
igen setét volt, nem sokára egy szerelmes 
pár közelíte az elhagyott helyhez, ’s néma 
hosszas ölelkezésök, melly beszédeiket gyak
ran félbe szakasztá, mutatta, hogy rég nem 
látták egymást. „Ah, Tivadarom, szóla szelíd 
bágyadt hangon a’ hölgy, engem megcsaltak; 
én megvagyok csalva, de iszonyún! Nem 
mondhatom meg neked Tivadar, kitől szedet
tem rá; ah az a’ legszomorúbb dolog. Hogy 
te hozzám liűtelen levél, hogy megutáltál, 
hogy csapodár vagy, az mind semmi azon 
vad bűnökhöz, mellyeket felőled kellé halla
nom , és hinnem, oh Tivadar, mert ők nagy 
mesterek. Azon ház, melly egyedül lehet me
nedékem , poklommá kezde lenni új tanításai
val és cseleivel, átkaival és fenyegetéseivel, 
’s mind avval, mi leány-szívnek elliagyatott- 
ságában csábító és rettenetes lehet. Szaba
dulni oliajték, Tivadar akármi áron, ’s ők 
kezemre játszák az alkalmat ’s rabbá lettem, 
mielőtt gyanítnám. De most im, most a’ ti
éd vagyok ismét, tiéd mind örökre. Lásd Ti
vadar, monda az édes csevegő, én már alig 
eszméltem világra, magamra; érzője csupán 
nyomorúságomnak, akaratban, és lélekben 
megtört, martalékja lelieték mindennek, ki 
elég vakmerő volt kezeit rám tenni. ’S most, 
mióta ismét megláttalak, halni tudnék értted, 
meghalni, Tivadar!“

Jó Virginiám, te kedves betegem, fele
le a’ boldog szerető, mit adhatna nekem a’ 
sors olly drágát mint te vagy? Adná isten, 
hogy olly ép ’s erős volnál, milly nemes szivft 
vagy, ezen sajka, melly a’partnál vár, örökre 
megszabadítna minden bajaidtól. De légy 

‘nyugott, kedvesem, vigyázz egészségedre’s 
én megjövök értted. Hallgass azokra , kiket
megneveztem, ’s vigyázz, hogy eine árúi....

„Gyilkos !“ hangzékmost a’kis erdő’ bel
sejéből ’s Virginia felrázkodva ömlött ked
vese’ keblére ; de Tivadar egy pillanati meg
rendülés után vissza nyeré nyugalmát, ’s 
monda halkan: „Siess szobádba, kedvesem, 
hogy otthon leljenek. Itt nemsokára nagy 

-csődülés lehet. Barátom a’ sarkon vár, az el
fog vezetni;“ ’s most a’ sarokhoz vezeté ked
vesét, ’s elsuhant a’ part felé. Nemsokára
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megmozdult a’ tüzpont a’ tó felett, ’s távozni 
kezde Somogy felé, mig végre a’ távolban el
enyészett.

Az alatt hogy ezek történnek, a’ megra
gadott Juditnak alkalma lön félre állani, ’s 
űzője, ki nem mere zajt ütni, ’s Juditot a’ sö
tétben fel nem találliatá, e(részen mag-ára ma
radott. Indúlt tehát vaktában , a’ merre gya- 
núja vezeté. ’S úgy látszék, nem roszúl 
tapogatott; mert hogy az erdőben gyilkost 
kiáltottak, egyenesen az ő munkája volt. Ju
dit a’ közben asszonyához futott, hogy azt 
a’ veszélyről jókor tudósítsa, de a’ véletlen 
felkiáltás össze liarangozá. az embereket. 
Legelsőbb a’ késő kalandozók gyülekeztek 
össze az erdőszélen, majd a’ kávé ’s színház’ 
emberei is kifelé szállongtak a’ hírre, ’s lön 
csődülés, tanakodás és kérdezősködés, ’s 
mind sikeretlenííl; mert sem gyilkos, sem 
gyilkolt nem került elő ’s a’ kiváncsiak bo- 
szonkodva szidalmazák a’ vakmerőt, ki a’ 
csendet illy minden ok nélkül zavarni szem
telen. Rontó bejelentőié magát beteg jegye
sénél, ’s liiriil liozá, hogy az erdőben csak 
üres zaj volt, és semmi baj nem történt.

Más nap két nevezetes újság volt sut
togás alatt, egyik, hogy a’ becsületes Judit, az 
özvegy Szélyné’ egyik cseléde, megszökött; 
a’ másik újság egész történet ’s nem egy 
lélekzetre való.

Évike tudniillik, és Andris, ez inas, amaz 
szobaleány, egy kis padkán ültek az erdőben, 
’s míg uraik a’ színház’ költött szerelmein 
ámultak, ők, mint afféle fiatal nép, valódi sze
relemmel mulatták magokat. Bizodalmas be
szélgetésük végre suttogássá finomult, melly- 
ben egy felől sürgetés, más felől megtaga
dás játszták a’ fő serepet. Ezen édes czivó- 
dásból egy dobbanás ébreszti fel a’ boldogo
kat. Évi fölveté fejecskéjét’s borzasztó dolog! 
úgy látszik, mintha tőrfény czikáznék el szemei 
előtt. „Gyilkos!“ volt legelső gondolatja és kiál
tása ’s a’ gyilkost az izmos Andris megragadá, 
mielőtt gonosz szándékát végre hajthatná. „Ki

vagy, akasztófára való ?“ kérdé ütőiéiben An
dris. A’ rajtakapott megismeré szaváról An
drist ’s nem elég- töredelmesen így szóla lioz- 
zá: „Hallgas gaz ember! vagy elkergetlek szol
gálatomból. Értetted? Te is r—ó fogd be 
szádat, vagy nyakadat szegem, mit kerestek 
ti itt illyen későn? lóduljatok liaza, ti sem
mirekellők!“ A’ szegény megszeppent Andris 
’s a’ még inkább megszeppent Évike haza 
ballagtak.

Ennyiből áll a’ történet, mellyet Vieza 
másnap félelemben elsuttogott. Meg nem ne- 
vezé ugyan a’ gyilkost, de a’ világ tudta, hogy 
Viczának Andris a’ szeretője, Andrisnak Ron
tó urfi a’ gazdája ’s így az egész titok nagy 
nyilvánosságiján maradt.

Rontó úrli meg nem magyarázható okok
ból egyszerre azon gondolatra jött , hogy 
menyasszonyának a’ fürdői lakás egészségte
len , ’s mindenkép rajta volt, hogy legottan 
eltávozzanak. De ezen igen bölcs ten  et kivi
hetienné tévé a’ menyasszony’ visszaesése, 
mellyet a’ tegnapi ijedés okozott; mert mely- 
lyik asszony, kivált beteg, ne ijedne meg, ha 
gyilkost kiáltanak ? ’S így kénytelen, kellet
len csak várakozni kellett.

Azonban úgy látszék, hogy a’ fürdő a’ 
beteg leánykának nagyon használ; szemlá
tomást javult egészsége, harmadnap már künn 
sétálgatott jegyese’karjain, sőt vidám ’s mu
latság kereső lön, a’ mi előbb nem volt ’s arczai- 
nak hideg márványán a’ rég nem látott 
pirosság’ hajnala felderült. Jegyese eddig 
soha nem ízlett nyájasságát tapasztalá ’s 
érzeni kezdé az erőt, mellyet lelkes ’s nem 
minden hízelgésre felolvadó hölgy, férfi-szív 
felett gyakorolhat. Most már nem siirgeté 
többé az elmenetelt, sőt az összekelést is 
tanácsosnak látá halasztani, inig idő ’s össze- 
szokás azt inkább javalandják. Mulatságokat 
kerese jegyese’ számára ’s azon úton vala, 
hogy minden érzelmi szegénysége mellett is 
valódi szerelmessé legyen.
(F o ly ta tá s a  k ö v e t k e z ik ) .  f f  7>  1  * « , f  i n  f t  r  f y «

lj» :a z itá s io k . — Az Athenaeum’ 5. lapjának 2. hasábján 9. sorban te  l e in lé s  helyett, olv. terem tés;— A* 1 7 . 
lapon álló, Berzsenyitől vett, jelmondatban Ör ö m helyett olv. örök, — A’ 20. lap* 2. hasábján, 36. sorban 
i g e n  i s t e n t  helyett olv. igaz intent. — A’ 2 1 . lap’ 1-ső hasábján 1 5 . sorban l c k e s e d é s  helyett olv. 
lelkesedés. — A’ 24. lap’ 1-sö hasábján 36. sorban k ű s z k é n  helyett olv. büszkén . Ugyan ott a’ 2. hasáb’ 
28. sorában e l m on a ha tó m  helyett olv. elmondhatom.

A b Athcuaeumból hetenkent kötszer, úgymint csötörlökón és vasárnap , jelenik meg egy egy ív ;  társából« a* Figyelmezöböl, minden 
1-eddeu egy ív. Felévi ára a' kettőnek helyben kihordással, vagy kónyvárosi úton, havanként szállítva 4 ft. cp. ; postán , nyomtatott borí
ték alatt 4 ft. 48 kr. cp. — Velinpéldányok félévenként Öt húszassal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

_ v
KyoniaUk Budán, a’ magryar királyi egyetem’ betűivel.
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Minden nagynak apró a’ kezdete. Minden idővel 
'S halkkal vészen erőt cs gyarapodva terül.

n é v a i .

- í ’ régi ny elit ámításról, mint «* köz
oktatás' egyik netetelet ágáról.

Azon alkalommal, midőn 1835 május 29-ikén 
a’ franczia követházban a’ közoktatási költ
ség’ vizsgálata forgott fenn; nevezetes szó
váltások történtek azon kérdés felett: ma
radjon- e azon túl is a’ fensőbb oktatás’ alap
köve a’ két classicus nyelv, vagy ne ? Olva
sóinkra nézve nem leszen talán némelly előa
dásoknak kivonati közlése érdektelen; annyi
val inkább, minthogy, elvek vétetvén szóba, 
a’ mennyire állanak, minden hasonló álla
potokra alkalmazóiatokká válnak.

Muret kezdé meg a’ tárgyat , az iránt 
fejezvén ki csodálkozását, hogy az új Fran- 
cziaországban a’ fensőbb tanító intézetek 
úgy szólván semmi változáson nem mentek 
keresztül; ’s a’ holt nyelvek még mindig fő
dologként tekintetnek. Itt van annak ideje, 
folytatá, az oktatást a’ polgári társaság’ 
szükségeivel, valamint az országos szerkezet
tel összeegyeztetni. A’ társaság’ szükségei
vel , melly terhelve van számtalan olly indi
viduumokkal , kik hivatal után sovárganak; 
ellenben nyommasztó szükséget lát ollyak-

ban, kik képesek íudományos ismeretek’ al
kalmazásával a’ mesterségeknek szolgálni. 
Az ország’ szerkezetével, melly a’ szónok’ 
nézete szerint, az ő hazájában democratiai, 
’s mellynek mind táplálatára, mind kicsapon
gásai’ korlátozására olly oktatás kivánatos, 
melly mindenek előtt ismét vallásosságot te- 
nyészszen a’ lelkekben — sziikség-esbet most, 
mint bár mikor máskor! — e’ mellett pedig 
olly ismereteket ápoljon, mik szemiigryelésre 
(observatio), tapasztalásra és kiszámolásra 
vezetnek, ’s a’ képzelet’játékainak határt szab
nak. Maradjon az előkészítő oktatás azok’ 
számára, kik törvényt kívánnak tanulni, a’ 
mostani; de ez csak kevés középiskolákra le
gyen korlátozva; ellenben minden nagyobb 
városban alapos tanítás nyittassák meg a’ 
természettudománynak , kivált alkalmazóit , 
á&ai felett.“

Salverte -hasonlólag kiilebb gondolá ter- 
jeszlemlőnek a’ köz oktatást, de nem csak 
a’ természettudományokra , hanem egyszer
smind a’ históriai, political és közigazgatá
siakra is , ele csak bizonyos pontig. E’ pon
tot nem tűzi kimesszére, azt óhajtván, nyer
nének a’ tanítványok helyes fogalmat a’ fran
czia statusszerkezetről.
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Tracy felszólala: Mi a’ köz oktatás? A’ köz 
oktatás minden. Mert a’ nevelést foglalja magi
ban ; ebből keletkezik az erkölcs, ’s a’ törvény 
inadra nem fölötte, hanem alatta áll az erkölcs
nek. Francziaországban a’ kisoskolai oktatás 
rendben van. De a’közép iskolákban, mellyek 
a’ legnagyobb befolyással vannak, minthogy 
minden vagyonos emberek’ fiai által járatnak, 
még minden a’ régi rósz állapotban van. 
Nincs azokban legkisebb tekintet azon rop
pant változásokra, mellyek ötven év óta tör
téntek; az új viszonyokra, szükségekre, is
meretekre , ’s magának a’ természetnek kivá- 
nataira. A’ gyermekségnek ifjúságba átmene
teiénél, midőn a’ képződési ösztön legélén
kebb , se’ szem, se’ fiil nem erősítetik, a’ kéz 
nem gyakoroltatik, az éber érzék nem irá- 
nyoztatik a’ természet’ változatos tünemé
nyei felé, mellyekkel az olly szívesen meg
barátkoznék ; egyebet űznek, ’s mit? nyelvet; 
’s mellyiket? nem azt, melly legközelebb 
illet és érdekel, a’ legszükségesbet, a’ minden 
tekintetekben legalkalmasbat: az anyanyel
vet; hanem görögöt és deákot, mint száz év
vel ez előtt. Azt az ellenvetést hallom, hogy 
túl viszem a’ dolgot; hogy a’ régi nyelvek 
rég nem egyetlen tárgyai már az oktatásnak; 
hogy történik egy is más is az élő nyelvek’, 
a’ természetismeret ’s mennyiségtan’ tárgyá
ban is. De melly fukar kézzel van az idő mind 
ezeknek kimérve, hogy a’ két holt nyelv a’ 
világért ne szenvedjen legkisebb hátramara
dást. Fentartják ezek urodalmokat mind a’ 
mellett is, hogy a’ tudományok — látszatra 
inkább, mint valósággal — bebocsátatást 
nyertek. ’S mik ezen tanítás’ gyümölcsei? 
Ha sikerrel jár, olly időkorból való képzele
tekkel tölti meg a’ fiatal fejeket, mellynek a’ 
mieinkkel semmi köze nincsen. Tekintsük csak 
a’ görög és romai nép’ religióját, polgári 
szerkezetét; amaz érzéki volt egészen; ez 
nem egyéb mint erőszak’ uralkodása, mert 
az egész dolgozó osztály, sclávokból álla. 
A’ tanuló ifjú olly dolgokat tanul ismer
ni és csodálni, mellyek előttünk idegenek, 
sőt talán gáncsosak. De hisz ezek úgy sem 
maradnak meg az emlékezetben, mondják ők; 
és hanem, tehát miért annyi időt és fáradságot 
fordítani reájok? Azonban képzelet, hogy ezen 
kora benyomásoknak nem maradnak nyomai. 
Mennyire maradnak ezek meg , Francziaor- 
szág irtózatosan tapasztalta. Első forradal

munk’ legboldogtalanabb esztendeiben a’ leg- 
dúlóbb erőknek egyik legnagyobbika a’ régi 
görögök’ és romaiak’ ábrándos utánzása volt. 
Igaz, hogy azon irányban volt nevetséges is , 
mint péld. egy népi képviselőnek , kinek 
négy más személylyel alkotmánytervet kellett 
volna készíteni, azon kívánsága, hogy ter
jesztessenek elébe Minos’ törvényei, mely- 
lyeknek valamelly görög törvénygyűjtemény
ben föl kellene találtatniok. De azon levél, mel- 
lyet St. Just kevéssel 1792. aug. 10-difce előtt 
irt, ’s így végződik; „Istenek! tehát Brutusnak 
elfeledtetve,’s Romától távol kell odaveszni ! 
De áll feltételem; ha Brutus másokat nem 
gyilkolhat, Brutus magát gyikolja meg;“ 
melly rémítő felfordultságot fedez fel, a’ clas- 
sica régiség’ ábrándos felfogása által esz- 
közlöttet! Más igen derék férfiat e’ bősz 
rettenefes tettekre csábított, mellyeknél lelki
ismeretűk, a’ régiség’ nagy nevei által elká
bítva hallgatott. Nem folytatom e’ szomorú 
emlékezeteket. Azt azonban bebizonyítják, 
hogy a’ főrang, melly az ifjúság’ nevelésében 
a’ régi nyelveknek kijeleltetett; annak olly mí- 
velését nem eszközli, melly a’ polgári társa
ság’jelen állapotjának megfelelő és gyümölcs
hozó lehet. Tehát felhagyjunk e’ nyelvekkel, 
mellyeken azon remekművek alkotvák, mik 
mellett saját literaturánk nagygyá nevelke
dett? Nem! arról nincsen szó. Nem nélkiilez- 
hetlenek ugyan már többé ezen remekművek 
sem, minekutána literaturánk magánállóságra 
vergődött. Mindazáltal tanítassanak továbbá 
is a’ középiskolákban a’ légi nyelvek, csak
hogy ne olly kizárólag, ne olly kényszerítő? 
leg mint eddig. Vonassanak vagyonos ren
dek’ gyermekeinek szánt oktatásba azon is
meretek , mellyeknek mind magokra, mind 
a’ közügyre nézve hasznát fogják láthatni. 
Sok fogja akkor értékét és ereit a’ gazda
ságnak ’s mű iparnak szentelni, miktől je- 
lennen , járatlanságánál fogva, idegenke
dik. Meg fog akkor szűnni a’ hivatal után 
sovárgók’ tolakodása, meg a’ sok fondor- 
kodás, az elégedetlenség; ’s képesek le
szünk, a’ tisztség-keresők’ roppant seregét 
lerázván, a’ statusköltségekbe a’ rég ígért 
takarékosságot behozni.“

Miután Anguis követ, de-Tracy ellen, 
Charlemagne követ pedig mellette szólották 
volna; St. M a r c  G i r a r d  in prof. azon te
kintetnél fogva védte a’ régi nyelvek’ tani-
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tá sá t, minthogy a’ nyelvtanulás általában a’ 
gyenge kor’ foghatóságához mért feladás; 
végre G u i z o t ,  a’ közoktatás’ ministere, hi
stóriai szempontból indulván k i, a’ classica 
literaturát, mint anyját az újabb literaturá- 
nak, ollyannak tartja, mint a’ melly nélkül el 
nem lehetünk, ’s minden igyekezet alaptalan 
és felületes. Azonban szerénységgel kétel
kedni bátorkodunk, hogy gyermeket anyjá
tól, dajkájától soha elválasztani nem lehet, 
hogy neki azok’ emlőin mind halálig folyvást 
kell csiiggeni. Kételkedünk azon, hogy ha 
valamelly varázslat által az egész régi lite- 
ratura megsemmisülne , nem vergődhetnék 
többé az emberiség alapos tudományra, józan 
philosophiára, nemes ízlésre? Olly tulajdo
nokkal ruházta-e fel a’ temészet a’ görög és 
romai népet, mellyet azontúl minden egye
bektől megtagada? Nem csak tisztelni, ha
nem tanulni is kell a’ classica literaturát 
kétség kívül, de csak mi n t  classica litera
turát azoknak, ki magok is nemzetük’ lite- 
ratúrája’ mívelését kívánják munkába venni. 
A’ nagy szám arra nem szőrül, ’s legkevesb- 
bé sajátja helyében eszközül a’ köz életben. 
Minden anyanyelv elégséges népe’ szüksé
gei’ kifejezésére, úgy mint a’ bőr testünk’ 
fedezésére; ’s úgy tágul ’s fejük ki mindin
kább mivelődésiinkkel együtt, mint testünk’ 
említett része tágul és gyarapszik párhuza
mosan testi öregbedésiinkkel.

Mtr. £. 1'.

it szí dal •

Hervad a’ föld’
Pázsit koszorója,- 
Csókolván azt 
Szürke dér’ borúja. 
Sápad a’ nap,
Bút rezeg sugára 
Késő hajnal- 
’S hamar alkonyára.

’S késő hajnal 
Új örömre nem szül, 
Csak egy álom 
Boldogabb időkbül. 
Hamar alkony 
Lett napom’ sugára. 
Szállva kedvem’ 
Ifiúságára.

Szerelem volt 
Életem’ sugára.
Az mosolygott 
Hiúságára;
Kék szem éget 
Bajolón felettem 
’S a’ veszélyt és 
Búkat elfeledtem.

De kilángolt 
Lelkem’ hő szerelme,
Elfordulván
Kék szemek’ kegyelme.
’8 mint a’ földtől 
A’ nap messze fordul,
Tar tetőkön 
Hervasztó vihar dúl.

Száraz gallyá 
Lesz erdők’ viránya,
A’ mezőket
Őszi szélvész hányja;
Úgy kihamvadt 
Álmom’ szenvedelme,
Sivataggá
Lett az élénk elme.

’S melly virult az 
Élet’ tavaszában 
Hervadt kedvem,
Könnyezek hiában.
’S életemre —
Hullván koszorúja —
Szemfödél lesz 
Szürke dér’ borúja.

Graah

A? füredi szívhalászat•
Vege.

Egy reggel a’ következő jelentés vala 
olvasható nagy rózsaszín betűkkel a’ sar
kokon :

Szivlialaszat,

„Ezen czím alatt fog ma dél után pont
ban 6 órakor hajóverseny tartatni a’ Balato
non. Minden szép hölgy ’s minden bátor férfi, 
ki szívet nyerni és veszteni akar, hivatalos. 
Mindkét nembeli versenezők egy kis lobogót, 
(választott színükkel) fognak viselni, kiilön- 
böztetésül. A’ férfiak magok kormányoznak 
egy segéd evezőssel, a’ hölgyeket fogadott 
révészek viendik. A’ hölgyes ladikok lesz
nek a’ drága czél, melly után a’ férfiak ver- 
senzenek. A’ nyertes zászlót cserél az elfog.
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Iáit ladikkal ’s azt asszonyával eg-yiitt fogro- 
lyál liozandja a’ révhez, hol az elvesztett 
zászlót valami kellemes aprósággal, miilyen 
p. o. a’ csók, kell vissza váltani. A’ melly 
nőhajó a’ férfihajók közt vagy azokat el- 
mellőzve illetetlenül vissza tud térni az indu
lóhoz, az győzhetlennek lürdettetik. A’ töb- 
hit a’ hely’ színén. A’ játékot intézi Csön- 
gedy és Radó.“

Rontó nagy örömmel vivé föl ezen hir
detést jegyesének, ’s minden ékesszólását rá 
fordítá, hogy a’ félelmesen vonakodót neki 
bátorítsa, büszkesége ösztönözvén szép meny
asszonyát, kinek most már szivbeli kegyeit 
is hírni liizelkedék, egyebek fölött kitüntetni.

A’ nap megfelelt a’ várakozásnak. Rö
vid lanyha eső után tiszta lön és csendes ’s 
a’ rendelt óra felé pezsgett a’ Ralaton zász
lós ladikokkal és dereglyékkel. A’ férfiak 
húsz, a’ hölgyek kilencz ladikkal valának, 
a’ nézőkön kivííl, kiknek egy része szinte 
hajóra kelt ’s a’ versenezőktöl távolabb foga 
helyet. Az intézők következőleg rendelék el 
a’ játékot.

Legelőbb is két sorba állítá Csöngedy 
Füredtől befelé a’ férfi hajósokat, kik egy 
kis sikátort képezve, hajóikon fenn állva vár
ták lobogóikkal a’ kilencz nőhajót.

Meg kell itt jegyeznünk, hogy a’ ladi
kok keresztbe vetett csáklyákkal foglaltat
tak össze egymással, a’ csáklya mindenütt 
a’ közép üléshez köttetvén le. Ez által a’ ha
jósor, melly háttal fordítatott egymás elle
nébe , mind egyenességet, mind ingatlansá- 
got nyert, úgy hogy a’ leventéknek fenn ál
lam épen nem esett bajosan.

A’ két dereglyét a’ nemzeti háromszín 
jeleié. A’ többiek kényök szerint választék 
színeiket, kéket sokan a’ férfiak közül, az 
állhatatosságét; fehéret a’ hölgyek, az ártat
lanságét, ha nem lobogóikon is — mert azok
nak különbözniük kellett — legalább ruhái
kon. A’ hölgyek mosolygák az állhatatossá
got; .V férfiak, mint illett, nem mosolyogtak.

A’ kis sikátor’ belső végén a’ két rende
lő’ dereglyéje á llt, kik hosszú kelevézeiket 
összeértetvén, sorompót alkotónak, melly ha 
fülemelteték, kapu gyanánt szolgált. Ezen 
csinos zászlókkal lobogó sikátoron ’s kapun 
kelle a’ nőliajóknak áthaladni, egyenként, 
hogy színeiket a’ férfiak jól szemre ve
hessék.

Első, ki a’ sort megkezdé, egy kedves 
leányka volt, kinek violaszín lobogója ’s épen 
olly violaszín szemei voltának. Talán egyet
len az egész gyülekezetben , ki a’ játékot já 
téknak vévé: olly ártatlan ’s gyermeki vala 
az öröm, melly szemében úszott. A’ mint el- 
siulamlott a’ sikátoron , három delinek zász
lója hajolt meg a’ kis tündér előtt.

A’ háromszín kapun kívül a’ violaszín 
Tihany felé jobbra fogott helyet.

Utána egy szőke özvegy jött, szivár
ványszín lobogót tartva kis gömbölyű kezé
ben , annyi élet-öröm-vágygyal tündöklő ar- 
czain, ’s tüzes szemeiben, a’ mennyi csak rá
juk ’s beléjök férhetett. Az asszonyka igen 
csinos volt; de egy kévéssé nehéz. Testi jól
létét érzette a’ ladik i s , ’s tiszteletből két 
ujnyival mélyebbre sűlyedett mint egyebeké. 
A’ mint elhaladott, az egész bal oldal meg
hajtó előtte zászlóját. A’ kapun kívül balra 
fogott helyet.

Harmadik egy büszke termet volt — a’ 
fürediek Junónak akarók nevezni, ha Miner
vának is be nem illett volna— mellynek kihívó 
tekintetén főneme ’s birtokainak öntudata ’s 
egy kissé hajdani szépségnek emlékezete iin- 
nepeltenek. Zászlója haragos zöld, a’ soká
ig maradozó remény’ színe volt. Egyetlen egy 
vakmerő férfikar lebbenté meg előtte fekete 
zászlóját. Ez a’ violaszínen túl jobbra fog- 
lala helyet.

A’ negyedik egy epedő barna leányka 
volt, ki a’ szerelem’ piros lobogóját tartó. 
Már a’ sikátor’ végéhez közelge, ’s még nem 
volt leventéje. Ott egy szőke ’s igen fiatal 
úrfi hajtott neki zászlót; a’ leányka szere
lemmel és hálával néze fel reá ’s mindketten 
elpirultanak. Ez a’ szivárványon túl balra 
foglala helyet.

Ez után egy ismeretlen- halovány arcz 
jö tt, sárga lobogóján a’ bánat’ ’s féltékeny
ség’ színeit hordozván. A’ mint végig mene, 
egy zászló sem bókolt sorvasztó színének ; 
de Rontó bökkenve látó közelítni a’ sápadt 
alakot ’s illendőségből-e, vagy zavarodásból 
megbillenté neki piros lobogóját. A’ sárga 
szín’ asszonya reá fiiggeszté baljós tekintetét 
’s a’ haragos zöld mellett jobbra állapodott.

Most egy könnyű ladik lebbent a’ siká
torhoz, különböző alkotási! a’ többiektől ’s 
szembetiinőleg jól választott révészekkel. A’ 
hajó kívül zöld, 'belül piros volt, egy sze
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let vérbélíí o-örögf dinnyét utánozván színei
vel ’s kerek alakjával. Ez volt egyedül fes
tett valamennyi közt. A’ rendelők e’ csinos 
sajkát az ünnep’ királynéjának szentelék. Az 
ünnepelt szép, kinek tudniillik tiszteletére 
adaték a’ játék, egészen fehérbe volt öltözve, 
kis kezeivel egy liason-színü lobogót lenget
vén. Csak egy pillantás kelle rá, hogy min
den tétovázás nélkül királynénak ismertessék 
nem csak választás szerint , hanem még in
kább bájaiért, mellyekkel a’ jelenvalókat jó
val fölül múlta. Kitünöbb szépségei közé 
tartozott egy pár mondhatatlan erejii fekete 
szem, mellyek’ tiizét most egy nem rég szűnt 
láz’ epedsége mérsékeld, ’s valami különös 
karcsúság, mellyet szinte eröltetettnek’s öt 
soványnak lehete tartani, ha tagjainak hul
lámzó kerekdedsége ellent nem mondana. 
Karcsúsága kiemelé még inkább kerekded 
alakjait ’s ezek karcsúságát. Az arcz sza
bályos alkatú ’s azon fölül szelíd volt és 
nemes ’s valami különösen vonzó egy félbá
natos elszántság által, melly rajta mutatko- 
kozott. Fenn állva haladott át a’ sikátoron. 
Mint a’ szél hajtotta búzafejek, ingadoztak 
meg láttára a’ férfi lobogók. „Gyönyörű Vir
ginia !“• sohajtá itt amott egy levente; de 
nyilván tisztelkedni senki sem mert, a’ gyi- 
lokforgató vőlegény’ haragját rettegvén. Ron
tó a’ habokra fekteté előtte piros lobogóját. 
A’ menyaszszony nyájasan mosolygott ’s el- 
foglalá helyét a’ bal oldalon.

Hetedikül egy élemedettebb szépség jött, 
ellenőrül inkább mint mutatás végett. Hogy 
a’ fiatalsággal némi harmóniába jőjön, az ele
ven ’s kiáltó színeket legalább ruháján aka- 
rá kitüntetni, melly tengelicze lehetett vol
na a’ tarkaságnak, zászlója pedig épen par- 
ducz-pettyes volt. A’ férfi zászlók mind megha
joltak ezen tisztes személy előtt félelemből-e 
inkább mint Hiedelemből, nem tudható, de 
azon különbséggel, hogy épen olly mélyen 
hajoltak vissza is, mint előre, mintha ezen 
ellenirányú mozgás által a’ megtett hódola
tot semmivé akarnák tenni. — A’ párduczlo- 
bogó jobbra fogott helyet.

Most legvégül két vidám, kellemes ar- 
czu leányka jött közel egymás után, kiket a* 
fürdő Zala’ őzeinek nevezett könnyű termetü
kért. Szemük’ daczos mosolygása miitatá, 
hogy nem egy könnyen adják meg magokat. 
Az első fehérpiros, a’ másik fehérzöld lobo

gót tarta. Jobbra balra sok barátságos zász
ló bókolt meg a’ két bájos testvér előtt. 
Ezek balfelül egymás mellett foglalának helyet-

így, mint állott a’ kis hajóhad, egy nagy 
T betűt képeze, mellynek födele a’ nő-, ket
tős szára a’ férfi-hajók voltak.

Ugyan ekkor mozdúla a’ somogyi part
ról egy nagy vitorlás komp ’s a’ játék’ színe 
felé látszott tartani; de részint távolsága, 
részint a’ közelebbi elevenebb mozgás’ érde
ke miatt nem igen véteték ügyeletre.

Most megindúlt az egyik dereglye ’s a’ 
nőhajókat, mellyek a’parthosszal közegyenes 
vonali képeztek, vagy 50 lépésnyire előre veze- 
té. Az alatt az összekapcsolt férfi-hajók’külső, 
az az partfelőli, végei is megmozdultak ’s egyik 
jobbra másik balra kanyarodván, hasonlag 
partirányos vonalt alkotának, mellynek köze
pét a’ megmaradt dereglye tévé. Itt hamar 
feloldattak a’hajók, a’ csáklyafák dereglyére 
hányattak ’s mindenik szívhalász kormányon 
ü lt, lobogóját a’ közép ülésbe letüzvén. Mie
lőtt indulnának, egy dereglye vete horgonyt 
hátok illegett, megjegyezni az indulás’ he
lyét.

A’ liorgonyos dereglye most ellüvé mo
zsarát, nem kis remegésére a’ gyenge hajós 
népnek, ’s bontakozás vétetett észre a’ ladi
kok között, melly nem sokára a’ legtarkább 
képet ábrázolá. Zala’ barnái ez alatt meg- 
pendíték a’ liorgonyos dereglyén nemzeti húr
jaikat ’s a’ víz, mintha élezné a’ zene’ hatal
mát , vigabban látszék lejteni a’ könnyű csó
nakokkal, A’ nőhajók eleinte egyetértőleg 
befelé kezűének haladni, hogy nagyobb tért 
nyerjenek a’ kikerülésre, de a’ mint egyik
nek vagy másiknak ügyesebb hajósa volt, 
előbbre suhantak ’s a’ sor szakadozni kezdett. 
Még nagyobb egyenetlenség mutatkozott a’ 
férfi vonalon, vagy a’ nagyobb szám miatt is , 
vagy a’ személyes hadi cselek’ különbözése 
szerint; mert némellyek jobbnak tárták kö
zépen mintegy lesben állni, míg mások szé
peiket a’ legnagyobb buzgósággal üldözőbe 
vették. A’ nőhajók most ki jobbra ki balra 
kanyarodénak, hogy a’ férfihajókat kikerül
jék ’s kezdődék a’ legkellemesebb bonyoló- 
dás. A’ kis hajóhad mind untalau más csa
patokra alakulva lepé a’ vizet tarka zászlói
val , közöttük őrködvén a’ két rendelőnek de
reglyéje, jegyzeni mintegy a’ csata’menetelét, 
’s elhárítani a’ netalán támadandó veszélyt.
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A’ legnagyobb bonyolódás alatt közele
dek Somogy felől a’ vitorlás komp, ’s mind 
inkább kivehetők levének alakjai. A’ vitor
lának tetsző vászon nem egyéb volt, mint 
egy igen bő setétkék zászló, melly a’ kom
pot sátor gyanánt félig elborítá. Kormányo
sa, mint látszék, egy magas fekete öltözetű 
ember volt, ki a’ 8 evezős igen serény komp
nak lelket ’s éltet adott. A’ verseny alatt a’ 
komp szemes figyelmezőnek mutatá magát ’s 
élénk, gyors mozgásai jelenték, hogy igen 
nyughatatlan lélektől vezéreltetik. Minden 
szabad mozgásai mellett azonban bizonyos 
idegen, ’s csaknem ellenséges távolságot tár
ta meg a’ vizen. A’ kis hajóhad’ bonyolodá- 
sai más felül mind inkább nevekedének. A’ 
férfiak itt sem tagadák meg függetlenségben 
gyökerező ’s azért is egymástól igen külön
böző erényeiket. Mig egykettő egész állha
tatossággal űzte vágyainak kitűzött zászló
ját , a’ többség, megunván első czélja sike- 
retlen kergetését, a’ mint több remény vagy 
hihetőség mutatta magát, majd ide, majd oda 
csapongóit ’s történt, hogy az aranyhalat nem 
az fogta e l—hogy a’ szívhalászat’ szellemé
ben szóljunk — ki felzavará ’s állhatatosan 
utána volt, hanem a’ csapongó, kinek vak 
szerencséből épen hálójába került.

A’ verseny’ érdekét azonban nagyobb 
részint ezen tarka ’s egy kissé nehézkes bo- 
nyolodás tévé; mert a’ leventék általában nem 
ügyes révészek, ’s a’ hölgyek sokkal félén- 
kebbek voltak hogysem az egész nagy Bala
tont merészlették volna. Már ezen távolság
tól is el voltak ijedve ’s vissza felé sürgetek 
hajósaikat. A’ pályafutás tehát igen rövid 
és kis körű volt. Mind e’ mellett történt egy 
’s más , mi említést érdemel. A’ fekete zász
lós csaknem Tihany’ meredeke alatt fogá el 
Junóját ’s keresztül kötvén evezőjét a’ két la
dik’ derekán, így téré vissza párosán ’s nagy 
diadallal az induló helyhez. Neki ezen szö
vetségre, mint monda a’ világ, nagy szük
sége is volt, fekete zászlója példázúlag bal 
napjait jelentvén, csak azt nem tudni, a’ mul- 
takat-e, vagy, ha szerencsés lenne a’ zöld 
zászló’ asszonyát megnyerni, a’ jövendőket?

Mint pontyfiak egy vízbe vetett kenyér
darabot , kürnyezé a’ sok vetélytárs a’ csinos 
özvegyet, ’s egyik tisztelője úgy neki haj
tott a’ hajó’ orrával, hogy a; szegény nő ret- 
teuve visszahökkent ’s nem csekély súlyá

val felbillenté a’ könnyű ladikot. Zavart si
koltás és moraj verdesé a’ vizet ’s az , a’ köz 
vélemény’ illy hangos ’s egyértelmű nyilat
kozására, kiadá a’ drága martalékot, melly te
tőtől talpig ázottan vitetett által a’ dereglyére.

Az epedő barna leányka fiatal hódolóját 
nem sokat fárasztá, alig néhány perez múl
va egymás mellett ültek összekötött ladikja
ikban, sokkal boldogabbak ezen közelség, mint 
akármi fényes versenezés által. Lassú me
netelükből látszott, hogy nem igen kíván
koznak a’ többi társasághoz.

A’ violaszín lobogó nem roszúl tartá 
magát. Ügyes fordulatai által többször kike
rülte üldözőit; de végre egy 50 éves agg le
gény’ kezébe jutott, a’ legkevesbbé kívánato
séba mind a’ három közül; de a’jó gyermek 
örült, hogy elfogaték: neki ez játék volt.

A’ párduczlobogós borravalót ada ha
jósainak , hogy lassan evezzenek ’s elfogatá 
magát.

Legélénkebb ostromot állt ki a’ két test
vér, kiknek gyors sajkáik után egy egész 
sereg vetélytárs húzódott; mert mindazok, 
kik innen vagy amonnan elestek, most ezek 
körül egyesíték fáradozásaikat. Sikert azon
ban alig lehete remélniük, mert nagy közzel 
valának a’ gyors sajkák után, ’s hevükben 
a’ helyett hogy körül kerítenék, mind egy 
csoportban eveztek ntánok egymásnak nem 
kis késedelmére és akadályára.

A’ két merész sajka folyvást befelé ha
ladott ’s csak akkor készült a’ megfordulás
hoz, midőn a’ maga után vont ladikcsoport’ 
kikerülésére elég szabad tért nyere.

Mindeneknél gyorsabban eleinte So
mogynak á t , azután vissza ’s végre Kajái- 
felé tartva, haladott a’ fehér lobogós, dinnye
szelet szahatú sajka. Utána olly gyorsan, 
mint fiatal erejétől telhetők , Rontó lejteté 
piros zászlóju sajkáját. Ezután a’ féltés’ ’s 
bánat’ asszonya ment sárga zászlójával.

A’ zene elhallgatott.A’ horgonyos dereglye 
visszahivót lőtt, mellyet kevés perez múlva 
a’ kék zászlós somogyi komp a’ nézők’ nem 
kis tetszésére háromszor viszonozott.

A’ lövés után „Zala’ őzei“ érkeztek meg 
legelőször, a’ férfiak’ nem kis boszonkodásá- 
ra , illetetlenül; utánok jövének a’ párosak, 
diadalmi sétát tartva az indulóhely előtt, ’s 
így a’ figyelem az egy kissé távol eső cso
portra volt szorítva, mellynek Rontó közép
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pontját tévé. A’ szerelem’ zászlója már igen 
közeliié az ártatlanságáét. Ekkor a’ verseny- 
sorban némi változás történt. A’ sárga lobo
gó’ asszonya evezőt vön ki a’ ladikból, át- 
veté a’ «rúzson, ’s hogy ért forgatásához, a’ 
ladik’ sebesebb mozgása jelenté. Nem sok 
idő múlva elébe vághatott Kontónak, ki már 
csak két ölnyire vala menyasszonyától. Ron
tó’ idegei megrendültek e’ nem várt látomány- 
ra, ijedve fordítá el a’ közbe jött ladiktól 
sajkáját, nehogy érintés által azt fogolylyá 
tegye. ’S »igyekezett olly messze kerülni a’ 
mint csak nagy térvesztés nélkül lehetséges 
volt. Most összeszedé minden erejét, ’s fenn 
állva olly hatalmasan lódítá sajkáját, hogy 
a’ sárga lobogót jóval maga után hagyta, ’s 
a’ legjobb irányban volt, hogy jegyesét, ki 
előbbre ugyan, de kifelébb járt, a’ parthoz 
szorítsa, mielőtt az indulóhoz érne. Azon
ban Rontó sokalni kezdé a’ játékot: „Szép 
Virginiám! kiálta, ha neked is úgy tetszik, 
hagyjuk a’ játékot. Féltelek, hogy még bajod 
esik; állj meg, térjünk együtt vissza.“ A’ 
menyasszony elsápadt: „Az istenért! evez
zetek gyorsan, életem függ rajta!“ könyörge 
hajósainak. ’S azok most olly gyorsan kez- 
dék hajtani a’ sajkát, hogy eddigi evezésük 
csak enyelgésnejí látszott. Rontó elkékült 
haragjában. Körül tekinte: a’ sárga zászlót 
látá sarkában ’s utána messze nagy puszta
ságot , de oldalt a’ setét kék lobogós somor 
gyi komp mind inkább közeledett nyolcz eve
zőjével ’s néni kissé neveié aggodalmát. „Virgi
nia!“ kiáltamég egyszer csaknem vég erőkö- 
dése után, ’s úgy látszék mintha a’ fehér lobo
gó meglassudott volna. Az evezőkötél elsza
kadván vagy eloldván, valóban sokkal lassúbb 
is yolt haladása ’s Rontó , nagy örömére, 
már ismét közeledett, midőn a’ sárga lobo
gós keresztül csapott előtte ’s hajóját el- 
íordítá.

„Illetve hajóm, tiéd vagyok, szép leven? 
te !“ kiálta most a’ lialovány alak. Az istenért, 
Lidi kisasszony, csak most ne tartóztasson, 
szóla könyörögve Rontó, ki a’ legroszab- 
bat kezdé gyanítani; de a’ megcsalt szerető
től nem olly könnyű vala menekedni: Lidi 
egykor kedvese volt. „Ne tartóztassalak, hi
tetlen , mond a’ megvetett Lidi ’s megragadó 
sajkáját, de tartóztatlak , ha csak addig is , 
míg szerencsédet kezeidből kisiklani látom. 
Nézd ezen leveleidet, hitetlen; hazudság ’s

hamis eskü mind a’ mi benne van, nézd ezen 
adományaidat, csillogók mint ifjúságod, olly 
hidegek és kemények mint szíved. Nézz ide , 
én most mind ezen sátán’ kincseit a’ Bala
tonnak adom , ’s úgy nyeljenek el egykor 
habjai, a’ mint reád átok nélkül emlékezni 
tudok.“ így szólt az elkeserült leány, leve
leket ’s drágaságokat temete a’ vízbe, mel- 
lyeket a’ szegény hajósok nagy szívfájda
lommal láttak elmerülni. Rontó végre meg- 
szabadúlt az ábrándozótói; de a’ fehér lobo
gós sajka már ekkor helyre állított gúzsával 
befelé ’s jó messze elhaladt, ’s a’ kék lobo
gós komp, mintha titkos rokon érzés vonná 
egyenesen elébe sietett,

Rontó egy pillanatig gondolkodott, mi 
tevő legyen. „Elérhetjük-e a’ fehér lobogós 
sajkát, halász?“ kérdé az evezőst. „Az ördög 
sem azt, uram, hisz ágy megy az, mint. a’ 
vadliba, mikor szárnyaival a’ vizet verdesi. 
Aztán nem is ollyan hajó az mint a’ többi.“ 
„Evezz utána mint csak erődtől te lik !“ 
mond a’ dühét alig rejtő vőlegény. Az idő 
eddig csendes ’s a’ víz’ tüköré csillogó tiszta 
volt. Alig tőnek négy vagy öt evezőcsapást, 
midőn egyszerre szellő csapa le a’ Balaton
ra , gyengén, mint lehelet, ’s homálylyal vo- 
ná be a’ csillogó víz’ tükrét. ,Mi volt ez?‘ 
kérdé evezését szüntetve Rontó. „Alig ha 
szelünk nem lesz,“ monda a’ halász, „pedig 
nagy,“ ’s szinte fölhagyott az evezéssel. 
Rontó ismét vízbe mártá lapátját, midőn egy 
másik fuvalom, mint hideg borzadás, futa vé
gig apró fodor habjaival a’ Balatonon. „Elér- 
lieti-e az a’ két hajó a’ szélvész előtt egy
mást?“ — Virginia’ fehér lobogós sajkáját, 
’s a’ somogyi kompot érté, mellyek egymás
hoz mind inkább közeledni kezdtek. — 
„Alig,“ volt a’ halász’ egyhangú felelete, 
midőn már hullámok emelkedőnek, fehér taj
ték szegvén helyenként fodraikat.

Rontó’ arcza komor lön és borús, mint 
Balaton, mellynek fénytelen árja most ladik
ja alatt (lagadozott, Haraggal kanyaríta egyet 
lapátjával, ’s hátat fordíta a’ makacssága 
miatt, mint hivé , veszendő sajkának.

A’ halász jóslotta szélvész bekövetke
zett. Rontó nagy bajjal ’s félig elmerült csó
nakkal juta ki a’ partra, noha a’ szél inkább 
vele mint ellene volt.

A’ kis versenyliad már ekkor rég eltisz- 
túlt a’ vízi játékszínről ’s aggódva várta a’
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kimaradottakat. Rontó egyedül, gyalog-, ’s 
késön érkezett meg-. Neki e' szívhalászat 
menyasszonyába, ’s annak talán életébe ke
rült ; mert a’ kis piros bélü hajót később 
egészen elmerülve hajtotta ki a’ szél Füred 
alá. A’ szép Virginia, a’ fürdő’ dísze, min
den esetre el vala veszve , sem élve sem hal
va fel nem található.

Az év fordult, sokan a’ szívhalászatról 
nevezetes nyár’ vendégei közül ismét Füredre 
j övének ’s Rontó , ki nem egy könnyen ha- 
gyá magával játszani a’sorsot, egy új meny
asszonynyal lépe fel a’ fürediek előtt, ki, 
noha gyengébbnek látszék , sokkal erősebb 
idegekkel birt a’ h o l t o m i g l a n  h o l t á i g -  
l a n t  elmondani, mint a’ múlt évi: az áju
lásról pedig szó sem lehete.

Midőn az új pár Tihanyitól a’ fürdőbe 
visszatért, az egész fürdő, (kik tudniillik az 
esküvőn nem voltak) , egy gyönyörű fiatal 
hölgyről szólt, kinek igéző- fekete szemei, 
rendkívül szép termete ’s ah fájdalom! (mon
dák az ifjak) férje is volt, valami Kajáry. A’ 
cselédség ezen fölül a’ szép asszonyság’ ko- 
mornáját is megismeré, ki nem egyéh volt, 
mint a’ múlt nyáron megszökött Judit. — A’ 
szép asszony az elveszett Virginia volt.

Rontó egykedvűségét akarván mutatni, 
„lesz - e okom, — kérdé roszúl talált enyel- 
géssel nejét, — megbánni a’ veszteséget?“

„Minden esetre !“ felele a’ megbántott 
kis hitves „ki mellettem veszteségről beszél 
—!“ „Ah te félre értesz, kedves Nellikém“ , 
szólt békítöleg Roiitó.

„Épen nem, én igen híven foglak emlé
keztetni veszteségedre ,“ válaszolt keserűn .a’ 
hitves, ’s szép szemei készülőben voltak meg
telni könyűvel.

Rontó csiggatva ’s engesztelve vezeté 
félre az új béjíétlen szemléket; de a’ fürdő e’ 
rövid conferentiából igen sokat tanult. — 
„Asszonyára talált“ mondák, midőn közülök 
eltávozott, ’s egyik észrevétel a’ másikat ér
te; de leggazdagabb kútfeje lön a’ beszéd
nek a’ tavail szívhalászat, mellynek némelly 
körülményeit csak most kezdék igazán érte
n i, ’s melly tarka pompájával ’s regényes ki
menetelével egyszersmind igen nevezetes sza

kaszt teszen Füred’ előszóból szerkesztett 
évkönyveiben. Radóra ’s különösen Csönge- 
dyre, a’ szívhalászat’ intézőire, igen nagy 
gyanú kezde ébredni, hogy a’ somogyi rabló 
kompnak egyetértésből kezére játszottak. De 
mit vala tenni ? A’ két pár oldliatlanúl le va
la kötve ’s Rontó nem tartaték méltónak, 
hogy rajta szánakozzanak ; örültek inkább 
bukásán ’s azon, hogy a’ fürdőnek illy érde
kes ingyen mulatságot szerzett.

Vörösm arty.

Egyveleg.
— Statistica. — .1’ földművelés’ át

lapolja Nagy hr Hunniáit an. A’ MecaniCS 
Magazine“ folyóiratban igen hű és szoros 
átnézése találtatik a’ földművelés’ állapot- 
jának a’ három egyesült országban. E’ sze
rint vagyon:

müveit föld, művelhető, terméketlen : 
Angliában . . a 5 ,6 3 2 , 0 0 0 . —. 3 ,454,ooo. — 3 ,256,4oo. hold
W álcsbán . . 3 ,n 7 ,o o o . —  53o,ooo. —  i ,io 5 .o o o . n
Skócziáhan . . 5 , 2 6 5 ,ooo. — 5,95o,ooo. —  8,523,ooo. t ,
lrlandban . , 1 2,525,000. —  4 ,5oo ,ooo . —  2 ,4 i 6,664. M
B rit t  szigetekben 5 85 ,97o. —  1 6 6 , 0 0 0 . —- 569,469. , ,

Összesen . 46 ,922,970. — 1 4 ,6 0 0 ,0 0 0 . — i5 ,8 7 o ,5 5 3 . ,,

Nagybritania’ összes fölülete 77,374,433hold 
földet foglal magában. Angliában ’s Valósban
3.250.000 hold tisztabuza termesztésre van 
fordítva; 1,250,000 árpa-és rozs; 3,200,000 
zab-, bab- és borsó — ; 1,200,000 luezerna 
— ; perje — ; 1,200,000 káposzta ’s répa-ter
mesztésre ; 2,100,000 hold ugarban hever,
47.000 komlóval van beültetve, 18,000 mulató
kért , 17,300,000 legelő; 1200,000 erdő és 
cserje, 1,300,000 út és víz-meder, 5,029,000 
köz legelő. Mind ez Anglia ’s Wales’ részé
re tesz összesen 37,094,00 holdot.

Gondolatok. A’ szegény falu’ harangja 
csak az éhezés és izzasztó munka’ óráit 
zengi ; de a’gazdagnak gyémánt óramutatója 
a’ boszúságnak és unalomnak perczeneteit 
is híven megjelenti.

Az emberek mélyebben hajlanak - meg 
a’ tele erszény, mint a’ tele fej előtt.

Az Albenaouraból he tenkén t kétszer, úgym int csötörlökon és v asárnap , je lenik meg egy egy fv  ; tá rsábó l, a ’ Figyelm ezőbőJ, m in d e n  
kedden egy ív. F élévi ára a ' kellőnek helyben k ihordással, vagy könyvárusi ú to n ,  havonként szállítva 4 ft. cp. ; postán , nyom tato tt b o r í 
ték  alatt 4 fi. 48 k r. cp. — Velinpcldányok félévenként ö t húszassal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példány t.

Xyomatík dudán , a’ magyar királyt esyetein’ I,«‘Iliivel
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Kazinczy*

E g y s z e r ű s é g  ,  v i l á g o s s á g .

H ó i a’ hosszadalmas barbár-lét után tu
dományoknak új fáklya gy új látott ’s a’ mű
vészet fejét fölemelhette, ott újabb ízlés’ czi- 
kornyái helyett mindenütt a’ görög és romai 
nemes egyszerűséghez való közeledés lát
szott czélba vétetni. A’ régi kornak minden 
szép maradványa drága kincs gyanánt kez
dett tekintetni. Zarándoklások történtek haj
dani szobrok ’s omladékokhoz. Régi művészet’ 
kincseivel gazdagultan tért vissza a’ művész 
hazájába, ’s vele, új meleget és élénkségét 
terjesztve maira körül, a’ jótékony nemtő.

Valamint a’ művelt lélek, rendet, világot, 
érthetőséget szeret a’ gondolkodásban; úgy 
művészetben is, annak mi jól van rendezve, mi 
könnyen átlátható, fáradság nélkül felfog
ható, szükségképen elsőséggel kell bírnia szö
vevényes , zavart ’s nehéz felfoghatásu felett.

Könnyű átláthatás mind gondolkodás
ban , mind művészetben a’ legfőbb dolog. ’S 
minden, mi az egésznek könnyű átláthatását 
akadályozza, bírjon bár magában tekintve 
még olly sok bájjal i s , művészetben épejj 
olly félrevetendő mint a’gondolkodás’ üírgya- 
inál a’ képzelettetlietség’ játéka, melly nem 
oda tartozik.

Miképen az, ki tárgyát világosan belát
ja , könnyű munkával el is készíti; azonban 
hogy más legnagyobb erőlködéssel sem jut 
czélhoz: úgy a’ művész is csak tárgya’ köny- 
nyű belátása által lesz hatalmas a’művészet’ 
erejével lélekre munkálni. Mert annál fogva, 
hogy minden egyest úgy ad elő, hogy általa 
ki ne eléghessünk, hanem egy nagyobb 
egész felé vonassunk, a’ lelket egyszersmind 
hatalmába keríti ’s reá ellenállliatlanúl munkál.

Ezen első elv olly alapos, hogy iránta sem
mi kétség nem lehet: ki müvében egyes része
ket vagy czifráza tokát olly kitűnőkké teszen, 
hogy rajtok figyelmem elszórakozik, ’s az 
egésznek átlátliatása megnehezül, az két
ségkívül az egészet is elidomtalanítja, a’ he
lyett, hogy szépítette volna.

A’ férfias gondolkodás azzal különböz
teti meg magát a’ gyermekesből, hogy szi
lárd tervet követ ’s események’ játéka által 
magát egyes pontokban a’ főtárgytól eltán- 
torítatni nem engedi: így különbözteti meg 
magát a’ művészetben is a’ nemes, férfias íz
lés a’ kicsinyes és gyermekitől, az által, hogy 
semmi ollyat nem tűr, mi a’ képzeleti erőt 
haszon nélküli játékokra vezetné ’s a’ lélek’ 
figyelmét a’főtárgytól elvonná.
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Való, hogy a’ művészet mindenkor játszik, 
de magfával a’ játékkal is össze kell kötni 
bizonyos fokát a’ komolyságnak és figye
lemnek, ha unalmasok és ízetlenek nem aka
runk lenni: hol ezen komolyság' és figyelem 
egfészen hibáznak, ott maga a’ játék is gyer
mekessé válik ’s ez teszen Lessing’ mondá
sa szerint a’ „játékkal játszani.“ Mihelyt ef
félét engedünk meg magunknak, természete
sen a’ változatosság határtalan lesz, de épen 
azért unalmas és fás is egyszersmind, mert 
nem bír többé egyesítő ponttal, hová a’ rész
leteket kötni lehessen, ’s mi által lelkünk ha
sonlító ereje foglalatosságot kapna. Azért 
semmi sincs unalmasabb és megölőbb a’ lé
leknek , mint puszta változatosság és kiilön- 
féleség terv és czél nélkül. Hol ez uralkodik, 
ott ellankad a’ gondolkodó erő’ törekvése ’s 
minden nemes és nagy érzelem kicsinységek’ 
sokaságától nyomatik el, mellyek együtt 
véve nem érdemlik a’ gondolkodást.

Midőn figyelmünket a’ régiekre fordít
juk, egyszersmind az ő férfias gondolkodá
sokhoz emelkedünk fel, mert ők voltának 
valódi művészek, képzeleti erővel és észszel 
egyszersmind; azok pedig, kik tőlök eltér
tek, csupán képzeleti erővel; ezeknek terhes 
dolog volt a’ képzeleti tehetséget a’ maga 
szárnyalgásaiböl mindig vissza és vissza té- 
rítgetni; ők magokat a’ tárgy által bizonyos 
nemével a’ gyönyörködésnek, tömkelegbe 
hagyták vitetni, a’ helyett, hogy töreked
tek volna uraivá lenni ’s azt hatalmok alá vetr 
ni. Férczeléseik úgy állanak a’ régiek’ mű- 
veihez képest, mint egy arab tündérrege a’ 
liomeri Iliáslioz.

.1’ villany er önéit , a' főid* eredetére
's lépcsőnkénti kiképxúdésére, úgy annak lakúira 

i s , befolyásai.

M á s o d ik  czikkely.

Az újonnan organisált testek’ részecskéi 
olly elemekből állanak, mellyeknek némely- 
lyei az életmüves testekben is találtatnak. A’ 
lényeges (essentialis) különbség mindazáltal, 
melly alkotásukban van, az, hogy az elsőb
bek egyenlő felületek által határoztatnak, 
mint a’geometria’ sokszínei (felületei), míg a’

mások, mellyek golyócskáknak neveztetnek, 
általában gömbölyűek. Azon erők’ stúdiuma, 
mellyek i 11 y képződéseket eszközlöttek ’s még 
eszközlenek, felette érdekes mind azokra, 
kik természetphilosophiával foglalkoznak. E’ 
Studium egy részt a’ villanyos vegytan (che- 
mia’) köréhez tartozik, minél fogva itt rö
viden érintettük.

Másfélül a’ köviilések’ ( kővé válások ) 
vizsgálatából tudjuk, hogy a’ növeny-élet he
gyes csiráju növényekkel kezdődött olly idő
ben, midőn a’ gőzkor hihetőleg több szénsa
vat foglalt magában, mint jelennen. A’ plán
ták akkor óriási nagyságnak voltak, ha azon 
maradványok után szabad Ítélni, mellyek több 
kőképződésekben észre vétetnek.

Az előtt úgy hittük, hogy az állati élet 
a’ növeny-élet után kezdődött; most már azt 
teszszük fe l, hogy emevvel e g y k o r ú  l a g  
létezett, noha egészen föl nem mehetni ere
detéig. Mert az első lények, mellyeket talá
lunk, már jóformán tökéletes állatok. Van
nak közöttök fejilábuak (ceplialopodok) vagy is 
nyálkányok, nyálkaállatok, mellyeknek fejé
ből lábnemű kinövések sarjadnak.

A’ nagy mészkő-tömegek’ képződése 
menyekben kagylók foglaltatnak, megerősí
ti a’ maga részéről is azon feltételt, hogy a* 
szénsav akkor sokkal nagyobb mennyiségben 
találtatott a’ gőzkörben, mint most. Innen 
azt következtették, hogy ezen szénsav las
sanként fölemésztetett a’ mész által, melly 
az előtt nagy mennyiségben el volt a’ föld
szín felett terjedve, ’s más különféle alapok 
(hasisok) által, mik jelennen másnemű össze
köttetésekben fordulnak elő.

Egy ellenvetés támad itten. Mikép él
hettek mind azon nyálkányok, mellyeknek 
a’ mészkőben nyomai találtatnak, egy, mész
szel vagy egyéb alapokkal lakott, vízben? E’ 
kérdés bővebb fejtegetést kíván, mint a’ niilv- 
lyent itt a’ hely’ szűke enged; annyi bizo
nyos, az állatok akkor jelentek már meg, mi
dőn a’ víz savanyús részekkel kevesbbé volt 
lakva ’s a’ levegő tisztább lett: ’s ugyanis el
sőbben a’ gerinczetlen állatok, mellyeknek 
alkotása a’ legegyszerűebb, azután lassan
ként az összetettebb nemek. ’S valóban talál
gatnak nyálkányok’ ’s növényállatok’ marad
ványai a’ kőváltozások’ utólsó képződéseiben. 
Azután jőnek a’ halak, a’ mászó állatok, ma
darak , az emlősök. Csak a’ földszínköz’
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( Zwischenboden) képződésekor kezdődött a’ 
földgömbön az állati é let, hosszú küzködés 
után a’ lanyha természettel. ’S iffy fejlődött 
az élet lépcsőnként a’ nyugalom’ koraiban, 
uiellyek hirtelen felforgatásokra következtek, 
mik a’ földteke’ színét időről időre megrázkod- 
taták. Csak midőn e’ felforgatások ritkábbak 
lettek, ’s a’ föld nagyobb állandóságot nyert, 
állt elő az e m h e r :  a’ teremtésnek utol
só szüleménye. Mert mind eddig nem talál
tunk még emberi maradványokat kővé válva 
azon különféle képződésekben, mellyekből a’ 
földkéreg á l l , még azon újabb rétegekben 
sem, inellyek özönvizieknek neveztetnek. *)

Ezen előadás bizonyítja, hogy a’ termé
szet nem munkált mindig erőszakosan, ’s hogy 
mindenkor lassan dolgozott, kivévén, midőn 
a’ föld’ színe belső ráhatásoktól hányatott. 
De mi hát azon erők’ sajátsága, mellyek azon 
lassú műveleteket előhozták , miknek olly 
számtalan testeket köszönünk ? Pusztán vegy
tani (chemiai)-e, vagy villanyos-vegytani? 
Ez egyike azon geológiai nagy kérdéseknek, 
mellyek’ feloldásán törekednünk kell.

Nem veszünk fel semmi rendszeres eszmét 
a’ testek’ eredeti képződéséről, mert itt azt 
kérdjük magunktól: mi azon erők’ sajátsága, 
mellyek azoknak elrendelését határozták ? 
Közelebbi vizsgálata a’ környiilményeknek 
némi világosságot vethet e’ fontos tárgyra.

Azon váladékok (praecipitatumok), mely- 
lyekből a’ földgömb’ f e l s ő  héja vagy réte
ge’áll, nem képződtek mindig ugyan azon ál
lományokból, ’s nem foglalnak magokban ál
landóan ugyan azonnemíí élet műves testek’ 
maradványait. Az első következtetés, mellyet 
illy fenék-adatból vonhatni, az, hogy a’föld- 
gömb’ képződése’ külön koraiban a’ földszín’ ál- 
lapotja ’s képződése nem volt ugyan azon egy. 
Az is , ez is változott koronként. Melly kör- 
nyi'ilállást jól szemben kell tartani, midőn 
meg kívánjuk fejteni azon változásokat, miket 
a’ külön állományok, mellyek az érczerekben 
vagy egyéb pontokon le voltak válva, az e- 
gyes felforgatások között szenvedtek.

Ha a’ kérdést megfordítva tennök, le
hetséges lenne talán egykor ezen, egyszer

*) Vesd össze a’ Tudománytár’ VII-ik kötetét, 89 
’s köv. lapokon; ’s áltáljában Ampére’ Föld’ 
theoriáját (Tudománytár, j.) ’s Cuvier’ nyo
mozásait az említett VII-ik kötetben. *. F.

szorosan meghatározott változásokról azon 
okokra vissza következtetni, mellyek ezek ál
tal szülemlettek; azaz: a’ légkör’ ’s földszín’ 
külön időkbeni állapotjára. Illy nyomozások 
pedig, mellyeket itt elég érinteni, a’ villa
nyos vegytan’ körébe valók, ’s noha nagy ne
hézségiekkel járnak, még sem kell kétségbe 
esni egykori szerencsés sikerök felett.

Más felül a’ vizek nem vonultak minden
kor lassan vissza: mint az üledékföld’ kép
ződése mutatni látszik. Mert azon nagy ára
dásoknak , mik a’ hegyek’ fölemeltetését esz
közlék, szükségkép ki kelle a’ tengereket 
medreikből szorítani, ’s új medrekbe hányni. 
Több nagy négylábúak’ holttestei , mellyek 
élve eló nem fordulnak többé, ’s magas éj
szakon jégbe temetve találtatnak, hol annyi 
századokon át az enyészettől megóvattak: 
bizonyítják egyebekkel együtt , melly rop
pant változásokon mentek a’ földszín’ nagy 
víztömegei keresztül.

Ugyan az a’ felület, különböző időkben 
gazdag növenytenyészettel volt elfedve , melly 
hantföldet képzett, mellynek némelly kevés 
helyen, hol az egymásra következett felfor
gatásoktól megkiméltetett, nyomai máig is 
látszanak.

Másfelül a’ tenger, melly számos olly 
állományokkal volt érintkezésben, mik elébb 
a’ levegő’ behatásának voltak kitéve, ’s ösz- 
szetételöket nem ismerjük, visszahatottak a’ 
földszínre, ’s új termékeket eszközlöttek.

Mindenek azt bizonyítják, hogy azon tö
megek , mik a’ magos hegyeket formálják, 
eredetileg folyó vagy gőznemű állagaiban 
voltak; mert mindenütt nyomait leljük olly 
jegedéseknek (crystallisatio), mik más állo
mányoknál elő nem fordáinak, mint a’ mely- 
lyek melegség vagy valamelly folyóság által 
oldattak fel. Mindazáltal lehetséges jegedett 
összetételeket nyerni, a’ nélkül hogy elemeik 
folyó vagy gőznemű állagaiban lettenek le
gyen.

Helyes azon állítás, hogy a’ természet 
most nem munkálkodik már úgy mint elébb; ’s 
ennek egyedüli oka az, hogy a’ környülmé- 
nyek sem ugyan azok többé, mellyek voltak. 
A’ liévmérsék egykor sokkal magasabb volt, 
mint most. Akkor hihetőleg többféle gőzne- 
mű elemek repdestek a’ gőzkörben, mellyek 
jelennen már nincsenek bennük. Minden felté
teleknél fogva a’ vizek is sokkal több felold- 
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lxató sós részekkel voltak lakva, mellyek, az 
őket körülvevő testekre való hatás által azon 
számos feloldhatlan összetételeket állíták elő, 
mik az üledékföldekben észre vétetnek.

Ezekhez még1 azt kell adnunk , hogy 
ama’ távol időkben a’ légkör’ nyomása hihe
tőleg nagyobb volt mint most; minél fogva 
nagy befolyást kelle gyakorolnia a5 vizekben 
feloldott sok sókra, ’s hogy, idő’ folytával, 
sokat tehetett a’ tömegekre való nagyobb 
visszahatások’ előállításában, honnan ismét 
újabb összeköttetések támadtak.

Más példák még jobban kitüntetik a’las
sú befolyások’ stúdiuma’ fontosságát az effé
le kérdések’ feloldására nézve. Tudva van , 
mikép a’ vizek, erőszakkal neki zúdulván a’ 
hegyoldaloknak, azokból egyes részeket le
szaggatnak ’s magokkal ragadnak. Ha már 
az illy rohanó vizek’ sebessége lassanként 
fogy , eleinte a’ nagyobb , majd a’ kisebb 
töredékek ülepednek le, és csak patakokban és 
folyókban, vagy hol ezek a’ tengerbe omlanak, 
gyűlnek össze legapróbb részeik , midőn 
aztán összevegyülvén az életműves testek’ 
maradványaival, uszadékföldet ’s zátonyokat 
képeznek, mellyeken a’ növenyélet rendkí
vüli erővel tenyészik. Ez által, gyenge fo
galmát nyerjük annak, hogy mi lehetett a’ 
növenyélet a’ földgömb’ első ideiben, midőn 
a’ sajátképeni földszín illyes iszapból állt elő, 
melly sokkal tetemes!) volt, mint most, a’ 
nagyobb vízmennyiség ’s ennek erőszakos 
helyváltoztatásai miatt. Az illyen uszadékok 
és zátonyok, mint láttuk, sziklatöredékek ’s 
növenytárgyakból előállott számos elemekből 
állnak, mellyek egymásra hatások által ké
sőbben a’ vegetatiót hozták elő. A’ legtöbb 
változás, melly illy egymásrahatást követ, 
most még titok előttünk.

Azon omladványok, mellyek a’ sav’ mű
ködése által nem szenvednek, még is enged
nek ama’ lassú befolyásoknak ’s végre minden 
elemeket elválasztanak, hogy idővel új ösz- 
szetételeket eszközöljenek.

Annál fontosabb pedig i l l y  nyomozá
sokat folytatni, mert a’ folyók’ torkolatainál 
találtató uszadékok gyakran messze kiterje
dő földeket képeznek, mellyek az őket mive- 
lü népekre nézve kimeríthetetlen gazdagsá
gok’ forrásai lesznek. Lássunk egy pár pél
dát. A’ nílusi deltán fekvő Rosetle és Damiet- 
te városok mintegy ezer év előtt közel a’

tengerparthoz épültek, most ettől két órá
nyi távolságra esnek. Még több: be van bi
zonyítva azon tudósok által, kik az egyipto
mi expeditióban részt vettek, hogy e’ tar
tomány’ földe azon mértékben emelkedik mago
sabbra, mellyben partjai szélesbednek; ’s hogy, 
mivel a’ Nílus’ völgye azon arányban emel
kedik mint a’ szomszéd lapályok, a’ kiöntés 
most befedi azon csúcsokat i s , miket egykor 
alig érintett. Többi közt Elephantinában az ára
dat most h é t  lábbal haladja meg azon leg
magasabb pontot, mellyet Septimus Severus 
alatt elért.

Nem szenved kétséget, hogy Egyiptom’ 
termékenysége illy összegyiilemlésektől, ’s 
azon iszaptól származik, mellyet a’ Nílus 
minden esztendőben lerak. A’ Duna, Rajna, 
Odera, Elbe, Weser, úgy a’ Rhona, Pó, 
’s általában minden nagy folyamok hasonló 
gyülemeket mutatnak torkolataiknál.

Illy tapasztalatok után a’ közönséges 
természettanra nézve felette érdekesek azon 
nyomozások, mellyek a’ szikladarabok’ ha
tásmódokat tárgyazzák, az életmüves testek
re nézve. Magok azon kisebb fövenyhalmok, 
mellyeket a’ csapkodó hullámok képeznek a’ 
tenger' partjain: a’ lassú hatások’ stúdiumá
hoz tartoznak. Mert tudjuk, miképen e’ fö
vény’ misége ollyan, hogy ha a’ tenger élet
müves testek’ maradványait kihányja, lassan
ként olly gyülemlések támadnak, mik szán
tóföldekül is használtathatnak.

Noha ezen feloldódások ránk nézve 
többnyire titok’ fátyolával vannak elfedve , 
kivált ha a’ növenyélet is összekapcsolja ve
lők munkásságát; még sem kell nyomozások
kal felhagyni.

Ennek előtte keveset gondoltak az ér
dekelt lassú hatásokkal, mert nem bírtak a’ 
szükséges eszközökkel, hogy a’ tárgynak 
egyenes fejtegetésébe bocsátkozhassanak. 
Többnyire azon hatások vontak figyelmet ma
gokra, mellyek a’ vegytani (cheiniai) erők’ 
ismeretes tulajdonaiból voltak megmagyaráz
hatók. így, péld., régóta tudjuk, hogy a’ 
csepkövek (stalactites) ’s más efféle szilárd 
tömegek olly vízi váladékokból származnak, 
mellyek a’ szénsav’ közbenjárása által szén
savas mészsót foglaltak magokban. Minthogy 
e’ sav, a’ levegővel való érintkezésénél fog
va kiszabadul, igen természetes volt, hogy a’ 
szénsavas rnészsó szilárd tömegek’ vagy je-
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gedékek’ (crystalli) képében leváljék. Io-y tud- 
tuk, hogy bizonyos vizek’ fenekén jegedett 
rétegnek képződnek, életmiives (esteket ma
g-okban foglalók, ’s bizonyos pontig régi 
üledékek vagy a’ tengerfenék’ f&ldéhez ha
sonlók. Példa erre a’ romai Travertin.

A’ mészkő-formálódások gyakran olly 
váladékokból erednek, mellyeket a’ tenger 
torlott öszve, ’s csepkövek által ragadtak 
együvé. Ugyan azon okoknak kell a’ messinai 
környéken találtató fövenykő’ képződését tu
lajdonítani, hol a’ tengertől kihányt föveny 
mészmortály tiltal összeragasztatik ’s szilárd 
tömeggé fonnáltatik.

Hasonló eredetű a’ guadeloupi szikla, 
mellyben látszatra emberi csontok találtatnak. 
Csillagklárisok’ töredékeiből áll, miket a’ ten
ger hordott együvé, ’s mésztartalmú nyák kap
csol össze» Lehetne még több illy képződésbeli 
példányokat felhozni, mellyek ismeretes erők 
által támadtak, noha számok általában nem 
nagy. Az bizonyos, hogy a’ tengerek jelennen 
nem bírnak többé, mint hajdan, azon tulajdon
sággal, mi szerint kagylókat tésztává kötöttek 
össze, melly azokat mészkővé változtatta 
a’ nélkül hogy formájokat elrontaná. Német min.

Költészet és álom•

Minden olly állapot, mellyben képzele
teink, mintegy dolgokká válnak, költői állapot. 
Azért vannak még a’legkevésbbé költői embe
reknek is álmaik, mellyek valódi költészetek; 
mert az álmok’ országa igen közel fekszik a’ 
költés’ és gyermekiét’ országához. Ki ben
nünket ébren ezen állapotba tud helyezni, az 
költői elmével bir. Midőn Homérnál egy he
xameter ’s egy tábor’föllépte közt alig van kü
lönbség ; midőn a’ dover-i szikláknak leírása 
Shakespearnél körűiéin minden tárgyakat in
gadozásba , magamat pedig valódi szédülésbe 
hoz: akkor nem hallok többé verseket, sza
vakat, kifejezéseket, leírásokat vagy szóta
gokat , mellyek elömbe számláltatnak, ha
nem képzeleteim dolgokká változtanak.

(Fáik után.)

VréfahttrcX'
Harczrobaj zúg, a’ mezőn sok 

Hős lovag’ tűz ménje száll,
És középen nagy Lajosnak 
Biborékes thrónja áll.
’S a’ király vidor szemekkel 
Néz a’hőscsoporton át,
’S látva őket, újra éli 
Ifjabb élte’ hajnalát.
„Harczra bajnokim ! királya’
Nem csekély kegyét találja 
A’ ki víni ’s győzni jön 
A’ kitűzött liarczmezőn.“

,,ím a’ szép díj jobbomon ü l! 
Rózsaajka, bájszeme. 
Lángszerelme, tiszta keble ,
Lelki ’s testi kelleme 
Méltó féx-jet bóldogítni 
Legdicsőbb egy összeség,
Harczra hát szerettim, ifjak, 
Díjotok szerelmi ég;
Vár van kötve birtokához, 
Kincsesei, mellyet dús kegyem hoz 
Áldom azt, ki kedvemet 
Töltve éleszt engemet.“

„Félre dúló fegyverekkel;
Most ügyesség ’s testerő 
Döntse el, ki a’ szerencsés 
Hős fliú, ki c s ó k n y er ő.
Itt egy öblös zsák, ki ebbe 
Harcztársát bekötheti,
Nagy kegyemre tartson számot 
’S hölgyét elvezetheti.
Térés a’ zsák, liűs van ott benn, 
Ám, ki fáradt, ott pihenjen,
’S vesztve hősi érdemét 
Rejtse arcza’ szégyenét.“

így szól, és vidám mosolygás 
Leng királyi ajkain;
És erő száll a’ szivekre 
Biztató kegyhangjain.
Nyájasan int barna Lenke’
Láng szemébe, a’ k i, mint 
Ég mosolyg tavaszvidékre,
Bájosan körűi tekint;
Rózsa hűli gyöngéd kezéből,
'S égi tűz lövell szeméből 
A’ bajnok seregre le,
Melly csodál ’s néz kéjtele.

’S most, midőn riadva érczkürt’ 
Harsány öble harczra hív,
Láng lobog fel száz kebelben 
És feszül száz ifjú szív.
A’ szokatlan harczra bámul 
Víg csoport’ ezet szeme,
És a’ hölgyre, mellynek napként 
Szétsugárzik kelleme.
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’S látja, nem pénz a’ harcz’ bére, 
’S nem hiú dicsért foly vére;
Csók a’ díj, mit Kéjre gyűlt 
Lányka’ édes ajka nyújt.

És toronyként áll a’ téren 
Zongor, egy daczos vitéz, 
Megvetést dörg szőrös ajka 
’S a’ seregre büszkén néz.
,Ellenem, kit kedve unszol 
Zsákba rejtni szégyenét,
’S börtön’ szűk sötét magányán 
Vesztni el hős érdemét.1 
’S a’ virágzó hölgy felé, mint 
Kit sajátul néz, vigan int, 
ökle izmos, arcza vad,
’S mérges lángoktól dagad.

És a’ hölgy ijedve sóhajt 
Mert a’ liarcztér olly üres,
’S a’ szelíd szem bajnoktársat 
Ott haszontalan keres. f  
Félve hátrál minden ember,
’S vad Zongorra törni nincs 
Kedve, bár mi édes a’ díj,
Bár mi bájoló a’ kincs.
Mert a’ zsákbörtön felé int 
És körébe borzadást hint,
Szégyen és veszélytele 
Remit vissza gyász öle.

,Harczra, gyáva ifjak! így szól, 
Csúfra nyitva ajkait 
A’ daczos, hát nem látjátok 
Harczunk’ szép jutalmait?
Mert ha önként senki nem jő, 
Markom nyúl utánatok,
Sorban a’ börtönbe duglak, 
Szégyen és gúny rajtatok l* 
így pattog ’s a’ hölgy remegve 
Hallja hangját, melly dörögve 
Száll a’ félénkekre le 
’S a’ tér viszhangzik bele.

’S most, miként a’ bércztetőről 
Síkra szálló lengeteg,
Olly gyorsan a’ liarczmezőn egy 
Ékes ifjú álla meg.
Karcsú ő, mint ifjú czédrus.
Szőke fürt leng vállain,
Kék szemében istenült tűz 
’S kedves hang kel ajkain. 
FÖltekinte édenébe 
’S könnyet látott szép szemébe’. 
Könnyet, tiszta harmatot,
Millyet hajnal hullatott.

Ah illy köny mit nem tehetne.! 
Lángra gyúl a’ hő kebel,
És magas mennyboltozatról 
Csillagot ragadna el.

„Itt, ki véled’ liarczra kelni 
’S karra megmérkőzni kész!, 
Harczrate, ki gúnyolódni 
Jól értesz, daczos vitéz!
Engem is gyújt dij’ reménye 
’S nem csak kebled’ éleménye 
A’ dicsőség és a’ csók 
Értök én is harczolok.“

Mérges gúnyosan tekint rá 
< ■ Zongor, és a’ néptömeg 

Ifjú sorsán illetődve 
Sajnot érez és remeg.
Mert elnyelni képes őt, úgy 
Látszik, a’ bősz óriás,
És halált hozand fejére 
Egy dühös kézmodulás,
Ő társát mosolygva m éri,
Mert bár vállig föl nem é r i , 
Hölgyre néz és jót remél 
’S keble víg harczkedvre kél.

Már indúlnak harczra ketten, 
Már mozdúl a’ hústorony,
’S esküszik, hogy homlokára 
Új füzért ma jobbja fon.
És a’ könnyű ifjú szélként 
Lejt körűle untalan,
És az órjás’ fáradása 
Megragadni, hasztalan.
Össze zúzza ökle könnyen,
Úgy ígéri, zúgva fennyen, 
Nádszál hozzá mérve csak,
Az nem látja, a’ ki vak.

Rajtok csügg minden tekintet, 
Lélekzet se’ vétetik,
Míg egymást a’ tér’ körében 
Kergetik ’s kerülgetik.
Perczek múlnak, néma csend van, 
’S ah negyed se’ telt le még, 
Hogy kaczaj vált néma csendet 
És kaczaj tói zeng a’ lég.
Mert a’ hústorony bezárva,
’S börtönét dühödve rázva,
Bömböl és zúg mérgiben 
A’ zsák’ kormos öbliben.

Egy ügyes fordúlatot tett 
A’ sudár test ’s könnyű kéz,
’S a ’ zsákot fejére húzva 
Rágta a’ daczos vitéz.
Még csak egy csapás ’s ledöntve 
A’ sötétlő szörnyeteg,
Sík fövenyre húll ’s dühödve 
Szégyenébe’ ténfereg.
’S bár ez mérgesen karmolja,
A’ gyors ifjú zsákba tolja, 
Büszkesége törve van 
’S fut czél és világtalan.
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Bámul a’ nép és kaczagva 
Szórja megjegyzéseit,
Mint betölté nagy testével 
Zongor a’ zsák’ öbleit.
’S győztös ifjú lángörömmel 
A’ magas tlirónhoz röpül,
Hol fejedelme’úri jobbján 
Lenke kedvmosolygva ül.
Nem hiú dics harcza’ bére,
Égi kéj lobban szivére,
Csók a’ d íj, mit kéjre gyűlt 
Mátka’ lángzó ajka nyújt.

Tóth h'órincx.

.1’ paradicsom* fái•
H erderto l.

Bevezetvén paradicsomába isten az em
bert, a’ paradicsom’ fái niegliajIának előtte, 
’s lombjaikat megingatván, mindenik ajánlá 
gyümölcsét az isten’ kedvenczének, ’s galy- 
lyai’ árnyékát enyhül. „Oh ha engem válasz
tana, mond a’ pálma, mellem’ gyümölcsei
vel táplálnám és nedveim’ borából itatnám. 
Leveleimből békés kunyhót alkotnék számá
ra ’s loinmbjaimal árnyaznam be.“ — ,Én virá
gaimmal fognálak elhinteni, mond az alma, 
’s legizletesebb termékeimmel enyhítenélek,'

így minden fái a’ paradicsomnak. Jeho
va nyájasan vezeté Ádámot liozzájok, meg- 
mondogatá midenik’ nevét ’s éleményt enge- 
de valamennyi’ gyümölcséből, kivéve a’ t u- 
d ás’ fáját.

,,A’ tudás’ fája!“ gondolá az ember ma
gában. ,,A’ többi mind csak földi táplálékot, 
testi éleményt nyújt, ’s ime ez, melly telke
met emelné, kedélyem’ erejét edzené, tőlem 
tiltva volna?“ Kissé elnyomá ugyan vágyait, 
de midőn a’ csábok’ szava hozzá szólalt, 
megizlelé a’ veszedelmes gyümölcsöt, melly- 
nek nedve maiglan szivünkben forradoz.

— Kicsin értékű mind az előttünk, mi meg 
van engedve; tilalmas után esdeklünk, nem 
akarunk az által boldogok lenni a’ mik va
gyunk; oltliatatlanúl szomjazzuk azt, mi fe
lettünk vagyon ’s köreinket meghaladja.

„Te az embernek felette nehéz tilalmat 
tevéi, mondának a’ szent lelkek, midőn isten 
vissza téré, mert mi nehezebb, mint a’ tudás
tól annak megóvnia magát, kinek észt adáj? 
’S ezért, tilalmadat áthágván, halállal fogod- e 
őt büntetni ?■ ‘

.Várjátok el csak mint fogom büntetni, 
mond a’ jósággal-teljes, magán a’ tévelygés’ 
után , melly bánat’ kínaival fogja öt szúró 
tüskék közt vezetni, egy más fához viendem, 
egy magasabb paradicsom’ fájához.

Egyveleg.

— Él e tműves  r é s z e k ’ m e s t e r s é g e s  
kővé v á l t o z t a t á s a ,  — Segato, Flórenczben 
liúzanios és fáradságos vizsgálódások után föl
fedezte azon mesterséget, mikép lehessen em
beri ’s egyéb állati, külső és belső részeket, 
még izmokat, véredényeket, fekélyeket is stb. 
egész tartalmokkal együtt, úgy apró rovarokat 
(insectumokat), plántákat stb. formáik ’s színeik’ 
fentartásával, kővé  v ál t o z t a tni ,  azaz, nekik 
kőnemű keménységet adni úgy, hogy márvány
ként kisimítható legyenek, ’s az időjárás és egyéb 
behatások’ ártalmainak is ellent állhassanak. A’ 
mennyit azon bizonyítványokból tudhatni, mel- 
lyeket több toscanai tudós többi közt Betti és Zan- 
netti boncztudomány’, ’s Targioni Tozzetti, és 
Gazzeri vegytan’ professorai adtak, Segato’ ké
szítményei szagnélküliek , ellenállának, mint 
érdekeltetek, az időjárás és nedvesség’ rontó 
hatásának, ’s az eredeti tárgyak’ természetes 
színeit, sőt némileg azok hajlékonyság át is meg
tartják. Nagyságok, valamint súlyok csak ké
véssé fogy úgy, hogy a’ nehézség majdnem az 
marad, mellyel e’ testek természetes állapatjok- 
ban birtak. A’ madarak’ tollai, a’ bőr’ szőrei, 
a’ halak’ uszószárnyai változatlan színpompá- 
jokkal tűnnek elő, ’s szilárdabban tapadva he
lyeikhez, mint az előtt. Kisebb állatok, mada
rak, kigyók, rovarok, ámítólag megtartják éle- 
tökben szokott magoktartását. Találtatnak Sega
to’ gyűjteményében több gyönyörű boncztudo- 
mányi készítmények, menyeket saját módja sze
rint szárított ’s keményített meg. Eddigelő ezen 
tökéletesbített múmia-készítés’ feltalálója csak 
egyes emberi testrészekkel ’s kisebb állatokkal 
próbálkozott; egész emberi holttestet még nem 
vett munkába, hihetőleg a’ tetemes költségek 
miatt, Minden esetre, úgy látszik, visszasze
rezte korunknak a’ régi egyiptomiak’ e’ részbe
ni nevezetes mesterségét. Bőven értekezik e’ 
tárgyról Pellegrini ügyvédnek 1835-nek vége 
óta már háromszor kiadott ezen ira ta : Della ri- 
duzione a soliditá lapidea degli animali scoper- 
ta da Girolamo Segato.

— A m e r i k a ’ f ö l f e d e z t e t é s e .  A’ 
kopenhágai királyi társaság jelenleg két érde
kes munka’kiadásával foglalatoskodik, menyek
nek czímök következő: 1. Antiquitates Britanni- 
cae et Hybernicae, mellyek egy egész gyüjte-
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menyét foglalják magokban az okleveleknek 
Nagybritannia és Irland’ régi történeteinek felvi
lágosítására ’s régi irlandi és scandinavi kézira
tokból vannak véve; 2. Antiquitates America- 
nae, vagy egyes adatok’ gyűjteménye, hasonló 
kéziratokból véve, mellyeka’10.századtól egész 
a’ 14-ig Scandinaviából Amerika’ fölfedezésére 
történt utazásokat tárgyozzák. Ezen második 
munkára nézve egy nevezetes körülmény érde
mel említést. A’ szóban forgó kéziratok t. i. két- 
ségbeliozliatatlan bizonyítványokat foglalnak ma
gokban , hogy Éjszakamerika a’ 10. század’ 
vége felé a’ normannok által fölfedeztetett, ’s 
a’ 11. 's 12. században több ízben volt megláto
gatva, azután pedig figyelem nélkül hagyva; a’ 
13. században ismét megtaláltatott ’s a’ 14-ben 
általok meglehetősen ismertetett. ’S így kétsé
get nem szenved, hogy Colombo Kristóf’ nagy 
vállalkozására ezek adtanak volt ösztönt; mert 
meg van bizonyítva, hogy ő 1477. némi ideig 
Islandban tartózkodott ’s itt kapott tudomást 
egy, tál az atlanti tengeren fekvő, nagy ország’ 
léteiéről.

— A’ mo z g á s i  s e b e s s é g ’ k ü l ö n b s é 
gei .  — Egy jó gyalogló minden másodperezben 
4 lábnyi hosszat halad; egy jó húzó ló , 12 láb
nyit; CO ló erejű gőzhajó, 13 l.; jó széllel evező 
tengeri hajó’ 19 1.; a’ szán elébe fogott iram
szarvas a’ jégen 261.; angol versenyező ló, 43 
1;; a’ szél, 82 1.; felriasztott nyál 88 1.; a’ hang 
1038 1.; 24 fontos ágyútoké 1300 lábnyi hosszat.

— K é r e l e m a’ n ő t e l e n e k  e l l e n  An- 
g o l o r s z á g ba n .  — Az Essex-Herold nevű újság 
az essexl megye’ férjtelen nőszemélyeinek egy 
különös folyamodását közli a’ nőtelen élet ellen, 
melly, állítása szerint, legközelebbi ülésben a’ 
parliament elébe fog tersztetni. Szavai a’ folya
modásnak: „ A’folyamodók úgy vannak meggyő
ződve, hogy a’ hosszadalmas nőtelen élet a’ cha
racter elrontja, fösvénységre teszi hajlandóvá, 
azábrázatOLhosszúvá változtatja, az orrot meg- 
csontítja ’s az életet megrövidíti. A’ nőtelen’ ha
lála az országnak távolról sincs olly hasznára, 
mint egy nagy sereg gyermek’ léte, kik nagy 
adóval terhelt ruhákban járnak, sokat esznek, 
mellyek ő felsége becsmesterének javára van- 
nak. Ezen szerzetesi elv’ következésében, a’

folyamodók 35. évöket érték el, a’ nélkül, hogy 
valaha kezök kéretett volna, ámbár minden tu
lajdonságokkal felruházvák , mellyek a’ közös 
életet kellemessé tudnák tenni. Hogy a’ makacs 
nőtelenség’ káros következései megelőztessenek, 
könyörgenek a’ folyamodók, hogy egy törvényja
vaslat fogadtassék el, mellynél fogva minden 
28 éven fölül levő férfiszemély, ki egy nő-es^ 
kiitt-szék előtt magát nőtlen élete iránt nem 
igazolhatja, egy B betű (Bachelor, agglegény) 
homlokára süttetvén, száműzetéssel büntettes- 
sék.“

— R é g i  v i l ág ’ b ö l c se s é g e i .  —I. Fé
lelem ’s rettegés gyenge lánczai a’ szeretetnek, 
menyeket ha elhárítottál, kik félni megszűntek, 
gyűlölni kezdenek. Tacm«.

II. Véleményem szerint senki sem lehet 
minden tekintetben dicséretes szónokká, ha csak 
valamennyi nagy dolgok’, művészetek’ ismeretét 
meg nem szerzendi. Mert az ismeretek’ bőségé
ből kell kivirágzania ’s dúskodnia a’ beszédnek, 
mi ha nincs meg, a’ szónoktól felfogott ’s beta
nult tárgy nem egyéb holmi üres, sőt gyermek- 
szerű szóváltásnál. Cicero.

III. Nincs nagyobb boldogsága a’ köztár
saságnak, mintha azok, kik mást bevádolnak, 
nem kevesbbé féltik nevöket, becsiiletöket, bíró
két, mint a’ bevádlottak éltöket’s jószágokat.
Cicero Verrcs ellen.

IV. Kívánatos volna, hogy a’ gonoszak go
noszakkal küzdjenek ’s magok magokat irtsák.
C icero.

V. Emberiség’ tiszte nyomorúságtól mente
ni meg a’ polgárok’ többségét, ’s előrelátásé ész
revenni , hOQ-y a’ polgárok’ többségének nyomo
rúsága a’ köztársaságétól el nem választható.
Cicero.

VI. Akarod az istenek’ engesztelődését? 
Légy jó. Eléggé tiszteli őket, a’ ki követi.
Sencea.

VII. Lehetetlen munkájában meg nem bot- 
lania, és gyakran nem hibáznia , ki tanítani 
kénytelen., mielőtt maga tanult volt. Cicero.

VIII. Soha senkinek igazságos oka nem le
het hazája ellen fegyvert fogni. C icero .

Közli *índődi.

8CT Élűre nem láthatott akadályok miatt a’ kir. postahivatalokhoz igen későn erkezven 
meg hirdetéseink, sokan a* távol lakók közűi nem fizetne««*: elo» annak. ;
mi több helyekről értesítetven ez iránt, első szándékunk ellet > .' - . -
d/ftivokat is nyomattunk, úgy hogy ezutani tisztelt előfizetőinknek u* tel. es szai 
példányokkal szolgálhatunk, meddig t. i. a’ felesleg szám la nem menteim.

A 7. Athcnaeumbol hetenként kötszer • úgymint ceolÖrlökőti és vasárnap , je lenik meg egy egy ív ; társából > a* F igyelm ezőből, m inden 
kedden egy iv. F élév i ára a* keltőnek helyben k ihordással, vagy kÓnvvárosr ú to n , havonként szállítva 4  ft. cp. ; postán , nyom tato tt bon« 
f«ét alatt 4 fi. 48 k r. cp. — Velinpeldanyok félévenként ö t húszassal drágábbak. — H elybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt#

XyoniDtik Hildán, a ’ magyar királyi egyetem’ ketüivel.
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M illy szomorú utakon keresik a* megelégedést sokan 's a* v ilág ' minden k e -  
csei és varázsai közt hánynak nem egycb é le te ,  mint iszonyú üresség, vagy 
fel nem ébredt plántalétel !

Crtr. Széchenyi István.

Különít üdétek.

A z  emlier szabad akarattal lévén felruházva, 
cselekedetei’ kútforrását önnön elhatározó 
lelkében viseli. Ezen elhatározás indító o- 
kokból történik, inellyek vagy a’ lélek’ bel
sejében feneklenek, vagy külső befolyások
tól származnak. A’ belső indító okokat a’ 
dolgokról szerzett forralom, azaz, ismeret 
teszi; a’ külsőket helyzetünk, különbféle vi
szonyaink , szükségeink, érzékiségünk igaz
gatják. Különbözők lévén tehát fejenként 
az ismeretek, különfélék a’ külső befolyá
sok és behatások: önkényt megfogható, mi
ért jelenkezik ugyan azon dolog, vállalat kö
rül sokfélekép az emberek’ akaratja. De 
más részről az is bizony dolog, hogy az em
ber társas viszonyokban él; polgári, egyhá
z i, tudományos, egyesületi ’s más állapo
tokban. Minden társaságnak pedig van egy 
közös czélja, mellynek elérésére a’ különb
féle akaratoknak egyesülniük kell. A’ czélt 
eszközök nélkül el nem érhetni, ’s miért é- 
pen ezek ’s nem mások alkalmasbak annak 
elérésére, indító okoknál fogva határozhat
ni csak el. E’ szerint kell lenniek köz in

dító okoknak ’s belőlük folyó közakaratnak 
is. — Ki a’ köz czélra közös eszközökkel tö
rekszik , az rendes részvevője a’ társas ér
deknek; kiilönködő pedig, ha a’ többségtől 
elszakadván, önszabta utón indul. A’ kü- 
lönködés tehát nem egyéb, mint az önaka
rathoz szoros ragaszkodás akkor i s , midőn 
a’ társas érdek társas akaratot kíván. A’ kü
lönítő dő nem áll mindenkor ellene a’ köz 
czélnak, sőt jobbára ő is arra tör, vagy leg
alább törekedni látszik ; hanem a’ czélhoz 
vezető köz utat roszalván, kívüle futja pá
lyáját. Vizsgáljuk már példákban a’ kiilön- 
ködés’ némelly nemeit, jó és rósz oldalaik
kal együtt.

Van alszerü ’s nevetséges, van fentebb 
és komoly különküdés. Vegyük a’ kül ső 
v i s e l e t é t .  Ez magában csekély tárgy, 
mellynek fő alapja természeti szükségen é- 
p iil, mellékes a’ szokástól fiiog. Fő czélja 
az idő’ viszontagságai ellen védni a’ testet, 
mellesleges a’ tetszés. A’viselet ugyan, leg
alább Európában, kivált a’ csinosbult rendek
nél, változó; de épen ez adhat ’s ad is kii- 
lünködésekre alkalmat. Van , ki ha nem fél
századdal , de egy nemzetségi korral hátrább 
áll öltözete’ szabására nézve, ’s kiválik sor-
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sósai közfii; nyakkendőjét ma is olly vasfa
jon köti, mint hajdan nyalka tohorzó káp- 
láraink. Amott e jy  jondolkodó fő mecryen 
a’ rendes úton kívül andalojva, szétfoszlott 
kabátja’ mindejyik zsebéből ejy-ejy kendő 
fityejvén ki; e jy  örej úr bálláj előtte szin
te a’ nem rendes ösvényen, ma jyar já la  öl
tözetben, mellynek eredetiét az 1792-diki 
koronázáskor jelen volt fő urak’ festett ké
pein láthatja a’ ke jyes olvasó. Ezen ’s ha
sonló különködéseknek ejyéb jó oldalát ha
marjában nem lelem, minthojy talán az iz- 
jékonyabb vérű nézőket kellemes mosolyra 
jerjesztik, vajy ama boldoj hajdan-időkre 
emlékeztetik. De hojy az illy különködő 
viseletfiek nem ritkán a’ társas életben ide- 
jenekül nézetnek, ’s jyakran a’ nálok érde
milej alábbvalúk után rendeltetnek, vajy is , 
hojy kiilsejökről belsejükre tétetik követ
keztetés , az csakujyan e’ kiilönködésnek 
rósz oldalul szóljál. De térjünk komolyabb 
doljokra.

T á r s a l k o d  ás i  k ü l ön  köd és. Társas 
élet által szüvetsé jbe állván az emberek, haj
landókká lesznek az e jymáslioz alkalmazko
dásra. A’ viszonyos alkalmazkodás lassan
ként szokássá válik, ’s bizonyos rendet állít 
fel a’ társalkodási életben. A’ társasájok 
sokfélék, kisebb és najyobb terjedelműek, 
al és felsőbb rendűek lévén, a’ bennök me j -  
alapított szokások is különbözők. Ha már 
valaki azon társasá jn a k , mellyhez szorosab
ban tartozik, bevett szokásait mejv e ti, ’s 
más ejyesületbeli vajy ejészen saját cse
lekvésmódot követ, méltán kiilöncznek tar- 
tatik. Ollyan volna, ki az európai vajy ha
zai tisztelkedés helyett afrikait jyakorlana, 
Vannak ujyan, kik eltérvén a’ sokasájtól, 
sajátsa jós módjokkal tűnnek ki, ’s kiilün- 
ködésök szinte kedvelteti m ajá t, sőt néha 
ollyanok, kiknek, mint mondani szokás, a’ 
nyersesé j  is illik ; de ezek ritka madarak, 
Genie fő, ú jy  tartja a’ közvélemény< illyes 
vonások nélkül ritkán létezik, ’s ennek kité
réseit készek va jyunk elnézni: de a’ köz el
me szabja maját a’ közünséjliez, vajy tűr
je csendesen, ha kiválaszkodásáért nevetsé j  
és mejvetés érendi.

R a n j b e l i  kiil önköd és. Hála az 
e jeknek , hála az ész’ vilá jító fáklyájának! 
érteni kezdi a’ najy közünséj, hojy nincs 
valódi becsület érdem nélkül; érteni kezdi ,

hojy ranjban nem a’ hiú fényt, hanem az 
erényt kell tisztelnie. Vannak mindazáltal, 
kik majokban tiszteletre méltó érdemet nem 
jyanítván , azt holmi külsőséjekkel, miilye
nek: születés, birtok, czím, jondolják elér
hetni , ’s ezek’ rovására ma jókat a’ más ren
dűek’ társasá jától elszakasztván, kívánnak 
fényleni. És itt alapul a’ ranjbeli külön- 
ködések’ főoka. A’ valódi érdem nem vá- 
laszkodó , hanem barátja a’ népszerűsé j-  
nek, melly az erényen épült tekintetet nem 
csökkenteni, de nevelni szokta. Mi j  a’ 
ranjbeli ’s születési kiváltsájaiban elbízott 
némi liidejséjjel visszataszítja az alsóbb 
rendüeket; a’ népszerű méltósá j  ke jyes le
ereszkedéssel emeli őket majához, ’s midőn 
amannak minden ideái saját énje’ kisded 
körében kerin jenek ; emez szóval, példá
val, biztatásaival ’s közmunkálatival a’ kö- 
zönsé je t kerin je ti m aja körül.

É r d e k i  k ü l önködé se k .  Mit értek 
az érdeki különködések által, példákban a- 
karnám kifejezni, — E jy  menye töltést akar 
a’ vízáradások ellen készíteni; de fő uradal
mainak , vajy közbirtokossánainak ejyike 
nincs a’ jó szándék mellett, mivel köz kült- 
séjnel kellene a’ dolonnak véjre hajtatnia, 
az ő földeik, léteik pedij töltés nélkül is 
mentek a’ kiöntésektől. — Tajosztályt siir- 
je t  a’ közbirtokosok’ najy része, de ejy 
tűzzel-vassal ellenzi; mert a’ lé ji gazdálko
dást tartja lejjobbnak — majára nézve. — 
Némelly üjyvéd idő-, sőt törvényszerűnek is
meri ujyan , ho jy  ma jy a r nyelven folyjanak
a’ perek , de mé j  i s ....mert nem tud ma jya-
rul, E’ példákból, mellyek’ számát véjetlen 
v é jij szaporíthatni, ú jy  vélem , kitünhetik , 
mit értek az érdeki különködések által. De 
ezek mind olly neműek, mellyek a’ köz jó
létet, boldojulást, ipart hátráltatják, ’s nyil
ván tanúk, mennyire hatalmas indító ok em
berre nézve az önzés. Vannak azonban kii- 
lönködő érdekek, mellyek más osztályba tar
toznak. Tudniillik a’ n a jy  társasáj , mellyet 
nevezzünk orszájos társasá jnak ; más ki
sebbekre oszlik fel, miilyenek a’ kerületek, 
mejyék, vidékek, városok, falvak ’s ejyes 
családok. Mindezeknek üszvesen van ejy 
köz-érdekök, mellyet a’ status’ czéijával azon- 
e jynek mondhatunk ; de azon köz-érdek kii- 
lünkiilön utakon mozdítatik elé, ’s ennél foj- 
va kell lenni különös érdeknek is. Ha to-
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vábbá ez ama’ közönségesnek alája van ren
delve, ’s azzal nem ellenkezik, sőt segédül 
és eszközííl szolgál neki, úgy dicséretes és 
fentartandó ; mihelyt pedig amazt gátolja, 
vagy épen ellene tör, kárhozatos és kiirtan
dó. Például: egyik vidéknek érdekéhen van 
különösen a’ gabonatermesztés, másiknak a’ 
szőlőmivelés, ismét másiknak a’ bányászat, 
íme ezek mind külön érdekek, de a’ közön
ségre , úgymint az általános iparra ’s az eb
ből jövő köz-jólétre czéloznak. Ellenben 
egy megye elhárítja önhatárától a’ kiáradá
sokat, de annál nagyobb erővel iitteti azo
kat vissza a’ szomszéd atyafi megyékre. E- 
zen különködö érdek mennyire egy oldalról 
hasznos, annyira, vagy még ártalmasabb a’ 
másikra, ’s így az egész nem nyere semmit. 
Hasznos gazdálkodás esőtlen nyáron a’ pata
kot elfognod ’s szoinju léteidre árasztanod; 
de ha az által a’ nagyobb vidék’ szükségeire 
állított malmoktól elvetted a’ vizet, a’ köz
jónak ártottál. Innét láthatni, hogy az alá
rendelt egyes érdekek csak annyiban hely
benhagyhatok , mennyiben a’ köz jólétet elö- 
ruglatják, vagy legalább nem akadályozzák 
’s míg ezen idea: nincs személyes jólét kö
zönséges nélkül; vagy más szavakkal: míg 
a’ személyes boldogságot alá nem rendeljük 
a’ közönségesnek ; míg, mondám, ezen idea 
nem honoséi meg valamelly nemzetben, ad
dig lehet ugyan elszórt jeleit látni egyes ta
gok között a’ polgári jólétnek, de az egész 
nép’ boldogulását hiába keresnők.

Tudománybe l i  ki i lönkö(lések.  Se
hol sincs talán nagyobb divatban a’ külön- 
ködés, mint a’ tudományok’ körében. Itt 
nyílik meg az emberi ész’ munkálkodásinak 
legszabadabb országa ; tudnivaló, néminemű 
kivételekkel. Mert vannak még ágai a’ tu
dományoknak , mellyeket minden oldalról sza
badon űzni, vizsgálni, megtámadni ’s védel
mezni lehet. És ha valahol, itt mondhatni , 
a’ kiilönködés maga helyén vagyon. De csín
jával. Mi által tudniillik gyarapulnak az is
meretek, surlódnak az elmék, új találmá
nyok, felfödözések eszközöltetnek, balítéle
tek ehárítatnak, helyettek józan gondolkozás 
áll elé, mind ezen módok, bár mi különkö- 
dőknek tessenek a’ mindennapihoz szokott 
elmék előtt, bizonyára jeles, sőt eredeti ne
vet érdemlenek. Kopernik új égi rendszeré
vel különködö volt eldődeire nézve ’s kor

társai előtt. Newtonnak egy csekély körül
mény különös találmányra nyújta alkalmat. 
Kant, a’ critica philosophia’ alkotója, Hali- 
neman, a’ szenvedő emberiség’ gyámatyja, 
nem a’ legnagyobb kiilönködők-e ? Mondhat
ni, kiilönködés nélkül nincs tudományos elő- 
lialadás, nincs eredetiség. Igaz, vannak 
nem leleményes, nem teremtő elmékben is , 
kik új ideákkal lépnek fel; de mennyi való
ságot lehessen nekik tulajdonítani, az idő 
majd kitünteti. Első nagyságú csillag gya
nánt villan elé némelly elmetünemény, és 
szemeket kápráztatva szórja sugarait; de 
kövessük csak figyelmünkkel: íme bolygó 
tüzként elpattan, ’s hideg salakká válva húll 
a’ földre. Nem mind arany, a’ mi fénylik. 
Innen van, hogy a’ jelen kor gyakran téved 
ítéleteiben, ollykor annak tömjénezvén, kit 
az utóvilág feledni fog, ’s részvétlenül fo
gadván a’ lángész’ tüneményeit, mellyeket 
felérni ’s méltánylani csak a’ jüvendőség ké
pes. —

(V ége a’ jövő számban.)

Czuczor•

.P  h i t .

Ha reményid’ árboczát 
Sors’ viszálya széttöré,
Nézz a’ csillagok köré —
Ők lesznek vezéreid,
Ha szivedben él a’ hit.

De kit álbölcselkedés 
Hitben is megingatott,
Az vihartól hányatott,
Tévelyeg vezértelen, 
Önmagába’ sincs jelen.

Néki túl síron ’s időn 
Nem csillámuk enyhe fény,
Ég és üdv agyköltemény,
’S minden szent a’ föld felett: 
Álom ’s csába képzelet

őrizd szíved’ istenét! —
Hogyha lelked csüggedez, 
Híven ápol ő ’s fedez, 
Szánakodva nyújt kezet,
És örök csendhez vezet

Bajza.
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.irá n y h a jú  Janika.

N ovella.

Ünnepélyesen zúdultak meg a’ kéttornyú 
Sz. András’ ércznyelvei, ’s Rév-Komárom’ né
pe ájtatos mohósággal sietett a’szent kopor
sót bámulni. Komárom azon időben, melly- 
böl elbeszélésünk merítve van , szabad város 
volt ugyan már ’s terjedelmére nem kisebb 
a’ mostaninál, de mind külső alakjára, mind 
lakosi’ öltözetére , szokásira ’s erkölcseire
jóval különbözött a’ mostanitól.------Nyílt-
keblű őszinteség- ’s egyszerű piperétlen szí
vesség lakozott a’ város’ vendégszerető fa
lai közt ; hideg fesz , visszataszító bizal
matlanság , sértő gúny ’s kívül mosolygó, 
rejtve kaczagó kár-öröm, a’ fonák etiquette’ 
ezen emberiségölő udvari kísérete, szintolly 
ismeretlenek valának, mint a’ párisi szöve
tek ’s külföldi divat’ lengeteg piperéi. — A’ 
kéttornyú öreg, tiszteletes kőtömeg, sz. And
rás’ térés egyháza fenálla már akkor is, azon 
különbséggel, hogy mostani tömpe tornyai 
akkor magas nyulánkok valának ’s ujabbkori 
festvények nem tarhazák tömérdek boltozatit. 
A’ tér’ közepén álló Szentháromság-oszlop 
szinte helyén álla már, ’s körűle pergő nyel
vű, bőzengzetű kofák akkor is gyümölcsöt, 
főzeléket, ’s a’ magyar városokban saját czi- 
gány- vagy vásári-pecsenyét árultak, A’vár
kormány’ gondjai által csinos ’s tiszta séta
térré változtatott várvidék , hol most rend
szeresen ültetett fasorok katonai rendben ’s 
vidámzöld formaruhában állanak, nem vala 
még házaktól üres, ’s a’ város a’ vár felé 
tovább terjede mint jelen korunkban. A’ vá
ros’ útczái nem rendetlenebbek mint most; 
a’ kövezet kevéssel roszabb, de a’ házak’ 
nagy része sokkal dísztelenebb, az ablakok 
és ajtók kisebbek’s egyenetlenebbek; a’cse
réptető kevesebb számmal, átaljában az épü
letek’ külső ’s belső elrendezése nem any- 
nyira díszre ’s a’ szemnek olly jótékony 
rendre és symmetriára, mint szabálytalan 
honi kényelemre számítva. A’ mostani kal- 
váriadombon, mellyet a’ vallásos buzgalom 
közelb időkben ujíta meg, hosszú szakállú ősz 
remete lakott, a’ városvégi gyermekek’ ijesz
tője , ’s a’ cselédek közt és fonó házakban 
sok érdekes mesének hőse, ki a’ számára 
buzgó hívektől küldött eleség és bor helyett 
olvasókat, apró feszületeket ’s nyár’ idején

a* kellemes!) ’s fürgébb leánykáknak virág
bokrétákat is osztogatott. — Hlyen vala Rév- 
Komárom 1763k év’liusvét-szombatján délután 
három órakor, midőn sz. András baltornyá
nak ércznyelvei zúgni kezdének, az ájtatos 
népet istenimádásra intők, mély, ünnepélyes 
és lélekrázó harmóniával.

Míg a’ harangok zúgtak,’s a’nép, azon 
hevülettel keblében, mellyet a’ vallásos ér
zelem’ poesisének nevezhetni, csoportosan 
hullámzott a’sz. koporsóhoz: egy oldaloltár e- 
lött szerény alázatban imádkozó leányka tér
dele. Mint finom, fiatal, ártatlan arczvonásiból 
’s teste’ ép, fris, szellemi-könnyed ’s egész
ség’ világival elhintett idomiból látni le- 
hete, tizenhetedik évét alig lépheté túl. A’ 
mondott kor’ divatos öltözete fedezé göm- 
bölyeg tagjait. Játszi fodros hajfürtök szép 
nyaka körül lebegve, ’s rózsa- vagy égszinn 
habos-selyem ruha, melly hószinű nyakát ’s 
alabastrom-vállait kitüntetlieté, hihetőleg fes- 
tőibbé ’s jelen korunkhoz szokott szemekben 
érdekesbbé telieíék e’ tökéletes alakot. De 
a’ leány’ haja fel vala fésülve, egy csomóba 
kötözve feje’ tetején ’s gazdag gyöngypártá
val kerítve; nyaka aranycsipkével szegett, 
zöld fehér és veres-tarka kendővel egészen 
eltakarva, karcsú derekán fűzött magyar- 
váll, mellyet ifjú tiiztől emelkedő mellhal
mai szétpattanással fenyegettek; gömbölyeg 
karjait finom fejér ing fedezé, drága, úgy 
nevezett apácza-csipkével szegetten, gazdag 
karszorítúkkal, melly könyökén alól a’ síma 
fehér bőrt ’s a’ gömbölyű idomot láttatá, 
’s ettől fehérségre nézve megszégyeníteték; 
ezen alúl nehéz anyagú, bő és sok ránczú 
kék kapiuka-szoknya, szép mivü keskeny a- 
ranycsipkével, és szinte csipkével három osz
tályra választott ízletes, kurta, világos szí
nű selyem kötényke ; falatnyi lábain félarasz
nyi magas sarkú, aranypillangós piros czipo, 
melly a’ különben is karcsú nem alacsony le
ányt magasbnak tiinteté elő , mint valóban 
volt, ’S e’ szép leány H a j na l ’ gazdag ke
reskedő’ egyetlen leánya vala, ’s a’ szom
szédság és az egész város a r a n y  ha jú  J an 
k á n a k  nevezé őt, ingerlő szépségű hajára 
’s gazdag örökségére egyaránt czélozva e’ 
kitétellel.

A’ leány hosszasan, ’s mint látszek, igen 
buzgón imádkozék. Azonban nem azon esz
mélet nélkül buzgó ’s mozgiíuyképen ajkrnoz-
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írató ájtatosság vala elöntve rózsás arczu- 
latján, millyet öregebb nőnemű imádkozó
kon , kivált e’ korban olly gyakran lehete 
látni: hanem némi költői elragadtatás, melly 
szép ’s lelkes arczvonásit még szebbek- ’s 
kellemesbekké tévé. ’S a’ lyányka’ imád
sága nem vala földi befolyás nélkül ; mert 
hol egy tizenhét évű leány, ha legártatlanabb 
i s , kinek ájtatosságát a’ szívnek egy földi 
dobbanása ne zavarná? Ő Lászlóra gondolt 
’s lelke’ minden vágya, szűz keble’ minden 
kérelme azon egy gondolatban olvadt össze, 
hogy Lászlójáé lehessen.

Imádságát végezvén, fölállott, illedelme
sen szedte rendbe csinos ruhája’ ránczait, ’s 
távozni akart. Most egy halvány sötét alakot 
pillanta meg háta mögött állani, ki egy osz
lophoz támaszkodva merőn fiiggeszté reá vil
logó szemeit. Megmagyarázhatatlan borza
dás futotta végig a’leány’ kebelét. Sietve tá
vozott a’ félelmes körből. A’ halvány ember 
égő tekintettel üldözé egész az ajtóig ’s egy, 
oldalajtón eltűnt.

A’ templomajtó előtt egy sápadt szo
morú ifjú várakozott, ’s olly bizodalmas ’s 
még is olly tiszteletteljes szemekkel pillamla 
eléhe a’ kilépőnek, mint egy jól ismert an
gyalnak, de ki nem földi óhajtások’ tárgya. 
Az ifjú nem úgy vala öltözve, mint azon 
korban a’ magyar ifjak ; fürtös haja, mezte
len nyaka, nyílt mellénye, pongyolán csiig- 
gö bő köpönyeg testidomi körűi, külföldi 
szabású fekete selyem kalap fején, ’s sze
mében és arczvonásin némi műveltebb kife
jezés , mint az akkori durván becsületes ma
gyar ifjaknál látni lehete, első tekintetre 
azt gyanítaták, bogy az ifjú vagy külföl
di , vagy legalább külföldön szedte föl vise
letét , ’s egy azon íiatal hazafiak közűi, ki
ket a’ tudomány’ szomja külföldi fő iskolák
ba ragadott. Ajkai lassúdad hanggal bocsá- 
ták-ki a’ „Janka“ nevet, midőn Janka előt
te ellebegett. Janka egy boldogító pillan
tást vetett reá, ’s tova tűnt a’ néptömegben. 
Az ifjú pedig még egy ideig álmodozva a’ 
templom’ ajtajában álla. Sűrűn tolongott a’ 
tarka nép jobbra és balra — de ö semmit 
sem látott többé.

László régóta szerette Jankát, de csak 
titkon ’s remegve a’ fölfedeztetéstől. Mert 
László szegény volt, alig egyebe a’ nyílt ér
zelemnél, meüyet áldó természet-anyja ön

tött kebelébe; nyílt eszénél, mellyet külföl
di iskolákon azon korban ritka fokra müveit; 
’s gitárjánál, mellyel költői gondolatit ki
sérni szokta. Szegény volt tehát ’s e’ fölött 
calvinista is. Janka’ atyja, az öreg Hajnal, 
egy dús gazdag ’s vakbuzgó kereskedő , tel
ve kora’ előítéleteivel, kinek pénz istene, 
babona vezére ’s most pénze után családja’ 
fölemelése vala egyetlen ügyekezete.

Néliáiu hét tölt el Hnsvét óta ’s a’ dol
gok régi állapotban maradtak. Janka sütött 
és főzött, varrott és font, mint a’ házi rend
tartás kivárná, de gondolati mindig egy 
tárgyat kerestek; ha danolt, dalait csak 
Lászlóhoz intéző ; ha liázi_ dolgait végzé, az
ért végző jó l, mert Lászlóra gondolt ’s le
estek kezei, ha meggondoló (árhatása’ le- 
hetlenségét. Az öreg Hajnal pedig napon
ként megszámlálta pénzes erszényeit, elment 
a’ reggeli, el az esti ájtatosságra, estvén
ként kiszívó az izmos tajtékból török dohá
nyát , ’s korán dőlt puha vánkosi közé. — 
Vecsernyék’végével László mindenkor a’ tem
plomajtóban álla ’s gyakran látá keble’ bál
ványát. Ez vala a’ szerelmesnek istenitisz
telete. -v,

Világos júniusi éjszaka volt; az ég fel
hőtlen ’s szokatlanul derült; a’ hold’ platina
golyója titkosan merengve nézett le alvó 
föld-urára, ’s halvány sugarai tündéri fényt 
Ilimének a’ Duna’ habfodros tükrére, ’s a’ 
még akkor műveletlen, borzas Dunasziget’ 
szomorúfüzeire. — Szent András’ tömérdek 
tornyai, más tetőkön magasan fölülemelked- 
ve, ünnepi világításban meredtek föl a’ tisz
ta , csöndes légtengerbe, mellynek a’ nap
pal’ zajától ’s poraitól nem zavart éji űrén 
lanyha szellőcsókok susogtak keresztül. A’ 
komor unalmas arczú éji őr azt gondoló, hogy 
minden teremtmény alszik városszerte, ki
véve őt ’s a’ torony’ baglyait, mellyek ré
mes éneket huholtak a’ födél alul ’s az éber 
kutyákat, mellyek a’holdvilágot ugaták irigy 
indulatjukban. De az éji őr nem jól tudó, 
mi történik felül a’föld’szinén, ’s belül a’há
zak’ kerítésein. Fenn ugyanis, a’ két torony
közti magas, keskeny erkélyen, melly egyik 
toronyból a’ másikba vezető átjárásul szol
gált , egy halvány alak álla merően ’s moz
dulatlan , ’s a’ hold’ sugarai még sáppadtabb 
színt ruliázának különben is halvány arczu- 
latára. Szemeiben tűz ege , de nem azon
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természeti bájos láng, mellyet az ifjúság’ 
rózsakora a’ szemekbe fölidézni szokott; ha
nem egy más, sajátnemű tűz, melly annyira 
különbözött amattól, mint a’ holdvilág-’ hideg-, 
kísértetes fénye a’ jóltevö nap’ meleg- sug-á- 
ritól. A’ halvány alak’ lelkén heves indulat 
látszék küzdeni; sárg-a arczán szenvedélyek’ 
borúja, keble erősen dobog-ott, öklei össze
szorultak , ’s fog-ai’ csikorg-ása rémes kettős
dalt ada a’ feje fölött liuholó bag-oly’ éne
kével. Mert átnézve az alvó város’ telkein, 
mellyek a’ mag-asan álló’ szemei előtt föld
abroszként kiterítve valának, az öreg- Haj
nal’ házi kertében szerelmes párt láta an- 
dalogni. A’ hold’ sug-ári arany fürtökkel ját
szadoztak , ’s a’ halvány ember meg-ismeré Jan
kát, ki most nem a’ divat-parancsolta feszes 
öltözetben, hanem bájoló pong-yolában, le
eresztett, szabadon leng-ő hajakkal, csiigge 
ifja’ karjain. — A’ halvány férfi’ szivében ször
nyű indulat lángolt fel , féltés kezdé tépni, 
minden ördög-évei, keble’vulkánját; ’s a’ tor
nyot elhag-yni, a’ lépcsőkön lerohanni, ’s a- 
zon háznál termeni, hol a’ szerelmes jelenést 
látá, néhány rövid perez’ munkája volt.

Az öreg- Hajnal’ hálószobája mindenne
mű kényelemmel el vala látva, de a’ mai kor’ 
kivánatinak minden nyoma nélkül. Egy kár
pitos fedeles ágy, sötétkékre festett, de ki 
nem simított fából, mellynek négy szögletét 
megaranyozott gombok , oldalait pedig dur
ván faragott ’s aranyozott virágok ékesíték, 
szörnyű sok vánkossal ’s párnával megtöm
ve , mellyekbe egészen elsűlyedtek az alvó 
öreg’ izmos tagjai ; erős tölgyfa asztal, 
sima veres márványlappal fedezve; czifra- 
ságokkal terhelt pohárszék ’s vastag virágos 
selyemmel vont nehéz és ügyetlen pamlag ’s 
karszékek valának a’ ház’ bútorai, mellyeket 
télen át egy terjedelmes zöld cserépkályha 
melengete. ’S e’ szobának «ajtaja, éj’ idején, 
szokatlan órában csikorogni kezde.

„Ébredj föl, alvó ősz apa!“ monda egy 
mély tompa hang az ágy előtt.

Az alvó házi gazda felriadt kövér álmai
ból’s álmos-boszúsan kezdé dörgölni szemeit; 
de meglátván egy halvány alakot ágya előtt , 
égő gyertyával kezében, mellynek sárga bá
gyadt világa egész szobát föl nem világít
hatván, az ágy között hinte csupán erőtlen 
rezgő sugarakat; rémület fogta el keblét ’s

nagy izzadság-csüppekben fürdő mellére sű
rűn kezdé szórni a’ keresztet.

„Ébredj fül, alvó ősz apa! — ismétlő 
a’ mély, tompa, de már emberibbnek ’s is- 
meretesbnek tetsző hang — leányod a’ k«ír- 
hozat’ karjai közt v«m ! egy csavargó nyomja 
csókjait ajkira, egy csavargó ölti karjait nya
ka körül!“

Az ősz házi gazda az intő emberre fiig- 
geszté szemeit, ’s ebben Anselinot isméié 
meg, az olaszt. Felső ruháját magára ránt
va, némán bizá magát a’ halvány ember’ 
vezetésére, ’s ez őtet egyenesen a’ kert
be vezeté. Innét gitár’ reszkető hangjai 
zengének az érkezők’ elébe; a’ teljes pom
pájában díszlő rózsalugas alatt ült Janka, 
ön fürtjei’ aranykoszorújába rejtve angyal- 
arcz.át a’ szerelem-részeg László’ csókjai 
elől, ki gitárja’ kíséretével esenge kölcsön 
szerelemért:

Hol kettős Dunának 
Zúgnak árjai 
’S szélesen csapongnak 
Szőke habjai:
Ott nyilik virágún’
Legkedvesbike,
Oily szelíd - szerényen,
Mint az estike.

’S míg kettős Dunának 
Zúgnak árjai 
*S szélesen csapongnak 
Duzzadt habjai:
Keblemen viharzik 
Lángzó szerelem;
’S vagy menny kél belőle,
Vagy kín ’s gyötrelem.

Könnyeim peregnek 
A’ Dunába le,
’S hiában peregnek,
Medre már tele.
Lányka! jaj nekem, ha 
Szíved is tele 
’S hű szerelmem abba 
Nyílást nem lele.

Dörgő hang szakasztá félbe az éneket. 
Janka elsápadt mint holdvilág, ’s remegett 
boszús atyja’ színe előtt, mint feje fölött a’ 
nyárlevél. László borzasztó szid«almak és fe
nyegetések közt tiltatott ki a’ házból.

Ez idő óta gyakran lehete az öreg Haj
nalt ’s Anselmot tanácskozva lelni. Azon 
makacs dacz, melly durva ’s elhízott lelke
ket elfoglalni szokott, valahányszor számié-
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kaikban nem reménylett akadályra bukkan
nak, ragadd meg- lelkét, ’s segített Ansel- 
mo’ jól kiszámolt tervét előmozdítani.

,,E’ semmirekellő lantpengető! e’ me- 
részli tehát botorul kinyújtani leányom után 
kaijait ? e’ csavargó! — monda beszélgetés 
közben Hajnal u r ; — de a’ leány el van 
zárva ’s nem látja isten’ egét, míg illő vő
legénye nem akad; a’ fattyára pedig hajós- 
legény iin várakoznak kemény evezőlapátok
kal, ha merné házam’ körében gyáva lantját 
pengetni! — mennyi hálával tartozom ke
gyednek, tisztelt Anselmo!“

, Kötelességem tevém , édes barátom ’s 
atyámfia! — válaszolt Anselmo — De a’ go
noszt gyökerestől kell kiirtanunk.*

,,’S hogy tehetjük ezt ? “ kérdé Hajnal 
azon buta arczkinyomással, millyet a’ babo
na nyújt áldozatinak.

, Köztünk maradjon a’ szó, barátom ’s 
atyámfia! én tanultam az olasz földön né
mi dolgokat, miket itt rajtam kívül senki 
sem tud. — Isten’ segedelmével minden jól 
lesz. Fő dolog az imádság. De az imád
ság sem egyforma, sok függ helytől , idő
től, körülményektől. Legfoganatosb az első 
regsziirkiiletkor , midőn a’ virág kinyitja 
kelyliét imádni teremtőjét, a’ fülmile kinyit
ja hangos torkát magasztaló énekekre, ’s az 
egész természet kinyitja kebelét egy nagy 
végtelen imádságra.*

Ezek sokkal költőikben valának mond
va, mintsem Hajnal ur értené, de annál job
ban figyelmeze.

, A’ hely szinte igen sokat tesz. Foga
natos!) az imádság a’ templomban, vagy te
metőben , mint magányos bűnösök’ házainál,
de legfoganatosb...... mit gondolsz, szeretett
barátom ? *

Hajnal ur’ ajkai nyitva valának, de nem 
szólásra, hanem bámulás és várakozás miatt.

,Én úgy tanultam Olaszországban, hogy 
azon esetekben, midőn a’ szivet bűnös in
dulatoktól kiürítni szándékunk, legfogana
tosb az imádság egy toronyban , a’ nagy ha
rang alatt. A’ harang’ kelylie szent mennye
zet az imádkozó fölött, ’s ha imádság’ végé
vel annak ércznyelve megkondul, jele, hogy 
imádsága meghallgattatott.“ —

Egyszerre meglőn az egyezés, hogy hol
napi napon, első regszürkületkor, midőn 
a’ kakas először kukorít, Hajnal ur, szép

leányostul szent András’ egyháza előtt fog 
állani, a’ dologról senkinek egy szót sem 
szólani, ’s Anselmót elvárni.

Borongós komor éj járt vége felé, az 
ég’ szőnyegén egy csillag sem ragyogott; 
kemény szélvihar zúgott be a’ kéményen, ’s 
úgy tetszett, mintha a’ hajnal e’ napon nem 
is akarná kinyitni rózsás kapuit. De az ö- 
reg Hajnal fölkele azért meleg ágyából, ma
gára szedé aranyzsinóros világoskék menté
jét ’s dolmányát , hasonlószinű czifrázatú 
nadrágját, nehéz eziist-sarkantyús ’s görbe 
hegyes orrú kordován csizmáit; fejébe nyom
ta prémes kalpagját, mellynek tetejéről a- 
ranysallangos veresposzió-tölcsér fityegett 
a lá ; kezébe vévé ezüstgombos vastag nád- 
pálczáját, ’s indulásra készen állva, durván 
ragadá kézen a’ remegő Jankát. — Utjok sz. 
Andráshoz vitt, ’s ott állának egyideig ke
mény' széllel harczolva, melly itt erősben 
űzi játékát, mint a’ város’ bármellyik részé
ben. Nem sokára megjelent halvány útmuta- 
tójok a’ toronyba. — Hajnal ur és szelíd Jan
ka egyaránt borzadtak , az elsőt azonban 
vigasztald azon tudat, hogy a’ lelkek’ órája 
régen elmúlt.

Nem kevés fáradsággal lépdeltek a’ íe- 
kervényes lépcsőkön, míg a’ nagy harang’ 
teremébe jutának, A’ torony’ egész belsejét; 
elfoglald e’ terem; benne semmi egyéb, mint 
tömérdek faalkotmány, mellyről a’ harangok’ 
érczterhe függött; belőle semmi kijárás, mint 
azon egy, mellyen reggeli vándorúik bejö
vének , ’s ez nagyterűd vasajtóval ellátva ; 
és még egy lépcső a’ torony’ csúcsába, hol 
huholó bagoly család lakozott; minden ol
dalról egy egy nyílt ablak, rémítő magas
ságban ; alatt az alvó város, zaj nélkül, ón
álomba merülten nyúgovék, E’ helyre veze- 
té Anselmo Hajnal urat.

„A’ leánynak kiin kell maradni az ajtó 
előtt, míg imádságunkat végezendjiik“ sugá 
fülébe. ’S a’ remegő leány, atyja’ parancsá
ra kün marada az ajtó előtt.

„Borulj a’ nagy harang alá — monda 
most Anselmo — ’s végezd buzgón imádságo
dat.“ És Hajnal, kinek minden érzékét meg- 
tompítá a’ babonás félelem, némán engede 
a’ felszólításnak ’s a’harang alá borult. Most 
Anselmo egy szökéssel kün vala a’ teremből.

Hajnal ur hallá, mint csikorognak a’ 
vasajtó’ sarkai, mint zörög az öt bezáró kulcs.
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Fölpattant ijedtéljen’s még1 többet halla. Hal
lá leánya’ szívrepesztő sikoltozását ’s Ansel- 
mo’tompa, öldöklő szózatát: „Velem kell jő- 
nöd , szép leány. Te az enyém vagy ’s 
óriási karjaimtól meg- nem szabadít semmi 
hatalom. Vén apád ben fog várakozni, míg- a’ 
történet kiszabadítja, de én ’s te túl leszünk 
már akkor minden hegyeken. Ne motszanj, 
mert tőröm ér csók helyett.“

Iszonyú kín rag-adta meg- a’ bűnös atya’ 
keblét. Kiáltott eg-ész erejéből, de kiáltása 
elhangzott a’ szélviharban. Egy pillanatja a’ 
lélekzúzó aggodalomnak, melly atyai keblét 
szaggató, egy pillanatja a’ rettentő ébredés
nek , a’ vakhit, a’ keserű csalatkozás’ álmá
ból , többet használt akár szive’ meglágyítá- 
sára , akár elméje fölvilágítására , mint a’ 
sokévi szent tanítás , mellyet gyermekkora 
óta a’ természet’ nagy könyvéből olvasha
tott.— Hallá végre a’ sötét halvány rabló’hideg 
kaczagását, hallá, mint rohan ez le a’lépcső
kön. Ereje’ végső megfeszítésével rázá a’ 
súlyos érczaj tót, de sikeretlenűl, ’s ő el
gyengülve , félájulásban rogyott a’ padlat’ po
rai közé. •

Anselmo’ terve jól vala kidolgozva. Ő 
hatalmában látá a’ leányt, kit dühös buja in
dulattal szeretett ’s lánggerjelemmel ölté kar
jait annak karcsú dereka körül. A’ gyenge 
leány vonakodott ’s ereje’ végső megfeszíté
sében ájulva rogyott le. Most az erős, a’ dü
hös férfiú könnyeden emelé őt karjaira 
’s szélvészként rohant le szép terhével a’ 
lépcsőkön, hogy a’ már készen álló kocsira 
tegye ’s czéljainak megfelelő helyre ragadja. 
Már az ajtóhoz ért ’s arra fiiggeszté minden 
figyelmét , hogy észrevétlenül a’ rendelt 
helyre surranhasson. — Most zúgás támadt 
a’ föld’ gyomrában ’s a’ száraz habokat kezde 
hányni, mint valamelly tenger, ’s az épületek 
rémítő tánczot járni a’ felett.

Egy darab kő esett le a’ torony’ csúcsá
ról, ’s a’halvány ember lélektelen feküdt a’ 
földön, még folyvást Jankát ölelve karjaiban.

Szörnyű ijedtség ragadta meg a’ város’ 
lakóit; rémülve ugrónak ki ágyaikból ’s ré- 
rémiilve liagyák el lakaikat. Nem egyet zú
zott el a’ hulló kövek’, ledőlt kémények’ sú

lya, sikoltások ’s jajhangok keveredtek a’ 
szél’ zúgása közé. Határozatlan, habozva, 
mint első ijedős okozni szokta, futosott a’ 
nép az utczákon, midőn Janka fölvető lan
kadt szemeit, ü t megmenté a’ gondviselés ; 
a’ leesett kő rablója’ agyát zúzta csak szét, 
’s a’ lányka’ gyöngéd testét sértetlenül ha
gyó. Első pillanatja Lászlójára esett, ki az 
ájultat ölébe fogva ápoló ’s lehelletével éleszt
gető ; első hang, melly ajkain kireppent, ez 
vala: „Ah atyáin! atyám! segítség!“ — ü 
nem tudá elgondolni a’ néptolongás’, az álta
lános rémiiltség’ okát, míg azt a’ körül ál
lóktól meg nem érté, míg rablóját holtan, 
földre terülve nem látá maga mellett.

Most egy második, bár gyöngébb rázás 
következett, ’s a’ torony rémitőleg ingado
zott a’ futamló nép fölött. „Ah atyám! atyám! 
ki szabadítja meg szegény ősz atyámat ? ő a’ 
toronyba van zárva, a’ legveszélyesb helyen! 
talán nem is él többé!“ — kiálta az eszmé
lő leány. — Embercsoport álla körül , de 
senkinek sem vala kedve fölmászni az ingó 
toronyba most, midőn minden pillanat új ha
lállal fenyegetett. Minden ember kertekbe, 
’s mezőre szaladt megmenteni a’ maga ’s az 
övéi’ életét, bár sajnálta aranyhajú Jankát, 
kit jónak ’s szépnek ismert és szeretett min
den ember.

’S a’ leány ismét szivrepesztőleg kiálta: 
„Ah atyám! atyám! ki szabadítja meg ősz 
atyájnat!-‘ — ’s László eltűnt oldala mellől.

Néhány perez múlva az elaggott ’s szin
te megsoványult ősz atya, ’s az életre tért 
leány ’s a’ szomorú lialovány László, város- 
kivííli kertben valónak. Itt egybetevé a’ meg
szelídült öreg az ifjú pár’ kezét ’s így szóla: 
Isten’ ítéletei igazak ’s bölcsek, ’s az ö előt
te kedves , a’ ki jó és nemes szívű!“ —

Hosszas jnély gyászba borúit a’ város, 
’s maiglan is innepélyes isteni tisztelet és 
böjt tartatik a’ szomorú nap’ emlékezetére ; 
de László ’s Janka boldogok lőnek.

Vala pedig ekkor 176.5 év, Péter-Pál 
napja. ’S tíz évvel ezután nagy változás tör
tént a’ templom melletti épületben.

Tóth Ijürincz*

z Alhcnaeumból hetenként ké tsze r, úgymint caetortoken óa vasárnap , jelenik meg egy egy ív ;  tá rsébó l, a ’ Figyelmesé b é l , m inden 
kedden egy ív. fé lé v i ára a ' keltőnek helyben k ihordással, vagy köiiyvarosi ú to n , havonként snállílva 4 ft. ep. ; postán , nyom tato tt bo rí
tok alatt 4 ft. 48 kr. cp. Vefinpoídányok félévenként Öt húszassal drágábbak. — Helybeliek évnegyodonkéut is válthatnak példányt.

Wyonaatik ßudan, a* magyar királyi egyetem* betűivel.
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'T a r t a l o m :  Beszéd -  és gondolkodás-gyakorlat alapja a’ nevelésnek (JP ar^a  Já n o s) ,  57. J. — Hírhanyat- 
lás ’s el nem ismert érdéin, 61. I. — Kiilönködések’ folyt, ’s vége (Czuczor),  61. 1 — Lajos király 
(B o rkú t i) , 62. 1. 1. — Egyveleg 64. 1. —

E rő k o t, tehetségeket k ö l t ,  éhreszt és m ivel a’ nevelés; 
új.akat nem terem thet.

I'tifl -András.

nak , érzéki fogékonyság-oknak egymásra vi"Beszéd- és gondolkozás-gyakorlat alapja

a" nevelésnek.

iV nevelés az enilierlien szendergő tehetsé
gek’ felköltése, a’ felköltött tehetségek’ ne
mesítése, ’s a’ felköltött ’s nemesítetteknek 
már a’két mívelőkhöl sziikségkéji folyó irány
zata, vagy az ismereti őrzési és cselekedeti 
tehetségekre czélszeríí hatás, a’ mennyiken 
a’ szoros értelmi tanítás, az ismereti tehetsé
gek’ lépcsőnkénti kifejtésével foglalatosko
dik. Ha már a’ tanítás vagy az ismereti te
hetségek’ lépcsőnkénti közvetítése (Vermitte
lung) mellett, az érzési tehetség czélszeríí 
hatás nélkül magára hagyatik, az története
sen lehet csak nemes, a’ mint talán a’ leír-

rr t rr ^  relőször ehredo erzesi elemre történetesen 
czélarányos benyomás történt, mert hiszen 
gondolhatni, sőt tapasztalhatni, a’ történet 
néha mi jól, talál, többnyire pedig, a’ törté
netes hatásra bízott érzés fogúit, ’s így a’ ki
fejlett tehetség sziikségképen nemtelen irány
zatú lesz, a’ nevelés annyi mint nemnevelés.

A’ tehetségek elemi ébresztése, nemesí
tése ’s irányzata azon külhatások által törté
nik , mellyeknek elfogadására, a’ kiilerzékek 
alkalmasok, vagy a’ különböző kiilliatások-

szonyulása, avvagy közvetítése ébreszti, ne
mesíti , ’s irányozza elemileg a’ tehetségeket. 
Hlyen folyvást rangozott hatásoknak ’s fo
gékonyságoknak egységre visszahatása ál
lítja elő a’ különböző hatalmú vagy rangú 
nevelést. —

A’ tehetségek’ illy magasan rangozhatú 
közvetítésére, — némelly értelmes!) szüléket 
kivé vén, — alig történik valami. Ha isko
láinkban a’ nevelés’ tárgyába tekintünk, mit 
látunk ? .

1. Az ismereti tehetségre hatásnál
«) Látjuk (néhány józanabb elvű iskolá

kat kivévén)hogy öt éves gyermek, — kinek 
beszédmííszerei sincsenek helyesen kifejtve, 
— már a’ betűk’ ismerésével kinoztatik, még 
pedig ott is a’ betű-nevezés, nem a’ betű- 
liangzatás-mód szerint; itt is, vegyest, ön- 
és mássalhangzók czélszeríí hangoztatása ál
tal, — a’ kettős tévedés mellett is talán elő
ször a’nagy, nem pedig az apró betűkkel, — 
holott sem beszéd, sem olvasás közben, nem a’ 
betűk’ nevét mondjuk, hanem az azoknak meg 
felelő hangot hangoztatjuk. Ezen szót: gyer
mek, ki fogná így olvasni, vagy beszédközben 
mondani: gyé-e-er-em-e-ká? pedig a’ betü-
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nevezés szerint íg-y kellene. Ki tagadja, hogy 
az önhangzó hetüket, könnyebi) hangoztat- 
ni, mint a’ mássalhangzókat , minthogy 
ezeknek hangjai mindig valamelly önhangzó 
által vannak módosítva. — Ki tagadja, — 
ha talán a’ nagy hetük’ képeit épen olly kön
nyen magokévá tennék is a’ gyermekek mint 
az aprókét, — hogy a’gyermek’kezébe adan
dó könyvben is , mint mindenikben, csak 
gyakoribbak az apró, mint a’ nagyobb he
tük. —

Világos ezekből, hogy midőn a’ sze
gény öt éves gyermek a’ betű- hangzatás 
helyett, betűnevezéssel, az önhangzó, és 
apróbetük’ előbb hangoztatása helyett, más
salhangzó , ’s nagy betűvel gyütrettetik, ak
kor, a’ meglehet nagyra fejlhetö gyermek, 
zavaros liano zó - műszerré , hámész nézlő- 
vé, ’s utoljára is más’ eszközévé alacsonyít- 
taik le, az emberbarát’ szive pedig vérzik 
olly sok embertárs’ lehető elveszésén.

Ezen tanítás’ legelső elemeit illy ke
gyetlenül vissza verő módon már azon kü
lönösebben ide tartozókon kivfil, mellyekről 
többekkel egymás után fogok szólani, leg- 
hatúsabban segíti, a’ beszéd-és gondolkozás 
gyakorlat , azon beszéd - és gondolkozás
gyakorlat, melly a’ szobában találtató tár
gyak’ elszámolásától, így a’ legelemibb be
nyomástól, fel az előterjesztésen, fogalmon, 
ítéleten, okoskodáson, mondhatni az elvek’ 
szerkezetéig kiséri a’ tanítást. Segít ez a’ 
betűk’ hangoztatásán egy oldalról az á lta l, 
hogy mind azoknak, mellyeket a’ tanító előr 
mond, után-mondásában gyakoroltatván a’ 
gyermekek, beszéd-műszereik a’ különböző
hangokhoz szoknak , így az egyes betűk* 
hangjait mind könnyebben hangoztatják, 
mind hangjokat egymástól megkülönbözte
tik ; más oldalról pedig az á lta l, hogy a’ 
tárgyak’ nevezése után egy bizonyos tárgy
ra szoknak függni a’ gyermekek, ’s az egyes 
hetük’ képeit könnyebben magokévá teszik- 
Ezek szerint a’ tanítás’ első elemeit is előzni 
tartozván a’ beszéd- és gondolkozás - gyakor
lat , méltán lehet ezen tekintetben a’ tanítás’ 
alapja. — De még inkább kitiindöklik ezen 
előjegye a’ beszéd- és gondolkozás - gyakor
latnak , ha tovább tekintünk elemi iskoláink
ba. Mit látunk tovább azokban ?

b) Látjuk — mindig oda értvén néhány 
józanabb elvű iskolák’ kivételét — a’ betű

név visszaverő megismerése után, mikép kín
lódnak a’ gyermekek a’ betiineves betü-fo- 
gáslásokkal. — Látjuk itt, mi nehéz ezt: ha, 
illy két hangok után hé-a bá-vá hangoztat
ni. Látjuk, majd felebb emelkedve, a’ szegény 
hangzó műszerek mint gyötretnek, a’ különfé
le értelmetlen betű üszveteknek fra, fre, fri 
’stb. hangoztatása á lta l, ’s mikép simulnak 
a’ gyakori hangok könyvnélkülözéssé, a’ nél
kül, hogy a’ gyermek, a’ gra gre-gri-t ’stb. 
elemezni tudná. —

Látjuk majd ezeknek hosszas gyötrése 
után, mikép lépnek a’ gyermekek egyes ér
telmes szavak mint s z é k ,  f a l ,  ’stb. olvasá
sára. De mit használ ezen egyes értelmes 
szavak’ olvastatása is , ha azokat a’ gyermek 
értetlen hangoztatja? Valóban a’ betű-neves 
betiifogáslás, az egyes , értelmes, de értet
lenül hangoztatott szavaknak olvastatása, 
nem egyéb mint a’ betünevezés-módból szük
ségképen folyó, legalaposabb meggyökerez
tetése a’ késő értelmetlenségnek, legszeren
csétlenebb vissza-verése az emelkedő tehet
ségnek, így a’ legszomorúbb tanítási ellen
mondás.

Az elemi betű-fogáslást , valamint az 
egyes , értelmes szavak’ olvastatását is , 
egyedül a’ beszéd- és gondolkozás-gyakorlat 
segítheti elő ; a’ betű-fogáslást a’ kifejlett 
beszéd-műszer, az egyes érzéki értelmes sza
vakat a’ tárgyak’ részeinek, jegyeinek, így 
az egésznek helyes képeztetése által. Gon
dolhatni azon lelki életet, mellyet a’ gyer
mek érez azon, hogy ő olly szavakat olvas, 
mellyek már elméjében előbb megfordultak, 
— gondolhatni, hogy ez által kedv ébresz- 
tethetik benne, a’ további munkálatra, mi
dőn az értetlen szavakon csak mint életnélküli 
mozgony jár, a’ meglehet nagy tehetségeket 
magában rejtő agy, a’ mit tanúi így érdektelen,, 
’s utált marad reá nézve, míg később a’ beszéd 
és gondolkozás-gyakorlat előzni tartozik a’ ta
nítás’ ezen lépcsőjét is, vagy ezen tekintet
ben is az a’ tanítás’ alapja, még pedig leg
mélyebb hatással a’következő olvasásra. Mit 
találunk továbbá elemi iskoláinkban ?

Találjuk a’ folyvásti olvasás - gyakorla
tát, még pedig minden hangváltoztatás, ér
zés, és értelem nélkül. Ilangváltoztatás nél
kül , mert nincs érzés , — érzés nélkül, 
mert nincs értelem az olvasáshoz kötve. Az 
olvasáshoz nincs értelem kötve; mert az
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egyes szavakat nem tudják a’ gyermekek ké
pezni, nem tudják előterjeszteni, az előter- 
jesztményeket nem tudják fogalommá viszo- 
nyítni, a’ fogalmakat ítéletté alkatni, így 
értelemmel, érzéssel, és hangváltoztatva ol
vasás már nem egyéb lévén, mint az entaní- 
tásnak legszélesebben terjedő eszköze, mi 
nagyobb tanítási ellenmondás , mint értelem- 
nélkííl olvastatni, ’s nem csak jelenleg mély 
homályban ’s sűrű sötétben tébolyogtatni a’ 
gyermeket; de későbbre is , — bár ha iszo
nyú munkával keresztül törhet is a’ homályon 
— az értelmetlen félszegségnek, helytelen 
felfogásnak, ’s zavart ítéletnek szomorú nyo
mát hagyni. Mert hiszen, gondolkozzunk csak, 
ki fárasztná száját örömmel olly tárgyak’ 
olvasásán, mellyeket teljesennem ért? ki nem 
unná meg a’ hetüknek csak nézlését, vagy 
a’ szavaknak puszta hangját ? és ezen me- 
clianismusnak hogyan ne lenne homályositó 
hatása, világosítandó tehetségekre, ’s ezeknek 
hogyan ne lenne következete későbbre is ? 
Valóban ide illenek a’ szavak: „A betű meg 
öl, a’ lélek elevenít.“

Mi már azon sikeres eszköz, melly azon 
nagy hiányon az olvasás’ tekintetében segít? 
Kétségkívül az , melly a’ legkisebb elemtől 
kezdve, a’ tárgyakat képezteti, előterjeszte
ti, ’s az előterjesztményeket fogalommá kötni, 
a’ fogalmakat ítéletté viszonyitni tanítja. És ez 
az, mit a’ beszéd, és gondolkozás - gyakor
lat tanít, következésképen az , ezen tekintet
ben is, a’ tanítás’ alapja. Az olvasás-tanítás 
mellett látjuk még az elemi iskolákban, az 
írás, számolás, és az érzési tehetségre ható 
éneklés’ kezdetét. Ezeknek czélszerü taní
tásokról mint fentebb is említem, máskor fo
gok szólani. Itt csak annyit, hogy ezeknek 
is könnyebb, világos , czélszerü tanítását a’ 
beszéd- és gondolkozás - gyakorlat segítheti 
elé, — az írást a’ hetük’ képeinek könnyebb 
felfogása, értelmes szavak’ íratása, a’ szá
mot az egységeknek, azok össze tételének, 
szétbontásának világos képítése , az ének
lést a’ hangok, ’s azok változásainak meg- 
kiilönbítése által, úgy hogy ezek a’ beszéd- 
és gondolkozás - gyakorlat nélkül gyötrő , hi
ányos , mondhatni vissza verő tehetség fejlé- 
si eszközök. így a’ beszéd - és gondolkozás
gyakorlat az elemi tanítás’ miden lépcsőit 
szinte különböző lépcsőivel előzni; vagy a’ 
tanítást mindenütt előre kisérni tartozik.

Ha az elemi iskolában a’ nevelés’ tár
gyába tekintünk

2. Minthogy az ismereti és érzési te
hetségeknek irányzata vagy tapasztalásban 
megjelenése , határozója cselekedeteinknek;. 
következik, hogy az ismereti tehetséget ér
telemre nem fejtő, az érzési tehetséget val
lásos , és értelemmel czélirányosan nem ne
mesítő tanítás - módok után iskoláinkban, a’ 
kivánási, vagy cselekedeti tehetségek’irány
zata egészen mássá változzék, mint a’ mi a’ 
józan nevelésnek czélja lenne. Az ismereti 
és érzési tehetségeket már a’ beszéd- és 
gondolkozás - gyakorlat fejthetvén elemileg 
czéljok felé, mindig előzve ’s mintegy vezet
ve a’ mélyebben közvetítő tudományokat, kö
vetkezik , hogy az a’ cselekedet ’s tehetsé
gek’ irányzatát is vezetni tartozik. — Gon
doljunk csak értelmetlen ’s érzés nélküli cse
lekedeteket, lehet-e ezeknek valami beesők? 
Gondoljunk csak folyvást értelmetlen, és ér- 
zéstelen, vagy értelmes , de érzéstelen, av- 
vagy érzelmes de értelmetlen cselekedő em
bereket, lehet- e ezeknél szerencsétlenebb te
remtménye az égnek? A’ mi tehát értelmet, 
és érzést önt cselekedeteinkbe, az ád annak 
valódi becset, az irányozhatja az embert ren
deltetése felé. Ez pedig az értelem’ és érzés’ 
emelése által a’ cselekedeteket az érzésre, 
és értelemre irányzó, így egységre visszaha
tó, beszéd-és gondolkozás-gyakorlat. — A7i- 
lágos már a’ mondottakéi, hogy a’ nevelés 
a’ hármas tehetségeknek : az ismereti, érzé
si, kivánási tehetségeknek közvetítése lévén, 
a’ beszéd és gondolkozás-gyakorlat az egész 
nevelés’ alapja.

Az öszves nevelés alapjául tétetvén a’ 
beszéd- és gondolkozás - gyakorlat, hallok 
ezen nevelés alap ellen, — melly nálunk 
ugyan ú j, de a’ valódi nemes Rocliow óta 
máig az egész német műveltségre nagy ha
tással divatozik, más országokban is ter
jed, — következő szavakat emelkedni.

a) Mi is az abezén kezdtük a’ tanulást, 
és még is ki van fejive lelki tehetségünk. 
Valóban, a’ ki csak külhatásoktól magát el nem 
zárta, e’ mellett még olly szerencsés helyezetbe 
is juíliata, hogy korán alkalma lehetett ma
gát tökéletesíteni, annak minden tehetségei 
kihatólag ugyan kifejlliettek, de behatások
nak nem leliete hiányt nem szenvedniük. Men
jünk csak vissza emlékezetünkkel némelly 
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tanulási elöíerjesztményekre, mi homályosan, 
és mi későn jöttek vissza elménkbe. Emlé
kezzünk vissza csak a’ számtanításra, mi 
későn fogtuk fel azt, mit már meclianismus 
által egész készséggel tettünk. Emlékezzünk 
vissza, — hogy tölti) egyptusi setétséget ne 
említsek — csak egy kerek mondáska’ készí
tésére, mi ismeretlen volt előttünk a’feladat, 
mi homályos az egész munkálat. Meddig té- 
bolyogtunk illy sűrű homályok közt, mel- 
lyeknek, — bár mi kifejtettek legyünk is, 
— nem lehet tehetségünkre nem csak idői, 
de behatási vissza veréssel is nem lenniük! 
Azonban nem csak néhány kifejlett elméjű
ről van szó ; de minden elemi iskolák’ lehe
tő nevendékeiről, kiknek általányos jogok 
van értelmes, erkölcsös, erényes , így sza
bad polgárokká világosulniok. Vetné össze 
már csak az ellenszoló elemi iskoláinkat 
egy, a’ beszéd-és gondolkozás-gyakorlatban 
czélirányosan vezetett németországi illy is
kolával ; megfogná látni , a’ lelki életnek’ 
mi emelkedett vonásai ülnek ott minden nö
vendék’ arczán , midőn nálunk értelmetlen 
vissza verés öli a’ lelki életet; meg fogná 
látni ott a’ lelki életnek nyomait ez egyes 
tagokon , meg a’ nyommasztó szükség közt 
i s ; meg az egész társaságon. De

b) Épen a’ lelki élet’ egyik mivelöje, az 
értelmesség az , mellynek tekintetéből Né
metországnak is néhány sötétséget szerető 
fiaival a’ beszéd- és gondolkozás-gyakorlat 
ellen némellyeket emelkedni hallok, úgy
mint, a’melly az értelmesség’ magas emelke
désével az érzést gyengíti, ennek elmulasz
tásával emeli az ismereti tehetséget, holott 
csak az érzés’ ébresztése által lehet a’ gyer
meki hajlamokra ’s indulatokra hatni. — Ezen 
ellenszólás a’ mindig hibás egyoldalúság’ 
nyilványos bélyegét viseli. Ugyanis, ha igaz 
az, mit tagadni nem lehet, hogy a’ nevelés, 
az Összes tehetségeknek czélszeríí felkölté
sére ’s munkálatba tételére van irányozva, 
és hogy ezen növelésnek kivitelére egy te
hetséget a’ más’ rovására emelni vagy el
nyomni nem szabad, világosan kijön, hogy 
ezen ellenszólás az érzési tehetségeket a- 
karván emelni, az ismeretiek’ elmulasztásá
val a’ valódi nevelés ellen dolgozik. Gon
dolkozzunk csak, mi következnék abból, ha 
az érzéki tehetségre hatás vinné a’ fő sze
repet a’ nevelésben ? Némellyekre nézve ba

bonás érzékenykedés, ábrándos érzékenyülés 
minden irán t; másokra nézve pedig hideg 
érdektelenség, szirti keménység; mert az ér
zési tehetség’ emeléséből nem keletkezik olly 
szoros, ’s mondhatni szükségképeni hatás 
az ismeretire; mint viszont. Ugyanis fejte
gethetem-e én csak egy késnek, vagy akár- 
melly műszernek, avvagy egy híg testnek, a’ 
víznek, fogalmát, hogy isten ’s embertársam 
iránt érzést ne ébreszlietnék a’ gyermekben? 
De gondolkozzék csak az egyoldalú ellen
szóló , hogyan ébreszthetné tisztán az érin
tett észelmeket értelem nélkül? Valóban 
az egyoldalúság a’ nevelésben az értelem’, 
mint az érzés’ részéről egyaránt hibás. Az 
értelem’ egyoldalú növelése hideg érzés- 
telenséget ébreszt. Az érzés’ egyoldalú éb
resztése pedig homályos érzékenykedésre ve
zet, mellyből a’ babonának különbféle fajai 
származnak, ezekből pedig a’ valódi érzés’ 
tárgyai iránt olly hideg, mondhatni, olly 
csak külső érintés születik, mellyről Harms 
Claus azt mondja a’ maga papi tlieologiájá- 
ban: „Hogy az csak körűldobolás az embe
ri szíven.“ Az ismereti tehetség’ elemi fej
tésénél tehát vegyen ugyan alkalmat a’ ta
nító az érzés’ elemi ébresztésére, erősítse 
azt majd különösen a’ természet-tudomá
nyok’ fejtegetésénél, de se különválva az 
értelemtől, se előzve ezt , nagyon ne zaklas
sa-az érzés-ébresztést; mert.a’ gyakori ér
zés-zaklatás inkább szétfeszíti, mint emel, 
inkább gyengít, mint erősít-, inkább fáraszt, 
mint lelkesít.

c) Alig érdemel figyelmet azon ellen
szólás , hogy a’ beszéd- és gondolkozás-gya
korlat semmi anyagi haszon’ nyerésére nem 
tanítja a’ gyermeket, pedig: mindent az é- 
letnek kell tanulni, és semmit nem az isko
lának , így az az iskolákból kimaradhat. Mert 
hiszen anyagi hasznot a’ társaságban kitől 
lehet biztosabban várni, mint értelmes fel
fedezőktől ’s értelmes munkásoktól ? kire le
het a’ megszerzett anyagi hasznot bízni 
mint értelmes és jószívű polgárokra? Az ér
telemnek pedig, a’ jó szívnek, és az ezekből 
keletkező erénynek elemeit a’ beszéd- és 
gondolkozás-gyakorlat adja; így az, ezen 
és akármennyi ékesszólások mellett is, meg
marad a’ nevelés’ alapjául. — Valóban olly 
sikeres neveléseszköz ez a’ beszéd- és gon
dolkozás - gyakorlat, melly a’ reá alapulón-
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dó tanulmányoknak teljes felfogását, azok
nak megtanulását módnélkül könnyíti. Csak
hogy vigyázzon a’ tanító, nehogy mindent 
akarván fejtegetni, pedantot neveljen, kü
lönösen pedig tartsa szem elő tt, hogy az, 
beszéd- es gondolkodás-gyakorlat együtt, így 
kétségkívül gazdagon fog aratni, csak szor
galommal vessen.

If 'arga János,
professor.

MSirhanyattás 's el nem ismert érdem.

Emberek , kiknek egy általok sokáig 
birt hatáskörből ki kell lépniük, vagy kik
nek írói hírek ellianyatlott, gyakran teszik 
magokat előttünk szomorú látvány’ tár
gyaivá. Egy édes szokásnak hirtelen nél- 
külezése az önszeretnek igen fáj. A’ fájás 
annál metszőbb, minél inkább elvakíta az ön
szeretet bennünket saját érdemeink iránt. 
Ez az oka annak, mit gyakran tapaszta
lunk, hogy valódi érdem az el nem isme
rést vagy félreértést sokkal nyugalmasab
ban tűri; mint a’ képzelt ’s magát túlbecslő 
érdem. Mind az, ki bármelly körben egy 
tluonust bitorol , vigasztalhatatlan , midőn 
azt el kellett vesztenie. De olly férfiú ellen, 
ki sokáig és sokat hatott, nem szolgálhat 
szemrehányáséi a z , ha a’ maga fáradsága’ 
gyiimölcsözését meghiúsulni látván, fájdal
mas érzés hatja meg. A’ valódi lélekerő 
épen illy viszonyok közt, mellyek az önsze- 
retetet a’ legkeményebb próbára teszik, fog
ja magát kitüntetni. Itt kell annak megmu
tatkoznia , ki nagyobb, a’ kormányférfi, tu
dós, költő ’stb.- e vagy az ember? Igen szo
morú dolog, ha az, ki a’ világtól mind eddig 
tisztelve volt, megsértettnek érzi a’ maga ér
demét , mivel annak külső elismerése fogyni 
kezd, vagy már el is tűnt. Ha az emberi 
gyarlóságot meggondoljuk , illy érzés né
mileg megbocsátható. De a’ nemes, ’s rény- 
gyakorlás által megerősödött lélek illy ér
zésektől legyőzetni nem fogja magát enged
ni ; önmagában fog egy olly kincset találni, 
mellyet a’ nagy világ’ rósz akarata el nem 
vehet. Ő ezen rósz akaratban ösztönt le- 
lend arra, hogy azon kincsét öregbítse, ’s 
ön nemesítés utáni törekedése gazdag póto- 
lékot fog neki mindenért adni, mitől a’ sors’ 
szeszélyei megfoszták.

Miül önkii dósé*.
Vége.

— Vannak még más nemei is a’ tudo- 
mánybeli kfilönködésneb. Hlyen a) a’ lé ié 
in én y i k ii lö n k ö d é s , melly valami para
doxom’ keresésében ’s fejtegetésében áll. A’ 
középkor’ tudósai a’bölcseség’ kövének ’s az 
aranycsinálásnak feltalálásával bajlódtak. 
Volt idő, sőt nálunk el sem múlt, hogy a’ 
kör’ négyszegítése, ’s az örökmozgony, szá
zakat foglalt el, mindkettő más hasznosabb
ra fordítható idejöktől, emez néha vagyo- 
noktól is megfosztván őket. Ezek méltán 
a’ tudományos bibelödés’nevét érdemlik meg, 
’s a’ régiek’ mysteriumilioz számlálandók, 
mellyeknek valódi mibenlétét máig sem tud
n i; b) tu d o m á n y o s z t á 1 yb e 1 i k ü 1 ö n k ö- 
dések. Némelly csak azt dicséri, méltá
nyolja , mit maga kedvel és gyakorol, a’ töb
bit. becsméreli. Ez szánakozásra méltó gyar
lóság. Annyit teszen, mint mások’ alázásá- 
val emelkedni akarni. K ár, hogy e’ nyava
lya nem ritkán a’ legszorgalmasb elméket 
környékezi. „Én verset, költeményt nem ol
vasok ; mire való e’ gyermeki játék ? “ így ki
ált egy. „Nincs tudomány a’ mathesisen kí
vül.“ „Nem ; a’ történetekben mindent fel
lelni“ közbevág egy más. „De, barátim,— 
pedant komolysággal beleszól a’ harmadik — 
a’ philosophia ! csak a’ philosophia!“ „Sze
gények ti! — ismét új szó! — hát nem a’ ter
mészet tudomány-e a’ legfelségesebb, legne
mesebb , legszükségesebb, leghasznosabb az 
ég alatt?“ Iliol a’ kiilönködők! kikhez a’ 
kegyes olvasó bizonyosan többet is számí
taná, ’s okos belátása után ezt fogja gon
dolni: Suuin cuique. — Egyik hiba a’ másik’ 
kútfeje. Az osztálybeli kiilönködő félszegen 
is ítél. Terjeszsziink elébe valamelly folyó
iratot , feltévén, hogy az abba foglalt külön 
tárgyú czikkelyek a’ magok’ nemében jele
sek. Valljon mit fog méltánylani béfcnök ? 
mellyek az ő kedvencz stúdiumához tartozók, 
vagy hozzá rokonok ; ’s ha ollyakat nem ta
lálna, nemcsak elveti — mert ez megenged
hető volna, minthogy okvetetlen czéljákoz 
nem valók — de haszontalannak iS vallja. 
Ezen állítás az életből van ide kölcsönözve. 
— Kívánatos volna valóban, hogy mindegyik 
tudományos osztály saját folyóirattal bírjon : 
de elvessük-e azért a’ keyés adományt, mert 
minden szükségeinket ki nem elégíti? — c)
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írá s m ó tlb e li  k iilö n k ö  d é s e k ; p. o. mi
dőn az iró classicusok’ jelesmondásainak 
öszvehalmozásában helyezi munkája’ becsét, 
’8 Aesop’ feltollászkodó madarára emlékez
teti az olvasót; midőn a’ közönséges helyes
írástól, mellyet mindenkor és mindenhol a’ 
köz egyezés igazgat, kiválólag eltér. Illy 
kiilönködő volt Dugonics, de követőkre nem 
talált, illyen Verseghy, a’ versek’ kezdő be
tűit kicsinyül írván ; szinte társatlan ma
radt, ’s hihető a’ mai különködők is e’ ré

elmék’ különködéseinek szüleményei, ’s melly 
nemzetben illyenek hiányzanak, azaz , hol 
egyes elmék a’ műveltség’ akármilly ágaiban 
valami új és meglepő felfödözések után nem 
lévén, csak a’ régi vágásba lézengnek, az 
ollyan előlialadással, önállásu literaturával, 
műiparral, általában eredetiséggel,nem dicse
kedhetik. Csuczor.

h a jós király*

ven mennek át. — d) is m e re ts z e rz é s b e -  
l ik ü lö n k ö  (lések , mellyeket tudományos 
szenvedélyeknek nevezhetünk. Itt azon mód 
értetik, mellyel némellyek ismereteket gyűj
tenek ’s magokat tökéletesítik. Minden szen
vedélynek van nevetséges oldala, de a’ tu
dományos, ha bár az avatlanok előtt ollyan 
is , dicséretet érdemel. Különös lehetett va
lóban Archimedesi látni, midőn az utczán 
letelepedvén, porban rajzolgatta a’talán épen 
akkor feltalált geometriai figurát. Különös
nek látszhatott Demosthenes, midőn, hebegő 
nyelvére kavicsot tevén nyomtatékúl, fenn
hangon szavalt a’ pusztatérnek. Dugonicsunk, 
hogy a’ népi szójárásokat, közmondásokat 
eltanulhassa, a’ pesti piaczokon alföldi sze
kerek körül halgatódzott ’s tette jegyzékeit. 
Mitterpaclier, ama nagy természettudósunk, 
sétálás közben is természeti gyűjteményről 
gondoskodván, az elébe vetődött kő- vagy 
fa-darabokat felemelő ’s vizsgálgatá.

A’ mondottakból kitetszik, hogy a’ kii- 
lünküdés olly nemű gyakorlása a’ szabad
akaratnak , mellyel czélunklioz némi saját, 
nem köz úton módon, jutni törekszünk; ’s 
minthogy némelly közös czélokra közös esz
közök vannak titkos egyezéssel, vagy tör
vénynyel megállapítva, azokban különködni 
annyit tenne, mint a’ társaság’ rendeléseit, 
tekintetét, javát megvetni. De más részről 
kinek-kinek szabadságában áll a’ maga ál
tal kitűzött czélra szinte önszabta utón fut
ni ; melly ha csekély és alszerű, vagy épen 
nevetséges , ollyan leszen sikere és becse is ; 
ha pedig nagy, nemes és komoly, hasonló 
érdeket fog gerjeszteni. És íme, itt alapul 
a’ tudományok, művészetek’ ’s mindennemű 
kézi müipar’ haladása. A’ tudományokat új 
meg újabb rendszerek, a’ művészeteket pe
dig különböző iskolák, a’ kézműipart lele
mények mozdítják elé, mindezek pedig egyes

Felszálla már aranyszín napsugáron 
Mezőknek könnyű harmata,
’S föllegtelen kék keblű láthatáron 
A’ nap délpontra vágtata.
Mohács körűi, a’ szomjas fűvü téren 
Csend van, csupán a’ délibáb 
Reszket ’s a’ liarczra szegzett fegyverélen 
Megcsillanó halálvilág.
Szem’ szemben áll Lajosnak lüiszCzerje 
Szelimfi’ kétszáz ezrivel,
Amaz hogy ezt, ez majdan azt leverje. — 
Az éhes boszú mit mivel! —
De mindenik fél ellenére vára,
Szorongás ülvén kebelén,
Hogy lxarczi gerjedelme’ lángzatára 
Előront a’ baj’ mezején.
Lajos király, bár intik véres álmi.
Bár aggodalmi kínozák,
Tanácsnak enged ’s lángol liarczra szállni. 
Nem várva több kart ’s Zápolyát. — 
ím jobbfelől egy lányka tűn elébe,
Sugár tagain leng tiszta mez ,
Fürtéit emlény és gólyahír szövé be, 
Kezében nádszál lengedez.
„Király, király! hagyd itt e’ harczl síkot. 
Rejtsd hüvelyébe fegyvered’;
Nézd, Solimán mi tág mezőt borít ott.
Kis haddal őt meg nem vered,“ 
így a’ leány, ujj át intőre tartva,
És folytatá: „Király, király!
Ha gyászt borítsz a’ hozzád hű magyarra, 
Őrt szép nevednél majd ki áll? “
„Békés napok más éltet nem teremnek, 
Ha elrontá liarcz’ menyköve ;
Király, ha sirt ássz itten nemzetemnek, 
Eskem, te lészesz sírköve!“
Lajos felelne, hah! de csattanással 
A’ föld megrendül lábinál;
Bömbölve rettentőleg ’s gyilkolással 
Szálldosni kezdett a’ halál.
„Király! gördülve koczkád — a’ szerencse 
Ha nem mosolygná tettedet,
Egy fény tiinend elődbe, az jelentse,
Hol futva fuss, ösvényedet.“
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Szólt, ’s hirtelen, mint szellő’ lebbenése, 
A’ légi lány elsikkada;
A’ fejdelemnek nagy lön küszködése, 
Míg- föl nem verte a’ csata.
Az ütközetnek örvénylő zavarja 
Hadrendeket bont ’s szertetép;
A’ szörnyű látványt füst-éjjel [takarja, 
’S benn’ népre kar tör, karra nép.
Majd a’ pogány gonosz fortélyt talála, 
A’ melly Lajosra vészt koholt;
Mohács’ mezője vértengerré vála 
’S habjain magyarhon fuldokolt.

Cselének árja harsog ott 
Az üldözött előtt,
Setét-zavartan csapkoda 
’S perczenként nőve nőtt. 
„Király, időcskéd száll, siess, 
Tűnődnöd tiltalak.“
A’ túlsó partról így kiált 
Egy lxattyuszín alak.
„Hallod, nyomodban zaj közéig, 
És benne szablya jő,
'S enyészted ül a’ kard’ hegyén, 
Király, elő, elő!1- 
Lajos megborzad ’s elrohan 
Az érfolyás szerint;
Víz mindenütt, ’s az érkező 
Török zaj futni int.
„Király, végetlen e’ folyam, 
Csak át, csak erre át;
Karom vár! “ a\ vízparti lány 
így liallatá szavát.
Megáll, bús keble felsohajt,
’S ménnek sarkantyút ád,
Hogy a’ haraggal duzzadó 
Cselét ugorja át;
De a’ kifáradott inak 
Már nem rugalmasok, 
Királynak ’s ménnek sírja lön 
Iszap ’s zavart habok.

A’ teldelő hold’ bágyadott sugára 
Kinéz egy tört felleg mögött;
Halottszínt ölt Mohácsnak gyász határa,
’S oily veszteség után nyögött.
Hüsen ’s nyöszörgve fújt végig Cselének 
Színén az éjfél’ rémszele,
A’ habdagály simult, csak ott kelének 
Fodrok, hol úr ’s mén sírt lele.
Habzó hajával, habzó öltönyével 
A’ víz felett áll a’ tünet,
S karját kinyújtva illy szókat beszél el: 
„Király, megtartám eskümet.“
,,E’ nádszegett ér’ is tenné je volt, én,
Ki által lángod elszunyad.
Kedveltem, a’ föld ’s népe, melly kebelén 
Vizemnek ékes ágyat ad.
„A’ nemzetet tartsd szentnek, tiszteletben , 
Ne tedd veszélyre könnyeden;
Gonosz tanácsot meg ne hallj ügyében, 
Míg fénye díszük fejeden: 
„Hullámaimban ellejtvén körűled ,
Füledbe majd ezt suttogom.
Most szenderegj, hő kebled itt kihűled,
A’ sírfödél híg, lágyan nyom.“

jBorkúti.

Sötét a’ tér, sötét az ég,
Egy csillagocska sem 
Tekinthet át a’ megtorúlt 
Vészterhes föllegen.
Ám egymást a’ dühűlt szelek 
Sikoltva kergetik,,
’S a’ fergetegnek fátyolét 
Villámok tépdeük.
A’ zápor csörgve, zúgva hull, 
Tért, halmokat fedez;
A’ szerte rombolt bonni had 
Harczvesztve tévedez.
Lajos tajtékzó csődörön 
Szív-elszorulva fut,
Majd jobra tér, majd balra csap, 
Előtte nincsen út.
Húszezribőt csak egy hive,
Egy apród fut vele,
Oszlatna bút, bár aggalom 
Benn’ is szűt tépdele.
„Fölség! mindent megád az ég, 
Légy nyugtán, ő velünk.“
, Leszálla népem’ napja itt,
Sötét kinézetünk!*
„Királyom, nézd, egy fénysugár 
Lobogva int amott.“
És fény felé a’ bús lovag 
Némúlva vágtatott.
De hátul a’ végetlen éj’
Sötété feldobog;
Siket fegyverzaj liallatik 
’S üzősereg robog.
Vért csorgat a’ gyors paripa’ 
Tajtékos oldala,
A’ sürgető taréj alatt,
És tág a’ zabola.
A’ reszketeg vezérvilág,
Melly szállva távozék. 
Megnyugszik immár ’s nem tova 
Haldokló lánggal ég.
Lajos’ mellvérte, látva azt. 
Félsúlyra könnyűié;
Rohant a’ czélra. Hah de most 
Habzúgást hall fűié.
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'Egyveleg.
— Az a n g o l ,  f r a n c z i a  ’s német  „nyí l 

va n y o s 1 i t e r a t u r  á r  ó 1“ — Benary prof. a’ 
berlini évkönyvekben többi közt így emlékezik: 
„A’francziák és angolok egy sajátnemű literatu- 
rával bírnak, menyet kiválólag „linóm“- nakne
vezhetni. Ez, szorosan véve, kifejezése a’ min- 
denapi társalkodásnak, viszhanqja a’ vélemény
nek , ’s pedig nem a’ különnemű felekezetek és 
érdekek’ véleményének, miképen azok a’ salo- 
nokban, köz sétákon, a’ színház’ kandallós tere
méitől fogva le egészen a’ nyilványos utczákig, 
Journalokban és review- kben folyton folyva nyi
latkozik. Minél fogva ezen literatura’ hangja az 
említett nemzeteknél egészen a’ társi, élet’ hang
ja. A’ franczia szívesen átviszi a’ nyilványos 
tanakodások’ módját ’s ünnepiségét a’ társalko- 
dásba is; ő ittúgy szól, mint a’ki tudja, hogy az 
elnök által huzamos, declamatori beszédének 
netalántáni félbeszakasztás ellen védve van; 
szól, ’s nem aggódik, hogy valamelly ellen
beszéd hirtelen el fogja beszéde’ sikerét törleni. 
Az angol viszont nyilványos ülésekben is szíve
sen megtartja a’ társalkodási hang’, az oda - ’s 
visszabeszélés’ formáját; ’s miképen a’franczia 
salonók gyakran a’követház’másolata, az angol 
parliamenti ülések rendszerint csak a’ társaság’ 
lenyomatja, és pedig gyakran ollyané, meny
ben nem épen a’ legilledelmesebb és neveltebb 
hang uralkodik. Hasonlítsuk most össsze a’ két 
nemzet’ Írásait az érdekelt nemből. Fogjátok a’ 
Journal des Débats’ feuiiietonját, ’s olvassatok 
egy recensiót Janintól. Minden metsző, lelke
sen finom élesség mellett úgy í r  a’ szerző, 
mint ha népes gyülekezet előtt s z ó l n a ,  meny
nek tapsai által emelve és hordozva, efővel és 
biztossággal, szakadatlanul siet vége felé; míg 
egy hasonló czikkely a’ Timesban olly benyo
mást teszen, mint ha a’ szerző a’ legélénkebb 
kettősbeszédben viaskodnék vagy zsémbelődnék 
egy  ellenséggel; ezen ellenségnek az egyes 
mondatok közt feltaláljátok feleleteit, ’s a’ leg
közelebbi mondásban ott kereshetitek ismét 
azok’ czáfjait; ’s noha a’ per több keménységgel 
’s kevesebb udvarisággal folytattatik, mint a’ 
francziáknál: de az ellenfél’ folyvásti jelenlété
nek gondolatja kezeskedik, hogy személy és ügy 
nem fognak örökké össze kevertetni, ’s a’ pex-lés’ 
törvényszerűsége a’ siker’ után kapkodásnak 
alárendeltetni. Mi németek illy literaturát nem 
Igen bírunk. Nekünk nincs nyilványos életünk, 
nyilványos társaságunk; az utóbbi nálunft, min
den követelését mellett sem rázhatta le a’ csa-

A l Alhcnacumból betfm lánt k e l,« e r , ngrm m t c, ilörtökon <i, y»»irn» 
fccdde.i egy ív . Fclcvi ára a ' lo ttó n ak  boljr|iaii k ihord*,.ni , vagy kóny 
t é t  alatt 4 ft. 48 kr. cp. — ValInpaMányok foleycukcut- ót hűazaaaal

ládiságot magáról. Melly szűk a’ mulatók’ köre, 
melly liasonlatlan helyeztetésök; ismeretlenek 
alig mernek véleményeik’ kifejezésével egy
máshoz közelíteni , ’s akkor is bocsánatot 
kérve, „bátorkodhatni -e?“ Mi, hogy vélemé
nyünket kimondjuk, bocsánat, engedelem, bá
torkodás kell; amazoknál az jog, kötelesség, 
melly nélkül kiki magát ’s személyességét felál
dozni véli. Azért nem egyedül a’ sajtó’ korlá- 
tiban fekszik egy illy literatura’ nemléte; nyil
ványos élet és cselekvés nélkül épen úgy nem 
fogja azt a’ német a’ legszabadabb sajtó mellett 
elérni; mint a’ francziánál a’ legszigorúbb el
ijesztő törvények nem bírják elfojtani, míg t. i. 
minden viszonyok nyilványos tanakodás’ tár
gyai lesznek. Tehát semmink sincs, mit e’ nem
ben az angol és francziának előmutathatunk? Míg 
e’ népek, a’ tudományos bélyeg’ szigorú meg- 
tartartása’ elmellőzésével, az afféle Írásokban, 
kü lön  felekezeti véleményből indulnak ki, de 
a’ k ö z ö n s é g h e z ,  a’ népegyetemhez szólnak , 
hogy a z t győzzék meg, azt beszéljék reá; a’ 
német többnyire valamelly k ö z ö n s é g e s ,  
tárgylagos igazságból indái ki, ’s a’ tudósok’ 
k ü l ö n  köréhez fordul, menynek Ítélete vagy 
helybenhagyása az, mit ő keres. Azért ritkán 
mellőzik el ez iratok az alapos tudósság’ bélye
gét, vagy legalább láttszatót, ’s a’ gondos, ne
hézségekkel járó vizsgálódást; a’ mi a’ fran
cziáknál nemcsak mellékes dolog-, ha nem va'ó- 
sággal kártékony hozzáadás volna. Van azonban 
egy pont, melly felett ezen literatura megkez
detett, t. i. a’ művészet általán, ’s különösben 
a’ színészet, ’s annak méltánylása, ’s ez vilá
gosan csak azért, mivel a’ színház minden inté
zeteink közt az egyetlen egy, melly természe
ténél fogva egészen a’ nyilványosság’ birtokába 
esik, ’s létezésénél fogva is a’ köz vélemény
től függ. ’S ez oka annak is , hogy ezen inté
zetnek a’ közönség, társasági körök ’s nyilvá
nos lapok által olly kizáró fontosság tulajdoní- 
tatott, hogy a’ külföldi, ki a’ belső ’s rejtett 
viszonyokat nem ismeri, sem nem gyanítja, hihe
tőleg azt tartja , hogy a’ németnek egész társi 
érdekét a’ színjáték, opera és ballét nyeli el; ’s 
csak a’ színen találtatnak fel azon személyek, 
mellyek általánosb érdeket gerjeszteni bírnak. 
— Legújabb időkben e’ literatura meg kezdett 
ugyan indulni ’s egyéb körökre is terjeszkedni; 
oda azonban még nem ért, liugy e’ körök felett 
népszerű sajátságos móddal hallatná magát, 
’s tulajdon magánállóságában idegen példá
nyok’ utánzásától ment maradna.“
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Spanyolország « '  mint van. *)

Spanyolországról csak kevés ismerettel bí
runk. E’ vidék még- ismeretlenebb föld az 
erkölcsrajzoló földirásban, mint Irland; mi 
annál bámulandóbb, mivel ha a’ Spanyolor
szág;’ nevével mindenkor egybefüggő regé
nyes érdeket nem tekintjük i s , miután az u- 
ralkodó ház’ felforgatására Napoleon által 
próbált iszonyú merényletnek természete és 
oka, ’s az ezt követő hosszas háború, ezen 
ország;’ minden részeiben annyi ezer fran- 
cziát és angolt tartózkodni kényszerített, ’s 
más ország-ok’ figyelmét a’ cselekvésnek e’ 
köz nézőpiaczára vonta, azt kellene felten
nünk, liog-y ebből a’ kérdéses tárgynak tö
kéletes ismerete elkerülhetetlenül követke
zett. Azonban meg-kell vallani, liog-y bár milly 
nagy is Spanyolország, nem egyedül mag-a 
volt az események’ nézőhelye. Jókora ter
jedelme egész Európához képest elenyészett. 
De szűk ismeretünknek még- egyéb ’s talán 
valódibb okai is vannak. A’ spanyol, noha 
mint nemzet európai, mint személy vagy nép

*) A* N o n v e l l e s  A n n a l e s  jle s  v o y a g e s  e* közleményt a» 
„Spain as i t  is<* ezimfi angol munkából adja

több mint féíkeleti. A’ komolyabb góth vér
alkatba oltott arab élénkség- közönbösíté (neu 
tralisálta) a’ kettős elemet. Munkálkodni na
gyon türelmetlen, g-ondolkodni nagyon re s t, 
józanon itélhetésre nagyon el lévén szige
telve, ’s javítani nagyon kevély: a’ dúsgaz
dagság és földhöz ragadt szegénység ugyan
azon következményt szülte, melly a’ mun- 
kátlanságot a’ nemzeti characterben állan
dóvá tévé. Political erejében kényuraság, 
vallásszabadságában vakbuzgóság által kor- 
látoztatva, a’ spanyolnak értelmi tehetségei 
olly mély álomban dermedtek meg, melly 
ugyan éltét nem oltá e l, de két legnemesebb 
tisztét elragadta. Az ítélet, melly bizonyos 
pontok felett szunnyadni kénytelen, szük
ségképen minden másban gyenge, habozó és 
félénk, a’ spanyolok is megelégedtek a’ h i
b á v a l ,  mivel régi és tekintetben álló volt, 
’s feledék, hogy az é s z még régiebb és te
kintetesei)!).

Madrid inkább a’ spanyol kormány’ kö
zépponti főhelye vagy széke, mint Spanyol- 
országnak fővárosa; mert Spanyolország mind 
ekkorig nem annyira egy szorosan egybe
kapcsolt egész, mint több országok’ üssze- 
sége, mellyek közül mindeniknek külön fő- 
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városa van, ’s mindenik egyetlen hatalom 
alatt áll. Madrid, Castiliának ’s az ország’ 
belsejének fővárosa, hol a’ föld élőfákban, 
a’ patakok vízben szűkölködnek, szintany- 
nyira különbözik a’ tartományok’ fővárosai
tól , mint a’ tartományok’ lakosainak clia- 
ractere a’ székesvárosiakétól. E’ szerint Mad
ridnak semmi rokonságra Bilbaoval, a’ kiet
len és vad Biscaya’ fővárosával, a’ kereske
dő Barcellonával, a’ vier és gazdag Valenciá
val, a’ még- most is arab nagyság’ romjaiba 
burkolt Granadával, Sevillával, a’hő és gyö
nyört vadászó Andalusia’ fővárosával, ’s az 
új Paphossal, Cadix’ fővárosával. Madrid 
minden más várostól inkább különböző gon
dolkodás mint szokások által elszigetelve, 
még- ma is őrzi azon ítéleteket és szokáso
kat , mellyek máshol rég elavultak, ’s mely- 
lyek a’ székes városnak sérthetlen illedelmi 
rendében liajtliatlan szigorúsággal fenmarad- 
tak.

Az A lc a la  de H en are s  útoni beme
net Madridba felséges, ’s a’ többiekért teljes 
kármentést szerez. — Mihelyt Q u in ta  des 
E s p ir i tu  Santo-t elhagyjuk, Madrid egy 
fővárosnak minden pompájával kezd feltűnni 
a’ szem előtt. A’ bikaviadalra szolgáló rop
pant rotonda vagy arena, a’ város’ falain kí
vül, az út’ jobb felén állván, nem szüli azon 
foganatot, mit ékítménytől várunk, hanem 
inkább azt, mit beteg szem szokott; mert 
gátolja a’ kilátást ’s megszakasztja az épü
letek’ és nyilvános emlékek’ egybehangzó 
vonalát, mellyet az ember távolról észrevesz. 
Egyébiránt azon tökéletlen, de fülséges pil
lanat, mellyet a’ fákon és az alcalai ka
pu’ ékes boltívein ’s a’ hosszú és pompás 
G lo r ie ta  fasor’ ’s az alcalai utcza’ liosszá- 
bani büszke sziklákon keresztül nyerünk, 
kétszeresen kipótolja ezen hiányt,’s a’szem
lélő’ figyelmét teljesen elfoglalják. A’ Re- 
t iro ’ magányos keltei, ezek’ pagodjai, tor
nyai, ábrándos templomai is szinte nevelik 
Madrid’ ezen bejárásának nemes és meglepő 
tekintetét.

Minden utasnak szükségképen első gond
ja a’ szállás. Szerzőnknek a’ bútorozott fo
gadókról adott leírása nem igen édesget liosz- 
szú mulatósra. „Megérkezésedkor, a’ he
lyett, hogy, mint rendszerint más ország
ban , kissé zajos figyelemmel fogadjanak, 
gazdáid fel sem vesznek, hanem legnagyobb

egykedvűséggel látnak. Azt mondják, hogy 
minden szobák alkalmasint elfoglalvák, de 
majd megnézik; azonban Ígéretükről megfe
ledkeznek , hacsak kérelmedet nem újítod. 
Jó hosszú zavar és várakozás után, melly 
közben a’ kulcsokért fel ’s le addig kiáltoz
nak, míg csak a’ cselédek elő nem jőnek, 
végre szobáidba vezettetel. Ha a’ F u en te  
de oro-lioz szállasz, egy szobáért, melly 
nem épen teljességgel lakhatlan, de külön
ben minden kényelem’ liiával van, naponként 
20—30 reált (2—3 pengő forintot) kívánnak. 
A’ szolgálat általánfogva csak színlelt; azon
ban van egy csengetyű, mellyen a’ csenge
tés-kedvelő tetszése szerint gyakorolhatja 
magát, mert egy lélek sem fog rá ügyelni, 
mihelyt azt hiszi, hogy másutt fontosabb 
dolga- van. Mindazáltal elégtétül meglesz 
azon tudatod, hogy egészen elhagyatva nem 
vagy; mert csengetés közben szüntelen hal
lod ajtód előtt járkálni a’ cselédeket; ha 
valamellyik elég szives megállapodni, az' 
csak azért van, hogy megkérdezzen: , miért 
csengetsz annyit?1 ’s tudtodra adja, hogy 
nem ő az, ki e’^szobálioz rendeltetett, de 
ha amaz előkerül, majd megmondja neki, 
hogy jőjön fel. Ha a’ csengetyüt eltöröd, 
újat kell venned, sőt fel is tétetned. — Az 
ágyak’ fő érdeme régiségükben áll, ’s ez oka, 
hogy bennük a’ gyapjú apró kemény cso
mókba gombolyodott, ’s így az ágy kicsiny
ben, a’ dombok’ és völgyek’ kellemetes vál
tozatosságát ábrázolja, mi a’ falusi gyönyö
rökre emlékeztet. Azonba mind ezeken fenn 
nem akadsz, ’s mikor ideje eljő, ebédhez in
dulsz azon elhatározással , hogy magadat 
minden boszúságidért kármentesítended. El
ső nap meglehetős, nem igen piszkos ’s 5— 
6 pesetasnál ( 6 ft. 21 kr. váltó) többe nem 
kerül, ideértve a’ csemegét is. De hasonló 
vigasztalásban először és utólszor részesül
tél ; minden megváltozik, csak a’ fizetés nem. 
Szolgálat, tiszta asztalruhák, jól elkészített 
ételek mind eltűnnek, ’s ha magad is szinte 
azt nem teszed, nincs más mód, mint a’bajt 
elszánással tűrni. — A’ hazai kézmívesek ál
tal tartott kocsmák (fondas) utálatosak ; 
los dós amigos, la fonda de Europa, la fon- 
da del carbon ’s a’ t. valamennyin és egyen
ként a’ legroszabb konyhának külön fokait 
mutatják. Azonban van valami jobb is. A’ 
kávéházak sebesebben haladnak a’ tökély



felé. Ez előtt tíz évvel alig1 vala Madridiján 
három illendő kávéház, négy év óta csodá
latosan megszaporodtak, mert most a’ város’ 
külön részeiken tizenkét legjobb szerkezetűt 
is találhatni.

Ha az utas hosszak!) ideio- szándékozik 
mulatni, természetesen kérlakot ( casas de 
liuespedes) fogad, melly tárgyról a’ szerző 
különféle ’s igen hasznos tudósításokat kö
zöl. Egy a’ kalcon’ közepére akasztott pa
piros darak nem kútorozott szállást jelent; 
ha pedig valamelly oldalán fiigg, bútorozot
tat. Azonban az eíféle legjobb házakon sem
mi czédula sincs: melly gazdálkodás az er
szényre nézve más értelemben is nyeresé
ges, mert így a’ tulajdonos nincs adó alá 
vetve a’ szállási hirdetményektől. Fölteszik, 
hogy ki szállást keres, keresztény: követ- 
kezűleg, hogy, mint szent Pál apostol taná
csolja, magát a’ türelemben gyakorolja. Ha 
csengetett, elegendő ideje lesz a’ ház’ kül
sejét szemre venni, mi alatt a’ rostély me
neti rejtező kapusné szinte a’ vendég’ kül
sejét kémleli. Miután kellő idő fordíttatott 
kölcsönös szemlélődésre ’s azon kérdezések
re, mellyeknek elébb, semmint az erősség’ 
belsejébe bocsáttatnánk, mulhatatlanúl meg 
kell történniek, lassanként hátra vonul a’ 
keresztrúd és tolózár, ’s az idegen bevezet
tetik , hogy a’ ház’ asszonyával (patrona) 
magával értekezzék. Ez minden darab bú
tornak rendeltetését és hasznát szembe tün
teti ’s becsűmesteri szónoklattal hosszasan 
magasztalja ; melly hasznok valóban nem 
mindenkor nagyon szembetűnők. ,,A’ gyéké
nyek — úgymond — porhanyók, de tiszták; 
lyukak vannak rajtok, de ezeket az előbbi 
szállónak csizmái okozták; az ablakfüggö
nyök nem tiszták, de ezeket a’ legyek mocs
kolták be.“ Matráczod ú j, mert ez asszo
nya’ bizonyítása ellen nem szólhat; van majd 
egy négyszög lábnyi szőnyeged ; légy nincs , 
ha szinte a’ függönyök ellenkezőt mutattak 
is. Hátulsó ajtón járhatsz ki. E’ megbecsül
heti en szabadalomhoz tartozik még. az is, 
hogy poggyászod’ felaggatására fogasod is 
lesz. Azonban szerénytelen akaratosságod
ban kívánj egy fiókos szekrényt. — „Fiókos 
szekrényt! micsoda Milönködés, nemes u r! 
Nincs-e ládája ? kinek jut eszébe fiókos szek
rény, ha ládája van. Öltönyeihez vannak 
asztalkáim, no hai cu id ad o ; nem félhet,

hogy a’ nedvesség ártson nekik; ha az illy 
ládák jók, igen ékítik a’ szobát.“ — .Meg
engedem, de nem pótolhatják ki a’ fiókos 
szekrényt.“ — „Ollyan egész háznál nincs. 
Én soha sem láttam poggyászt másban tar
tani , mint ládában; Spanyolországban min
denütt így szokás: V oya, voya. Hagyja 
e l , ez igen különös ötlet; itt soha eszünkbe 
sem jut fiókos szekrény.“ — ,Én nem lehe
tek el nála nélkül, a lo s p ie s  de u sted . 
Alázatos szolgája.“ — „Heh! h ombre Pn- 
gen io  tan  vivo! Ej, milly heves ember! 
valóban ti idegenek ollyanok vagytok mint 
a’ puskapor. V ám os, s e n ta  se u s te d , 
üljön ide a’ pamlagra, beszélgessünk egyet.“ 
— Igen kemény szivednek k'ell lenni, hogy 
ne lianyatoljék az ostrom alatt, melly ezen
túl ellened minden lehető ponton próbálta- 
tik, spanyolföldre léptedtől kezdve egész a’ 
patrona’ lakát környező barátok’, rokonok’, 
szövetségesek’ lajstromáig, kik mellette, 
mint ékesenszólásának segédei harczolnak; 
de ha e’ tervszerű mozdulat sikeretlen ma
rad, a’ patrona majd alkudozásba is eresz
kedik. Mennyit adnál, kérdi, ha egy fiókos 
szekrényt szerez ? Természetesen szükség, 
hogy árát előre tedd le ; de udvarias utazó, 
ha okos vagy, fújj inkább visszatérőt, mint 
előrehajtót; mert meg lehetsz győződve, 
hogy az illy nemű ajánlatok mindig úgy fi
zettetnek vissza, mint az ayuntamentonak 
(városi pénztárnak) kölcsönözött pénzek, ’s 
hogy aranyaidat a’ patrona’ zsebéből sem 
ügyesség, sem harag, sem kérelem, soha 
ki nem szabadítja, sem rólok Ítéletnapig so
ha senki számot nem ad.“

A’ következő kivonat, melly „egy spa
nyol ház’ belseje“ czimű fejezetből vétetett, 
sokkal jobban megismerteti velünk, semmint 
eddig történt, a’ háztartás’ titkait, ’s Mad
rid’ legelőkelőbb lakosinak erkölcseit és bel
ső szokásait. Ezeket még illy helyesen , illy 
pontosan soha sem írták le. „Nem ritkán 
láthatni, ú. in., hogy ollyak, kiknek 3—0000 
piaszter (15—30,000 váltó ft.) évi jövedelmük 
van, első vagy másod emeletben, a’ kony
hán kívül három vagy négy szobából álló 
szállást tartanak. Ezek mindent, mi sző- 
nyegzett bútorozáshoz hasonlít, megvetnek; 
ablakaikon semmi függöny ( ez csak nem ré
giben behozott újítás). A’ padlat négyszegű 
kövekkel van kirakva ’s télben durva gyé- 

9*
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kénynyel borítva. A’ székek fényesített cse
resznyefából készültek , közepeit náiltlal fon
va ; kanapé hasonló; semmi pamlag, vagy 
jó karszék, vagy más efféle, mi álomra é- 
desgetne; egy fiókos szekrény,—  második 
újítás, — két vagy három keresztlábú asz
tal , egyikén eg-y karos lámpa, mellyet soha 
sem kell meg-gyújtani. A’ falak jól kime- 
szelvék , ’s erősen színezett fölség-es metsz- 
vények’ válogatott gyűjteményével ékítvék, 
mellyek mahagóni rámákban rézfejű szege
ken függenek, ’s a’ függetlenségi háború
nak jeleneteit, a’ május’ másodikai elesette
ket ’s több illy nemzeti emlékeket ábrázol
ván, teljessé teszik a’ dísz-szoba’ ékeit, mi
dőn első udvarias látogatásra mégy. Mind 
e’ kincsek’ birtokosa ritkán költ napjában 
többet egy piaszternél, ide értvén két cseléd
je’, egy férfi és egy asszony’ tartását is. 
Büszkén ’s elégiilten mutatja lakát, mond
ván: „Itt, barátom, teljes kényelmemre va
gyok. Télen reggeli 9 órától fogva alko
nyodig van napom,kandallóra (brasero)sem
mi szükség. Hol lehetnék máslielytt jobban ? 
Nyárban a’ nap csak egy óráig süt ezen ab
lak’ sarkára. Nem megfizethetetlen az illy 
ház?“ — Minő különös ellentét: ugyan ezen 
ember a’ játszóházban (monte ) tizenkét un- 
cziát (1000 váltót) felindulás nélkül elveszt, 
’s naponként 4 vagy 5 piaszter bért fizet egy 
nyomon! kocsiért, csontvázakhoz hasonló lo
vakért, és egypár olly bérinasért, kiket még 
gőzerőmével sem lehetne tisztára mosni. — 
A’ lakok székek ’s többnyire így vannak 
felosztva: egy főterem (sala), hozzá csatla
kozó hálókamarával vagy cabinettel ’s egy 
a’ ház’ elejére nyúló erkélylyel; egy kis e. 
bédlő ( comedor ), és hátul a’ család’ számá
ra három vagy négy hálószoba. Az aino (ház’ 
ura) elől lakik. A’ terem’ és nagy hálókam
ra’ bútorozata jó karban van, mert ezt az 
idegeneknek látniok kell. A’ díszágy is úgy 
van ékítve , hogy meg lehet nézni; a’ cabi
net’ ajtaját szántszándékkal nyitva hagyják, 
hogy a’ látogató mindennek rendbenlétéröl 
meggyőződjék , szóval „que hay comodida- 
des“, hogy kényelemben, kellemben semmi 
hiány. De sok kivántatnék, hogy a’ többi 
hálószoba e’ leirásnak megfeleljen. A’ csa
lád’ fiatalabbjai camas de táblás nevű ágya
kon hálnak, t. i. vasból vagy fából készült 
két kecskelábra két vagy három szál jege

nyedeszkát tesznek ’s ezekre egypár derek
ait. Ha a’ fiatalok nagyobb számmal van
nak, minden hálószobában két három ágy 
vettetik. A’ többi bútor áll egypár székből, 
és több régi alakú, boltos fedelű ’s szőrös 
tehénbőrrel bevont faládából, mellyekbe min
den motyú ’s a’ fiatal dámák’ piperéi rakat
nak. Sok szép leány, ki a’ Pradón könnye
den ’s büszkén sétálgat, olly ágyból kelt 
fel, melly semmi tekintetben nem olly puha, 
hogy ellágyíthatná; ’s olly pipereasztaltól 
( tocador) távozott e l , melly csín’ és rend’ 
mintájaúl épen nem szolgálhatna.

(Vege a’ jöv5 számiján.)

E ss mé let.

Ki még csak futkosó 
Gyermek vagy ölben ül,
És nem panaszkodik 
A’ szív’ kés er virul,

Ismér anyán kivűl 
Kis játszi társakat,
Szomszédból jöttékét 
’S nem senki másokat.

Sokáig élhet ő ,
Látand virult hazát 
Hosszú idők után,
Egy jobb kor’ csillagát. —

Oh szép aranyviláQ- 
Egy szebb hon’ báj egén,
Akkor már hamvadó ,
Téged nem látlak én !

Erdélyi János.

'V  d é l i  b á b .
Alföldi történet.

1.
Ki az alföldön nyáron vagy ősz’ elején 

utazott, bizonyosan látta azon saját nemű tü
neményt , mellyet a’ környék d é li b áb n ak  
nevez, ’s melly némi változásokkal, földünk’ 
más vidékein is látható. Olaszország’ délnyu
gati csúcsán F a ta  m o rg a n a  név alatt is
meretes ; egész városokat és tájakat alkot a’ 
levegőben, sőt néha magát a’ nézőt is óriási 
nagyságban tükrözi vissza. Ezen tünemény 
az, melly Asia és Afrika’ sivatagjain, de már 
a’ magyar alföldihez hasonlóbban, mutatko
zik, mellyet Méry és Bartliélemy olly szépen



69

imák le , midőn Napoleon a’ sziriai nap’ he
ve alatt epedő és ellankadt bajnokai előtt a? 
homok - pusztában egy pálma littet’ hüs ár
nyait tüntetik fel, melly a’ vágyódva szeretők 
előtt azon levegőbe enyészik el, mellynek 
tündér gyermeke volt.

Az alföld’ síkjain, mint mondtuk, nyá
ron és ősz’ elején déltájban, és szép tiszta 
napokban, majd mindig1 látható a’ déli báb ; 
elfogja az utas’ vagy a’ néző előtt és körül 
a’ láthatárt, a’ közelítőhöz mindig egyenlő 
távolságban maradva, egy ezüst hullámú ten
gerhez hasonlólag, mellynek felszínén a’ szel
lő játszadozik. Felette helységek, tanyák, 
fák, asztagok, ’s minden a’ tájon kiemelke
dő tárgyak látszanak, alul hosszú árnyakba 
visszatünve, mintha víznek közepette állaná
nak. Az egész csalódásig hasonló egy árvíz
hez, melly új vízözönként isteni erő és ha
talom által lepé el a’ reggel még nyári zöld
ben viruló környéket, ’s az útat mindenfelé 
elzárni látszik.

Az idegen, ki először látja ezen tüne
ményt, nem fejtheti meg annak okát, hirte
len származását, ’s eltűnését, mi az alföl
dieknek sok tréfára adott már okot Illy ese
ten alapúi egyszerű történetünk is , melly a’ 
maga idejében az alföldön sok nevetséget 
gerjesztett.

Századunk’ első negyedének valamelly 
évében két fiatal kereskedő jelent meg a’ deb- 
reczeni sz. györgyi vásáron; az egyik pes
ti , ki már többször látogatá meg a’ pusztai 
várost , a’ másik bécsi, kinek Debreczen még 
egy Tombuctuként emelkedék ki a’ hortobá
gyi sivatagból, ’s ki ezen első útat nem tartá 
csekélyebbnek Mungo Parkénál Afrika’ fö
vényrónáin. Ő még minden csárdában egy 
haramia barlangot, minden lovas vagy esáká- 
nyos parasztban egy útonállót tekinte, ’s 
Pestet elhagyván Debreczenig, ’s onnan vissza 
jó izíít, sem nem ivott ’s evett, sem nem 
aludt.

Debreczenben hősünk egy ottani keres
kedőhöz szállott; apjához egy igen szegény le
ánynak. A’ milly kevéssé tetszett a’ bécsi
nek Debreczen ’s a’ debreczeni sár, olly 
nagy örömét leié Marin, gazdája szép barna 
leányán. Ezt igen könnyen bocsáthatjuk meg 
a’ becsületes idegennek, mert a’ milly szép 
és tiszta várost hagyott el Bécsben, olly nem 
szépet (hogy liazafiságunk gyanúba ne jőjün,

nem akarjuk mondani: c s ú n y á t)  és tisztá
talant lelt Debreczenben. De Bécs, mint tud
va van, minden gyönyörűségei mellett igen 
szűkölködik szép hölgyekben , ’s azért ját
szanak ott csinos földinéink olly nagy sze
repet. Ezen okból magyarázható miért tet- 
szék meg annyira a’ birodalom’ fővárosában 
növekedett ifjúnak a’ puszták’ fővárosában 
felvirult lyányka.

A’ bécsi azonban nem egyedül bírt ezen 
jó ízléssel, mit kiki elhihet, ki csak egy
szer is tekinte olly hajnalló képbe mint 
a’ Marié volt. A’ pesti kereskedő, kit fölebb 
említénk, ’s ki hasonlólag Mariéknál vala 
szállva, hasonló érzeteket táplált szivében, 
’s már több idő óta ösmeré kedvesét, ki előtt 
szemlátomást nem vala idegen a’ csinos és 
ügyes ifjú. Mit azonban bécsi társa nem lá
tott , de talán látni és hinni nem is akart, 
bécsi létére méltónak sem vélvén egy pesti 
vetélkedőtől félni, kit csak tekintete, csak 
hazája’ neve által is elűzhet.

Szükséges még röviden leírni azon vi
szonyt, mellyben mindketten Mari’ apjához 
állottak. Mindenik tagja volt egy gazdag
ságra ’s tekintetre talán hasonló kereskedő 
háznak, ’s mindenikkel egyenlő összefüggés
ben álla debreczeni társok ; az egyenlő ha
szon miatt, melly mindkettő’ szövetségéből 
származék, érdekesnek hívé mindenik’ barát
ságát megtartani, ’s egyiket sem tenni a’ 
másiknak elébe. Ezt tudván a’ következők is 
világosbak lesznek előttünk.

A’ milly vak vala a’ bécsi a’ pesti’ sze
relme iránt, olly hamar látá meg ez aman
nak törekvéseit kedvese körül, már alkalma
sint bizonyos lévén a’ lyányka’ hajlandósága 
felől, tehát legkönnyebbnek tartá vetélkedőjé
től menekedni, ha Marit apjától megkéri. A’ 
bécsi ellenben imádotíja’ idegenségét, mely- 
lyet iránta minden társalkodásban mutatott, 
kis városi félénkségnek és szeméremnek tu
lajdonító, mellyet egy pusztai narancs kény
telen érezni, egy olly mívelt nagy városi 
ifjú előtt, miilyennek hősünk magát tartani 
kegyesen méltóztatott. Ennél fogva JÉÜ£l 
inkább festé ki kedvese előtt fényes t ú l í r t 
ságait és tökélyeit, annál inkább tartózko
dott félénkségbehozni a’ lyánykát, mert ma
gaviseletét iránta érzett valódi hidegségnek 
tulajdonítni hiúsága tiltá, tehát minden aka-
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ilály’ hamar és biztos elhárítására eltükéle 
macában az apától kérni íue» leánya’ kezét.

Az öreg majdnem egyszerre vévé mind 
a’ két ifjú’ ajánlatát és könyörgését, ’s mint 
megörvendett az első’ hallásán, mert leányát 
szerette volna egyikük’ nejének látni, annyi
ra megzavarodék, midőn a’ másiknak is ha
sonló kivánatát hallá. Szerencséjére azon 
mindent meggondoló , ’s a’ dolognak hasznát 
előbb kalmáriasan fontolgató emberek közé 
tartozott , kik elhamarkodás által magokat 
semmi zavarnak sem teszik ki; így az első
nek semmit sem ígért, mi a’ második’ óhaj
tásának kárára lett volna.

Más napig nagy habozásban ,’s tétová
ban volt az öreg ur, módra nem akadván, 
mikép menekedjék a’ bajból , a’ nél
kül hogy valamellyiket megsértse. Egy kínos 
nap után, mellyben a’ vásári dolgok és fur
csa helyzete egyaránt kínzák szegényt, egy 
nyugtalan, álmatlan éjszakát töltött el, min
dig liiában törekedve a’ menekvésnek egy 
szerencsés módját találni fel.

„Hány atya van , kinek legfőbb aggo
dalma leányának egy vöt szerezni, ’s nekem 
legnagyobb boldogságom lenne, ha valaki leg
alább egytől becsülettel ’s jó szerével meg
mentene.” Uly ’s több efféle sóhajtások 
között folyt el az öreg’ éjszakája , ’s már 
ablakain a’ hajnal sugárzékbe, midőn ő még 
mindig terv nélkül kínlódott. De nem hiú
ban mondatik a’ hajnal tanulás és gondolko
dás’ barátjának, itt is annak mutatá magát, 
mert az elmúlt napi és éjjeli tanakodás után 
egy sugár deríté fel az öreg’ eszét, mint 
előbb a’ hajnal szobáját; tüstént felugrott, 
felöltözött, ’s darabig kertében fe l’s alá jár
ván, egészen kifözé a’ tervet, melly öt ter
hes, ’s reá nézve kínos viszonyaiból kimen
tendő vala.

Még reggel, ’s meglehetős korán, be- 
lüvá az ifjakat ’s miután többször neki ké
szült a’ beszédnek, végre ekkép szólítá meg 
őket.

„Én az urakat szeretem, magok fogják 
tudni mennyire szeretem.“

.Ebben van legnagyobb örömünk!' Jegy- 
zé üveg a’ pesti.

„Én az urakat valóban igen szeretem és 
tisztelem, ’s valóban olly derék két ifjak, 
hogy szinte lehetetlen volna közöltök válasz
tást tenni, ha olly valami! < (lene az egyiknek

tulajdonítani, mit mindketten el nem nyerhet
nek.“ — Itt megállóit az öreg, mintegy pi
henve a’ bevezetés után ; az ifjak nem 
tudván mire magyarázni a’ talányos beszédet, 
’s a’ titkolózó ünnepélyes módot, egymást 
méregeték, míg az öreg ismét így folytatá 
beszédét. — „Az urak engem olly szerencsé
re méltattak, miilyenről nem is álmodtam, 
tudni illik, mindketten megkérték leányom’ 
kezét.“

Az ifjak elhülve tekíntének egymásra, 
mert egyik sem tudá a’ másik’ akaratját, ’s 
bár gazdájuk kevéssé elhallgatott, de cso
dálkozás miatt egyik sem liasználá a’ csen
det, miért ismét az öreg fogá fel a’ beszéd’ 
fonalát.

„Mindketten a’ leányt nem bírhatják, 
én pedig a’ világért sem veszteném el az 
egyik’ barátságát, azért engedjék el nekem 
a’ választást, ’s fogadják el ajánlatomat; de 
azon szoros ígéret alatt, hogy a’ vesztes a’ 
nyertesnek és nekem azután is mint eddig 
barátom marad. — ígérjék ezt meg becsüle
tükre.“

Az ifjak, az öreggel és egymás közt ke
zet fogván,‘ezt megtevék. Ámbár a’ bécsi 
előbbsége’ bíztában, a’ leányt tanácslá meg
kérdezni , m it, mint boldog szerelmes , a’ 
pesti sem ellenzett volna, de az öreg ezt 
elhárítá; mert a’ vesztes azt adhatná okúi, 
hogy a’ leány apja’ tanácsa szerint válasz
tott. Az öreg így adá tehát elé tervét.

„A’jövö augustusi debreczeni vásárra az 
urak egyszerre, de külön kocsikon, indulja
nak el Pestről, ’s ki, de társán semmi erő
szakot sem téve, előbb érkezik Debreczen- 
be , azé lesz leányom.

Sokáig tanakodtak még a’ dolognál, de 
látván, hogy az öreg, egyarányos szeretete 
’s félénksége miatt, másra nem tökélhető, 
végre elfogadák az ajánlást, egymásnak ’s 
az öregnek veszteség’ esetében örök ba
rátságot ígérve.

2 .

Három hónappal később, ugyan azon 
évi augustus’ elejen Pesten találjuk hősein
ket, vagyis inkább már a’ városon kívül, ’s 
kora reggel mindenik egy-egy, kasos ernyő
vel fedett, szekérben, csak azon kiilönség- 
ge l, hogy a’ pestié gyékénynyel volt takar
va, a’ bécsié durva viaszos vászonnal; amazé



71

tágasai)!) és idomtalanabb, egészen ollyan, 
millyeriek az alföldi utakon még ma is dö- 
czügve és rázva hirdetik uralkodásokat, mind 
a’ mellett, hogy a’ függő kocsi ősi magyar 
találmány; emezé már csinosai)!) volt, és mi- 
veltehb alakú. A’ pestit még apró paraszt ló 
vonta, egy alföldi pór által kormányoztatva, 
a’ hécsi, ki mindig a’ dolog’ nagyságában ké
résé jóságát, három’ pesti német lovat foga
dott , mellyek legalább is nyomtak annyit 
mint hat parasztló, ’s így a’ bécsi’ vélemé
nye szerint annyit is futhattak, kocsisa ha
sonlókép pesti vala, ki téli és tavaszi vásá
rokon már néhányszor volt Debreczenben.

Mindketten többnyire az ut’ két felén a’ 
mezőkön liajtának, egyik a’ másikat megelőz
ni akarván, de nagyon ügyelve egymásra. 
Az minden iparkodások mellett sem íörténhe- 
ték meg; e’ felett az út sáros vala, ’s ezért 
is csak harmad nap délután, ’s lovaik’ nagy 
fáradságával érhettek a’ meggyesi csárdához, 
melly a’ Tiszán túl Tisza-Füred mellett, ’s 
a’ debreczeni pusztán fekszik, mintegy nyolcz 
kilencz jókora mérföldnyire a’ várostól. Más 
nap Debreczenben kellett lenniük, tehát min
dig sürgetősebb lön a’ haladás. A’ bécsi 
szomjúsan a’ csárdába tért, a’ pesti gondola
tokban merengve járt föl ’s alá, ’S végre a’ 
csárda mellett álló halomra ment, ’s annak 
ormán lévő vad körte-fához dőlve , néze 
Debreczen felé, majd az evő lovakra, mely- 
lyek őt olly lassan vonák kivánatainak tája 
felé. A’ nap egész forrósággal függött a’ 
puszták felett, ’s árnyatlan sugárai felhevít
vén a’ földet, Debreczen felé egy hosszú, 
majd nem a’ fél látkört elfoglaló, déli bábot 
képeztek, melly tengerként látszék elönteni 
a’ síkokat. Hősünk hosszú tűnődés után el
hagyó állását, a’ csárdába menendő, midőn 
kocsisa így szólító meg:

,Uram! ne maradjon sokáig benn, mert 
én fogok.'

„Csak a’ másik urat hívom k i , a’ déli 
bábot nézni — feleié a’ kereskedő — hogy 
bámuljon rajta/'

,Hogy bámuljon rajta? — kérdé a’ pa
raszt — talán nem látott még déli bábot?'

„Soha sem."
,Hát kocsisa ?'
„Az sem." Viszonozó az ifjú, kissé bo- 

szontva a’ pórnak kérdései által,

,Uram! — mond a’ paraszt — egy szót 
se szóljon, miénk a’ gyözödelem!'

„Mit beszél kend?" kérdé csodálkozva 
a’ kereskedő.

,Ezek a’ németek nem ösmerik a’ déli 
bábot, elhitetjük velők, hogy árvíz; most 
két óra alig van, négyig eltart; azok nem 
mernek indulni, mi pedig jót haladhatunk.' 
Magyarázó tervét a’ kocsis.

„A’ gondolat nem rósz — viszonzá ura, 
— de ellilszik-e?"

„Uram! mindenütt rettegnek ezek a’ bé
csiek az alföldön, még azt is elhinnék félel
mükben , hogy amott a’ füredi torony’ gomb
ja  a’ rég felakasztott Zöld Marczi’ bunkója.' 
Biztató a’ kételkedőt kocsisa.

„Hát a’ kocsmáros? “ kérdezé ismét 
amaz.

,Az komám, — felele a’ pór — barát
ságból ’s egypár forintért könnyen reá áll a’ 
tréfára, pedig nagy hasznát vehetjük, mert 
a’ verebet is lebeszélné a’ cseresnyefáról/

Hősünk nem igen reményié kocsisa’ ter
vének foganatét, de minden esetre eltökélé 
megpróbálni, ’s örömére a’ kocsmáim min
den vonakodás nélkül melléjek állott, legjobb 
kimenetellel bíztatva a’ szerelmest.

„Drága barátom, kárliozatos egy dolog ! 
a’ Tisza ’s a’ Hortobágy iszonyúan kiárad
tak , el van öntve Debreczen’ egész vidéke, 
lehetetlen tovább mennünk." így rémíté a’ 
pesti, a’ szobába lépve , vetélkedőjét.

,Hogy lehetne az? nem téssz engem bo
londdá, nem hiszem.' Mondó okosan mosolyg- 
va a’ bécsi.

„Jöjön ki tehát, ’s lássa ön szemeivel." 
Erősíté a’ másik, és társát a’ halomra veze- 
té, honnan ez, nagy bámulására és ijedésé- 
r e , az egész síkságot egy tengerré látá vál
tozva lenni.

, Mi átkozott ország ez ? honnan támad 
egyszerre ennyi víz ? ‘ kérdé liiiledezve, ’s a’ 
bő beszédű csapiáros vévé magára a’ csodált 
dolog’ megmagyarázását.

„Hát Mármaros vármegyében számtalan 
sóhegyek vannak, ha a’ Tisza egy kicsit fel
dagadván a’ sóhoz ér, az hirtelen elolvad, 
’s attól árad ki illy nagy sebességgel a’ Ti
sza."

, Hát mikor fog már elenyészni ez a’ 
töménytelen víz?' kérdé a’ bécsi, bámulását 
boszúság váltván fel,.



„Estére nyoma sem lesz — vígasztala 
a’ kocsmáros; — mert a’ nap nagyon ' hamar 
felszíja, ’s ha még- vagy három órát tűrnek, 
ntnak indulhatnak az urak.“

,H át, uram, mivel már nem mehetünk 
továhh — kezdé a’pesti’kocsisa — nekem egy 
bátyám lakik Madarason, kit már három esz
tendeje nem láttam, általrándulnék hozzá , 
hiszen mire az árvíz elapad, ismét itt le
szek.“

„Ah, nincs arra most idő!“ monda szá
razon a’ pesti.

„Talán azt véli az u r, hogy vissza nem 
térek? hát úgy jöjön magra is velem, har
madfél óra alatt megjárjuk, ’s addig- a’ má
sik ur sem mozdulhat.“

„Semmi sem lesz belőle.“ Mondá ismét 
előbbi szárazság-óval a’ pesti.

,De könyörgök, uram, három éve nem 
láttam a’ bátyámat.“ Ismétlé a’ kocsis.

„Na, hogy vég-e leg-yen kunyorálásod- 
nak , hát menjünk.“ Hang-ozá színlett bo- 
szúság-g-al a’ pesti, ’s kocsisa mintegy fel
vidulva fogott ’s urával együtt nem soká
ra indult, a’ merre, mint a’ kocsmáros a’ bé
csinek mutató, Madaras feküdt, ’s így biz
tató megcsalt vendégét.

„Rá szedte urát az a’ paraszt, este lesz 
akkor mikorra vissza jőnek , addig a’ téns úr 
már egy mérföldet haladhatott.“

,’S nem lehet azon a’ vízen átmenni ?“ 
kérdé a’ haragos bécsi.

„Ha hét lelke volna is bele fúlna.“
,Köszönöm, nincs kedvem sós tenger

be halni. — Hát csak azt gondolja kend, 
hogy az én pesti barátom késni fog ?’ Tuda- 
kozodék a’ bécsi.

„Minden bizonynyal. — Sőt nagyon 
gyanítom, — hehe! a’ téns úr nagy kópé — 
maga pénzelte fel annak a’ szegény pesti 
kalmárnak kocsisát, hogy urát csalja, ’s a’ 
debreczeni szép kisasszony magának marad

jon. Hallottam a’ múlt debreczeni vásárkor 
én is a’ dologról.“

,Én? de hogy! — mondá mosolygva a’ 
bécsi, ’s szerété, hogy őt a’ kocsmáros illy 
eszesnek tartá.“

A’ pesti ez alatt Madaras felé hajtata, 
míg a’ csárda’ látköréből ki nem jutának, ek

kor megfordult a’ kocsis, Hortobágy felé irá
nyozva a’ gyeplőt, ’s legalább két órányi 
utat tőn, midőn a’ rászedett bécsi Meggyesről 
elindult.

A’ többiről csak azt mondjuk, hogy a’ 
bécsi Debreczenbe érkezvén, Marit a’ pesti’ 
karjai közt leié , kinek nem sokára neje le tt; 
’s csalatását megtudván, szégyenkedve hall
gatott a’ dologról, nehogy a’ képzelt árvíz
ből szabadultát gúny’ és csúfolódás’ árja 
öntse el.

Goal*

E g y v e l e g .
— Né me Ily m ult s z á z a d i  í ró k ’ bí

r á l a t á h o z .  (Schlosser után; 1. „Figyelmező“ 
3szám. 22  1.) — Sha f t s hu r y ,  Locke’ tanítvá
nya, a’ múlt század’ elején egy új; a’ régivel 
homlok egyenest ellenkező literatura’ teremtői 
közt, annyival inkább érdemel első helyet, mi
vel módja és stílje arra volt számítva, hogy őt 
az előkelőbb körök is, mellyek minden ön meg
erőltetéstől rettegnek, ’s nem sok ismeretekkel 
vannak felkészülve, szívesen fogjanak olvasá
sához. E’ tekintetben megelőzte Bolingbroke-ot, 
kinek egyébiránt tündöklőbb ’s elmésebb, előa
dása, az övénél. Óvakodik valamelly tárgyat 
kimeríteni, vagy abba mélyebben behatni. Az
ért kedvenez Írója lett nem sokára a’ nagy vi
lágnak. — ’S innen az a’ nagy hatása.

B o l i ng b r o  ke-nál, valamint az őt cso
dálta ’s követte francziáknál kétféle tehetséget 
kell megkülönböztetni: a’ régit megczáfolní ’s 
újat tanítani. "A’ középkor’ maradványai és sa
ját időszaka’ balitéletei ellen gyakorlott tagadó- 
lagos irány őt a’ népi jogok’ ’s az észnek, el
évült balitéletek elleni védelmezői’ előküzdőjé- 
vé bélyegzi. Egy új kor’ orgánuma, új viszo
nyok’ hirdetője, menyekről sem a’ középkori 
egyházi és lovagi rendek’ védői, sem a’ XIV. 
Lajos’ mintájára idomult hadi monarchiák nem 
akartak tudni semmit. Ellenben, midőn új rend
szert akar alkotni, csak saját élete’elvét fejezi 
ki. Önző okosságot sophistai mesterségekkel 
philosopliiai vagy rhetori beszédekbe takarva: 
mint ezt franczia utánzói tették.

— Egy olly hideg, gyenge és hiú termé
szet, miilyen Pope  volt, ki több mint angol 
szorongással tolakodott minden előkelő’ elébe, 
’s az udvar’ ’s az aristocratiai comfort’ árnyé
ka után mohón kapkodott; dicsőséget és pénzt 
liajhászva; egészen arra termett, hogy egy va
lótlan és sophistai miveltségnek hirdetője le
gyen. (F o ly ta tta m ).

Aa Athenacumbol ^hetenként k ö tsze r, úgymint csütörtökön és vasá rn ap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a* Figyelm ezőből, min de tz 
kedden egy ív. F élévi ára a kettőnek helyben k ihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4  ft. cp. ; postán , nyom tato tt borí
ték  alatt 4 fi. 48 k r. cp. Velinpeldányok félévenként ö t húszassal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Xyumatik Budán, a’ magyar királyi egyeiem’ betűivel*
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Spanyolország a’ mint van.

Vég«.

A’ reggeli egész Spanyolországban egy 
igen kis jicaraliól, azaz egy fimlsa csoko- 
ládból ’s eery szelet kenyérből áll. Ezt ren
desen még* az ágyban költik el ’s eery pohár 
vízzel kellőleg* lemossák a’ gyomorba; azu
tán kezdenek gondolkodni a’ fölkelésről, de 
nem mindig a’ mosdásról is. Ha szép idő 
van, a’ matrimonio (férj és nő) para tomar el 
fresco fris levegőt színi ugyan azon balco- 
non jelenik meg ; de ha összezördültek, min- 
denik másikon ; az úr teljes pongyolában, 
köpönyegével fedetten, az asszony egy nagy 
kendővel elegendőleg beburkolva, reggeli 
szoknyában , papucsban , harisnya nélkül. 
Nem igen piperézik magokat ’s nem is gon
dolnak vele, mindeniket azon módon látha
tod mint Morpheus’ karjaiból kikeltek; a’ 
férj’ haja több csomóba szedődik ; mert éjjel 
fejkötöt vagy hálósipkát senki sem visel, a’ 
nő’ fürtjei pedig hetes rendetlenséget mutat
nak. Miután fris levegőt vettek elválnak; az 
asszony misére, a’ férj cigarrót füstölni és 
a’ házban egyet kerülni megy, míg 11 óra

kor a’ második reggelinek ideje jő. Vannak, 
kik ezt egészen elhagyják, mások némi nya
lánksággal élnek, ’s hogy az időt elbámulják 
’s eltöltsék, kimennek, míg őket a’ két óra 
ebédre hívja. Az ebéd derék kenyér vagy ris- 
kásalevesből áll, mellybena’nyalánkokcsir
kemájat is keresnek ; ezután jő a’ cocido 
vagy puchero, melly marhahúsból, baromfi
ból és sós szalonnából készül; másik tálon 
szép csicserborsó ’s egyéb zöldség jő irgal
matlan nagy estremadurai kolbászszal. Leves 
és p u c h e ro  után még egy, legfölebb két, tál 
étel következik. Az egészet dió, szőlő , sajt 
’s más csemege rekeszti. — Tél derekát ki
véve a’ déli álom egy vagy két óráig az egész 
házat mély csendbe meríti. Ezután a’ dámák 
munkájokat, himvarrásaikat veszik elő, vagy 
piperéjöket a’ pradóbani esti sétálásra ké- 
szitgetik, nem sokat gondolván vele, akár
hol űzzék a’ férfiak kóbor mulatságikat. Sétá
ról visszatértében némi frisítőket venni ká
véházba fordul a’ család, ha t. i. kísérője oda 
liíni elég udvaris ; aztán , ha páholylyal 
vagy földszinti belépti jegygyei megkínáltuk, 
színházba megy. A’ zárszékek telni kezde
nek; ötvenszer beszélnek ugyan azon tárgy

id



74

ró l, mindenki azt vallja, hogy az esték rend
kívül hosszak és unalmasak. Majd tizenegy 
óra lesz, ’s most nem lehet tovább várakoz
ni a’ ff ni s a d o-val (fojtott marhahús, ren
des vacsora). Más nap k e l, hogy ismét más 
kövesse örökös egyhangúságban.“

A’ cselédekről szóló szakasz fejezi még 
igazán he a’ ház’ belső kellemeit. Az a’ rész
beni kellemetlenségeket Angliában is nagy 
mértékben érezhetni; de a’ spanyol valóságos 
keresztény arab, ki minden fék ellen rugó- 
dozik’s teljesen meg van győződve ama’nagy 
igazságról, hogy az élet’ két legnemesebb 
czélja álom és henyélés. Bár mit kérdezz 
szolgádtól, bizonyos lehetsz, hogy állóhelyé
ről, vagy lia ül, székéről meg- sem mozdulva, 
így fog; felelni: nem tudom; melly kifejezés 
néha egy ásítással vagy fejvakarással lágyí- 
tatik. Az, hogy fölkeljen, vagy kérdésidre 
felelni ne sajnáljon, nem megy fejébe, ’s ezt 
Madridban nem is kell várni. Ha boszanko- 
dol, azt mondja: milly rósz character! illy 
urrat lehetlen kiállni. Ha azon szerencsétlen 
ötleted volt, hogy fiatal legényt választottál, 
majd tenmagad által képzendőt, előre hi- 
iiet’d, hogy mihelyt kissé hasznát veheted, 
két annyi bért kíván, hogy ekkép máshova 
szegődhetni ürügye lehessen. Ha a’ hálátlan
ságért, vagy akármi más nagyobb csínjáért 
fenyíteni merészled, nem fogja titkolni bo- 
szúterveit. Majd tanakodik ama’ hurkos és 
tőrös emberekkel , kik szerencséjüket éjje
lenként az utczákon vadászszák, megtörtén
hetik, hogy szép éjszakán, midőn legkevésb- 
bé vélnéd, midőn köpenyegedbe burkoltan az 
épen hallott operából egy dalt dúdolva, vagy 
új kedvesednek különféle tökélyeit ’s tulajdo
nit elmédben forgatva, ballagsz haza, ez édes 
álmodozásodból keserűen riaszt fel egy ra
kás ütleg , vagy mi roszabb, egy hátadba 
szúrt, éles kés.“

A’ Guzmanok, Mendozák, d’ Aguilárok, 
Medina Sidoniák’ ’s mások’maradéki még kiilse- 
jökbenis nyomorúlag elkorcsosultak, ’s elme
tehetségeik korán sem ollyak, mellyek őket 
a’ közbecsülésben emelhetnék. Szerzőnk le
írja nevelésüket, ’s boszankodva kell meg- 
vallani, hogy a’ részben is kevés kivétel van. 
„A’ nagyok’ fiai úgy neveltetnek, mint s e- 
n o r i t o s  -oknak kell, kiket a’ k eg y e lm es  
czím törvényesen illet ; azaz, mind a’ felöl, 
Iliit csak egy értelmes lénynek tudnia kell,

legmélyebb tudatlanságban tartatnak. A’ maj
dani országnagy kiskorától fogva egy sereg 
romlott erkölcsű, ’s minden vágyai- és sze- 
szélyinek bókoló, inastól körülvéve, egé
szen természeti ösztönét követi; a’ káplán, 
kire nevelése bízva van, nagyon szeren
csés hogy mellette gond nélküli henye éle
tet élhet.

Azon kölcsönök’ kamatai, mellyek a’ vá
rosi telkeket.vásárlóknak járnának, nemcsak 
rendesen le nem tétetnek, hanem e’ czím 
alatt szinte évek óta már semmi sem fizette
tett. Míg betű szerint éhen hal el száz olly 
család, melly hogy tisztességesen élhessen, 
a’ város’ pénztárába elég pénzt adott, a’ ha
tóság, a’ helyett hogy kötelességét becsület
tel teljesítené, azaz tartozásit fizetné, min
den legcsekéljebb alkalommal is pénzt 
pazarlani ’s költséges innepeket és lár
más mulatságokat adni törekszik. A’ „junta 
de proprios“ (füldbirtoki biztosság) olly jö
vedelmekkel b ir, mellyek összesen részint zá
logokban , részint fekvő javakban évenként 
80—90 millió realra (20—22,600,000 váltó fo
rintra) mennek , még is a’ város’ rovására 
vállalt köz munkák igen lassan haladnak, 
senki sem fizettetik. Alig is lehet másként. 
Úgy látszik, mintha a’ nagy tekintetű elöl
járók, a’ legitimo vagy rendes fizetést, melly 
naponként három negyed piaster, csak kö
zépszerű jutalmazásnak tartanák , de ö 
nagyságok mindenfelé gyakorolják is hatal
mokat. Az utczavilágítás’ bérlői meghamisít
ják ’s megkevesítik az olajat; pedig e’ gya
korlatba vett gazdálkodásról minden szem ta
núságot tehet. Az utczatisztítás’ igazgatója 
pénzt húz a’ szemetkupaczból, de megkíméli 
fáradságát, hogy azt elhordassa. A’ köve
zés’ felügyelője úgy alkuszik, hogy évenként 
minden kövezettől legalább egy p e s e t á t  
kap, ’s még a’ fölött azon tudata is megvan, 
hogy ritkán feledik ki imádságikból olly sé
tálók, kik nem kénytelenségből stoicusok , 
sem semmi szín alatt nem eléggé philosophu- 
sok, hogy békén szenvedhetnék, midőn lá
bok a’ mondott kövek közé sikamlik, mely- 
lyek, úgy tetszik, éllel vannak felfelé ál
lítva , kétség kivűl az otthonülés’ kedvelésé
nek terjesztése végett. A’ kutakra ügyelő 
gondoskodik, hogy a’ jó víz haszontalanul el 
ne folyjon, hihetőleg félelemből, hogy ára 
meg ne csökkenjen. Az, ki a’ koldulás’ el
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törlésére tartoznék vigyázni , a’ nyilvános 
nyomorúságot egészen elnézi.

A’ törvényhatóságikról és ezek’ hivata
lairól szóló fejezet is sok felvilágítást nyújt, 
’s a’ spanyol kormány’ cliaracterének alapját 
voltaképen szembe tünteti; egyszersmind tá
gas mezőt nyit elmélkedésekre és jóslatokra 
egy olly nemzet’bohlogságának’s jóllétének jö
vendő viszontagsági felől, inelly hasonló kor- 
mányr&idszert illy sokáig tűrt. Madrid’ felvilá- 
gult körében az igazgatás’ mindenik ágának 
feje, a’ maga külön rendszerének napja, ’s 
poroszlói rendesen forognak körűié, igen ke
veset gondolva más akárkivel, csak útjokba 
ne álljon, vagy őket helyükből ki ne mozdítsa. 
Érdemes emberek ’s általában az egész kö
zönség szenvedhet’s valóban szenved is ezen 
nagyon tökéletes szerkezet miatt, a’ közdol
gok szüntelen hátráltatást tapasztalnak; de 
az csekélység, pedig tudjuk, hogy csekély
ségek a’ rendszereket nem zavarják meg. 
Leírna’ herczeg’ utódai mai napig szentül 
meglátták tiloknokával tett bámulandó egyez
kedését. „Lánczliordtát, Gilblas ! így szóla, 
te ugyan derekasan haladsz ; igen különös 
hajlandóságodnak kell lenni szomszédid’ le- 
kütelezésére. Látod, csekélységek miatt ve
led fenn nem akadok, de ha kormányzóságot 
’s más fontos kegyelmeket kérsz, meg kell 
elégedned a’ jövedelem’ felével, a’ másikat 
pedig nekem engedned. Nem képzelheted, 
mennyit keli költenem ’s mennyi segéd-for
rásra van szükségem, hogy hivatalom mél
tóságát fentarthassan ; mert megvallom , 
mind azon részleliaj latlanság mellett i s , 
mellyet színlelek, nem vagyok olly oktalan, 
hogy magányos dolgaimat rendetlenségbe 
hozzam. Tehát ehhez tartsd magad.“ — Az 
osztály’ fejének véleménye ellen szólni, nincs 
ki akarjon, vagy merjen. Mindegy, akár
hányszor volt valamelly kérelem a’ trón’ zsá
molyához intézve ; ugyan azon formaságokat 
mindannyiszor meg kell tartani. Legyen az 
esedezőnek igaza vagy ne , ha előjáróival 
rósz lábon á ll, dolga nem változik, ha csak 
ezek nem változnak, vagy a’ király maga el 
nem dönti az ügyet ’s a’ könyörgőlevél’ szé
lére, melly a’ bélyegzett papiros’ balfelén 
mindenkor üresen hagyatik, ezen bájszava
kat nem írta : Legyen meg, a’ mit kér. 
Egyébiránt ez ritka eset, melly az illy mó
don kegyeltet előjárói’ pártja’ hosszas üldö

zésinek’s boszontásinak teszi ki, kik keser
vesen inegsjrattatják vele, hogy a’ közönsé
ges útról, melly az elöljárók’ közbenjárása, 
eltért. Ezek előjogaikat a’ szó’ egész kiter
jedésében nagyon féltik, nem szeretik, hogy 
dolgaikba a’ király személyesen avatkozzék, 
’s valamint ezt ostromlam káros lenne, úgy 
bizonyosak, hogy szerencsétlen pártfogolván 
boszút fognak állani.“

Most Spanyolország’ fővárosa’ utczái- 
nak kül tekintetéről adunk néhány kivonatot, 
lm előre itt egy általános pillanat: „Madrid’ 
belseje, igen kevés utczát ’s köz épületet ki
véve , semmi tekintetben nem kármentesít 
azon kellemetlen behatásért , mellyet ben
nünk falain kívüli meztelensége okozott. A’ 
házak, mellyek általában újak, némi szomorú 
tekintetet adnak, szinte kétkedik az ember, 
hogy tiszta és kényes szállásra, a’ fáradt uta
zó’ legélénkebb vágyainak tárgyára, talál
hasson. Az első ’s ezt követő emeletekben 
csaknem minden házon erkély van, ’s egye
dül ezek a’ háznak azon részei, mellyekben 
az afrikai liőségű madridi nyaratszaka meg
élni lehetséges. Mind a’ mellett, hogy e’ zu
gok jó karban tartása nem csekély fontossá
gú , igen ritkán szineltetnek k i ; sőt „inkább 
bennök többnyire a’ rozsdának és levegő’ be
folyásának különféle kártétei mutatkoznak. 
Az ablakok nyomorban néznek k i, legroszabb 
nemű , tarka szinii üvegtáblákból állanak, 
mert szántszándékkal silányabb üveget szokás 
választani, hogy a’ vizsga szemek a’ bekuku- 
csálástól gátoltathassanak ; az üvegtáblák 
ólom rovátkokba foglalvák; az ezeken látható 
hanyatlás’ nemét a’ rámákkal ’s famunkákkal 
nem - gondolás még inkább neveli. Az efféle 
erkélyek’ vonzó külsejének emelésére sok jó 
gazdasszony különféle módokat talált ki, 
mert a’ falakba minden oldalról felhúzó csi
gákkal ellátott gerendákat eresztetett, mely- 
lyeknek végeire kötelek vannak akasztva; 
ezeken láthatni fekete, fejér, kék, szürke 
harisnyákat, haskötőket, kendőket, sőt még 
a’ dámák’ legtitkosabb ruháit — p a n o s 
m e n o re s  — is , melyek mint gavallérok’ 
vagy bajnok bárók’ ugyanannyi leéjzászlót 
a’ szél’ kedvére lebegnek. Ezenkívül a’ vizs
gáló’ szemét foglalkoztatják az építés’ min
den kiilönféleségei, mellyek itt oktatására 
egymást követik ’s így az untató egyforma
ságtól megmentik. Nem ritkán lehet látni, 
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hogy valamellyik grandnak palotája tartja föl 
n’ mellette dőlő félben álló nyomom viskót, 
melly időtől foltos, bemoliodzott, tarka cse
repes tetejével mintegy tőszomszédjának már
ványait ’s kőfaragatit gúnyolja. Azonban 
meg kell vallani, liogy a’ most épült házak 
egy fővárost sem disztelenitenének el, ha 
hál- helső osztályok kisded mértékre ’s nem 
annyira a’ lakó’ szükségeihez alkalmazott is , 
mint a’ tulajdonos’ fukarságához, kinek fő 
czélja minél kisebb helyen legtöbb lakót 
összeszorítani.

„Madridnak R a s t r o  és B a r r io s  B a
jo s  nevű negyedei egészségtelen és nem tet
sző képet mutatnak; ezek leginkább sárfa
lú, cseréptetejü, csak földszint épült ’s a’ 
nép’ salakja lakta kunyhókból állanak, ezek 
a’ vétek’ és bűn’ barlangjai; ’s nem csak a’ 
székes, hanem még egy hatod rangú város
nak is gyalázatára volnának.

„Ugyan ezen ellentét mutatkozik a’ ne
mességnek ’s gazdagabb néposztálynak élet
módjában , lovaiban , kocsikészületében, öl
tözetében, evésében és ivásában is; fényűzés 
és nyomorúság, kényelem és piszok mindig 
karöltve járnak. A’ lakosok’ külsejében is 
némi kecses eredetiségnek erős bélyege lát
szik. Ha valakit bekötött szemmel Madrid
ba vinnének ’s ott kötelékét hirtelen leven
nék, az utczákon először sétáltában az eu
rópai, keleti, spanyol ’s néha mind a’ há
romhoz szító öltözetek’ nagy változatossá
gát megpillantva , valósággal azt hinné, 
hogy tengeri kikötőben van.

A’ valenciai, mór módra fejére teker
getett eleven színű kendőjével ’s nyalkán 
vállára vetett, ragyogó csíkú köpönyegével; 
a’ moragato, kit testessége ’s öltözete után 
egész világ egy jól hízott hollandi hajókapi
tánynak nézne; az estremadurai, derekához 
szorított széles bivalbőr övével ’s kezében 
tartott hosszúkás szemű olvasójával; az alba- 
niakhoz hasonló vad tekintetű ’s növésű ca- 
talaniai, a’ nápolyi lazzaronik’ mintájaként 
vállra csiiggö veres gyapjú sipkájával; a’ 
csinos öltözetű, napbarnitotta képű andalu- 
siai, iszonyú bajuszával; a’ lomha és pisz
kos gallíciai, ki ha a’ szegeket, jégpatkót 
’s más az átkozott és rongáló kövezet elleni 
védszereket bele értjük , maga után minden 
léptén két vagy három fontot nyomó papu
csot czepel. Mind ezekhez számlálhatni még

a’ Madridban olly nagy számit katonaság’ 
rest es lassú lépdelését ’s csillogó formaruhá
já t, szintúgy a’ minden néven nevezendő még 
számosabb barátokat , a’ szegényebb nép’ 
foltos köntöseit, az örök fekete vagy fejér 
mantillákat, mellyeket még az utczán is»min- 
den korú, rangú asszony visel, habár a’ fá
tyolok már ritkábbak mint ezelőtt: lassú me
nettel ballag az anya, előtte néhány lépés
nyire sigoru szemmeltartás alatt leánya, mi 
azonban ezt épen nem gátolja, hogy minden 
gavallért, ki mellett elmegy, észre ne ve
gyen, sőt ha kedve tartja, a’ nélkülezhet- 
len legyező’ mozgatása által vele értesítő je
leket is ne váltson. A’ kövezetei sok helyen 
eladó gyümölcs fedi, ’s kinek magát vala- 
melly ház’ eresze alatt vagy boltban meghúz
ni módja nincs, szabad ég alatt minden ke
reskedést szabadon űzhet.

A’ c a l le  d’ A lc a la  szép és pompás 
uícza ; valóban Madridnak egyetlen egy szép 
utczája, mind azért, mivel csaknem egy spa
nyol mérföldnyi hosszú, mind, mivel a’ lon
doni Portland-place-nál sokkal szélesebb. lm 
itt az ez utczában látható tarka jeleneteknek 
’s arczképeknek egy kis mutatványa, melly 
az idegennek figyelmét meglepheti: Ezen d’ 
A lc a la  utcza hasonlólag híres fogadóiról, 
mellyekben öszvérhajtók és szekeresek cso
portosan szállásolnak ; midőn tartományok’ 
fővárosinak utait, oda vagy vissza, rende
sen járják. Kilépsz egy palotából, ’s orrodat 
legelsőben is ló ganéj-szag üti meg, melly a’ 
szomszéd kapuból gőzölög k i; füledet a’ fü- 
lebb előszámlált nép’ festői ’s erőteljes be
széde , ’s az öszvérek’ nyakára agghatott 
csengetyük’ hangja érinti , mihelyt ezek 
ólaikban megmozdulnak ; két vagy három 
iszonyu komondor, nyakán a’ farkas’ marása 
ellen szegekkel kivert örvet hordva, tettetett 
szunyókálással hever a’ kapu’ küszöbén, de 
csak alkalmat les, hogy majd irgalmatlanul 
megrázzon. Jól beszurkozott bortömlők’ erős 
szaga neveli az átmenőnek gyönyöreit, ki 
már azt Ilivé, hogy megszabadult az effélék
től, ha csinos külsejű házakhoz és szép bol
tokhoz ért , azonban hirtelen egy csárda 
„despacho de vino“ mellett csavargó sereg 
kutya veszi körül; azután egy ékáros jő elé
be ; kissé távolabb egy vendéglő sátor — , 
hol láthatni, az elhízott gazdasszonyt vagy 
szurtos gazdát olvasó-füzérei , szép sózott
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szalonna-kúpjai, cioccolata-halmai, sajtjai, 
bárány- vagy kecskegödöly-czímerei közepeit 
az évszak szerint. Ezen épen most leirt utcza 
egy gyenge lejten úgy épült, hogy midőn 
az ember a’ vámliázlioz érkezik, egyik olda
lon szemébe ä* P ra d o  másikon a’ P u e r ta  
d e l Sol ötlik. E’ kedvező helyzetben mind 
ontalan némi vaskos ficzkók’ csoportjára 
bukkanunk, kik közűi némellyek egész szemig 
köpönyegeikbe burkolódznak, mások a’ bő 
redőket ügyes kézzel jobbik karjokra vetni 
eléglik; mindnyájan más meg másképen fog
lalkoznak, amazok dohányoznak, ezek be
szélgetnek , de az utczát fel és le valamen
nyin vigyázó szemmel tartják. Ha ezeknek 
fekete selyem bokrétával ékített, egyik felül 
felhajtott karamu, hegyes kalapjaikról, mely- 
lyeknek tetejét egy széles fekete bársony 
szalag csak nem egészen eltakarja, továbbá 
szájok’ egyik szegletébe szorított vastag ci- 
garrójokról akarnánk ítélni, azt hihetnők, 
hogy Andalusiából mulatás’ kedvéért jött ha
szonbérlők, vagy Cordovából egy falka hason- 
líthatlan pályafutó lóval épen most érkezett 
lovászok; gazdagon hímzett mellényeik’s újas 
öltönyeik, felső köntöseik’ nyílásán csillog
nak keresztül; nyakokat kerítő szép selyem 
nyakkendőjük, mellyet elül arany gyűrű tart 
össze, szinte azon gondolatra is vihetne, 
hogy a’grandeza’ sorába tartoznak, ha ugyan 
e’ bajvívói alakok ’s izmos tagok e’ korcs 
fajt szépíthetnék, de e’ képzeletek közül az 
igazsághoz egy sem közelít; ezek semmik 
egyebek, mint büszke characteríí fiatal le
gények , kik a’ kurta puskát és kardot min
den más kézművesi szerszámnál fölebi) be
csülik , este reggel az utazók’ megérkezte- 
vagy elindultakor bizonyos órában összejő- 
nek; ezeket pontosan feljegyzik, ’s módot 
tudnak találni, hogy a’ velők vitt kincsek’ 
mennyiségéről elég hitel estudósítást szerez
zenek ; szóval ő kegyelmük tolvaj gavallérok 
(caballeros ladrones), kik becsületes műszor- 
galmokat tőlök kitelhető legjobb módon űzik.

A’ C a lle  de la  M o n té ra  nevű utcza 
Madridban az , mi Párisban a’ Vivienne, 
Londoban a’ B o n d -H re e t ,  de még is kü
lönbözik fényes és tiszteletet gerjesztő min
táitól ; „mert itt együtt találjuk a’ főváros
nak legnagyobb és legragyogóbb , minden 
nemű és fajú boltjait; itt a’ dámák is szün
telen tolonganak, kínozzák a’ kereskedő le

gényeket, mindent össze vissza hánynak ’s 
csak keveset, azt is csekély értéküt vá- 
sárlanak.“ Azonban hallgatnánk, ha csak ez 
volna azon egyetlen pont, hol azon jelene
tek közt, mellyek ez utczában ’s franczia 
és angol vetélkedőiben történnek, különsé- 
get tapasztalhatunk; de ez utóbbiak közül 
egyik sem mérkőzhetik egy serény és gyors 
boltos legény’ mutatványával, midőn ez egy 
makacs kotlós tyúkot, melly csirkéivel egy
ütt az általellenbeni polczra telepedett, 
elkergetni, asztalán ügyesen keresztül ug
rik; de még ennél többet is mondhatunk. 
Épen nem ritka eset, hogy midőn dámák 
egy rőfös kereskedőnek gazdag arany hím
zéssel, csinos selyem kelmékkel és gyö
nyörű pántlikákkal tündöklő boltjában ter
hes alkudozással foglalkoznak, egy a’ szem
közti vendégfogadó vagy kocsma’ ólából 
megszökött kóbor pulykának piezin lábokra 
illetett hatalmas orrvágása által félbe sza
kasztatnak ’s fölriasztatnak ; a* nagy szárnyas 
valami jó ennivalónak nézte a’ czipő’ bokrát.“

Kivonatinkat egy a’ spanyol boszuálló 
iharactert híven festő anecdoüal rekeszt
jük be.

„Egy történetet hallottam, melly egy 
andalusiai fiatal’ mély és előre kigondolt 
boszúszomjának nevezetes példáját mutatja. 
Két elválhatlan barát állandó szokása sze
rint együtt mene a’ bikaviadalra. A’ mutat
vány alatt azon kérdés fölött, mellyik el
lenfél viselte magát jobban, versenygés tá
madt köztök; iitlegeket is osztogatának egy
másnak ; azonban Manuel nyertes maradt. 
Vincze jó kedvvel fogadta el barátjának 
mentségeit és szánakozását, de lelkében 
boszút esküdött ellene. Néhány nap múlva 
Manuelt nagybátyja’ mezei lakába hívja, 
hogy ott egy falka fiatal bikát, mellyet a’ 
nyári legelőről épen most hajtottak be, néz
nének meg. Ebéd után a’ két barát együtt 
kimegy ’s nézegetik az aklokat és állato
kat. — Menj csak kissé odább, szól Vin
cze , e’ bezárt kis ól felé , ott mutatok egy 
fölséges bikát, melly eladás végett őrizte
tik ; ez legdühösebb az egész mezőségen, 
magok az ökörhajtók is félnek tőle. Vi
gyázva fölnyiták az ajtót; az igen alacson 
bolt fölöttébb sötét volt. — Még egy kissé 
közelebb mehetünk minden veszély nélkül, 
mond Vincze; Manuel egyet lép, de mihelyt
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egészen benn volt, az iíruló Vincze erősen 
rá csapja az ajtót -s kulcsát messze ehajít- 
ja , hogy a’ gonosztett hevenyében föl ne 
fedeztessék. Manuelnek inasát valamire el
határozni alig marada néhány pillanata. A’ 
zörejre fölriadt bika fölkelt, lábaival ka
pálta a’ földet ’s szikrázó szemeit áldo
zatára mereszté, kinek még- csak köpö
nyege sem volt , melylyel az állatot fá- 
raszthatta ’s időt nyerhetett volna. A’ bol
tozatot egy erős kő oszlop tartá. A’ bika 
már földnek szeszé fejét, ’s rá rohanni ké
szült. Manuel hátát az oszlopnak veté, rá 
kuijant ellenére ’s kézzel lábbal ingerli. Az 
ostrom kezdődik, az andalusiainak gyakor
lott szeme kilesi a’ kedvező pillanatot; azon 
perczenetben, midőn a’ szarvak majd majd 
testét korholák, félre ugrik az oszlopról, ’s 
a’ bika halva rogy lábaihoz ; kaponyáját az 
oszlopon, mellynek rohant, szét zúzván. — 
Manuel’ kiáltozására majd segítség- érkezett 
’s ő megszabadult: a’ történet’ híre elfutott; 
Vincze már haza ment volt. Manuel lóra ü l, 
megtölti fegyverét, ’s hogy ellenét utói ér
hesse , paripáját sarkantyú közé veszi. Várj, 
Vincze, kiálta, midőn ezt messziről meglá- 
tá , adósod vagyok. Vincze, hogy éltét sza
badíthassa, erősen sarkantyúzta lovát; de 
Manuelnek jobb paripája volt; Vincze a’ már 
sarkában lévő ellentől kegyelmet esdeklett; 
mire csakhamar egy durranás hallék. Vin
cze a’ nélkül, hogy legkisebb bírói vizsgálat 
tétetett volna, eltemettetett. Manuel elha- 
gyá lakát ’s hajóra ült. Azt mondják, Ame
rikába ment. Barátai rosszalák futását, mert 
tettét mindnyájan olly gyilkolásnak tárták, 
melly törvény előtt igazolható vala.“

^  * ö z v e g y .

Eltépte fatyolát a’ gyász 
’S helyette bokrétásan és zenével 
örömlievében ujjongatva lép fel 
A’ fürge nász.
Fehérre változott mezében
Olly víg a’ nő; >
Istennek látszik gyönyörében
Az ifjú vő,
’S a’ nép körül

Együtt örül 
’S jó sors’ fiát,
Ki elnyeréd
Az asszonyok’ legszebbikét,
Boldognak áld.
És völgyön és hegyen 
Lakodalom;
Határ- és végtelen 
A’ vígalom.
A’ két jegyes fél’ háza 
Kas, mellyben víg hadak 
Egymásra látogatva 
Ki és be rajzanak.
És úton útközön,
Mint sodró vízözön,
Mindent magával 
Visz a’ futó öröm.
’S a’ merre hangja zeng,
A’ bánat elhal,
Nincs könnyező,
’S ki máskor nyögve teng,
A’ nagy vidék’ körén 
Nincs éhező,
Nincsen szegény 1 
’S gondot ki ne 
Felejtene 
Forrásaidnál,
Bor’ istene,
’S bájhangjaidnál,
Szelíd zene?
A’ szomjas ajk föllelkesíti,
A’ gyors idő vigan repül 
Danáinál;
És a’ halál
Nem nyugszik a’ sír’ fenekén,
Olly hangos a’ nász-zengemény.
Halál!
„Ki kél fel a’ sirok’ közül?
Ki vagy t e ,  Qyász’ fia?
Körünkben minden szív örül;
Hagyd búdat szállnia.
Tedd szegre gyászod’ ’s gondodat; 
Halottad nyugszik hant alatt;
De mit föld még be nem fedett.
Az él, örül, vigad, szeret.
Víg nászra jőj te is velünk;
Baráti karral ölelünk.“
így szól eQ-y a’ násznép közül.
Egy másik közbe vág:
„Üres szó ! jobb, ha borkancsónk ürül! 
Kancsóban a’ világ.
Igyuk le búját, örömét;
A’ többit szélvész hordja szét.“ 
így szól a’ szíves bőrbarát 
Vígan köszöntve poharát.
Egy harmadik’ szelídebb öröme 
Az érkezőnek ekkép köszöne:
„Kit sem dalszó sem gazdag asztal.’. 
Sem bor, barátság nem íjász ta i.
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Az jőjön és tartson velem: 
Vigasztalóm a’ szerelem.
Komor barátom nézz körül,
Válaszsz magadnak száz közül.
Ma násznép, holnap nászt adunk, 
Másért, magunkért vigadunk.“ 
így szólnak ők egymás után 
Őt vígalomra megliiván,
’S tetszése’ hangival 
A’ násznép rá rival;
De a’ bús idegen,
A’ gyászba öltözött,
Némán és hidegen 
Megáll a’ nép között,
’S arczczal, min szenvedély’
Csatái rémlenek,
Hol semmi jel nem él 
’S kiholtak a’ szemek,
És hangon, melly kinoz,
Mellyet fáj hallani.
Víg unszol óihoz 
így kezd felszólani;
„Megáldjatok, nász’ népei, 
öregje, ifja, szépei!
Regét beszélek; rege-szón 
Örömre, búra változón 
A’ szív mulat kéjjel tele,
’S könnyűden lejt az óra le.

Szép ’s bájoló volt a’ leány, 
Tündérek’ gyermeke;
Delibb csak egy ’s az férje lön, 
Az ifjak’ remeke.
’S az ifjú férj ’s az ifjú nő 
Nem voltak boldogok:
Féltékeny az ’s a’ nő’ szivén 
Nem tiszta láng lobog.
Az óra jő; nagy útra kelt 
A’ férj ’s mig oda jár.
Kart hitfelejtő nője honn 
Egy újabb hősre tár.
A’ bűntitok szárnyakra kél,
A’ férj’ fülébe jut.
’S az vissza tér, előtte már 
Haragja’ híre fut;
De orgyilkos kéz ejti el 
A’ vérért liliegőt,
’S halálveszélytől menti meg 
A’ vétkes ifjú nőt.
Tiltott gyönyörbe fúl a’ gyász, 
Az özvegyév lejár.
A’ két szerelmes bűnösen 
Lesz hitkötötte pár.
’S az ifjú férj ’s az ifjú nő 
Nem élnek boldogúl:
A’ sor került, a’ nő’ szivén 
Féltés’ haragja dúl.

Szilaj, csapongó lön a’ férj,
Az édes hitszegő;
Házát kerülve, honn gyönyört 
’S nyugalmat nem lel ő.

Setét tanyákon éjjelez 
Hölgy ’s vad pohár között.
Hiába! szíve’ mélyiből 
A’ bék kiköltözött.
’S a’ visszatorlás’ napjai 
Elérik a’ gonoszt:
Kéjhölgy alakban ön neje 
A’ férjnek mérget oszt.“

No’s vígadó nász’ serege,
Hogy tetszik a’ hallott rege ?
De el kell végzenünk a’ dalt,
Te harmadik férj’ nője, halld!
Mérged nem volt elég erős;
Itt áll a’ gyilkos, itt a’ hős 1
Szerelmedért
Megöltem első férjedet;
De bűnömért 
Kezedből ittam vesztemet.
Nézz meg; mivé lett szeretőd;
Nincs szer, melly meggyógyítsa őt. 
Mérged nekem halált adott;
Te menj ’s öleld a’ vérpadot.“
’S fáradtan a’ hír’ embere 
Sírjához vánszorog.
A’ nő, mint kit villám vere,
Halványan össze rogy.
’S a’ nép, a’ mindig kész evő,
Nem várja meg torát,
Hol gyilkos ’s méregkeverő 
Készítnek lakomát.
Csak egy, a’ vőlegény, marad 
Az ajúlt nő körül;
Szemében égő köny fakad 
’S illy szókra keserűi:
„Illy szép és illy gonosz. Mi k á r!
Angyal lehettél ’s poklok’ díja vár.“
’S az ifjú vő ’s a’ víg sereg,
A’ zaj, zenék, az örömek 
Eltűntek, elhangzotténak:
A’ szép menyasszony rémalak.
Vérszolga jő a’ vőlegény helyett 
’S az ébredő halállal fog kezet.

Vörösmarty.

Egyveleg.
— Né mel ly  mú l t  s z á z a d i  Í r ó k ’ bí

rá la t  á lioz. (Folytatás). — Pope’r í m élt m á 
sában nincs természet, egyszerűség, nincs sem
mi görög. A’ költő letörölte róla a’ régi idők’ ’s 
idegen vidékek.’ színezetét, ’s helyette más, az 
angolnak szebbnek tetszőt raka rá. Az agg gö
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rög patriarcha úgy jelenik meg, mint egy elő
kelő angol, és pedig az ú j, franczia divat sze
rint fölpiperézve. Játékszíni pompával lép fel, 
’s a’ csillámhoz éskendéshez szokott egész finom 
világ-, csodálkozva látja és tapsol. Az értők’ 
kisded száma, kizárva a’ gazdagok’ és előkelők’ 
társaságából, vállat vonít a’ lárma felett: de 
szava elhangzik észrevétlenül.

— V o l t a i r e  a’ XIV. Lajos’ utolsó ével’ 
magasztalt, szellemdús társaságok’ hangját és 
míveltségét a’ literatúraiba vitte; Condorcet föl- 
jegyzette Voltaire’ életében , milly hang és el- 
ménezség volt a’ kevés választottak’ birtoka, 
míg a’ sokaság, szenteskedésbe ’s babonába 
síilyedve , mély tudatlanságban, szegénység
ben, szennyben és Ínségben szigorgott. Ezen 
tisztelője ’s magasztálója azon férfiúnak, kit ő 
is apostolának ismer, kijegyzl t. i. azon kútfor- 
rásokat, menyekből Voltaire azt az elmésséget, 
ember- és világismeretet, a’felfogásnak és elő
adásnak azt az élénkségét merítette, mik őt kitün
tették. Ezen alkalommal tudjuk meg, mit en
gedtek meg magoknak azok a’ nagy urak , kik 
Voltairet a’ fensőbb élet’ hangjába avatták. ’S 
e’ hangot már legkorábbi költeményeiben 
fölleljük. Ha megtudjuk, miképen ömlengett 
e’ körökben minden magos és szent iránti csúf 
és gúny, az első kérdés az; hogyan történt, 
hogy azaz előkelő társaság, melly csak az elő
ítéleteken tarthatta fenn léteiét, nem látta ál
tal, hogy ekkép saját játékát rontja el? De a’ 
felelet könnyű. Minden tagjának két szerepe 
volt, egy belső a’ maga — , ’s egy külső a’ nép’ 
számára. Azért Voltaire már ifjúságában hol 
csufolódó énekeket írt király és nemesség el
len titkon; hol pedig, nyilványosan, magasz
taló dalokat XIV. Lajosra: majd egy epistolátirt, 
egész csendességben, Urániához a’ keresztény
ség és szerzője ellen, majd egy ódát az igaz 
istenről ’s a’ haldokló megváltóról. ’S akkor 
senkinek sem jutott eszébe, hogy az előkelő he- 
nyélők’ ledérsége és gúnya egykor majd a’ nyo
moré dolgozó néphez által fogna menni.

— Xhomas i u s  és  Got t s ched .  Amaz 
arra ébreszthette eleinte német földiéit, hogy 
kövessék á’ francziák’ buzgóságát , ’s ta
nulják azok’ nyelvét és literaturáját a’ helyett 
hogy idejöket ama nyomorult konyhadiáksággal 
vesztegessék, melly iskolákban űzetik. Később 
a’ német nyelvtisztítását sürgette ’s a’ köz 
életben fölvételét. Ezek voltak ama’ kor’ fő ki- 
vánatai, menyeket utána Got teshed is védett, 
’8 ez által nagy befolyást ’s némi halhatatlan
ságot is szerzett; de mellyet azok közűi is,, ki
ket a’ vélemények’ szele ide ’s oda hány’ és 
vet, kevesen irigyelnek tőle. X. i. az a’ befo

lyás , mellyet Gottsched, mint korának orgánu
ma, a’ nyelvtan körüli érdemével, ’s gyűjtemé
nyei, poeticái ’s rhetoricai kézikönyvei által 
nyert, elámíttották őt saját körére nézve. Xúl- 
becsülve tehetségeit, elég vakmerő volt, min
den hivatás nélkül is , mint költő , mint szónok, 
fordító a’ közönségnek kínálkozni; a’ mi neki 
ártott : nemzete nyert hibái által. Mert hasz
nosnak tartjuk, hogy annyi könyvek, folyóira
tok , alkalmi költemények. merész tolakodás és 
hizelgés, magasztalás és ócsárlás által, szabad 
és nem szabad módokon, magának nagy tekin
tetet, sőt — noha mai nap’ nevetségesnek tet
szik kimondani is — európai hírt nevet szer
zett Lipcsében, a’ pedánsok bálványai ’s azon 
professorok mellett, kik kenyér tudomány okát 
tanítottak. Ez a’ tekintet hasznára vált a’ né
met nyelv- és literaturának , mert Gottsched’ 
fénye erre hullott vissza.

— L i s c o v r ó l  ez jegyeztetik meg: Né
metországnak, márRabener előtt, volt Liscov- 
ban egy jobb satyricusa, ki nem szabályok sze
rint lett —, hanem született azzá. A’ melly éle
tet Rabener érdekel, nem is tartozik a’ nyilvá
nosság’ körébe, hanem a’ kávés társaságok, 
borházak. legfelebb az akkori casinókéba. Az 
környülmények ’s viszonyok által liatároztatik, 
és semmi gúny által nem javúl. Liscov ellen
ben, nyomatás és sötétség közepett bátorkodik 
korbácsot emelni a’világosság’ ellenségei ellen, 
’s őket gúny’ tárgyaivá tenni.

— H a g e d o r n  azaz egyetlen egy német 
költő, ki a’ „Rremer Reiträge“ dolgozói közűi, 
Klopstock és Gleim mellett, az újabb német lite' 
ráturára és műveltségre nem csak egy percz- 
nyi, hanem húzamosb fontosságú volt. Hage
dorn’ kifezési finomsága ’s versei’ tartalmának 
tisztasága annál szebben tűnik k i, minél alja
sabb vala az akkori irók’ eQ-yik részének nyel
ve és hangja, ’s minél ábrándosabb és egyhá- 
zibb a’ másiké. Megjegyzendő, miképen Hage
dorn a’ tréfa ’s szabad vidorság’ határait annyi
ra tisztelte , hogy ellene nem emelkedett föl — 
Aint későbben Wieland ellen — a’ jó erkölcsök’ 
komoly barátinak szava. Már ifjú korában töb
bet tett H., mint idejének minden rímelői öszve- 
séggel. ’S ő élesztette fel ismét a’ népi éneket, 
melly egy idő óta a’ protestáns egyházakba szo
rult; ’s maga vala, ki korában dallható társas 
énekeket költött. Ezek csak hamar muzsikára té
tettek, ’s elterjedtek az egész német nép között, 
melly minden más európai népnél hangakedve- 
lőbb. ’S ez tette őt, ámbár sem Klopstock, 
sem Goethe, sem Schiller nem volt, Németor
szágban egész joggal, halhatatlanná.

Az Alhenaeumból hetenként kétszer , úgymint csütörtökön és v asárnap , jelenik meg egy egy ív ; tá rsábó l, a’ Figyelm ezohől, m inden 
kedden egy ív. Félévi ára a* kettőnek helyben k ihordással, vagy könyvárusi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tato tt borí
ték  alatt 4 ft. 48 kr. cp. —  Velinpéldányok félévenként öt húszassal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

HTyomatik Budán> a,’ magyar Királyi egyetem’ betűivel*
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E rő  nz isten ! úgy kell lennie,
Esz az e rő , vagy inkáh7> még e rő t 
E rő  nz ész i* , m ert u ralkodik ,
*S mi az ? te rm észe t, most fe le lj, lia tudsz.

M unkáit értem  , nem tudom msgát.
E rő  vagy isten ? mellyik szó erőseVb ?
Szavak, n ev e k , ti öltök m inket e l !  ( Csongor  c s  Tünde.)

Vörösmarty*

1E r ő * .

IVein kell azt gondolni , hogy az ember 
mindjárt eleinte nagy dolgokkal kezd fog
lalatoskodni, kicsinyekre nem ügyelve, hogy 
általánosságokat fürkész előbb, mint része
ket vizsgálna. Sőt inkább ellenkezőleg tesz; 
elsőben is a’ kezébe hullott homokot nézi 
meg, innét megy át a’ marok fövenyre, on
nét a’ halmokra, hegyekre, míg utolján az 
egész föld ’s úgy nevezett mindensége szol
gál neki vizsgálattárgyúi.

Az ember és emberiség’ első általános 
megjegyzései közé tartozik az, hogy magá
tól semmi nem lesz. Ezen igazságnak föl
vett állítást nem volt nehéz következtetni, 
mert az emberi tanítmányok’ mind az öt pap
jától hirdeltetik. Ezen öt pap pedig az öt 
érzék. Világosság van: ennek a’ nap, tűz, 
villám, mécs, lámpa sth. az oka; hangot hal
lasz: ennek zúgás, szólás, ájlatbömbölés, 
harangozás, égdörgés sth. szolgál okúi; illa
tot érzesz: tán rózsa, jáczint, viola, vagy 
másféle virág van körűled ; iz kecsegteti 
vagy háborítja nyelvedet: bizonyosan valami 
tárgy jőve szádba; feszülést érzesz bőrödön:

valami testtel közel érintésbe jövél. És e’ 
módon minden testi rád hatásnak van testi 
oka.

A’ mit kiki magánál tapasztal e’ rész
ben , úgy van másoknál is , úgy van az egész 
világon. Minden hatásnak mindenütt ható 
ok felel meg, és megfordítva , ’s pedig úgy, 
hogy a’ hatás nem lehet ható ok nélkül, ’s 
a’ ható ok minden esetre hatást szül kellő 
körülmények közt. Kellő körülmények közt, 
mondom előre, mert p. o. létezhetik a’ sugár, 
hang, szag sth., mint ható ok, ’s még sem 
következik hatás, ha szem, fül, orr sth. hi
bázik , mint ide megkívántaié körülmények.

De szóljunk közelebbről, és tegyünk vi
lágosabb megkülönböztetést. Következete
sebbek lennénk ugyan, ha a’ kezdett pályán 
rendszer nélkül mennénk a’ kutatásban és 
fejtegetésben előre, épen úgy, mint az em
beriségnél történt, ’s rendesen minden em
bernél ma is történik. De a’ rendszer rövid
ség’ és pontosság’ szülő anyja, azért mi is 
csapjunk át némiképen ennek mezejére.

A’ ható okot nevezzük el ezután tulaj
don névvel, ’s mondjuk e rő n e k  ; az erő’ 
munkálkodását jelentse e’ szó: h a tá s ,  ’s a’ 
hatás’ következését nevezzük el s ük érnék.

11
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Ezen három dolog-, t. i. az erő, a’hatás, 
és a’ süker annyira össze vannak kötve, hoo-y 
eg-yik a’ másik’ léteiét húzza maga után. A’ 
hol erő van, az hatni iparkodik, ’s a’ ha
tást nagyobb, kisebb süker követi.

De az erő maga nem elég a’ süker’ elő- 
hozására, hanem tárgyat kíván, mellyre has
son. Például, nem elég, hogy lámpa égjen 
mint erő , hanem szem is kívántatik, melly
re az hasson, hogy így a’ látás mint siiker 
előjőjön; vagy hogy hang teremjen elő, nem 
elegendő kezemben az ütő erő, hanem p. o. 
harang is kell, mellyre hassak.

Minden hatásnak ellenhatás felel meg, 
és pedig azon tárgyban, mellyre az erő hat. 
Az ellenhatás ellenerőt ’s ellensükert is ta
nít, bizonyít, és pedig annyira, hogy hatás 
nem képzelhető ellenhatás nélkül, ’s így erő 
ellenerő, süker ellensiiker nélkül. Például, 
a’ szél hajtó erő, hatása a’ vitorlára fúvás, 
siikere a’ hajónak haladása. De itt van el
lenerő is , a’ hajó’ vesztegleni készsége, ’s 
ennélfogva ellenliat, és pedig annyira, hogy 
nem ritkán meggyőzi a’ ható erőt (a’ kisebb 
szellőt), és síikért nem enged előteremni. 
Vagy képszobrot akarok gránitból faragni, 
a’ ható erő kezemben van, hatásom a’ fara
gás , siiker a’ gránit darab’ idomulása ; ellen
ereje van a’ gránitnak, t. i. részei’ összera- 
gadása, mellynél fogva ellenhat, ’s így an
nál nagyobb ellensükert szerez, minél na
gyobb az összeragadás, ’s én annál keve
sebbé boldogulok vele.

Ezen általánosságokat, mint tapasztalá
sunk’ utolsó sükerét, tudván, menjünk át az 
emberi tapasztalások’ mezejére, ’s kutassuk 
egy kissé, mint szerez az ember magának 
ismeretet az erőkről, ’s azoknak hatása- és 
siikeréről.

Ez a’ gyakorlati életben nem történik 
olly rendszeresen, mint a’ természet- és erő
magyarázók’ papirosain ; távol van attól a’ 
nagyobb szám, hogy figyelne arra, ’s meg 
tudná mondani: ezen jelenés süker, ez pe
dig hatás, ez meg ok ; zavarva szedi föl a’ 
jelenéseket ’s lassanként vesz bennük rendet 
észre.

A’ született gyermek’ első dolga, úgy 
szólván, a’ lélekzés és szopás. Ezen két mű
veletnél sükerre van a’ gyermeknek szüksé
ge , vérkeringtetésre t. i. ’s táplálatra. Mun
kásságba hozza tehát izomerejét ’s ott leve

gőt szí be, itt pedig anyai tejet, azaz, a* 
siiker-előhozás végett hatásba hozza erejét, 
és igy láttatja, hogy első műveleteinél mind
járt erő, hatás és süker van jelen, a’ nél
kül, hogy azt tudná, — ’s számtalan vén 
csecsemő is reá gondolna.

A’ beszítt levegőnek is van ereje, ha
tásából és siikeréből ismerhető, melly által 
t. i. a’ vért új életbe (’s vidám keringésbe) 
hozza. A’ szopott tejnek szinte van ereje, 
a’ gyomorra, a’ vérre, a’ testre ható , és síi
kére a’ tápláltatás.

A’ gyermek’, nem különben az ember’ 
egész testét csupa kémnek lehetne monda
ni , arra szántnak, hogy kutassa ki az erők’ 
és siikerek’ viszonyát. Másképen mondva 
pedig így hangzik ez : az ember a’ termé
szet’ mindenik erejének ellenerőt, hatásának 
ellenhatást, sükerének ellensükert tesz elé
be , az utolsó síikért még is amannak adva, 
mivel a’ diadal-borostyánt ő viszi el.

Az emberben létező ellenerő (vagy ha 
jobban tetszik, e rő , mivel a’ dolog egyre 
megy ki) az egész test, az egész mííszerzet’ 
tulajdona, de fő műszerének kétségkívül az 
idegrendszert mondhatni. Ellenhatásunk u- 
gyan is az egész természetre idegeink által 
történik, mellyek érzéseinknek ’s öntudá
sunknak műhelyei, mellyek a’ többi rendsze
reknek segédeimül, szolgálatúi adatvák. Az 
öt érzék’ dolga nem egyéb ellenhatásnál a’ 
fényre, hangra, szagra, ízre, ’s azon dur
vább hatásra, mellyet észrevenni a’ tapintás’ 
kötelességévé tettünk.

A’ gyermek azonban nem tudja, hogy 
ő olly nagy ellenható, ’s csak a’ szerencsés 
ellenhatásnak siikere , azt még öreg is rit
kább érti, — ő az erőket és siikereket ma
gán kívül vizsgálja, noha ez utolsók’ kelle
metlenségét nem ritkán érezi. A’ fájdalom 
legközönségesebb süker a’ gyermeknél, hű 
követőjével a’ sírással. Ezen süketnek sok 
megfelelő erő van: a’ haragos anya’ teje, a’ 
dajka’ tenyere, az oktató’ botja, ’stb. mind 
igen szép erük; de lehetnek még a’ körül
mények szerint, szúró, metsző testek, kés, 
tü , nagy szorítás és feszítés , égető tűz , vagy 
háborgató napsugár, stb. A’ gyermek ezt 
jól megjeleli magának, a’ sírással fájdalmat 
gondol egybekötöttnek, a’ fájdalmat bottól, 
tiiztől, szúrástól, metszéstől számlázottnak 
véli — a’ mint magának eh hez vagy amahhoz
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volt leginkább szerencséje, — ’s ha hotot, 
tüzet, kést ’stü. lá t, szalad, őrizkedik.

És igen számos erőt lát a’ gyermek, 
mellynek hatását, sükerét előhh utóid) kita
nulja. így csinál magának (noha többnyire 
mint idős gyermek) képet az okról ’s oko
zatról. Oknak mondja mind azt, a’ mi vala
mit előhoz, ’s okozatnak tekinti az előlio- 
zottat. Nála tehát ok az ökör és ló, a’ sze
kér’ ’s kocsi’ futásánál, a’ Duna’ folyása a’ 
hajók’ lemenetelénél, fejsze a’ favágásnál, 
kard a’ nyakazásnál, tűz az égésnél, víz az 
áradásnál, evés a’ jóllakásnál, szesz a’ ré- 
szegedésnél, iró a’ könyvnél, kőmives, ács, 
stb. a’ háznál; mélie a’ lépnél, méznél, ma
dár a’ fészeknél, az ember’ keze minden kéz
müveknél, és így tovább a’ végetlenségig. 
Ezekből pedig hasonlósági törvényt von ki, 
azt mondva: „Minden okozatnak meg van az 
oka.“

Az erő és siiker’ viszonyát nem könnyű 
mindig eltalálni, valamint az erő’ hatásának 
módja is nem ritkán ismeretlen. Például: a’ 
hideg, mint erő, jeget hoz eU> síikéiként, ’s 
hatása módja ismeretlen.

Erőt hal. s és siiker nélkül igen ritkán 
láthatni, mev' az erőnek természetéhez tar
lovak a ha j ’s inig elfojtva nyugszik, alig 
mondható erőnek. Illyés nyugvásban lévő erőt 
rejt p. o. a lőpor (puskapor), mellynek hatá
sa és siikere ismeretesek; illyent rejt az em
beri kéz is , melly végetlenül sok mivet te
remthet elő.

Hatást már többször tapasztalunk, melly
nek indító érejét nem ismerjük, és gyakran 
sükerét sem. Például, luki élezi a’ szél’ ha
tását, de hányán tudják (csak képzelni is) a’ 
szél’ indító erejét, ’s azon síikért, melly a’ 
szélből az indító erőre nézve háramlik? — 
hogy fő sikere mellett fákat is tép ki, hajó
kat merit el, ollyan mellékes dolog, mint mi
kor medvére lővén, golyónk szúnyogot is üt raj
ta agyon; vagy ha magunknak hidat épiténk, 
’s azon csiga is mász át a’ túlsó partra. Lát
juk a’ hulló csillagokat, ott ismeretlen erő 
h a t; a’ hatás fény és gyorsaság által mutat
kozik, de a’ siiker viszont nem jő tudáskö
rünkbe.

De legtöbbször történik az, hogy érzé
keink sikert, okozatot adnak tudtunkra, melly
nek okát, indító erejét, nem látjuk' á t , ’s 
gyakran nem is tudjuk kikeresni, míg egy

szersmind a’ hatásmód is ismeretlen marad 
előttünk. Hlyen, például az, miért keresik 
a’ mágnestű sarkai a’ földsarkai’ irányát, ’s 
ezen iránytól itt ott mért tesznek nevezetes , 
’s gyakran egészen vakmerő , eltávozást ?

Minél több erőt, minél több hatást és 
sükert ismer az ember, annál többet tud, tu
dása pedig annál alaposabb, minél szorosab
ban ismeri az okok és okozatok’ egybefüg- 
gését. Az alaposság ezen viszonyátlátástól 
függ, ’s szerinte a’ kevésismeretű ember ala
pos!) lehet az ismeret’ tengerében úszónál, 
ha ez töredékek’ zavarát bírja végetlen em
lékezetében.

Az „okos“ szó egy a’ legjobban elsült 
nyelvünkben szavak közül, mintegy azt jelent
ve, hogy az okos, ki a’ dolgoknak okát tudja 
adni. Ezen mérték szerint igen különbféle fo
kait ’s nemeit állíthatjuk föl az okosságnak, 
a’ mint valaki a’ természeti’s embertársasági 
tüneményeknek tudja okát adni, ’s illyen ok
fejtett tüneményt többet vagy kevesebbet hord
hat föl. Én ez úttal a’ társasági tüneményeket 
elmellőzöm ’s a’ természetbelieket hozom elő.

Az embeit mint elvalkotót, ki kell az ál- 
latoi'’i?0,rából venni, neki egy tulajdon osztályt 
adni, mell\ ben ő egyedül áll a’ földön, sem
mi terménytől meg nem közelítve ; de külön
ben mint kézi munkást ’s a’ természetre esz
közökkel hatót, állatnak kell tekintenünk. ’S 
ezen értelemben némelly hatás - tüneményeit 
a’ természetiek közé fölveszszük.

Végetlen azon tünemények’ sora, mellyek- 
nek okát tudjuk adni, de mellyeknek a’ ké
vésüké míveltek okát nem ismerik. Kellemes 
munka volna az illy tüneményeket öszvesze- 
melni ’s el is osztályozni, a’ mint az értelem- 
fejléssel együtt okaik is fejlődnek k i , de az 
hosszabb időt kíván, minthogy éh reá adhat
nám magamat; ’s akaratom szerint kifejteni 
az ügyet úgy sem volna hatalmamban. így 
csak töredékekkel érjük be.

És pedig töredékeinket kezdjük a’ cse
csemőnél. A’ csecsemőnél mindennek oka az 
apa ’s anya, magát a’ léteit sem véve k i ; 
tápláltatik: oka az anya ’s a’ teje ; ringatta- 
tik : oka az anya ’s a’ dajka; védelmeztetik ; 
oka az anya ’s az apa; ide oda vitetik: oka 
az anya ’s apa; a’gyermekjátékokat kap: oka 
az apa ’s anya; taníttatik : oka az anya, ’s apa, 
’s tanító, ’s igy számlálhatni el majd min
dent a’ mi vele történik,’s mindnyájának nem 

11 *
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tudja egyéb okát adni: mint apját, anyját ’s 
azon jó lelkeket, kik ezeknek szolgái, segé
dei, ’s kiket 8 igen mellékes személyeknek 
tanúi hamar megismerni.

És az emberiség, mint gyermek hason
lót cselekvék, azon különbséggel, hogy amott 
az okozat’ okát, a’ siiker’ erejét ismeré, itt 
ollyant csak képzelnie kellett, — ’s számos 
századokon által hívenképzelgete is, amahhoz 
nagy hasonlatosságot adva neki, ’s költve 
rá tulajdonokat, — emezeket magas fokra 
emelten.

Egyesek és egész embertömegek’ hosszú 
tapasztalása után az apa ’s barátai’ képzele
tével csupa jóság-o k kötteték egybe, ’s min
den rósz mint okozat az apa ’s barátai’ ellen
felének, ellenségeinek tulajdoníttaték. Sőt az 
apától jövő rósz is jó szándékból ’s liaszon- 
czélból eredvén, az apa, mint ok , csupán jó
nak , — jóságosnak határoztaték. így általá- 
nosodott el ezen, ezerektől másként értett és 
fejtett képzelet.

A’ nevekedő gyermek kicsinyenként ál
tal kezdte látni, hogy nem csak az apa, anya, 
’s ő, a’ világ tulajdonosai; hogy nem az apa 
az egyetlen ok, hanem vannak kjr/ííie más 
okol is, okozatot hozók elő és pedig- az 
ő, liánéin mások’ számára. Sőt még aprúdon- 
ként azt is észrevette, hogy apjánál szinte 
gyűlnek okozatok öszve, okokat máshol isme
rők ; mig nem végre az ifjú ’s férfiúban azon 
észrevétel erősödékmeg, hogy az okok és oko
zatok’ fokai lánczszemekként végetlenül egy
másba vágnak, — a’ mi egynél ok, másnál 
okozat, ’s az emberek között a’ -közjó olly 
általános fő ok, mellynek tekintetében az egy- 
gyes emberek csupa okozatok, az ő javok pe
dig mint tetteik oka a’ közjónak mint főok
nak alárendelteitek.

Az ember pedig igen sok dolog okának 
ismertetik. Hol van száma azon kézmüvek
nek, mesterségeknek, tudományoknak, mely- 
lyekbenaz ember mint ok tűnik föl? Ki szám
lálja föl azon- eszközöket, szerszámokat mely- 
lyel miveit dolgozza, ki azon munkákat, inely- 
lyek kényelmére, gyönyörködésére szolgál
nak? Mindenikiink számtalant ismer ezekből 
’s ha a’ számtalanok’ ismerete egy gyűlő- 
lielyre folyna egybe, ott ismeret-tenger létez
nék, általunk meg nem fogandó.

Töredékesen mondva, az okkal hatalmat, 
erőt kellés szokás egybekötni,’s ha az okok’

öszvesége nagy, úgy az erők’ Őszveségének, 
a’ hatalom’ egyetemének is nagynak kell len
nie, miilyent magának képzelni törekvék az 
emberiség, mint mindent egyesíteni, szétbon- 
czolni, végetleniil nagyítani ’s kisebhítni sze
rető lény. Mindenhatósáo- pedio- ott van , hol 
minden okerő egyesült, de a’ miilyen az em
berek között nem létezik; sőt nálunk a’ sok 
hatás is elég erény.

Az embert nem mindenek képzelik egy- 
iránt hatalmasnak, és e’ szerint az ember nem 
mindenek előtt elegendő arra , hogy valami
nek oka lehessen. Mikor az ős-amerikaik elő
ször hallottak ágyút dörögni, a’ földre bo
rultak , attól remegve, ki a’ felhőben villá
maival dörög; ’s ha a’ Niger folyón gőzhajó 
rohanna le , a’ jó feketék ördögséget gyaní
tanának a’ dologban, annál inkább, mivel a’ 
kormányt bizonyosan fehér ember tartaná. Az 
első esetben isten, az utolsóban ördög czímet 
kapna az ember, annyival inkább, mivel a’ 
czím és névadásban épen nem szokott ne
münk fösvénykedni.

A’ természeti tudományok’ kifejlése által 
néfflrLiiy erők megismertettek, mellyekről a’ 
hajdaniak nem is álmodoztak. A’ mai egész 
chemiát csodák’ lakhelyének lehetne mondani 
’s ha az egyptusi varázslókként kSzössége- 
sen nem tudunk is kígyókat, békákat ország- 
járvást előteremteni, vannak Boscóink, kik 
napkelet’ esodaüzőivel hatalmasan megmér
kőznek, mind a’ régiekkel mind az újakkal; — 
és mi csodáljuk ügyességüket, de a’ dolog’ 
természetes voltát átlátjuk, sőt fejünket rá 
vetvén, jobban utánozzuk őket, mint nagy 
mesterüket Pharao’ varázsai.

(V ege a ' jövő  számban.)
Vajda.

yC philosophus rácskor.
Huppanj, körte ! megértei már. Kinek íze kívánja , 

Legjobb a’ vaezkor hullva, megérve, puhán.
V— át) I .

Vfjy ügyvédre.
Míg clt egy port vitt Jogi , ’s a’ boldogtalan ügyhós 

Elveszté azt is mentibe hóna alól.
Csucsor.
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T'iláf)' folyása.
Novella.

I.
Kün a’ Rajnánál, egy középszerű váras- 

kában , reggeli melleit lile egy polgári csa
lád. Még- igen korán volt, a’ hajnallá éj szür
kén néze be az ablakon , a’ kandalló’ tüze lo
bogott ’s az asztalon két égő gyertya álla. 
Az asztal körött lilének az atya meleg éjjeli 
köntösben, az anya fejér liáló-fejkötővel, ’s 
p.’ fiú, egy déli legény, útilag öltözve. Fer
dinand korán indulni akart, moszkaország- 
ba utazandó. A’ kandallónál állott húga, 
egy csupor sörlevest főzve, mert hideg ta
vaszi lég vala kün. A’ leányka magas volt 
és karcsú termetű, nyakára egy nagy ken
dő vala vetve, ’s csúcsai hátán összekötvék. 
Elfordulatlanúl nézett a’ tűzbe, ’s könnyei 
lassan peregtek le orczáin.

„D e, Mathild — szóla az álya — a’ 
kanna üres, pedig Ferdinand még csak két 
íindsával ivott.“

A’ leányka megrezzent, ’s a’ szép fehér 
karok kinyulának a’ kendő alól, és fát rak
tak a’ tűzre, könnyei a’ tűzbe hullának, ’s 
alig vett magának időt orczáját a’ kendövei 
letörölni. A’ sörleves forrott, azt az asztal
hoz vivé, bátyja’ fmdsáját tele tölté, és az
tán mindkét kezével fejét és arczát simoga
tó, és halkan sírva nyomta képét annak sze
meire. ,,’S most már te is elmégy, Ferdi
nand!........“

Többet nem szólhatott. Bátyja átkaro
ló ö t, az atya félre tévé pipáját ’s nyugta
lankodni kezde, az anya igen sírt, odame- 
ne és fia’ kezét megfogá. Végre az atya úgy 
tett, mintha haragunnék, és pirongatózott, 
hogy a’ fiút nem hagyják legalább békén reg
gelizni.

Ekkor hangos pattogás hallott az ud
varon, ’s mindnyájan kiálták:„A’ kocsis!“

Ferdinand felugrott, megcsókoló atyját. 
Az öregnek arcza zajos liáborodásban vala. 
Megcsókoló hangosan síró anyját; hangos 
sírás közt köte ez egy rókafarkat nyakára, 
’s nem akarta elbocsátani. Még zsebkendő
jé t, mellyet a’ széken hagyott, keblébe du- 
gá. Most húgától akara búcsúzni. Ez kar
ját vállaira tévé, és könyörge: „ne méo-!“ 
— Szüléit nem bocsátó ki az ajtó’ elébe,mert 
hideg van odakiin. ’S kün a’ kocsinál, ott

a’ kedves testvérnek még egyszer arczára 
nyomó remegő meleg kezeit, és szívből es
deklők neki, hogy igen boldogul éljen. ,,’S 
ha Rigában találkozol v e l e ,  kérd ö t, hogy 
hű legyen.“

A’ kocsi elrobogott. Mathild fájdalmas 
arczczal néze utána, ’s szép karjait a’ ken
dő alá rejtő. Hideg volt, az úteza még holt 
vala, mint egy szürke szoba, mellynek te
tejét leszedték. Az éjjeli őr, az általellen- 
beni pádon, fölébredt, lassan feltámaszko- 
dék dárdáján , megemelinté széles kalapját, 
és öt órát fává.

A’ hidegtől és szomorúságtól borzong- 
va, lassan tért vissza Mathild a’ szobába. 
A’ kandalló’ tüze elaludtt, ’s a’ szülők sötét
ben ültek. Csendesen üle le egy sarokba a’ 
kályha mellé, hol sokszor iilt bátyjával ’s 
a z z a l ,  kit Rigában köszöntetett.

II.
Egy estve megérkezett Ferdinand Rigá

ban. Elvégezé Heidelbergben tanulmányait, 
’s most egy gazdag pénzváltó’ gyermekeit 
fogta nevelni. Azért volt itten, ’s belépett 
a’ fényesen kivilágított ház’ küszöbén. Tliea- 
társaság vala ott; óriás nyájassággal foga
dók , a’ pénzváltó megismerkedteté család
jával. A’ házi asszonynak hiú felfuvalkodott 
arcza volt, sok szépséggel a’ formákban, de 
bizonyos rendetlenséggel a’ vonalmakban; 
Ferdinanddal ama kalmárgőg’, pénzkevély
ség’ és félig képzett módosság’ keverékével 
bánék. Ruhája gazdag vala, de ízlet nél
kül , öltözete buja és szabad. Háta megetí, 
részint vállára dőleszkedve, álla legidősb 
leánya, Emília, ’s a’jövevényre kandián né
ze égő szemeivel. A’ leányka épen szűz
zé serdnle, fris hóharmatként ömlék el egy 
eleven kívánság a’ szilárd fiatal formákon, 
az egészség’ merész pírján. Hollófekete ha
ja és fekete szeme vala, ’s már akkora volt, 
mint anyja. Ferdinand őt francziául és mu
zsikára fogta tanítani. Tűzként akadt ő Fer
dinand’ szemeibe, ’s ez villogó pillantással 
nézé a’ leánykát. Az anya találkozók pilla
nataival ’s mosolyga. Kérdezék tud-e felol
vasni, ’s Goethe’ Stelláját adák kezébe.

Ferdinand olvasa, Emília mellette ült , 
érzé ennek leheletét, szemeit a’ betűkön, ’s 
forrón és s'zénvedelmesen olvasa. A’ leány
ka nagy részvétellel hallgató, a’ szakaszok
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után fel volt lievülve, mélyen lélekzett, ’s 
hálásan mosolyga az olvasó’ szemébe. Az 
anya tapsolt; az atya fel ’s alá sétált az ol
dalszobában, ’s halkan beszélgető dolgairól 
egy idegennel. Csak néhanéha álla meg- az 
ajtóban, ’s nézte a’ csoportozatot, de látszott 
rajta, hogy nem hallgat Stellára. Emília’ két 
öcscseit az olvasat’ kezdetével elkiildé any- 
jok, mivel a’ könyv nem nekik való.

Midőn a’ könyvnek vég-e lett, láng-ola 
Ferdinand és igen boldog vala. Az anya kö
zel mene hozzá, bizodalmasan mosolyga ’s 
úgy vélé, igen szép, hogy olly csinosan, 
olly sok érzéssel olvas. „ Ah igen! “ veté 
utána hirtelen Emília, ’s lesütött szemmel 
merengve állott mellette.

III.
Másnap az utczán találkozék Ferdinand 

iskolai barátjával Richarddal, ’s az öröm 
nagy vala, együtt tanultak, és Richard egy
kor a’ szép pünkösd’ ünnepeiben Ferdinand- 
daL haza utazott, ki a’ Rajna mellé, ama’ 
kis városkába , hol olly csendes és szép 
vala, ’s hol Mathild az ajtó előtt ü lt, és 
bátyjának egy tarka diákerszényt kötött. 
Tavaszszal megjöttek mind a’ virágok, és 
meg a’ szerelem is, és Richard megcsókolá 
Mathildot, mielőtt a’ jvíg barátok onnan el
költöztek volna, nagy öröm volt kiin a’R.aj- 
nánal. Utóbb ismét megjelent, ’s karöltve 
sétálgatott a’ kedves leánykával, ’s az em
berek mondának: szép egy pár ; az atya és 
anya pedig megáldák őket. —

Most átadá Ferdinand Mathild’ köszön
tését és aggodalmát, és Richard viszont tu- 
dakozódék liogy’létéről. Ezután bevezeti été 
magát Ferdinand által a’ pénzváltóékhoz. — 
Jobban játszá a’ zongorát, mint amaz, ’s 
tréfából és barátságért átvállaló Emília’ mu- 
zsikaóráit. Az anya megegyezék benne, mi
vel Richard igen módos férfi vala és kedvelt 
társalkodó Rigában; igen lekötelező móddal 
bírt ’s legjobb útban volt egy fényes jogá
szi pálya felé. A’ pénzváltó igen nyájas bó- 
kolatokat tett neki, ’s Ferdinand emelkedők 
becsben, hogy illy tisztes kapcsolatokban 
álla.

A’ reggeli órákon Ferdinand Emíliát és 
öcscseit tanítá , az anya ekkor még alutt, 
vagy reggeli öltözködését tartá, az atyának 
dolgai valónak, és sohasem láttató magát.

Ferdinand mindent olly szívesen és be- 
liatólag tanított, hogy Emília az órákat mind 
inkább megkedvelé. Ha a’ szülők asztal után 
kikocsiztak, most mindig hon marada, hogy 
öcscsei’ óráin hallgasson, ’s maga is holmit 
velők tanuljon. Ha nap sütött, kibocsátó 
Ferdinand a’ fiúkat az udvarra, a’ tél pedig 
búcsúzéban volt, a’ nap gyakran sütött.

Ekkor csendes szíves dolgokat beszélő
nek egymással, Ferdinand és Emília. Egy 
illy napos délután vala, hogy Ferdinand bá
torságot vön magának, Emília’ kezét meg
fogó, az eleven remegő kezet forrón és élén
ken megcsókolá. Ez, örömtől ’s ijedségtől 
megrezzenve, másik kezét az övére tévé, ’s 
végre összetekintének ’s egymás’ karjába 
omoltak. Erre csókolózás ’s ölelkezés kez
dődött, ’s nem tudák mi leli őket üdvökben.

Ekkor egy tavaszi szellő becsapta az 
udvarra nyíló ablakot, egyik fiú lenn „ku- 
kukk“ot kiálta, ’s ijedve ugrottak hátrább a’ 
szobába.

Ferdinand boldogsága’ mámorában azt 
mondá Emíliának, hogy atyját, mihelyt ha- 
zajő, kérni fogja, adná neki szép leányát 
nőül. Tegnap kapott leveleket a’ Rajna mel
lől, ’s meg van kínálva a’ liazájabeli pap
sággal. Emília megcsókolá érte , ’s a’ kocsi 
előjárván, leszaladt az udvarra, hogy öcs- 
csét a’ csintalan csevegéstől visszatartóztas
sa. Ferdinand a’ pénzváltó után indult, ’s 
kihallgatást kért tőle.

IV.
Richard az udvaron vala, ’s a’ fiúkkal 

játszott. Az idősbik elbeszélte neki, mit ta
nult ma, ’s már mennyit játszott. Midőn 
Richard Emíliát tudakozá, azt felelte neki 
halkkal, hogy épen Ferdinand úrral csókoló- 
dik.

Erre Richard sietve a’ nagyságos házi
asszonyhoz mene, és Ferdinand alig lépett 
be a’ pénzváltóhoz, midőn amaz is haragra 
gyúladt arczczal megjelent,’s Ferdinand’ elő
terjesztését, melly épen akkor kezdődött, 
félbeszakasztá. Félig hozzá , félig urához 
fordulva, metsző szavakkal mondá, hogy a’ 
házitanító úr olly bizodahnasságokat enged 
magának tanítványnéja iránt, mellyek egy
általában nem illenek.

Nagy vesződséggel vágott közbe Fer
dinand , hogy épen azért kereste fel az atyát.
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hogy Emília’ kezét tőle megkérje. Ekkor az 
anya hangosan felkiáltott, gúnynyal és met- 
szőleg; az atya pedig-, ki mindaddig- sze
meit félig- lesütötte, most hirtelen nag-y sze
meket vetett reá, homlokát ránczha vonta, 
’s szilárd hang-on monda: „Uram! arról szó 
sem lehet.“ — —

A’ folyosón találá a’ visszatérő össze
zúzott Ferdinand Emíliát, ki öröm, szerelem 
és ag-godalom miatt remegve várta őt. Ke
zét nyújtá neki, ’s az erős fájdalomtól meg
indult lágy hangon mondá, hogy minden el 
van veszve. Az nyakába esett, ’s elborítá 
forró könyeivel ’s csókjaival.

.Szökjünk el Németországba!‘ esdeklék.
„Akarsz ?“
, Mindent akarok, mi veled egyesít, én 

igen szeretlek.*
’S most tanakodtak, mint kellene ahhoz 

fogni, mert nem volt valószínű, hogy Fer- 
dinandot még tovább a’ háznál fogják szen
vedni. Ajtók nyíltak, nem voltak bátorság
ban azon helyen , ’s találkozót rendeltek. 
Emília a’kerti ház’kulcsát szándékozott meg
keríteni , ot t , ha a’ házban mind alusznak, 
a’ szükségesekről tanácskozhatnak.

Csókok közt váltak el, felbátorodva ter
veik által.

Azon estve tánczos thea-társaság vala 
a’ háznál. Emília fölékítve jelent meg, dé- 
vaj és szép vala, nevetett és tréfált, szilajon 
és vígan tánczolt kiváltképen Richarddal. —• 
Ferdinand egy ablaksarokban állott ’s elra
gadtatva szemlélte őt, lelke szerelemmel 
volt eltelve a’ szép, eleven leányka iránt, 
és aggodalommal a’ szökés miatt Ő nem 
tánczolt. Midőn a’ társaság eloszlott, az 
két szót súgott fülébe ’s szobájába sietett.

V.
Holdvilágos éjszaka vala. A’ kertajtó 

csikorgóit, ’s egy beburkolt női alak suhant 
el a’ fák’ árnya alatt. Emília vala. Ferdi
nand túl a’ kertfal mellett lopódzott el. Vi- 
gyázniok kellett, mert a’ hold árulólag tisz
tán sütött, ’s az atya’ hálószobájában, melly 
az udvarra nyílt, még világ volt. Emília 
egyszerre felsikoltott — Ferdinand tartalék 
nélkül oda ugrott az ágyakon keresztül. Az 
egész testében remegett ’s a’ kertnek egy 
setét helyére mutatott, a’ honnan hallotta 
nevét neveztetni. Ferdinand azon helynek

ment — semmit sem talált. A’ kerti házba 
mentek és csókolódtak , ’s abban egyez
tek meg , hogy Ferdinand a’ nyaraló
ból, melly a’ szabadra szolgált, tüstént ü’ 
révbe siessen, valamelly hajón két helyet 
fogadni, és aztán ugyanazon helyre vissza 
térjen. Emília, holmijét ’s drágaságait egy 
csomóba kötvén, őt készen fogja várni.

Ferdinand előbb vissza kísérte a’ házba, 
rávevé köpönyegét, egy újtestamentomot du
gott zsebébe és ment. A’ révnél csendesség 
vala, egy hajós alutt a’gáton. Fölkelté azt, 
’s elkezdé alkudozását. A’ hajós fekve ma
radt, karjára támaszkodott, ki liagyá beszél
ni, aztán fölkele ’s egy szót sem szólva, át
evezett Ferdinanddal a’ hajóhoz. A’ kapitányt 
előhívták, a’ dolog hamar rendbe jö tt, hat 
órakor akart a’ hajó a’ tengerre indulni.

Ferdinand visszasietett, Emíliát vára
kozva találá, ’s megindult vele a’ rév felé. 
Úgy rémlett ennek mindig, mintha őket 
messze távolságban egy alak egyiránt kö
vetné, de Ferdinand azt képzelgésnek ne- 
vezé. Csak a’ révnél tetszék úgy neki i s , 
mintha valaki követné őket ; a’ csolnak , 
mellyen át kelle kelniök, késedelmezék, ő 
nyugtalankodott. Túlnan a’ házak felől egy 
alak közelíte. —

De a’ csolnak oda ért — áteveztek ’s 
fölléptek a’ hajóra. Mindketten mélyen lé- 
lekzettek ’s bátorságban érzék magokat.

VI.
Még nem virradt meg, ekkor nagy zűr

zavar támadt a’ pénzváltó’ házában. Egy 
hosszú köpönyegbe burkolt férfi erősen csen
getett a’ ház’ ajtajánál, és sürgette, hogy 
neki tüstént a’ házi úrral kell szólnia. A’ 
pénzváltó’ kocsija a’ rendőrség’ házához ro
bogott, a’ rendőrség mindjárt azután a’ rév- 
felé sietettt

A’ háromárboczos épen akkor szedé fel 
horgonyait; Rigában hatot ütött az óra, mi
dőn a’ rendőr kapitány egy csolnakon a’ ha
jóhoz éré, ’s a’ czár’ nevében a’ kapitánynyal 
kívánt szólni. A’ hajós legények Máltának, 
hogy a’ horgonyok már fel vágynak szedve, 
már késő ; „A’ czár’ nevében! “ hangzék ve- 
szélyjelentőleg a’ zajban. A’ kapitány elő
jött.

Nem sokára azután Emília és Ferdinand 
a’ kis hajólépcsőn leszálltak a’ csolnakba.
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Richard , ki hosszú köpönyegébe hurkolva 
«illa a’ kőgáton, Emíliát atyja’ kocsijához 
vezető, heleemelé, megcsókolá kezét,’s mon
da a’ kocsisnak, hogy hajtson haza.

Ferdinandot fogságba vivék, ’s büntető 
por kezdődők ellene.

Az első napokban Em'lia sokat sírt; de 
Richard teljes szivéből iparkodott őt vigasz
talni. — Egy .idő múlva azt mondák neki, 
hogy Ferdinandot eleresztették Németország
ba, ’s a’ dolognak vége van.

VII.
Kiin a’ Rajnánál, ama kis városkában, 

most már Ferdinand’ levelei is elmaradlak; 
mert Richardtól már nem is vártak levele
ket. Mathild igen lialovány lett, ’s még ko
molyabb mint előbb vala. Egy napon azt 
mondá atyjának, hogy postán Rigába kíván
na utazni, Ferdinand bizonyosan beteg’s nincs 
ápolója az idegen földön. Az atya semmit 
sem szóla , és elkészílé az úti költséget. —

— Rigában azt hallá, hogy Ferdinandot 
Szibériába száliíták. Nem sírt, hanem ké
születeket tön Pétérvárra utazni, hogy a’ 
czárnak lábaihoz boruljon. Midőn a’ révbe 
indulna, hogy a’ hajón helyet váltson, egy 
ékes öltözető férfi inene előtte, egy német 
dalt dalolva, mellyet otthon náluk a’ Rajná
nál gyakran szoktak énekelni. Egy kissé 
gyorsabban mene; talán ismerte ezen férfi 
Ferdinandot. Az vissza fordult. Mathild meg- 
álla mintegy képszobor, ő ismerte azon fér
fit ; Ricliardnak hívták. Re ez őt nem isme
rő , tovább mene, ’s dudolgatá rajnai dalát.

VIII.
Nagy bajjal jutott Péterváratt kihallga- 

táshoz, nagy bajjal nyele kegyelmet báty
jának. Most Szibériának végetlen jégsíkján 
keresztül utazott, már sok száz verstnyit 
haladt, a’ váraska, hol Ferdinandot találni 
’s szabadulását tudtára adni fogta, előtte 
fekvők kunyhóival.

Egy holtat vittek el szánja mellett, ’s

midőn azon helységbe őre, megtudá, hogy 
az Ferdinand’ holt teste vala. —

— Mathild nein sírt. Vissza akara men
ni a’ Rajnához , hogy öreg szülőit ápolja. —

— Riga’ közelében egy szép kocsival 
találkozék. A’ szép hintó’ kocsisa sebesen 
egy kőnek hajtott, recscsent az egyik kerék, 
a’ bennülök kiszálltak, a’postalegény, ki Ma- 
thildot vitte, megálla, hogy .a’ kocsisnak segél- 
jen. Az úr és hölgy, egy fiatal szép hölgy, 
kérők Mathildot, vinné őket magával a’ kö
zel várasba. Mathild megismerő az urat ’s 
fátyolét arczára leeresztő; az Richard vala. 
Általellenben üle vele, ’s enyelge Mathild’ 
szomszédnéjával. A’ szomszédné pedig ifjú 
hölgye vala, ’s midőn Rigába értek, mondá 
neki a’ postalegény, hogy .a’ fiatal nő egy 
gazdag pénzváltó’ leánya, ki egyszer egy' 
ifjú némettel el akart szökni.

Mathild semmit sem szóla, ’s tovább 
útazék Németországba.
N ém etből, Laube után. O y ö r f y  t i g .

— Rég i  v i l á g ’ b ö l c s e s é g e i .  — IX. 
Első az erény legyen, ez vigye a’ zászlót, élni 
fogunk mindazáltal a’ gyönyörrel is , de urai és 
mérséklői leszünk; valamit kiki fog könyörög
ni tőlünk, de kizsarolni semmit. Seneca.

X. Bölcshöz nem illik sem pisszegetéstől 
félni, sem tapsokkal gondolni. Cicero.

XI. Mi szentebb , mi biztosabb minden 
szentségnél, mint akármellyik polgár’ háza? E’ 
menedékhely annyira szent mindenek előtt, 
hogy abból elragadni senkit sem szabiid. Cicero.

XII. Ha tetteid becsületesek, hadd tudja 
mindenik, ha becstelenek, mi haszna, hogy 
senki sem tudja, ha ten magad tudod ? Oh nyo
morult te, kié’ tanúval nem gondolsz, sc.cc«

XIII. Méltatlan dolog, ha azok, kik az or
szág’ nagyai kívánnak lenni, ennek sem törvé
nyeit, sem szokásait, sem erkölcseit nem is
merik. C icero.

XIV. Vannak, kik véleményüket, habár 
legjobb legyen is, gyűlölettől féltőkben nem me
rik kimondani. Cicero.

Közli .tndúiti.

Igaz ítások  i A’ 69.1. i hasábjában alólról 8. sorban e’ helyett i g e n  s z e g é n y ,  olv. igen szép. — A’71. 
lap’ 1. hasabjan felülről 8« sorb, m ég  a p r ó  helyett olv. .négy apró. — A’ 79. lap’ 2. hasábján felülről 27. 
sorban h í r ’ e m b e r e  helyett olv. k in ’ embert.

Az Alhenaeum bol hetenként k c tsz e r, úgymint csütörtökön és vasárnap , jelenik meg egy egy ív  • tá rsábó l, a ’ Figyelm ezoből, m inden 
kedden egy ív . Félévi ara a* kettőnek helyben kihordtíssal , vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; postán , nyom tatott bor»-~ 
ték alatt 4  f t. 48 kr. cp. —-  Velinpe.dányok féléveukcnt öt húszassal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

V y o n i a t H i  H u l l á n ,  a ’ n i n g y a r  k i r á l y i  e g y e t e m ’ b e t ű i v e l .



AIP (KIBKI^äQDKb
Tudományok* és szépmüvészetek* tára.

K ia d ó  sz e r k e s z tő k :

SCHEBEE , VÖRÖSMARTY,  s z e r k e s z tő  tá r s :  BAJZA.

Pest. Feburáriiis’ »-kén, 1837. 13. k z h h i .

Tartalom: Eiök. Vege. (Vajda), 89.1. —■ Egy hazafihoz, (C2.uc2.0 r), 90.1. — A’mindenek között utolsó.— 
( C z 91. I. Egyveleg. Hóviharok Oroszországban. Kégi világ’ bölcseségei. XV—XYI11 (közli Andódi), 96.1.

M unkáit erlern , nem tudom  magát.
E rő  vagy isten ? mellyik szó erősebb ?
Szavak., n ev e k , ti öltök m inket e l!  (C songor c s  T ü n d e .)

V*örös m arty.

2E r ő  &%
V é g e .

Az nevezetes, hogy az einher szereti az 
általánosságot, — talán renylieségből, vagy 
magához való hizodalinatlansághól, nem re
ményivé hogy kívánt megismerési czélhoz 
juthasson. — Kutatási vágyódat igen röviden 
elégítik ki a’ nagy tömegheliek, ’s még azok 
is, kikről sok ismeretet tennél föl, t. i. min
dent a’ végerőnek tulajdonítanak, azt meg 
nem gondolva, hogy a’ végnélküli általános
ság végnélküli értelmetlenség, ’s hogy a’ ki 
az átpillanthatlan lépcsőzet’ alsó fokait meg 
nem isméié, annál kevesbbé ismerheti meg a’ 
legfölsőt, a’ tőle legtávolabb állót, a’ leg
anyagtalanabbat. És ha ki az alsó erők’ ha
tás-módját nem ösmeri, nem a’ világét, nem 
a’ hangokét, nem az emeltyűt, nem a’ von
zás és ellenvonzás’ szabályait, nem a’ vil
lanyéit ’s a’ mi eddig földünkön legfőbb, nem 
az irányéit (mágneséit), mint akarhatja az 
utolsó erőt leírni, mellyröl semmi adata nincs, 
mint ezen anyag, mellyet tapint, lát, és 
nagy vakmerőén mindenségnek nevez, holott 
Hí a’ mindenből talán csak a’ legcsekélyebb 
szemport vetheti érzékei’ vizsgálata alá.

Az erők’ megszemélyesítése a’ legrégibb 
időkben úgy divatozott, mint ma, ’s mivel 
azok többnyire emberalakba öltöztettek, azt 
következtethetjük, hogy az ember magának 
igen nagy szerepet mért ki az okok ’s erők’ 
mezejében. És ezt épen nem csodálhatni, mert 
az ember’ munkái számra’s szépségre nézve 
a’ föld’ terméseivel majd egybe állíthatók. És 
honnan jő az , mit nem az ember mivel ? Az 
valami személyesített erőtől, — mert az ál
latok és növények csekélyebbek, mint hogy 
e’ részben tekintetbe is vetetnének, noha a’ 
méhek, darázsok, pókok, selyembogarak’ mun
kái nem megvetendők.

Az indusok, egyptusiak, görögök és 
rómaiak minden ismerték és gyanították erőt 
megszemélyesítettek, igy állott elő Zeiis vil
lámával, Poseidon tengereivel, Kronos a’ka- 
szával, a’ tiiz által Vulkán, a’ borban Ba- 
chus, a’ forrásokban nymphák munkálkodtak. 
A’ megkezdett ösvény pedig tovább folytat- 
taték ’s a’ világ tömve lön lényekkel, mely- 
lyeknek emberalakot keilende viselniük, de 
természetes, hogy nem v iseltek, ’s még sem 
volt szabad puszta nevezetűket visszakapnak. 
Az emberek pedig keresék őket, és nem ta
lálók, ’s elpártoltak máshová , — onnan is 

12

ErÓ az isten ! úgy kell le n n ie .
Esz cs e ró , vagy inkább még eró e"
ErÖ az ész i s ,  m ert u ra lk o d ik ,
'S  mi az ? te rm észet, m ost fe le lj, ba tudsz.
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tovább pártolanrtók, mihelyt a’ tapoo-atás’ ha- 
szontalanságrát átlátandják.

Ma már nem adunk emberi alakot az 
erőnek, hanem azt különbféle hatás-módjai 
szerint a’ legkülönbözőbb névvel nevezzük el. 
Iparkodunk pedig* minden dolognak és nem
dolognak azaz növénynek, állatnak (és em
bernek) hatása’ módját ’s az ebből háramló 
síikért (okozatot) megvizsgálni, azaz őt erő 
gyanánt tekinteni. De egyszersmind mind
egyiket ellenerőként is nézzük, vizsgálva, hogy 
hat reá minden más dolog, minden más tárgy, 
így lassú, de biztos léptekkel haladunk elő 
az erők’ viszgálatában.

Ilypothesisek nélkül nem tudunk ugyan 
egészen ellenni, és az emberiség soha sem is 
lehetem! el, mert tárgyakat mindig látand, 
mellyeknek okát meg nem határozhatja, ok
erejét egészen meg nem ismerheti, de azért 
távol vagyunk egy általános okol; költeni, föl- 
ruliázandót minden, a’ siiker’ kimagyarázha- 
tásához szükséges tulajdonokkal. Azaz, ha ná
lunk a’ villáin megcsapja a’ házat, nem Zeüs 
haragszik, hanem a’ villany engedett az őt 
vezető törvényeknek ’s jó villám-vezetővel 
Zeüs ’s egész Olymposa haragja ellen biz
tosítjuk magunkat; ha szélvész dúl fúl, ha 
a’ tenger háborg ’s irgalmatlan gyomrába el
nyel hajót ’s hajósokat, semmi gondunk Ne
ptun ’s Aeolussal, mindennek a’ levegöroha- 
nás’ törvényei szolgálván okul; sőt ha a’ te
hén téj helyett vért ad, ha valakinek álmá
ban melle elszorúl, nem hajtunk semmit a’ 
boszorkányokra ’s ördögökre.

Ilypothesiseink pedig nem érdektelenek, 
mindig ollyasmit bírván tárgyúi, a’ mihez 
értelmünknek nehéz jutni, ’s mi tehát külö
nös ingerrel van tudásvágyunkra. Ide tartoz
nak az anyagtalan erők, miilyen a’ lievő, vil
lany, mágnes (irány); a’ világ (fényő), a’ föld’ 
termesztő ereje, az ideg-, izom-, agy-erő ’s 
a’ többiek, mellyekröl több vagy kevesebb 
helyezeti tulajdonságot ismerünk.

Nem elégít ugyan mind ez ki bennünket, 
de azért viszont nem panaszkodunk. Ezen in
ger, a’ tudni vágyás ezen szomja emele ki 
bennünket az állatok’ sorából; ’s egy hatal
mas hypothesissel nem akarjuk lelkünk’ űrét 
betölteni. Az illy megnyugvás tespedés’ kez
dete, mint népek, idők ’s korszakaszok be
szélnek felőle. Mihelyt az emberi tudásszomj 
eloltaték (a’ mi csak áleledellel történhetik),

azonnal a’ gondatlanság’ karjaiba dűl az em
ber, folyni hagyja a’ világot, enyészni a’tü
neményeket, mig ő is boldog képzelgése’ pam- 
lagán elenyész.

Nem úgy a’ férfiú. Fáradhatlan lélekkel 
vizsgálja a’ világot, behatni törekszik a’ dol
gok’ leikébe, nem pedig rajtok keresztül si- 
kamlani, hogy oda jutván a’ tág oczeán’ szé
lére gyorsan kérdeznie kelljen; honnan ez? 
mi van ott túl , ’s kicől mind ez ? — A’ föld
ről nem lebegett még sas föl a’ naphoz, an
nál kevesebbé ment fül ember ; tehát a’ nap
ról, — igen a’ csillagvizsgálat még is tanít 
nem keveset—  És végtére, megvallani a’ 
gyengeséget, — hogy t.i. az emberi érzékeknek 
’s agynak ereje nem nagy, ez olly erő.melly 
igazán diszesíti a’ férfiút, ki ha mellette ne
mes gőgét egyre megtartja, pompás tünemény 
a’ természetben. Vajda-

E g y  H azafihoz.
Csak tört csapáson, bár mi balul vezet. 
Kalandoz a’ nép, ’s róla kitérni fél,

’S bámulja gyáván a’ rögökké 
Torladozott utakon menőket.

Nem úgy honodnak dísze Te ’s nagy fia, 
Lenézi a’ bajt férfi tekinteted,

’S zászlóval ingatlan kezedben 
Lépve elől töröd a’ rögösvényt. 

Hol kezdje a’ lant zengeni tettidet?
Vagy hol pihenjen, kezdte ha zengeni?

A’ műtenyésztő britt szigettől 
Bospliorusig nevedet kivívtad.

Mi felriaszthat nemzetet, ősei’
Hírén nyugodtan szunyadozásiból,

Jobb vélemények’ zsenge magvát 
Hintegeté hazaszerte tollad.

’S mint a’ regénykor’ hőse Prometheus 
A’ nyers agyagnak lelket adó tüzet 

Égből hozott, úgy ihletéd Te 
Honfiaid kebelét heveddel.

Milly érzet, és milly lelkesedés lepő 
Meg a’ hazának képviselő színét.

Hogy megvetetted dús kezekkel
A’ honi nyelv’ ’s tudomány’ alapját. 

Új élet, évszak, gondolat, és erő 
Véled virágzik, kelnek újabb körök,

’S fejlődnek a’ közb értelemnek 
Sarjai a’ csinosult világban.

Rákos, sokáig hírefogyott mező,
Többé nem az már; lenge homokjain 

Versengve futnak Pest-Budának 
Tapsai közt diadalmi mének.
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Lelked’ szilárdabb, ’s mély behatásinak 
Daczolni fél a’ zord elemek’ dühe: 

lm a’ hatalmas nagy Dunának
Medre simul, ’s foly igába hajtva.

Gőzművek, egy jobb szerkezetű világ’ 
Szülötti, bátran szeldelik árjait,

’S föld óta vészekkel fenyitő 
Vaskapuit töredezni halljuk.

Már már kinyúlnak tengerig útaink,
És a’ magyarnak nemzeti színei 

Kincses hajóknak lobogóin 
Ásia’ réveiben lebegnek.

Nem kell ahítnod már Neked, o dicső ! 
Emlékszobort, iin alkota tenkezed 

Nem porliadandót műveidben
’S a’ nem irigy unokák’ szivében. 

De íme mit lát rád ügyelő szeme 
Lelkemnek? izzó gyöngyit alig hogy el- 

Törléd derültebb homlokodnak, 
Karjaid új viadalnak edzvék.

O menj tehát, a’ tennivaló feles 
Sereggel int m ég,’s nyers daliára vár;

A’ hydra nincs addig legyőzve,
Mig fejeit megujítni képes.

Csucsor.

*4 ’ mindenek ktísött utolsó.
ANGOL LEVELEK .

Edinburg* közelében, Ju l, 3. i8 3  • . . .

Kedves Richardom! Midőn tőled Hyde- 
Parkban elbúcsúzom , gondolád , mulattató 
utazást teszek Scotiába; magam is azt vél
tem. Én Seótiát még nem láttam, ’s ez ne
mesembernek szégyen, kivált mióta Scott 
W alter, a’ hegyi Scotia’ hőseit és szikláit 
megéneklé. Franczia-, Olaszországot ismérni, 
de Edinburgban még soha nem lenni; ez több, 
mint hiba, ez nevetséges. És ennél fogva 
azon pillanattól , mellyben gondolataim e’ 
tárgyra ötlöttek, nem volt nyugtom, míg ko
csisom e’ nógató szót nem hallata : „ All 
Right!“ Levéltárczám tömve volt ajánlóleve
lekkel, ’s bőrtáskám franeziaországi legújabb 
divatokkal. Emlékezetembe gyiijtém a’ leg
jobb, ’s jelen időnk’legkelendőbb tréfa-ötle- 
tit valamint az udvarról szóló legújabb anek
dotákat ; a’ legfényesebb családokat kell vala
meglátogatnom, a’ D —  i herczeget, H __
lordot.

És ime! ezen tervek, ezen álmai egy 
érzéssel teljes , és f a s h i o n a b l e  utazónak 
mind oda vannak, ’s mások léptek helyeikbe. 
Én egy szállás’ fejtekébe száműzettem (és bi

zonyára nem saját akaratom szerint), mellyet 
méltán a’ newsteadi apátsághoz hasonlíthat
ni. Nincs itt szükség sem kis tornyocskák- 
ban, sem csúcsos kúpokban, sem csigalép
csőkben, sem tölgyfa deszkákkal kirakott fa
lakban , sőt a’ homályos égi fény is csak fes
tett hasadékokon tör á t, ’s a’ hosszú, boltos 
folyosókon minden lépés vissza hangzik. Itt 
minden kőből vagy vasból áll. Minden gotli 
tekintettel bír, és a’ várat a’ szinte olly szép 
tenger tökéletesen visszatükrözi —

Ezen birtok’ tulajdonosai olly emberek, 
kiket te kerülnél, emberek, kik félre vonul
tak a’ világtól, mellyben kegyetlen sors ér
te őket. De én szeretem őket aggódásokkal, 
elliagyottságokkal együtt. Semmi sem ger
jeszt annyira rokonérzésre bennünket, mint 
a’ nemes lények’szerencsétlenségének látása; 
félni kezdünk, nehogy sorsok reánk ragad
jon , vagy közeledni kívánunk liozzájok, *s 
részvevő szivet mutatunk, melly gondjaikban 
osztozik.

Sir Egerton Fráncis levelet adott elutaz- 
takor ezen családhoz. „Most tíz éve, mond
ván , hogy Scotiába utaztamban ott fogadta- 
tám tőlök. Azon időtől fogva minden öszve- 
köttetés megszűnt köztünk, de meg vagyok 
győződve, hogy ajánlásom szívesen fogadta
tást fog önnek eszközleni.“

Reggel érkeztem Nottingham - Hallba. 
Valljon ezen ház csak némelly tekintetben 
c o m f o r t a b e 1-e ? kérdém magamtól. Ezen 
boltok alatt, ezen tornyokban, a’ szélnek üvölt- 
nie, szokatlan hangokat támasztania, ’s kü
lönös képeket ébresztnie kell. Az udvar’ kö
vezetei közül magosra sarjadzó fű kevés ko
csijárásra, ’s látogatóra mutata. Megdöbbe- 
nék. Egy szilárd tekintetű aggastyán foga
dott ’s vitt az első emeletbe. Több szobán ke
resztül , millyek a’ középkorban valának lát
hatók, egy szép mai ízlésű terembe vezetett.

Lord Nottingham, a’ ház’ ura, előmbe 
jőve, ’s megszorítá kezemet. Termete magas 
vala , és izmos; ránczos homloka, kopasz fe
je , bornál;os tüzű szemei, végre gyászöltö
zete, mellyben megjelent, meglepőleg hátá
nak reám. Midőn sir Egerton Francis’ nevét 
említém, kitől ajánlva valék neki, néhány 
szives szóval fordula hozzám, ’s bemutata 
hölgyének. Ez egy ablakszugolyban üle, ’s 
igen nagy nyájassággal emelkedők fel. Ő is,
mint legott szemembe tűnt, o-yászban vala.

1 2 *
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Mylord az által adtam ajánlólevelet fenn
hangon olvasá, melly körülbelül igy végző
dött: „Reményiem, hogy ön sir Wihnot Ar- 
thurra általruliázza azon kegyes szívességet 
mellyel engemet néhány évek előtt foga
dott volt, ő nálamnál szerencsésebb, ön
nek lfat gyermekeiben csak nem kortársaira 
találand, é s . . . . “

Az agg nem végezheté. Elejté a’ leve
let, befocrá mindkét kézével ar.czát, mélyet 
sóhajtott, ’s elhao-yta sietve a’ szobát. Én a’ 
hölgyre ügyeltem; ki néhány könyfit ejte. 
(igyekezett azután ismét folytatni mulattatá- 
somat, érdekkel látszott lenni utazásom iránt, 
’s kére, tekinteném házát ennenmagamé gya
nánt , egy uttal abbeli félelmét jelenté, hogy 
illy magányos várban, két élemedett ’s épen 
nem vidám személy’ társaságában elunatko
zom. Említést akarék gyermekeiről tenni, de 
némi homályos érzet tilt vala e’ húrt érin
tenem.

Egész ebéd’ idejéig- vég-képen magamra 
hagyattam. Egy igen szép ebédlőbe gyűltünk 
öszve, hol a’ ínylordot, myladyt, ’s társal
kodónőjét találtam. Én nyugtalan valék, ’s 
aggódásban ; kéréséin a’ hat gyermeket, mely- 
lyekről sir Egerton a’ levélben említést tőn. 
lord Nottingham kérdé egyik szolgájától, ha 
sir Henry eljő-e az asztalhoz. A’ nemmel-fe- 
leletre sohajta, és mondá: „Mindig egyedül, 
mindig szomorúan! Tehát! ő, ő is . . . . “ „Nem, 
nem! szóla a’ mylady, ő csak e’ pillanatban 
érzi magát egy kissé roszúl; tudod, nincs 
étvágya.“ — „De miért is dolgozik olly so
kat?“ felele a’ mylord, csak nem szeszélyes 
hangon. Erre megakadt a’ mulatság. Én még 
mindig a’ hat fiatal ember’ megjelenését vár
tam. ügy tetszett folyvást előttem, mintha 
kilovagoltak , vagy kocsikáztak volna , ’s 
mintha minden pillanatban a’ várudvar’ köve
zetén hallanám lovaik’ dobogását. Minden 
csendesen maradt.

A’ mint más nap reggel thea-ivásra meg
jelentem , elsőben csak a’ társalkodónőt ta
láltam, egy igen szeretetre méltó hölgyet, ki 
akaratom ellen Primrose asszonyra „very good 
natured“ emlékeztete. Néhány érdektelen sza
vak után megvallám neki, milly különös 
gondolatok lebegtek ma már egész reggel fe
jemben, ’s hogy ezen ház ama’ Moor Ferencz’ 
vára gyanánt tünék előmbe.

Elbámulva néze reárn : „Itt nincs sem

mi titok,“ monda, hanem több szerencsétlen 
esetek’ siralmas sora , mellyeket akadályoz
ni nem leliete. Ön lord Nottingham’ gyentie- 
mekeit kérésé; hat volt neki: három leánya, 
mennyei szépségüek, angyali szemekkel; és 
három, erővel ’s szép erkölcsökkel gazdag 
fia. Most már, uram, holtak; elhaltak egy 
más után, elhaltak az élet’ küszöbén, czélra 
jutottak a’ pálya’ közepén. Egyedül nevük él 
még utánok, ’s vigasztalhatlan szüleik’ sze- 
retete és fájdalma. Viszonosan láták egymást 
kihunyni; úgy látszék,mintha a’ haldokló az 
életben hagyottnak engedte volna által önnön 
sorsát. A’ mint elérék huszadik évöket, meg
haltak, mintegy a’ lépkórságtól megemésztve, 
ámbár a’ legszebb jövendő vára reájok. Úgy 
van uram, csak egynek sem vala közülük 
ideje élni, vagy csak ideje az életet szeretni.“

„Hogyhogy ? szólék én , ’s már egyetlen 
egy sem él többé ?“

„De igen, szerencsére még egy: sir 
Henry, egy nemes, erényes ifjú, minden te
hetséggel , és ügyességgel megáldva, rnely- 
lyek.......“

„Hála isten!“
„Igen , ám de tizenkilencz esztendős, 

és fél__ “
Megértém őt, kimondhatatlan sajnálko- 

zásu tekintettel néztünk egymásra. Ezen pil
lanatban megjelentek a’ mylord és mylady ; 
reggeliztünk. Sir Henry most sem jelent meg. 
Talán tudósították jövetelemről, ’s ő kerüle 
engem ? Nagy szerencse és mély szomorúság 
egyiránt magányt keresnek.

Nem akarom előtted eltitkolni, engem 
ezen folytonos távoliét gyötrött; hiába vágy
tam ezen érdekes Henryt láthatni.

Könyveimmel, ’s kerti sétálással kellett 
unalmamat elűznöm. Midőn egy napon a’ 
legszebb fasorok’ egyikén, millyet csak kép
zelni lehet, végig mennék, olly valamit hal
lék, miilyen az ág-susogás, vagy a’ hulló 
levelek’ zörgése. Kiváncsilag közelíték oda, 
’s kevés lépésnyire tőlem egy gyönge , so
vány termetű ifjúra akadok, szemei kékek, 
’s orczái sáppadíak, mellyeken az aszukór- 
ság piros színe mutatkozék. Ábrázata egy 
korán megérett komolyság ’s iilepedettség 
bélyegét viselé. Botra támaszkodva lassacs
kán lépdelt előre. Kettős lázban, testi-, és 
lelkiben látszott szenvedni. Köszöntők egy
mást. Én meg akarék állni; már nyelvemen is
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volt a’ sir Henry név, de komoly és szomo
rú arcza olly behatást tett reám, hogy nem 
bátorkodtam őt gondolatiban háborgatni, és 
mégis teljes szivemből vonzódtam feléje, ö 
felé, kit első találkozásra megismertem.. . .

Ő elhaladt mellettem; pirulva határo
zatlanságomon, visszafordulék, de többé nem 
találhatám őt. Talán valamelly lugasban iile, 
vagy bokor mellé bujt, és néze, midőn ke
resem.

Néhány órával utána egy csinos ki
létet hoztak Sir Henrytől szobámba; egy 
hozzá tartozó inast kühle szolgálatomra, egy 
derekas jokeyt; ajánlá lovait, és ebeit, ’s 
igen kére, hogy használnám őket. Elfoga- 
dám ajánlatát. Nem sokára láttam a’ szom
szédság’ némelly személyeit, mint rettenthet- 
len vadászokat, miilyen lord Lansdale. A’ va
dászat’ minden nemét üztiik, fogadásokat 
tettünk, ’s igy az angol életet, melly elől 
futék, Scotiában ismét feledtem. l)e mind 
ezen vigalmak között is állandúlag Notting
ham’ utolsó örököséről gondolkodtam.

Tegnap ismét láttam őt. — A’ mylord 
ós mylady kikocsiztak. A’ várban mély csend 
uralkodók. Én olvasgaték , ’s kutatám a’ gaz
dag könyvtárt. Végre fölemelkedőm, és jó
formán gépely módra menék tovább, midőn 
olly szobák mellett lelém magamat, mellye- 
ket nem ismértem. Egy különös kíváncsiság 
űzött közelebbi vizsgálástételre. A’ folyosó’ 
végén egy inas ment el mellettem. Én be
léptem a’ szobába , mellynek ajtaját ő tárva 
hagyta. Ez egy sok egymásba nyíló szobák’ 
sorához tartozott. Én tovább menék, ’s né
zegettem a’ köröttem lévő új tárgyakat. Ezen 
szobák igen nagy válogatással voltak búto
rozva, de látszott, hogy sok közűlök liosz- 
szu ideig lakatlan volt. Ifjak’ és leányok’ élet- 
nagyságú arczképei tűntek szemeimbe, mind
nyájan kitünőleg szépek, scót öltözetben. Én 
sejdíték valamit, ’s szivem szoronga. Ugyan 
ezen pillantatban zongorahangok kötötték le 
figyelmemet.... Lábhegyen közelebb lopód- 
zám.. .  A’ harmóniai hangok a’ legbelsőbb 
szobából keltek. A’ zene olly szomorú volt, 
hogy csak Mozart’ reguieme hasonlítható 
hozzá. Néhány harmóniai accord egymást 
felváltólag mintegy kihalt, azután ismét hir
telen felharsant a’ muzsika, végre a’ játszó 
énekelni kezde, de s o t to  voce. Don Gio
vanni’ áriájára ismértem benne:

Calma, calma il tuo tormento 
Se di duói non yuoi cliio » o t t  
Forse un giorno il ciel ancore 
Sentirá pietá di me.

Hirtelen mintegy ellankadva leszállt a’ 
hang. A’ zongora’ zörejjel csukatott be. Reá 
nagy lépéseket hallék a’ padló’ szőnyegén. 
Egy magában beszélő’ egyes szavai hatottak 
füleimbe ; — „Minek dolgozzam, tanuljak ? — 
mi végre ? — hogy mint többi testvéreim nem
sokára ne létezzem ? ----Rendeltetés !. ... Ah
milly irtóztató szózat.. . .  Hiliet-e keresztény 
ember rendeltetést ? — Én nem tudom —  fé
lek __  Oh milly szerencsétlen vagyok én! —
Alicia, fogsz-e te szerethetni illy elepedt ’s 
halavány embert , mint én__  — Egy ba
r á t . . . .  de ki lesz nekem barátom? Ezen új 
vendég talán.... de ö kétség kivííl szereti az
életet, gyönyörködést__“

„öli! én megértettem önt“ kiélték, he
venyében reá nyitván az ajtót. Ő elbámúlt, 
megrázkódott, ’s mozdulatlan maradt. Időt 
nyerék, hogy vizsgáljam öt. ő azon ifjú vala, 
kivel a’ sétakertben találkoztam; ő is, mint 
szülei, gyászt visele. Nem sokára magához 
téré, megfogó, kezemet, ’s köszöné a’, rész
vétet , melylyel iránta viseltetni látszottam; 
tudta, mennyire oliajtám én öt ismerni. Nem 
valami helytelen büszkeség volt a z , melly a’ 
tőlem távozkodásra okot ada neki, hanem a’ 
szerencsétlenséggel járó emberkerülés. Fel- 
födé előttem szivét, közié velem a’ már tud
tomra esett sorsát családjának,’s a’ legszeb
bet láttatá velem, a’ mi csak van: Egy eré
nyes ifjú ember-’ könyűit.

Azután szépmüvészettel ’s literaturával 
mulatók magunkat. Mindjárt meggyőződtem, 
hogy nevelése nagyot haladt, ’s kénytelenül 
is némi búskomolysággal nézdeltem őt, igy 
nézdelhették a’ görögök az áldozatéi szánt 
Iphigeniát. Ezen pillantatban a’ vár’ egyik 
szegeletének egyik ablakánál valánk. Nem 
nagy távolságban teres országút látszott: ’s 
hirtelen egy fényes lovagkar ( Cavalcade) 
tűnt fel rajta. Egy fiatal, amazon módra öl
tözött , hölgy olly könnyűséggel szágulda 
elől, hogy társai alig követhetek nyomát. 
Ki, midőn a’ várhoz közelíte, egyszerre lép
tetve járatú paripáját, félre hajtó zöld fá
tyolét, ’s ablakunkra veté szemeit. Azután 
ismét vágtatva siete odébb.

„Alicia !“ kiálta — kétség kivííl önkény
telenül — sir Henry.



94

E’ név segíte visszaemlékeznem. Igen, 
ez miss Lansdale Alicia volt. Szereti-e őt 
Henry ? Nem bátorkodám kérdezni tőle. De 
talán ezen fiatal leányka’ látása, ki olly le
begve reppent el, felébreszté kenne ismét kö
zelítő sorsának fiús gondolatát, mert a’ be
szélgetést újra azon szavakon folytatá, mely- 
lyeken eléfifi kezdé.

„Öli, milly szerencsétlen vagyok én!“ 
monda, „meghalni, meo'lialni, és pedig olly 
korán! liasonlólag azon kedves teremtmények
hez , kik — a’ nálamnál jofifiak — ifjuságok- 
fian körülfogák agg atyámat, ’s kik most 
örökre szunnyadnak. Öli sir Arthur! ha ön 
néhány év előtt mindnyájunkat látott volna . . . .  
milly vidorság volt arczvonásainkon! milly 
tisztelet atyánk iránt! mint szereié ezen fiat
gyermek egymást---  Legöregbik fiátyám
hadi, a’ második tengjen szolgálatba akart 
lépni; nénéim a’ művészetekben jeleskedtek; 
mind derék teremtmények, és most — holtak. 
Én, a’ mindnyájok közt utolsó, csak alig1 
érem el azon kort, mellyfien ők elvesztek, 
’s nem sokára én is utánok megyek. Valljon 
nem könyörül-e isten Nottinghamon ?“

„Gyermek!“ szólék neki, „isten jól tud
ja , mit akar. Higyen ön fienne. Hinni annyi, 
mint reményiem. Legyen fiátor ’s eltökélett.“

„Eltökélést, barátom! Nem látja-e, hogy 
reám nézve az élet csak álom, melly elröp
pen, álom, melly még is a’ legborzasztóbb 
valósággal nyilván megösmerkedtet. Hajh 
istenem! hogy megráz ez mind engemet. — 
íme itt virágok vannak, egy agg szeretni 
fogná őket, de engem felvidíthatnak-e, ? en
gem ?! ük valóban igen hív,képei rövid nap
jaimnak. Ön ne csodálkozzék rajta, ha szü
léim’ reménységén szomorkodom. Én tudom, 
ők egyetlen, végső boldogságokat bennem 
helyezik ; de tudom azt i s , hogy közéig el
válásunk. Az én életem örömükre szolgált 
volna, de ha meg kell halnom, legalább nyu
galomban, ’s készséggel kellene azon pillan- 
tatott bevárnom.“

Ő felvolt indulva, ’s erősen köhögött.
Szegény Henry! nem tudtam mit vála

szolni neki. De mit is állíthattam volna pa
naszai’ ellenébe ? A’ vigasztalás’ egykét 
mindennapi szavát? Részvevő hallgatásban 
maradtam. Hévvel szorítám őt kebelemhez, 
’s nyugtalanságtól ’s gondtól kínzottan ha- 
gyám el. ________

A ugust. 9 .

Egy napot sem mulasztottam e l , hogy 
sir Henryt ne láttam volna. Együtt olvasga
tunk , vagy járónk sétálni. Magamnak tulaj- 
donítáin a’ szerencsét, midiin egészségi álla- 
potján javulás mutatkozott. Azonban csak 
hamar észrevettem, kinek köszöné ő ezen 
dicséretes befolyást. Az nem vala más , 
mint miss Alicia. Lehetett-e gondolni, hogy 
egy a’ gondolkozás-, műszorgalom-, és ma
gányhoz szokott teremtmény, egy másik vi
dám derültségü, örömkedvelő, ’s gomlnél- 
kiili lényhez élezzen magában vonzódást? És 
illyennek látszott nekem miss Lansdale. Ha 
sir Henryt említék neki, felele: „Ő leg ke- 
vesbbé sem mulattató.“ Azon ritka látogatá
sokban, mellyeket ő Lansdale-Houseban tett, 
alig tudá ezen fiatal eleven hölgyet csak pil- 
lantatnyira is lekötni. Igaz, ő nemzetünk’ 
legkomolyabb íróiról beszélt • vele, Yungtól 
kezdve Worswortliig; a’ leányka pedig Bul- 
wert vagy más fasliionabl románírót emlege- 
te. Sir Henry’ bús alapmondásait, mellye
ket gyakran ismételt, gyermekes nevetéssel 
viszonozó. Csak szép, nemes, ’s nyílt tekin
tete mutatott szánakozást. Henryre titkon 
a’ legbelsőbb könyörületü szemekkel néze. 
De szavai rá nézve, mint már mondám, csak 
egy világ’ leányának szavai voltak.

Henry’ buvának most más oka támadt, 
de szive sem volt kevésbbé nyugtalan. Hiá
ba beszélte elő nekem mind azt, mi már olly 
gyakran felhozatott a’ szerelem ellen, lát
tam én, jnilly erőszakot vön az ra jta ; de mi 
mindnyájan örültünk az elélialadáson, mely- 
lyet szivében Alicia tőn. így múlt el három 
nap , a’ nélkül, hogy barátom közelgető ha
láláról, vagy családja’ szomorúságáról szót 
ejtett volna. Reményem ismét feléledt.

Azalatt Alicia’ kaczérkodása (Kokette
rie) ismét új forrást nyithat vala szenvedé
sének.

Lord Lansdale nagy mulatságot ada. Az 
egész környék’ nemessége hivatalos volt. Én 
Henryvel jelentem meg. Ő kevés gyönyört lele 
ezen bálban. Alicia alig válta vele egykét 
szót; úgy látszott, mintha a’ tánczkeringés- 
ben megfeledkezett volna a’ halovány ifjú
ról, ki a’ kandalló mellett állvált, nemes 
magatartása, ’s azon szembetűnő egykedvű
ség által, melylyel a’ mulatságot nézte, min

II.
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denek’ figyelmét mag-ára voná. A’ rag-yog-ó 
Squier T ... György lépett ke; kitünőleg csi
nosan volt öltözködve ’s minden kellemetes
ségeivel miss Lansdalénak áldozék. Ez sir 
Henryt nyug-talanná tévé, de helyét még- sem 
hag-yá el. Eg-y pillantatra megkaptam Ali- 
ciát, midőn épen a’ narancsosba lopód- 
zott. „Kegyetlen Miss,“ mondám neki, „hogy 
kínozhatja igy a’ leghűségesebb szivet?“ — 
„Uram, én nem értem önt.“ Tehát isméret- 
len lenne ön előtt sir Henry’ szerelme ? 
Azon szerelem, melly egyedül képes életét 
megtartani, ’s melly olly nyilván kitűnik sze
meiből ; ’s megindult szavából ? Ez-e önhöz 
illő diadalom ? Ah , legyen, kérem, nagy
lelkű !“

„Igazságtalanság lenne tőlem,“ mondá 
ő , ha sir Henry iránti érzésemet ön előtt 
titkolnám, ü egy ritka, jeles fiatal ember, ’s 
leendő hitvese igen boldog leszen. De nem 
kell őt bizonyossággal elaltatni, mert olly 
annyira hajlandó a’ szomorgásra, hogy ez 
ismét felébredne benne. Saját javára indulat
ba kell őt hozni, ’s a’ világ’ dolgaiban részt 
vetetni vele. Elszóródásra van szüksége, sőt 
szerelemféltésre. Ezen az áron szabadítom 
meg ő t, ’s milly büszke leszek, ha elgon
dolom , hogy annak életét adtam vissza, kit 
szeretek!“

„Értem, drága Miss; ön Henry’ jó an
gyala leszen, ’s egész létét azon életért ál- 
dozandja, mellyet csak csoda által lehet meg
tartani. ..“

Ismét a’ terembe menénk. Henry nem 
vett semmit e’ beszélgetésből észre. Másnap 
nem beszélt egyébről, mint a’ bálról, és Squi
re T __ről.

m .
Aug. a5.

Barátunk’ lelki állapotja igen megvál
tozott. Drága Aliciájálioz leveleket írni, 
csak nem egyetlen foglalatossága. De lia ő 
úgy ír is, mint Romeo, Alicia semmikép sem 
válaszol olly szenvedélyesen, mint Julia. Jól, 
vagy roszul érzi magát, kilovagló kedvesét 
kisérnie kell. Legküzelehh ez tudtára adá, 
hogy a’ divattól igen elmaradt legyen. Leg
ott reája az érett, komoly Henry mint „Dan
dy“ jelent meg. Azt kellett volna hinni, hogy 
mint Brummel, György király’ eléhlii barát
ja, azon mesterségre adta magát, mikép kell-

jen a’ nyakkötőt feltenni. Egész öltözete fi
nom ízlésre mutat, külseje a’ leo-tökéletesb 
iliszességü, ’s kitűnő öszveliangzás van egész 
valójában. Inasának is új Ízlés szerinti ruhát 
csináltata, ’s legújabb divaté liintót parancso- 
la magának.

Lord Nottingham örül; minden vagyo
nát kész volna oda adni fiának elszúródására.

Tegnap mindnyájan öszvegyiiltünk, ’s 
felszámláltuk, hogy sir Henry nem sokára 
élte’ huszadik évét tölti be. — Rettenetes 
nap! — De ezen nap legyen elhatározó reá
ja ; ez legyen menyekzői napja. Mulatságok, 
’s inneplések között magát a’ halált el akar
juk kábítani, ’s vele utolsó zsákmányát el
feledtetni. Az órákat számlálom, elannyira 
érdekel ezen derék ifjú.

IV.
S ep t. i4 -

Utolsó levelemtől fogva mindenféle elő
adta magát. — Az öszveadás elhatároztatott, 
elrendeltetett, a’ házassági szerződés felté
tetett , minden rendén volt.

Nottingham-Hall igen fényesen ki vala 
világítva ; az egész régi lakhely új ábrázatot 
ölte. Virágzó növények’ ékesítik a’ lépcső
ket; mindenütt szép szőnyegek, képek, kép
szobrok; tökéletes liangászati kar, szele
teire méltó ladyk’ sokasága, minden nemes, 
csupa válogatott személyek 30 órányiról kö
röskörül állának itt. Volt zajongás, eleven
ség, zavar szinte szédülésig. A’ házaspárt 
öröm volt látni. Henrynek eszébe jutott, pil
lantana a’ hold világította sétakertbe menni. 
Én igazán azt gondolám, hogy fris levegőre 
volt szüksége, azonban gondatlanság volt 
tőle, minthogy a’ teremben nagy volt a’ hő
ség, ’s könnyen meghűtheté m agát; gondat
lanság , mellyet örömest gátoltam volna—  
ő kiszökött egy pillantatnytei.* yégig ment 
a’ fasoron, azután egy kisded előterem’ kö
zelébe jött, mellyben egyetlen egy lámpa 
égé. Ott látta anyjának társalkodónőjét a’ 
tiszteletre méltó Jenkisson pappal élénk be
szélgetésbe merülve. — „Ah,“ monda a’ pap, 
kire Henry nem borzalom nélkül ismert, túl
éli-e ő ezen napot, melly élte’ huszadik évét 
tölti be? Születésük’ hasonló napján haltak 
meg bátyjai, ’s nénjei is karjaim között. E’ 
gondolat ez éjjel nem engede [nyugodnom, 
virrasztottam, hogy szükség’ esetén mellette
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lehessek, ha 5 is__ “ Henry mélyet sóhaj
tott, azután a’ megzavaró (lőtt, ’s beszélge
tésbe merült pár között sebesen sietett szo
bájába , hová ötét ezek követték, zavart te
kintettel nézte bátyjai’ arczképeit, felkiál
tott : „ Szegény Álicia í “ ’s ájulva öszve- 
rogyott.

Hiába csalogaták egy kis időre a’ sor
vasztó nyavalya’ kórjelei a’ nászcsaládok’ 
tekintetét; a’ szerencsétlenség’ órája ütött; 
egy c r i s i s  fenegetődzék, ’s Jenkisson pap’ 
titkos szavai, mellyek Henry’ füleibe ha
tottak, zivatart támasztának, mellynek ez há
rom nap múlva áldozatává lön.

E g y v e l e g .
— H ó v i h a r o k  O r o s z o r s z á g b a n .  — 

Egy nem régiben Oroszországban utazott tudós 
leírja az orosz sivatagi hóviharokat: „Egy illy 
vihar, úgymond, igen különbözik minden más 
szárazföldi zivataroktól ’s hasonlít a’ nagy ten
ger’ orkánjához. Saratow keleten fekszik egy 
nagy sivatagban, melly túl az Ural’ folyóján több 
ezer mérföldnyire Ásiába nyomul be. Éjszaknyu- 
gotra, nyugotra és délre a’ kerület oliy kévés
sé van mind mivelve mind lakva, hogy ezen 
egész síkot puszta ország gyanánt lehet tekin
teni, kivált délnyugotra, hol a’ jekaterinoszlavi 
és doni sivatagok végződnek ’s délre ’s délke
letre, hol Astrakan a’ maga pusztáival egész a’ 
Kaukasusig és caspiumi tengerig terjed. Ezen 
iszonyú síkokon a’ vihar semmi ellenállásra nem 
talál ’s azért dühült gyorsasággal keresztül üvöl
ti a’ vadon országot, magával ragadozva min
den könnyűt és mozdíthatni és szétrombolva 
azt, a’ mi szilárd és neki ellentáll. Az útczákon 
szél ellen fordulva lehetetlen lélekzetet venni, 
’s az ember bajosan tartózkodliatik lábán. Hiá
ba minden iparkodás a’ viharral ellent menni, 
maga a’ próba a’ szörnyű erőltetés miatt izza- 
dásba hozza az embert. A’ minden ruházaton át
ható szél átfázást okoz, ezt lankadás követi ’s 
illyenkor a’ sík ftiezőn a’ szegény vándor’ ha
lála bizonyos. Éjjel lehetetlen egyik házból a’ 
másikba vergődni. Ha illy zivatar beáll, a’ ini 
rendszerint váratlanéi szokott megesni, a’ ven
dégeknek ott kell maradniok, hol őket meglep
te. Az ember a’ város’ útczáin koczkára tenné 
életét, mert a’ h'ófergeteg miatt nem veheti hasz
nát látásának, ’s a’ szélvész hatalmat vesz raj

ta. Kivált a’ Volga melléki nyájakra nézve és 
a’ sivatagok’ lakóira pusztító az illy idő.' A’ 
mindent elboritó hótömeg által nem csak minden 
vegetatio megszüntetik, hanem a’ legelőkön ta-* 
láltató nyájak is nagyobb részint tönkre tétet
nek, mert csak azon marhák menekszenek meg, 
menyeket gazdáik még jókorán föllelvén, bá- 
torságos helyre vihetnek. A’ juhok rendszerint 
csoportokba bújván össze, hóval belepetve fagy
nak meg; a’ szarvas marha ellenben szalad a’ 
vihar’ mentében míg fáradságtól, átfázástól ’s 
étek’ hiánya miatt, elhull, vagy gyakorta gödör
re bukkanván, magát agyon üti vagy hóba fa
lad. Illy esetben a’ hó’ felolvadása után tanyá- 
joktól messze százonként találtatnak marhák 
megfagyva, vagy éhen dögölve ’s vízbe fúladva. 
A’ lovak nem mennek szél’ mentében, mint a’ 
szarvas marha, hanem szél’ ellenében. Hogy 
ezek Is többnyire elvesznek magában értődik. 
Illy vihart az embernek magának kell látnia, 
hogy felőle képzelete legyen. Többnyire három 
napig tartanak ’s oily módon, hogy első 24 órá
ban a’ vihar és hófergeteg szűn nélkül 'dühö
dik, azután 3, 4 sőt 12 órai szünetek között is
métli magát, mindig gyengébb és gyengébb 
mértékben. Néha az első 24 órában is kis csen
dek állanak be, de akkor a’ szünetek rövideb
ben szoktak tartani.

— R é g i  v i l á g  b ö l c s e s é g e i .  — XV. 
Semmit sem lehet kevésbbe tűrni, mint midőn 
az kéri számúi más’ élete’ módját, ki a’ magáé
ról számot adni nem tud. Cicero.

XVI. Hivatalokat embernek, nem születés
nek, erkölcsöknek nem elődöknek, megismert 
erénynek nem hiresztelt nemességnek kell jut
tatni. c iccro.

XVII. Akkor tartod mentnek minden kíván
ságtól magadat, ha oda jutottál, hogy semmit 
nem kérsz istentől, mint a’ mit nyilván kérhetsz. 
Mert jeleimen milly nagy az emberek’ balgasá
ga , legundokabb kívánságaikat sugdossák be 
az isteneknek, ha valaki oda tartja fülét elhall
gatnák, ’s mit emberrel tudatni átallanak, is
tennek beszélik el. seneM.

XVIII. A’ bilincsre vert ember’ védelme nem 
csak haszontalan, hanem gyűlöletes is, melly a’ 
bírót nem látszik felvilágosítani, hanem feddeni.
C icero.

Az A thenaeumból h-etenkcnt k é tsz e r, úgymint cső tö r lökön és vasárnap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a ’ Figyelm ezöbo!, m inden 
kedden egy ív . Feíevi ára a* kettőnek helyben kihordással , vagy kónyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; postán , nyom tato tt bo rí
ték alatt 4 f t. 48 kr. cp. —  Velinpeldányok félévenként ö t hnszassal drágábbak. — H elybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Xyouiadk B u dán , a' magyar királyi egyelem’ betűivel'
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T a r t a l o m : ízlés és erfcölcsiség a’ művészetben. Wessenberg után (Sz.),  97.1. — Kovz történet. Német
ből ( T . L . ) ,  99.1. — Próbafordítás Tacitus’ Agricolájából. (Czuczor), 103.1. — Egyveleg: Polgárisodás’ 
állapotja Sidneyben. 104. lap.

A ’ ki a’ széppel köti öszve a’ j ó t ,
................... az köles , az igaz poela..
E z  dicső érdem  ’s ez az égi bélyeg 

A ’ remek elmén.
Berzsenyi.

Ízlés és erhiilcsiség «* művészetiben.

A z  ízlés, melly a’ szépnek megítélésével fog
lalkozik, kezdet óta független "bírói széket 
tarta meg magának ’s csak azon szépművé
szeti munkákat bélyegzetté szépeknek, mely- 
lyeket minden más czéltól függetlenül szé
peknek ismer el. Való, hogy az ízlés soha 
sem inagyarázhatá és bizonyíthatta be még 
teljesen, miért tart ő valamit szépnek, ’s mi
ért tetszik neki ez vagy amaz, mellőzve min
den czélt. De-neki épen ebben áll elsősége; 
mert ez őt minden olly észrevételen ’s az észnek 
olly ítéletén fölül emeli, melly által saját ítéle
tének becse fiiggesztetnék föl. Az ízlés’ Ítéle
tei oraculumok, mellyektől magasabb törvény
székhez nincs fölebbvitel. Ő koránsem követel 
valamelly szép műnek erkölcsi volta felől íté
letet, azt kizárólag’s egyedül akarja elhatároz
ni : ha olly mű, melly a % erkölcsi és közönséges 
vallási érzést megsérti, mind a’ mellett szép-e 
még is és mennyiben ? A’ sireneket nem vá
doljuk azzal, hogy roszúl éneklettek; de a- 
zok, kiket énekök’ varázsa elragadt, el va
lónak veszve. Az ember’ egyetemi hajlandó
ságaival igen egyező s hogy ítélete valamelly

mű’ becse iránt necsak annak szépségére 
terjedjen ki, hanem arra is, ha az észnek, 
igazságnak ’s erkölcsiségnek megfelel-e. A’ 
criticának nem egy oldalú, hanem többre fl- 
gyelmetes, ítéletei e’ szerint többnyire ve-, 
gyes természetűek , ’s gyakran történik, hogy 
valaki egy mű’ szépségét meg nem tagad
hatja, ’s még sem talál rajta tetszést, mert 
igazsági és erkölcsi érzetét sérti. Innen a’ 
legnagyobb művészek is , ha müveiknek köz 
tetszést akartak szerzeni, ügyekeztek azokat 
nemcsak forma’ szépségével, elrendeléssel 
és kifejezéssel tenni kellőkké, hanem ben- 
nök egyszersmind az észt és erkölcsi érzést 
is kielégíteni. Ez okosságot, óvakodást Ho
mer’, Phidias’ és Raphael’ remekművein köny- 
nyen észrevehetői. Ezen nagy művészek nem 
elégedtek meg avval, hogy valami szépet ál
lítsanak elő, ámbár fő tekintetűk elmulha- 
tatlanúl ez volt, hanem ügyekeztek az em
beriségnek minden kivánatait kielégíteni. 
Igazságot és erkölcsiséget olly belsőleg e- 
gyesítettek szépséggel müveikben, hogy azo
kat szemléltünkben nem tudjuk, mellyik tu
lajdonságot csodáljuk jobban bennük. Az 
igazság és erkölcsiség a’ -szépségen nem ejt 
csorbulást, ’s a’ szépség olly természetű, 
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hogy általa igazság és erkölcsiség még1 in
kább kiemelteinek, ’s tőle újabb fényt és 
kecset nyernek. Igaz, hogy voltak minden 
időben művészek, kik nem tűzték ki magok

nak mellékes czélul sem az igazság, erkölcsi- 
ség ’s illedelem’ kivánatira figyelmezni, ’s kik 
megelégedtek műveikre a’ szépség’ bélyegét 
olly mértékben nyomni, hogy azokat min
denki szépeknek ismerje el. De meg kell 
jegyeznünk, hogy illy művek általányos 
méltatáskor, alárendelt' rangot nyertének 
legyen , ’s hogy azon művészeknek , kik 
az igazság, erkölcsiség és illedelem’ ki- 
vánatit elmellőzték, nem sikerűit a’ szépet 
a’ maga tökélyében is elérni és visszaadni. 
Jóllehet t. i. az erkölcsileg jó , az illedel
mes , az igaz, magokban tekintve még nem 
szépek; de köztök és a’ szép között bizo
nyos rokonság van, melly azt eszközli, hogy 
a’ lelki- és testileg egészséges, az el nem 
romlott ’s korcsúlt ember, csak kedvetlenség
gel tekinti valamelly műben ezeknek hiá
nyát. Csak olly időszakban, midőn a’ köny- 
nyelműség és lengeség tetőpontokra hágtak, 
jnellőztettek ezek el egészen. De azt is fog
jak észrevenni, hogy az illy időszakasz’ mű
vei , még szépség’ tekintetében sein tartoz
nak a’ valódilag classical művek’ sorába. 
Csak korunknak, midőn, mint Schiller mond
ja , aestlieticai műveket csupán azért írunk, 
hogy tessenek, csupán azért olvasunk, hogy 
gyönyörködtessenek , maradt fenn a’ szép 
művekben az ízlésnek az erkölcsiségtől tel
jes elválasztása iránt egy theoriát divatba 
hozni, melly ítéleteiből az erkölcsiség irán
ti tekintetet kizárja. Ezen theoriát több kö
rülmények segélik elő. Egy idő óta a’ plii- 
losophia is ismét jobban a’ szemlélődéshez 
fordult, mellynek magosságain megszűnik a’ 
földi, való dolgokra letekinteni. Hasonló 
irányt vett az izlési critica i s , miután sok 
ideiglen határozatlanság’ országában csapon
góit. Ehhez járult, hogy a’ szép művészet, 
kivált a’ költészet iránti részvevők’ száma 
szokatlanul szaporodott. Mennyivel nagyobb 
a’ költői művek’ olvasóinak ’s a’ színházak’ 
látogatóinak száma ötven év ó ta ! ’S a’ li- 
teratura és közönség között örökké bizonyos 
kölcsönös hatás van, ’s ezen kölcsönös ha
tásnak akkor kellett észrevétetnie , midőn 
részvét, szükség és tudakozás a’ közönség’ 
részéről olly nagy lön, hogy csaknem min

den osztályokban a’ költői művek’ olvasása 
’s a’ színművek’ éldellése legkedveltebb mu
latságokká váltak, mellyeknek ingerét még 
az is neveli, hogy a’ nekik hódolónak mű
veltségi bélyeget kölcsönöznek. Az íróknak 
ez által ösztönt kelle kapniok, mindig új 
tárgyakat ’s új formákat találni a’ közön
ség’ érdekének táplálékára és élénkségben 
tartására. Ez idő óta a’ literaturának nagy 
része mind inkább elvonatott a’ tanítás, lel
ki felvilágítás’, a’ szív’ ’s erkölcsök’ nemesíté
sének komoly czéljaitól, ’s egészen a’ mu- 
laítatás’ körébe útasíttatott, hol minden köl
tészet- és gondolkodásnak tetszeni akarás a’ 
czélja. Naponként új bányái nyittatnak meg 
a’ költészetnek, és a’ ki megnyitja, e red e
tin e k  neveztetik. De melly sok rejt ezen 
bányák közül arany, ezüst ’s drágakő he
lyett csak csillámport, kénmájat ( Schwefel
leber), timsót vagy gáliczot! Mindazáltal az 
újság’ingere elfödi a’leggonoszabb vétkeket, 
mert a’ czél csak egy kis időtöltés, futó élde
let. De a’ közben, hogy a’ mulattató írók, kik
nek száma szokatlanéi növekedett, az erköl
csiség’ kivánatait figyelem nélkül hagyliató- 
nak vélték, nagyobb részök felől nem igen 
lehetne állítani, hogy a’ szépség’ ideálja 
után tiszta értelemmel és szerencsés sikerrel 
törekedtek volna. Azon ürügy alatt, mintha 
ők magokat csak arra látnák megliíva, hogy 
a’ közönség’ tetszését figyelmezzék, azt hit
ték, hogy műveikről legalább azon szemre
hányást elhárítandják, mintha velők kész
akarva az erkölcsiség’ rontására iigyekezné- 
nek; azt képzelték, hogy mivel választott 
tárgyok, természeténél fogva, szeméremsértö 
ábrázolatokat kíván, arra felszabadító leve
let is nyertek egyszersmind. így hárítják 
el magoktól az olvasók és nézők is az er
kölcsrontó behatások iránti intést, annak 
mentségével, hogy ők csak ártatlan mulat
ságot és izlési művelődést (’s itt többnyire 
a’divatos korízlés értetik) keresnek. ’S a’leg
felszínesebb fejek ’s üresebb lelkek, mellyek 
többségét teszik a’ közönségnek ; bizakod
nak erejökben ’s elméjük’ élében, a’ mérget 
a’ jótól megválaszthatni ’s csak emezt saját- 
jókká tehetni. Mennyire legyen ez igaz, 
tudják, kik a’ világot közelebbi vizsgálatból 
ismerik. Észrevétlenül lopakodnak be a’leg
csábítóbb képek ’s erkölcsvesztő nézetek az 
őrtelen lélekbe; táplálékot adnak rósz haj-
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landóságinak, ’s varázsköd. által hárítják el 
az ig-azsárrot, mellyet csak fontoló szemlé
let, hasonlítás és vizsgálat által élhetni el. 
Más részről az izlési ítélettől az erkölcsi 
jérzés’ kizáratásának theoriája azon követke
zést szülte, hogy olly munkáknak, mellyek 
az erényre nézve veszélyes nézeteket és ké
peket terjesztőnek , aestheticai hecse, mi
helyt a’ szép’érzésének megfeleltek,igen ma- 
gasztaltatott , erkölcsi tekintetben pedig 
gáncsoltatván, a’ gáncsolat, mint helytelen 
és pedantos, elútasíttatott. Ehhez járul,hogy 
a’ művészeti munkákban, mellyek napjaink
ban egészen a’ mulatkozás’ és időtöltés’ kö
rébe vonattak, a’ szép csak különböző mér
tékben jelenik meg; az izlés is igen válto
zékony fokozatra van felosztva ; ’s hogy nem 
csak az ideális , tökéletes szép, hanem a’ 
sok fokokban és arányzatokban homályos 
szép, sőt még az ollyan is , melly a’ kevésh- 
bé müveitek által szépnek tartatik, ollyan- 
nak tekintetett, melly szépségi oldalai miatt 
erkölcsi hiányaiért tíírödelmet és elnézést 
érdemel. Ekkép még az igen kicsiny el
méknek is sikerült erkölcsileg gáncsolandó 
írásaiknak számos közönséget szerzeni. A’ 
criticának azon szelídsége, melly az erköl
csi oldalt figyelem nélkül hagyja, az aesthe- 
ticait pedig, a’ sokaság iránti tekintetből, 
melly csak időtöltést keres, kímélve bírálja, 
folytonos ösztön a’ középszerű íróknak, kik 
phantasiájokat és írói tehetségüket kínpad- 
ra feszítik, csakhogy mindenkor újnak tet
szőt és feltűnőt hozhassanak vásárra.

A’ lángész’ csodálata a’ művészet’ min
den osztályaiban * egy szép sajátságos vo
nása az emberi természetnek. De nem bál
ványozás-e az , ha a’ lángész iránti tiszte
let olly túlságig űzetik, hogy az ő ragyo- 
gásamiatt, az emberiség’minden szentségei
nek kigúnyolását kímélve nézzük el? Ezál
tal magát a’ lángészt szentetlenítjük meg. 
Az Ízlésnek teljes elválasztása pedig az er
kölcsi érzettől, ott, hol szépművek bírál
tainak, az ízlés’ képzésére ’s előmozdításá
ra, ’s magára a’ szép’ érzetére nézve is olly 
gyanús és aggasztó, mint a’ morálra nézve. 
A’ mindig ritkább classicai szép elvész a’ 
sok középszerű’ kórói közt, ’s az, messze 
harapozó eszközei által, erkölcstelenség’ mi
rigyét fogja terjeszteni bennünk. Az tehát 
a’ szépliteraturának ’s erkölcsiségnek egy-

képen érdekében állana, ha szépmüveink
be a’ szemérmesség’ elhanyatlott tisztelete, 
a’ szív és lélek közötti legemberibb köte
lék, vissza állítatnék. Ez pedig csak úgy 
történhetik, ha a’ bölcseség fogja a’ criticát 
vezetni, ’s fenntartva szigorúan a’ tiszta íz
lés’ jogait, vele az erkölcsiség’ becsét is, 
mellék tekintetek nélkül, egybekapcsolandja.

Az ifjúság’ nevelése, atyai házban és 
iskolában, fogjon segéd kezet az írói criti- 
cával, ’s ügyekezzék a’ szép és jó között, 
melly már Plato’ kedvencz kivánata volt, is
mét szoros kapcsolatot eszközleni. A’ lite- 
ratura’ bő tárából a’ nevendékkel csak az 
közöltessék, a’ mi valódilag szép és tisztán 
erkölcsi, mi az emberiséget és természetet 
a’ maga tökélyes, meg nem hamisított voná
siban ábrázolja, ’s csak illyen magasztaltas- 
sék ’s ajánltassék tanulásul és példányúi. 
Ellenben ne adassék semmi munkának, sem
mi lapnak, ezen tisztelet, melly aljasság’ 
bélyegét hordja magán, vagy a’ szemérmet 
sérti, vagy az erkölcstelenség’ maximáinak 
kecset, kedvességet, és bölcseségi színt köl
csönöz. A’ Musák magok is örvendeni fog
nak, ha ekképen az ártalihas, ’s a’ mi a’ 
művészet’ szentetlenítése által kedves alak
ban árultatik, feledékbe és megvettetésbe 
sülyed. ’S mellyik jó érzésű ne javallná olly 
állapot ellen komolyan munkálni, mellyről 
Longin ( a’ fennségrőli értekezés’ 44. fejeze
tében ) ezt mondja: „Mihelyt az ember a’ 
rény’ elhanyaglásával (Vernachlaessigung) 
csak hasztalan és gyarló dolgokat táplál és 
csodál, lehetetlen hogy lelke, minden fen
tebbi szárnyalatra elégtelenné válva, a’ ve
szélytől el ne kapassék, ’s minden nagynak 
és nemesnek érzete belőle ki ne haljon.“

"Wessenberg után

lioi'z történet.

..............D om ine . . . . . . .
Odisti om nes, qui operantur in iquíta tes : perdes o m n e i, q u i lo« 

q u u n tu r m endacium ..............
V irum sanguinosum e t doloaum abom inabitur D o m in u s.............
.................. Jud ica illos , D e u s ...............

V . Zsolt.
I.

Van eo-y tartomány, mellynek szokásai 
előttünk kevéssé isjneretesek, ’s lakosi fél
vadaknak tetszenek. — Nem tudjuk lieo-yei’ 

13 *
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megyéi’ nevét, alig néhány városáét. Né
pessége legtöbbek előtt közülünk homályos 
talány. Csaknem azt kérdezzük felőle, vall
jon müvelik-e ott a’ földet, esznek-e kenye
ret, nem egészen meztelen járnak-e, sáto
rok vagy szabad ég alatt laknak-e ; valljon 
hisznek-e istent! — ’s e’ tartomány egy erős 
és nagy lelkű nemzet’ régi bölcsője, több 
mint egy híres vitéz’ hazája; e’ tartomány 
franczia országhoz tartozik, csaknem Paris’ 
kapui előtt fekszik, ’s neve,: Korzika.

’S most halljátok, a’ mit nektek e’ tar
tományról beszélni akarok.

Giacomo Santo Todi mesternek, egy ro- 
stinói kis hajó’ gazdájának, két férfi és egy 
leány gyermeke volt. Lucia, vagy specchiou 
della pieve ( falu’ tükre), mint tíz mérföldnyi 
körben nevezék, Giacomo Santo’ bálványa, 
’s Pietrino és Matteo két erős fiainak, az e- 
gész sziget’ legjobb lövészeinek, kevélysége 
volt.

„Lucia szent leány, Gnora Maria Fio- 
ra“ monda Santo gazda feleségéhez.

, Madonna dei sette dolori legyen áldva 
érte, Scio Santo, feleié szinte sírva Maria 
Fiora.

Lucia virágzó és szép vala. Homloka 
széles és tiszta, arcza görög, szeme afrikai. 
A’ fehér mesarou*) bájosan burkolá szűzleányi 
fejét, ’s puha, fekete, pompás fürtjei, mik
nek szépségét a’ fehér kendő még inkább e- 
inelé, nem irígyellieték a’ holló’ szárnyait. — 
Lucia kedves fiatal lyányka volt, olly jó mint 
szép, olly szelíd mint büszke, olly munkás 
mint gondolkodó, savante (mert olvasni tu
dott) ’s e’ mellett szerény is. Fulvio Testi’ 
minden ódáját tudta könyv nélkül, ’s ha 
mély, zengő hangjával lassudad szelíd ’s 
szomorgó lejtésben éneklé e’ szavakat:

,,N ato era Maggio e Heti.
Ridean nel prato i fior,
1* acjue nel fiúmé. .••»** **)

megállották az emberek, hogy hallgassák, ’s 
nem vőnek lélekzetet. A’ legények egész 
héten arról álmodoztak, ’s a’ fiatal hajado- 
nok sírtak mérgökben.

Santo gazda hajóra szállt, ’s ő és két 
fia már egy hét óta kalandoztak a’ livornói 
kikötőben. Esti hat óra volt ’s a’ vidám és

•) Egy <larah m ousselin , m ellyet a ’ korzikai asszonyok fejőkön 
hordanak. A’ genuai pezotto .

•*) Május hónap m egszületett ’s a’ virágok nevették a* ré tek en , a* 

vizek a* folyókban.

lanyha oetoheri nap lassanként a’ tengerbe 
merült ’s megaranyozá a’ domb’ ligeteit, és 
Santo capanucciája* fehér falait, veres föde
lét, Lucia’ szép arczát az ajtóban ’s mesz- 
sze távolban egy hajó’vitorláit, mellyet alig 
lehetett észrevenni a’ láthatáron.

Egy fiatal szőke ember, mozgékony ’s 
kellemes arczvonásokkal, vadász fegyverrel 
vállán ’s iszonyú nagy festö-abroszszal hó
na a latt, álla meg hirtelen a’ nap és Lucia 
közt, ’s a’ nagy árnyék, melly a’ nyugvó égi 
testtel párhuzamos helyezetből származott, 
homályos fellegzetként emelkedik ’s elsöté
títi a’ lyányka szép arczát, mellyet még ke
vés idő előtt a’ sugarak mintegy túlvilági 
fénybe öltöztettek.

Az ifjú ember’ külseje idegent árult e l; 
öltözete félig vadászé, félig divat uracsé, ’s 
Píetrinót ’s Matteót bizonynyal nevetésre in
gerlé, ha Santo gazdával Livornoban nem 
valának.

Gazdagon hímzett veresbársony sapka 
ült gondatlanul az idegen’ hajfürtéin; finom 
zöld posztó kurta öltönye mindenütt díszesen 
ki vala varrva. Fehér bőr nadrága kelleme
sen láttatá vékony idomait, bőr lábtyű, ezer 
apró ezüst gombokkal, csaknem mathemati
cal pontossággal fedezék a’ divatos vadász’ 
könnyű lábbelije’ felső részét. A’ lőszer, 
melly az ifjú vállát csaknem szétzúzni lát
szott , mind e’ mellett is egy csinos kisded 
játék volt, mindenütt ezüsttel czifrázva ’s 
tükörként ragyogó. A’ pompás fegyver a- 
ranynyal hímzett veres szíjon függött, ’s a’ 
szép ifjú’ mellén egy kékből ’s aranyból szőtt 
zsinórral szegett össze, mellyen gazdag va
dászkés függe.

Hasonlítsunk e’ szép szőke ifjúval egy 
barna színű durva alakot, fekete villogó sze
mekkel, hosszú borzas hajjal, hegyes süveg
ben , barna színű dolmány- ’s nadrágban, 
mint a’ medvebőr; széles öve alatt két iszo
nyú pisztoly, egy kard ’s tő r, kezében rövid 
vastag cső. ’S most már mondjuk meg, le
het-e e’ szép idegent Hercules’ földiének, 
venzolascai vadásznak tartani ?

Lucia sem tartá őt annak, hanem azon
nal megismeré benne a’ francziát, noha az
előtt azt soha sem látott. Azonban egy korz 
leány semmin sem ijed meg. Lucia szemei’ 
elébe tartá kezét ’s vizsgálta az idegent, 
ki szinte mozdulatlan reá nézett.
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„Akarja ön nálunk kinyúgodni magát, 
Signor ? Todi’ háza az idegenek előtt min
dig nyitva van.“

’S feleletre nem várván, anyját előlűvá. 
„Mama, itt egy úr, ki vendégszeretetünkhöz 
folyamodik.“

’S Maria Fiora, a’házi anya, szépen meg
hajtja magát ’s kéri az idegent, hogy lépjen 
he. Ez, a’ nélkül hogy száját felnyitná, sze
meit erősen Lucia’ angyalarczára fiiggeszté , 
’s úgy tett, mint ti is tettetek volna húsz 
évű olvasóim: helépett a’ házba.

,,’S hol van kutyája?“ kérdé Lucia, ki 
a’ vadásznak ez elválliatlan kísérőjét nélkü- 
lözé. — „Hogyan? nincs önnek kutyája?“

, Nincs ; én festő vagyok ’s járom e’ 
szigetet, hogy szép pontjait lerajzoljam. A’ 
fegyvert csak oltalmamra viselem, mert ne
kem úgy tetszik, hogy e’ szép földön zsi
bongnak a’ rablók.“
• „Rablók ? — válaszolt Lucia, félelmes 

pillantást lövellvén az idegenre. — Rablók 
Korzikában, ’s uram, ezt ön egy korz’ házá
ban meri mondani ? egy korz’ felesége ’s le
ánya előtt?“

Lucia’ arcza olly nemes és férfiúi büsz
keség’ bélyegét ölté magára, ajkai annyi 
megvetést, annyi haragot mutattak, hogy az 
idegen elhaloványult ’s vissza tántorodott.

„Signore! — szóla továbbá nyúgott-ko- 
moran — ön itt a’ vendégszeretet’ védszár- 
nya alatt áll, melly nálunk, kiket ön rab
lóknak nevez, szent; nincs mit félnie; de 
jegyezze jól meg, hogy különben Giacomo 
Santo Todi’ leánya vakmerő ’s vigyázatlan 
szavait megbánatta volna önnel. Atyáin ’s 
bátyáim vérrel fogták volna e’ gyalázatot 
lemosni tudni.“

,Hogyan, leányasszony! — válaszola az 
ifjú — hát e’ korz vendégszeretet, mellyet 
előttem ezennel magasztalt, nem menthetett 
volna meg atyja ura’ tőrétől ’s bátyjai’ go
lyóitól?“

„Ők oltalmazták volna önt saját fede
lük alatt, Signore; még vérükkel is védték 
volna szükség’ esetében. De ha egyszer el- 
hagyá ön liázokat, okosan fogott volna ten
ni , hogy őket kerülje. — De elég erről! nincs 
mitől félnie, mondom újra. Atyám ’s bátyá
im nincsenek a’ szigeten, ’s Korsikában szin
te olly kevés a’ kém, mint a’ rabló, signore.“

............ Tizennégy nappal azután, egy

szép novemberi reggelen, bucsúvétel nélkül 
hagyá el az idegen az öreg Santo’ lakát.

II. ' .
Lucia soványkodott ’s haloványabb lön ; 

semmi dal, semmi já ték , semmi táncz va
sárnapokon többé. A’ falu’ tükre elhomályo
sodott.

Lucia sírva tölté az éjeket. Nappal dol
gozott ’s anyjának, kit szomorúsága és ki
sírt szemei nagy nyugtalanságba ejtettek, 
azt feleié: „Mama, semmi bajom.“

Santo gazda ’s fiai visszatértek Livor- 
nóból. ;Pietrino, az öregebb fiú, folyvást 
egy ifjú franczia festő Polleville lovagról 
beszélt, ki neki életét menté meg, midőn 
genuai hajós gazdák utána leselkedtek. San
to gazda megszorító a’ franczia’ kezeit ’s e’ 
valódi korz szavakat mondá: „Signor Fran- 
cese ! életem, gyermekeim’ élete, hajóm, sze
gény házam Rustinóban, mind öné. Egy, 
húsz, száz év múlva, ha egy Pollevillenek 
barátra lesz szitkséo-e, ’s a’ földön métr egy 
Todi él, csak kiáltson, ’s a’ Todi eljön, ha 
atyja’ halálos ágyánál lenne, vagy haldokló 
anyja’ ajkait utolsó csöpp vízzel nedvesíte
né is. Signor Francesco, a’ halálig , tized- 
íziglen. Addio, e bon viaggliiou ! “

Anyja így szólt egykor hozzá: „Lucia! 
nincs valami titkos mondani valód ? “ Maria 
Fiúra’ hangja ’s egész lénye valami idegent 
árult el. Lucia reszketett, lialoványlön, ’s 
csaknem lerogyott.

„Lucia ! nincs valami titkos mondani
valód?“ ismétlé az anya.

Lucia eltakaró kezeivel arczát’s hango
san zokogott.

„Lucia ! nincs valami titkos • mondani
valód ? “

.Semmi, édes anyám“ monda végre Lu
cia , mereveny, érzéketlenséggel teljes te
kintetet függesztvén anyjára.

„Légy tehát átkozott! “
, Amen........! ‘
A’ két nő megérté egymást.

III.
Februárius hónap vala: az idő hideg és 

esős. Giacoiuo Santo Todi gazda közepén 
állott a’ capanuccia’ alacsony szobájának, 
hátát a’ tűzhely felé fordítva, mellyen láng 
lobogott. A’ szoba füsttel volt telve, melly



10 2

lassan szállt fel egy a’ tetőn találtató lyu
kon át. Pietrino és Matteo oldala mellett ál
lának ; Maria Fióra e’ csoportozat előtt állott 
sárra köténynyel kezében. Lucia szemei’ 
elébe tartá kezét. *)

A’kifejezést, melly ezen emberek’ ar- 
czain fpstve volt, leírni lehetetlen.

„Asszony! — szóla véore Santo gazda 
Luciához — te meggyaláztad nevemet, te 
meg* vagy becstelenítve. Csábítódat nem a- 
karád nevezni , ’s így a’ boszú lehetetlen. 
Ismered a’ sorsot, melly reád vár. Csak egy
választás van számodra......... “

, Megtevém azt!.......‘
,,A’ kötényt ? ...... “
, A’ halált!....... ‘
„Helyesen, Todi Lucia,választásod mél

tóvá tesz, hogy még egyszer halljad magad 
így neveztetni. Todi Lucia, az ég bocsásson 
meg neked.“

,’S te, Patron Santo ? ‘ esde Lucia térdein. 
„Leányom , én megbocsátok neked!“ 
„„Requiescat iq pace!“ “
Maria Fióra elnyomá könyeit ’s reszke

tő hangon monda: , Ámen! ‘
„Amen! “ ismétlők Pietrino és Mateo mé

lyen illetődre.
, Amen!‘ monda még egyszer Lucia szi

lárd hangon ’s felkelt.
Az anya tűzbe veté a’ sárga kötényt, 

Lucia kötelet és fejszét ragadott ’s kiment. 
Pietrino és Matteo puskáikat, ásót és kapát 
vönek ’s követék húgokat, a’ külső ajtót be
zárván magok után. Santo gazda és Marin 
Fióra egyedül maradtak ’s fájdalmasan néz
tek egymásra ; azután, öszliangzó érzelmek
től elragadtatva, térdre estek ’s imádkoztak.

Kétszáz lépésnyire az erdőben sírt ása 
Lucia. Pietrino és Matteo egy élőfa’ legerő
sebb ágára köték a’ kötelet. A’ sír meg lé
vén ásva, így szólt Lucia bátyjaihoz: „Va
dászok , legyetek hozzám kegyelemmel. To
di Lucia nem fél a’ haláltól, de egy korz-
nélioz méltó módon akarja azt kiállani.......
Nálatok a’ cső....... “

Pietrino és Matteo egymásra néztek. 
„Vadászok, ne vonjátok meg tőlem e’ 

végső kedvezést; a’ kötél genuai tolvajt il
let. — Szóljatok, akarjátok-e ? “

•) A’ revolutio  elö lt a’ korzikai leánykáknak, kik csábítás* áldó« 
zataivá lő n e k , a ’ gyalázat’ je léü l sárga köténykét kelle b o r-  

dauiok.

Egy fejbillentes által jelenték egyezé
süket.

„Köszönöm, vadászok! “
, Jézus, vedd magadhoz szegény lelkét!“ 

szóla Matteo.
„Todi Lucia, nyugodjál el békével! “ 

monda Pietrino.
A’ két lövés egyszerre történt.----- Az

emberek’ ítélete végrehajtatott.

IV.
Két év óta gyászba merült Todi’ háza, 

mert a’ becsület’ szavának elég tétetvén, a- 
zonnal a’ szív kezde szólani, ’s Lucia’ halá
la végtelen ürességet hagyott maga után a’ 
capanucciában.

Pietrino katona volt Francziaországban, 
’s Matteo egyedül öreg szülőinél. Maria 
Fióra azon idő óta egyszer sem meré a’ Lu
cia nevet férje előtt kimondani. E’ borzasz
tó kényszerítés megölé a’ szegény anyát. 
GiaComo Santo gazda most már azon ürügy 
alatt, hogy feleségét siratja, keserű könye- 
ket szentelhetett szerencsétlen leánya emlé
kének. Ez megkönnyebbíté szivét. Matteo 
hajós gazda lett atyja’ helyébe, mert az 
öregnek sem ereje, sem bátorsága nem vala 
többé munkára.

Egy szép octoberi napon, midőn a’ nap 
már nyugvóra hanyatlott, egy fiatal ember 
jelent meg úti ruhában az öreg előtt, ki az 
őszi nap’ sugarain melegedve az ajtóban ült.

„Lépjen be, Signore, isten hozta!“
, Ismer-e ön, signor Todi?“
„Signor, nem. Látásom meggyengült, 

’s alig vehetem ki ábráz a tj át. “
, Nem emlékezik már Polleville festőre 

Livornóból? ‘
„Jesu santo ! Polleville ! Ön-e signor 

Francese ! a’ Madonna dei sette dolori legyen 
áldva, mint szegény feleségem szokta mon
dani.“

, Igen, édes Todi gazdám , önnek van 
oka látásomon örülni, mert jó híreket hozok 
önnek Pietrino fiáról.“

„Hát látta ön Pietrinot ? “
, Láttam őt, ’s örültem láthatásának. A’ 

derék fiú kamattal együtt fizeté nekem vissza 
adósságát. Ha én neki három év előtt Li- 
vornóban szolgáltam: ő gazdagon kipótlá azt 
nekem múlt télen Párisban. Most midőn min
den elmúlt,’s fia igen jó állapotban van, pa-



103 <•

pa Todi, mindent el is mondhatok. Azon le
vél óta semmit sem írt úgy-ebár?‘

„Nem, signor Francese, azon átkozott 
február ó ta“ felele sóhajtva az öreg.

,Valóban átkozott hónap ; mert az a’ de
rék Pietrinonak ugyancsak káros lehetett 
volna ’s még e’ fölött az én hibám miatt. Ha 
a’ szerencsétlenség megtörténék, én fejbe ló
vém maiamat; de minden jól végződött, há
la istennek! — de hallja hát, signor Todi.1

’S Polleville körülményesen beszélé e l , 
miként egy napon a’ párisi utczákon Pietri- 
noval találkozván, azt megisiheré. Ez örült 
láthatni élete’ megmentőjét, ’s e’ pillanat óta 
gyakran együtt valának. Polleville, könnyel
műsége által komoly bajba keveredett. Élete 
után leselkedtek; de Pietrino öntestével fe- 
dezé Pollevillét’s két gyilkost holtan terített 
földre. E’ miatt szegény Pietrinot liadi tör
vényszék’ elébe akarák idézni, ’s csak Pol
leville’ befolyásának sikerült öt megmenteni. 
Most azonban már minden jó renden vala ’s 
Pietrino felebb ment. A’ festő csupán azért 
utazott Korzikába, hogy az öreg atyát e’ kö
rülményekről tudósítsa , mielőtt valamelly 
hamis hír más színben adná elő azokat. — 
Todi megujítá liivását, ’s a’ franczia a’ kuny
hóba lépett.

, Pietrino nekem szomorú dolgokat be
szélt — monda tovább, — ön olly szerencsét
len volt, hogy feleségét és leányát elveszték

„Isten’ végzése, signor Francese. Re- 
guiescant in pace! “

A’ franczia tizennégy napig a’ capanuc- 
ciában maradt, az öreg’s Matteo gazda’ leg- 
gyöngédebb figyelmével környezten. Vadá
szattal ’s halászattal mulatá magát ; azután 
visszatért Parisba.

Mint sírt a’ két korz elváláskor! ,

V.
Egy év múlva Pietrino altiszt lön’sineg- 

látogatá édes atyját. Egy kevés vidámság 
szállá be a’ kunyhóba, mint akkor i s , midőn 
a’ hála annyi vendégszeretettel fogadá a’ 
franczia festőt. Pietrino ezredi történeteket, 
katonai anecdotákat ’s bajnoktéteményeket 
beszéle atyjának.

Egykor az altiszt néhány könyvet talált 
egy ócska szekrényben, mellyek Luciáéi va
lának. Első, mit neki indulatja sugallóit, az 
volt, hogy a’ könyveket irtózva és fájdalma

san félre Vesse. De mivel Francziaország- 
ban szépen művelődött ’s most már olvasni is 
tudott, ismét kezébe vévé azokat. Fulvio 
Testi’ ódái valának. A’ kötet’ belső lapján 
szerelemeskiik voltak írva.

„Tiéd, Lucia, halálig. C. P .“
„Giuro d’ amarti sempre.“
„Te az én kedves hölgyem vagy, ’s es

kümet oltár előtt fogom megújítani. C. P.“ 
„Non ti pentirai d’esserti data a me, 

bella Lucia.“
Ezután egy öszvefont C. és L. ’s ké t, 

nyíllal átszegett szív következett. — Pietri
no megismerő az írást.

Tompa ordítás zúgott fel kebléből. Egye
dül volt a’ házban ’s a’ könyvet táskájába 
rejté.

Hat hónappal azután ismét ezredénél 
volt Pietrino. Felkereső Pollevillét ’s meg- 
mutatá annak Fulvio Testi’ ódáit. — Tanúk 
nélkül víttak, ’s Polleville elesett. Pietrinót 
a’ hadi törvényszék halálra itélé.

Giacomo Santo Todi gazda, ki nem so
kára elhalt, megátkozá Pietrino’ emlékeze
tét, mivel az, szentül adott szavát szegve, 
Pollevillét megölte. — Matteo még néhány 
évig magánosán hajózván, a’ sardiniai par
ton hajójával együtt elmerült........

’S így az isten’ Ítélete is végrehajtatott.
N ém ettő l, * ¥ •  J L »

Próbafordítás
TACITUS’ AGRICOLÁJÁBÓL.

Jeles férfiak1 tetteit és erkölcseit utódok
nak megírni, e’ hajdani szokást az időnkbe», 
ámbár övivel gondatlan nemzedék sem mulasz
totta el, valahányszor némi nagyszerű és fényes 
erény győzött; ’s fölül emelkedett az apró és 
nagy országok’ közös vétkein: nem tudásán az 
igaznak, és kajánkodáson. De a’ régieknél va
lamint emlékezetre méltót cselekedni készség és 
nyilvánabb dolog vala: úgy a’ iegjelesb elmék’ 
mindegyike az erény’ híresztelésére, kedvezés 
vagy dicsvágy nélkül, egyedül jó lelkiösméret’ 
dijától vezérelteték. És többnyire önéltöKet le
írni, erkölcseikben bizakodásnak inkább, mint 
nagyra vágyásnak tartották; nem is vált ez Ru- 
tiliusnak és Scaurusnak hitelvesztésre, vagy becs- 
mérletűl, elannyira az erények azon korban leg
jobban méltányoltatnak, mellyben legkönnyebben 
születnek. Ám nekem, egy elhunyt férfi’ életé
ről szólandónak, engedelemre vala szükségem,
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mellyet nem kérek, hanemha olly ádáz és eré
nyekkel ellenkedő időket vádolandó. Olvassuk, 
hogy midőn Arulenus Rusticus Paenus Tliraseát, 
’s Herennius Senecio Priscus Helvidiust dicsőí
tette, főbenjáró bűn volt, ’s nem csak a’ szer
zőkre, hanem könyveik ellen is ádázkodtak, a’ 
triumvirek’ végrehajtására bízatván, hogy a’ 
legjelesebb elmék’ hagyományai gyűlésben és 
közhelyen égettessenek el. Tudniillik azon tűz
zel a’ római nép’ szózatát és a’ tanács’ szabad
ságát, és az emberi nem’ öntudatát eltörlesztlie- 
tőnek’ gondolák, kiűzvén azonfölűl a’ bölcseség’ 
avatottait, ’s minden nemes művészetet számki
vetvén, nehogy becsületes valamivel találkoz
nának. Valóban iszonyú tanúbizonyságot adtunk 
béketürelmünkről. 'S valamint az őskor lá tta , 
mi legyen a’ szabadságban véghatár, úgy mink 
a’ szolgaságban, el ti Itatván kutatások által mind 
a’ szólás’ mind a’ hallomás’ közlekedése. Még 
emlékezetünket is szavunkkal együtt elvesztet
tük volna, ha szintúgy tehetségünkben állana 
felejteni, mint hallgatni. Most valahára felbá
torodunk, és noha mindjárt a’ legboldogabb év
szak’ első kezdetével Nerva Caesar hajdan meg- 
férlietetlen dolgokat társasított, fejedelemséget 
és szabadságot, ’s nap onnan öregbíti a’ biroda
lom’ jólétét Nerva Trajanus, ’s nem csak re
ményből és óhajtásból áll a’ nyilvános bátorság, 
hanem az óhajtás bizodalommá erősödött; még
is az emberi gyarló természetnél fogva lassab- 
bak-a’ gyógyszerek a’ nyavalyáknál,’s valamint 
a’ testek halkkal tetemesednek, hirtelen kivesz
nek : úgy az elméket és tudományokat könnyebb 
elfojtanod mint fölélesztened. Mert a’ tehetet
lenség is gyönyörrel sinüil be,’s az eleinte gyű
lölt henyélés végtére megkedvelteik. Hát ha 
tizenöt év, halandó éltünk’ ezen nagy szaka 
alatt, sokan véletlen eset, ’s a’ legderekabbak 
fejedelem’ádázsága által, ellmlltanak? Kevesen, 
és úgy szólván nem csak másokon, hanem ma
gunkon túl maradtunk fenn, kiszakasztatván él
tünk’ derekából annyi év, menyekben ifjak vén- 
ségre, vének majdhogy nem a’ kitelt élet’ vég
határához tehetetlenül jutottunk: még sem reste
lem, ha bár esínatlan és durva nyelven, az eléb- 
bi szolgaság’ emlékei ’s a’ jelen jólét’ tanúadatait 
oszveszerkeszteni,— Egyébiránt ezen, Agricola 
ipám’ tisztéletére szánt könyv, hálavallásom’ te
kintetéből , vagy dicséretemre leend, vagy ment
ségemül........ Csucsor.

E g y v e l e g .
— P o l g á r i s o d á s ’ á l l apo t j a  Sidney-  

ben. — Eélszázad előtt azon föld, melly most 
New - South-Wales (Új-Déli-Vélsz) nevet visel,

roppant ’s áthatliatatlan erdőséggel volt fedve, 
vadállatoktól lakva, mellyek’ formáit ’s fajait a’ 
világ nem ismerte; ’s köztök kevés számú em
beri lény bolyongott, melly az elkorcsosulás’ 
legalacsonyabb fokán állott. i7ss, febr. 7 . egy 
angol tiszt,Philips, szállt ki a’soutlnvalesi part
ra, a’ Sidney-öblöt választá egy gyarmat’ kor
mánya’ székéül,’s annak főhelyét alapitá, melly 
j e l e n l e g ,  azaz negyvenkilencz rövid év után, 
egy gazdag, virágzó, népes város, az európai 
nagy városok’ minden segédeszközeivel ’s ké
nyelmeivel kínálkozó, ’s középpontja egy, vá
rosokkal, falvakkal’s majorokkal behintett tar
tománynak, mellynek földe elégséges a’ gyar
mat’ minden szükségei’ fedezésére. Gyorssze
kerek járják azt által minden irányai szerint; 
sőt Sidney saját városi postával is bír, mint 
London és Párizs, Hat újság jelenik meg New- 
South-Wales’ különféle városaiban: egy, melly 
hetenként háromszor jő ki „Sidney Gazette and 
New-South-Advertiser; kettő, melly kétszer: 
Sidney Monitor és Sidney Herald; végre három 
heti lap: Australia, Hill’s Life in New-South- 
Wales , és Currency Lad. Mindig lévén keres
kedő ’s egyéb útazók, a’ gyorskocsik mindig 
teliek. A’ főváros’ utczáiban, bizonyos nekik 
kiszabott helyeken, bérkocsikat lelsz. Sidney 
és Newcastle között két gőzhajó folytatja ren
des útját, Sidney és Paramatta közt egy. Van
nak alsó és felső iskolák, többi közt az úgy ne
vezett australiai ’s a’ Sidney collegium. Para- 
mattában csillagásztorony. Egy kertész társa
ság, több lóverseny-egyesület, mint Angliában; 
a’ játékszín, takarék-pénztár ’s egyéb intézetek 
a’ tökéletességhez közelítnek. A’ gyarmat’ bevé
tele lS2G-ban 72,220font volt (722,200 ft. conv.p.), 
1831-ben már 121,005 font (1,210,650 ff.). 1833-ra 
a’ bugdet 110,242 fontra (1,102,420 ftra) volt téve.

Ezen adatok az 1833-ra szólott new-south- 
walesi kalendáriomból vétettek, melly n. 12rét- 
ben 422 lapot tölt be. Találtatnak benne a’ többi 
közt Sidney városa’ alapképe, a’ Mont Viebonn 
felé tervezett mesterséges út’két rajza; a’gyar
mat’ történeteinek vázlata; a’ Sidney’ déli szé
lességére számolt kalendáriom , több marine- 
tabella, több tengermelléki szállópart’ leírása, 
egy útmutató, ’s az útakon és ösvényeken mu
tatkozó minden figyelemre méltó tárgyak’ jegy
zéke; továbbá különféle kormányi szabályokat, 
a’ számiizötteket, az ország’ felosztását, rév- 
partokat, postákat, birószéki költségeket illetők, 
a’ gyarmat’ jövedelmei’, a’ hatóságok’ ’s o- 
gyéb tisztviselők’ ’s minden uyilványos intézetek’ 
jegyzéke. A’ gyarmat’ előkelőbb lakói’ név
könyve háromezer névnél többet foglal ma
gában.

Az A lhenaeum ból hetenkent kö tszer, úgymint csütörtökön és vasá rn ap , jelenik meg egy egy ív ;  tá rsábó l, a ’ Figyel m ezőből, m inden 
kedden egy ív . Felovi ara a ' keltőnek helyben k ihordással, vagy köuw árosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. ep. ; p o s tá n , nyom tato tt borí
ték alatt 4  ft. 48 kr. ep. — Yelinpéldányok félévenként öt húszassal- drágábbak. — H elybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Kjuiaatik Budán, ir.a-yitr Királyi egyetem’ betűivel.
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Mtölcseg.

Vázolata a‘ geograpliia’ történeteinek.

M essze távolban pillantjuk meg- paradicsom
ból kivándorló törzsökatyáinkat, a’ patriar- 
cbák’ szent seredét, az ígéret’ földét: a’ haj
dani korok’ bibliai földisméreíét. Látunk egy 
nagy zsibongást a’ tengerek’ hullámain: a’ 
phoeniciabéliek’ csodás hajóseregét; mellynek 
segédével a’ vidám görög nép Tróján keresz
tül véres liarczra száll az asszonyok’ leg- 
szebbikeért. Mindig- közelebb jőnek a! népek 
a’ históriai előtérhez, mindig messzebb és 
messzebb terjeszkednek ki, világosabbá, tel
jesebbé, élénkebbé, alakúi a’ kép. Asia felüti 
fejét a’ homályból ’s keleti Europa megvilá
gosodik, az alatt, míg a’ föld’ hajóseregei, 
az isteni Salamist dicsőítik és a’ hajdani vi
lág’ bölcs jegyzője Herodot prophetai papi
rostekercsét kitárja.

A’ költészet’ regéi által ringatott nép el
felejt más országokra kitekinteni. A’ phoeni
ciabéliek az előkorokban sokat megkísértének, 
de mihelyt aranyszomjok betelt, visszavonák 
magokat bíbor csigaházaikba, ’s csak arra 
törekedtek, hogy dicsőségesen enyészszenek. 
Most Persia’ porhadó fejére esik a’ nagy csa
pás, három világrész rendül meg nagy Sán
dor’ lépései alatt. Bámulva ismer rá az in
diai óczean Europa’ hajóseregeire ’s a’ tel
hetetlenhódító’ éltevedt gályái Amerika’ part

jai felé verődnek. Nagy Sándor az emberisé
get tettekkel teljes mozgásra ébreszti, ’s a’ 
világtan’ (Weltkunde) második időszakát al
kotja , Krisztus’ születése előtt 323.

. Nagy Sándor után a’ hódító háborúk’ 
őrült lustrái következtek. A’ földteke’ tudo
mányos ismeretét tágítani még csak álmában 
sem jutott eszébe senkinek. A’ romaiaknak 
elég dolgok volt az általok ismert világ’ ki- 
fosztogatásával. Tudományok csak Alexan
driában virágzottak, de szabadság és terjesz
tés nélkül. Ez időszak a’ geograph Ptolomae- 
usig tart.

Következik a’ népvándorlás’ gyakorlati 
geographiája. Zivatarként hullámzik az em
beriség egymáson keresztül, minden reng, ’s 
csaknem minden feledékbe merül. A’ földteke 
egy nagy holt test, egy végtelen sírhalom.

Csakhamar vakmerő tengeri rablókat 
hallunk zajlani, a’ kereskedést látjuk fejledez- 
n i , ’s azt, hogyan ügyekszik ez magát ama
zok ellen fenntartani. Ebből keletkeznek szö
vetségek. A’ leventék bajvivásokat tartanak, 
a’ városok kereskednek, l i a n s á t  alkotnak, 
és meggazdagúlnak. Hozzájok járulván a’ ke- 
resztliadak, felnyitják Asiát. Europa feléb
red , hatalmas lesz, és közlekedése virágzó 
A’ kis kalmár respublicák világossá teszik a’ 
fejdelmek előtt a’ pálma’ elsőségét a’ fegy
ver felett; a’ szablya szerte töretik, a’ le- 
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vente elveti pánczélját és polgárrá leszen. 
Ezen polgárság által thronok támadnak, mely- 
lyek hálával ápolják a’hékehiztosító keresetet. 
A’ tudományok felszületnek 1400. Krisztus után.

A’ szüzleány Europa’ fejéhen dereng1 végé
tére napvilág1. Portugallia hajóseregeket küld 
ki fölfedezésekre; szerencsés következésük 
visszaállítja a’ földtan (Erdkunde) régi hely
zetét, ’s új kilátásokat nyit a’ világrha; In
dia már geographia’ birtokává leszen ; Afri
ka és China jőnek hozzá. A’világ’ órája 1490- 
re mutat.

A’ lovagszellem merni akart, hogy nyer
jen , a’ középkori regényes költői szellem pe
dig általában csak a’ romantica’ világában él
ni és halni. Érzelemmel teljes embereket tá
masztott, tele hírszomjjal, fanatismussal és 
ábránddal. Azok valódi költői fejek voltak, 
tűzzel és képzelgéssel telvék, kik uralkodónak 
a’ magok’ időszakán. Képviselőjük Columbus 
volt. ő sejti a’ föld’ alakját, a’ nyúgoti lie- 
misphaera nyitva áll szemeinek, Amerika föl
fedeztetik, meghódíttatik, kizsákmányoltatik. 
A’ csendes, nagy tenger meglátja Balbaót ’s 
Magellan győzödelmesen evez át rajta 1519.

Ezen pillantat óta a’ világtan megvál
toztatja alakját és lényét. A’ teke-forma bebi- 
zonyodott, most már tudatik a’ té r , mellyen 
lakható és lakott tartományokat keresni kell. 
Fölfedező utazások divattá válnak, ’s minden 
népekben vetélkedés ébred. Végtére fellép 
Cook 1767.

Cook bevégzi a’ fölfedező utazásokat új 
országok ’s új világrészek után; ő a’ földte
ke’ hódítását bezárta ’s utódainak csak ha
szon nélküli szigetfokok’ sovány böngészetét 
liagyá hátra. Cookkal egy új időszak kezdő
dik: a’tudományos geographiáé. Ő azon utazó, 
kihez a’ földbuvárok legelsői csatlakoztak. 
Az emberiség itt a’ hírnek egy új mezejére 
lépett, vizsgálatára és bírálására azon világ
részeknek, mellyeketaranyszomj, kalmárszel
lem, és hódítási vágy fedeztetlek fel. Nap
jainkban láthatni végtére tisztán tudományos 
utazásokat, cosmopolitisms, vallás és embe
riség’ érdekében. Boeks és Solander, Forster, 
az atya és fiú, Humboldt és Bonpland, Buch, 
Dumont d’ Orville, ChamisSo, Rósz kapitány 
egy seregével a’ legnemesebb neveknek, lep
lezik be a’ korábbi fölfedezők’ vérrel mocs- 
kított vándorpályaikat.

M UTATVÁNYOK
Péczely József sajtó alatt lévő illy czímn munkájából : 

„MAGYAROK’ TÖRTÉNETEI.“
I.

Szent István.

Míg Istvánnak eddig előadott intézetei 
által Magyarország mintegy újra született, 
benne csendesség, rend, egyetértés, velek ma
gános, és köz jóllét napról napra öröködött: 
az alatt felnevelkedett ’s már kora teljes vi
rágában , 24-d. évében, állt Imre Ilerczeg, kit 
atyja, különös gonddal nevelve , országa, ’s 
intézetei’ örökösének szán vala. Ennek ké
szült a’ , bár nem koros , gyengült egészsé
gű atya, még életében által adni az ural
kodást, hogy maga tanítsa őt nyomdokiba 
lépni, ’s látva azt, nyugottabban hagyja maj
dan el, édes gondjai’ egyedüli tárgyát, sze
retett népét. Már meg volt határozva a’ nap, 
megtéve minden készületek, a’ legfényesb 
szertartással a’ koronának Székesfejérváron 
tartandó által adására: midőn a’ derék ifjú 
lierczegnek, hat nappal elébb történt > hir
telen halála, mind ennyi szép reményeit aty
jának, népének egyszerre, semmivétette 1031- 
ben sept. 2d.

Nem lévén Istvánnak több gyermeke, 
egyedüli ’s igen súlyos gondja volt most, kit 
hagyjon az uralkodásban követőjének? A’ 
nép és fejedelem közötti eredeti kötés, a’ 
királyi örökösödésről annál többet nem ren
delt: hogy Árpád’ nemzetségéből legyen a’ 
fejedelem: de hogy ez szükségképen ki le
gyen? valljon az első sziilött-e, habár nő is? 
vagy lehet, ’s mi módon, kiknek akaratjával, 
jóváhagyásával, más távolabbról való is? 
erről semmi határozat amaz alapkötésben 
nem volt; ’s ezen hiányt Sz. Istvánnak is , 
annyi más dicséretes rendelkezései között, 
kipótolni soha eszébe nem jutott; minek el
mulasztása, olly sok zűrzavart, veszélyt árasz
tott idővel a’ hazára. Szent Istvánnak két 
nőtestvére, férfi egy sem, legközelebbi ro
koni Basil vagy Vasúi, András és Béla vol
tak , mindhárman atyja’ testvéreinek, az 
első az öregebbiknek Mihálynak, ezek az 
ifjabbnak Kopasz Lászlónak fiai. De Basil- 
tól zabolátlan, fajtalan élete, mellyért őt az 
atyafi-szerető szelíd királynak nem egyszer 
tömlöczbe is kellett záratni; Andrástól az 
uralkodásra megkívántaié erő ’s belátás’ 
szembeötlő hiánya; Bélától — ki erejéért,
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bátorságáért L e v e n t á n a k  is szokott ne
veztetni — szilaj, vad természete előre ide- 
genkedteté Istvánt. Elmellőzvén tehát mind 
hármat, leány testvérének, Giselának, és a’ 
nem rég Konstantinápolyban száműzve meg
halt velenczei herczeg Ottónak már teljes 
kom, ’s anyjával együtt udvarában tartózko
dó fiát, Pétert, nézte ki utódjának ; mire en
nek amazokénál műveltebb külseje, maga, ’s 
anyja’ szerencsétlensége, az ez által termé
szetesen gerjesztett részvétel is sokat tehet
tek. Ezt megsejdítve az elmellőzött férfi ro
konok , egyetértvén hazafiaik közül azokkal, 
kik titkon a’ pogányság mellett buzogtak , ’s 
a’ kereszténység’ megerősítésére czélzó ezen 
uj tervét Istvánnak, mint bizonyos vesztüket 
úgy nézték : egy messze kiágadzó öszve es- 
kiivést csináltak 1032-ben, mellynek czélja, 
mint istentelen szándékjok’ kivitelére leg
rövidebb út, Istvánnak meggyilkolása, ’s igy 
Basilnak, mint a’ férfi-ágon legöregebb Ár
pád-utódnak, királyi székbe ültetése volt. Már 
a’ tettre ajánlkozott gyilkos, a’ király’ háló 
szobájába belopódzva, annak ágya mellett 
állott, midőn ruhája alá rejtett tőre után 
nyultában ezt történetből elejti; István a’ 
fegyver-zörrenésre felébred; a’ megzavaro
dott, bátorságát vesztett gonosztévő lábai 
elébe rogyik, szándékát, ’s társait kivallja. 
István megenged a’ nyomorultnak; a’ több 
részesekre törvényt láttat. András, Béla, bű
nös voltok’ érzetében ? vagy Péter’ anyjától 
féltőkben? az ítéletet be nem várva, Len
gyelországba futnak; Basil, késedelmezvén, 
örökös fogságra Nyitra’ várába záratik, ’s 
ott a’ fia’ jogát féltő, ’s ezért mindenre kész 
Gisela’ embertelen parancsából, maga azon 
udvari tiszt által, ki neki a’ király’ kegyel
mét ’s szabadulását vala épen hírül viendő, 
de ki különben is, már egészségében, ere
jében hanyatlott jó ura’ boszujától nyilván 
nem félt annyit, mennyit egy határtalan 
nagyravágyásu asszony, leendő uralkodója’ 
anyja’ kielégített bosszú-vágyától egykor re
mélt , szemei’ világától, majd füleibe ön
tött forró ón által hallásától, ’s ekként a’ 
valaha uralkodhatásnak csak reménységétől 
is , megfoszíatik. —

Istvánnak, midőn beteg ágyában, a’ 
borzasztó hirt vette, csak könyei voltak már 
az irtózatos eset’ megsiratására, ereje an
nak megbüntetésére többé nem, ’s — miután

a’ történteket nem-történtekké úgy sem le- 
hete tennie — talán akaratja sem. Hilietöen, 
ezen történet is sietteté végét; mert nem 
sokkal utána — ágya körül öszve sereglett 
nagyainak utolsó szavaiban is Pétert, és az 
egyetértést ’s hitben állhatatosságot ajánlva 
— kimúlt, miután szinte fél századon által 
népének atyja és nevelője, századának dísze 
volt, 1038-ban aug. 15-dikén. Századok kel
tek,’s múltak el azóta sírja felett; sokat vál
toztak , ’s változtattak magokkal az alatt az 
idők; mindent dúló viharjaiktól István’ mun
kája sem volt kímélve, gyakran megrázatott, 
megrongáltatott általok, de alapja most i s — 
annyi más felforgatott országok, országos 
intézmények’ romjai közt — rendítetlen áll; 
csak javító, igazgató kezeket kíván: tiszte
let hát és hála a’ ritka férfi’ emlékének, ha 
több mint 800 éves mive, az annyi századok 
alatt előbbre haladt, miveltebb kor’ jelen 
szükségeinek, magasb kivánalinak minden
ben eleget nem teszen is.

II.
J iái mán.

Kálmánnak, mint hódoltatónak, mint kor
mányzónak, ’s különösen mint törvényhozó
nak is eddig fényes oldalait előadván, kö
vetkezik, hogy ezekre némi homályt vető, 
árnyékos oldalát is mutassuk. Felebb emlí
tők , hogy Álmus (Kálmán anyja’ testvérjé- 
nek Lámpertnek fia) Horvátországot, lecsen- 
desíthetéséhez reménysége nem lévén, ön
ként Kálmánnak engedte. Kálmán ezért neki 
adós maradni nem akarván, az Andrástól elő
ször adott veszedelmes példa után, Magyar- 
ország’ harmadát adta lierczegi czímmel. 
Szinte tíz esztendeig az atyafiak közt, kül
sőképen legalább, szép békesség volt, ’s Álmus 
a’ cserével megelégedettnek lenni látszék. 
De miután 1105-ben Dalmátiát Kálmán meg- 
liódoltatta: a’ különben is igen változó eszű 
Álmus, tettét liihetően megbánta.’s felébredt 
benne azon kívánság, bár csak inkább a’ * 
most Dalmatiával nevekedett Horvátország
nak lehetne királya, mint bátyjának alatt
valója. Kívánsága’ teljesülésének más mód
ját nem látván, Kálmánt minden koronáitól 
’s életétől megfosztani törekedett. Folyamo
dott e’ végre 1106. először a’ császárságtól 
tulajdon édes atyját (a’ sokat szenvedett IV. 
Henriket) megfosztott, ’s azt holtig üldöző
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V. Henrik császárhoz. Ettől ekkor mef nem 
halgattatván, hár útjának czélja titok nem 
volt, haza jöttével Kálmántól a’ régi szíves
séggel fogadtatott. Ném sokkal azután, liihe- 
tően mivel szándéka egyszer kinyilatkoz
ván , a’ tettetésnek többé sem helyét, sem 
hasznát nem látta, nyilván lép fel, az éjsza
ki részen nem megvetendő seredet gyiijtvén, 
a’ magja korával, nemzete’ szokásival, a’ 
mellett a’ papsággal is nem nagy öszve liang- 
záshan lévő, átaljába inkább félt mint sze
retett, király alatt számos elégületlenekből. 
Álmus’ készületeit észrevévén, Kálmán is 
fegyverhez nyul; ’s már a’ két atyafi tábor, 
csak a’ Tisza által választatva e l , szemközt 
állának egymással Várkonynál, míg1 minde- 
nik a’ másiktól várja az első megtámadtatást, 
a’ hadnagyok a’ veszteglést, bizonytalansá
got megunván, tanácsot tartanak, ’s hogy 
a’ régi belső háborúk, mellyek András, és 
Béla, Salamon és Geiza alatt a’ hazát ron- 
gálák, ismét el ne kezdődjenek, mint akkor 
szokott dolgot azt határozzák: isten tegyen 
ítéletet kettős viadallal a’ két fejedelem közt. 
Kálmán kész reá ; Álmus egész életében in
kább a’ játék’ mulatság’ [mint az illy nyak
tör/} próbák’ barátja, vonakodik tőle, ’s mint
sem maga liarczoljon, inkább bocsánatot kér, 
’s nyer. A’ király, ön ereje’ érzetében * le
veszi gondját Álmosról; ez azt megsejditve, 
Újabb gonoszságot forral, III. Bolesláv len
gyel lierczeghez megy, az ettől nyert se
gítő seregekkel (1107) hirtelen beüt Ma
gyarországba , az éjszaki megyéket elfog
lalja , ’s Aba-Ujvárba akadály nélkül bemen- 
vén, Kálmánt széket vesztettnek, magát Ma
gyarország’ urának nyilatkoztatja. De a’ via
dalra mindig kész Kálmán a’ vár előtt te
rem ; ’s kételkedni nem lehetett, hogy azt az 
első rohanással beveszi. Álmus, ösmerve a’ 
király’ nagylelkűségét, maga minden kiséret 
nélkül az ellenséges táborba lovagol, Kál
mán’ lábaihoz borul, ismét bocsánatért, felej
tésért esdeklik, ’s ismét meghallgattatik. Fia 
születvén ezután nem sokára Álmusnak, ez 
régi gonosz feltételében még inkább meg- 
erösíté, ’s a’ dolog’ siettetésére ösztönözé. 
Megkíván tehát az általa Dömösön (Eszter
gom vármegyében) épített pompás klastrom 
és templom’ felszentelés’ innepére Kálmánt, 
ez alkalmat nézi ki a’ királynak fogadott 
gyilkosok által megöletésére. Kálmán előre

mindenekről tudosíttatva, megjelent ugyan, 
de Álmust, ’s név szelént tudva lévő czinkos 
társát, mindjárt a’ felszentelés’ végbemene
telével, az öszvegyiilt vendégek’ jelenlété
ben, kérdőre, ’s bár minden világos volt, is
mét kegyelmébe veszi; ekkor új egyességre 
lépnek, ’s ezt mindketten az evangéliumra 
tett esküvel pecsétlik. A’ következett éjsza
kán Almus eltűnik, ’s rövid időn számos né
met, cseh és morva hadakkal rohan ismét 
(1108) hazájára, kíséretében lévén maga a' 
császár is Y. Henrik. K i, miután Posonyt 
négy hétig hiába ostromolva, magát a’ min
denfelől körülié gyülekező magyar seregek 
miatt veszedelemben forogni látná: felejtve 
hódoltató szándékát, közbenjárói szerepet 
ölt magára, ’s a’ megbékéltetést, mellyben 
neki egyaránt segítségül volt Kálmán’ nagy, 
és Almus’ kislelkiisége, minden nagy munka 
nélkül végre hajtja. Álmus bűnén bánkódva, 
vagy a’ szégyentől hajtatva, meghatározni 
nem merjük, akkor mindjárt fogadást tesz, 
hogy a’ szent földre vándorol.. Teljesité is, 
mit fogadott; de ő Jerusalemből haza jötté
vel is csak az , a’ ki az előtt, az őt két 
évi (1110—1112) távolléte után igen szíve
sen fogadó király ellen újabb, igen messze 
ágazó, irtóztató , öszveesküvést csinált; 
melly fölfedeztetvén, elfárasztá végre , Kál
mán’ békességes tűrését, ’s őt, épen mi
kor el akarta kerülni, a’ kegyetlenségre vete- 
mité. Álmus megérdemlette a’ halált; Kál
mán őt kímélésből nem akarta megöletni, 
csak ártalomra alkalmatlanná, tenni; ’s igy 
egy, csalódásában a’ halálnál kisebbnek 
vélt, az akkori durva időkben, különösen 
a’ görög császároknál a’ fejedelem- és haza 
árulókra nézve szokott büntetést választ; éle
te helyett szabadságát, ’s szemei’ világát ve
szi el. De itt nem állapodott meg; hanem az 
atyáról,következést húzva.a’ fiúja, nehogy 
ez neki, vagy még kis korú íiánák, István
nak, egykor hasonló bajokat okozzon: töb
beknek boszú, vagy félelem javulta taná
csára, a’ még csak 5 éves, atyja’ vétkeitől 
tiszta gyermekét (Bélát) hasonlóul megva- 
kíttatni, sőt, hogy a’ nyughatatlan fajnak 
egyszerre magvát szakaszsza, nemző tehet
ségétől is — Iliitől azonban a’ gyermeket 
gyilkosa’ szánakozása megmenté — megfosz- 
tatni parancsold.

A’ mint ez embertelen tette), elkövette
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Kálmán, oda lett, különben is igen érzé
keny lelkének nyugalma, oda életének min
den öröme ; ereje szemlátomást hanyatlott; 
mondhatatlan fájdalmak szaggatták szünte
len szivét, mígnem másik esztendőben éle
te’ fonalát is megszakiták febr. 4-d, 1114-ben. 
így tette, egyetlen egy igazságtalan tette, 
mondhatni életébe, ’s — ha tekintjük, kivált a’ 
régibbek’ kíméletlen Ítéletét, — még több
be , 18 évi bölcs és igazságos uralkodásával 
szerzett szinte minden dicsőségébe került. 
Az újabb kor igazságosabb, ’s ez egy mo
csok ellent nem állva, Kálmánt bátran a’ ma
gyar ég’ fényes csillagi közé számlálja.

III.
WM% l/K Íníi.

III. Lászlót követte II. András , egy 
minden czégéres \étek nélkül igen hibás; a’ 
legjobb akarat mellett sokat ártott; könnyel
mű ; változó eszii; sem az igazgatáshoz, sem 
az uralkodáshoz nem értett fejedelem. Alig 
hogy megkoronáztatott, helyette mindjárt nő
je, Gertrud, Tyrolból a’ merani herczeg’ le
ánya, egy nagyravágyó, parancsolni sze-. 
rető, mit egyszer magában feltett, makacs 
megátalkodottsággal követő, átaljába bát
rabb, mint okosabb asszony vévé által a’ 
kormányt, ’s míg é lt, féijének az olly nyug- 
hatatlanul várt, ’s végre hosszas törekvés 
után elért királyságból nem sokkal hagyott 
többet a’ csupa névnél. Gertrudnak semmi 
annyira szivén nem feküdt, mint külföldi 
atyaijait jövedelmes fő hivatalokra emelni, 
részint, hogy hatalmát, ’s az ország’ dolgaiba 
befolyását ezzel is nevelje, biztosítsa. De 
épen ezzel sietteté uralkodása’, sőt élete’ vé
gét is. Különösen botránkoztató volt, mit 
egyik testvérjével, Bertholddal cselekedett. 
Ezt előbb kalocsai érsekké (1206), mikor még 
sem kora, sem tudománya ezen hivatalhoz 
megkivántató nem volt , ’s ugyanazért a’ 
pápától soká meg sem erősíítetett; majd 
horvát- és dalmátországi bánná (1209), utóbb 
(1212) még erdélyi vajdává, és bácsi fő- 
ispánynyá is téteti. Nevelte a’ botránko- 
zást a’ fennhéjázó fiatal királyi kedvencznek 
kevély, goromba magaviseleté, az esztergo
mi érsekkel az elsőség felett szakadatlan, 
keserű vetélkedése. Ebből közönséges lett az 
ingerültség, közönséges a’ megunt asszonyi 
járom’ kivetésének kívánsága, ’s ennek kö

vetkezése titkos öszveeskiivés a’nagyok közt, 
mellynek czélja volt a’ királynét, ’s társait 
kioltani, a’ királyt letenni, ’s a’ szerencsét
len Geizának III. Béla’ öcscsének Konstanter 
nápolybán tartózkodó fiait hívni be, ’s hely- 
heztetni a’ királyi székbe. Az öszveeskiivés’ 
idejében kitudatván, ’s meggátoltatván, ez 
a’ királynét, ’s felekezetét nem hogy vi- 
gyázóbbá, sőt bátrabbá, de ugyanez az elé- 
gületlen részt is jóval elkeseredettebbé, el- 
liatárzottabbá tévé. Történt azonban , hogy a’ 
halicsiak, már egyébiránt is függésben, III. 
Béla óta a’ magyar koronától, belefáradva a’ 
belföldi fejedelmek alatt irigység, torzsal
kodás , függetlenség szülte örökös belső há
borúságokba , András’ második fiát Kálmánt 
választották királyuknak. András maga kisé
ri el 5 éves kis fiát 1213-ban, hogy azt meg
koronáztassa, Távollétét elhatározzák hasz
nokra fordítani az üszveesküdtek, ’s először 
is a’ kalocsai érseket támadják-meg: de ez 
jókor észrevévén, futással elkerüli a’ vesze
delmet. A’ kezdet’ nem sikerülése, mint szo
kott lenni, kétkedést, veszteglést okozott; 
’s talán már egészen is elhaladt volna a’ na
gyobb, a’ királyné ellen czélba vett boszú: 
ha a’ hamu alatt lappangó közönséges gyii- 
lölséget egyen esett hallatlan méltatlanság 
egyszerre lángra nem fújta volna. A’ király
nénak épen ekkor nála mulató ifjabb testvé
rei’ egyike, az udvarban mindennapos ifjú 
nádorné, Magyarország’ akkori legszebb asz- 
szonya, iránt vétkes szerelemre gerjed. Es- 
deklési megliallgattatást nem találván, ez 
éleszti inkább, mint csillapítja a’ felgerjedt 
buja lángokat; ’s az egyaránt esztelen , és 
erkölcstelen királyfi eltökéli magában, akár
mibe kerüljön, diadalmaskodni a’ tiszta er
kölcsön , ’s kielégíteni istentelen kívánságát. 
Illy erős eltökélés mellett, talán a’ királyné
nak magának is tudtával, és egyetértésével, 
épen ennek szobájában, egyedül, segéd és 
védelem nélkül meglepetve, martalékja lön 
az ártatlanság a’ bűnnek. A’ meggyalázta- 
to tt, mennyét vesztett asszony miután férjét 
(kinek közönségesen Bánk-Bán, vagy Ban- 
co-Bán neve) a’ borzasztó tettről értesíté : ez 
boszút, és halált esküdve az asszonyi erény, 
’s házassági örömei’ gyilkosira, íiz öszvees- 
küdtekhez á ll; meghatározzák a’ királyné’ 
megölését; szándékjokat közük az eszter
gomi érsekkel is , ’s ennek a’ régi jóslók
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— oraculumok — módjaként rejtvényesen 
adott feleletét *) úgy magyarázván, mint 
czéljok hozá magfával: bősz ára vagy halálra 
elszánt lélekkel reárohannak a’ királyi palo
tára , ’s ott némellyek szerint magra a’ nádor 
saját kezeivel, mások szerint, társai, kik 
közt bihari gróf, vagy foispány Péter, a’ ki
rálynét felkonczolják; a’ királyi szülötteket 
mindazáltal illy dühökben is megkímélik, ’s 
kiket kímélni nem szándékozának, gyiilölsé- 
gük’, ’s dühösségrök többi tárgyai, a’ király
né’ utált faja, liamar-futással menekednek.

IV.
r r .  Béta.

Migr az ország igy szenvedett, azalatt 
hontalan bolygrott a’ Király, (IV. Béla) mind 
üldöztetve szerencséjétől. Először Austriában 
keresett menedéket, semmit nem kételkedve, 
hogy Fridiik herczegf, bár eddigi magavisele- 
t e , charactere épen nem volt bizodalmát grer
jesztő, benne királyi rangját, szerencsétlen 
sorsát, ’s a’ vad népek közt is szent vendé
in jogot legalább tisztelni fogja, annyival 
inkább, mivel Posonyba maga elébe menvén, 
önként ajánlotta volt neki barátságát, ótal- 
mát. De majd szomorúan tapasztalni kénytele- 
nittetett, hogy megengesztelődött ellenség
nek hinni, ’s embertől, kinek szivében fész
ket vert a’ telhetetlenség, bár mi szent kö
telességgel öszveütközésben, ön haszna meg
tagadását várni, bolondság. Alig hogy őt 
hatalmában látá Fridiik, azonnal emberség
ről, illendőségről, adott szaváról, minden
ről, a’ mi ember előtt szent, felejtkezve, 
azon ürügy alatt, hogy magát az 1236-diki, 
maga kereste szerencsétlen háborúban Bélá
nak fizetni kellett (7 vagy 10 ezer márk) 
summáért kármentesítse, ezt utolsó remény
ségétől i s , mit maga az üldöző szerencse is 
megkímélt, vele lévő kevés kész pénzétől 
drágaságaitól, útonálló rabló’ módjára, meg
fosztja; ezenkívül a’ szomszéd Posony, Mo- 
sony, és Soprony vármegyék’ általengedé- 
sére is kényszeríti, melyeket haladék nélkül 
el is foglalt, és megérösítvén a’ tatárok 
ellen, szerencsésen megótalmazott. Mind ez 
nem volt elég ; hanem embertelen, önkény

Reginam occiitere nolite , thnere to n u m  est ; si omncs consen- 
tiu n t, ego non  ; contradico. De ugyan ezeket így is lehete  ven
n i: Reginam  occidere » nolito  tim ere ; bonum  e s t ,  si omnes 
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szabta számvetése szerint, így is még 2 ezer 
márk híja lévén a’ követelt summának, ebbe, 
a’ királynétól elébb már hűségére bízott ezüst, 
arany edényeket, és áraszabhatatlan drága 
köveket letartóztatja, kinyilatkoztatván, hogy 
nem is szándékozik visszaadni, ’s hogy eny- 
nyivel megéri, mint különös kedvezést tekin
tetni kívánja. A’ szerencsétlen király, csak
hogy szabadulhasson a’ tőrből, inellybe szín
iéit barátság, ön könnyenhivősége, ’s az 
emberi szív’ örvényeiben járatlansága ejték , 
kénytelen volt mindenre rá állani, ’s magát 
még, hogy így is megszabadíthatott, sze
rencsésnek, rablóját nagy-lelkűnek vallani.

Meghallván a’ mongolok’ elmenetelét Bé
la, következő (1243-d.) tavaszszal, sok ma
gyar es dalmát uraknak, ezek közt a’ Fran- 
gepánoknak, és jerusalemi sz. János’ szá
mos vitézeinek kíséretében sietett haza Ma
gyarországba. Minő látás atyai szivének! 
Hatvan ’s több mérföldnyire székében hosz- 
szában nem vala az országban egyéb lát
ható , mint iiszkök , omladékok , csontok, 
felig elsenyveilt holt testek, seregestől járó 
farkasok, és más ragadozó állatok; emberi 
kép épen nem. Későbben, kik az ellenség’ 
eltávoztájiak, ’s a’ király’ jövetelének hírére, 
a’ sok szenvedés, éhezés által kimerített élet 
erővel fennjáró halottakhoz, mint élő embe- 
berekhez hasonlóbbak, rejtekhelyeikből elő- 
vanszorogtak, azoknak is egy nagy része 
amaz elsőt csoportosan kisért újabb csapá
sok , éhség, ragály, vad állatok által meg
emésztetek. A’ mi keveset az ellenséges 
fegyvertől megkímélt, ’s lakhelyeikből ki 
nem riadt honfiak, munka’ és félelem’ kettő
zött véres verítéki között vetettek, munkál
tak, semmivé tette a’ sáska. A’ szomszéd 
tartományoknál, hol hasonlóul éhség drága
ság uralkodott, semmi, vagy kevés segede
lem. Innen a’ mondliatatlan, hitelt alig ta
láló ínség, mellyben sokakat, miután meg
emésztettek mindent, mi enni, és nem enni 
való volt, végre övéik’ felkonczolásálioz nyúl
ni, ’s boldogtalan életüket ezek’húsával ten
getni ; emberhúst piaczra vitetni, nyilván 
áruitatni; ’s e’ borzasztó embertelenségekre 
bírákat, elöljárókat emberiségből szánt szán
dékkal szemet hunyni, lehetett látni. A’ dol
gok’ illy állásban, egy nem csak legjobb 
akaratú, leg-megvilágosodottal)!) értelmű, 
hanem legnagyobb, legerősebb lelkű, ren-
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(Hihetetlen characters férfiút, egy igazi Ca
m illa  s t kivánának; illyen volt, ’s ezzé lett 
országának, népének Béla.

V.
I. Miár oly*

Mindezekhez borzasztóan csatolja magát 
a’ Zah vagy Zács Feliciánon elkövetett hallat
lan kegyetlenség’emlékezete. Az elébb Tren- 
csini Mátéval tarto tt, utóbb a’ törvényes ki
rályi hatalomnak önként meghódolt, az udvar 
’s egész haza előtt nagy tekintetben, ’s köz 
tiszteletben álló öregnek ritka szépségű, még 
szebb erkölcsű Klára leányán, a’ királyné palo
ta kisasszonyai’ egyikén, a’ királyné Visegrá- 
don mulató, vailás-erkölcs-tapodó, buja inilula- 
tú testvérje Kazimir (3 évvel későbben lengyel 
király), segíttetve, mint látszik, magától a’ 
királynétól, hasonló erőszakot követett el, mint 
egykor Bánk-Bán’ ifjú feleségén a’ hasonlóul 
istentelen királyfi. Mit hajdan a’ férj hitvesé
nek, mind azt érezve most leányának meggya- 
láztatásán az apa, édes atyai örömei’, leánya’ 
boldogsága’ meggyilkoltatásán elkeseredett 
szívvel, a’mint szerencsétlen, magán kívül lé
vő gyermekének kényéiből inkább, mint sza
vaiból megérté a’ szörnyű esetet, ragadja fegy
verét, ’s csakboszúját tölthesse, semmivel nem 
gondolva, rohan a’ királyi palotába. Délben lé
vén az idő, a’ királyi család épen asztalnál ült. 
A’boszús atya, mihelyt vizsga szemei a’ bűn 
szerző-okának, körítőnek hitt királynét megle- 
lék, egyenesen annak esik, ’s bár gyilkoló szán
dékát, a’ nejének segítségére ugrott királyi 
férj miatt, véghez nem viheté, négy úját csak
ugyan levágta, melly közben a’ királyon magán 
is sebet ejtett, noha nem veszedelmest. Látván, 
hogy a’ királynét meg nem ölheti, kikben leg
bizonyosabban reményié által fúrhatni még 
anyai szivét, gyermekeinek fordul a’ gyermekét 
veszteit, bősziilt gyilkos. De az ezekre mért 
csapásokat is felfogják körültök álló Ilii gond
viselőik ; ’s azon pillanatban a’lármára minden- 
felől öszvefutott udvariak, őrök, cselédek kö
rülfogják, lefegyverzik a’ csak ölni, nem szaba- 
dúlni kívánó dühöst, sok sebek közt földre te
rítik, ’s azon helyben darabokra vagdalják.

A’ mi most az atya’ bűnében nem részes, 
különben is mélyen megbántott, és sokszoros vesz
teségében inkább szánandó, mint büntetésre mél
tó háznépre következett, szinte minden hitelt fe
lülmúl , ’s borzad annak csak hallására is az em

beriség. Mert nem volt elég, hogy a’ tettes öreg 
nyomban felkonczoltatván, holt teste az útczai 
ebeknek vettetett; nem volt elég, hogy a’ bár 
bíintelen, menedéket futásban keresett egyetlen 
egy fiú, ura’ sorsában osztozó hív szolgájával 
együtt, beéretvén, mindketten, lófarkára kötöz
ve, addig hurezoltattak, mig lelköket kiadák, 
akkor roncsolt tagjaik hasonlóul éh kutyáknak 
adattak prédául. Ezek mind az indulatok’ első 
fellievülésében történtek. De, midőn napok’ köz- 
be-jöttével, a’ magátkidüliödt indulat időt’s helyet 
engedett is a’ hideg megfontolásnak, a’ mind en- 
geszteletlen király, az iszonyú eset’ hírére Vise- 
grádra siető urakat maga körül öszvegyiijtvén, 
’s a’ tettet bizonyító véres ruhákat, elvágott úja
kat á’ gyűlésben felmutattatván: itt hozatott még 
a’ minden igazságról ’s emberiségről megfelejt
kezett ítélet, mellynek következésében Zács’ 
egész nemzetsége, minden, ki nevét viselé, kit 
v érség köte hozzá, harmad iziglen, hóhér’ pallosa, 
vagytömlöcz’s éhség által vesztette életét; a’ tá
volabb rokonok, gondosan az egész országban 
kifiirkésztetvén , jószágaiktól, szabadságuktól 
megfosztatva száműzettek, vagy örökös szolga
ságra eladattak. Klára pedig, azatyaiboszút nem 
akarva felfeQyvefkeztetett szerencsétlen leány, 
miután orra, ajkai és két keze’ újai, a’hüvelyke
ken kívül, elvágattak, illy emberi formából ki
vetkeztetett állapotban féllioltan lóhátra kötözte- 
tett, ’s mig csak utolsó leheletét ki nemadá, vá
rosról városra lmrczoltatva kiáltozni kényszerít- 
tetett: „így lakoljon, ki hűtlen királyához.“

Ezzel a’ boszú kielégítve, de a’ királyi ház’ 
becsülete megmentve még nem volt. Egy illy rend
kívüli tett, mint a’ Feliciáné, csak rendkívüli, nem 
közönséges előzményt gyanittatliatott. A’ gyanú 
már megvolt; hogy ez eloszlassák, a’ közvé
lemény, a’jelen és jövő kor’ ítélete az egyetlen 
egy, igaz ok iránt, melly az atya’ érzéseit fellá- 
zitá, félre vezettessék, hallatlan borzasztó vét
ségek koholtatnak , és különös oklevélben (apr. 
24, 1330.) *) hosszasan előszámláltatnak, mely- 
lyekkel az ifjúsága óta minden roszbanléledzett, 
roszban őszült gonosztévő, királya’ hosszú tűré
sét elfárasztván, ’s bűntbűntető igazságát végre 
tapasztalni kénytelenittetvén, ezen való boszú- 
jában vetemedett volna azon istentelen gondolat
ra, hogy a’ királyt megölje, az egész királyi há
zat kiirtsa. így kellett a’ leg égre kiáltóbb igaz
ságtalanságnak , a’ legalacsonyabb költemény
nek, fogásnak az igazság’ és igaz’ szent leplébe 
burkoltatni; igy kellett egy egész virágzó nem
zetségnek, miután a’ föld’ színéről eltöröltetett, 
még emlékezetének is meggyaláztaltni, hogy 
szeplőtelen fenntartassék a’ fajtalan királyfié. De 
a’ történettudomány fáklyát gyútjván a’ sötét
ségben , Ítélő széke elébe állítja a’ földi bírák’ 
Ítélete alól fölmentett királyi gonosztévőt, levőt}'

Láad Sappl. Vcstig. Comit. 1. 2 6 8 .



H 2

ja róla azálorczát, ’s mit a’szertelenül megbántott 
atya, lázadt indulatjában, gonoszt tett, azt is ne
ki tulajdonítván, kettősen kárhoztatja; a’méltat
lanul szenvedettekkel pedig, ha egyebet nem te
het, jó hír őket legalább elraboltatni nem engedi.

Nem hagyhatjuk említetten, mi botránkozá- 
sunkat még inkább neveli, hogy az érzéseitől el
ragadtatott atyával illy kegyetlenül bánt király 
látszólag iQenkegyes, az áliitatosság’ külső mun
kái körül igen gondos, igen lelkiösméretes volt. 
Úgymint a’ kiről emlékezetben van hagyva, 
hogy naponként több százszor elmondta a’ Mi 
Atyánkat, 's Üdvözletét, mire még gyermek-ko
rában , ha Magyarországot elnyerné, fogadás
ból kötelezte magát ’s ezt, bár mi terhes volt 
is mind az ország’ gondjaira, mind magára néz
ve, teljesítése, mind addig szorosan megtartotta, 
mig hosszas kérésére a’ pápa, XII-dik Benedek, 
fogadása alól egészen ugyan fel nem óldozta, 
de tágított legalább rajta annyit, hogy a’ mon
dandó imádságok’ számát 15-re szállította , ezt 
is pedig csak olly feltétellel, hogy holtig na
ponként 12 szegényt tápláljon.

E g y v e l e g .
— N é h á n y  m a g y a r á z ó  s zó  az e m b e r i  

e r ő ’ n ö v e k e d é s e  ’s f o g y á s á r ó l .  Az Athenae
um’ első száma’ végén, hol az emberi erőnek napon ál
tali növekedéséről ’s fogyásáról van szó, e’ kérdés té
tetik : m i l e h e t  e n n e k  o k a ?  Feleljük: a’ nap, 
ennek közelítése, távozása. — Hogy az ember más 
teremtményektől csak erei’ mennyisége ’s millyensége 
által különbözik, egyébiránt pedig a’ külvilág’ beha
tásaitól épen úgy függ, mint amazok, úgy hiszem sen
ki sem kételkedik ; így a’ hideg őt is, mint minden más 
testet öszvehúzzá , a’ hév tágitja stb. Ha tehát a’ ter
mészet’ más szüleményeiben azt tapasztaljuk, hogy a’ 
nap azok’ erejére változtatóiig hat , és pedig hason
ló arányban mint az embernél, nem lehet kétség, hogy 
nála is a’ nap’ különféle részeiben tapasztalt változá
sok a’ naptól ’s ennek hozzánk való viszonyaitól függ
nek. Kezdjük az ásványoknál. Ezek közül csak azoknál 
lehet a’ nap’ erőmódosító behatását észrevenni, mely- 
lyek folyók , mert csak ezek engednek könnyen min
den külső erőnek. — Illyet pedig csak kettőt ismerünk : 
a’ higanyt (kénesé, mercurius) és vizet. Az első ré
szint azért, mert nem nagy mennyiségben jő elő , ré
szint pedig, mert igen nehéz, vizsgálódásunk’ tárgya 
nem lehet. Yíz tehát egyedül az , mellyen észre ve
hetjük : ha valljon okoz-e benne a’ nap erőbeli válto
zásokat, ’s igy csak a’ nagy tenger lehet tárgya vizs
gálódásunknak. Ebben mozgást veszünk észre, melly 
apály és dagály néven ismeretes ; ez, mint tudjuk, min
den nap bizonyos ideig ta rt tenger t. i. hat óra’ 
folytáig nyugat, és ismét hatig keletfelé tolódik min
den észrevehető külső ok nélkül. Igaz ugyan, hogy e’ 
mozgásra nagyobb behatása van a’ holdnak, mert épen 
azon perezben szűnik meg tovább folyni, ’s indul el

lenkező iránynak a’ tenger’ vize, mellyben a’ holJ a '  
délkört é r i; de arról sem kétkedhetünk, hogy a’ nap
nak is nagy erre a’ hatása : mit az éjnapegyeni, és éj- 
naphosszi, egyedül a’ napnak tulajdonítható különös 
tünemények bizonyítanak. Mi módon, és mi által mű
ködik itt a’ hold és nap, vagy is, mi az, a’ mi által 
az égi testek a’ tengerrel illy viszonyos öszveköttetés- 
be jutnak? továbbá: honnan van, hogy a’ holdnak 
nagyobb itt az ereje a’ napénál? nem tudjuk; de mi
nél elébb haladunk a’ teremtmények’ sorában , annál 
kitünőbb a’ nap’ előkelő hatása, ’s annál világosabb c ’ 
hatás’ módja előttünk. Tudtunkra földünk a’ naptól 
csak fényt és meleget kap; ’s e’ kettő azon feltétel , 
melly alatt a’ minden nyilvánabb életű lényben, nö
vényben és állatban, létező életszikra működhetik : 
Ez hogy világosabban szembe tűnjék, gondoljuk a’ föl
det napunk’ világa és melege nélkül, nem szünnék-e 
meg azonnal minden élni? Ugyanis a’ növény pin- 
ezében vagy más setét helyen, hol melege ugyan elég, 
de fénye nincs , szinetlen , sudár és hosszú, azon hé
zag felé nyúló, mellyen az óhajtott fény b eh a t; 
mellyre ha rá akad, kibú rajta, hogy az annyira é l
tető fényözönben úszhassék. így tehát bizonyos, hogy 
meglévőn a’ növényi életnek más feltételei, t. i. ele
gendő nedv és hév , annál élénkebb a’ növény’ élete, 
minél nagyobb annak létele’ helyén a’ nap’ fénye , 
’s így önkényt kitetszik, hogy a’ növényes életnek a’ 
nap’ közeledtével ’s távoztával egyenlő arányban kell 
állani. — Mi a’ hevet illeti, hogy ez is bizonyos meny- 
nyiségben a’ növények’ életére okvetetlenüí szükséges, 
szinte tapasztalásból tudjuk; de ebben a’ növények 
nem oily telhetlenek mint a’ fényben, mert vagyon bi
zonyos fok, mellyen túl a’ hév árt a’ növényeknek , 
de épen a’ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 
többet ’s kevesebbet el nem tűrnek, ’s ezt is csak 
úgy, ha elég tápláló nedvök vagyon. Tehát e’ rész
ben is a’ nap* közeledése é lte ti, távozása pedig bá- 
gyásztja a’ növényeket ; következőleg bizonyos, hogy 
mind fény, mind pedig hév’ tekintetében a’ növények’ 
élete, ’s ezzel ereje, melly’ nem más az élet’ nyilat
kozásánál , a’ nap’ közeledtével ’s távozásával egy- 
arányban áll. Hogy az állatokkal is . hasonloképen van 
a’ dolog, nem lenne nehéz megmutatni , ha az szem- 
beötlőbb nem volna , hogysem megmutatásra szorul
jon. Tekintsük csak a’ természetnél fogva fényre szá
mot tartható, de ettől erőszakosan megfosztott ’s é l
ve haldokló rabjainkat; mint érzik ’s láttatják ezek 
a’ fény’ hiányát? A’ meleg pedig, melly jótékony le 
gyen , most télen érezhetjük legjobban, s ereznők 
még bővebben, ha a’ hazánk’ földében heverő roppant 
mennyiségű kőszenet használni tudnók. — A’ nap esz
közli tehát, és pedig fénye ’s heve altat , az emberi 
erőnek fokonkénti gyarapodását délutáni egy óráig , ez 
után pedig hanyatlásával annak kevesbedesét. Azon
ban táplálék’ hiányában ez aligha történik, mert a 
növényeknél is ellenkezőt tapasztalunk.

JOr. íves.

KyoiHatlk Budán, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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eV tudományos közlekedésről.

Lesznek talán, kiknek szavaim keményen, 
száraz oktatólag, vagy épen szerénytelenül 
fojrnak hangzani; midőn egy a’ tiszteletre 
legméltóbb karhoz intézem jelen felszólítá
somat: de ha egy részt a’ tárgyiránti belső 
meggyőződésből, más felől a’ közjó’ kivána- 
tától ösztönöztetem nyilatkozásra ; sem amazt 
követni véteknek , sem ezt kijelenteni nem 
vélem szerénytelenségnek. Tekintvén ugyan 
is tudományos előlialailásunk’ ama’ különb
féle akadályait, mellyek’ elhárítása hol raj
tunk áll, hol nem; vizsgálván továbbá, ha 
töreksziink-e ama rajtunk állókat olly ipar
ral és gonddal, mint telhetnék, elmozdítani: 
az tűnt fel kiváltképen ügyeltemnek, hogy 
a’ mivelödés’ legczélszerüebb, legközönsé- 
gesb, okvetetlen eszközét , a’ tudományos 
közlekedést, eléggé nem használjuk. Tel- 
vék mindennemű irataink, szinte unatkozá
sig , lassúságunk elleni panaszokkal, hang
zanak országszerte magányos körökben a’ 
kijött munkákat többször roszalló mint ja- 
valló vélemények; hangzanak, mondom, és

elhangzanak, mert sok, dologhoz értő, ’s az 
előtte feltárt könyv’ írójánál gyakran belá
tóid) olvasó vagy csak magában temeti el 
alapos észrevételeit, vagy legfelebb egy kis 
körben nyilatkozik. Gyanítható már ebből 
oka és tárgya felszólaltomnak. Valóban a’ 
ki, midőn szólhatna, hallgat, midőn tehetne, 
nem tesz, részvétlenségét árulja el a’ köz
ügy iránt, ’s elveszti a’ másoktól mondottak
hoz és tettekhez hozzászólási jogát. A’ tu
dományok’ országa közös, ’s ha valahol, itt 
van helyén a’ nyilvánosság, mert a’ valódi 
tudomány csak igazra, jóra és szépre czé- 
lozhat, mindezek pedig nem homály’ hanem 
világosság’ szülöttei. Emlékezetembe, nem 
kétlem , kegyes olvasóiméba is, jutnak itt 
jeles férűak, kik a’ tudományok’ egy vagy 
több ágaiban fáradhatatlan szorgalommal, 
éles ítélettel, és válogatott isméretekkel bú
várkodnak és bővelkednek; de károllva kell 
emlékeznünk arra is, hogy munkásságok’ 
szerzeménye vagy magokban enyész e l, vagy 
legalább nem hat olly sok felé, és annyi ha
szonnal, mint a’ nyilvános közlekedés’ útján 
hathatna. A’ mit a’ világ’ megváltója erköl
csi tekintetben tanítványinak mondott: „Nem 
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azért gyújtják meg1 a’ lámpát, hogy véka 
alá rejtsék, hanem hogy világítson ininde- 
niknek, ki a’ liázhan vagyon“ szinte alkal
mazható a’ tudományok’ avatottaira is. Nem 
a’ végre mondám ezeket, mintha a’ szerény, 
magányban ’s kisebb körökben munkálkodó 
jeleseket megfosztani kívánnám méltó érde
meiktől, vagy semmibe hajtanám azon ha
tást, melylyel közvetlenül köreikre munkál
nak. Mert ki tagadná el érdemét olly egy
házi szónoknak, ki hallgatói’ ’s kora’ szük
ségeihez alkalmazkodólag, örök igazságra 
oktatja ’s legszentebb életre buzdítja az egy
ház’ falai közé gyülekezett sokaságot? Ki 
nem ismerné meg, hogy hasznosabb ’s jóté
konyabb valamit alig tehetünk, mintha- ta
nítjuk és miveljiik az ifjúságot? Kinek nem 
dagad örömtől kebele, midőn egy megye’ 
köztanácskozása’ helyén közjó mellett buz- 
gólkodó ’s alapos tudományit férfiakat hall 
felszólamlani? Ki ne becsülne egy a’ gyer
mekei’ nevelését okosan elrendelő atyát, vagy 
gazdasága körül czélszerüen intézkedő jó
szágbirtokost ? De épen ekkor gerjed azon 
óhajtás is bennünk, millyjótevő befolyással, 
lennének mindezen ismeretek a’ nagy közön
ségre nézve; azaz, bár ha, mi szűk körben 
illy helyefeen mondatott és tétetett, az, vagy 
hozzá hasonló , ország szerint is hallatnék 
és szemléltetnék.

E’ tárgy sokkal fontosabb, mintsem el
ső tekintettel mutatkozik; mert emberi gyar
lóságunkban vagyon, hogy az elkövetett ro- 
szat, legyen az bár mi csekély, hamarabb 
észreveszszük ’s kárhoztatjuk, az elmulasz
tott sokkal nagyobb jónál. Ez tudományos 
állapotunknak is gyenge oldala. Becsmérlő, 
roszalló hangon nyilatkozunk az élénkbe a- 
dott, ’s becsmérlésre , roszallásra gyakran 
valóban méltó díbdáb iratok ellen, és észbe 
sem veszszük, hogy midőn azok’ szerzői tet- 
legesen vétenek, mi hanyag nézők és hall
gatók öszvetett kezekkel állván, ’s jobb út
ra terelni a’ tévelygőket elmulatván, szinte 
feddésre méltókká leszünk. De vegyük a’ 
dolgot tettlegesen. Statistical földleírás jön 
ki a’ sajtó alól, olvastatik ’s biráltatik. A’ 
dunamelléki figyelmes olvasó a’ dunai kerü
let , a’ tiszamelléki a’ tiszai vidék’ leírásában 
tetemes hibákra akad, ’s gondolható, hogy 
a’ szerzőt megrója magában hibáiért; pa
naszkodik továbbá ez is az is földleírásaink’

tökéletlensége ellen, de hibában hagyja mind 
a’ szerzőt, mind a’ más vidéki olvasót, ho
lott néhány sorába kerülne csak észrevéte
leit valamellyik tudományos folyóirat’ útján 
közhasznosítani. Némelly szobatudós gya
korlati életbe vágó tárgyakról előlegesen 
értekezvén, tapasztalás’ hiánya miatt meg
megbukik állításaiban; az élet’ embere ol
vassa és mosolyog, de nem tesz egyebet a’ 
mosolygásnál, pedig isméreteinél fogva ja
víthatna a’ botlásokon. Egy régiségbuvár 
hirdetést bocsát a’ nagy közönség elébe, ez 
vagy amaz történeti adat’ rövid közlését 
vagy jelentését kérvén; de kik a’ dologhoz 
szólhatnának, a’ hirdetést és kérelmet csak 
tudomásul veszik. — Hallatszanak néha ily- 
lyen szavak : csak vers, csak költemény 
minden literaturánk, miért nem írnak már 
philosophiát is, történetet, jó kézi könyve
ket a’ tudományok’ külön ágaiból ? De azok 
tehát a’ vádolandók, kik írnak még is vala
mit, ’s azok nem, kik semmit? Fonák do
log! Vagy nem szabad azoktól követelnünk 
philosophiát, történetírást, neveléstudományt, 
oskolai kézi könyveket, kik hivatalok sze
rint ezekre szentelték életüket? Elég, úgy 
tartom, ennyi példa, megmutatásúl, milly 
kárral jár közműveltségünkre a’ tudományok 
iránti részvét’ ’s közlekedés’ elmulasztása. 
Pedig ez volna azon eszköz, melly némelly 
bal és előítéletet, sok elbizottságot ’s ön
hittség-ét el bírna hárítani. Isméretes dolog, 
milly befolyással vannak itt ott egyes sze
mélyek illető köreik’ véleményire, hogy 
szinte egész közönség megnyugszik a’ tölök 
hallott ítéletekben, mellyek lia helyesek, el
vesztek a’ nagy közönségre nézve, ha hely
telenek , ama kisebbnek ártalmasok, meg
erősítvén azt a’ hibában, mellyet csak nyil
vános gondolatcsere által lehetne megjaví
tani. Mert valamint némelly, mondom né
melly, szűk körben csillámló politicai’s tör
vényes elmék’ sugarai egy nagyobb tanács’ 
színe előtt elvesztik vakító álfényöket: úgy 
a’ kisebb társaságokban hibákat hintegetök’ 
ítéletei, ha nyilvánosságra fellépnének, ki- 
burkoltatnának talán álorczáikból. Külön
ben is egy szabad világnak, miilyen a’ tu
dományoké, nem alattomosság vagy elvonu
lás , hanem nyilván őszinteség’ és közösü
lés megismértető bélyege. Gaudeo aliguid 
discere, ut doceam. Nec me ulla rés dele-



ctaljit, licet eximia sit et salutaris, quam 
inihi uni sciturus sim. Si cum hac exceptio- 
ne detur sapientia, ut non enunciem, rejici- 
am; mond Seneca.

De mivel ok nélkül semmi sem törté
nik , a’ rend kívánja, hogy azon gyanítható 
Okokról, mellyek miatt némelly tudósaink a’ 
nyilván fellépéstől vonakodnak , rövideden 
értekezzünk.

Első helyen említem a’ szerénységet , 
melly valóban nemes tulajdon, ’s hallgatnod 
parancsol ott, hol okosabbak szólanak, ’s 
nem szólanod, nem tanítanod, míg magad 
nem tanultál : de midőn öntudatod ellenke
zőről értesít, ’s hallgatsz még is , ama’ nemes 
erényt egy vele határos hiba, az álszemé
rem , váltja fel. Igen, érteni a’ dologhoz, ’s 
hozzá nem szólani, látni a’ tévelygést, és 
midőn lehet, utat nem mutatni, az igaz’ és 
jó’ törvénye ellen elkövetett sérelem. Midőn 
népes gyűlésben látunk valakit, hogy amott 
egy zagyva ’s alaptalan beszédű szókufár’ 
állításait nem a’ terem’ hallatára, hanem 
szomszédja’ fülébe suttogva czáfolja, nemde 
némileg neheztelünk re á , miért nem emeli 
fel, ha belát a’ tárgyba, kö-zhallomásúl czá- 
foló szózatát ? Pedig ő talán menthető, mert 
a’ nyilvános szólás nem csak hozzáértést, 
hanem sokkal többet, rögtön leleményt, szó
bőséget , szónoki gyakorlatot, elfogultban 
bátorságot kíván ; nem úgy az írói pálya, 
mellyen a’ fellépendő önkény szabta időben, 
hosszabb meggondolás ’s gyakoribb általné- 
zés után intézheti menetelét.

Másik valószínű, sőt bizonyos oka né
melly tudósok’ hallgatásának a’ criticától 
tartózkodás. Nincs szándékom palástot vetni 
azon szemfülsértő gúnycsatákra, mpllyek a’ 
tudomány’ védelmének örve alatt, ollykor 
személyes indulatból, néha alacsony érdek
ből, ’s ki tudná elszámlálni, milly mellékes 
czélzásokból történtek és történnek, a’ bé- 
ketürő nézőket inkább idegenekké, mint 
hajlandókká tevén fejledő literaturánkhoz ’s 
folyúiratinklioz: de mind e’ mellett belsőleg 
meg vagyok győződve, hogy a’ visszaélés 
az élést roszszá nem teszi, valamint arról is , 
hogy a’ ki nyilván felszólal , késznek kell 
lennie a’ nyilván ítélet’ hallására is. Ha va
laki azon öntudattal van, hogy müve jó szán
dékból ’s kitelhető jelesb erejéből indult, 
miért restelné a’ talán helytelen bírálatot ?

hiszen a’ hamis véleményeket eltörli az idő, 
’s az ítélettel mondottakat megerősíti ; ha 
pedig hibáink csakugyan kiigazíttatnak, azt 
nem magunk’ rövidségéül, hanem hiányaink’ 
kiegészítéséül illik tekintenünk. Fájdalmas 
volna valóban, ’s káros a’ tudományos világ
ra, ha minden iró olly képzelettel lépne fel, 
hogy müve tökéletes, ’s annak egészben, 
úgy mint van, lielybehagyását elölegesen 
követelné.

Még egy okát akarom itt érinteni köz
lekedésünk’ hiányosságának. Vannak t. i . , 
kik míg éjnapi szorgalommal ’s valódi mü- 
gyönyörrel járnak el a’ tudományokban, az 
ezeknek közléséhez szükséges eszközre, a’ 
nyelvbeli előadásra alig vagy épen nem for
dítanak figyelmet, csekélynek tartván arra 
ügyelni, midőn, mint mondják , fontosabb 
tárgyakkal foglalkozhatnak. Igaz , hogy a’ 
tudomány több, mint a’ nyelv ; de azt sem 
tagadhatni, hogy tudományunkról csak nyelv 
által tehetünk tanúságot, mellynek megvá
lasztása mennyire emeli a’ mű’ becsét, az t, 
a’ nélkül , hogy észrevennék, magok a’ 
nyelvre leggondatlanabbak is tettel bizonyít
ják. Mert mit teszen az, midőn valamelly 
szerzőről így vagy hasonlóan szólanak: „Be 
gyönyörűn, be szépen, be csinosan ír !“ .nem 
az előadást értik-e itt, ’s olvasnák-e annyi 
kedvvel és figyelemmel, ha gondatlan, dara
bos, áradozó, rendszernélküli, vagy gram
matical hibáktól hemzsegő nyelven szólana? 
Az előadás tehát azon kellemesítő, gyönyör
adó varázs, azon nyájas társalkodója a’ ko
moly tudománynak, melly ennek szigorú ’s 
talán megunható alakját kedvessé bájolja; 
érdemes tehát több gondunkra, ’s ha fellép- 
lietésre mindenkép elkészültünk , ne restel- 
jük ez ajánló ’s kedveltető társunkra a’ dísz
koszorút feltenni.

Vannak még más okai is tudósaink’ hal- 
gatásának, de azokkal jelennen magam is 
hallgatok, ’s a’ tudnivágyókat egy híres ró
mai történetiró’ életrajzi bevezetésére útasí- 
tom, azon óhajtással: vajha, kiknek módjok, 
alkalmok, sőt tisztük, a’ tőlök függő jeles 
elmékbe kedVet csepegtetni a’ munkálkodás
hoz , azt a’ közboldogság’ előmozdítására, és 
öndíszökre megtenni el ne mulasztanák.

Czuczotr.
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Ae angol divat-ütazób.

Boldog egy sziget az a’ gyönyörű Al
bion ’s boldog-ok lakosi, ha t. i. a’ boldog- ne
vet nem elvontan veszszük, mitől csakuo-yan 
őrizkednünk kell. Ez a’ kis flig-geléke Euró
pának külön világrész is lehetne, ha régi 
geograplijainknak úgy tetszett volna. Meg- 
lévén azonban a’ rendszer, úgy áll ezen El
dorado elkiilönözve a’ nagy coníinenstől, 
mint a’ hogy a’ mostoha gyermek szülőitől 
elszakad; ’s vélhetni szerencséjére, mert fej
lődését semmi háborgató érintés nem gátol
ja ; feltevén, hogy a’ törekvés vele született. 
Hogy ezen szigetet, vagy helyesebben szige
teket lakó nép, csakugyan bírja az eleme
ket, mellyek a’ fejlődésnek szükséges felté
téi, eléggé bebizonyítá, mert története a’ 
nemzetek’ újabb históriájában fénypont, ál
lásfoka meglepő. Nem elégedvén meg, hogy 
elkülönzött helyezését a’ többi népek csak 
bámulni képesek, maga terjeszti a’ föld’ min
den pontjára hírét nevét, ’s mi többet ér, is- 
méreteit is. Szép,méltó és elkerülhetien pél
dány utánozásra, ha a’ természet’ ugrását — 
ha imitt amott van is illyen — mint tant (Leh
re ) el nem fogadjuk. Ha egyes ember, mint 
az egész nem’ tagja, betölteni kívánja he
lyét, ’s hasznát venni annak, mit bele a’jó
tékony természet öntött, az angolt szem előtt 
fogja tartani. Ha egy vagy másik testület, 
vagy társasági alkotó rész következményt ’s 
tartósságot óhajt, vágyainak typusát az an
golnál találja. Ha kormány, a’körülmények’ 
következésiben újabb ’s foganatos!) elvek ti
tán néz, Albion tűnik elébe. Ha nemzet élet
re ébred, erőmérőjét e’ sziget megmutatja. 
Mi jó és mi nem jó ezen földi paradicsom
ban? e’ kérdést eldönteni csak személyesleg 
lehető , tudván, hogy triviális létezetünkben 
egyiknek igen jó lehet, mi a’ másiknak é- 
pen nem az.

Az öszves királyságot, — melly három 
rendre oszlik, t i .  1.) Nagy Britanniára, vagy 
a’ nagy szigetre, melly Angliát, Walesi és 
Scotiát foglalja magában ; 2.) Irlandra,
négy részeivel; és 3.) a’ három kis sziget
re, Guernsey, Jersey és Man — az utolsó 
1831-diki számlálás szerint 24,410,429 embe
ri lélek és test lakta. Ezek közűi minden ti
zedik lakos úton van. Több 100 ezer a’ mág
nestű’ minden irányában úszkál az óczeáno-

kon, kincseket hord: jó szerencsét nekik! 
Más jókora csoport fegyvert hord ’s széled 
a’földtekén mindenfelé: ezeknek adjon az ég 
jobb észt! Tetemes szám a’ continensen la
kik családostul; a’ szomszéd Gallia’ éjszaki, 
Belgium’ nyúgoti részei rakvák vedégekkel 
— költségkímélés végett: éljenek boldogéi!

Tekintsük divat-útazóinkat. Az angol
nak úgy ösztöne az útazás, mint p. o. a’ vi
zának , toknak, vagy több illy halnak a’ fo
lyamelleni úszás ( feltevén, hogy ezeknek or
rán csakugyan van olly fájdalmas kinövés, 
melly ezen úszás által enyhülést nyer),vagy 
ha inkább tetszik, az angol szintolly termé
szeti törvény szerint rohan ki honából, miilyen 
a’ kopasz cométákat hajtja , fényes szesz
könnyű leplegeikkel, ezer meg ezer millió 
mérföldi útjokon a’ naphoz.

Mielőtt különféle útazóink’ rendszerét 
alakítnók, lássuk miként útazik az angol. —
1-ször. Az angol úgy útazik mint angol; más 
szóval, az angol sem abból le nem vet sem
mit , mi őt angollá teszi, sem abból fel nem 
vesz semmit , mi őt áz angoltól megkülönböz
tetné. Ez az első pont olly erősségű, mint 
bármelly geometriai axióma, ’s minden kö
vetkező természetesen foly belőle. 2-szor. 
Egyéb nyelvet az angolnál az angol nem be
szél — a’ kivételek igen ritkák. — Ez által 
sokféle czélt érhet, mert «) első fölléptével 
azonnal ráismerhetni; b) az idegen nyelveken 
beszélők mély gondolatjaiban nem háborgat
ják ; c) a’ társalkodást minden mellékes okok’ 
adása nélkül elkerülheti; d) a’ külföldi bal
ítéleteket be nem szívhatja ’s eredetiségében 
megmarad, ’s innen e) annál tisztábban és 
minden részrehajlás nélkül ítélhet minden
ről ; ’s több illy számtalan nyeresége támad. 
De ezen felül még különös kellemet érez út
jában, mellytől a’ többi nemzet’ utazói, kik 
csupa gyengeségből tanulnak külföldi nyel
veket, tökéletesen megfosztva lenni látsza
nak ; melly büszkeséggel kevert kimondhat- 
lan örömet érez az angol t. i. ha útjában va
lakire akad, ki nyelvén beszél. Ekkor felL 
melegül ’s engednek érzelmei, mint elválnak 
’s úsznak a’jéghegy-lánczok Grönlandiéi au- 
gustusban, ’s nyájas beszélgetési tárgya — 
Britannia. 3-szor az angol, comfortjait magá
val hordja. A’többek közt ezen c om f or t o t  
nem meri senki fordítani, de tán magyaráz
ni sem; én úgy vélem, hogy a’ kénye l em
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szó igen jól adja a’ coinfortot, nolia magyar
nak sem kényelme,  sem comfor t j a  nincs. 
A’ vagyonos utazónak elmúlhatlan comfortja 
p. o. egy olly liintó, melly kis ház’ alakjában 
mind azt magában foglalja, mit az angol ii- 
gyesség és találóság dióban adhat. Az egyes 
és kevésbbé vagyonos pedig mind azt elhoz
za , mi nélkül lionn el nem lehet: feltevén ha 
utazik, mert különben lionn marad. 4-szer, 
mind azt vallásosan megtartja, mit anyate
jével beszívott, ’s mi később köre ’s helyze
te által kővé, vassá vált, említeni tán szük
ségtelen is.

Tekintsük az útazók’ nemeiket ’s irányo
kat.

1- sö osztály. High l i f e ,  vagy: h igh  
b re d  (magas élet, magas származék). Ma
gas aristocratia. A’ legnagyobb fénynyel ’s 
teli erszénynyel Páris, Florencz, Roma és 
Nápoly. Ezen osztály sokkal tökéletesb laj
strommal bír, mint a’ csillagos ég, mert be
lőle egy sem marad ki, holott ezét sziinel- 
lenííl lehet pótolni új vizsgálatok által. Laj
stroma, valamint lovaiknál a’ Racing Calen
dar (versenykönyv), boszontó szigorúság
gal adja környülményesen mindazt, mi által 
ezen ragyogó lényekre ismét reátalálhat
nánk, ha történetből földünket ríj vízözön 
borítaná el. Mivel ezen osztály a’ többivel, 
mint olaj vízzel, soha nem vegyül, és tőle 
illendő távolban marad, mi is édes nyugal
mat kívánhatunk neki.

2- dik. N o b i l i t y  and Gent ry  (felne
messég ’s alnemesség). Kényelmekkel ellát
va, május’ kezdetével családostól önti el 
Schweitzot, Belgiumot, Németországot, hol 
a’ fürdőkben forog, ’s Rajna’ vidékét átfutja. 
Az első osztály’ helyét foglalja el ott, hol 
az nem mutatkozik, ’s minden sajátságait 
felveszi; de szerényen helyt ad neki azon
nal, mihelyt az föllép, ’s enyészik mint az 
éj nap’ felkeltével. Vakmerőség volna állí
tani , hogy egyik vagy másik osztály’ capa- 
citása nagyobb vagy kisebb,

3- dik. C o u n t r y - G e n t l e m e n ,  Cle r 
gyme n ,  A r t i s t s ,  B a r i s t e r s ,  P h y s i 
c i a n s  and o t h e r  r e s p e c t a b l e  c a r a -  
c t ers ,  or t i t l e d  men;  csak a’nagy váro
sokban keringnek. Ez a’ country gentleman, 
vagy country esquire (falusi nemes, falusi 
uracs) ollyan forma a’ szigeten, mint nálunk 
a’ bocskoros nemes, de csak a’ sziget’ kifej-

letségéhez ’s a’ miénkhez képest. A’ Clergy
man eklésia’ embere ; a’ Barister, ügyvéd; 
respectable caracter pedig az, mellynek tisz
tességes ruhája , elegendő pénze ’s meglehe
tős műveltsége van. A’ czímnév végre An
gliában az , mi Galliában a’ veres szalag, ’s 
kinek illyen nincs ’s betűket nem ragaszt
hat neve után , minők: M P, AM, DD , LLD, 
MD, FRS , LS , AS , FAS ’stb. tökéletes 
boldogtalan.

4-dik. L i t t e r a r y  c a r a c t e r s  or  men 
(tudományos férfiak). Ide tartoznak még né- 
melly apróbbak, kik lionjok’ szokásait ter
jesztik, az unalmat kerülik, ’s egyszersmind 
mesterségesen kiemelvén magokat alkalmat
lan honi helyzeteikből, színlett főbb polcz- 
ra lépnek, ha áteveztek ’a’ tenger-szoroson. 
Ezekről ismét csak angol ítélhet, mert is
meri; ’s ha csípős megjegyzést keresünk, 
azt a’ következőben megleljük. *) „Az va
lóban egy tarkabarka gyülevész volt; falusi 
uracsok; kivonatok az universitásokból; nyug- 
pénzes katona tisztek, írnokok, czifra kön
tösben ’s bajuszosan; két vagy három jobb 
külsejű, de valóban félig betyár, félig ne
velt. Szóval, mind remek példányai azon 
vándor felekezetnek, melly a’ continensen 
hírét ’s nevetséges voltát terjeszti j ó , vén 
Angliának. Nem tudom, miként van, hogy 
mi olly kellemetlenül viseljük magunkat kül
földön ; de én ezen boldog szigeten kívül se
hol sem találtam egy angolt is a’ nélkül, 
hogy önként ne pirultam volna hazámon.“ 
’S ismét más helyen: „Oh angol, oh angol! 
miért nem maradhatsz honn ’s vészsz nyava
lyatörésben ’s yorkshire-puddingon ? “ Ezt , 
mint említők, csak angol sózhatta oda és 
senki egyéb nem, legkevésbbé mi, és sok 
okokból legkevésbbé mi; az okok’ előszám- 
lálását pedig most kihagyom.

Fontos kérdés: czélt érnek-e az angolok 
útazás által, vagyis: mulatják-e magokat ? 
Ki physiologiaí szemüveggel tekinti arczukat, 
nem mondhat mást, mint hogy az linalom’ 
egyik nemét másikkal cserélik; ’s ha valaki 
állítná, hogy épen az angol nem únja soha 
magát, nem bizonyítna egyebet, mint, hogy 
az únalomból soha ki nem gázol. Ez a’ fa
tális lépkór ( Spleen) sok bajt szerez, ’s hi
hető , hogy azt leginkább a’ sok gőz, és köd-

•) Pelham. X II. cap.



elei kevert füst származtatja, kivált decem
berben, melly hónap kivételkép h a n g i n g  
month-nak (nyommasztó hónapnak) nevez
tetik. A’ betegség minden osztályba behat. 
Nem is vizsgáljuk az osztályokat különkülön, 
de csak azt tekintsük, mellyben az iró-uta
z ó k ,’s különösen a’ könyvcsinálók, foglal
tatnak , noha valamennyi osztálynak van bi
zonyos és közös ismertető jegye. Valameny- 
nyi angol ír ’s tájrajzokat szed öszve, de 
nem mindegyik csinál könyvet; szinte mint 
valamennyi egyik vagy másik magos nem
zetséghez kikerülhetetlen tartozik, ha bár 
csak a’ keresztatya- vagy anyaság által is , 
’s honja’ nagy embereinek fényes neveit, mint 
önmagáéval egybehangzódba levőt, szünte
len említi. A’ tudományos utazók’ száma itt 
is , mint az egész földtekén, csekély; mert 
a’ tudományos ember ritka, ritkábban uta
zik, ’s legritkábban gazdag. Bár ezekről 
szólhatnánk sokat. De a’ literatorok sem a- 
zok, kik az utazási könyveket csinálják; 
mert ezek is jobbat tudnak tenni: így ezen 
két kötet S-ad rét könyvkovácsok csupa sze
rencse-vitézek, kiknek agyokat annyira fel
gyújtja a’ hír, név ’s egyéb utáni vágy, hogy 
ellenállhatlanúl lerakják belsejük’ tartalmát 
a’ hófehér gyönyörű papirosra, ’s a’ sok: 
„A tour, a ramble, a glance“ (körutazás, 
vándorlás, megtekintés) ’stb. árvíz gyanánt 
önti el p’ türödelmes sajtót. Különös diihös- 
séget fejtett ki az utóbbi évtized amerikai 
angol látogatókban ; a’ könyvírás epidémiái 
betegséggé vált, ’s alig lépett valamelly an
gol New York’ partjára, már fogadni lehetett, 
hogy három hónap múlva, keresztül futván 
gőzhajón ’s gőzkocsin az uniót, ’s természe
tesen a’ két Canadát is , ismét hon lesz; ’s 
nyolcz nap múlva a’ két kötet „Amerika és 
az amerikaiak — Amerikai szokások ’s erköl
csök — Amerikai utazás — Tízezer mérföldi 
rándulás Amerikában — Pillanat Amerikára“ 
’stb. a’ nyugtalan olvasó’ kezei- közt van.

Különös figyelmet érdemelnek az iró- 
nék, kiket az angol blue  s t ock i n g  (kék 
harisnyának) nevez. Nálunk — hála az egek
nek! — illyenek még nem léteznek, noha 
nyelvünkben a’ rájok illő nevezet már kész. 
Ezen szépnemi utazók különösen veszedel
mesek ; kiki örömmel közelít liozzájok, sok 
keresi nyájas társaságokat, ’s íme néhány 
hónap múlva nyomtatásban olvassa pirulva,

házának legszentebb titkait, őrizkedj, jám
bor olvasó, a’ kék harisnyától!

Mi legyen ezen könyvekben, mind tud
ni ellenségemnek sem kívánom. Az előadás 
valamennyiben ugyan az , a’ könyv szaka
szokra oszlik: miiiden szakasz körülménye
sen előadja mit cselekedett a’ jeles utazó , 
miként szolgált egészsége, melly kényelme
ket talált itt amott, hol és mit talált enni 
vagy nem enni, miként aludt ’s mulatott: el
kezdvén tengeri kalandjain, — átmenetkor 
bizonyosan csaknem hajótörést szenved, visz- 
szajövet pedig a’ szélvész közönségesen még 
rettentőbb dühvei fenyegeti — szerencsés 
megérkezéséigLiverpool- vagy Londonba, hol 
hálákat ad lionnlétiért, örülvén azon vadvi- 
lágrésztőli megszabadulásán. Felmelegített 
régi anekdoták, félszeg észrevéíek ’s okos
kodások, helytelen hasonlítgatások , hibás 
geograpliiai és statisticai adatok, fonák ’s 
fanyar ítéletek ’stb. töltik a’ két kötet o- 
ctavot. A’ személyeskedés, részrehajlás, ’s az 
úgy nevezett nemzeti szellem adják a’ vég 
színezetet, ’s többnyire furcsa vegyületben.

Ha valaki ebben íúlságot szemlélne, ké
rem, nevezzen egyet azon könyvek közűi, 
mellyek az utolsó tíz év alatt angolok által 
írattak Amerikáról, melly vagy valódi okta
tást és ismeretet nyújt , következőkép ma
radandó műve az elmének, vagy melly tá
volról is hasonlítható Tocgueville’ remek 
munkájához ?

Amerikával, úgy látszik ezen könyvko- 
liolók gyomrokat elronták, ’s a’ continensen 
keresik azt helyreütni. Jön Gallia, Italia, 
Germania, noha Asia és Afrika sem marad
nak el, ’s közeledik szegény honunk, árva 
Hunnia, hova gőzhajózás kezdi csődíteni 
büszke Britannia’ fiait. Igaz, már ezelőtt is 
tévedett ide egyik vagy másik, ’s későbben 
a’ lovak’ vonszó ereje többet is hozott ; de 
most a’ Duna’ kifolyása köti egybe Hunniát 
Britanniával; nemde természetes a’ szomszéd
ság? A’ Duna-liajózás honunknak új aerája 
’s tagadhatatlan, hogy meglepöleg fog gyü
mölcsözni. Most még csak Stambul az úta- 
zó’ czélja, mert a’ város, az ország ’s lako
si szebbek, eredetiebbek ’s kiilönösbek; de 
a’ fejlődés belebb fogja vezetni földünkre az 
útazót , kivált ha termékeink emelkednek 
mennyiségük és minőségükben.
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Sokan azon véleményken vannak, hogy 
hazai állapotunkról a’ külföld fog bennünket 
tudósítani; ’s itt a’ többek közt azt is felte
szi, hogy az idegen ügyesebb , szemesebb , 
részreliajlatlanabb ’s észrevételeiben függet
lenebb. Sem egyik, sem másik nem áll; so
ha a’ külföld nem fogja fel állásunkat, ha ma
gunk nem; és soha haszonvehetőt nem ír ho
nunkról , ha munkájához itt köztünk nem ta
lálja az anyagokat. Erre mind valamennyi 
külföldi irót például hozok fel, ki magyar 
dolgokról szólt, legyen nemzete bánnelly; 
de könnyen észrevehető, melly sok üres fő 
hangzatott már ollyat, mit megemészteni le
hetetlen ; de sorsunk, hogy külföldi nyelven 
faesartassék minden , mi honunkat illeti, ’s 
fiai becsméltessenek, mi pedig magyarul— 
hallgassunk. Ezeket az irka-firka lényeket 
öszveleg porrá törni semmi mesterség nem 
volna; de kell a’ mocskot is kerülni.

Az angolok, ha bennünket látogatnak, 
mind arról tudakozódnak, mi előttük érdekes; 
hogy pedig elüttök minden való érdekes, 
szembetűnő. El is járják ők a’ könyvtároso
kat, históriai, geographiai’s statisticai köny
veket keresnek főképen , de mivel illyen 
munkákat nem találnak, valamelly apró saj
tó-szüleményt vásárlanak, ’s haza érkezvén, 
a’ magyar könyvecskéket , mint nevezetes 
csodákat, mutogatják mulatságból. Innen jut 
eszembe, miként vásárolnak nálunk az ango
lok juhászbundcít, bocskort és csákányt; de 
őszintén megvallják, hogy barbarusabb mun
kálatokat a’ föld’ kerekségén nem találhat
ni ; mert az indusok ’s más fajak, kiket vad 
epithetonnal tetszik illetnünk, mind abban 
mi a’ ruházat, fegyver ’s házi bútorhoz tar
tozik , nagy ügyességet, szorgalmat és íz
lést is mutatnak, melly tulajdonok közül sem 
a’ bundában, sem a’ bocskorban még senki 
egyet sem vett észre.

Felteszem p. o. ha Quin utazó egy jó 
könyvre talált volna, midőn estve érkezvén 
Bécsböl Pestre, a’ gőzhajón hált, ’s a’ nap’ 
felköltével Belgrádnak indult, nemde ebből 
írt volna ki inkább valamit a’ helyett, hogy 
egy 1812-diki névtelen iró után körülmé
nyesen elbeszéli, miilyen volt a’ pesti vá
sár azelőtt közel 30 évvel ? Az illy esetek 
gyakoriak, mert sok írt már a’ magyarokról 
’s hazájokról, ki az ország’ határát csak tá
volról látta; de minthogy látta, szégyennek

tartá róla, lakosairól, ezek’ történetéről, 
szokásairól, ’s polgári viszonyairól nem írni. 
Én részemről úgy vélem, hogy épen azért 
írnak imittamott a’ magyarról, mert ő maga 
azt nem teszi, ’s mert a’ vágy ollyas valamit 
tenni, mit más elmulasztott, igen természe
tes az emberben. Hogy pedig ezen írók job
bat nem írnak, történetes, ’s bizonyosan nem 
egyedül ők a’ vádolandók.

ar. mí.

.1* bécsi udvari színjáték'’ kezdete.
Levéltöredék.

— Esküvés nélkül elhiszi kegyed, hogy 
én a’ nagy városok’ nevezetességei’ puszta 
szemlélésével meg nem elégszem, hanem a- 
zoknak eredetüket és történeteit is vizsgá
lom. így történik vala, hogy az udvari szín- 
játéki társaság’ mutatványait, mellyek most 
a’ müvészség’ olly magas fokán állanak, nem 
nézhetem a’nélkül, hogy egyszersmind azon 
előítéletekről ne emlékezzem, mellyekkel ez 
kezdetében küzdött, ’s mellyek viszont bu
dai színészeink’ sorsát juttatják eszembe.

Azt tudja kegyed, hogy a’ német mű
veltség az olasz-, angol-, és francziánál ké
sőbbi. Legelébb Olaszország serkent fel a’ 
középkori mély álomból, ’s muzsikája és da
la még most is uralkodó Európában. Angliá
ban Shakespeare bámulandó müveit már Er
zsébet királyné alatt láttatá; a’ franczia dia- 
mai literatura pedig XIV. Lajos’ idejében ér
te el tetőpontját. Corneille, Racine, Mo- 
liere akkor dicsőiték a’ párisi játékszínt, 
melly Németországon át, Moskwa és Péter- 
várig, szinte úgy ellepé a’ nagy városok’ 
színtermeit, mint a’ franczia nyelv a’ felsőbb 
rendek’ társasági életét De a’ német nem
zet nem szúnyadott örökké; pirúlva érzé he- 
lyezetét, ’s nemes haraggal tépte szét bilin
cseit. Olvassa kegyed a’ Hamburgi Drama
turgiát. Szent hév az , melly Lessingben bu
zog, melylyelő az akkor vakon imádott/ran- 
czia bálványokat lábai alá tipoija! Bécsben 
Mária Theresia’ uralkodása’ első évei alatt 
szinte még franczia játékszín létezett; a’ né
met Melpomene, a’Leopold külvárosba szám
kivetve, szennyes kasperi-köntösben, hal
latta aljas boliózatit. Ez alatt azonban a’ né
met drámái literatura lábra kapván, a’ csá
szárnéba azon gondolatot gerjeszté fel, mely-
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lyet a’múlt évben Miklós császár Péterváratt 
valósíta, tuilnillik német udvari játékszínt 
állított fel, mint Miklós oroszt. Milly siker
rel, hallja kegyed egy szemtanútól'

„Maria Terézia, mond a’ gubernialis 
tanácsos Elirenberg *), Bécsben, hol addig 
franczia szín-, olasz dal-, pompás néma-, és 
aljas vígjáték létezett, rendes játékszínt szán
dékozott felállítani. — Minden költségek’ el
lenére azonban, mellyek e’ játékszínre ’s a’ 
némajátékra tétettek, hogy a’ közönség álta
tok beédesgettessék, bár a’ középrendnél si
került is a’ czél, a’ nemességnél még is rög
tön azon előítéleteket nem lehete legyőzni, 
mellyekkel az, az akkori német játékszín 
iránt el vala telve; ’s ámbár a’ németek azon 
becsülettel tisztelteitek meg, hogy mutatvá
nyaikkal hetenként háromszor az udvari szín
teremben előállhattak : mindazonáltal még 
1773-ban a’ páholyokat nagyobbára házi cse
lédektől látták betöltve, mivel ezen napok
ban a’ nemesség kártyaasztaloknál szokott 
összegyülekezni.“

Mon ami, tout c’ est comme chez nous! 
Az austriai nagyurak, ex complacentia erga 
sacratissimam, kibérlék ugyan a’ páholyokat, 
mint ez nagyobbára Budán is történt: de hogy 
8k franczia játékszín helyett a’ németet lá
togassák, arra őket maga a’császárné, mint 
látszik, csak nagy nehezen bírhatta. Próba 
tétetett a’ némajátékkal, mert hiszen ebben 
nem hallatszott német szó — mint ez nálunk 
is Döbrentei’ igazgatósága alatt történt; — 
mind hiába! hogy német, színdarabot írni ’s 
előadni képes legyen, az akkor még hihetet
len dolognak tartatott.

Barátom! ha ez Bécsben, olly híres in
tézettel mint az udvari,’s oily szeretett csá
szárné alatt mint Mária Terézia, történhe
tett: mi csüggedjünk-e el hasonló körülmé
nyek közt ? Literaturánk kezdő, Tlialiánk 
még gyámolásra szorúl: pártoljuk tehát azt 
annál hívebben. A’ jó anya is annál forrób
ban szereti gyermekét, minél gyöngébb ’s 
gyámolatra szorul óbb. Szíve’ nedvével táp
lálja őt, nyugvás nélkül, éjjel nappal, csók, 
öröm és fájdalom közt, míg a’ feselő bimbó 
ápoló karjain virággá fejledez.

*) G en ü g sam k e it. W ie n  i 8 3 4 ,  1 5 -d ik  lap .

Azért vígan, barátom ! Mi az olasz, 
franczia és német játékszínnel történt, he
lyes analógia szerint nálunk is várható. Az 
olasz műveltség felgerjeszté a’ francziát, ’s  
ez lábra kapván, a’ magáét a’ németre tolta; 
ki végre levetvén a’ külföldi igát, tudomány-, 
nyelv- ’s müvészségével a’ magyart liódítá 
meg. De Hunnia sem szunnyad már többé, 
pirúlva, nemes önérzettel tekint körül ’s e- 
melkedik helyéből; ’s ha hü hazafiaink’ ipar
kodásai idővel gyümölcsöznek, ’s műveltsé
günk halad és teljed, ’s mi már régen „mé
lyen alszunk sírjaink’ éjjelében“ és a’ Styx- 
en túl bolyongó leikeink, mint Ossián’ ár
nyai, hazánk’ boldog téréi után sóhajtoznak: 
— ki tudja, nem vígasztalja-e még meg va
laha búslakodó lelkeinket egy Charon’ bár
kájából hozzánk érkező honfi azon tudósítás
sal, hogy a’ déli barbárok’ valamellyik ha
tárvárosában egy nemzeti játékszín készült 
alapulni, de a’ bölcs ulema-tanács’ végzésé
ből azon oknál fogva megakadt, mivel azt 
másnak mint m a g y a rn a k  nem is gondol
hatták.

Szontagh Gusztin:,

Egy tanácsadóhoz•
Másnak bölcs, te koráp érett szó’ hőse, ki vagy te?

Csak te az élni tudó, csak te a’ honfi magad ? 
í s  te jövök’ látója? szegény! a’ csillagokat nézd: 

Egy sincs, meliy gúnynyal nem mosolyogna rcád. 
Titkokat a’ magasak nem bíznak holmi bagolyra.

Várj ’s az idő rólunk, rólad Ítélni jövend.

Gondolatoti, — A’ földön több szerencse 
van, mint szerencsés ember.

Az elménczség csak nyári ruha: az Igazság 
minden évszakban használható öltözet.

A’ szemétdombot lilába takarja be a’ szeren
cse gazdag szőnyeggel, kedvetlen illata minden
kor átpárolog.

Minden elhunyt napnak fenn jár szelleme, 
és kísérti az embert vagy angyalként moso
lyogva, vagy fúriaként fenyegetve.

A z A th e n a eu m h ó l h e te n k é n t k é t s z e r ,  úgym int csü tö rtö k ö n  és v a s á rn a p ,  je le n ik  m eg egy egy ív ;  tá rsá b ó l a* F ig y e lm ezö b ő l ,  m in d en  k ed 
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Hogy lioltiglan boldog lehess,
Jót magaddal ,s mással tehess,
Gyfíjts érzelmet szívednek 
Ismeretet lelkedaek.

Kisfaludy Sándor,

JParainesis,
K ö l c s e y  K á l m á n h o z .

A«. ki életeken sokat érzett és gondolko
zott, ’s érzeményit és gondolatait nyom nél
kül elröppeni nem hagyta: olly kincset gyűjt
hetett magának, nielly az élet’ minden sza
kában , a’ szerencse’ minden .változásai közt 
gazdag táplálatot nyújt lelkének. Sok szépet 
írának a’ bölcsek,’s gyakran a’ nem épen böl
csek is; gazdag forrást nyitónak fel,honnan 
jó sorsban intést, balban vigasztalást, mind
kettőben magasbra emelkedést, szív és ész- 
nemesülést meríthetünk: de azok is csak úgy 
hatnak reánk, ha érzés és gondolkodás ál
tal sajátunkká tevők, ha saját magunkban 
kiforrva lényünkhöz kapcsolódtak, mint esti 
szélhez a’ virágillat, mellyben megfürdeti.

A’ mindég szerencsében élő illy saját 
birtokot szerezni rá nem ér. Isten a’ szenve
dőnek engedé a’ vigasztalást: az egész ter
mészetből , az emberi tettekből és tanítások
ból szívben élő tudományt szívhatni. Hála ne
ki, hogy éltemet sem liagyá szenvedések nél
kül folynia! Keserűek valónak azok ; és még 
is áltatok tanultam az emberiség’ becsét ér
teni, való nagyságot hiú ragyogványtól meg

választani, bal szerencse’ tekintetét nyúgod- 
tan tűrni, kevés híveimhez kölcsönös hűség
gel csatlódni, ’s mindenek felett érezni: mi
képen szenvedés, és kebelszaggató áldozat 
tulajdon örömet hoz lelkeinknek; és sorsun
kon felülemelkedni megtanít.

E’ gondolat egyike azoknak, miket éle
temben legtöbbször, ’s legörömestebb írtam 
le. Lesz szenvedő, úgy hivém, kinek vigasz
talást nyújtaná: ezt általam is olvasni; ’s le
hetetlen volt e’ parányi írást azon nem kez
denem , midőn számodra írok, veretett fiam, 
hogy vidám és bánatos napjaimban gyűjtött 
parányi kincsemből emléket alkossak.

Nem kérd, ’s nem vár az idő, sebes ro
hanással haladván felettünk; az én napjaim’ 
legszebb része leszállóit; ’s ki tudja, mellyik 
pillantatban hull el az élet’ hervadó virága ? 
ki tudja, mellyik pillantatban kell költöznöm 
oda, hol korán előre ment testvérem’ kopor
sója mellett a’ hely készen vár ? Nem hívom 
az órát ; de jöttét sem rettegem. Jókor tá
madt, ’s hamar eltűnt remények ; lángoló, de 
tárgyat nem lelt indúlatok; sivatag jelen , ’s 
alaktalan jövendő; íme a’ tündérkar, melly 
ifjúságomat körüllebegé vala! Nem sokkal
adott többet a’ férfikor; és sorsomat mosto- 
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liának még1 sem mondhatom; mert találtam 
egykét luí kehlet; mert korunk’ ’s hazánk’ 
néhány jeleseinek szeretetét viendem sírom
ba. Lassanként fognak ők is eltűnni; ’s nem 
sokára e’ nép’ emberei közűi senki nem lesz, 
ki rólam emlékezzék. Megadja az é g ; erősek 
lépnek majd a’ pályára, hol mint író és pol
gár parányi helyet foglalók e l ; ’s szebb jö
vendő feledtet fel engem ’s társaimat. Csak 
neked kell végórádig emlékezetemet hű ke
belben hordozni; csak te fogod e’ sorokat 
meo-megújuló érzelem közt olvasni, ’s meleg 
kebelbe szedni intéseimet. És nem szedended 
hasztalan! A’ fiú, ki karjaimban forró szere
lem’ ápolási között nevelkedik, szívem’ meg
szentelt tárgyai iránt hideg nem marad; ’s 
lényért, hazáért és emberiségért olthatatlan 
lánggal égni megszokik.

5 Éveid’ száma is egymás után szaporodik ; 
’s nem sokára a’ tapasztalás tekinteteidet olly 
tárgyakra intézendi,. miket a’ gyermekkor’ 
boldog szakában még nem ismersz. Túl az 
atyai ház’ falain más világ nyílik fel, hová 
midőn lépni fogsz , kedvetlenül kell majd 
gyakran szemlélned: miképen a’ legszentebb 
nevek, vagy megtapodtatnak, vagy álorcza 
gyanánt használtatnak gonosz czélokat el
takarni. E’ látomány, jól tudom, kínos fáj
dalmat okoz keblednek, ’s annál kínosabbat, 
mennél tisztábban megőrzended szíved’ ér
zéseit: de vigyáznod kell, ne hogy miatta 
vagy az emberi nem iránt gyűlölettel visel
tessél, vagy kísérteibe jőj az erkölcsiség’ 
azon ideálát, mit a’ bölcsek r é n y n e k  ne
veznek vala, hiú képzeménynek tartani. Gon
dold meg: soha sem volt idő olly mostoha,’ 
nemzet olly elsűlyedt, hely olly szerencsét
len környiilmények közt, midőn és hol szív 
nem találkozott volna, faló rénynek hódoló; 
soha sem volt, legalább igen ritkán volt em
ber, ki erkölcsi sülyedése’ legalsó lépcsőjén 
is, a’ rény’ szeleteire méltó voltát, ha csak 
pillantatokra is , ha csak kétségbesés’ érzel
meivel is, meg nem ismerte ; ’s mindenek fe
lett soha sem volt, és soha sem leszen em
ber , ki szíve’ és lelke’ tisztaságát, üldözés 
és veszély közt is , ég’ áldásának nem tar
totta, ki magát balsorsban is boldogabbnak 
nem hitte a’ szerencsében tündöklő gonosz
nál. N y ú ga l om  és ö n é r z é s  a’ jámbor
ság’ elválhalatlan két sajáta. E’ kettő által 
lehetséges bal eseteket nem csak eltűrni, de

méltósággal szenvedni; ’s azokban nem csak 
le nem alacsonyúlni, de lélekben felemel
kedni. E’ kettő teszen a’ sorssal küzdésre 
elég erőssé , erőssé a’ szerencse’ kisértetei 
ellen is ; és e’ szerencse’ minden ragyogvá- 
nyai és biztatásai mit is tehetnének a’ férfiú
val , ki a’ maga emberi érdemét és boldog
ságát valóbb alapra építni megtanúlá?

Azért jókor kell magadat szoktatnod a’ 
rényt ismerni, szeretni, ’s úgy sajátoddá ten
ni, hogy természeteddel összeolvadjon, ’s at
tól élted’ semmi helyzetében, semmi változan- 
dóságaiban többé» el ne válhasson. Az em
berben, mint minden állatban, önszeretet 
nagy mértékben lakik; ’s ez a’ természetnek 
azon két értelmű ajándéka, melly a’ szerint 
mint irányoztatik, vagy segédünk lehet min
den jó ra , vagy vezérünk minden gonoszra. 
Legelső, a’ mit e’ részben tennünk kell: tisz
ta ismerettel választott, ’s állandóul meg
tartandó elv’ birtokára törekedni. Ennek hí
jával , ha nem épen gonosz is valaki, de pil- 
lantatnyi indúlatok, ’s az igen sokszor roszúl 
értett önszeretet’ mindenkori súgalmai hatá
rozzák m eg; ’s majd jót majd gonoszt cse
lekszik, és életfolyama e’ kettőnek bizony
talan vegyűlete. Milliomok vágynak illyenek ; 
’s az ő szíveikbe gyakran több hajlandósá
got öntött a’ természet jót, mint roszat ten- 
niek; ’s hibájok csak az, mert nem alapra 
építék életüket, mert nem tüzi.ek magok elé
be bizonyos czélt, hová minden különböző 
környiilmények közt egyiránt siessenek. Ke
rüld az alaptalanságot, melly többnyire er
kölcsi sülyedés’ örvényébe visz ; ’s minden 
esetre legalább a’ mindennapi emberkék’, a’ 
legalantabb járó köznép’ nyomorult körére 
kárhoztat.

Alig van ember, kinek keblében a’ jó’ 
és szép’ magvai természettől hintve ne len
nének ; ’s ki szerencsés vala mívelt emberek 
közt születni; ki már gyermekéveiben azon 
magvakat maga körül teljes virágzásra fejt
ve láthatja: mi könnyű annak önkeble’ moz- 
dúlatit, ’s mások’ példáikat követve, magá
nak az erkölcsiség’ legtisztább kívánatai felől 
való ismeretet szerezni? Ha a’ jelenlét nem 
szólna is, a’ nemzetek’ évkönyvei telvék 
szívragadó példányokkal; ’s bár többnyire go
nosz, gyakran épen borzasztó alakokkal vétet
nek körűi; ezek nem szolgálnak egyébre, hanem 
hogy amazokat még inkább tiindököltessék.



423

Azonban ismerni a’ jót könnyebb, mint 
követni; sőt még- az sem nehéz, hogy né- 
mellykor jó , vagy épen nemes tettet vigyünk 
véghez: de egész éltedet meghatározott elv 
szerint intézve, soha sem tenni mást, mint 
a’ mit az erkölcsiség kíván, ’s még akkor 
sem, midőn haszon , bátorlét, indulat’ heve , 
vagy szenvedelem’ ereje másfelé ragad; ezt 
hívják lénynek. És ez sokkal nagyobb, sok
kal dicsőségesebb kincs , mintsem birtokába 
hosszú igyekezet nélkül juthatnánk. Még se 
hidd azt rendkívül fáradságosnak. Mert vala
mint hosszú út vezet a’ tudomány’ magasb 
polczára ; de a’ léleknek naponként újabb is
merettel gazdagúlása annak fáradalmait ked
vessé teszi; úgy a’ lény’ pályáján a’ haladás’ 
önérzése, a’ szívnek mindég nemesb voná
sokkal ékesülése, ’s az a’ mondhatatlan édes 
jutalom, mit minden jó tett önmagával hoz, 
virágokat hintenek. Sokan nevezéke’ pályát 
tövisesnek; de liigy nekem: az embert élté
ben sokszor éri szerencsétlenség, jót ’s go
noszt egyformán. A’ különbség csak az : mert 
a’ gonosz úgy nézheti azt, mint büntetést, 
melly őt leveri: a’ jó pedig, mint története
sen keresztülfutó szélvészt, mellynek az ő 
lelkén hatalma nincs. Azért élted’ minden órá
jában tisztelettel és szeretettel fordítsd a’ 
rény felé tekinteteidet; soha ne múlass el 
egy alkalmat is, mellyben jót tehetsz; ’s ha 
a’ tett némellykor pillantatnyi hasznoddal, ’s 
kívánságiddal ellenkeznék : szoktasd .akara
todat, hogy rajtok győzedelmeskedjék. így 
fogsz a’ pályán lassanként és észrevétlen 
akadály nélkül járhatni; igy fog a’ szép’ és 
jó’ szerelme benned örökre hervadatlan vi
rággá kifejleni; így fogsz olly erőre juthat
ni , hogy egykor nagyot is mívelj , korodra 
’s a’ jövendőre munkálj, ’s társaid’ körében 
tisztelet’ és szeretet’ jelenségei közt említes
sél meg.

A’ világ az emberben és emberen kívül 
olly merész, olly nagy, olly szívemelő vo
násokkal van rajzolva! Igyekezzél azokat 
szemlélvén kebledet magas érzelmekkel meg
tölteni. Nem szeretem az ábrándozni; de a’ 
legjózanabb, legvilágosabb tekintet mellett is 
lehet felmelegedni: mint nagy ismeretü mű
vész az előtte függő példány’ látásán felme
legszik ; ’s annál inkább, mennél tisztább va
lóságban tűn elébe minden vonás, melly azt 
halhatatlan művé alkotja. Illy felmelegülés,

illy emelkedő érzelem nélkül művész nem le
het ; ’s épen így nem lehet senki más, ki a’ 
köznépiségen felül lépni akar, ki magát ne
mes , ’s ha a’ sors engedi, nagy tettek’ cse
lekvésére készíti. Mert nem elég parányi tet
tekben gyakorolni a’ jó t ; az ember tökélete
sülhető teremtmény; ’s mint ollyannakmeg is 
kell magát bizonyítani. Minden, úgymond a’ 
költő, a’ mi felfelé nem hág, lefelé sülyed; 
és így kell az emelkedni megszűnt embernek 
is sülyedni, ’s ki nem tudja, miképen őt a’ 
sűlyedés egyenesen az állathoz ragadja le?

Imádd az istenséget ! ez legelső rend- 
szabás Pythagoras’ aranyverseiben; ’s úgy 
hiszem méltán. Semmi sincs a’ mi az emberi 
szívet annyira felemelhetné, következőleg az 
élet’ mindennapi jeleneteiben, ’s a’ szenve
délyek’ és indúlatok’ örök ostromában hozzá
ragadt szennytől annyira megtisztíthatná. 
mint az istenség’ nagy gondolatával foglala
toskodás. Akar merre veted e’ temérdek min
denségijén tekinteteidet, mindenfelől egy vé- 
getlenűl bölcs, nagy, és jó, de egyszersmind 
megfoghatatlan lény’ jelenségei súoárzanak 
feléd. A’ legmesszebb ’s legközelebb, legna
gyobb és legparányibb alakban, «gyenként 
és egyetemleg, lehetetlen czélra sietést és 
czélra jutást, származatban és enyészetben 
örök fenntartási rendszert nem látnod. És 
ezen egység a’ millióm különbféleségben ; e’ 
szakadatlan láncz a’ legnagyobbtól a’ legki
sebbig ; ugyan azon anyagok’ olly végetle- 
nül változó, olly végetleniil sokféleképen ala
kúló vegyűlete; e’ temérdek hatás és vissza
hatás közt fennálló egyetemi nyúgalom; e’ 
képzeletet meghaladó terjedtség és szám: 
olly tekintetek, mik az érző gondolkodó em
bert ellenállliatatlanúl magasb körbe vonják 
fel. ’S ha mind ezek’ ’s az illyenek’ szemlé
lete által a’ hatalom’ és értelem’ temérdek 
összehatásának ideája lelkedben fellobbant, ’s 
a’ fellobbanás’ fénye tisztán állítja elődbe an
nak tudását, hogy mindent a’mi vagy, a’ mivé 
lehetsz, mindent a’mit gondolsz, érzesz, akarsz, 
cselekszel és éldellesz, szóval egész lényedet, 
fenntartásod’ ’s tökéletesűlésed’ minden esz
közeit egyedül e’ hatalmi és értelmi összelia- 
tásnak köszönheted: akkor fog kebeledben 
felébredni a’ csudálat’, tisztelet’ és hála’ leg
mélyebb érzeteinek azon kimagyarázhatatlan 
vegyiilete, mit emberi nyelven i m á d á s n a k
mondanak. Ez az, a’ mi az előttünk lebegő 
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idea’ végetlenségét saját kicsinységünk’ el
lentételéljen támasztja fel; és még sem ala- 
csonyít le. Mert minden érzemény, melly ken
nünk szokatlan emelkedésre liácr, leikeink
nek felsőbb erőket kölcsönöz; ’s nem sűlye- 
tlésben érezzük magunkat, hanem közeledés
ben a’ nevezlietlenhez, ki felé kebleinknek 
olly fejthetetlen sejdítései vonzanak.

De jóval előbb, mint sem illy valami 
benned ébredhet vala, mindjárt az élet’ kü
szöbén, öntudatod kívül fejledezett egy érzés, 
az említetthez némelly vonásaiban nem ha
sonlatban: szeretet és esdeklés az anyához és 
után. Midőn még- semmit sem ismertél a’ keb
len kívül, mellyhez gyengéden szorítva el
ső táplálékot vől, ’s első álmod’ aluvád : már 
akkor homályosan élt benned a’ mag, miből 
később a’ szülők iránt hálás indulat’ szép 
plántája kivirágzott, Imádás isten iránt, ’s 
hála a’ szülők’ jótékony fáradalmaiért: két 
sajátság emberben , mindegyik képes őt az 
állatok’ körén felül magas emelkedésben tar
tani. Az érzéki természet enged a’ maga ösz
töneinek, ’s minden előre ment mozdulatban, 
csak a’ jövő’ kifejlését eszközli. Az orosz
lán feltáplálja kölykét, ’s ha az már elég 
erős, gond nélkül ereszti el; ’s az megy bar
langot és zsákmányt keresni; ’s nem kérdi: 
ki az , ki a’ végetlen pusztát, hol bolyong, 
alkotá? nem kérdi: hová lön az anya, ki öt 
hónapokig ápolá ? Az ember nem a’ jelen pil- 
lantati szükség’ rabja; értelmi eszméletekre 
lévén alkotva, nem veszti el a’ múltat szem 
elöl; ’s ez által, mind a’jelennek több díszt 
szerezhet, mind a’ jövőre kiszámított hatás
sal tud munkálni. Innen van, hogy neme’ szá
zados tapasztalásait ősi kincs gyanánt meg- 
gyüjtögetvén, szívemelő kilátást nyitott ma
gának a’ mindenségije, ’s alkalmassá lön a’ 
titokban alkotó bölcseséget imádhatni. Innen 
van, hogy visszaemlékezni tud azokra, kik 
zsenge éveiben bőven táplálók ; ’s nem hiszi 
elégnek saját gyermekeiben fizetni meg a’ 
természetnek, mit szőlőivel érte tétetett: 
de hálaérzelmekkel fordul azokhoz aggságuk- 
han; ’s koporsóikat könnyek közt kiséri ki. 
E’ sajátságokhoz kapcsolja magát minden há
la, mellyet jóítevőink iránt érezünk, minden 
tisztelet, mellyel a’ múlt és jelen kor’ jelesei
hez viseltetünk, minden készség, mellyel szű
kölködő embertársainknak segédkezet nyúj
tunk, szóval az erényeknek egész hosszú sora.

Mit kell neked, ’s mit kell minden embernek 
e’ gondolatnál érezni! Mert úne egyedül a’ 
rény emel benőnket az állatokon felül; kö
vetkezőleg, ki annak birtokába magát nem 
tette, az kimutatta magának az emberi mél
tóságot becstelenítő helyet, hol maradott.

Szeretni az emberiséget: ez minden ne
mes szívnek elengedhetetlen föltétele. Az em
beriség’ egésze nem egyéb számtalan ház
népekre oszlott nagy nemzetségnél; mellynek 
mindegyik tagja rokonunk, ’s szeretetünkre 
és szolgálatainkra egyformán számot tart. 
Azonban jól megértsd! Az ember véges állat, 
hatása csak bizonyos meghatározott körben 
munkálhat. Azért ne hidd, mintha isten ben
nünket arra alkotott volna, hogy a’ föld’ min
den gyermekeinek egyforma testvéri, ’s a’ 
föld’ minden tartományinak egyforma polgá

ra i  legyünk. A’ nap temérdek égi testeket 
bevilágít, de a’ világegyetem’ minden részei
re még sem hat k i: így az ember, ha nagy 
erőt nyert örökül, ’s erejének megfelelő ál
lást vön a’ sorstól, ezrek, sőt milliomok előtt 
jótékony napként világíthat; de az egész em
beri nemre jóltevö behatást gyakorolni, az 
a’ nagyok’ legnagyobbikának sem adaték. 
Soha sem tudtam megérteni: kik azok, kik 
magokat világpolgároknak nevezik ? Az em
beri tehetség parányi lámpa, melly egyszer
re keskeny kört tölthet meg fényével; ’s ha 
egy helyről másra hurczoltatik, setétséget 
hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért 
kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítás
sal állandóid boldogíthassuk. Minden, a’, ini 
szerfeletti sok részre osztatik, önkicsinysé
gében enyészik el. így a’ szeretet, Hol az 
ember, ki magát a’ föld’ minden országainak 
szentelni akarván, forró szenvedelmet hor
dozhatna irántok keblében? Leonidas• csak 
egy Spartáért, Regulus csak egy Romáért, 
Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott 
meg. Nem kell erre hosszú' bizonyítás ; tekints 
szívedbe, ’s ott leled a’ természettől vett tu
dományt, melly szerelmedet egy háznéphez 
’s ennek körén túl egy hazához lánczolja.

Szeresd a’ hazát! Boldog leszesz, ha 
a’ férfikor’ napjaiban e’ szavakat úgy fogod 
élezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyike a’ 
kebel’ tiszteletre legméltóbb szenvedelmei
nek ; de sok kívántatik, míg annak tiszta bir
tokába juthatunk. Ezreket fogsz láthatni, kik 
ajkaikon hordozzák a’ szent nevet; kik ma-
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gasztalva említnek mindent, a’ mi a’ honi 
föld’ határain heliil találtatik; kik büszkén 
tekintenek az idegenre, ’s hálát mondanak 
az égnek, melly őket magyaroknak születni 
engedé: ’s véled-e, hogy ezeknek szíveik sze
retettel buzognak a’haza iránt? véled-e, hogy 
ezen hazaszeretet a z , melly a’ lények’ ko
szorújában ollliatatlan fénynyel ragyog, ’s a’ 
történet’ évkönyveiben tisztelő bámulattal em- 
líttetik ?

Minden erény önáldozattal jár, feláldo
zásával pillantatnyi kényünknek, megtaga
dásával üpliasznunknak ’s nem ritkán haj
landóságunk’ vagy gyűlölségiink’ elnémitá- 
sával: azonban minden áldozat kicsiny azok-, 
hoz képest, miket a’ hazának kívánni joga 
van. Mindent, a’ mit élted’ folyta alatt ar- 
czod’ izzadásában gyűjtöttél; mindent, a’ mit 
lángoló szerelemmel fűztél magadhoz, javai
dat, kincseidet, házad’ népét és saját élte
det naponként és pillantatonként érette fel 
kell szentelned. Mert tudd meg: e’ szóban — 
Haza, foglaltatik az emberi szeretet’ és óhaj
tás’ tárgyainak egész öszvesége. Oltár, atyá
id által istennek építve; ház, hol az élet’ el
ső örömeit ízleléd; föld, mellynek gyümöl
cse feltáplált; szülőid, hitvesed , gyerme
keid, barátid, rokonaid ’s polgártársaid: egy
ről egyig csak egészítő részei annak. Hány 
embert láttam én , ki meggyűlt háza’ égő 
iiszkei közé éltét veszélyezve rohant, hogy 
némelly hitvány eszközöket kiragadjon? ’s 
nem sokkal inkább természetes-e illy vala
mit a’ hazáért, az az, mindnyájunknak, az 
egész nemzetnek mindenéért cselekednünk ? 
És még is kevesen vágynak, kik e’ gondo
latot felfogván, sajátokká tehetnék! Mert az 
ember, ha értelme’ ’s érzelme’ körét gondo
san nem szélesíti, keskeny ’s mindég kes
keny!) határok közé szőrül; szemei az egész’ 
tekintetétől elszoknak; ’s parányi birtokában, 
háza’ falai közt elszigetelve, csak önmagát 
nézi; ’s a’ legszorosb, legegyetemibb, leg
szentebb kapcsolatokat nem láthatja. Ezért 
a’ hazaszeretet’ valóságos példái olly igen 
ritkák; ezért vágynak, kik annak való ér
telmét soha magokévá nem tehették; ’s azt, 
a’ mire saját szívünk olly természetesen vezet
hetne, rendkívüli tüneménynek tartják, melly 
szemeiket, mint az égen szélylyelpattanó tűz
gömb', legelteti, de lelkeikre benyomást nem 
teszen.

Jókor szokjál e’ gondolathoz: a’ társa
ságiján született ember nem önmagáé. Szám
talanok a’ júfétemények, mik a’ társas élet
ben naponként reánk háromlanak; lehet-e kí
vánnunk, hogy e’ jótéteményekkel ingyen él
hessünk , mint zsarnok a’ más’ izzadása’ bé
rével ? Használni akarod a’ társaságot? Úgy 
mindent kell tenned annak fenntartására , mi 
saját erődtől kitelik. Mi a’ haza, mint a’ leg
szentebb kapcsokkal egybefoglalt emberek’ 
társasága? Ezerféle édes emlékezet, megszo
kás , haszon’ és szeretet’ összefont érdekei 
teszik azt a’ szív előtt kedvessé; e’ társaság’ 
ideája egyesíti magában nem csak birtokodat 
’s birtokod’ és élted’ bátorságos voltát: de 
az önérzést is , mellyet-, mint szabad ország’ 
polgára , magadban hordasz ; melly veled szü
letett, melly gondolatidra, tetteidre ’s egész 
lényedre törülhetetlen befolyást gyakorol; 
mellyet tisztán meg nem őrizve ten emberi 
becsedet alacsonyítod le. Kinek szívében a’ 
haza nem él, az száműzöttnektekintheti ma
gát mindenhol; ’s lelkében üresség van, mit 
semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.

Az ember egyedül gondolva nem. több a’ 
magányos vad állatnál, melly élte’ fenntar
tásáért zsákmányt keresve bolyong. Emberi 
ész és erő csak társaságban fejlik k i ; ’s a’ 
mint valamelly embertársaság szerencsés!), 
szebb, dicsőbb hazává alkotta magát: polgá
rai minden szépben és jóban a’ szerint lialad- 
hatának. Ezért kell minden mívelt embernek 
a’ hazát legfőbb gondjává tennie; ’s ez min
denek felett olly hazákról értetik, hol az 
egyes polgárnak a’ közdolgok’ folyásába te
kinteni joga ’s kötelessége van. Mert jog és kö
telesség egymástól soha el nem választhatók.

A’ mi Magyarországban nemzetnek ne
veztetik , az üszvesen és egyenként az igaz
gatásra befolyással bir. Megyegyüléseink a’ 
nemzet’ mindegyik tagjának nyitva állanak ; 
mindegyik szavat emelhet ott, ’s lelki erejé
nek mértéke szerint a’ sokaságra munkálhat. 
E’ környülmény Neked, mint nemzet’ tagjá
nak, éltedet előre meghatározza.

A’ Stoa’ bölcsei és Epikur’ iskolája két, 
egymással ellenkező véleményt állítanak fel: 
amazok minden polgárnak a’ közdolgokkal 
foglalatoskodást kötelességévé tévén; ez el
vonulást, ’s magányos kénynek élést tanít
ván. Csak azt csudálom, hogy mind a’ két vé
lemény ugyan azon szabad társaság’ körében
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vett származást. Mert ha a’ Stoa’ tudománya 
szabad polgárokhoz olly igen méltó vala ; az 
Epikáié senkihez nem illet volna úgy; mint 
despotai üldözést megunt emberhez, ki messze 
fejtekben keres a’ vaspácza elől menedéket. 
Ezt fontolóra vévén, által fogod látni, miké
pen azon jogokkal, miket sorsodtól nyerél, 
nem csak élhetsz szabadon, de élni kötelez- 
tetel; és íme ez a’ fő szempont, mi után él
ted’ tervét, gyenge ifjúságodtól kezdve, in
tézned szükséges.

Természet és kedvező környülmények 
soknak sokat nyújtanak ; hanem e’ szerencsé
re támaszkodni, hiú gondolat. A’ szerencse’ 
külső ’s belső adományit saját igyekezettel 
nemesíteni; ’s a’ mit szerencse önkényt nem 
adott, fáradatlan szorgalommal magunkévá 
tenni: olly szükség, mi alól nagyra és ne
mesre törekedő ember magát fel nem oldoz- 
hatja. Voltak idők, midőn a’ lelkeken bizo
nyos restelkedés ü lt; midőn gondolkozó fe
jek csak egyenként mutatkoztak; ’s kenyér- 
kereső, parányi tudomány vala mind az, a’ 
mivel a’ közdolgok’ férfiai a’ mindennapi vi
lágot százados formák szerint igazgaták. 
Most a’ földkerekség’ legnagyobb részét erős 
rendűlet járá keresztül; korunk új szüksé
geket ’s formákat vön magára; minden pálya, 
minden láthatár szélesedni kezd; egész nép
tömegek kezdenek gondolkozni; ’s egy ha
talmas, egyetemi ország’ talpkövei tétettek 
le : az i s m e r e te k ’ o rs z á g á é .

Törekedjél ismeretekre ! de ismeretekre, 
mellyek ítélet ’s ízlés által vezéreltetnek. E’ 
vezérlet’ híjával sok ismeret’ birtokába jut
hatsz ugyan, hanem ismereteid hasonlók lesz
nek a’ szertelen sűrű vetéshez, melly gazdag 
növésű szálakat hoz mag nélkül. ítélet által 
rendbe szedett ’s keresztül gondolt ismeret 
ver mély gyökeret, ’s őriz meg a’ felüleges- 
ségtől; ízlés pedig adja azon kellemetes szint, 
mi nélkül a’ tudomány setét és zordon: mint 
a’ czellájába zárkozott remetének erkölcse.

Korunk sok ismeretet kíván, ’s ez jó ol
dalai közé tartozik: de sok ismeret után kap
kodás könnyen oda viszen, hogy czímmel és 
színnel elégedjünk m eg; ’s e’ hibára liajlás 
a’ kor’ rósz oldalai közt talán legroszabb.

Ki csak társasági mulatságokban óhajt 
ragyogni, vagy épen tudatlanok által akarja 
magát bámultatni, az könnyű módon elérhe
ti czélját, de értelmesektől megvettetik. Hogy

a’ dologhoz értők előtt méltólag felléphess , 
hogy ismereteid mind magadra, mind mások
ra jóltevőleg hassanak: hosszú, fáradalmas 
munkára kell elszánva lenned. Mert alapos 
’s egyszersmind sok oldalú tudományt sze
rezni , felette nehéz. Sok olvasás, még több 
gondolkozás, sok egybehalonlítás, még több 
gyakorlás, ’s fogyhatatlan béketűrés és ál
landóság az, a’ mi itt megkívántatik.

Ne g-ondold, mintha a’ tanúlás csak bi
zonyos időkhöz, az ifjúság’ éveihez köttet
nék. Ifjú korunk olly szűk, ’s olly sokféle 
tudományokkal elfoglalt, hogy gyors elfolyá- 
sa alatt erős alapon épült tudományra jutni 
csaknem lehetetlen. Jíoldog ifjú az, ki annyi
ra-mehetett, hogy keblében a’ tudomány 
iránti szeretet állandólag felgerjedett; ’s 
azon útakkal, mellyeken az ismeretek’ kút
fejeihez eljuthat, megbarátkozhatott! Neki 
csak keble’ sugallatit kell követnie, ’s sza- 
kadatlanúl előre haladva bizonyosan oda ér, 
hol tudományi szomja gazdag táplálattal fog 
kielégittetni. Azonban e’ -kielégítés csak min
dennapi haladás’ jutalma ; ki szüntelen előbb
re nem törekszik, az hátra marad, mond a’ 
példabeszéd.

(Folytatása következik.)

Míülcsey Ferettcs.

Gyógyítási módok•

Az ember gyökerestül el van romolva — 
mond Bárgyai, az én csendes szomszédom, 
szemeit az égre vetve. — Nincs egyéb hát
ra , mint magát meggyilkolnia, hogy újjá, egy 
egészen más teremtménynyé legyen.

’S valljon minővé ? — kiálta Vihardi, az 
én szilaj szomszédom, két csípejére támasztva 
össze szorított ökleit — az ember jó úgy a’ 
mint van, csakhogy nagyon szelíd lett. Csüg- 
geteg fej, uram, lankadt szívet jelent, minél 
bátrabb, minél szilajabb az ember, annál egész
ségesebb !

A’ csendes szomszéd egy fájdalmas ba
ráti pillantatott vete rám, a’ szilaj pedig 
váltamra ütött öklével. Mindkettő kényszerí- 
te, hogy én határozzam el az ügyet. — Az 
egyik, mint kiki észrevehette, jámborkodó va
la, ki az emberre neheztel, mivel nem egé
szen szellem ; a’ másik, lángész, ki a’ maga 
félszegségében a’ legszenvedelmesb embert, 
ezt a’ költészet’ideálját, valódi character’ide
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álja gyanánt tekinti, ’s bennünket erőszako
san a’ szerint akarna idomítani.

Önök, szóltam én , mindketten betegnek 
tekintik az embert ’s igazok van: de a’ be
tegség-’ neme ’s a’ gyógyítás iránt nincsenek 
eg-y értelemben ’s itt csak eg'yiköknek lehet 
ig-aza, vagy egyiknek sem. — Önök’ vitája 
engem egy történetre emlékeztet, mellyet, ha 
kedvök volna meghallgatni, elbeszélnék. — 
Mindketten megegyeztek benne.

Egy városkában — mellyikében a’ ked
ves hazáéinak? mind egy — három előkelő 
úr élt, mind három egyképen gyenge és be
teg. Ceresnek vagy Baccliusnak vagy más is
tenségnek áldoztak-e sokat, vagy pedig a’ 
méreg őseik’ véréből származott át, nem mond
hatom meg. Elég, hogy ők csak árnyai vol
tának az embereknek. Lankadi úr ollyan volt 
mint a’ hideglelés, Soványi úr mint az asz- 
kórság, Sáppadi úr mint a’ tüdősorv.

Ugyan ezen városban három híres orvos 
élt. Dr. Édesi, dr. Agyfi, és dr. Elmei. A’ két 
elsőbb nem vala egyéb mint puszta empyri- 
cus, vagy hallomásbeli orvos, ’s mindkettő
nek igen sok dolga volt; a’ harmadik mély 
belátásé férfi vala, de, mint lenni szokott, nem 
bírta a’ közvéleményt ’s ennél fogva nem is 
volt praxisa. Édesi úr a’ szép nemnél ’s azok
nál , kik a’ régi húrt szeretik pengetni, volt 
kedves; Agyfi az ifjúság és az újnak csodá
iéi előtt; Elmei az eszesebbekhez járt, de 
csak gyalog, az alatt míg a’ két más czifra 
hintókon.

Lankadi úr nénjei’ tanácsából Édesi’ ke
zei alá esett. Édesi dr. nem látott a’maga be
tegében egyebet, mint igen megsósult ned
veket , mellyeket neki megédesíteni, nyálka- 
sakat, mellyeket meghígítani , ’s általában 
megromlottakat, mellyeket előbb utóbb ki 
kelle hajtani. Ő tehát sietve munkához nyúlt, 
édesíte, higíta, hajtott ki és el a’ természet 
minden nyílásán és útjain. Reggel Lankadi 
úr, orvosi rendelés szerint, egy jó adag man
nát vett be , délben egy ibrik tamariml-pép 
mellé ült ’s lefekvés előtt borkövet vett be 
czukorral. Közönséges itala mandolatéj volt, 
’s különösen édesgyükér-főzet. Hogy üdves 
kipárolgás eszközöltessék, pelyhes ágyban 
jól betakartan fekiitt, ’s a’ szobából kimenni 
gutaütés’ büntetése alatt tilos volt. Egy pár 
hét múlva Lankadi urból semmi sem volt ki
hajtani való, mint a’ lélek, ’s Édesi dr. úr az

utolsó manna italkával ezt is kikergette az 
ég felé.

Soványi úr, kinek szinte eszébe juta a’ 
gyógyíttatás, ezen példa által intve, Agyfi 
doctor’ methodusába helyezé bizodalmát. Agy
fi úr nem gondolkodott tisztítás felől, elcsó
válta fejét az ütér’ gyengeségén ’s erősítő 
szereket rendelt. Minden reggel nyakig már
totta őt vasfürdőbe , a’ thea’ helyébe quassia 
lépett spanyol borral és füstölt sódar egy 
szelet dercze-kenyérrel a’ reggeli’ helyébe 
Evés előtt egy korty keserű gyomor-essen- 
tiát kellett bevenni ’s lefekvés előtt egy jó
kora adag chinát nem extractusban, hanem 
in substantia. Fekvése kemény, lószőrrel töl
tött inatrácz volt, ’s takarózója könnyű vékony 
papion pamuttal kivarrva. Illy módon remél
te dr. Agyfi, hogy betegéből, bár mi gyenge 
is most, még herculesi férfi fog válni. ’S va
lóban az is vált, de oeta-hegyi Hercules; 
mert az igen elgyengített Soványi úr hirte
len őrültségbe esett, mellyben töltött pisz
tolyt ragada ’s jobb szemén át egy golyóbist 
röpített fejébe. — Cliináját nem vette be; 
Galotti Emília volt kinyitva asztalán.

E’ kettős példából okúivá, Sáppadi úr 
a’ szerény gyalogló Elmei doctorhoz fordult. 
Elmei csak hamar átlátta a’ bajt. A’ merő ré
szek vannak, úgymond, elgyengűlve és a’ 
nedvek roszúl vegyülve: Sáppadi úr egyre 
csak éldelt és semmit nem munkált; a’ ter
mészetnek bizonyos erőit igen nagyon, a’ 
többit keveset gyakorlottá. Őt egyszerre ki
tisztítani akarni, annyit tenne, mint sírba 
dönteni; ’s közvetlen erősíteni nedvei’ rósz 
állapotjában, annyit, mint a’bajt még inkább 
rögzötté tenni. Látom, hogy mindkettőre gon
domnak kell lenni ’s mindenek előtt betegem
nek egy kevés mozgást tenni és jó diaetát 
tartani. Az lassanként a’ meggyengült idegek
nek erejét vissza adandja, ez pedig a’ meg
romlott nedveknek alkalmas vegyűletét. — 
Szerencsére Sáppadi úr követte orvosa’ taná
csait; megtevé az ajánlott mozgást, megtar- 
tá a’ parancsolt diaetát ’s így ő még most is 
él, nem ugyan minden bajoktól menten, de 
általában még is egészségben és megelégedve.

íme, ebből látja az ember az isten’ jósá
gát, mond a’ szelíd szomszéd, mert végtére 
csak neki kelle foganatot adni. — Igen azt 
tévé is , mond a’ szilaj, mert ő ada velőt az 
orvos’ fejébe, hogy kiirtásról és ríj teremtés-
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ről ne képzelegjen. — Ekként újra elkezdő
dött a’ régi szóviszály; egyik azt monda, 
liogy a’ természet gyökerestül megromlott, 
a’ másik, hogy az igen jó. Amaz nem akart 
egyebet mint tisztábbá, ez nem egyebet mint 
erösbbé tenni a’ természetet. Az én történe- 
tecském’ haszonvételére egyik sem gondolt 
’s én későn láttam á t , hogy szerecsent mosni 
égen olly hasztalan foglalatosság, mint em
bereket, felekezeíesség’ szenvedelmeitől el- 
vakítottakat, más gondolatokra bírni.

•Szépiáiéi.

MESÉK.
JT. A? róka.

A’ ró la  látván sok hibát az állatok’
Minden nemében , ’s átallván megfeddeni 
Nyilvánul, illyen furcsa gondolatra jö t t : 
Soronként járván csintalankodék velők. 
Oroszlánnak szólt nagy dicsérve a’ szelíd 
Juliról. Szökellt, és fürge léptekkel szedé 
Lajliár’ körűi a’ lábait. Fülét dugá ,
Midőn a’ varjú károgott, ’s odább mene.
A’ gőgös pávát lábvízzel kínálta meg.
A’ struczmadárnak repülő sa st, a’ bujdosó 
Elúilt farkasnak hű ebet mutalgata ,
Es a’ halaknak tőn ezer kérdéseket, 
így járt végiglen, ’s észrevette a’ bibét 
Mindannyi; ám hogy megjavultak volna, még 
Arról bizony-hírt nem közölhet a’ mese.

Magyar példában mondják : Szól az agg anyó 
Lyányának, hogy belőle értsen a’ menye.

II. A' tó és szamár.
A’ ló többféle furfangosságot tapasztalván a’ sza

márban, igy szóla egykor hozzá: Furcsa dolog, hogy 
téged’ az emberek butasággal vádolnak , holott sok je
leit látom eszességednek. Hja! válaszo lja’ füles, az 
onnét van , mert az emberek jobbára a’ külsőről Ítél
nek; pedig hosszú fül, és rövid ész, rövid fül és hosz- 
szu ész , nem mindig járnak együtt.

III. A.’’ farkas és róka.
Az öszves állatok’ szine előtt öszvekaptak a’ róka, 

és a’ farkas. Amaz arczára lobbanta ennek a’ számta
lan csikók’, juhok’, és bárányok’ orzását. Mire a’ so

kaság, kivált az oroszlánok, tigrisek, párduczok, ’s a ’ 
balfélen a’ szelíd négylábúak tombolva, ’s kiki a’ ma
ga módja szerint üvöltözve, jelentgeték a’ rókától mon
dottakra helybenhagyásokat. — A’ farkas sem akar
ván adós m aradni, tojás- csirke- liba- tyúk- récze- 
lúdlopónak kiáltozó teli torokkal a’ rókát. „De bizony 
ennek van még is igaza, u g y a n  oda beszélt, ’s meg 
tette róka uram ő kegyelmét“ süvöltének ismét vala
mennyin , de leghosszabban a’ sas- kánya- gerényfaj- 
tuak , és a’ házi madarak.

A’ lenge itéletüek előtt az nyer, ki végszer mer ; 
’s az önhaszonnak felette nagy befolyása van a’ véle
ményekre.

IV. A* vén zergék'é és gidáik.
Ifjúkat illet tűz, mérséklet aggokat.
A’ bérczderékon jártak a' havasnak agg 
Zergéi, ’s látván, mint szökellenek fel, és 
Alá , merészen , messze sziklaszálakon 
Gidáik; feddék a’ merész szökéseket.
De közbe szólott egy: m iért, kortársaim,
E ’ dorga szózat? hadd szökelljenek; hiszen 
Ha már gidákul lassúak leendenek ,
Korunkra jutván nem bírnak lépni a’ síkon..

W\ >1“ gazda, «* mákniivény , és a’ gyom. 
A’ gazda látván , hogy szép máknövénye közt 
Buján tenyész a’ gyom, ment a ’ gazt irtani.
De visszás rendben kezdte a’ munkálatot,
A’ kertközépen ; mert mig eljutott oda ,
Az öszvenőlt gyommal letipra sok növényt,
’S utóbb bánattal nézte önkártételét.

Csinnal kell a’ hibákon is javítani.
V'I. Az oroszlán, és az állatnépek.

Köz értelemmel zúgolódni kezűének az állatok 
az oroszlán’ önkényiisége, és kapzsisága ellen, ’s izen- 
getének neki, hagyna fel a’ gonosz szokásokkal. Az 
egyetértés és elszánás nagyobb volt, hogy sem tekin
tetével elnyomható vala; gyöngébb oldaloknál kerülé 
meg tehát a’ szájasbakat. A’ ragadozó farkast zsák
mány-tárába vezető závárral, a’ ravasz rókát belső bi
zodalmával , a’ kevély lovat liímes gyöngyös takaróval, 
és kantárral , ’s mást mással ajándékoza meg; és a’ 
hatalmas ellenkezők elnémulának. Azóta ismét régi 
rendén van a’ dolog

Húzz el a’ gúnyolok’ nyelvén mézes madzagot, 
hidd e l , ritka lesz, ki azt be ne kapja.

VII. AJ molyok és az ócska mente.
Alávaló férgek ti ! hogy merészeltek illy tisztele- 

tes nemzeti öltözetet rongálni? igy feddé a’ százados 
szekrény’ pókhálói között fityegő ősi mente a’ molyo
kat. Mit heversz hát itt a’ sötétségben? vagy nem tu
dod, hogy a’ mi itt tenyész, az el nem kerülheti fo
gainkat ? válaszolónak a’ molyok.

Szellő, tisztogatás, világosság, ezek a’ molyok' 
ellenzetei kedves ócska mentém !

Az Athenacum ból belenkén t ké tsze r, úgymint csütörtökön és vasá rn ap , je lenik meg egy egy ív 5 tá rsából, a ’ F igyelm ezőből, minden 
kedden egy ív . Félévi ára a ' kettőnek helyben k ihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tatott borí
ték alatt 4 ft. 48 kr. cp. —  Velinpéldányok félévenként öt húszassal drágábbak. — Helybliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

.’Vjojnatili Budán, a' magyar királyi egyelem’ betűivel.
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Parainesis.

Kö l c s e y  Ká l má n h o z .

( Folytatás. )

Tudományt a’ munkás élettel egybeköt
ni : ez a’ feladás, mire a’ köztársaság1’ fél- 
fiának törekednie kell. Tiszteletet érdemel 
a’ tudós is, ki négy fal közt halványulva, a’ 
múlt világ’ emlékeivel kizárólag társalkodik; 
de a’ jelenkorra hatni kívánó polgárnak más 
pályán kell indúlnia. Magányos ismereteket 
szerezni, hogy azok a’ sokaságra általplán- 
tálva küzkincscsé váljanak ; világos ideákból 
fáklyát gyújtani, mellynél az egyiittélők elő
ítéleteik’ sötétségéből kiléphessenek; régi és 
ú j, idegen és saját tapasztalást egyesíteni, 
hogy a’ néptömeg előtt vezérelv gyanánt ra
gyogjanak ; szóval minden ismeretet a’ kor’ 
szükségeire ’s kívánataira, a’ jelenlét’ ne
mesítésére , ’s a’ jövendő’ előkészítésére for
dítani , ’s a’ tehetségig életbe hozni: ezt kí
vánom én mind azoktól, kik a’ közdolgokban 
forgandók. Illy szempontokból neveié Sokra
tes a’ maga ifjait; illy szempontokból indul
jak ki Perikles és Demosthenes, Cato és Ci

cero. Ezeket ’s az illyeneket hasonlítsd az 
iskola’ tudósaival, ’s ha majd rajtok és kö
rülök a’ gazdagon virúló életet (mitől az is
kola’ emberei olly távol vágynak) tisztán lá- 
tandod: örülj; mert tisztán látni, a’ bölese- 
ségnek kezdete.

Hellen és romai férfiakat nevezék, fi
gyelmeztetni kívánván a’ különbségre, melly 
életök’ ’s életünk’ módja közt, az itt felvett 
pontból is tekintve, találkozik. Ki ifjúságá
ban avult formák szerint alkotott intézetek
be nem záratott; ki gyermekéveitől fogva a’ 
való élet’ könyvét kinyitva szemlélte maga 
előtt; ki férfikora’ legtöbb idejét közhelye
ken, polgártársai’ tömegében, hazai dolgok
kal elfoglalva töltötte: annak minden gondo
latai, ismeretei, tettei természetesen a’ leg- 
virúlóbb élet’ színét hordozliaták. Az jókor 
megszokta magái nem saját falai közt, ház
népi keskeny körben elszigetelve, banem a’ 
közös hazában, a’ nyilvános élet’ zajában az 
egészre munkálva gondolni. Annak könnyű
vé lön minden gondolatit, szerelmét, és tu
dományát a’ haza’ és nemzeti élet’ ideájával 
egyesíteni; ’s ifjúságát’s egészéletét a’ sze
rint intézni.
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De nem így, lenraláDD nem illy formán 
kellene-e nevekedni ’s élni azoknak is, kik 
a’ mi meggyei összejövetelinklien, ’s ország
gyűlésemben jogaikkal méltólag élni, ’s kö

telességeiknek férfiasán megfelelni kívánnak? 
Azért elejétől fogva gondold ki magad a’ négy 
fal közűi, hol hólesődet ringatták ; gondold 
ki a’ házi körhői, hol kívánataidat tekinte- 
teidliől lesegették. A’ mi háznépünk e’ nem
z e t ,’s ősi házunk ez egész ország; ennek 
határain kiterjedve virul az élet, mellynek 
zajában munkálva és hatva forognunk kell.

Eljön az idő, ’s társaid’ köréhen neked 
is fel kell állanod, Is a’ köztanácskozások
ban élő szóval részt venned; ’s érzeni fogod, 
miképen az .ékesszólás, ’s mind az a’ mi er
re megkívántalak, olly szükség, mi nélkül 
közdolgokban részt vevő polgár közvetetlen 
nem hat. Ez okon már az ifjúság’ küszöbén 
ismerkedjél hazánk’ dolgaival, állásával, tör
vényeivel ’s történeteivel; ’s ismerkedjél mind 
azon tudományokkal, miket az emberi elme 
régibb és újabb korban a’nemzetek’ kormány
zására , ’s boldogabbá tételére feltalált. De 
ismerkedjél a’ régi és újabb kor’ nevezetes 
szónokaival; ’s mindenek felett ama’ kettő
vel , kiknek egyikét Athene, másikat Roma 
nevezé magáénak, Demosthenessel és Cice
róval. Törekedjél ezeknek leikeikbe pillanta
n i; törekedjél kitalálni a’ módokat, miknél 
fogva ők bámulatos nagyságra emelkedtek ; 
törekedjél kilesni a’ forrást, honnan azt a’ 
iélekrázó erőt, azt a’ teljességet, azt a’ 
művészi színt és virágzást, miket minden 
soraik bizonyítanak, merítették; ’s ha töre- 
kedésed szerencsés leend, bő jutalmat hoz 
fáradságodért.

A’ szónokság szabad nép’ körében tá
madt , ’s szabad nép’ életéhez tartozik. Ének’ 
hangja szelídíté- meg a’ vad csoportokat; a’ 
mívelt nemzet’ tömegét szónoklat vezérli; ’s 
ennél fogva nem hiú gond az , mellyet ékes
szólás’ elérésére szentelünk. Szó szavat húz 
maga után; élő tanácskozásban fejük k i , ’s 
lartatik fenn a’ szabadság’ szelleme; ’s jaj 
a’ nemzetnek, melly írott parancsokat némán 
olvas, ’s vakon engedelmeskedik ! Add hozzá, 
hogy a’ szónokság sok. és mély tudományt, 
sok és lélek-emelő gyakorlást , sok és szív
rázó erőt kíván ; ’s mondhatod-e haszonta
lannak a’ fáradságot, melly annak megnye
résére éveken keresztül fordíttatik?

Teljes birtokában lenni a’ nyelvnek, 
mellyet a’ nép beszél: ez az első ’s elenged
hetetlen feltétel. De erre. még nem elég azon 
nyelvismeret, melly dajkánk’ karjai közt re
ánk ragadt; ’s azt hinni, hogy gyermekkori 
nyelvünkkel az élet’ és tudomány’ legmagosb 
’s legtitkosb tárgyait is tisztán ’s erőben elő
adhatjuk , nevetséges elbízottság. Igyekez
ned kell nem csak arra, hogy a’ beszéd hi- 
bátlanúl zengjen ajkaidról; hanem arra is, 
hogy kedves hajlékonysággal, gazdag vál
tozékonysággal, tisztán kinyomva, ’s szívre 
és lélekre erőben munkálva, okaidnak ’s ér
zelmeidnek akaratodtól függő tolmácsa le
hessen.

Meleg szeretettel fiigj a’ hon’ nyelvén! 
Mert haza, nemzet, és nyelv: három egy
mástól válliatatlan dolog; ’s ki ez utolsóért 
nem buzog, a’ két elsőért áldozatokra kész 
lenni nehezen fog. Tiszteld ’s tanuld más mí
velt népek’ nyelvét is ; ’s főkép ama’ kettőt 
mellyen Plutarch a’ nemzetek’ két legnagyob
bikának hőseit rajzolá, ’s Tacitus a’ romai 
zsarnok’ tetteit a’ történet’ évkönyveibe való 
színekkel nyomá be: de soha ne feledd, mi
képen idegen nyelveket tudni szép, a’ hazait 
pedig lelietségio' mívelni kötelesség.

A’ bölcseség’ legnagyobb mestere az é- 
le t; azonban gyakran felkeresd a’ rég ellnuiy- 
takat is, kik tanulások, vizsgálatok ’s ta
pasztalások által gyűjtött kincseiket a’ ma
radék’ számára könyveikbe letették. De jus
son eszedbe: a’ könyvek’ száma végetlen, a’ 
te éveid pedig végesek, ’s óráidat ’s napjai
dat olly sok egyéb foglalatosság kívánja ma
gának. Mint az üres beszédű társalkodót, 
úgy kerüld a’ tartalmatlan könyvet. Sőt ne 
könnyen végy kezedbe olly mívet, melly a 
genie’ lángjegyét homlokán nem hordja; a’ 
nagy iró’ müvét pedig mély figyelemmel ta
nuld keresztül. így az olvasásnak szentelt 
órák nem lesznek elveszve, mint azoknál, 
kik választás és czél nélkül ezer meg ezer 
köteteket forgatnak keresztül, vagy, hogy 
emlékezetüket terheljék, vagy jegyző köny
veiket becsnélküli apróságokkal megtömjék, 
vagy unalmas pillantataikat megöldököljék. 
Az élet csak úgy éri czélját, ha tetteknek 
szenteltetik. Czélt és véget nem tudó olva
sás rest életnek vagy következménye, vagy 
szerzője; nyavalya az, melly a’ való élet’ 
gyökereit elrágja; ’s mellyből kigyógyulni



431

épen oily nehéz, mint a’ játékszenvedelem- 
höl; ’s melly a’ lelket épen úgy elzsibbaszt
ja , ’s minden munkára és hatásra alkalmat
lanná teszi.

Könyvet írni: ez is egyike korunk’ be
tegségeinek. Ki kenyérért írogat, az mél
tóbb szénásra, mint a’ ki napszámért kapál. 
Kit hajlandóság1 vonz írásra, jusson eszébe : 
miképen hajlandóság1 és tehetség két külön
böző dolog; ’s ki a’ hajlandóságot tehetség
nek veszi, az mindég csalatkozik. Több kí
vántatik az írótól, mint a’ beszélőtől. En
nek szavai elhangzanak, az iró pedig mara
dandó bőtökbe önti gondolatait, ’s messze 
vidéken ’s jövendőben is óhajt olvastatni.— 
Azért, ha valaha könyvirásra kedved leend, 
vizsgáld meg jól magadat: gyűjtöttél-e elég 
erőt, tapasztalást és tudományt?. Mert olly 
ember is, ki a’ maga életkorét híven betölt- 
vén, jámborsága és szorgalma által tisztele
tet érdemel, nevetséges leend, mihelyt azon 
pályára lép, mire természet ötét nem szán
ta. Kinek a’ közönségesen , a’ mindennapin 
felülemelkedni erő nem jutott: az kitetsző 
helyre ne álljon. ’S ez intés itt az írónak 
adva , minden más helyzetbeli embernek szól.

Nem boldogtalan volt az , mond a’ költő, 
kinek születéséről ’s haláláról a’ világ sem
mit sem tudott. E’ tanítás a’ pórnépre néz
ve helyes lehet; de ki fennérzést nyer« sor
sától, ki magasbra törekedő társaságban a’ 
szép’ és jó’ példáit jókor szemlélhette: an
nak kötelessége úgy élni, hogy a’.pórnépen 
felülemelkedve, a’ mindennapiság’ keskeny 
köréből kiléphessen, ’s nevének maradandó 
emléket szerezzen. Hazát és emberiséget 
csak jelesek boldogíthatnak, ’s e’ czélra miui- 
kálás’ kötelessége alól nem vétetik ki más, 
mint a’ természettől tehetség nélkül hagyott 
szerencsétlen.

Sok út visz magasra, ’s ez útak közt 
nem egy van, melly mindenkinek hatalmá
ban áll. Ha bámulatos müvet írni, fontos 
ütközetet nyerni, phidiási szobrot alkotni, 
országos alkotmányt alapítani ’stb. nem min
dentől te lik : de elveit ’s érzéseit minden 
megtisztíthatja, magát erény-követésre min
den szoktathatja, hasznos ismereteket min
den gyűjthet, ’s napjait czélirányos tettek
ben minden e töltheti. Ne hidd, mintha a’ 
terhektől ’s kötelességektől, mik reád, mint 
szabad nemzet’ polgárára, természetesen há-

romlanak, tehetséged’ kicsinyvoltának színe 
alatt magad’ felmenthetnéd. Lángerő kevés
nek adatik; azonban minden egészséges lé
lek hosszú szorgalom által más’ tudományát, 
tapasztalását, példáját magáévá teheti, he
lyesen ítélni ’s pontosan egybehasonlítani 
megtanulhat, ’s vizsgálat ’s gyakorlatnál 
fogva a’ teremtő lelket ha el nem érheti, 
hozzája legalább közelíthet. Többször mon
dám: az élet’ főczélja — te tt; ’s tenni magá
ban vagy másokkal együtt, senkinek nem 
lehetetlen. Tehát tégy! ’s tégy minden jó t, 
a’ mi tőled telik, ’s mindenütt, hol alkalom 
nyílik; ’s hogy minél nagyobb sikerrel te
hess, lelkedet eszközökkel gazdagítani szün
telen igyekezzél.

Hol élő példából ’s tulajdon tapasztalá
sodból tanulhatsz, ott tudományod legjobb 
alapon áll. Tettlegi tudományt találsz a’ 
világ’ történeteiben is , ’s kincs gyanánt keli 
tartanod azon következményeket is , miket a’ 
nagy emberek saját tapasztalásaik után fel
jegyeztek. De a’ mit a’magányos tudós elő
re feltett elvekből kikövetkeztetett, ’s össze
illetett rendszerben előadott, kétkedve te
kintsd meg. Mert észlegéS vizsgálatokat ra
gyogó színbe öltöztetni könnyű, életre al
kalmaztatni pedig nehéz ’s nem ritkán ve
szedelmes. Minos és Lykurgus, Solon és Py
thagoras tettleges bölcseséggel alkották ösz- 
ve a’ köztársaságokat; ’s midőn Aristoteles 
az igazgatás’ tudományát rendszerbe fogla- 
lá, nem tett egyebet, mint a’ mit a’ maga 
orgánumának írásakor cselekedék vala. Va
lamint itt az emberi ész’ szokott járását ki
tapogatván, azon rendet , mi szerént az ele
jétől és egyeíemleg gondolkozni meg nem 
szűnt, tapasztalás után leírá; úgy amott a’ 
régi és új országa 1 kotványok’ módját és ál
lapotát vizsgáié meg, ’s a’ fennálló valósá
gon építé tudományát.

Minden ismeret’ kútfeje a’ tapasztalás. 
Nem elég tudni: Athénében ’s Romában, An
gliában vagy Amerikában mi és miképen volt 
vagy van? Ugyan azon idea különböző fe
jekben, különböző helyben, korbaji és kör- 
nyületben különböző foganattal munkálhat. 
Tapasztaláson épült viszgálaí' fog megtaní
tani , hol a’ hiány ? hol a’ tenni való ? ’s mi 
a’ különféle eszközök közt választásra ér
demes? Fordíts a’ népek’ kifejlési történe
teikre mély figyelmet. Egész nép, mint egyes 
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femljev, születhetett’s nevekedhetett ollymeg- 
határozó környülmények közt, mellyek neki 
bizonyos véralkatot, charaktert, hajlandósá
gokat, szeszélyt és szenvedelmet természe
tébe öntöttek. Ez adatok szerint kell öt a’ 
kifejtés’ lépcsőin nyomról nyomra kísérni, ’s 
ha e’ nyomról nyomra kísérést elhibáztad, ’s 
az állást, mellyre előrement adatainál forrva 
jutnia kellett, tisztán ki nem láthattad: bot
lásokat teszesz , miket a’ világ-’ minden theo- 
riái jóvá nem változtatnak. Úg-y jársz, mint 
az orvos, ki minden növénynevet tudott, de 
növényt eg-yet sem ismert; ki a’ nyavalyák’ 
eg-ész lajstromát újain elszámlálta, de bete
g-ének baját ki nem találliatá,

Egyetemi formák sem egyes emberre, 
sem egész nemzetre állandóul nem alkalmaz
tathatnak, Az ember ’s az emberiség’ korá
hoz ’s helyezetthez képest, időről időre más 
más testi és szellemi alakot vált, Ezen alak
váltások észrevétlen jőnek, ’s csak akkor 
rohannak zajogva, ha véletlen akadály vet
tetik ellenükbe. Azonban ne hidd, mintha 
elhárító eszközöket találni nem lehetne. Ki 
tiszta pillanattal önkeblébe tekinteni jueg- 
szokott; ki előtt lelkének minden mozdulati 
lepletlen állanak: annak csak akarat kell, 
hogy magát saját hatalmában mindég meg
tartsa, ’s lélekalakot önmaga formáljon ma
gának. Illy férfi felíílemellieti magát a’ szá
zadon, ’s annak alakváltozásaira hatalmas 
befolyással munkálhat.

Két erő tart felül a’ sokaságon: ítélet’ 
és akarat’ ereje. E’ kettő nélkül ismereteid 
csak eltanult isineretek, tetteid csak aláren
delt tettek lehetnek; azonban mindkettőnek 
válhatatlanúl kell egybefüzetni. Mert ítélet 
erős akarat nélkül lelkedet a’ szenvedő ál
lapotból, miben körülmény ’s társaság fogva 
tartják, ki nem emelheti; erős akarat pedig 
ítélet nélkül átalkodottá ’s vakmerővé csi
nál , ’s hibásan választott czélok után törek
szik.

Tapasztalás, tanulás, figyelem és gon
dolkozás: négy eszköz, minek szorgalmas 
használata által az ítélet napról napra erő
södik. Ezt is, mint a’ lélek’ és test’ minden 
más tehetségeit, szakadatlan gyakorlás fej
leszti és neveli; ’s e’ gyakorlás az út, aka
ratod’ erejét is óránként öregbíteni. Puhál- 
kodás’, indulat’ és szenvedelejn’ sugallatit 
«legyőzni nem lehetetlen; jót, szépet, na

gyot és nemest tenni természetes óhajtás; ’s 
ama’ meggyőzést mennél gyakrabban viszed 
véghez, ’s emez óhajtást mennél sűrűbben 
változtatod gyors tetté: annál nagyobb leend 
akaratod’ hatalma. Indulat és szenvedély ál
tal vezetett ember’ akarata is lehet erős, le
het rohanó hatalmú; de nem tiszta ’s nem 
szabad. Annak, ki egykorúira jótékony be
folyással kíván hatni, rénynyel és nyuga
lommal tölt keblet kell bírnia. Indúlat’ és 
szenvedély’ vadsága csak forrásban nyugta
lankodó sokaságra munkál, ’s annak vétkei
be vegyülvén, vészt és pusztulást hoz ; ’s 
mivel az emberiség saját fentartását szem 
elől egészen soha el nem téveszti: illy vész’ 
és pusztulat’ jelenetei sokáig nem tarthat
nak. Az erény’ nyugalmával párosult akarat 
az , melly szelíd hatalommal munkálva állítja 
elő a’ jót ’s hárítja el a’ gonoszt.

Egyedül a’ legnagyobb erő sem teh& 
mindent, mondhatnám nem tehet sokat: egye
sített erőknek pedig a’ lehetetlennek látszó 
is gyakran lehetséges. Mit ér fegy csepp 
víz ? De milliomonként egyesült cseppek 
megdöbbentő erőt fejtenek ki. Ez egyszerű, 
mindennapi példa tudtodra adhatja, milly be
cses az egyesület!

Légy kész egyesülni. A’ nép, mellynek 
tagjai saját házaikban elszigetelve csak ön
magokról gondolkoznak, ’s parányi czéljai- 
kat csak egyenként űzik, még félig vad nép. 
Neki óriásinak tetszik minden, a’ mi az egyes 
ember’ erejének ’s eszközeinek mértékét fe
lülmúlja; ő nem tudja, miképen az erő’s esz
közök , mikkel feszített munka közt sem ér 
véget, milliomok’ erejével ’s eszközeivel sok
kal kisebb részben egybekapcsolva, csudá
kat teremthet És az egyesülés’ illy haszna 
milly természetesnek, milly könnyen kitalál
hatónak látszik!

Jegyezd meg: azt, a’ mi legegyszerűb
ben ’s legtermészetesben vezet czélra, kita
lálni kevés ember’ dolga. Az emberek’ leg
nagyobb része saját fejével nem gondolko
zik, ’s régi állásából annál kevésbbé mozdul 
ki saját akaratánál fogva. A’ sokaságot szo
kás és előítéletek tartják fogva, ’s azoktól 
megszabadulni a’ lélek’ restsége nehezen en- 
cedi.*—i

Tisztábban látni mint a’ pórnép, nem 
ritka dolog, de annak balszokásaival, előíté
leteivel megküzdeni egyes embernek mindég
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Veszedelmes. Elszórt magvakból apródon- 
ként csirázik és nő fel a’ kor, melly válto
zásokat hoz magával. Annak feltiintekor 
mintegy tudat ’s akarat elleni forrás, moz
gás , haladás látszik mindenfelé; ’s boldog 
a’ reformátor, ki e’ feltűnés’ első jelenségeit 
biztos pillantattal észrevette! Ő nem fog e- 
gyedül maradni felléptekor; ’s győzödelem- 
mel teszi magáévá a’ pályaágot, mellyért a’ 
kor előtti kiiszdők liiában, ’s többnyire nyu
galom és életveszély közt fáradtának. Az 
ő osztályrésze dicsőség; midőn az előtte el- 
síílyedt küszködök’ sírján egykoráiaknak át
ka fekszik, mellyet a’ később jött maradék’ 
szánakozása többé jóvá nem teszen.

(Folytatása következik)

Kölcsey Ferenc«*

>1 d a in s és Jía c les o #«•

Egy 1 856—diki szem tanú után.

John Quinci Adams egykori elnök , ki 1801 
és 1802-ben, mint a’ szövetségos országok’ 
követe, Berlinben, 1814-ben Orosz-Pétervár- 
ban, 1815-ben Londonban volt; ki 1825— 
1828-ban hazájában a’ legfőbb hivatalt visel
te , ki magát a’ minapában Éjszakamerika és 
Francziaország közt jacobinusi békebíróvá 
tette, egy igen ingerlékeny véralkatú, ne
gédes, makacs férfi, de egyszersmind igaz
ságos és tiszteletre méltó. Mint congressus’ 
tagja, egyik pártnak fejével sem szokott ta
nácskozni ; ő mindig elliatárzott ellensége 
marad az új igazgatásnak, habár néha, szem- 
pillantat által ösztönözve, annak kezére ját
szik is. Általában ő a’ végrehajtó hatalom
nak bajnoka és véde, ’s oily kérdéseknél, 
mellyek az elnöki szék’ elvesztett elsőségeit 
tárgyazzák, kikel oily párt ellen is, mely- 
lyel egyébiránt tökéletesen egyezni szokott. 
Egész viselete a’ congressusban azt mutatja, 
hogy ö nyugtalan és megelégiiletlen lé
lek. Ellent nem állván agg kora ’s testi ere
jének szembetűnő fogyása, szellemi tehet
ségei megtarták rugalmasságokat és teljes- 
ségöket; nagyravágyó lévén a’ legfőbb mér
tékben, einem  feledi, hogy egykor elnök 
vala ’s most polgár. Ő soha sem hibázik a’ 
maga helyéről, ’s mivel ritka emlékezete 
változatlanúl hű maradt, gyakorta a’ legszö

vevényesebb tárgyak iránt felvilágosításokat 
ad, mellyek különben figyelem nélkül ha
gyattak volna. Hosszú életét otthon és ide
genben veszélyektől fenyegetett honának ha
zafiúi buzgalom szolgálatában töltötte e l, ’s 
még i s , minden tapasztalási, esze és isme
retei mellett, nem gyakorol nagyobb befo
lyást a’ congressus’ határozataira, mint a’ 
mit igazságosan lehet várni. Ö, mint egy
kor Empedocles, megveté a’ neki ajánlott 
koronát, és magát a’ népkegy’ lángtprkába 
vetette, ’s a’ hazafiúi Aetna ki is hajítá va
lósággal a’ papucsokat, hogy azoknak egy 
más , előrelátóbb utód, hegy-mászásaiban 
hasznokat vehesse.

Jackson tábornagy, ez az „amerikai o- 
roszlán“ közép termetű, sovány és arányos 
növésű. Bár hihetőleg évei’ száma nagyobb, 
mint a’ mellyekre a’ zsoltáréneklő az emberi 
közönséges élet’ határait szorítja, vonásain 
és mozdulatin nem látszik nyoma az agg 
kornak. Haja, ámbár csaknem egészen liófe- 
jérded, sűrű és a’ fej’ felső része felé van 
igazítva, melly, mint Scott Walternél, meg
lehetős magasságú homlokká szóról ösz- 
sze , hol az eszmék’ műhelye van. Jackson 
a’ néző’ figyelmét mindjárt első tekintetre el
foglalja nemes, nyájas külsejével; vonásai 
élesen vannak kijelelve ’s épen nem durvák 
vagy visszataszítók, ’s élénk, keresztűlható 
szemei’ kifejezése inkább felbátorító, mint 
szigorú. Ő látszik ismerni magas helyzete’ 
méltóságát, ’s azt bizonyos öntetsző csínnal 
fenn is tudja tartani, de e’ mellett nem vár 
egyéb külső tiszteletet, mint a’ mit minden 
nevelt ’s képzett ember közönséges társa
ságban a’ maga hasonlóitól jogszerűleg kí
vánhat. Mennyi kedvességgel, kellemmel 
és vendégszeretettel tudja ő házi életét ki
ékesíteni , arról bizonyságot tesz szolgáinak, 
szomszédinak, ismerősinek hozzá bizonyított 
bálványozó ragaszkodása, ’s melly határta
lan bizodalom [van igazság-szeretetében, ta
núk azon tiszteletes hivatalok, mellyek gyú
rni , végrendelet-teljesítői, vagy barátságos 
egyeztetői alakban ruháztatnak rá. Egyet
lenegy hiba, mellyel őt vádolni lehetne, a’ 
túl vitt takarékosság. Jackson tábornagy, 
mint katona és kórmányférfi, mint polgár és 
családatya, egyképen nagy és jeles.

Ss—i,
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T av as « d al.

Mezőben állok én,
Szivemben égi bők,
És mintha messziről 
Beszédet hallanék ;

Vagy mint midőn a’ nép - 
Templomban énekel,
Engem nagy innepek’
Érzelme foglal el. —

Állok tavaszmezőn,
Mellyet virány fedez,
’S úgy érzem, gondolom,
Az isten’ háza ez.

E r d é l y i  J a n o s .

A? s s in  J á t  éle.

Még nem késő este vala, midőn B** me
zővárosba érkeztem; de a’ legközelebbi helység-’ 
nagy távolsága, a’ hosszú ú t’s lovaim’ fáradsá
ga eltökélének az éjét itt tölteni. Megparancso- 
lám ezért kocsisomnak, hajtana egyenest a’ven
dégfogadóba. Kapuját zárva találám,’s már ije- 

•dés Iepe meg,- hogy itt az annyira magasztalt 
magyar vendégszeretet még a’ kocsmától is bú
csút vett, és alkalmasint a’ kapufélfától, azért 
vomiltak be utána ennek szárnyai; de később 
vevém észre véleményem’ alaptalanságát, mert 
a’ kapu közvetetten a’ félig nád és félig szemét 
kerítésből nőtt ki. Már kész valék hinni, hogy 
egy gazdálkodó kocsmáros zárató be, a’kinyitás
ért várandó borravaló végett. — De az ember ne 
véljen, ne liigyen, ne gondoljon; mert az effé
lének mindig csalatkozás a’ vége, most is, míg 
én a’ kapu’ bezárását illy alacsony okoknak tu- 
lajdohítáin, a’ valódi olly nemes vala, mint a’ 
Montmorency család, minden őseivel együtt. 
Csak képzeljék kegyes olvasóim!

,,A’ vérivó magyarnak régi nyelvén új cso
dát beszélek.“

B** mezővárosban, vasárnap este, a’kocs
ma csupa müvészség iránti tiszteletből volt zár
va , mint ezt a’ körűié bámészkodó sokaság’ e- 
gyik érdemes tagjától megtudám, ki még szí
ves is vala, csákányával a’ kapura kopogván, 
egy hintós vendég’ érkezését bejelenteni. Ke
vés várakozás múlva felnyittaték, és én patto

gó ostorral, négy lovon hajtaték be Thalia’ 
templomába, vagyis inkább czinteremébe; ez 
alatt a’ felnyitott kapunál két kisbiró és egy 
hajdú botozák vissza a’ művészi éldelet után so- 
várgó publicumot. Kocsisom az állás felé tár
ta , de a’ csapiáros’ esedező intésére megállott.

„Tekintetes uram! — szóla ez hozzám Iz
rael’ dialectusán — könyörgökalázatosan, az ál
lásba nem lehet menni, magamnak is ki kellett 
birka-bőrrel rakott szekeremet tolni, mellyel 
holnap Pestre átázom, itten ma nagy komédia 
vagyon, nagy tlieátrom az én állásomban; és 
ím épen itt jön a’ director tekintetes uramat 
ineghíni.“

És valóban egy férfi, veres galléréi fehér 
köpönyegbe , melly alól téglaszínű vászonból 
készült, és arany papirossal, zsinórozott dolmány 
csilloga ki, burkolva álla előttem. Egy ív dur
va papirosra írt czédulát nyújtván, kért: mél- 
tóztatnám meglátogatni társaságuk’ előadását. 
Én megigérém. Ő elment — az állásba, a’ ho
va egészen más lényeket szoktam bemenni lát
ni, hogy művészi tökélyeivel a’ b**i közönsé
get elragadja. Most beléptem előtt a’ czédulá- 
ba tekintek , annak tartalma, ha emlékezetem 
hív, ez vala: ,,A’ sárkányvitézek’ borzasztó éj
szakája, vagy a’ halál’ menyasszonya a’ rém- 
kútnál. Eredeti, hazai, vitézi, tüneményes, é- 
nekkel és vígsággal elegyes nagy szomorújá- 
tók, öt felvonásban, egy előjátékkal, nagy dí
szítményekkel, liarczokkal, változásokkal és gé- 
pelyekkel, miilyenek a’ rémkút, a’ kisértetek’ 
megjelenése, a’ sárkány-vitézek’ és a’ mame- 
lukok’ csatája, a’borzasztó éji zivatar, a’menny- 
kövek’ lecsapása, és a’játék’ végén hamuvá égő 
palotája a’ mamelukok’császárjának, melly égés 
mindazáltal a’ mezővárosban egy zsindelyt sem 
fog felgyújtani (ezt nem — mert minden épület 
náddal volt fedve), ez okból kéretnek minden 
a’ játékszínben nem lévő lakosok illendő tisz
telettel, hogy ha ott netalán tűzlárma támadna, 
csendesen maradjanak, főkép a’ harangozó, 
hogy ezen esetben a’ harangokat félre ne ver
je.“

Személyzete liasonlíta cziméhez, abbanDob- 
zse László magyarok’ királya, a’ sárkány-vité
zek, mamelukok, templariusok, olly tarka ve- 
gyületben táboroztak, mint egy, a’ Duna és Ti
sza’ partjain fekvő, országban a’ gondolatok és 
nemzetek. Beléptem a’ művészet’ vályogból é- 
pült, náddal fedett lakába, üdyezletem juhász 
bunda-, és ködmön-gőz vala. Az uralkodó sö
tétség nem tudom színészi szerénység volt-e, 
melly a’ fényt megveti, mint pártfogóik állíták, 
vagy a’ fejekben létező homályt fejezte-e k i, 
mint ellenségeik mondák. Azonban előre tör
vén, a’ czigányok’ fogcsikorító muzsikája után, 
láttam’ a’ kárpitot ponyvákból össze öltve, mely- 
lyekre meszelő vei egy, inkább meszelésre al
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kalmas, kéz a’ művészet’ jeleit festé; közepén 
a’ Múzsa állott, kezében magasan tartva egy 
koszorút, ebben Mayernek egy fejérliajó-tivo
lii étekjegyzetére ismertem, egy vitorlázó liajó 
t. i., alatta Kisfaludy Sándor’ versei:

Adja is te n , hogy a ’ magyart
A ’ felvilág uralja ,
’S vérre l szerzett szabadsága
Soha kárát ne vallja.

De alját nem jól vágták el, mert még olvasni 
lehetett e’szavakat: „Jó étvágyat kivánok“ ; en
nél azonban szükségesebb lett volna jó gyomrot 
kívánni, a’ várandó képtelenségek’ szerencsés 
megemésztésére.

Végre fölvonaték a’ kárpit, a’ szín egy 
rósz kaliba’ belsejét képzé, egy vén ember új
ságból olvasá Dobzse László’ és a’ sárkány-vi
tézek’ csatáját a’ mamelukokkal szövetkezett 
templarinsok ellen. Erre egy sárkányvitéz ro- 
hana be, törött fegyverekkel, szaggatott ru
hákkal. Szegény lovagnak a’ csatában alkalma
sint orrára kopintottak, mert ezen karbunkulns 
színű és nagyságú daganatok valónak. El kez- 
dé beszélni, hogy az elvesztett memphiszi csa
tából ló’lialálában szalada eddig, a’ diadalmas 
mamelukoktól űzve, most szomjúsága miatt 
majd összerogy; a’ könyörű öi'eg vízért megy 
— ’s hová? — a’Tiszához, a’ nílparti lovagot meg
itatni. Kiin azonban lódobogás hallék, a’ lovag 
megijedt, és szomjan szaladt el. Erre a’ súgó 
kidugta fejét a’ fogadós’ félig földbe ásott hom
bárjából, melly súgólyuknak szolgált, ’s a’ kö
zönséghez szóla: „Ezen kaliba most a’ mame- 
lukok’ császárjának nagy palotája.“ És ím be
jöve ő felsége három czigányfiiúból álló fényes 
kísérettel, nem soká a’- templomrend’ nagy mes
tere jött, vitézei egy vármegye- ’s a’ kapunál 
imént botozó urasági hajdú valónak, kiknek dol
mányokra volt a’ veres kereszt varrva; ezek 
elhatározók, hogy a’ Libanon’ hegyébe a’ réra- 
kúthoz vonult sárkányvitézeket kiirtsák. A’ szul
tán egyik czigányflúhoz fordult e’ szavakkal:

„Juszuf, nyergeltesd ineg a’ lovamat!“
, Hol ? — viszonozó ez nagy örömömre — hisz 

nincs a’ tén’s úrnak lova, csak forsponton jöt
tek ide.1

Mérgesen ragadó meg ezen szerencsétlen 
feleletre a’ szultán apródját, kinek ha costumje 
nem, de színe valóban egyptusi volt, ’s kiló- 
dítá. A’ kárpit legördült ’s vége vala az elő
játéknak. Rettenetes taps követé az eltűnőket, 
mire a’ szarufán ülő kakas felijedve kukurikol- 
ni kezde. Most ébrede fel lelkiösméretem, hogy 
az előadás felől tudakozó szomszédomnak a’ 
társaság’ érdemeit megtagadóm, és a’ honi mű
vészeket ócsárlám, — mint Pétert, midőn mes
terét megtagadta, úgy rémíte meg a’ fedél alól 
ledörgő lélekrázó hang; de szerencsémre a’ kez
dő muzsika átvisítá lelkiösméretem’ furdalásait.

Az első felvonás a’ rémkút’ völgyét képzé. 
Libanon’ bérczei között, mellyek vályogból ’s a’ 
fogadós’ tőzökeiből valónak összerakva: a’rém
kút a’ szín’ közepén álla, ’s égy elmoliult don- 
gájú tíz akós hordó volt; a’classicus hírű czéd- 
rusok helyett paréj és czirok ékesíték Libanon’ 
polyvás ormait.

Legelőbb ez előjátéki öreg úr lépett föl 
kancsójával, mellyel az imént Tiszánkhoz ment 
vizet meríteni. Elbeszélé, miként egy czifra 
madár ot, a’ Tiszához szándékozót, egész ezen 
ösmeretlen vadonba csalta, mint ifjúkori ke
resztes vitézségéből emlékezik, Libanon’ bér
czei közé. Zaj hallatik, öregünk elbújt, egy 
sárkány-vitéz föllépett, ’s elordítá a’ következő 
monologot, olly. hangon, melly engem igen em
lékezteié a’ budai vízi-város’ főútczája’ síma 
kövezetén keresztül menő, üres hordókkal ra
kott szekérre:

,,M in t m ikor a* czédrus m egrendíttelődik ,
A ga gyökerével összekeverődik ,
Es a’ kem ény sziklák összcrontatódnak,

A ’ vadon’ vadai Lorzongatla tódnak;
Szörnyű szörnyetegek felhőgnek szörnyűén ,
Gyilkos gyilkossággal gyilkolnak a’ fűven.
Olly rém ítő  rém ek laknak i t t  e’ völgyben,
E z e r  halál v iru l a’ bodzán , a’ tölgyben.
Még is ide kellett veszélytől futnia ,
I tten  a’ borzasztó lakást meglaknia.
V iczlipuczli ördög ura o* v idéknek .
Örök ellensége a* sárkány-vitéznek.
’S a ’ mameluk fa jza t, és a’ templom* fia ,
M int meg annyi sáska , vcro3 haram ia,
B orzadály hadával reánk röffenőd ik ,
És vitéz csapatkánk szét verettetödik .
F u t ,  m iként a ’ szarvas, ha D iána ű z i ,
Mígnem a’ fáradság lábait letűzi ,
Még a* szellőtől is vagyon félelcntm el,

«• Hogy az őt táplálja mérges éle lem m el,
Semmi bátorság sincs már bátor szivében ,
M ert azt az ijedés vette haszonbérben ,
És m int rósz sáfár a* kurázsit m eg e tte ,
H atalm unk’ ’s erőnket porrá , tönkre tette.
’S m o s t, m iként berekben árva philom cla,

Ügy kesergi baját Borzályvári B é la ."

Borzályvári Béla, a’ sárkányosok’ nagymes
tere alig végzé ezen rémítő philomelai gyen
gédséggel kinyögdelt panaszát, midőn egy ma- 
nieluk kivont karddal beroliana. Béla úr feléje 
dördült: ’s a’ fentebbi monolog’ modorában és 
lelkében egy üdvözlést monda a’ mameluknak, 
•melly „liiúz, vércse, sátán“ ’s több efféle dísz
nevekkel, ’s a’ legérthetőbb fenyegetésekkel 
telve volt. A’ mameluk ugyanazon hangon fe
lelt, sőt, mint egy pogánytól várható, még fel- 
mulá ellenségét gorombaságban, mire a’ keresz
tény lovag méltán megboszankodva, így menny- 
dörgott:

, , l l ly  ocsmányság tovább nem tü re th e tő d ik ..
É3 azért is tü s tén t m egbüntettetődik.
Ragadjátok őt m eg, ti sárkány-v itézek ,
Vessétek a* k ú tb a , hogy egyék a’ rémek \ et



De a’ sárkányvitézek alkalmasint még lovaikat 
a’ Tiszánál itaták, mert egy sem mntatá magát 
nagymesterük’ parancsára. Ezt azonban az en
gedetlenség meg nem zavarta; önkezeivel ra- 
gadá meg’ a’ zömök mamelukot, és veté a’ kút
ba, hogy ennek dongái összedőltek, ’s a’ sze
gény muslim, kit a’ kút’ mélyébe hullani vél
tünk , a’ pódiumra terülve nyögött a’ publicum’ 
nagy hahotái között, ’s a’ nevetés megszűnvén, 
egy hangos taps ’s a’ gerendákat rázó éljen ki
áltás dicsőíté a’ szinész’ művészetét, vagy ha
talmas torkát, vagy roppant testi erejének illy 
tündöklő kimutatását-e, azt nem tudom. Erre az 
egész mameluk-sereg, melly előbb olly számta
lannak mondatott, mint a’ Nilus’ cseppjei, elő- 
tódúlt, a’ szultán t. i. meg egy mameluk ’s a’ 
czigányfiú. Borzályvári Béla a’ nagy erőszakot 
látván, mint jámbor lovaghoz illik, istennek a- 
jánlá magát ’s ezt kiáltá:

, , 0  te hatalm as ég! látván nagy ínségem ,
K üld  le angyalodat, hogy segítsen engem.

A’ fogadós’ cselédjei, nehogy a’ felső publi
cum (az apró marha) az alsót ismét megzavar
ja , épen ennek kiűzésével foglalkozók, ’s a’ 
szolgáló, a’ gerendákon gyéren fekvő deszkák’ 
egyikén fére lépvén, épen Béla’ segedelemké
résére zuhant le, ’s mivel szerencséjére Liba
non’ hegyén végig csúszott, így ijedtében ma
gosra emelt seprővel álla a’ fürcsa „deus ex 
inachiua“ a’ dühös ellenség között, ’s ezzel az 
első felvonásnak is — történetből-e vagy a’ da
rab szerint, nem tudom — vége lön.

A’ második, harmadik és negyedik felvo
násban iszonyú és véres csaták csatáztattak, 
három — usque — öt ember között, ’s a’ két sár
kány-vitéz nagyon lármázott a’ három mameluk, 
mint százszorta nagyobb ellenség ellen. E’mel
lett rémtünemények, szerelmes jelenések Bor
zályvári Béla ’s a’ szultán kisasszony között, 
’s fondorkodások a’ templáriusok’ részéről. Vég
re megjelent Dobzse László magyar keresztes 
hadával, másod magával, a’ sárkányosok’ se
gedelmére, ’s a’ negyedik felvonásnak is vége 
lett.

Az ötödik felvonásban már a’ mamelukok 
és templáriusok alkalmasint meg valának győz
v e , ’s Dobzse László, az egész magyar histó
ria’ daczára, hatalmas tetteket vitt vég hez. Már 
a’ vég catastroplia mindenekből látszék köze
ledni; Borzályvári a’ szultáni palota’ felgyújtásá
hoz készült, hogy az égés által okozott zavar
ban kedvesét elragadhassa; ezt hirdeté a’ czé- 
dula a’ darab’remekének,’s én és az egész pu
blicum várva vártuk. A’ nézők minden hangos 
felkiáltásra még hangosabb tapssal és élj énnél 
feleltek, a’ vélemények szerint jó úton lévő szí
nészeket haladásra biztatván; de szegényeknek

legnagyobb örömüket, az égést, rcellyért leg
több tapsolásra készültek, egy véletlen eset 
rontá e l: a’ nagy hőség miatt t. i. az álláskapu 
felnyittaték, épen midőn az udvarba egy négy
lovas kocsi jőve be. A’ ház’ minden tagja já
tékszínben volt, így a’ kocsist senki sem inthe- 
té, ’s már homályos is lévén, ez sebes vágtat
va hajta az állásba; ennek visítás és a’ hátul- 
sok’ előretolongása lett következése, az elsők 
nyomatván a’ színre ugráltak. Physicusaink 
mondják, ha földalatti dörgés hallik, földindu
lás lesz, ezt jelenté hát Borzályvári’ dörgő de- 
clamatioja, mert a’ nép’ nevekedő lódulása va
lóban rémítővé tévé a’ réinkút-völgyet. Első mi 
a’ földindulás’ dühét érzó, a’ sugólyuk-hombár 
vala, melly felfordíttatván, lakója messze „ki- 
vettetődött“ de a’ felháborult elemek nem eléglék 
dühöket illy csekély tárgyakra ereszteni, ösz- 
szedűltek nagy robajjal Libanon’ vályog ’s tő- 
zök-ormai; a’ kocsi padokat recsegtetett; a’ ka
kas, melly helyét az üldözők ellen is makacsul 
megtartá, most egész családjával ébredt fel, 
minden hangokon kiabálván,’s végremennykö- 
vekként hullottak a’ dőledező bérczekre.

így leve vége a’ darabnak egy valóban 
nagy nemű catastroplia által, miilyen Kotzebue- 
nak száz ’s egynéhány- ’s a’ német romanticu- 
soknak minden darabjaiban sem találtatik, ’s még 
Sámson’ halálánál is nagyobb nemű, mert az 
csak egy templomot ronta le : de itt a’ híres Li
banon’ örök ormai omlottak össze.

Ciaat-

— Ré g i  v ilág ’ b ö 1 csesége i .  — XIX. Va
lamint, ha a’lajtorja’némelly fokait kihúzod, né- 
mellyeket bevágsz, másokat ingatagúi hagysz , 
leesésre készítesz veszedelmet, nem felmenetelt 
eszközölsz: úgy az olly sok akadálylyal legyő
zött és roncsolt irói szorgalom valljon állíthat-e 
elő valami hallásra méltót, vagy helybenhagy-
liatót. Cicero.

XX. Az ország’ kormányában jeles férfiak
soha sem hagyták helyben az ugyanegy véle
ményhez örök ragaszkodást; hanem valamint a’ 
hajózásban szélhez alkalmazkodni mesterség’ 
dolga, ha bár nem vergődlietel is partra; ha pe
dig ezt vitorláid’ fordításával elérheted, balga
ság veszedelmeddel a’ kezdett iránynak tarta
nod inkább, mintsem annak változtatásával oda, 
hova szándékozol, eljutnod: hasonlólag mind
nyájunknak az ország’ kormányában.................
nem mindig ugyan azt mondanunk, de mindig 
ugyan azon czél felé szükség tartanunk, c ic e r ó .

XXI. Az erény’díszjeleit sokan erény nélkül 
is megkapták. Cicero.

Közli vMndódi.

IVyomatik Hintán, a ’ magyar királyi egyetem'’ betűivel'



Crd S
Tudományok’ és szépmüvészetek’ tára.

Kiadó szerkesztők:
SCHERET, VÖRÖSMARTY,  szerkesztőtárs: RAJZA.

rest. Martius’ 3-kán, 1837. 18. szám.

Tartalom í Az Eszkimók. 1. 137. — Parainesis. Kölcsey Kálmánhoz (Kölcsey Ferencz) , 13S. 1. —
A’ kép Scheridau-Knowles után (K azinczy Gabor.) 1. 141.

Hány népek élnek még ma is körüliünk ,
Tekintsük állal a* föld* részeit,
Kuk a* baromság’ aklában hevernek 
És semmi isten nem tekinl ügyökre !

B e r z s e n y i*

*Jtz MZsz&imóIz*

Éjszak! Labrador* partjain, hol a* napnak 
nincs heve, a’ földnek nincs tenyésző ereje 
többé, eg-y szegény népecske lakik, megelé
gedve, a’ legnagyobb elvadulási állapotban. 
Ezen népnek neve: E sz k im ó . Az emberek 
kicsiny tennetííek , elméjük sziikkörű ; cha- 
racterük iróniával vegyült jámborság, állha
tatosság; erkölcsök tisztátalan, babonás; ha
lászatból élnek ’s tengeri medve és farkas- 
hal-fogásból, mellyeket a’ hullám hajt hoz- 
zájok. Természeti színük sötéten árnyazott 
fehér, de azt a’ mocsok, hal- és egyéb zsír 
alig engedi megkülönböztetni. Királyt nem 
ismernek, sem más örökös felsőséget, isten
ről csak homályos sejtésük van ; egy etlen tör
vényük az önfenntartás, egyetlen büntetésük 
köz korholás; teljes egyenlőség, békés, hábo
rítatlan kielégítése az élet’ legegyszerűbb 
szükségeinek, egyedüli birtokuk. Mit a’ föld 
megtagad tölök, a’ víztől zsarolják ki, ’s mit 
a’ víz is megtagadott, a’ jég pótolja. E’ föld 
semmivel sem bir, mi a’ kalmárt vagy hódí
tót ide csalja, semmivel, mi az európai nagy- 
ravágyást ingerelje. Csupán a’ tudomány és

kereszténység találtak ide bemenetelt; mor
va-szerzetesek, a’ kereszténységi növevény’ 
legszorgalmasabb kertészei, keresztelték meg 
itt 1777. az első eszkimót, hol Franklin és 
Rósz hiába kerestek átmeneteit a’jégtengeren.

Az eszkimóknál örök tél uralkodik, ’s 
ez éjszaki télnek szinte olly sajátságos szép
ségei vannak, habár más neműek is, mint az 
olasz nyárnak. Az eszkimók 20—60 személy
ből álló csoportokra oszlanak, nőket és gyer
mekeket ide értve, ’s többnyire a’ folyamok’ 
és tenger’ meredekebb partjait választják téli 
lakhelyül. így könnyebben foghatják a’ hala
kat, mellyek az e’ czélra tört lékhez közelednek 
levegőt színi; könnyebben ölhetnek medvé
ket, mellyek magoktól jőnek, velők a’ hal
martalékban osztozandók. Minden csoport a’ 
legöregebb’ ’s legtapasztaltabb’ parancsainak 
engedelmeskedik. Mihelyt ez a’ téli szállás’ 
helyét kijegyzette, a’ többiek munkához fog
nak. Egy rész a’ kimutatott helyet tisztítja , 
kis kerekded árkokat ás , bele az épület’ el
ső alapjait helyezendő, kiegyengeti a’ leendő, 
rendszerint 12 lábnyi kerületű, kalibának föl
dét, és berakja mohhal. Ez alatt a’ többiek a’ 
szükséges építési szereket hordják össze. El- 
menvén t. i. a’ folyókra olly helyet keresnek 
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ki, hol a’ jég szinte lapos és vastag, kerek 
vonalokat, amaz árkokhoz hasonló nagysá
gúnkat, rajzolnak hele, ’s éles késekkel hat 
iijnyi széles, három lábnyi hosszú, és két láb- 
nyi vastag, táblákat metszenek ki. Ezután a’ 
fellállítaniló lak’ helyén ezen különös falkö
veket kerekíted rétegekbe rakják; tapasz 
gyanánt langyos víz használtatik, melly, mint
hogy azonnal megfagy, a’ jégdarabokat erő
sen egyberagasztja. Mihelyt a’ fal mintegy 
két lábnyi magas, a’ rétegek belülről véko
nyabbakra hagyatnak, hogy így az épület 
felső része észrevétlenül boltozattá kerekül
jön. Csak két, medve- vagy rókabőrrel befüg
gesztett, nyílás hagyatik a’ lakóknak haszná
latúi. Az egyik, melly harmadfél lábnyi ma
gas és másfél lábnyi széles, ajtóúl szolgál, 
a’ másik, melly lő-résliez (Schiesscharte) ha
sonlít, szelelő lik és ablak gyanánt.

Képzelhetni, hogy ezen jég kalibákban 
tüzet rakni nem lehet, ezért az építők az aj
tó elébe egy csarnokot alkotnak tüzellenes 
szerekből. Itt van a’ tűzhely, itt készítik az 
étkeket a’ számos családnak, itt melengetik 
hidegtől dermedező tagjaikat, itt regélik egy
másnak ködös liazájok’ egyszerű regéit. A’ 
kaliba’ belsejében egy másfél lábnyira emelt 
jégpad van, melly háló- és rejtekszoba gya
nánt szolgál. De hogy ez az alvó meleg 
embertest alattiéi ne olvadjon, fenyűgallyak- 
kal, és molihol rakatik be. Ezen ágyon ke
resztül kasúl fekve, átengedik magokat a’ 
szerfelett boldog lakók tizenkét óráig tartó 
csendes álomnak. Némelly helyeken a’ kali
ba’ falrétegei párkány módra állanak ki, ’s 
rajtok tartja ezen szegény nép felette cse
kély házi bútorait. A’ vastag kristály falakon, 
mellyek közt tíz foknyi hideg szokott lenni, 
egy bágyadt, fény és meleg nélküli, világos
ság tör á t , mellyet azonban egy mindig pis
logó halzsír-mécsnek kell segélni.

Ez az eszkimó’ jégpalotája, melly min
dennel bir, a’ mit egy megvasalt pogányszív 
kívánhat. Az eszkimó embernek volt teremtve, 
de úgy hal meg mint állat. A’ fiúnak vagy 
unokának kötelessége apját megölni, mihelyt 
észrevette, hogy annak esze másodszori gyer
mekségbe ment át. Különös neme az aj- 
tatosságnak! — A’ mocskosság itt fő vétek , 
még is a’ hiúság megtartja a’ maga fő erényi 
elsőségét. Az eszkimó is tart toilettet, ha 
mindjárt nem párisi módra is. „A lu p a , a lu 

pa!“ mond a’férj nejéhez, „ a lu p a  a lu p a !“ 
felel a’ nő ’s egymást tisztává nyalják, mint 
medve a’ maga kölykeit. Ez nálokhajlandóság, 
feláldozás és szerelem. így telik el végtére a’ 
hosszú, mogorva tél, míg a’ jégpalota mint 
kártyavár összeomlik.

Nyarantan vándor-sátoraikat valamelly 
tó’ partjain ütik fel, mellyek meredek hal
moktól környezve, regényes tekintetet köl
csönöznek. Ezen tavakon az eszkimók gyors 
irámszarvasokat űznek, csolnakokon, hogy 
nyársaikkal leszúrhassák mielőtt azok partra 
úszhatnának. Illy vadászat igen élénk ’s mü
veit országbeli vadászokat is gyönyörködtet
ni fogna. Az asszonyok és gyermekek’ buzdí
tó kiáltozása a’ távol partokról; a’ csolnakok’ 
sebes röpte a’ lihegő vadak után, mellyek- 
nek ilélczeg szarvaik kiemelkednek a’vízből, 
míg magok minden erejüket egybeszedik a’ 
futásra; a’ Iándsákkali hajítás és a’ halá
los liarcz, mind annyi érdekes látvány! A’ 
tavak körüli legelők nyújtanak ezen vadak
nak, mellyeket itt nyájonként láthatni, ele
gendő táplálékot; tengeri madarak, halak , 
medvek, tatárpézsmák stb nem hagyják, a’ 
lakosokat éhséget szenvedni. De csak hamar 
mereven jéggé változnak a’ tiszta, gyors pa
takok ; elzengenek a’ hófecske’ panaszos 
hangjai, vastag köd borúi halomra és síkok 
fölé. A’ tenger már augustusiján egy óriási 
mészgödörliöz hasonlít; a’ nap korán letű
nik ’s a’ hold beteges fénynyel világol mint 
egyetlenegy élő a’ kihalt országban ’s — a’ 
hosszadalmas tél újra elkezdődött.

Parainesis.
K ö l c s e y  K á l m á n h o z .

( Folytatás. )

Önszeretet az emberi nem’legegyetemibb 
vezetője; de ne hidd, mintha ez önszeretet 
mindég az önhasznot tenné czéljának. Sok 
anya mondhatallan szeretettel viseltetik gyer
mekéhez ; ’s még is e’ szeretet által vezérel
tetve mindent tesz, a’ mi gyermekének sirat- 
hatatlan romlást hoz. így a’ sokaság önma
gával ! A’ való hasznot ismerni, épen olly 
ritka tulajdonság, mint minden jnás valót; 
’s ha Demokritnak igaza volt, midőn a’ va
lót, pliilosophiai vizsgálatok’ tekintetéből, 
kútfenéken lenni mondotta: épen úgy igazunk 
lenne, ha mondását az emberek’ Iegminden-
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napibb tetteikre ’s _ indolkozásaikra alkal- 
niaztatnók. Az em.be k’ többsége, hogy ün- 
szeretetének eleget legyen, a’ mindenkori 
divattól, azaz, idegen fejekben támadt’s szo
kásba jött gondolat és cselekedet-formáktól 
kér tanácsot. Ezek itt fájdalommal nem gon
dolva, orrczimpáikat fúrják keresztül, vagy 
tfiszurásokkal egész tetemeiket tarka képek
kel borítják be; amazok ott, kárt fel sem 
véve, papirosért adják kincseiket, ’s levegői 
intézetekre egymást törve vesznek részvé
nyeket ; némellyek a’ valódi értéket üres 
czímért cserélik e l; mások a’ leghasznosb 
dolgot elvetik magoktól a’ puszta név miatt, 
mellyet történetesen hordoznak, ’s több effé
lék. ’S miért mind ezeket? Felelet: mert 
másoktól úgy látják.

Embert, egyenként ’s csoportosan, a’ ma
ga hasznáról felvilágosítani, a’ legnehezebb 
feladások közé tartozik.

Gondolni mindent lehet bátorságosan; 
gondolatot szóvá és tetté változtatni, kétes 
következményű dolog. Mit, és mikor, és 
miként kell szólani ’s tenni? ez a’ bölcse- 
ség’ nagy titk a , miről szabályokat adni nem 
lehet. Régi a’ tanács; minden tudja a z t , ’s 
kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél 
’s tettednél.

Van idő, midőn hallgatni ’s látszó vesz- 
teglésben ülni, bölcseség. Bölcseség és o- 
kosság közt kiilönséget tégy. Mert az okos 
hallgat és vesztegel, hogy önbátorságát meg
őrizze ; a’ bölcs pedig, hogy polgártársai’ 
nyugalmát idő előtt ’s foganat nélkül ne za
varja fel. Amaz néz önmagára, ennek pilla
natai az emberiség’ előlialadását kísérik.

Ok nélkül hágni vészes pályára vakme
rőség és hiúság; de midőn közügy kívánja, 
akkor mindenre készen lenni, polgári köte
lesség. ’S e’ kötelesség parancsolja a’ valót 
és igazat nem csak megismerni, nem csak 
szeretni és tisztelni; de bátor szívvel kimon
dani és pártfogolni is. Az elpalástolt való, 
’s a’ pártfogás nélkül veszélybe sülyedt igaz, 
gyalázatára válik a’ nemzetnek, mellynek 
körében az eset megtörtént.

Ezen, ’s minden más ezzel határos kö
telesség’ teljesítése bátor szívet teszen fe l; 
de bátor szívet szerénységgel ’s bölcs elő- 
nézéssel párosítva. Szerénytelen bátorság 
szemtelenséggé lesz; ’s bátorság előnézés 
nélkül oktalan vakmerőséget szül.

Bátor szívet, mint minden más lényt, 
magad szerezhetsz magadnak. Ki tanult is
merni , ’s ismeret által szeretni szépet, jó t , 
nemest és valót; az kétségkívül minden e- 
zekkel ellenkezőt útálni fog: ’s e’ szeretet 
és útálat győzhetlen erővel munkál szívére. 
A’ különben félénk, erőtlen anya lángba ’s 
vízbe rohan gyermekéért, kit szeret; a’ fé
lénk, erőtlen hölgy tört taszít saját szivé
be, hogy menekedjék üldözőjétől, kit utál; 
’s ha e’ két hatalmas indulat gyenge kebel
be is önthet bátorságot: mi leszen még, ha 
az erős azokat sajátaivá teszi? A) gyengé
nek bátorsága pillanatnyi tárnádat, melly 
kétségbe ’s veszélybe sújt; az erősé pedig 
elveken alapuló léleksajátsággá leszen, melly 
nyugalmas alakot vehet magára, ’s még is 
lángerővel törekszik szabadítás ’s szábadú- 
lás felé egyformán.

Bátorság kell nem csak a’ pillantatnyi 
szükségben; hanem a’ szükség’ bár milly 
hosszú tartósságában is : azért bátorság türe
lem és állandóság nélkül kevés becscsel bír. 
E’ kettő nélkül nagy és következménynyel tel
jes tettek nem történhetnek; e’ kettő nélkül 
a’ bátorság tulajdonképen nem is bátorság. 
Hiúban tapodtál meg kezdetben minden fé
lelmet, ha előbukkanó akadályok ellen is mind 
végig küszdeni képes nem vagy. Mert, bár 
mint leplezzed, csak bátortalanság az, a’mi 
az akadályok által készségedet meggyőzeim 
engedi. Szünetet nem ismerő bátorság nevez
tetik állhatatosságnak; nagy Charakter e’ nél
kül nem lehet, ’s ez által kisebb lelkek is bá
mulatos következésekre juthatnak.

Állhatatosság és makacsság úgy ál
lanak egymás ellen, mint bátorság és vak
merőség. Valamint egyiket tisztelned: úgy a’ 
másikat megvetned illik. Állhatatosság és 
mély tekintet jelen és jövőre ; makacsság és 
értelmetlenség: együtt járó dolgok. E’ két 
utolsó gyakran hamis szégyennel van egybe
kötve : mondásunkat vagy tettünket félben- 
liagyás által hibásnak ismerni nem akarjuk. 
De ha öntudatunk, ’s maga a’ dolog kiált: 
mit használ ellenkezőt kiáltoznunk? Az áll
hatatost még sűlyedésében is önérzés boldo
gítja : a’ makacs’ szívét pedig késő, sikeret- 
len megbánás vérezi.

Küszdés az élet! Ez igazságot még azok 
is érezik, kik a’ mindennapiság’nagy ország-
útán a’ sokaság közt egy napról másra meg-

18*
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rögzött formák’ határvonalain helül holyon- 
ganak, a’ nélkül, hogy szemeiket felemel
nék, ’s tekinteteiket új és szokatlan pálya 
felé röppentenék. Mi nem fog még történni 
azzal, ki a’ sokaságot elhagyván, kevesek
től járt útra tér, vagy egészen új pályát nyit
ni készül! Minden illy törekedés ezer meg 
ezer ellenséget támaszt. Ez gyűlöl, mert régi 
szokásait megvetve ’s háborítva látja ; amaz, 
mert törekvésed véleményt állít elő, az övé
vel ellenkezőt; némellyek ok nélkül nyugta - 
lankodónak tartanak; mások irígylik, hogy 
kitetszővé teszed magadat, holott kitetszeni 
csak ők vágynának. Mind ezek, ’s több illye- 
nek ezer módon igyekeznek czélrajutásod’ 
megsemmisíteni; ’s ha megsemmisíthették, 
jaj neked! A’ sokaság nem lát egyebet buká
sodnál; ’s dolgaid’ rósz kimeneteléből kész 
gyávaságodat, oktalanságokat, gonoszságo
dat, ’s száz meg száz illyeneket következ
tetni. A’ pórnép’ ítélete a’ szerencse után jár. 
Bukásodban megvet és átkoz ; lehető kiemel
kedésed’ bámulat’ és öröm’ zajával ünnepli. 
E’ jegyzet mindennapi példákból van merítve; 
de nem kell általa elrettenned.

Ellenség ’s ellenkezés nélkül az egész 
természetben semmi nincs. Elveted a’ gabo
nát, ’s mennyi veszély nem vár arra a’ kike
lés’ pillantatától fogva aratás’ idejéig ; ’s fog
nád-e azért az évenkénti vetést elmellözni ? 
És jól adá isten, hogy sokszor ’s legtöbbször 
a’ nemes kiiszdő elébe vetett akadályok épen 
neki szolgálnak: mint Heraklesről mondja a’ 
mythus, kit a’ zsarnok, veszteni akarván, ha
lálos merényekre küldött k i, veszély helyett 
örök dicsőséget hozókra. Meggyőzött aka
dály mindég a’ tett’ becsét neveli; ’s a’ pór
nép’ zajgó kiabálása, legyen az ellened vagy 
melletted, minden esetre megvetésre méltó. 
E’ közt, ’s a’ való hír és dicsőség közt óriá
si a’ kiilönség; ’s ki azt nem érzi, és mél- 
tánylani nem tudja, az nem is érdemel más 
bért útczai sokaság’ megtapsolásán kivííl. Har
sogva zúg az ; a’ tapsok’ hőse vállakon hor- 
doztatik; de kevés idő múlva méltán vagy 
méltatlanúl elhagyatva marad; boldog, ha 
sárral nem mocskoltatik be! A’ bölcs szánni 
fogja őt szenvedéseiben; de panaszára csak 
így szólhat: te n  m ag ad  v á lá s  z tá d  j u- 
t a l m a d a t , ’s a z t  ím e e 1 v e v é d !

Mindég és mindenütt vágynak, bár ke
vesen, kik a’ jót és szépet szeretni, ’s az

*
arra törekvő’ tetteit méltánylani tudják. E’ 
kevesekhez csatold magadat, ’s mennél szo
rosabban. Egyesült erejük czélrajutásod’ kön- 
nyítni, részvételük bukásodat vigasztalni fog
ja. A’ sokaságért híven munkálj , de ítéleté
vel ne törődjél. Ha küszdéseidet szerencse 
koronázandja, úgy is melletted leszen az. Fá
radalmaid’ jutalmát önérzéseden kívül a’ ke
vesek’ jóváhagyásában keresd; csak ezek’ 
körében alapul meg a’ maradandó h ír, ’s a’ 
nem csak maradandó, de megérdemlett hír.

A’ minek okai előre elhintettek , ’s csi- 
rájokban meg nem fojtattak, annak kerűlhe- 
tetleniil meg kell történni; ’s megtörténését 
akadályok hátrálhatják ugyan; de egyszer
smind lépcsőnkénti haladását rohanássá vál
toztatják: mint lassú patak’folyását az elébe 
vetett kődarab. Az emberiség’ történetei, va
lamint az egész természet, szakadatlan lán- 
czon függenek egymásba; ’s bölcs az , ki a’ 
lánczot ismerni ’s követni tanulta. A’ pálya- 
küszdő’ bukása gyakran, ’s talán mindég a’ 
láncz’ naponként egymásra nevekedő szemei
hez tartozik; talán épen azon szem, melly a’ 
következő kiiszdő’ szerencsés czélrajutását 
múlhatatlanul vonja maga után. Ennek meg
gondolása bátorítson a’ pályán kedvetlen kö
rülmények közt is.

Az emberi élet csak elröpíílő pillantat, 
minek elenyészése előbb utóbb kikerülhetet
len. Mi szebb ? halni-e az ostromlott vár’ fa
lai alatt, a’ sokaság közt bujkáltodban, tör
ténetesen melletted elpattanó bombától lezúz
va? vagy halni az ellenség’ bástyái felett , 
minekutána merész szökelléssel hazád’ zász
lóját azokon kitűzted? A’ derék’ egyedüli 
czélja: jeles tett; ki féltében nem lépett vele 
egy ösvényre, azt épen úgy eléri a’ sors. 
Egyetemileg uralkodik az mindnyájunkon; de 
rajtunk áll, nevünket vaspáczája alól kivívni.

Sidney Algernon a’ vérpadon múlt k i ; 
Washington az övéinek karjai közt végzé éle
tét. Egyik, mint másik a’ maga népe’ törté
neteiben halhatatlan. Mellyik vala kettő közt 
a’ szerencsés!) ? Mondod: az utolsó. De mi
ért? bizonyosan nem azért, mert néhány év
vel többet é lt; ’s talán nem is azért, mert 
halálos ítéletet nema’biró, hanem az öregség 
mondott reája. Czélra jutott! Úgy van ; de 
kezdetben tudhatta-e, hogy czélra jutni fog? 
Nem, ’s épen úgy nem, mint ama’ másik. 
Dicsőségének elég lett volna, ha elsiilyedé-
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se a’ későbbi embernyom’ boldogságát húz
ta volna illata után. A’ keresztyénség’ apos
tolai vérükkel alapíták meg' a’ még akkor 
csak leendő roppant alkotványt. Mi lenne 
az emberiségből, lia csak az kiizdene, ki a’ 
végrehajtás’ bizonyosságát előre láthatná ?

Nemcsak a’ végrehajtás bizonytalan , de 
a’ hála i s ; bár azt küszdés, áldozat és jóté
temény által százszorosán megérdemlőd. Er
kölcsi világban a’ hála legritkább tünemé
nyek közé tartozik, szintúgy egyes szemé
lyekben , mint a’ nép’ sokaságában. Ki há
lát remélve teszen jó t , ismeretlenségét bi
zonyítja meg a’ világgal. Minden jó, a’ mit 
más az emberiséggel teszen, reád is mint 
emberre liáromlik; azért tégy jót te is, hogy 
tetteid az egészre, ’s egész által az egye
sekre jótékonyan liáromoljanak. Olly igaz
ságos viszonyozás ez, melly épen igazságos 
volta miatt kötelességgé válik.

Hálaért tenni jó t , uzsorástól is kitelik. 
Mert ki tettéért valamit kíván, nem csuda, 
ha annak mértékét is meghatározza, ’s tet
tére tetszés szerint tesz kamatot. Az illy 
tevő legtöbbször csak hálátlant csinál; ’s ké
sőbb bűnösnek hiszi maga iránt az emberi
séget, ’s annak gynlölésére szívét teljes jog
gal véli felhatalmazottnak. Nyomorúlt! Ő 
nem gondolja meg, miképen önmaga napon
ként és pillanatonként az általa gyűlölt em
bertársaság’ jótéteível ’s jóléteiből é l; inely- 
lyek nagyobbak, fontosbak, és gyakoribbak 
mind azoknál, miket ő élte’ napjaiban má
sokra árasztani képes vala.

Nincs nagyobb bolondság, mint magát 
a’ teremtés’ közép pontjának gondolni,’s min
dent, a’mi nem egyedül érette tétetett, meg
vetni. ’S illyen az, ki csak személyes hálát 
vár, ’s az egészre áradó jót figyelembe nem 
veszi.

(Folytatása következik)

Miölcsey Verencz.

Jt' M£ép.
Sheridan -  Knowles után.

i.
Igen ! én nagyon szerelmes valék ; és ki

be ? egy képbe! De miilyen képbe ! —
A’ mükirakás épen kezdődött Dublinban. 

Mint szenvedélyes műbarát tüstént oda siet
tem. A’ teremben alig tevék néhány lépést,

's mintegy leszögezve megálltam; nem moz- 
dúlhalék el a’ helyről.

„Nos mi baj?“ kérdé barátom Armstrong. 
Én haliám ő t, de nem felelheték; nyelvem 
elnémult. Ismétlő a’ kérdést, de hasztalan; 
végre boszúsan rnondá: Álmodol-e ? mi bajod ?“ 

,Ismered ez arcz’ eredetiét ?“
„Nem.“
,Nézd meg a’ lajstromot. Mit mond?*
„E. F. lady’ képe.“
,Ki ez az E. F?“
„Nem tudom.“
,Mi haszna hát az egész lajstromnak? 

A’ világot adnám oda, ha e’ kép’ festőjét ki
tudhatnám.“

„Mindent megteszek, hogy ^zt kifürkész
hessem.“

— Ah, vannak hangok ’s pillanatok, 
mellyek a’ szívet mint nap’ sugarai áthatják ; 
’s akkor hiszsziik, hogy lelkünk egy kincsét 
lele föl, mellyet az egész életen át epedve 
keresett; mintha ajk és szem határozva len
nének, olly hatalommal elfoglalni belsőnket, 
hogy azt soha többé el nem feledhetjük, ’s 
azok mindig hozzánk szólnak, mindig élőnk
be sugárzanak! —

2 .

A’ kép egy mellkép vala egész arczban 
(en face), szőke fürtös lány, gyöngéd arcz- 
szinnel, sötétkék szemekkel, ’s finom met
szésű biborajkakkal, mellyek közül a’ lehel
let látszék kilebbenni. A’ mellet fátyolkendő 
leplezé e l; a’ gyönyörű idomú karok könyö
kig felfedve valának; a’ jobbon fejér keztyű, 
’s újának végeivel a’ balt tartá, míg az el 
nem fedett másik egy mirtus-ág után nyúlt. 
Egy újon sem látszék jegygyűrű.

— „Ideje, hogy menjünk,“ rnondá Arm
strong , vállamra ütve ; ,,a’ teremet két óra
kor zárják.“

,Már két óra!“ kiálték, mint egy álom
ból fölriadva, mi után a’ képet három óráig 
néztem ?

„Csak két perez hibázik még.“
,Fölleléd a’ festőt ?*
„Nem.“

3.
Nem mulaszték el egy napot is a’ kép

terem’ látogatásában. Mihelyt kinyittatott, én 
valék az első, ki beléptem, hogy a’ kép elé
be álljak, ’s az utolsó, ki azt elhagyájn. Vi
seletéin sokak’ figyelmét voná magára. Né-
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íuelly suttogását hallóm az elmenőknek, ’s 
némelly sebesen elnyomott mosolyt. Legin
kább szemembe ötlék egy férfi, ki előttem 
álla, ’s engem vizsgálgata, ’s úgy látszék, 
nem kevés boszankoilással. Karján egy elfáty- 
lozott hölgy volt. Mély sóhajt hallottam, melly 
fölébreszte elsiilyedtemből. Arra pillanték, 
honnan a’sóhaj látszott jőn i; csak az elfátylo- 
zott lehete a’ sóhajtó ; ’s épen el akart for- 
dúlni. Társának arcza annyi haragot ’s türel
metlenséget mutatott, hogy engem Koszára 
gyúlaszta, ’s épen nyilvánitni akarám azt, 
midőn szemeit egyszerre más tárgyra füg- 
geszlé, ’s társnéját a’ terem’ ellenkező olda
lára vezette. — A’ történet rám olly mély be
nyomást tőn, hogy mihelyt a’ terembe lép
tem, azonnal a’ szép elfátylozottal lévő urat 
kerestem, de többé nem láthatára.

4.
„Vigye ördög az egész mükirakást!“ 

kiáltá barátom Armstrong ; „neked egy sétát 
kell velem tenni a’ városon.“ — Megfogá ka
rom’, ’s vitt a’ teremből. Néhány utczát át
kalandozva, fölszólalt: „nézd csak! Ez egyi
ke a’ legszebb asszonyi alakoknak, kiket va
laha láttam!“ —

Én liallám'a’ szót, de az nem teve rám 
benyomást, most szemeim még mindig a’ kép
teremben valának. Armstrong folytatá: „Nézd 
csak, milly szépen viszi a’ fénylő nyakat! 
milly kecsesen simáinak le a’ gömbölyű vállak! 
Nem lehet kecsesbet. gondolni! Nem látod?“ 

. Én egy műszeres igennel válaszoltam, 
a’ nélkül, hogy odanéztem volna, mert sze
meim előtt a’ műkirakás’ képe lebege.

Szünet után Armstrong újra kezdé: „Csak 
arczát pillanthatnék meg! az, remélem, csak
hamar megtürténendik, mert az utcza’ végén 
bizonyosan megfordúl. Fogadok, hogy ő és 
barátnéja nem csupán azért czifrázák ki ma
gokat , hogy dolgaikat végezzék. Megállj! 
Megfordulnak! Nézd csak! Egy valódi is
tenné !“ — &

Önkénytelen emelém föl szemeimet, és
— meglátam — a’ képet, a’ valódi, élő ké
pet ! — Szemeink találkozónak; én mozdu
latlan maradtam; ő elijedett, elpirult, ’s sze
meit földre szögezve távozék társnéjával. Mi 
némi távolban követtük.

Mint dobogott szivem! — Egyszerre föl- 
szólala egy hang: „készen vannak önök?“
— A’ két hölgy megállt, kocsijából egy ifjú

szállt ki, ah, ugyan az, kinek viselete a’ 
képteremben annyira boszantott. Fölsegélé a’ 
szépeket, ’s a’ lovak odább iramlottak.

„Hová sietsz, mint egy őrült?“ kérdé 
Armstrong.

.Utánuk !‘
„Inkább az ebédhez, mellyre kéreténk. 

Most evésnek van ideje nem szerelmeskedés
nek. ’S hiszjpd, hogy e’ hölgy egyetlen szé
pe városunknak ?“

,Egyetlené az egész földvilágnak !‘
„Úgy ez a’ város koronája lenne min

den városoknak.“
5.

Haza mentem, felültözém, siettem az 
ebédhez, hol víg társaságot leltem, de én 
csak a’ képteremet, ’s az utczát a’ sétáló 
képpel látám. magam előtt. Részvétlen, nyug
talan ’s türelmetlen valék azon kényszerítés 
ellen, mit rám a’ társaság teve ; lángon, tű
hegyeken állék, mindig el akartam menni, 
’s nem tudtam hová. Végre szerencsés valék 
elszökhetni. Haza rohantam, pamlagra dől
tem , lelkem előtt mindig és mindig a’ festett 
’s élő kép ! ’s a’ következő reg rám lázbe
tegre virrada föl. —

Három nap egymás után kalandoztam 
át korán regtől késő estig a’ feledheílen ut
czát, a’ nélkül, hogy leghőbb óhajtásom’ tár
gyát megláthatám. Midőn negyedik nap’ sé
támat előkezdém, Armstrong barátom e’ sza
vakkal állá el utamat: „Ha egyszer tüzet kap
tál, legnagyobb bolond vagy széles e’ vilá
gon ! Nekem keztyűre van szükségem; kisérj 
egy boltba.“

Ő a’ legközelbi utcza’ egyik boltjába 
vont. Mi örömijedés fogott el, midőn belé- 
pénk! A’ kép’ valóságos eredetie álla ott kí
sérőjével. Épen három tuczet keztyűt vevé- 
nek meg, ’s menni akartak. Ö meglátott en
gem , elpirúlt, elhaló vány odék ’s lélekzete el
szorult. Közel vala ájuláshoz, ’s az esőt ka
raim fogák föl. Midőn eszméletét visszanye- 
ré , fájdalommal néze rám, szelíden, ’s ha
rag’ legkisebb jele nélkül fejtőzött ki karaim 
közül, barátnéjáét fogá, ’s mélyen fölsohajt- 
va hagyá a’ boltot el. — Ez a’ sóhajtás arra 
emlékeztete, mit a’ képteremben hallék.

6 .

Szivem föl vala lázadva. Utánok sieték. 
Remény és rettegés fölváltva gyorsítók ’s las- 
siták lépteimet. Ezer gondolat ’s határzat
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villana át Ielkemen, ’s hevületein a’ legma- 
gasb fokra hágott. ’S egyszerre éj foga el 
szemeimet, eszmélet nélkül omlám le.

Eszméletem’ visszanyerve, az első, mire 
emlékezem, gyöngéd érintése volt főmnek, ’s 
az ő kezétől! — Ez az érzet, ez a’ látás 
tüstént visszaadá öntudatomat. Körülnéztem, 
’s látám, hogy a’ szobában vele egyedül va
gyok. Fülugrám a’ pamlagról, mellyen feküd
tem, ’s lábaihoz hulltam, ’s lelkemnek egész 
szenvedélyét szavaim’ lángárjába öntém ki.

Ő lesütött szemekkel hallgatott. Csak 
midőn elnémúlék, emelé fel lassan azokat, ’s 
rám néze, olly kifejezéssel, melly lelkem’ leg- 
bensöbbjéig hatott, ’s szivemet végetlen gyö
nyörrel ’s ijedéssel tölté el. ’S így szóla, is
mét mélyen fölsohajtva: ,,A’ végzet’ útai ki 
nem vizsgálhatók. Nem tudom, mire liatárzá- 
nak engem. Feledjen, feledjen engem el! 
Adná az é g ------“

,Én nem várakozhatok tovább!‘ szó
lalt az ajtón barátnéja. Ő fölugrott a’ pam
lagról, elébe menni a’ belépőnek, de én visz- 
szatartám, ’s kérdém: „Adná az ég — — 
mit?“ — ’s ő elvoná kezét, ’s sugá: ,Hogy 
önt soha ne láttam volna! Ne kövessen en
gem ; ne próbáljon visszatartani!‘ —

Ő az ajtónál állt, ’s félig visszafordul
va, még egyszer visszatekinte rám. Én utána 
omlám az ellebbenőnek, de az eltűnt, ’s az aj
tót maga után csukta. Sebesen kinyitám azt, 
’s röpülék a’ lépcsőkön, a’ nélkül, hogy el- 
érhetém az eltűnőt. A’ kapuban találtam cse
lédjét az orvossal, kit számomra ő hivata, 
midőn az ablakon kinézve, engem az utczán 
összerogyni látott, ’s az eszméletnélkülit há
zába vitetett. Én az orvosnak díját, ’s a’ cse
lédnek bérét kifizetve, elrohantam, remélve, 
hogy föllelhetem az imádott ismeretlent, de, 
ah, az eltűnt, elveszett! —

7.
A’ legközelebbi reggel igen betegen 

ébredék föl, de ez nem tartóztatliata meg, 
hogy a’ város’ minden utczáit ’s sétányait 
pihenés nélkül át csapongjam. Végre érzém 
karomat megfogatni, ’s elöltem ismét Arm
strong barátom állt. — „Álomban jársz-e te? 
kérdé. Ébredj ! Valami baj ért ?“ —

Én fölfedezém előtte szivemet, ’s elpa- 
naszlám kinaimat. — Midőn a’ sz. Tamás’ 
temploma előtt mentünk , barátomnak egy is
merőse lépe ki. Láthatánk, hogy szomorú be

nyomás fogá el. — „Mi baj ?“ kérdé a’ min
dig hideg Armstrong, lelke’ szokott nyugal
mának hangjával.

„Épen egy gyilkolásnak valék tanúja.“
,Gyilkolásnak?“ ismétlé Armstrong.
„Igen; egy ifjú szív a’ gazdagság’ is

tenének, a’ száraz Plutusnak áldoztaték föl. 
A’ történet kevés szavakkal elmondható ! Egy 
gazdag ifjú csak most téré meg utazásaiból, 
’s belé szereíe egy szegény nemes lányba. 
A’ lány’ szíve szabad volt, ’s szüléinek heves 
akarata rávevé, oda Ígérni kezét a’ kérőnek, 
bár ellene valami ellenszenvet érze, a’ mit 
minden nap nevelt. Kérelmek ’s fenyegetések 
által elnémítva, a’ templomba vitetett, hol 
újra megtámadák, végezni az esketést. A’ 
szerencsétlen áldozat! — Én nem türhetém 
tovább a’látmányt,’s a’templomot elliagyám.“

Iszonyú sejtés villana át Ielkemen. A’ 
templomba rohantam. — Ah, ő volt az áldo
zat ! Ö vitetett el épen az oltártól, azon 
gyűlölttel, kinek oldalán látám először a’ kép
teremben. A’ pokol’ lánczai kötve valának. 
Midőn előttem mentek szoborként álltam, moz
dulatlan, szótlan. Elliagyák a’ templomot, ’s 
én kénytelen cselekedni és gondolkozni, ott 
állék ; a’ lélek látszott eltűnni belőlem. Gép’ 
módjára engedém át magam Armstrong’ és 
barátja akaratának, kik haza vezettek.

Mi után két óráig merő szemekkel, né
mán iilék, egyszerre fölriadtam — mint ké
sőbb Armstrong beszélé, — ’skiálték: „Én 
még ez éjjel Angliába hajózok !“ — Armstrong 
nem teve próbát, hogy lxatárzatomról lebe
széljen, de egész nyugalommal mondá: „Én 
kisérlek.“ —

A’ legsebesebb rendeleteket tevők, ’s 
csakhamar Kingstownba értünk, de daczára 
minden sietségünknek késő jövénk, mert a’ 
postahajó félóra előtt eveze el. Kijelentéin, 
hogy én még is itt maradok, ’s Dublinba sem
mi esetre többé vissza nem térek. Armstrong 
megegyezett.

8.
Iszonyú éj következett; vihar és esösza- 

kadás, a’ villámok’ czikázásai, ’s az ég’ 
iszonyú dörgései egymáson keresztül diihön- 
gének. A’ vad chaos jót teve szivemnek, mely- 
lyet viharok dúltak. Alkalmat lesék, észre
vétlen’ elosonni, ’s a’ partra mentem. Iszonyún 
fenséges szinjátéka az éji viharnak! Meddig 
a’ szem ért, nem láta csak fölzudúlt hűl Iá-



mókát, mellyeknek habteli fejők veresen su
gárzónak föl a’ villámok’ lángjainál, ’s oily 
rettenetes ordítással, melly magát a’ dörgést 
is elnémítá. —

Némi távollian embereket pillant ék meg-, 
valamivel foglalatoskodókat. Feléjük mentem. 
Egy liajó a’ révpart előtti liomoktorlatra 
akadt; épen a’ mentőladikot ereszték a’ ten
gerre. Már csaknem elmozdíták, midőn egyi
ke a’ hajósoknak összerogyott, ’s mozdulat 
nélkül maradt. Fülriadék, oda siettem, ’s a’ 
ladikba ugrottam. „Én tudok evezni,“ kiál
lóm; „húzzátok minden erőtökből!“ —

Már közelgénk a’ hajóhoz; kiáltánk; 
kiáltásunk viszonoztatott — ’s azon perczben 
tűnt el a’hajó. Elsíílyedett! — Némán az ije
delemtől néztünk a’ szerencsétlen helyre, 
honnan a’ hajó’ hátulja fölnyúlt, ’s azon két 
ember. Ők felénk néztek, szó nélkül. Oda 
hajozánk, fölvettük, ’s mi után meggyő- 
ződénk, hogy a’ hajón nincs több élő, visz- 
sza indulónk, ’s a’ partot szerencsésen elértük.

9 .

A’ megszabadítottak egy férfi ’s egy 
hölgy vala. A’ legküzelbi vendégházba vit
tük , hol a’ nő a’ ház’ asszonya’ gondjainak 
adaték; Armstrong ’s én a’ férfit vettük át, 
száraz ruhákkal elláttuk, ’s a’ számunkra te
rített asztalhoz kértük. Ő portugál volt, ’s az 
angol nyelvet nagy készséggel beszélé. — 
Mi után, nekem, mint szabadítósa’ fő eszkö
zének , a’ mint az első szóhiány engedé, há
lát monda, igy szólt: „Sokszor átkozám az 
ön honát, de most áldani vagyok kénytelen.“ 

,Átkozó ?“ kérdé Armstrong kissé boszúval. 
„Igen, uram! Nem akarom tagadni, ’s 

az haszontalan is volna. Azon hölgy, kit ön 
a’ hullámsírból megmente, az én húgom. Ne
ki a’ halál tán boldogság volna, — és ne
kem! Még is borzasztó, ha eljő !“

Gyöngédség nem engedé, hogy az ide
gentől közeli) magyarázatott kérjünk, de be
széd’ folytában maga megadó azt. Egy kül
földi megszereté húgát, nőül vette, ’s kevés 
hónapokkal a’ menyekzö után elhagyá. Báty
jával utána utazott; átbolyongák Spanyol-, 
Franczia- ’s Németorszáo-o t, ’s vénre a’ meo-- 
lelt nyomot követve Angliába eveztek.

A’ történet erősen megragada bennün

ket; a’ sértő’ elveinek gazsága elismerhet- 
len vala.

10.
Az idegen’ elbeszélése alig éré véget, 

midőn a’ ház’ asszonya e’ szavakkal rohant 
a’ szobába: „Uraim! mit tegyek?“ —

,Az én szerencsétlen húgom!“ kiáltó el- 
lialoványodva a’ portugál.

„Ön’ húgának,“ felele a’ nő, „semmi ba
ja ; ő egészségesen alszik. De még van egy 
hölgy a’ házban, k i , ha nem tévedek, min
dent oda adna, ha az ő helyét foglalhatná el.“

E’ pillanatban egy kiáltást hallónk, melly 
az alsó szobából zenge föl. Én lerohantam a’ 
lépcsőkön, a’ többiek követtek. A’ kiáltás 
ismételtetett.

Kicsapám a’ szoba’ ajtaját, de milly 
iszony ragada meg! — Szívem’ imádottja, a’ 
reg’ elalélt mennyasszonya, az élő kép, — 
ah, ő hulla térdre férje előtt, kivel akaratja 
ellen esketék össze. A’ férj átölelve tartá. 
Midőn imádottam engem megláta, fölugrott, 
karaimba omlott, ’s így szóla: „Én nem aka
rok az ő neje lenni. Az oltárhoz kényszerí
tettek ; nem tudóm, mit tevék. Csel volt a z , 
és erőszak. Én nem akarok az ő neje lenni. 
Rábeszéltek, hogy kövessem, ’s aztán el
hagytak, ’s én hatalmában maradtam. Én nem 
akarok az ő nejelenni!“ —

A’ férj lialoványon ’s reszketve állt. Mi 
mind mozdulat’ nélkül maradónk, majd őket, 
majd magunkat nézve. A’ férj valamit látszék 
szemeivel keresni, ’s azok egy szekrényen 
akadának meg. Ment, fölragadá zárját, ’s két 
pisztolyt vett k i, ’s felvonó, ’s felém lépett.

E’ perczben. ugrott el mellettem a’ por
tugál , ’s torkon ragadó, e’ felkiáltással: 
„Semmirekellő!“ —

A’ pisztolyok kihulltak az alávaló’ kezei
ből. Mindketten egymásra ismertek. A’ férj 
magára siité fegyverét, ’s élet nélkül rogyott 
össze. —

— Az olvasó rajzolja magának e’ jele
nést, de gondolja el azt is, melly ezt öt hónap 
múlva követé , midőn a’ képet szobámban lá- 
tám, ’s eredetie — mint az én imádott nőm, 
újával fenyegetve másolatát — mosolyogva al
ia oldalamnál. K azinczy Gábor.

Az Atlienaeum ból hetenként k c lsz e r, úgymint eset tort éken és vasárnap , je lenik meg egy egy ív •, tá rsábó l, a ’ Figyelmezőhő), m inden 
kedden egy ív . Félévi ára a’ kettőnek helyben k ihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. t postán , nyom tatott bo rí
ték alatt 4  f t. 48 k r. cp. — Velinpéldányok félévenként ö t húszassal drágábbak. —  Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányi,

Kyomatik Budán, a’ magyar királyi egyetem’ Betűivel«



.& f f  KG S  KI ^3 3D KG»
Tudományok’ és szépmttvészetek* tára.

Kiadó szerkesztők:
SCHEDEE .  VÖRÖSMARTY,  szerkesztő társ: BAJZA.

Pest. Martins’ 5-kén. 1837. 19. szám.

M‘arainesis.
K ö l c s e y  K á l m á n h o z .

( Folytatás. )

Szerencse után jár a’ sokaság-; ’s ezért 
a’ szerencse’ kedvenczei megútálják az t, ’s 
kenne az egész emberiséget. Ez is egyik bő 
forrása az embergyűlöletnek. Hidd el, a’ 
s7°rencse’ ragyogásai közt nehéz az emberi
ség’ való becsét érezni. Sok embert ezer 
meg ezer körülmény’ összeütközése szinte 
észrevehetetlenül magasra to l; ’s ők azt hi
szik, mintha felsőbb- erők állanának szolgá
latukra ; ’s mintha a’ragyogást bámuló, vagy 
kegyelmet váró sokaság minden nagyra és 
nemesre alkalmatlan lenne. Nem tudják, 
hogy a’ körültök tolongó emberek’ lealacso- 
nyúlása egyedül az ő művök. Egy intésre 
készek lennének nagyot és nemest mívelni, 
éltöket szépért és jóért feláldozni, kik most 
porban másznak; mert tőlök úgy kívántatik.

Az emberek’ legnagyobb része saját cha- 
raktert nem bír de annál inkább bír hajlé
konyságot bizonyos környülminyek közt más
tól és más által minden jót elfogadni. A’sze
rencse’ fiainak tartozása nem az, hogy egy

korúikat bizonyos gyengeségek miatt gyű
löljék ; hanem őket fogékonyságaiknál fogva 
magasb erkölcsi állásra segítsék.

Mit mondasz azokról, kik azért gyűlö
lik az emberi nemet, mert ők szerencsét
lenek? Ki nem lehet szerencsétlen? vagy ki 
az, ki éltében egyszer akkor magát szeren
csétlennek nem érzé ? Magad vagy oka sze
rencsétlenségednek ? Tűrd, a’ mit okozál. 
Sors hozta magával bajaidat ? Mit tehet az 
emberiség róla, hogy így történt ? Gonosz 
emberek miatt szenvedsz? De miért kell né
hány gonosz miatt az egésznek gyülöltetnie? 
Gondold meg: az alatt míg téged gonosz em
berek nyomorúságba sülyesztettek ; máso
kat a’ jók nyomorúságból emeltek ki. Itt a’ 
falut vad kéz porrá égeté; ott egy másat 
jóltevő kezek porból újra épülni segítettek. 
Itt egy ember rabló által hal meg; amott 
egy nemes szívű ön éltét veszélyeztetve ugrik 
hab közé egy előtte ismeretlent megmentendő.

Örömedben és keserveid közt szünetlen 
szeretettel viseltessél az emberiséghez, melly- 
nek kebeléből az erény’ magvaiinég soha ki 
nem száradtak. Szakaszról szakaszra jőnek 
idők, midőn nagy kiterjedésű rendbomlások 
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állanak elő; ’s azt vélnéd, ollyankor a’ go
noszság’ fékei mind szélylyelszakitvák. Nézd 
keresztül az évkönyveket, ’s valid meg: ha 
az erénynek emberi erőt felülhaladni láttszó 
jelenetei nem illyenkor tiinnek-e fel legsűrüb - 
hen ? Mennél fenyegetőbb állást vesz a’ rósz, 
annál szorosb kapcsolatba teszik a’ jók egy
mással magokat; ’s közöttük az emberiség 
annál tisztább világításban mutatkozik.

Ezeket meggondolván, bizodalmadat az 
emberek iránt tisztán megőrizheted akkor is, 
ha az érdemet iildöztetve, ’s a’ lelkes fára- 
dozót czéljától elüttetve látandod. Egyes tör
ténetekből egyetemi következményeket ki
hozni, tapasztalatlanság. Tekints az egészre ; 
’s lehetetlen meg nem vallanod, mikép a’ 
világ’ minden népei közt ezer jó látszik ugyan 
csirájában megfojtva, ezer küszdő pályája’ 
közepén elsülyesztve, stb, még is a’ mívelt- 
ség’ nagyobb nagyobb terjedését, az erköl
csök’ szelídűlését, az ismeretek’ közönsége- 
sedését, múlt százakat jelenkorral egybeha
sonlítva, nagy tömegben szemléljük. Vesdösz- 
ve az időt, mikor Idomenevsz saját gyerrne- 

. két megáldozni, gondatlan fogadása miatt, 
magát kénytelennek hívé vala; az időt, mi
dőn a’ spártai nép Carthago’ szövetségét csak 
Úgy fogadá e l, hogy ez templomait ember
vérrel többé ne fertőztesse; ’s ismét az időt, 
mellyben a’keresztyénség’ isteni alapítója el
lenségeinket is szeretni tanított. ’S nem lá- 
tod-e e’ három lépcsőn keresztül az óriási 
emelkedést ? Való, hogy az emberek az isteni 
tanító’ szavait közönségesen meg nem tar
tották ; való, hogy időről időre borzasztó je
lenetek gyakran tűnnek fel: és még is oda 
jutottunk, hol a’ rabszolgaság’ eltörlése, az 
ember’ becsének általános megismerése, ’s 
ezredek óta fennálló kasztok’ összeolvadása 
kivihetetlennek többé nem látszik; ’í  ugyan 
azon emberfaj közt, melly valaha embert ál
dozott, gladiátorait egymást gyilkolni gyö
nyörködve nézte, a’ rabszolgává tett embert 
barmainál kevésbbé kímélte, ’s több efféle. 
Ezek’ ’s az illyenek’jelei, miképen a’ népek’ 
tanítói, gyakori veszélyeik mellett is, nem 
liiában szórták a’ magot. Gyökeret vert az, 
’s az ismeretek’ temérdek masszájával egy
beforrva, többé ki nem irtatliatik.

Fáradj a’ hazáért ’s ne tenmagadért, így 
nem leszen okod panaszkodni. Ki magáért 
fárad, gyakran csalatkozik; ki lelke’ erejét

hazájának szenteli, annak tettei előbb Utóbb 
sikerrel koronáztatnak meg, ’s a’ siker felöl 
az emberiség’ elismert haladása biztosít.

Hírt és dicsőséget vadászni hiúság. A’ 
való nagyságnak épen úgy következése a’ 
dicsőség, mint jámbor életnek a’ becsület; 
kereset nélkül jön mindegyik.

Sokan a’ nagy ember’ külsőjét mester-' 
séggel teszik magokévá : mint coguette a’ 
szerelmesét; ’s azt hiszik ez úton dicsőség
re juthatnak. De ha van ál-nagyság, van 
ál-dicsőség is ; amannak kísérője csak ez le
het.

Óvd magad’ annak látszani, a’ mi nem 
vagy. Törekedjél való nagyságra, ha ma
gadban erőt érzesz; de színlett nagyságot 
mutogatni gyalázatnak tartsd. E’ színlés a’ 
hazugság’ minden fajai közt legundokabb.

Színlett nagyság’ mutogatója az orosz
lánbőrbe öltözött szamárhoz hasonlít.

Nagyság és szerencse: két egészen kü
lönböző dolog, ’s még is a’ sokaság e’ ket
tőt rendszerint összetéveszti. Nagyságot sze
rencsétlenségben megismerni ’s tisztelni, rit
kának adatott.

Mindennapi mondás: ez az ember sze
rencsés, amaz szerencsétlen. Mit teszen a’ 
név: szerencse?

Timoleon nyert győzedelmek után tem
plomot emelt a’ szerencsének. Ő tehát e’ né
ven olly valamit érteit, a’ mi hatalmas lény 
gyanánt az emberi tetteket igazgatja, ’s a- 
zoknak kényé szerint kedvező vagy kedvetlen 
kimenetelt osztogat. A’ régi közmondás el
lenkezőt tanít: „Mindenki önszerencséjének 
kovácsa.“ Azaz, szerencse kívül az embe
ren nincs ; semmi nem egyéb az, mint az 
emberi okosság ’s ügyesség által előhozott 
jó következés. A’ ki tehát okos, az szeren
csés i s ; ’s a’ ki szerencsétlen, az nem oko
san vitte dolgait. Ez a’ mondás’ értelme, ’s 
így tartá ezt Richelieu.

Mindennapi példák bizonyítják, miképen 
Richelieunek ’s a’ közmondásnak igazok nincs. 
Sok oktalan kezdet koronáztatott meg sze
rencse által; sok okosan intézett terv sem
mivé lön. A’ gazda híven megmivelé földeit; 
vetései szép reménynyel bíztatják; ’s íme fel- 
leg gyűl, ’s gabonáját, aratás előtti napon, 
jégeső veri el. Egy tékozló utolsó forintját 
lotteriába löki, ’s néhány nap múlva a’ sors
húzás ezrek’ birtokosává teszi. Mondhatod-e
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amaz elsőt saját balesete’ okának? ’s e’ má
sik’ szerencséjét az ő okosságának tulajdo
ni tkatoil-e ?

Ember a’ történet’ urává magát nem te
heti. Fontold meg jól, mit kezdesz; válaszd 
meg az eszközöket okosságod szerint; mun
kálj fáradatlanúl; ’s ha mindent, a’ mit erőd 
’s körülményed enged, megtettél: nem vá
dolhatod magadat, bár a’ kimenetel óhajtá
sodnak meg nem felel is.

Tenn erődre, támaszkodjál; szerencsétől, 
ha mit nyújt, fogadd e l , de ne várj semmit 
is. Az élet szebb ajándéka istennek, mint
sem koczkajáték gyanánt folytassuk. Csiig- 
gedetlen erőnek gyakran a’ sors maga is 
engedni látszik; azért a’ szerencse’ hatal
mát ismerd meg ugyan, de általa sem kór- 
mányoztatni, sem elrettentetni magadat ne 
engedd.

Emberi tudomány’ legfőbb czélja maga 
az ember. Ez a’ pont, melly körül minden 
vizsgálataink, tülekedéseink, kisebb nagyobb 
körben forognak.

Ismerd magadat ’s magad által az em
bereket ; ez ismeret nélkül tudományod holt 
tudomány.

Tökéletes ismerettel embernek dicseked
ni , esztelenség. Magunknak magunkról szá
mot adni, már ez is felette nehéz, és hosszú 
figyelem ’s gyakorlat’ következése : másokról 
pedig ítéletet hozhatni, nemcsak felette ne
héz, de felette bizonytalan. E’ planétáról, 
hol lakunk, hasonlítás ’s következtetés által 
szólunk a’ többihez: így saját természetünk
ből, mellyet közelebbről vizsgálhatunk, ha
sonlítás ’s következtetés által szólhatunk má
sokról. ’S e’ módon nyert tudomány mennyi 
tévelygésnek adhat helyt!

Mennél több’s mélyebb ismerettel bírsz: 
annál inkább érzed az emberi tudomány’ bi
zonytalanságát. Ez'érzés önhitségtől meg 
fog őrizni; de vigyáznod kell, nehogy ellen
kezőleg kétségeskedés’ szellemét ébreszsze 
kebledben. Az élet jól megfontolt, de biz
tos lépéseket kíván; a’ kétségeskedés hatá
ros a’ félénkséggel.

A’ hős jól tudja, miképen a’ győzelem 
isten’ akaratától függ, ’s szorongó kebellel 
kezdi legelső ütközetét. Megnyerte azt; ’s 
bizodalom támadt benne önerejéhez, melly 
minden újólag nyerendő győzelemmel neve- 
kedni fog, ’s új meg új szerencsét von ma

ga után. így történt az ismerettel is. Min
den jól húzott következés biztosbbá tesz. De 
ha biztosnak lenni jó: elhízottnak lenni még 
roszabb , mint kéteskedőnek. Mert a’ biztos
ság okos vigyázattal já r ; az elbízottság pe
dig oktalan vakmerőségre vetemedik, ’s ma
ga magát buktatja meg.

Az ember’ külsője és belsője közt ter
mészetes viszony van; ’s ha valakiről ítélni 
akarsz, mindkettőre íigyelmezned kell. Em
bert egyedül külsejéről ítélni meg: vendég- 
fogadósi bölcseség, mellynek következményi 
a’ szerint változnak, a’ mint felső ruhádat 
vagy hangodat változtatod. A’ belsőt a’ mi 
illeti, arra csak a’ külsőn keresztül lehet 
pillantani, ’s azt vizsgáló szem elől rejte
getni nem nehéz.

Mint idegen kézírást, úgy idegen lélek- 
állapotot, idegen érzelmeket és cliaraktert 
utánozni mindennapi jelenet. Színészi ügyes
ség az emberek közt nagyon közönséges: ez
ért velők időt tölteni mindég lehet; de ál
tatok megesalatni is könnyű.

Sok ember ollyan, mint a’ chameleon: 
tetszése szerint válthat színt. Sok ollyan, 
mint a’ vitorla : magában mozdulatlan á ll; de 
minden támadó szélnek enged, ’s annak vál
tozásaként változtatja irányait, most éjszak, 
majd dél felé. Sok ember eszközzé tétetik; 
mert egyébre nem való. Sok eszközzé teszi 
magát, hogy saját czéljait érje el. Ez go
nosz, amaz együgyű; ’s reájok támaszkod
ván , mindenikben kárt vallhatsz.

Bízni az emberi rényben, az erények’ 
legnemesbjei közé tartozik; de e’ bizodal
mát leginkább az egészben helylieztesd; e- 
gyesekben számtalanszor fogsz megcsalat
kozni.

Az emberiség’ nagy tömegében az elő
re, a’ jobbra törekedés tisztábban vagy ho
mályosabban mindig érezhető; egyesek pe
dig az egész’ szellemével, haladásával ’s bol
dogságával ellenkezők sűrűn találkoznak. 
Ezren hiszik, hogy magányos jólléteket az 
egész’ czélainak feláldozásával alapíthatják 
meg; ’s ezek balul vezérlett önszeretet mi
att liívtelenek az egészhez ; nem tudván, vagy 
tudni nem akarván, hogy az egésznek, melly
nek részei vagyunk, ártani ollyan, mint fel
gyújtani a’ várost, hol házat bírunk.

Egyesekből áll az egész; ’s még is a- 
zokból erre, és viszont ebből azokra az ité- 

19 *
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let bizonytalan. Mert minden egyes macá
ban a’ másiktól különbözik, ’s ezen egyesek’ 
ezerféle különbségeik az egészben összeve
gyülvén, vegyület által egészen más alakba 
olvadnak. A’ lég különbféle vegyületekben 
most széllé, majd vízzé, majd tűzzé alakul; 
’s ez alakváltozás uralkodik az erkölcsi vi
lágban is.

Nyiltszív ’s egyenes lélek egyesekben 
ritka tulajdonság; tettetés és rejtegetőzés pe
dig gyakori. A’ nagy tömegben levő embe
rek közt, népben és sokaságban tettetés és 
rejtegetőzés természetesen nem foghat helyt. 
Ezért a’ sokasággal legalább minden jelen pil
lanatban tudhatod: mint állasz ? csak azt nem 
tudhatod: a’jövő pillanatban mint fogsz állani ?

Jól megértsd: nemzet és sokaság egy
mástól különböznek. Amaz egyiivéállott e- 
gész, ez több egyesek’- most illyen, majd 
ollyan számban és alakban történt. összecso- 
portozása. Amannak van állandó pályaköre, 
mellyen a’ vele összeköttetésben levő nemze
tek’ sorsában lassabban vagy gyorsabban, 
de bizonyos egyetemi rendszerrel, mozog; 
emennek kimért litai nincsenek. Amaz a’ 
Balaton, melly saját partjai közt századok 
óta van és tápláltatik, ez a’ hullámok, mik 
a’ Balatonon gyakorta látható ok nélkül tá
madnak ’s ismét eltűnnek.

Nemzet’ való szelleme, ’s körülményein 
épült természetes szükségei ’s törekedései, 
a’ sokaság’ hullámzó, zajos tolongása miatt, 
igen sokszor nem kivihetők. Mert a’ soka
ság egyesektől ’s gyakran saját haszna el
len ingereltetik; ’s vagy vezetője’ czélai u- 
tán értetlenül megy, vagy vezető nélkül ha
gyatva vakon rohan. De nem ritkán látni 
fogod azt is, miképen az említett zajos to
longás egyenesen az egész’ belsőjéből forr 
ki. E’ két egymással ellenkező jelenést biz
tosan megítélni, gyakorlott szemet kíván.

(Vége következik)
Kölesey Ferenc»,

1' s z i k i  áh os.

Oh szikla! vad, kemény, 
És szivtelen 1 
Oh boldog! öli nyugodt! 
Érzéktelen!
Büszkén az ég felé 
Nyúlsz magasan. 
Csöndet, vihart kitúrsz 
Nyugalmasan.

Volnék csak én is illy 
Magas, erős, —
Ezrek’ csatáit át- 
Küzdötte hős!
De én erőtelen 
Csak szenvedek,
A’ vész alatt gyakran 
Lesűlyedek.

Oh szikla! mennyiszer 
Kád gondolok!
Kebled’ fagyára mint 
Ahítozok!
’S te akkor is nyugodt,

" Érzéktelen,
Nézed keservimet 
Könyűtelen.

Röpül a’ gyors Idő,
A’ perez rohan.
’S a’ szív, ha nem hal el 
Fáj dalimban,
Megedzve harczoland —

. A’ győzelem
Övé lesz, ’s győzve lesz 
A’ gyötrelem.

Oh szikla! akkor é n ,
Repkényedet
Nem kérve, nézhetem
Győzelmedet;
Mert én meleg vagyok,
És érezek,
És nálad boldogabb 
Győző leszek.

És hogyha jön moraj, 
Földrendiüet,
Melly, szikla, tégedet 
Tán eltemet:
’S én élek, — estedet 
Megkönnyezem;
Mert hogy valál ’s nem vaQy 
Én élezem.

Ormós MjÚssIó.

K  ö nyel  m.

Sem földre, sem virág fölé 
Nem hullotok,
TI hő könyűk; de keblemen 
Megállótok.

Még vissza vágytok ömleni 
Szivemre tán!
Nem telt ki még a’ gyászolás, 
Búzám után!

Erdélyi János.
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Intés « '  vacs&orhox*

Körték.’ vadja ! maradj békén , jó polyva között vagy ; 
Mert ha kikelsz, meglásd, gazda’ fogára kerülsz.

V—úg ><•

Hatalom V gyiingeség.
I.

M it fog e r re  ** ciászáf m ondani?

1806-iliki január’ 8án egy fiatal nő fe
küdt a’ liaaofi királyi palota’ egyik nyug
ágyán. Magas, halvány és csaknem szőke 
volt; de termetén nem mutatkozék a’ flaman- 
di szépek’ sajátságos gömbölyegsége. Kis
ded csinos lábain , csodaszépen alkotott nö
vésén , ábrázatján , melly liosszúdad vala 
ugyan, de hasonlítliatatlan kellemü, egy gya
korlott szem azonnal megismerhető a’ párisi 
nőt. Beauliarnois Josephín’ leánya, Campan 
asszonyság’ híres tanítványa, Hortensia ki
rályné volt ez. Előtte tiszteletteli helyezet- 
ben ,álla egy szép ’s szinte fiatal dáma — ’s 
ez az anyám volt.

„N os!“ kiálta a’ fejedelemnő békétlen
séget ’s fájdalmat jelentő hangon.

Anyám könyekre fakadt.
„Kegyed hallgat, Louise , kegyed hall

gat; oh istenem, tehát gyermekem meghalt! 
meghalt!—  méreggel ölték el! — ismétlő, 
kezeit kétségbeesetten tördelve, — Előre meg
mondták ezt nekem. E’ gyermek Francziaor- 
szág’ gyermeke volt. Neve Napoleon ; ’s meg 
kelle liallnia! . . . , .“ Könyek fojták el sza
vait.

,,’S mit fog erre a’ császár mondani ? 
— kiálta ismét. — E’ gyermek dicsőségének
’s szerencséjének örököse volt..........  fiam,
fiam! “ Azután hevesen megragadta anyám
nak mindkét kezét.

„Miilyen szomorú e’ nagyság, Luise! — 
mondá, könyeit szárasztva. — Mindenki azt 
hiszi, hogy a’ királyokkal szerencse ül a’ 
thronon. Isten tudja egyedül, hogy a’ bár
sony kínokat fedez, mellyek más emberek 
előtt ismeretlenek. Mit nem adnék» ha azon 
szerény állapotba visszatérhetnék^, mellyből 
a’ kegyetlen történet kiragadott ? átkozom a’

koronát , mellyet fejemre tettek..........  Mert
tiltva van szeretnünk, ’s az udvari illedelem 
roszalja könyeinket. A’ királynénak meg 
kell szűnnie nő lenni! “

Most hosszú hallgatás következett. A- 
nyám nem meré azt félbeszakasztani; ő tud
ta , hogy közönséges vígasztalások csak ne
velik a’ nagy fájdalmat. Most egy asszony 
lépe a’ szobába, kevésbbé szépsége, mint 
csinossága által feltűnő. Ez Cochelet kis
asszony volt, a’ királyné’ gyermekkori ját
szótársa ’s legkedvesb barátnéja.

„Ah, tehát itt vagy, jó Emíliám! — mon
da Hortensia bús mosolylyal. Leiilteté maga 
mellé. — Látod mint daczolok a’ szerencsét
lenséggel— szóla tovább olly hangon, melly- 
nek heves megindultát nem kell vala elárul
nia. — E’ föld siralomvölgy, ’s a’ vallás azt 
parancsolja, hogy keresztünket békével hor
dozzuk.“

Csodálkozás’ könyei ömlőnek a’ fiatal 
barátnő’ szemeiből. Nemakarva térdre esett 
a’ királyné előtt. A’ királyné átölelé nyakát 
mindkét karjával.

„Sirassuk őt, Emília, sirassuk együtt; 
mert látod, a’ lélekerő, mellyről előbb be
széltem, csak tettetés volt, a’ fájdalom által
belőlem kicsikarva......... királynéi szerepet
akartam játszani. Oh merész bolondság! az 
isten anyai szívet adott nekem; gyermekem 
olly szép volt, Emília, fölkent császár már 
a’bölcsőben! fiam Napoleon után következett
volna......mert te láttad ’s te hallottad.........
te tudod, volt-e nagyobb reményű gyermek 
valaha! “

Ekkor felkelt, ’s mintha el akart volna 
menni, az ajtó felé indult. „De nem, lehe
tetlen ! — monda hirtelen, Cochelet kisasz- 
szonyt kezén fogva — hazugság ez, iszonyú 
tévedés! ezerszer tartották már az orvosok 
az álmot halálnak. Jer, Emília, jer; látni 
akarom fiamat. Még elevenen temethetnék el.“

Alig mondá ki e’ szavakat, midőn egy 
pap közelíte csöndesen a’ királynéhoz. Iszo^ 
nyú aggodalommal nézett annak elébe. „Fi
ain....... “ akará kérdeni tompán ’s érthetet
lenül.

A’ pap félbeszakasztá: .Gyermekek an
gyalokká lesznek, ha e’ földet elhagyják,4 
monda élénk indulattal.

A’ királyné igen halovány lett.
„Köszönöm, atyám, köszönöm! Imád?
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kozzunk érte, asszonyaim! “ teve hozzá halk
kal, ’s letérdele a’ feszület előtt.

Ezalatt egy férfi jelent meg- a’ terem’ 
ajtajában. Közép nagyságú volt, csaknem 
sovány, ’s kifejezés nélküli szemeit kivéve, 
arcza nagyon hasonló volt Napóleonéhoz. A’ 
királynéhoz járult, ’s kézen akará azt fog
ni, de ez visszahúzta’s szívszaggató hangon 
így kiáltott: „Sire, oh sire, adja nekem visz- 
sza gyermekemet! “

A’ király összeborzadt.
,Forduljon istenhez, asszonyom; fia ég

ben van.*
E’ férfiú Bonaparte Lajos volt.
„Égben van, úgy mondja ön? — ismét

lő a’ fiatal királyné erősen. — Jó ; de, uram, 
szegény gyermekünk a’ boszú’ kötelességét 
hagyta nekünk, ’s kettőnkre bízta annak 
végrehajtását. A’ gyalázatosak, sire, a’ gya
lázatosak , kik gyermekein’ megmérgezék, 
hüntetetlen maradjanak-e? Ne fordítsa félre 
fejét, Louis ! a’ mit én most mondok, azt ön 
szivének már előbb kelle mondania. Ön fér
fiú, uram, mutassa magát méltónak arra, 
mivé isten teremtő, ’s ne alacsonyítsa le ma
gas méltóságát.“

Lajos mélyen illetődöttnek látszék.
,Fájdalma megzavarta fejét, asszonyom, 

’s ez menti önt...... de liigye el, vannak csa
pások, miket csak vallásos megnyúgvás vi
selhet el.*

Nem, sire, nem, alázat csak gyávák’ 
fegyvere. Bátorság-’s erőre van szükségünk. 
’S mitől félhet ön? nem Napoleon’ testvére-e 
ön? ’s Napoleon nem a’ világ’ ura-e?“

, Hortensia! — válaszolt a’ király keserű
en — e’ csapás olly magasságból jö t t , mely- 
lyet el nem érhetek. Hadi sereg, emberek 
nélkül küzdhetek-e egy nagy colosszszal ? nem 
tudja ön, hogy kémektől vagyunk körülvé
ve , kik csak ürügyre várnak, hogy Hollan
dot fellázíttsák, fejedelmi székemet ledön
tsék , ’s a’ koronát előbbi birtokosának visz- 
szaadják. Nem, asszonyom, az idő még 
nem jött el. Boszúnkat halasztanunk kell , 
’s elvárnunk, míg bátyám’ keze az enyémmel 
egyesül.* Ezután gyöngéd kímélő hangon 
tévé hozzá: ,Hortense,e’ palota szomorú em
lékezéseket hí kegyed’ leikébe vissza. Né
hány hónapra hagyjuk el azt__kegyed tud
ja , hogy az idő minden fájdalmat megenyhít.*

Keserű mosolygás lebegett a’ fiatal ki
rályné’ ajkain: „Sire — válaszola — vannak 
fájdalmak, mellyeket az idő el nem ham
vaszt, és semmi e’ világon el nem felejtet.“ 
Ezután Cochelet kisasszonyhoz fordult: „Kö
vess , Emília, mert csak te tudod ’s az isten 
tudja, mit szenvedek.“

II.
i ■ ” .

A* hollandi.

A’ buschi palota egy a’ legfényesebb 
királyi lakok közül Hollandban. Egy erdő’ 
közepén fekszik, sok ízléssel van építve, ’s 
zöld korona’ közepén] látszik állani bizony
ságul, hogy a’ csinos és a’ festői jól egye
sülhetnek. E’ palota felé hajtott Hortensia 
királyné’ öregebb fiának halála után a’ ko
csis egy nagy, nyolcz lovas hintót, .melly 
előtt néhány őrtiszt nyargalt. A’ hintó’ mé
lyén iile a’ fiatal királyné, ’s mellette véd- 
angyala, barátnéja ’s fájdalmai’ biztosa, Co
chelet kisasszony, szomorún mint amaz. Bo
naparte Lajos’s Vanhoff rendőr-minister a’ 
hátulsó ülésen' ülének. A’ király’ homloka 
gondolkodó volt, de nem boszús; hallgatása 
illedelem vala, ’s bennső megelégiiltség lát
szott megette rejtezni. A’ királyné két gyer
meke közül csak az ifjabbikat szerété; a’ 
másik, kit Napóleonnak hittak, folyvást ide
genkedése’ tárgya volt, ’s kérdés, hogy e- 
gyedííl politikai indító okok vették-e arra 
Napóleont, hogy e’gyermeket követőjévé ne

vezze, ’s neki hivatalosan római királyi czí- 
met adjon.

Hortensia királyné egész úton egy szót 
sem szólott. Fejét Cochelet kisasszony’ vál
lára támasztá, ’s azt lehetett volna hinni, 
hogy alszik, ha időről időre egy könycsepp 
nem hullott volna szemeiből barátnéja’ kezé
re. De midőn a’ buschi palota’ kéményeit a’ 
fák közt megpillantó, összeborzadt, föle
melkedett’s elhatározottan így szólott, míg 
félje’ térdét újjával könnyeden érintő: „Áll
junk meg, sire, szándékom szilárd , én nem 
lépek e’ palotába.“

A’ király bámulva nézett reá. ,’S mért, 
asszonyom , ha merem kérdeni ? *

„Mivel — válaszolt a’ fájdalomtól sújtott 
anya — mivel ott azon szobában, mellynek 
ablakit tölgy árnyékozza, legutóbbszor ját
szottam gyermekemmel. Mindenhová, csak 
e’palotába ne, sire; a’ bú megölne itt— !“
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,De hova akar hát menni, asszonyom?— 
kérdé a’ király aggódva — Hol nem lesz ki
téve e’ komor gondolatoknak? Kegyed tud
ja , hogy mostanában lehetetlen Rotterdam
ba utazni. Haag cselszövények’ középpont
ja , ’s gyakran négy mérföld is elég volt 
már, hogy gyözhetlen gátot vessen egy fe
jedelem ’s thrónja közibe. Időnkben a’ hol
landi korona töredékeny dolog,’s azt a’ leg
lassúbb lökés is összezúzhatja.*

Megvető mosoly voná el a’ fiatal király
né’ ajkait. „Isten tudja, Louis, én egy kö- 
nyet sem hullatnék utána.“

A’ király összevonta szemöldökét: . Ke
gyed nincs eszén, asszonyom — felele elégü- 
letlen hangon. Azután a’ rendőr-ministerhez 
fordult — nem itt van-e balra, közel, A** úr’ 
kastélya? ‘

„Igen, sire — felele Yanhoif — de a’ tit
kos rendőrség által tudtomra esett, hogy ez 
ember’ ereiben ó hollandi vér buzog; ő nem 
adand szállást önnek.“

.Elment ön’ esze? — válaszola Bonapar
te Lajos haraggal. — Nincs még tizennégy 
napja, hogy ezen A**t kamarásommá tevém.* 

Néhány pillanat múlva megállt a’ kocsi 
A** úr’ pompás kastélya’ udvarán. Ez csak 
hamar eljött ’s úgy tett, mintha meg nem 
ismerte volna az útazókat. „Mit kívánnak 
az urak?“ kérdé indulatosan.

Lajos néhány lépést elébe ment. .Ven
dégszeretetet , uram. Hortensia királyné’ öre
gebb fia tegnap estve meghalt, mint ön tud
ja.....*

„Igen is — és ?
,És? — a’ királyné vígasztalhatatlan. 

Ü kerül minden helyet, melly a’ siratottat 
emlékezetébe hívja. ’S mivel nincs királyi 
lak , hol a’ gyermek ne lett volna, kérem 
önt nevében, egy pillanatnyi menedékért e’ 
kastélyban.* *

A’ kamarás gúnyosan felelt egy kis csend 
után: „Vigasztalhatlan vagyok, de e’ szo
bák közül mindeniknek megvan saját rendel
tetése, ’s lehetetlen rajtok változtatni.“

Ön tehát bezárja házát Holland’ királya 
előtt ? *

A.’ hollandi keresztbe veté kezeit ’s e- 
gyenesen Lajos’ szemébe nézett: „Orániai 
Vilhelm-e ön? nem, uram, nem! Ön Bona
parte Lajos, Bonaparte generál’ testvére ’s 
korz nemesember, mint ő ! “

Ezentúl hangja erősebb lett, ’s minden 
szavát nyomosán ejté:

„Jegyezze meg magának , uram; min
dent megváltoztathatott Hollandban, de sem
mit sem irthatott ki. Könnyű dolog volt az 
uralkodó széket megdönteni ; e’ szék csak 
aranyozott fából volt ; néhány szerencsés 
ütközet végbevihette ezt ; de nem így van 
az elvekkel, mellyek egy országban gyö
keret vertek, és szokássá, szükséggé, val
lássá váltak abban. Ezen elv érczbe van 
öntve, ’s csak egy eszköz van megsemmisí
tésére: egész Hollandot egyről egyre, fejen
ként leöletni; évrajzait lapról lapra, szóról 
szóra megégetni, minden emlékét szétdúlni, 
házainkat, templominkat elrombolni: akkor 
— csak akkor állíthatja ön joggal, uram, 
hogy Holland’ királya.“

Lajos, ki igen lialovány lön, kíséreté
hez fordúlt.

, Mit szólnak ehhez, uraim ? — kiálta mé
lyen illetődve — nem töviskorona-e e’ korona, 
mellyet Napoleon fejünkre tett?*

Senki sem felelt; és a’ hintó lassan mo
zogva ment vissza a’ buschi palotába vezető 
útra.

N émetből. X\> JLá*

MESÉK.

Vili. ( '  bagoly.
Hajdan a’ bagoly iqen szereié a’ napvilá

got, ’s hogy utóbb ellenségévé lön, így történt. 
A’ borús éghajlat’ madarai derültebb után só
hajtozván, gyűlést tártának, elköltözésről ta- 
nácskozandók. Az indulási terv meg lévén ha
tározva köz akarattal, majd ismét különös tisz
telettel meghivatott ő is a’ vándorlásra. De ve- 
zérségre vágyván, mire, nem tudni mi okból, 
talán önfejűsége miatt, nem választatván, az is
mételt megtiszteltetést el nem fogadá, ’s annak 
jeléül, hogy ő a’ ködösben, sőt setét éjben is 
kényelmesen meglehet , búcsút vevén a’ nap
fénytől, setét odúba rejtőzködék. Azóta onnét 
háborgatja huhogásaival a’ nappali munka után 
pihenők’ éjjeleit, ’s ha tűz’ világa csillámlik sze
mébe , boszús süvöltéssel rohan az izzó parázs
nak , de a’ balgatag önnön szárnyait pörköli meg.

yX . . I ’ sas, és többi madarait.
A’ sas királyi széke’ elébe idézé a’ mada

rakat, hogy kinek kinek megadja rangját és hí-



152

vatalát. Éles szemei hamar kinézék, mellyik 
mire alkalmasabh, ’s illy rendeléseket tön: A’ 
horgas orrú- ’s kajrnós körműek hatalmam’ ré
szesei és gyámoli lesznek; az édesen zeugőket 
udyarnokimmá nevezem k i ; a’ szelíd gabona- 
emésztőkre hízom az erkölcsiség’ fentartását; 
kakasok fognak ügyelni a’ bátorságra, kígyó-, 
békaevők a’ törvényre; a’ többi sereg a’ mit 
eszik, az az Övé, maga pedig csontostul, bő
röstül, toliastul az enyém.

Czuczor.

E g y v e l e g .

— Orosz Í r á s t u d á s  a’ X-d. s zázadban .  
Fraehn híres orientalista egy arab írónál ( Ibn- 
abi-Yakoub el-Nedim), ki 087-ben írt ,  egy he
lyet talált, melly bizonyítja, hogy az oroszok 
ezen időkorban már bírták az irás’mesterségét; 
sőt ezen író a’ tizedik századbeli orosz irás’ né- 
melly mintáját is fentartotta, mellyet egy, Orosz
országba egyik kaukazi fejedelem részéről kül
dött , követtől kapott. Ezen betűk sem a’ görög 
abéczéhez nem hasonlítanak, sem a’ scandina- 
viai népek’ rúnáihoz; ’s innen úgy látszik, hogy 
az orosz polgárisodás’ első csirái megelőzték in
kább Hurik’ és a’ varégek’ letelepedését ez 
országban, nem hogy általok hozatott be. Kü
lönös érdeket ad e’ fölfedezésnek azon környül- 
mény, minél fogva e’ régi orosz betűk, mellyek 
minden egyéb ábéczétől annyira különböznek, 
felette hasonlók azon, még meg nem magyará
zott felírásokhoz, mik némelly sziklákba bevés
ve találtatnak Suez ’s a’ Sinai hegy közt, ’s ott 
már a’ hatodik században észrevétettek. Azon 
hasonlatosságot, melly ezen, az Afrika ’s Asia’ 
határszélein, ’s innen tova Siberiában lelt felül
íratok közt létezik, már bebizonyította a’ tudós 
Tychsen.

— Különös  pókfa j .  — Amerikában ’s a’ 
jóremény’ fokánál a’ póknak azon faja, melly 
madárevőnek neveztetik, meglehetős sokaság
ban létezik. Színe violás barna, tagjai zömö- 
kek, és sok szőrszálakkal fedezvék; madarakra 
szokott vadászni, mellyeket könnyeden hatalmá
ba kerít. Csípése még embereknek is veszélyes. 
— Dr. Morsten ezen családból egy új fajt fede
zett föl, mellyet még erősbnek mond az eddig 
Ismeretesnél, ’s mellynek Australia’ erdeiben 
van hazája. Terjedelme nyolcz hüvelyknyi, ’s 
hasonlít egy nagy tengeri rákhoz. Nyolcz sze
me és hat lába lévén, rendkívül hajlékony és 
éber. Teste mocskos szürke színű, zebra-vona
lakkal ’s apró pontokkal födve. Hasa verlie-

nyeges fakó. — Ezen pókfaj örömest tartózko
dik nedves, ingoványos helyeken. Lakása red- 
ves fatörzsökökben van, hol cséve alakú, át
mérőben hat hüvelyknyi likaf fúr, mellyet va
lami rostos tömeggel von be, hasonlóval a’ gom
bához. Ezen pókok, úgy látszik, kétlakúak. 
Több ízben láttam őket a’ fákról lejőni, mond 
dr. Morsten, mellyek nekik bástyáulk és menedé
kül szolgálnak, óvakodva másztak az ingovány
ba ’s Iemerűitek egész a’ víz’ fenekére. Gya
korta félóra múlva ismét megjelentek vagy ap
ró halakkal és bábokkal, vagy nagyobb férgek
kel fogaik közt. Soha csömörletesebb állatot 
nem láttam. Fejének hátsó részén mindkét fe- 
lőlről három szeme ugrál, mellynek közepe fe
kete, szélei véi’szinűek. Alsó részén két igen 
erős állcsontja van, mellyel a’ nádat összetöri, 
növényeket ránt ki tövéből, és vékony fa-ága
kat erőködés nélkül elmetsz.

— Régi  v i l ág ’ bö l c se sége i .  — XXII. 
Ha gyalázatosság — a’ mi előttem legocsraá- 
nyabbnak ’s legistentelenebbnek látszik e’ föl
dön — az elitélendő ügyért pénzt fogadni el, 
árúba bocsátni az esküit hitet és szentséget: 
mennyivel gyalázatosb, 'gonoszabb,méltatlanabb 
dolog azt, kitől feloldozás’fejében pénzt fogad
tál el, kárhoztatnod? Vétek ajándékot elfogad
ni a’ bűnöstől, mennyivel inkább a’ vádlótól? ’s 
mennyivel gonoszabb mindkettőtől ? Cicero.

XXIII. Akár balszerencse, akár igazta- 
lanság fosztotta meg az embert vagyonától, míg 
becsülete épségben áll, az erkölcsiség könnyű 
szerrel megvigasztalja a’ szegénységet. Cicero.

XXIV. A’liizelkedők, kik belső bizodalom- 
ból gonosz beszédeik’ tanyáját a’ fejedelmi fér
fiak’ fülében ütötték fel, többnyire véghez vi
szik, hogy a’jóra intők kizárassanak, cíc«™.

XXV. Kik ajándékozás által jutottak hiva
talokhoz, csak arra van minden gondjok, hogy 
megcsökkent vagyonjokat helyre üssék. Cicero.

XXVI. Mennél csekélyebb elmével bír va
laki , annál inkább iparkodik fellengni és 
szétterjeszkedni; mint a’ törpe termetűek láb- 
liegyre állanak, ’s az erőtlenek jobban fenyege
tőznek. Quintilian.

XXVII. A’régi bölcseség nem másra, mint 
a’ teendőkre és kerülendőkre oktatott: és akkor 
sokkal jobb emberek voltak; miután tudóskodók 
támadtak, a’ jók hiányzanak. Mert amaz egy
szerű és nyílt erényesség mesterkélt és zava
ros tudománynyá vált, és versenygni tanulunk, 
nem élni. seneca.

Közli *lnr~:Uli.

A z Athenaeum ból hetenkén t k é tsz e r, úgymint csütörtökön és vasárnap, jelenik meg egy egy ív ; társából a* Figyelmczőbol , minden ked
den egy ív . Félévi ára a* keltőnek helyben kihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; po stán , nyom tatott bo
r íték  a la tt 4  fi 48 kr. cp. *— Velinpéldányok félévenként öt húszassal drágábbak. — Helybeliek evnegyedenkent is válthatnak példányt.

Kyomatik Hullán, a' magyar királyi egyetem’ betűivel.
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(Vége.)

Egész nemzeteknek is lehetnek és vágy
nak előítéletei, halszokásai ’s más árnyék- 
oldalai , miket felvilágosítani nem pillanat’ 
dolga. Gyűlölj minden roszat; de a’ roszak’ 
orvoslásában kiilönséget tarts. Régiség ál
tal megszentelt, vagy történetesen jó gya
nánt elfogadott halság jó szívben is lehet; 
’s általán fogva nemzet, mint nemzet, nem 
is lehet rósz szivű. Erőszak ritkán orvosol, 
mert nem világosít fel; példa ’s tapasztalás 
által figyelemre hírt emberek egymás után 
’s észrevétlen térnek jobb útra.

Idő a’ nagy mester! Ez egy generatiót 
természet’ rende szerint eltemet, ’s a’ követ
kezőben eléri czélját. Ki tud várni, az sokat 
tud; ’s nem csak tud sokat, de tehet ’s ten
ni fog sokat. A’ bölcs késő öregségében is 
elülteti a’ fá t , noha hasznával maga nem él
het ; de é rti, miképen az rendes időre meg
nő ’s unokáját gyümölcsösei enyhíti. Ő tudja, 
mért kell várni; ’s ki várás után sok jót 
nyert, az munkálni a’ jövő korért sem rest.

Erős rendűlet viszi véghez nem egyszer, 
mit hosszú idők békésen nem hajthattak vég
re. Ez állítást a’történetírás igazolni látszik. 
Azonban tekints mélyebben, ’s látni fogod 
a’ rendűletet, vagy hosszú idő által előreké
szített végrehajtásnak lennie, vagy ha nem, 
akkor az előre nem készült, ’s korán vagy 
kor ellen erőszakosan -felkényszerített ren
gést czél nélkül pusztítani; ’s vagy az egye
temi szellem által nyomaiban semmivé tétet
ni , vagy ellenkező esetre következéseiben a’ 
késő maradék’ nyomorúságát is folyvást esz
közleni.

Égi háború és volkánkirohanás miért és 
mikor szükségesek? Isten tudja, kinek böl- 
csesége ’s ereje millióm világokat kormányoz. 
Illy égi háborúk, ’s volkánrolianások az er
kölcsi világban a’ néptámadások; ’s ezek, 
mint amazok a’ sors’ örök haladásu törvényei
ben írattak meg. Vigyázz, ne hogy valaha 
szentségtelen kezekkel a’ történetek’ forgó 
kerekéhez nyúlj! Nagy Sándor és Etele, Ma- 
hőmet és Nagy Károly császár, Julius Cae
sar és Napoleon csak eszköz valánaka’ sors’ 
kezében; kik más időben, ’s más környiil- 
mények közt, vagy tetteket előhozni nem 
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tudtak, vagy előhozni akarván mindjárt kez
detben elsülyedtek volna.

Sors’ választott embere a’ maga hivatá
sát megérzi. De a’ választottak sokfélék. 
Egyik választva lön, hogy elvettessék, mint 
a’ mag, jövő aratás’ reménye miatt elrotha
dandó ; másik, hogy érett kalászként tűnjön 
fel, idejét töltve sarló alá jutandó. így rot
hadásra szánt mag- vala, a’ két Grachus; így 
sarló alá jutott Tralász, Julius,

Kit a’ sors meghívott, annak tiszta lá
tást is ad, a’ kellő utat ’s eszközt meglelni. 
Azonban a’ sors nem szólal meg; ’s annál 
kevésbbé hí neveden, hogy czélait munkál
jad. Az egész láthatlan, de szakadatlan szö
vedékkel van egymásba fűzve; ’s minden 
szem a’ lánczban saját helyét jól betölteni 
köteles. Légy távol a’ bohóságtól, mintha 
ember szabad kéj szerint intézhetné a’ társa
ság’ szerencséjét; de buzgólkodjál lehetőleg 
’s pillantatonként haszonra fordítani erőd’ ’s 
értelmed’. így nevetséges önhittségtől ment 
leszesz; ’s a’ helyett saját becsed’ szerény 
érzése fog kísérni.

A’ sors a’ maga menetelét az emberiség
ben sem teszi olly láthatóvá, hogy azt min
den szem olvashassa. Sokan tekintetet sem 
fordítanak reá ; sokan azt hiszik, hogy ne
kik figyelmezni sem szükséges, mivel az 
különben is a’ magáét megteszi; sokan ol
vasni akarják, de a’ betűk’ jelentését nem 
tudván, csak találgatnak, ’s idegen nemű 
dolgokat tévelygőleg fejtegetnek k i; csak 
kevés szerezte meg magának a’ tehetséget, 
az örök folyamot, a’ maga tisztaságában fel
vehetni. ’S ezen kevesek sem dicsekedhet
nek , mintha tekinteteik minden időben egy
formán élesek lennének.

Az emberiség sorsnak enged; de nem 
mint rabszolga.. Mindenkinek lehet szabad 
akaratra felemelkedni. Földből egyéb nem 
jöhet k i , mint a’ mit a’ természet belé alko
tott ; de vizsgálat és munka a’ természeti 
anyagokból mennyi ezer meg ezer alakot ál
líthatnak elő, illy képen a’ természetben nem 
létezőket! Azért ne hidd, mintha ember szü
letnék kész tehetséggel, mint atyja’ fejéből 
Pallas Athene. Kebledben és fejedben ezer
féle erő szendereg, mit felkölteni, ’s kifej
teni és alakítani ten dolgod. Ugyan azon 
személy teheti magát jóvá vagy gonoszszá, 
bölcscsé vagy esztelenné, indulat’ és körül

mény’ rabjává vagy urává; ’s ez az, a’ mi 
az emberben szabad akaratnak mondatik. Is
ten teremtett; ’s azt ember nem teheti; de a’ 
teremtés által letett anyagnak alakot adni, 
vagy azt alakról alakra változtatni magában 
és magán kívül: ez az emberiség’ hatalmi és 
szabadsági nagy köre.

Időt kívánó nagy tervet egész nemzet’ 
charakterén, ’s hajlandóságain építeni siker
rel lehet; sokaságon építeni vakmerőség, azt 
csak szempillantatnyi végrehajtásra lehet 
használni; egyes embereken egyetemi tervet 
alapítani tapasztalatlanság. Ezekkel csak se
gédképen élhetsz, ha őket jól kiismerhetted; 
’s annálfogva vagy tisztáknak találtad , kik 
bizodalmadat meg nem csalják, vagy gyen
géknek, kiket tetszés szerint vezethetsz. Az 
elsőkkel sokra mehetsz; ez utolsók csak ad
dig tiéid, míg csel vagy történet szerint más 
kézre nem jutnak.

Vágynak emberek, mint az álló víz, melly 
bizonyos határokban á ll, de tesped, ’s hala
dásra nem való. Mások, mint a’ csendes 
folyam, melly, akadálya nem lévén, szokott 
útját egyformán járja. Amazoknak hasznát 
nem vehetni; ezeken pedig próba nélkül nem 
építhetsz. Vess útjokba akadályt, vagy várd, 
míg mások vetni fognak; ’s ha ekkor az aka- 
dálylyal meg nem küszdve más felé folynak, 
csak gyengéiket használhatod; ha pedig 
megküszdenek, ’s küszdenek lankadatlan , 
fűzd őket kebeledhez. Illy kiiszdők’ egyesü
lete bölcseség által vezetve a’ legszebb tár
saság.

Saját charaktert ritka bír ; állandót még 
ritkább. Sok Charakter épül értelmi elveken, 
sok csupa vérmérsékleten, vagy szenvedel
men. Elvet, mérsékletet, ’s szenvedelmet vál
toztatni , olly dolog, mire ezer példánk van. 
Sok embert ismertem, kik bizonyos időben 
illyen vagy amollyan lélekszint viseltek; ’s 
később egészen mást vettek fel. Nem mint
ha tettetők lettek volna; hanem mivel cha- 
rakteri alapjaik változván, magoknak is kel
lett változniok. Sok emberben ismét a’ Cha
rakter’ helyét dacz pótolja ki; ’s ezek ma- 
kacsok, míg ellenkezőjök van; nem lévéli 
pedig, könnyen elhajolnak. Illyenek gyakran 
lesznek mások’ játékává.

Jól mondja a’ közmondás : elválasztja hét 
té l, hét n y á r! De gyakran sokkal hosszabb 
időn túl is az ember változik. ’S csudáljuk-e?



15 5

Kor, körülmény,jó vagy bal szerencse, egész
ség és betegség ’s több effélék a’ legerösb 
természetet is vagy hirtelen erőszakkal, vagy 
tartós befolyással elváltoztatják. Mind any- 
nyi ok vigyázni! Mert ha az ember szíve’ 
gonoszsága nélkül is illy változékony ; meny
nyire nem változékony még azon alak, mely- 
lyet tettetőleg vészén magára!

Fájdalommal emlékezem sokra, kik tet
tetve vagy nem tettetve illy változékonyság
gal forogtak mellettem. Illy fájdalmat ta
pasztalni fogsz te is; de óvd magad, hogy 
általa el ne kedvetlenedjél, ’s lángod a’ köz- 
remunkálás iránt ne aludjék ki. Felebb is 
mondám: tekints egészre! Egy darab gö
röngy e’ földön, bár milly színetlen legyen 
az ; de a’ miatt e’ szép csillag, társai’ köré
ben , nem kevésbbé szép színnel ragyog. ’S 
e’ hasonlatot tedd által az emberiségre , ’s 
ne nézd, mit tettek egyes tagok? de szem
léld , mivé lön e’ nagy nemzetség, melly kez
detben állati hangnál ’s ösztönnél egyebet 
nem ismert ? Szerencsétlen volna , ki folto
kat látván a’ napban , annak fényességét nem 
ismerné meg.

Közdolgokbeli tapasztalást közdolgok
ban élés szerez, ’s emberismeretet társalko- 
dás, ’s nem annyira társalkodás, mint egyiitt- 
munkálás emberekkel.

Közre élj: ezt mondám előbb is; de a’ 
magányosságot becsülni ’s használni tanuld. 
Sok ismeret, sok érzés csak úgy ver gyöke
ret szívünkben, ha azt, egyedül lévén, hosz- 
szú, háborítatlan gondolkozás által tettük 
magunkévá. Az élet és munkazajban érze
lem érzelemre, gondolat gondolatra tolul; 
most jön, majd röpül; csak a’ magányosság
ban van időnk ’s nyugalmunk minden egyes 
érzést, minden egyes gondolatot feltartóz
tatni , ’s a’ többiek’ sorához állandúlag fűzni.

Mindég magányban ülő csak magát hall
ja , és sem ellenmondást tűrni nem tanul, sem 
a’ tárgy’ mások által igy vagy amúgy nézett 
oldalait nem ismeri. A’ zajban élőnek ön
szivét és lelkét mélyen vizsgálni ideje nem 
marad; ’s így gyakorlat által ugyan készsé
get nyerhet, tettlegi egyes ismereteket sze
rezhet: de talentumát rendszeres haladásban 
kifejtenie, ’s ismereteit egészítenie nem fog
hatja. Kettőt köss együvé, ’s méltasd a’ 
költő’ mondását:

„Csendes magányban fejük a’talentum,

Világi zaj közt állandó Charakter.“
E’ szerint élted’ fő törvénye legyen: magány
ban tökéletesülni, ’s a’ köztársaságban ma
gányos készületedet szünetlen haszonra for
dítani.

Hazád’ szolgálni ’s hazád’ dolgait kor
mányozni: e’ kettő nemcsak megfér, de ösz- 
szeköttetésben is van egymással. Kit saját 
keresménye nem táplálhat, az a’ társaság’ 
terhére él. Ki gazdagságot igazságos úton 
gyűjt, az a’ közös hazának gyűjt kincset; 
júlbiró lakosokban áll az ország’ gazdagsága.

Ki háznépet táplál, az a’ haza’ gyerme
keinek egy részét táplálja ; ki háznépet a’ 
rény’ elveiben ta r t , az a’ közös hazának tart 
hív polgárokat.

Férj és atya: tiszteletre méltó két ne
vezet. Ki gyermeket nevel, az a’ hon iránt 
szent kötelességet teljesít. Neki adatik a’ 
jutalom: közönségért tett szolgálatok után 
szeretett hölgy és szülöttek’ karjain, önér
zéssel pihenni.

Társalkodás az emberi természettel együ
vé forrva van; ki a’ nélkül él, az a’ termé
szethez lúvtelen.

KUlönség van: közdolgok’ folytatásában 
másokkal együtt lenni, vagy azokon kivül 
másokat fogadni és felkeresni.

Közdolgokban szoros igazságot szólani 
’s tenni, bár ezren vegyék is kedvetlenül, 
el nem engedhető kötelesség. Társasági 
körben kedvetlenséget távoztatni, emberség. 
De emberség és hízelkedés, vagy csapodár- 
ság nem egyforma jelentésűek. Hízelkedni 
mindenütt alacsonyság.

Közdolgokban hallgatni, hol káros vé
lemény nyilatkozik, hű polgárnak nem sza
bad ; társasági körben inkább hallgatni, mint 
haragot gerjeszteni, illendőség. De itt és 
ott csak egyenes, nyílt lélek, csak jó aka
rat és résztvevő kebel teszik az okos em
ber’ való becsét. És számláld ide a’türelmet is.

Idegen véleményt tűrni, kevés tud; pe
dig ki tűrni nem tud, hogyan kívánhat tö
retni? Csak a’ gonoszt ne tűrd; egyébként az 
ellenkező véleményt, hol kell ostromold, de 
azt, vagy érette birtokosát gyűlölnöd, igaz
ságtalanság. Mert nem megtörténhetik-e, 
hogy két ellenkező közt igazad neked nincs ? 
’s feltéve, hogy igazad van, mit vét az , ki 
gonoszság nélkül, meggyőződés után illyen 
vagy ollyan véleményt lát valónak ?

20*



Tiiretlenség a’ lehető megegyezést elő
re kizárja. Mit is okozhatna jót olly indulat, 
melly önhittség-hői ’s kevély szeretetlenség- 
ből származik?

Keressed a’ valót! Ez intés vizsgálatra 
int; ’s vizsgálat’ szelleme tisztelettel járul 
minden véleményhez, melly gonoszság’ bélye
gét magán nem hordja.

Ki valót keres, annak lehetséges önhi
báját elismerni, ’s mástól tanulni. Emberek 
közt ritka kincs; de a’ kincsek közt nem 
utolsó.

Fogadd el a’jót mástól, de vizsgálva; ’s 
ten meggyőződésedet könnyen ne változtasd. 
Változékonyság, és fejeskedés egyformán 
nagy hibák.

Kényt csak úgy bírhatsz , ha azt saját 
szívedből fejtetted k i ; azt mástól általvenni, 
’s divatköntösként magadra venni nem lehet.

Meleg kebellel tégy mindent a’ mihez 
fogsz; ’s meleg kebellel szólj mindent a’ mit 
beszélesz ; igybeszéded és tetteid saját szint, 
és erőt, és kellemet nyernek. Idegen példa 
csak illy embernek használ; illyen a’ más 
lényeit nem utánozza, de mással hasonló lényt 
követ el, önszíve’ mozdulatából. Tedd hozzá: 
illyen ember a’mástól tanult ismereteket úgy 
plántálja által magába, hogy azok ott gaz
dag életre virulnak fel. Hidegség emberben, 
mint egész természetben, minden tenyészet’ 
gyilkosa.

Ki nem tett mindent, mit tennie kellett 
’s lehetett vala, az boldog nem leszen. Ki 
pedig emberi ’s polgári kötelességeit híven 
teljesíté, az önérzésében boldog lehet; de 
leszen-e valósággal ? az az leszen-e általá
nosan ? más kérdés.

Boldogság nem pillantatnyi gyönyör’ ér
zelme. Pillantatnyi gyönyört érezhet a’ hí
jában élő, a’ gonosz is: de a’ boldogságra 
önérzésből eredt léleknyúgalom kívántatik; 
’s ez csak annak lehet sajáta , ki a’ termé
szet’ nagy és szent intéseit érteni tudta, ’s 
czélirányosan követte.

A’ természet’ egyetemi törvénye: az 
egésznek fenntartása, kifejtése, és haladasa 
az értelem’ végpontjáig; ’s mind ezt halandó 
szem csak egyes jelenetekben láthatja ’s kí
sérheti. E’ törvény az , minek valamint a’ vi
lág’ minden más egyenkénti részei, úgy az 
ember is alárendeltetett, hogy annak betöl
tésére kény’ és fájdalom’ után együtt mun

káljon ; azért bár boldog lenni mindenki sze
retne, mindenki törekszik : még se hidd, mint
ha isten az emberi élet’ czéljává e’ törekvést 
rendelte volna. Természethez , emberiséghez 
hű kebelnek kísérője lehet boldogság, mint 
magas erénynek a’ dicsőség: de kitűzött czél 
gyanánt tekinteni azt, csalatkozás.

Fásult szív boldogságot nem érezhet, 
nemtelen szív nem bírhat: a’ nemeskeblű érez
heti ’s bírhatja azt, de sokszor díjul mond- 
hatlan gyötrelmet nyér. Je le , hogy a’ czélt 
nem hibázó természet, más czélokat tett ki 
számunkra.

Mi a’ boldogság ?
Az emberek száz meg száz félét hittek 

annak lenni; ’s mind az nem egyéb eszköz
nél , mi által azt elérhetni remélék vala ; ’s 
elérni még sem tudliaták. Mind azért, mert 
törekvésök’ ezélát az eszközzel összetévesz- 
ték ; mind azért, mert olly valamit tettek czél- 
l á , a’ mi csak más, való czél után küszdés’ 
következtéseként tűnhet fel.

Boldogság fájdalommal ’s keserűséggel 
együtt meg nem állhat. Mondhatod-e, hogy 
ember általánosan boldog lehet? Embernek 
időről időre lehetnek örömei; de azok vagy 
hirtelen enyészve keservekkel váltatnak fel, 
vagy hoszasban maradva unalomba mennek 
által.

Érzékeny szívnek több fájdalom jut, mint 
sem általános boldogságra számot tarthas
son : érzéketlen sem jót sem roszat nem érez
het. A’ megadás’ nyúgalma csendes érzemény; 
de szenvedés’ következése, ’s annak emléke
zetét le nem vetkezheti. Megkeményedés a’ 
fájdalom iránt, az öröm’ útát is bezárja; ’s 
érzéketlenséggé vál. Higy nekem: e’ szó bol
dogság egyike a’ legbizonytalanabb, ’s leg
szűkebb értelmű kifejezéseknek; ’s ki bol
dogságot vadász, árnyékot vadász. Teljesí
tett kötelesség ’s nemes törekvések’ önérzé
se küszdés ’s bánat közt is nyugalmat te
nyészt; ’s ha e’ nyúgalommal, boldogság 
czím alatt, megelégszel: annak megnyerése 
szép, jó , ’s erős léleknek, keresés nélkül, 
csupán tettei’ következésében , bizonyos.

Minden egyes ember, még a’ legnagyobb 
is , parányi része az egésznek ; ’s minden rész 
az egészért lévén alkotva: azért kell munkál
nia is. Ki saját jóllétét egyetlenegy, fő czél 
gyanánt űzi, nevetségessé teszi magát min
den gondolkozó fej előtt. Az emberiség, mint
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az óczeán, mellynek ezredekig, myriádokig 
tartó élet rendeltetek: egy einker , mint egy 
liuliorék, melly támad, ide ’s tova hányatik, 
’s pillantat múlva szélylyel pattan, a’ megmér- 
hetlen tömegben eltűnendő.

Ez ellentéteiken vigasztaló gondolat fek
szik. Mert saját kicsinyvoltunk’ érzete, az 
egész’ nagyságára vetett tekintet által ma- 
gasztaltatik fe l; ’s egyszersmind a’ kétség- 
keesés’ keserítő gyötrelmeit szenvedések kö
zepette is elkerülhetjük. Ugyan is , kár min
den küszdéseink mellett magunk’ számára 
jokk napokat nem vívhatánk k i: de tisztán 
érezve, hogy emberi rendeltetésünk’ fő czéla 
nem is ez vala, nem nézünk átokkal vissza 
a’ pályára, melly ha nekünk tövisét hozott 
is, nemünknek most vagy jövendőben virágot 
és gyümölcsét teremhet.

Most pedig, szeretett gyermek, isten ve
led! Most még a’ gyermekkor’ bájos álmai 
kebledhez gondot férni nem engednek ; de el
jön egyszer az idő, ’s a’ tapasztalás’ égető 
nappala téged is felébreszt. Ha majd e’ fel
ébredés’ kínos óráiban, e’ lapokat előveen- 
ded, jusson emlékezetedbe: miképen a’ fel
ébredés’ kínos órájának gyötrelmeit én is 
teljes mértékben szenvedtem; azonban sze
relmemet az emberiség ’s bizodalmomat az 
örök sors iránt híven megőrizni törekvőm ; 
’s hidd el nekem, ki e’ kettőt bírja, az füst
be ment remények után sem fog vígasztalás 
nélkül maradni.

Kölcsey Ferenc*.

»41* é r v á g á s .
N ovella.

Egy szép téli éjszaka volt. A’ csillagok 
vidám ragyogással játszadoztak egy kisded 
teremnek ablakán, melly különféle rajzola
tokkal ’s arabeszkekkel kivert vékony kor- 
doványnyal gazdagon vala behúzva. A’ többi 
bútorozat, mint minden őskori kastélyé, ne
mes és egyszerű. A’ piros ágymennyezet’ 
íveiről két hatalmas , liímes selyem függöny 
omlott alá, mellyek’ széles redői között egy 
ájour hímzett muselin lábtakaró rejtezék. 
Két picziny, zöld maroguin papucs tév^lygett 
üresen a’ deszkázaton; egy tölgy asztal csi
galábakkal ’s gömbölyűén metszett, fölálló 
szegletekkel hordoza egy kisded vaslámpát, 
mellynek félig kialudt kanócza még füstöl
gőit. Két hamvadó iiszök egy liliomokkal disz

lő sárga réz párkányit szenelő’ mélyéből utol
só fellobbanásival vörhenyeg világot hinte a’ 
terembe, mig a’ kandalló’ szögletén egy nagy 
karos-szék üresen ’s egyedül virasztott. Csak 
egy könnyű ’s meg-megújuló leheletnek, 
miilyen a’ szendén szunyadó’ ajkai közül sik
lik ki, suhogása vala hallható a’ körben; 
minden egyéb, vak árnyék, hallgatag magány 
és néma csend.

Benyílik egy ajtó. A’ fekete falon egy 
magas, bontakozott hajú nőszemélynek ru
hája ’s kétes alakjai fejérlenek; a’ személy 
közeledik a’ tűzhöz ’s leül a’ karszékbe.

A’ mint egy végső lángocska világot vet 
e’ halvány és feldúlt vonalmakra: könnyű 
észrevenni, hogy ezen asszonyság egykor 
szép asszony volt. Ha hosszú hajszálai ősziil- 
ten omlának sovány vállaikra, ha ránczok’ 
barázdái dúlták fel a’ magas és nyílt homlo
kot ’s ha szemei bizonyos szilaj fényt lövel- 
tek: azt kell gyanítani, hogy e’ pusztítást 
alakján nem annyira kor, mint inkább bú és 
szenvedések tevék. Az alatt a’ személy a’ 
tüzfelé nyujtá hosszú fáradt ujjait, feje nehe
zen , komoran és viharborongva fekiivék mel
lére , ’s pillanata mind mordabb , mind mere- 
venebb lön. így merengett némi ideig; egy
szerre felszökik. A’ bal szépség, melly most 
arczán elterül, a’ remegő ajak , ez ihlett és 
hirtelen viselet, nyilván mutatják, hogy egy 
nagy gondolat szökött e’ bomladozott agyve
lőn keresztül. Az őrült feláll, megy egyenest 
az ágynak ’s széthúzza a’ függönyt.

Itt fekvők Ida, szőke fejecskéjét kényel
mesen nyugtatva a’ dagadó párnán, ’s lenge 
mosoly futosva ajkain. Mivel álmodhatott az 
édes, fiatal lány? talán jegyesével vagy az 
angyalokkal, vagy édes anyjával. Talán az 
egekbe repült a’ fellegekkel’s útjában könnyű 
redőket vont a’ tó’ sima tükrén, vagy öltönye 
egyik szárnyával letörlé a’ virágok’ hamvait.

A’ terem, hol az ártatlanság nyugszik, 
paradicsom, vagy szentek’ szentje. A’ hold’ 
sugárai szeretnek szunyadni ágyfejénél, ’s 
a’ szeráfok édes álmokkal töltik meg égszin 
szárnyaikat számára ; az éj’ szellemi elnyom
ják lelieleteiket, hogy őt fel ne költsék.

A’ tébolyodott anya nézett és nézett. 
Semmi redő e’ tizenhét esztendős homlokon; 
semmi felhő e’ lezárt szemhéjakon ; semijji 
sóhaj e’ csendes ajkakon ; a’ fiatal höigy szé
pen és boldogul alvék.
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A’ gondolatok, mellyek a’ tébolyodott’ 
agyán rendetlenül ’s hirteleniil keresztül fu
tottak , itt megállapoilának. ügy látszott, 
egész lénye lila’ álmán vala felfüggesztve. 
Fennállva, hallgatva és mozdulatlanul fedezé 
a’ lánykát a’ szerelemnek és merengésnek 
egy pillanatával; mondhatni, hogy a’ leány
ban élt, mert ajkaik’ lehelete egymásba ve
gyült ’s sziveik egymáson vérének.

Egy hajfürt kibontakozva omlott Ida’ 
vállaira. A’ tébolyodott lemetsző azt, ’s tér
deire bukott, mintegy imádó.

— Leányom, egyetlen jószágom, te itt
szépen és ártatlanul alszol, mint a’ kisded 
Jézus; ’s én, a’ te őrző angyalod, virasztok 
feletted. Oh, ha messze űzhetném tőled a’ 
rósz álmokat. Én istenem, add neki vidám és 
csillogó napokban vissza az én hóban ’s kí
nokban töltött éveimet. Ida, ha tudnád, meny
nyire jobbnak érzem én magamat, midőn igy 
szemléllek. Mintha a’ sziiz Máriát látnám, 
ki a’ mennyekben van.Ha elhagynál, nekem 
el kellene kárhoznom. — Miilyen szép vagy 
te! — Csak a’ pogányok és a’ pokol’ lelkei 
nem szeretnének téged. Aztán ne legyek irigy, 
ne legyek büszke benne, hogy te az enyim 
vagy, kedves kis lány! — Oh, ha egy csó
kot merhetnék homlokodra nyomni----

Feláll lábhegyre, ’s ajakival Ida’ hom
lokát szelíden érinti.

A’ fiatal hölgy édes álmain keresztül ér
zeni látszék anyja’ csókját. Egy szó, egy fél- 
soliaj halának el rózsaszín ’s félig nyílt aj
kain. Az anya és leány érték egymást e’ né
maság mellett, emez alva, az megtébolyodva, 
mind a’ k*etten kívül, a’ köz élet’ körén ’s 
még is mindketten boldogok!

Azalatt Ida megmozdult, mintha fölébred
ne , kihúzott takarója alól egy finom, göm
bölyű kart, ’s ismét visszaesett párnáira. Az 
őrült fölrettent.

— Mit csináltak neki ?
így szóla, midőn a’ fejér gyolcsszalagot 

megpillantó , melly Ida’ karjain köriilfuía.
— Kedves gyermek! olly gonoszok azok. 

’s olly annyira gyűlölik a’ te anyádat, hogy 
megölnének, ha én nem őrködném feletted.

-5

Ezzel kihúzza a’ gombostűt, melly a’ 
szalagot öszvetartá, ’s leveszi a’ gyolcsot, 
le a’ kötést.

— Vér ! vér! — Megölték leányomat!
Valóban az ér megnyílt egy azon nap

történt metszés után; de a’ fiatal hölgy, az 
első álom’ érzéstelenségével folytató éden- 
és szerelemálmait.

Most az őrült halk és rezgő szóval:
— Idám, gyermekem, szólj csak egy 

szót; mondd, hogy nem haltál meg!
’S megszorító kezét teljes iszonyodással,

’s reá fekteté égő homlokát, nedves szemeit 
és kékes ajakit; úgy vala ott, mint a’ térden 
bűnhődő Magdolna.

Ida felébredt ’s fölpattant ágyában.
— Anyám! mint megijesztettél — Ah!
Rémülten kiálta fe l, midőn magát a’

vérözönben megpillantó , ’s ájultan omlott 
vissza.

Az őrült elkezdett nevetni.
— Ah, hiszen élsz; te nem is halsz meg, 

ugy-e ? látd, az ugyan nem volna szép tőled, 
ha elhagynál engem, kinek tekivüleil nincs 
senkie. — Ők engem bolondnak mondanak, 
az őrültek. Hát bolond az , a’ ki megismeri 
és szereti leányát? Én téged ismerlek, én 
tégedet szeretlek, te az én leányom vagy — 
Ne fogd be úgy szép kék szemeidet, angya
lom. Hát mit tettem én neked? Vagy azért 
haragszol, hogy nem vittelek tegnap sétálni 
a’ nagy gyertyánsorba ? Bocsáss meg, édes , 
elmegyünk ma estve. — Nézd csak, mint öle
lem kedves kis kezedet. Oh, én szeretlek!.. '

A’ vér azonban mindig folyt.
— Ah, de te vérzel! ezt elfeledtem; se

gítsetek !
— Nem, nem kiáltok; mert még vissza

jönnének a’ gyilkosok. Oh, uram istenem, ha 
én segíthetnék ... de itt semmi sincs ...  várj 
csak, ime hideg viz ebben a’ korsóban!

’S vizes ruhával kezilé a’ vér nyílását 
mosogatni. Ida a’ hideg viz’ megkapó érin
tésére feliité még egyszer nagy kék szemeit 
’s minden erejét öszveszedvén, felkiálta: se
gítsetek !

Az őrült fölé szökött, tenyerét szájára 
tévé ’s elnyomó szózatit, sóhajait.

— Boldogtalan, mit csinálsz?... Már 
hallom, mint jönek, hogy kivégezzenek; 
meg fognak gyilkolni szemeim’ láttára. Meg 
ne motszanj, oh, meg ne motszanj !

Ida lialványúlni kezde.
Gábor, az agg szolga, ki a’ mellékszo

bában aluvék, fölébredt a’ zajra ’s fölhivá a’ 
kastély’ cselédeit. Gyertyafény villogott az 
ajtó’ repedékein keresztül ’s kulcs fordult meg
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a’ záriján. Az őrült anya egy ugrással az 
ajtónál terem, lietolja a’ reteszt ’s mind a’ 
két kezével az ajtótáljlának támaszkodik.

— Nem , ti nem jöttök ke , gyilkosok ; 
ti nem fogjátok megölni leányomat. Öli, ti 

'szörnyetegek!
Egy szózat kívülről:
— Én vagyok, Gábor; nyissa ki csak 

nagysád, az isten’ szent nevére kérem!
— Nem ; nem ismerlek.
— Ida kisasszonyt jövünk megmenteni!
— Ne, ne lágy nekik, leányom, meg 

akarnak ölni szemeim’ láttára.
A’ szép fiatal hölgy ekkor felkel ’s egész’ 

a’ rekeszig akar vánszorogni, hogy azt hátra 
tolja ; de útja’ közepén elbágyadtan rogyik 
öszve, vérében förödve. Feje hullámzó hajak
kal bukik hátra. Nehéz, hideg, sötét köd 
ereszkedik szemeire; alig tévedez még egy 
bágyadt lehelet elkékült ajakin.

A’ szerencsétlen anya letérdel ’s ijedve, 
elbőszülten, rettenetesen, körmeit és fogait 
az ajtó’ metszvényeibe vágja ’s egész szélié
ben keresztül futja azt, mint egy vas rúd.

— Istentelenek! — dörmögé olly hango- 
zatlal, mellyet toll nem képes visszaadni — bal
tátok’ minden ütése ide, szivembe, vág.

Végre az ajtó benyilt.
Oh, ’s most ez az asszony oroszlánná 

lett. Körmeit mozgatva , fogait csikorgatva, 
fejér hajszálait mint taréjt fölborszasztva, tér
dein csúszik, hátrál egészen Idáig, ’s itt ösz- 
vetörve, megsemmisedve leánya’ tetemein 
omlik egybe.

A’ cselédek eliszonyodva hátrálnak, a’ 
mint Idát megpillantják. Oh, milly halálsár
ga vala és milly véres! —

De az őrült azalatt öszveszedé magát, ’s 
leányát, düh- és szeretettől erősödve, két
ségbeesetten védelmezé. — Nem, ti nem kap
játok meg őt. Én nem eresztem. Szemetekbe 
vágom körmeimet, öszve meg1 öszve harap- 
dállak. Idámat ide, kebelembe, rejtem. Ha 
tolvajok vagytok, aranyat okádok nektek, 
vigyétek el utolsó filléremet; de őt nem! nem! 
soha! Oh, gyalázatos nép, átok reátok!.. .

Majd, midőn gyöngébbnek látá magát, 
esdekleni kezdett könyező szemekkel.

— De hat egy ellen! — Irgalom! ke
gyelem! — Köszönöm, édes jó barátim, csó
kolom kezeteket és lábatokat; hiszen én sze
líd és alázatos vagyok, mint látjátok ; de ne

bántsátok őt! Igen, én esküszöm, hogy go
nosz asszony vagyok, hogy gonoszúl bántam 
veletek mindnyáj Ótokkal; no, jó , tehát ölje
tek meg engem; de ő t , a’ szentet, az an
gyalt! — Az isten látja: kegyetlenség volna 
őt megölni. Csak nézzétek meg jól: itt fek
szik , és nem bánt senkit; n i , hogy’ nevet; 
egy szép jegyese van neki, kit szeret ’s ki
től szerettetik; ne öljétek, oh, ne öljétek 
meg őt!

Ez szivszaggató volt.
El akarták őket választani. De az anya 

és leánya nem ereszték egymást.
— Oh, előbb leszakasztjátok körmeimet 

ujjaimról, minden húsomat csontjaimról. Ida 
leányom, fogj meg jól. Meg ne halj , gyer
mekem, nélkülem, meg ne halj, mert meg- 
únnád magad egyedül ott fenn! így: ölelj 
meg, ölelj meg, ölelj meg! —

Borzasztó vala őt, az őrült anyát, lát
ni. Szemei kidőledtek. Öreg könyeseppek gö
rögtek redős és rángatag orczáin végig ; sár
ga, megtörött, kifáradt karjai mármár el- 
ereszték a’ zsákmányt, de ajkai egy mély, 
torokszózattal még folyvást ismételék: Idám! 
leányom! .. .

És ájultan borúla le.
Az egy megindító látomány volt: e’ két 

nőszemély a’ földön igy egymásba fonva, az 
anya és a’ gyermek, a’ gyilkos és az áldo
zat , büntelen mind a’ kettő, szeretve mind 
a’ kettő, ’s hideg és haláldermedve mind a’ 
kettő.

Nem sok órával ezután D * * * asszony
ság magához jött,

A’ volt örült lecsendesült ’s egész józan 
eszét visszanyeré, de a’ múlt éjjel történtek
nek legkisebb emlékezetét sem birá. Legelső 
kérdése, mellyet egy körűié szolgáló régi 
hiv lánycselédhez intéze, ez vala: mint van 
Ida; mert emlékezett, hogy ez tegnap egy 
kis főfájásról panaszkodék,

A’ leány halk szóval felelt:
— Alszik, nagysád.
— Kedves kis lány! melly igen örven- 

dek, hogy olly egészséges és olly boldog. 
Tudod-e, M ari, hogy az én Idám egy hét 
múlva már Szent... yné lesz, ki egy az or
szág’ legelső nemesei közül. Áldd meg őket 
én uram istenem!

A’ leány lehajtá fejét ’s kötényével töiv 
lé le könyeit,
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Dél elmúlt; de Ida még1 semjötl ’s ki 
sem lépett, mint szokott, erkélyére.

— Leányom ma késik, én magam me
gyek le hozzá.

— Ne, az istenért, nagysád; kímélje 
magát ’s ne menjen ki innen.

— Egek, valami haj történt!
— Igen ; Ida kisasszony beteg . . .
’S a’ leány fuldoklóit.
— De te sírsz , Mari ?
— M e g h a l l ,  nagysád...........

FrancziáBóL áH—  1

E g y v e l e g
— G ö r ö g o r s z á g ’ j e l e n  t u d o m á n y o s  

m i v e 11 s é g e. Görögország, melly egykor a’ 
művészetek’ ’s tudományok’ legmagasb fokán 
álla; melly ragyogása’ szakában a’ legnagysze
rűbb emlékek mellett a’ legnagyobb embereket 
is mutathatta; a’ vas sors’ igája alatt annyira 
elsűlyedt, hogy csak kevés évek óta, új politi
cal lielyezete’ kedvezései mellett, léphetett is
mét a’ polgárisodott népek’ sorába. T. i. hosszú, 
romlasztó sötétség után végre új hajnal, a’ sza
badság hajnala kezde derülni az eltapodott nép 
felett. Vele uj ivadék támadozott, melly csak
hamar gyökeret vervén, nem fognak arany gyü
mölcsei elmaradni, kivált, lia az ifjúság’ értel
mi nevelésére, jó iskolák ’s egyéb magasabb tu
dományos intézetek’ segedelmével illő tekintet 
leszen. Mert eddig ugyan, fájdalom, az iskola
ügy, noha van néhány elemi iskola és gymna
sium , a’ hírlapok’ dicséretei ellenére is , rósz 
lábon áll. Sokszor nézem, miképen némelly nyo
morult viskó előtt egy öreg ember guggol, ke
zében szövött harisnya, körülte a’ földön, ke
resztbe vetett lábakkal húsz harmincz gyermek, 
kik öreg szillabizáltatójok után kiáltoznak, hogy 
az embernek zúg belé a’ füle. Igaz, úgy látszik, 
a’ görög szülék nem is akarnak e’ régi szokás
tól eltérni; mert csak nem régiben űzték el Sy- 
ra sziget’ lakói, a’ papság’ ösztönözésére, az 
ottani, olly jeles amerikai iskolát, inert egy vi
gyázatlan protestáns tanító egy ínáriaképet az 
iskolaszobából elmellőzött, mire néhány vásott 
fiú’ vallomásához képest, a’ nagy irótáblamegett 
mindjárt az ördög mutatkozott. A’ könnyen hi
vő asszonyok, kiknek a’ gyermekek a’ hírt hoz
ták , már most mind addig nem nyugodtak, míg 
a’ száműzött bold, szűz meg nem volt buszúivá; 
a’ boszú, mellyet férjeik vittek véghez, az egész 
intézet’ elűzéséből állt, melly ennél fogva Atliiná- 
ba vette magát, hol egy illy iskola úgy is létezik.

Görögország több elismert jelességii irót 
és költőt mutat fel. Hlyek Soutzo és Rizo, kik
nek müvei franczia- és német nyelvre fordífal
tak. A’ görög költők többnyire híres földieik’ 
telteit és viszontagságait éneklik sok valóság

gal ’s lángoló pliantasiáva); nyelvök tüzes, ké
pekben gazdag, a’ közönségestől eltérő. Sajnál
ni kell, hogy sok görög költői munka, melly ott 
megjelenik, szét sem küldetik, hanem előfize
tés mellett adatik k i , elosztatik, ’s minden nyil
vános bírálat nélkül eltűnik. Minden sajtók, név 
szerint az atliinaiak, igen el vannak foglalva, 
kivált repke ’s folyóiratokkal, menyeknek szá
ma, IS ezer lakóra nézve untig elégséges, noha 
egy nyilvános lap’ kiadhatásához tetemes cautiót 
kell letenni (a’jelesbek’ czímei Atliina, Sotir, Proi- 
ni, Kyrix, Eos, Tachidromos, Elpis, Aienitista El
las). Kevés vanköztök, mellya’nép’ mívelését ’s 
felvilágosítását eszközölné ; nagyobb része poli
tikai, vitatkozó tartalmú, felszabadult rabszolgák’ 
hangján. Az a’ kíváncsiság, melly a’ legutolsó 
görögbenismegvanezen újságok iránt, valóban 
élénk. Alig adta ki a’hordozó kezéből a’ hírlapot, 
azonnal feláll az egész kávéházi társaság’ kielé
gítésére egy felolvasó a’ székre vagy padra, ’s 
a’ legérdektejenebb czikkelyt is a’ legélesebb mi- 
micával szavaljad e’kiváncsi politicai kontárok
nak. Minél értekezőbb ’s vitatkozóbb a’ tartalom, 
annál élénkebb a’ taps, melly gyakran a’legna
gyobb enthusiasmusbatörki. ’S pedig e’sokaság 
közt egy sereg van, melly olvasni nem tud, annál 
kevesbbé írni; mert az írás Görögországban még 
olly nehéz mesterségnek tartatik, hogy minden 
görög, ki azzal bír, ezen tehetsége’jeléül övében 
egy hosszúkás tintatartót hord. Még a’ görög or
szágtanács’ taQ jai közűi is többen búsúltak volna 
bizonyosan, ha választások előtt próbáját kellett 
volna adni ebbeli ügyességöknek. Csak azon gö
rögök követelhetnek magasabb miveltséget, kik 
liazájokon kiviil polgárisodtak ’s többnyire euró
pai köntösben is járnak; ezek egyszersmind leg- 
elliatározottabb ellenségei a’ németeknek.

A’ művészetek, mellyek egykor Hellast néz- 
lieték anyaföldöknek, árvaságra jutottak, ’s még 
most nem is várhatni felserdiilésöket. Egyedül az 
építészet kezd, a’ német mesterek által, honossá 
válni, ’s az épülő királyi palota, a’ maga idejében 
méltán fog a’ régi építészet’ fenséges emlékei 
mellett állhatni. A’ szobrászat, melly egykor itt ér
te el legmagasabb fokát, tökéletesen eltűnt, alig 
találni ügyes kőfaragót, még kevesbbé szobrászt 
is. Uj ösztönül fog e’ részben a’ pentelikoni már
ványbánya szolgálni, melly e’ perczben csak a’ kir. 
palota’ épületére használtaik. A’ festészetet a’ 
mostani hellének nem is ösmerik. Nehéz lenne hir
telen egy jó görög festékezőt, ’s még nehezebb 
egy középszerű képírót találni. Mindazáltalazon 
jó előképek, miket a’ külföldi művészek napon
ként előállítnak, azt hagyják várni, hogy a’ görö
gök’kimondhatatlan könnyű felfogások ’s kitűnő 
talentumok mellett, a’ művészség is rövid idő múl
va fel fog éledni; melly czélraa’ kormány is te- 
szen mindent, mit olly csekély bevétel mellett ten
nie lehet. (Egy szemtanú’ Írásaiból, oct. 183C.)

Ayonialik Budán, a’ magyar királyi egyetem’ lietüivel.
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V irtus ’s igazság zengtek nyelveden ,
De gyűlölte m indkettőt szived ;

Csak lep le  vo lt hatalm ad bűneidnek 
'S  szádban a’ törvény átok leve.

JHÍplcsCu •

A D A T O K

Vj-aegyptus és Mohamed AW
történeteihez.

A  nyilvános figyelem , a’ portának Ae- 
gyptus’ liasája ellen intézett legújabb készü
letei ó ta , folyvást ez utóbbikkal ’s az álta
la kormányozott tartomány’ állapotával fog- 
lalkozék.

Tudva van, hogy M oham ed A li, a’ 
szultán’ alattvalója, ’s Törökország’ egyik 
nevezetes tartományának általa kinevezett 
helytartója, liasználá azon vészteljes körül
ményeket , mellyekben ez utóhhik volt, hogy 
csaknem tökéletes függetlenséget biztosítson 
magának, ’s hogy a’ pyramisok’ árnyékában 
új birodalmat alapítson, mellyet európai se
gédeszközök’ előítélettől ment használása 
által iparkodik megerősíteni.

Nevét fennen dicsöiték Europa’ különfé
le népeihez tartozó emberek, kik szerencsés 
vagy szerencsétlen újításait, hasznos terveit, 
valamint bolondságait is összegyííjték. Fran- 
czia és angol hírlapok úgy festették őt, mint 
a’ Faraók’ tluónja’ visszaállítóját, mint Afrika’

erkölcstanítóját, mint új Arábia’ szerencse
csillagát.

Az egészben az legkevesebb, mi az igaz
sággal megegyezik. Ki az aegyptusi basa’ 
kormány-gépelyét közelről láthatá, jól meg
vizsgálható , lehetetlen azon véleményben 
osztoznia, melly iránta egyetemileg elfogad
tatott.

Ezen előmenetelt egy utazó tévé, ki 
húzamos ideig tartózkodott Aegyptusban. Mo
hamed iránti véleményei épen ezen új „mo- 
narcha’“ thrónjánál képződtek. Ő leghelye
sebben .valamint részrehajlás nélkül is méltat
ható amaz úgy nevezett megvilágult politi- 
cát, mellyet közönségesen Aegyptus’ uralko
dójának tulajdonítanak. — Hadd beszéljen 
maga:

„Valóban Mahomed’ tétereje’s becsület
vágya ritkán találand magához hasonlót. 
Húsz év óta volt ő egy rabszolgailag enge
delmeskedő ország’ uralkodója; egy minden
nemű segédeszközökkel rendkívül bővelkedő 
országé. Semmi akadály, semmi háború, 
semmi ellenszegülés. E’ mellett 60 millió r. 
forintnyi jövedelem, mellyről tetszése sze
rint rendelkezhetett.

21
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Ezen liáborí thatatlan nyugalmat száraz
földi ’s tengeri hadsereg-’ alkotására használ
ta , nielly számra csekélyebb, de belső ren
dezésére nézve erősebb volt, mint a’ szultán’ 
tábora és hajóhada, midőn még- vazalljának 
ismerte magát. A’ nép, mellyet akaratja sze
rint képezhetett, ’s nielly szolgasághoz vala 
szokva, sem nemzeti büszkeséggel, sem nem
zeti előítéletekkel nem bírt. Semmi sem volt 
benne, mi az európai rendtartás iránt gyű
lölettel ’s utálattal tölthette volna el.

Mohamed használta e’ megbecsiilhetlen 
nyereséget. Európai kalandorokkal keríté 
magát körül, új seregeit Afrika-, Ará
bia- ’s Görögországban próbára tévé, ’s ez 
által veté meg alapját függetlenségének, 
mellyet nyilvánítása előtt egy évvel határo
zott el lelkében.

Az európai szokás- és kormány-eszkö
zök’ termékenysége, ama’ tömérdek haszon, 
mellyet a’ kereskedésből ’s gyárokból húzni 
lehetett, mit Afrika alig ismert, a’ basában 
bizonyos ingatag csodálkozást gerjesztett. 
Ismeretlen lévén a’ virágzás’ és iparos moz
gás’ valódi alapjaival, csupa hatalom kifej
tés által akará azon eredményeket elnyerni, 
mellyeket egyedül szabadság adhat.

Új, kereskedés és ipar-űző Aegyptust 
akart támasztani, miért is európai kereske
dőket hívott magához. De kincsszomjú lé
vén , mint minden basa, csakhamar féltékeny 
lön az új jövevények’ nyeresége miatt, ’s be
lőle osztályrészét kívánta. Jövedelmét ma
gára mint fejedelemre nézve nem tartá töb
bé elegendőnek ; hanem számára még a’nye- 
rekedők’ hasznait is biztosítani akará.

E’ végre tetemes summákat adott köl
csön , és számos olly emberek’ hitelezője Ion, 
kik, mivel nem volt mit veszteniük, ’s gyak
ran még a’ legszükségesebb gondoskodással 
sem bírtak, a’ legképtelenebb dolgokhoz fo
gának.

Csakhamar Mohamed mintegy megszáll
va látá magát olly emberektől, kik őt úgy 
nézték, mint pénzváltó urat, gyárvállalko
zót, és részvényest, kitől lényeges hasznokat 
nyerni reményiének. Midőn végre az előre 
föltett nyereség’ elosztására került a’ dolog, 
a’ basa magát várakozásiban csalódva látá. 
Mindenfelől nem más, mint bukási számadá
sok nyújtattak neki be.

Ila Európára nem volt volna olly nagy

szüksége, az egész kalandor-rajt, melly őt 
körfildongá, néhány kemény ütleggel elűz
hette volna. De ő elég okos volt boszúsá- 
gát titkolni. Hogy még is szenvedett vesz
teségét kipótolhassa , szerencsétlen jobbá
gyait mindeddig hallatlan módon sanyargató. 
Gyárokra szüksége volt: azok mintegy va
rázsütés által támadtak. Fölserdülteket és 
gyermekeket fogának elő, ’s arra kényszerí- 
ték, hogy fizetés nélkül, alig elégséges éle
lemért, a’ gyárokban dolgozzanak. Az illy 
módon gyámolított iparűzés nem virágozha- 
lék.

Régóta gabona volt Aegyptus’ fő gaz
dagsága. Ezen termékeny ország azonkívül 
még sok egyéb termesztményt hozliata létre. 
Indigo ’s pamut tartozik most kiviteli árú- 
czikkelyeihez. Mohamed mind ezt elfoglaló.

Aegyptus 1834-ben 250,000 mázsa pa
mutot termesztett, mellynek mázsája 25 pi- 
aszteren adatott el. A’ basa illyenképen 
6,250,000 piasztert nyert, ’s a’ szerencsétlen 
aegyptusiak e’ nyereségből legkisebb részt 
sem vettek.

Európában mindebből mit sem veszünk 
észre. Szemeinkbe csak azon nagy színjá
ték tűnik, mellyet a’ megújított Aegyptus 
mutat. E’ távoli ködalak által megcsalatva, 
fenhangon mondjuk ki csodálkozásunkat a’ 
munkás, újításvágyó arabon, 60,000 ember
ből álló fegyes ( disciplinirt) hadseregén, 30 
hajós tengeri hadán, fegyverházain, könyv- 
nyomó-intézetén, vegytanos műhelyén ( che- 
miai laboratórium) és iskoláin.

így történik, hogy Aegyptus’ uralkodó
ját nem tulajdonképi látpontja alatt tekint
jük. Minél jobban szereti a’ kereskedést, 
annál hajlandóbb, emberek’ és termesztmé- 
nyek’ összes tömegét tulajdonává, ’s jobbá
gyai’ véres verítékét aranynyá tenni.

A’ paraszt, mihelyt meg van arról győ
ződve, hogy fáradsága csak urának hasz
nál, keveset dolgozik ’s elégedetlenül. Mi
csoda tehát Mohamed’ javításainak eredmé
nye ? Semmi más, mint tökéletes rabszol
gaság, az egész népség’ elkorcsosítása ’s 
lealacsonyítása.

Szükséges, hogy az ember járt legyen 
azon iskolákban, mellyeket olly igen ma
gasztalt , annak tudására, minő alapokon 
nyugszik ama fölvilágosodási terjesztés, melly 
a’ basának olly sok dicséretet szerze. Én ott
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egy roszúl szerkesztett könyvtárt találtam, 
mellyben a’ többi munkák között, mellyek’ 
czíme elbámíta, ezen rósz, Aegyptusnak a’ 
francziák általi elfoglaltatása’ idejében nyo
matott , könyvet látám : ,,A’ török császárok’ 
bűntettei.“

Egy, még fiatal, libanoni arab, az Eu
rópába küldött nevendékek’ egyike, volt a’ 
könyvnyomó-intézet’ fölügyelésével megbíz
va. Előttünk önté a’ betűket, szedett egy 
mondást, ’s maga nyomtatá azt.

A’ pamutgyárba is elmenék, hol megnéz
tem ama’ különféle készületeket, mellyek- 
nek e’ termény alájok vettetik, azon legel
ső munkától fogva, melly a’ pamutot mag- 
vától elválasztja, mind addig, míg kész szö
vetté nem nyomatik. — A’ lovakkal kereke
ket forgattatnak, ’s az európai minták sze
rint készült erőművek’ föliigyelése arabokra 
’s törökökre van bízva.

Midőn a’ vashámorba értünk, épen hor
gonyokat kalapáltak. Az ágyúöntő-mühely- 
ben két gyuj tólyuk’ egyszerrei fúrására egy 
új erőmüvet használtak. A’ pattantyú-vonat 
(Artillerie-train) ’s lőporiuérlegek stb., mely- 
lyeket a’ fegyverházban láttunk, mind a’ leg
újabb formára ’s igen jól valónak készítve. 
Azt lehetett volna mondani, hogy az inkább 
európai művészetek’ valamennyi mintáinak 
kirakására szánt museum, mint valóságos 
fegyvertár, vagy valóságos gyár.

Az ínségben epedő nép fájdalommal né
zi az iparűzésnek ezen úgytartott előmene
teleit, mellyek neki semmi egyebet nem sze
reznek , mint fáradságot ’s bánatot ’s a’ szol
gaság’ egy új nemét adják társául, melly a- 
latt századok óta epedett. Gyermekek, nyá
jak , házak, szőlőhegyek , szántóföldek ’s 
terményeik, m inden  a’ basáé.

Az alexandriai csatorna, mellynek csi- 
nálásakor a’ munkások szinte nem kaptak fi
zetést, több mint 60,000 ember’ életébe ke
rült. Mohamed a’ bevett európai pénzből 
rósz piasztereket veret, mellyek igen nagy 
mennyiségben tétetnek forgásba. Pénzének 
önkényes becset ad, mellyet, mikép haszna 
kívánja, majd fölebb emel, majd leebb szál
lí t ........

Ez ama férfiú, kinek birodalma most a’ 
Nil’ partjaitól az Eufratéiig terjed. Mind e’ 
mellett is épen az által, hogy munkásit rab
szolgákká tévé, tőlök csak rabszolga-mun

kát nyerhetett. Saját kezével meríté ki a’ 
termesztő forrást. Nyomorgatása alatt Ae- 
gyptus termékeny lenni megszűnt.

Kényszeríttetvén jövedelmeit szaporíta
ni, hogy töménytelen költségeit elgyőzhes. 
se, kénytelen volt, nem becsületvágyból, 
hanem szükségből, Syria’ elfoglalásába kez
deni.

A’ körülmények kedveztek neki. Hasz
nára fordító a’ szultán’ szükségét ’s gyönge- 
ségét. Franczia tiszteket, franczia mérnö
köket híva magához. Mindazáltal folyvást 
ugyanazon szorult helyezetben van. Pénztá
ra kiürült. Az elnyomott nép’ ’s az elnyomó 
kény úr’ viszonyos sanyarú állapotja nem ja
vult. Ha tetemes tengeri haderő szállná 
meg az aegyptusi révpartokat, Mohamed Ali 
el volna veszve.

(B ib i, der neuesten W e ltb ü n d e ).

JTMolnár Sándor.

T Ö R E D É K Ü K

MCorier’ regényeiből.

Ha a’ cosmopolita elgondolja, minő fokán 
áll a’ tökélynek korunkban a’ művelt nemze
tek’ literaturája, ’s azok közt kivált a’ brit
té : csaknem azon eszmére kell bukkannia, 
hogy neki most, és csak most kellett szület
nie, hogy boldog, hogy szerencsés lehessen. 
Valóban e’ kornak, e’ jelennek annyi kecsei 
vannak, mik a’ műveltebb embert vonzani ’s 
hozzá csatolni képesek, hogy én nem cso
dálkoznám , ha találkoznék ember, ki egyen
ként leélvén élte’ gombolyagjának minden 
szálait, midőn nem volna már egyéb hát
ra , mint a’ puszta váz, nyugodtan és elége
detten kiáltna fel: „Szívesen meghalok, mert 
most éltem! “

A’ literatura tehát a z , mi tán legfőbbi- 
két teszi e’ vonzó erőknek. ’S ha még mel
lé adom a’ muzsikát — a’ jelenkor’ lélekpara- 
dicsomának ezen legbájolóbb húrját — mely- 
lyet századunk a’ tökélynek csaknem túlpont- 
jára feszített: akkor, úgy hiszem, egy tár
sat adtam ama másik mellé, melly, ha hoz
zá méltatlan, csak ollyanok’ szemeiben le
het, kiknek számára — mint a’ perzsa mond
ja — „még nem nyílt meg a’ hetedik égnek 
ázurja.“ „Kiknek lélekharangját nem kondí- 
totta meg soha a’ szegény pliilomela’ ke- 

21 *
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serve." Azonban hagyjuk el a’muzsikát, tér
jünk vissza a’ literaturálioz.

De ha van a’ cosmopolitának oka örven
dezni, hogy most, és épen most él: ha van 

a’ művelt nemzetek’ literaturájáhan gyönyör 
és háj, élv és szellemidv elég: t boldoggá te
hetni egy világpolgárt: valljon — azt kérdem 
én tőlünk magyaroktól — feltalálni-e minde
zeket a’ miénkhen ? Valljon literaturánk, a’ 
szellemi létnek azon nélkülezhetlen táplálé
ka , a’ műveltségnek, az értelmi súlynak, az 
érzések’ gyöngédségének ama’ csalhatatlan 
erőmérője, mikor fog1 azon ponton állani, 
honnét ne a’ tág- kehlíí világpolgár, hanem 
a’ most még1 olly szűk hatású honfi lelkének 
igaz teljességéből kiálthasson fel az én cos- 
mopolitámmal: „Szívesen meghalok , mert 
most éltem! “

Divatba jött korunkban úgy nevezett 
keleti elbeszéléseket írni. Mik azok ? Né
hány czifrán hangzó keletieskedő nevek, eu
rópai charactert viselő szívkalandok, ’s egy 
erőltetett tömött dagályos stil teszik azok’ 
nagyobb részének főbb bélyegeit. ’S ha e- 
gyes érdemök meg van is , ’s néha tehetség
nek hordozzák jeleit: hibázik bennök amaz 
egyszerűség, ama fesztelen valami, melly 
főbb charactervonását teszi az oriensnek. Hi
bázik többnyire azokban a’ szokások’, kele
ti sajátságok’ és előítéletek’ alapos ismére- 
te, a’ stílusnak az értelmi és lelkitehetsé- 
gekkeli combinatiója, a’ szenvedélyeknek — 
hogy úgy mondjam — napkeletisége; az in
dulatoknak hol túlságos indolentiája, hol pe
dig vért kereső fellobbanása. Szóval, nagyobb 
részénél amaz iratoknak hibázik az oriens’ 
szelleme.

A’ britt szépliteraturának ezen ága is 
mi felette dús, mindenki tudja, ki Byron 
lord’ munkáit, Moore Tamás’ gyönyörű ver
seit, stb., a’ regények’ mezején pedig ez u- 
tóbbinak Epicureusát, ’s hogy többet ne em
lítsek, csak Moder’ regényeit ismeri.

Ezen utolsónak minden regényei — leg
alább az általain ismertek — keleti anyagból 
mintázvák. Z o rab , H a jji B aba az ispa- 
h a n i ,  meg H a jji  B aba A n g liá b a n , és 
A ysha a’ K a zs i szű z  azon regények, 
mellyeket ezen ügyes romancier’ tollától 
nyertünk. Mindannyi drágaszövetek, keleti 
gyöngyökkel és egyszerű virágos liímezések- 
kel tarkázvák.

Kétszeri megútazása napkeletnek képes
sé tették e’ regényírót kimerítő és alapos 
ismereteket szerezni ama’ tájakról, mellye
ket regényei’ színpadáéi választott. A’ britt 
nemzet’ keletre küldött követségeinek ő is 
egy tagja, nyíltabb útat talált, mint tán 
más, azon ismeretek’ tárházához, melly mel
lett az útasok’ nagyobb része egykedvűleg 
elballag, a’ nélkül, hogy annak csak a’ kü
szöbére is lépni vágynék. Hogy ezt Hajji 
Baba’ írójának szemére vetni nem lehet, azt 
második átázásának igen érdekes, tanulsá
gos és szeszélyteljes leírása bizonyítja , 
mellynek czíme: „Moder Jakabnak második 
útazása Perzsián, Armenián ésKis-Asián ke
resztül Konstantinápolyija 1810—1S16.“

Tán nem lesznek érdek nélküliek a’ ma
gyar közönség előtt sem ezen töredék köz
lések Moder’ regényeinek egyikéből, melly
nek neveH ajji (olv.Iladzsi) B aba A n g li
ában.

Hajji Baba, egy ispahani borbélynak fia, 
történetesen a’ nagyvezér’ kegyeibe esvén, 
a’ perzsa-udvarnál mirzaságra emeltetett. — 
Fölemelkedésének történetei Moder’ másik re
gényében, mellynek czímje: Az is p a h a n i 
H a jji B ab a , vannak leírva. Ebben már 
mint mirza lép fel Hajji Baba a’ színpadra, 
’s kíséretére rendéltetik mirza Firouznak, kit 
a’ perzsiai sháh, mint rendkívüli követet és 
személynökét küldi vala Angliába — úgy tet
szik 1807-ben vagy 1808-ban — a’ két udvar 
közötti viszonyokat elintézni, különösen pe
dig az angol királynak pártfogását a’ Per
zsiát mindig fenyegető orosz czár ellen ki- 
eszközleni.

Mirza Hajji Baba barátunk tehát, mint 
mirza Firouz’ titoknoka, ’s az ezen töredé
kekben is gyakran előforduló Mohamed Bég, 
mint cerimoniák’ mestere, Britanniába jőnek. 
Hol Hajji — ki mint minden szép elme, nap
lót szokott vinni — mindent, mit látott, hal
lott , érzett és tapasztalt, lelkiösméretesben 
feljegyze, mint sok más autobiograph. E’ 
napló — folytatása amannak , mellyből az is
pahani Hajji Baba alakult — hasonlókép Mo
der’ kezébe kerülvén, ő azt, mint állítja, 
perzsa nyelvből angolra fordítani helyesnek 
látta.

Czélom e’ töredékek’ közlésével többfé
le volt: de főkép az, hogy megnevettessem 
egy kissé az Athenaeum’ olvasóit. Mennyi-
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lien érteni el azt, számoljon Morier Jakab. 
Ha valljon sükeiiilt legyen-e mellékes iigye- 
kezeíem is — keleti barátunkkali, mirza Haj- 
ji Babávali, rokonság-unkát a’ stílben is fenn
tartani? — azt ítélje meg- a’ keg-yes olvasó.

I.
Nehézségek Mekka* irányát Londonban elhatározni. —  A*
perzsák elhatározzák ön szertartásokat követni , ’s leölik 

ön bárányokat.

Űg-y el voltunk foglalva különféle szem- 
lélgetéseinkkel, hogy alig volt időnk meg
gondolni : musulmanok volnánk ’s hitetlenek 
között élünk. Olly nagy elszórtságban töl
tök napjainkat, hogy a’ rendes mosdás és kö- 
nyörgési kötelességeink is napról napra ta
gúiénak Mohamed Bég’ igen nagy iszonyo- 
dására, ki is vallásunk’ szoros híve lévén, 
nem szűnt meg falángolni bennünket elmú- 
lasztásinkért, hathatósan állítva annak szük
ségét , hogy magunkat a’ körültünk lévők’ 
ragályos példájától tisztán tartani ügyekez- 
ziink, kik voltakép minden legkisebb vallás 
nélkül látszanak tengeni a’ világban. Na
gyon iparkodott a’ keli leli’ *) igaz irányát 
elhatározni, mit teljes megelégedésére An
gliában még egyszer sem tehetett. A’ keb- 
le h  nem a h , vagy is compasz, szerencsétlen-* 
ségére eltört, ’s kételkedett, valljon a’ hi
tünk’ gúnyolóitól szerzendő, jó útra igazít
hatna-e? Sőt ha valljon nem tévesztne-e kész
akarva , valami tisztátalan helyre jelelvén 
szent prófétánk’ szentséges ereklyéje’ helyét. 
’S mi több, szörnyű aggodalmára, egyszer 
sem látta még érkeztünk óta a’ napot. ’S 
most már csakugyan kezde attól tartani, 
hogy azon F r a n g is ta n t  **) illető állítá
sok, mellyek Perzsiában, mint hitelesek, köz 
szájon forognak, valósulni kezdenek,’s hogy 
Angliának igazában napja sincs. Mi szerint 
minden reményével, kebleh-jét elhatározni, 
felliagyogatott; midőn egy reggel , képén 
látható örömmel, több szolgáktól kísérve , a’ 
követ elébe rohan, kiáltozván: „M ujdeh! 
jó h ír! feljött a’ nap! itt a’ nap! “ ’S való
ban a’ mint feltekinténk, egy, füst és gőz
ből álló sárgás léggömb között láttuk azt. 
De sokan közülünk hajlandók valának két
kedni , ha valljon ez lehetne-e ama’ dicsősé

ges fénycsillag, mellyet mi bírunk Perzsiá
ban; mert ott senkinek sincs ám elég erős 
szeme annak fényével daczolni, míg itt ked
vünkre merengtünk rá , épen olly kényelme
sen , mintha csak egy hold lett volna. Azon
ban meggyőződvén felőle, hogy az csak
ugyan a’ nap, mindnyájan igen boldogok va- 
lánk; ’s látván e’ felett, hogy e’ szerencsés 
látomány egy fehér napra *) esett, a’ hó
nap’ 15-dikére t .i . , „M obarek! jó szeren
cse!“ kiáltánk a’ követnek **), míg Moha
med Bég is meggyőződött, hogy hitünk’ or
szágának is feltalálta igazi irányát.

Azonban ezen örömünk a’ nap’ látásán, 
sokakat megerősített az angolok közül vallá
sunk iránti tudatlanságokban. Tüzimádóknak 
tartottak bennünket, ’s azt küvetkezteték, 
hogy mi a’ napot imádjuk. Khánaiknak egyi
ke, egy nagy befolyású méltóság, ki a’ ki
rály’ tanácsában ült, ’s véleményét adogatta 
hozzá tartozó ’s nem tartozó dolgok iránt is, 
a’köveihez soha úgy nem közelíthetett, hogy 
ne mondotta volna: „No’s , sir, nincs még 
nap?“ Egy csikorgás hideg napon fűtőzve 
találta a’ követet, a’ tűz mellé telepedve. 
„Oh, sir — mondá — ön ugyan imádja, látom, 
a’ tüzet!“ Mire mirza Firouz mérgesen ki- 
álta felém, ki előtte állék: ,Minő beszédek 
ezek? Nem tudja szegény, hogy ha a’ tüzet 
imádnék is, azok bizonyosan nem lennének 
honának kellemetlen füstös tüzei. Még a’ 
Guebresek is***), kik alig jók mezőink’meg- 
kapálására, kényesek tiizeiknek tisztaságá
ra, minőknek kell hát lenni minekünk, kik 
amazokat, mint a’ hitetlenek’ legtisztátla- 
nabbjait úgy tekintjük.' Azután a’ Mahinan- 
dar ****) felé fordulva mondá: , Allah szerel
miért, mondja meg a’ khánnak, hogy mi so
ha sem imádjuk a’ tüzet honunkban, kivévén 
mikor hideg van ‘ ; mihez Mohamed Bég — 
mert ö is a’ szobában volt — hozzá adá: ,,’S 
mondja meg neki, hogy szentséges prófétánk 
— áldott legyen neve — azt rendelte legyen

*) A zon p o n t ,  melly felé a* mahomedanus fordul , m ikor imád
kozik : Mekka.

Frangistan-nak nevezi a’ perzsa az angolt.

Babonás perzsák különséget tesznek szerencsés és szerencsét
len  napok k ö z t , mcllyeket Ők fehér *s fekete napoknak ne
veznek. M inden hónapnak i3  , i4  és 1 5-dike fehér nap.

•*) Valahányszor a’ követ előjön , mindig mirza F irouz értetik .
•*•) A* Guehresek olly forgácscsal élesztik szent tüzöket, melly 

sem szago t, sem füstöt nem csinál. C son tokat, g an é jt,v a g y  
akárminő szennyet hozzá vegyülni nem szenvednek, ’s még 
az t.sem  engedik m eg , hogy szájjal fúvassék fel az» valami 
tisztátalan bűztöli féleljnökben.

**•*) M ehm andar, tolmács.
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a’ könyv’ negyvenegyedik surai-jában: Ne 
imádd a’ napot, sem a’ holdat, hanem imádd 
az istent, ki azokat teremtette.“ Evvel a- 
zonban nem látszott megelégedve lenni a’ 
klián, hanem egy huzamos vitába ereszke
dett a’ Melimandárral, egy hajdani hitetlen 
felett, ki sokkal többet látszott honunkról 
tudni, mint en lustoricusainknak akármellyike ; 
’s k i , bármi ellenkezőt mondánk is mi, elhite
tő még- is vele és eo-ész Ang-liával, hog-y mi 
a’ tüzet imádjuk ; sőt a’ mi több, hog-y lo
vainknak g-ég-éit metszők a’ nap’ tiszteletére.

„Ha h a ! —• kiálta fel a’ követ, mindig 
kész a’ tréfára — Tapasztalván, hog-y kegye
teknek honokban nincsen napjok, szabad-e 
kérdeznem, kinek tiszteletére metszik le ke
gyetek lovaik’ farkát ? “

A’ klián erre odább ballag-ott, ’s kezeit 
dörzsölg-eté , mondván: hog-y csakugyan jó 
dolog--a’ tűz.

Sajnálkozva tudatlanság-án azon nemzet
nek , melly között élni kénytelen!tteténk, el
határozók mag-unkban, hog-y nem bocsátjuk 
el többé szemeink elől vallásunk iránti tar
tozásunkat, hanem boldogságos prófétánk’ 
parancsait gyakorlatba véve, az igaz hit’ baj- 
nokaiképen államiunk elő, miliezképest meg 
is határoztuk ön bárányunkat leölni. Az an
gol cselédek, midőn Hassant, a’ szakácsot, 
a’ háznak egyik teremében egy berbécs’ gé
géjének metszéséhez kezdeni szemlélték, az 
ezen szokás által okozandó piszok ellen ki
keltek ; de miután Mahomet Béget a’ szokott 
B ism illah -t *) ordítni, ’s tőle azon törvé
nyünk’ magyarázatát hallották volna, melly 
az embernek azt enni tiltja, a’ miből vér 
nem folyt, kimereszték a’ bámulás’ szemeit, 
’s lehajtották a’ megnyúgovás’ fejét. A’ kö
vet is megparancsolta, hogy ezentúl minden 
szárnyas állat’ gégéje metszessék ’s földre 
vettessék, míg halálra vérzett, perzsa-szokás 
szerint; hogy allah’ kegyelméből magunkhoz 
veliessük eledelünket, a’ nélkül, hogy lelki- 
ösméretünket veszélyeztessük.

E’ rendtartást felállítván, kényelmeseb
ben kezdőnk imádkozni és enni, mint honunk- 
beli eltávoztunk óta, noha meg valánk győ
ződve , hogy könyörgéseinknek nem lehet a

•) Bismillah ! annyit te sz , m int , , isten* n ev é b en , az úr* nevé
ben . <f E z t szokta a* perzsa m ondani mindig , m ielő tt vala
mihez fogna.

zon foganatuk, de félannyi sem, mint ama
zoknak, miket min földünkön teszünk. Mo
hamed Bég a’ könyörgési szakmánynak ket- 
tőztetésével fenyegetett bennünket, melly a’ 
molláhk (papok) által elkeríílhetlenül ránk 
mérve lesz, mihelyt haza érkezünk Perzsiá
ba; azt állítván, hogy nincs b e h e s t ,  nincs 
paradicsom, azoknak számokra, kiknek kö- 
nyöreik allah’ thronusához egy olly ország
ból érkeznek, melly „nyüzsög a’ disznóktól, 
özönlik a’ bortól“ ; mert azok letartóztattat- 
nak, mielőtt még a’ legmagosb égnek kapui
hoz jutnának. Ez kellemesen munkálódék 
kedélyünkre (Gemiith) ’s legtöbbünk’ ájtatos- 
ságának véget vetett; „mert — úgy mondánk 
— ha Perzsiába érkezésünkkel úgyis két any- 
nyit kell imádkoznunk, mi haszna egy batkát 
is könyörgeniink Angliában mulatásunk a- 
la tt?“ E’ szándék felette boldogokká tett, 
Mohamed Bég’ innepélyes tékinteteinek da
czára, ki ide ’s tova csóválta fejét, ’s ben
nünket intett, mi szerint a’ mahomedanusok’ 
méltóságát, ’s a’ vallásunkkal járó kötelessé
geket, soha szemünk elöl ne veszeszsziik.

Már tehát neki bátorodtunk járkálni az 
útczákon, noha öltözetünk ’s kinézésünk nagy 
figyelmet gerjesztett; de midőn a’ város’rop
pant tömkelegem átlialadgálnánk, félni kezd
tünk, hogy soha vissza nem találunk. Sem
mi sem volt o tt, mi szerint igazíthattuk vol
na lépéseinket, mert minden ház ugyan egy
nek tetszett szemünk előtt. Minden kapu 
egyforma volt, ’s az ablakok mind azon egy 
szabásúnk. Nem volt ott sem fürdő, sem ca
ravanserai (fogadó), sem borbélyműhely, sőt 
még csak egy ganéjdomb sem , mellyet 
megkülönböztethettünk ’s honnan újra fris 
rugaszkodást vehettünk volna; hanem mikor 
egy nagy útczálioz értünk, annak vége hosz- 
sza nem volt, ’s tovább lehetett azon egy- 
húzoinban járkálni, mint az ispahani Csa- 
h a r  Bagli-ban. Olly gyakran eltévedtünk 
rövid távolságra is lakunktól, hogy egy bi
zonyos rendszert határoztam felvenni, mely- 
lyet szerencsével használtam vala a’ mazan- 
derani erősségben, midőn fogoly valék a’ 
törököknél. Rovásokat véstem ott a’ fák’ hé
jába a’ mint mentem,’s ezen módon találtam 
fel újra magam, ha eltévedtem. Itt egy da
rabka krétával láttam el magamat, ’s minden 
szögletet megjegyezve, végre annyira men
tem, hogy messze távolságokat is összejár-
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haték, ’s haza találtain, a’ nélkül, hogy va
lakinek segítségére szorultam volna. Azon
ban e’ séták igen veszélyteljesek voltak ám, 
mert különös emberek között valánk, ’s alig 
telt el egy nap valami kaland nélkül. Egy
szer Mohamed Bég és én kicsit messzebb 
ballagánk, ’s úgy akarta a’ jó szerencse, 
hogy sétánk a’ zöld mezőkre juttatott. Sok 
ember sétált alá ’s fel, hihetőleg valami ke
resztény innep vala. Az idő történetesen 
igen szép, ’s a’ nap csaknem olly szépen sü
tött , mint honunkban. Egy gyönyörű hely
re érkezénk, mint egy szőnyeg, olly síma 
füvesre, Mohamed Bég felkiáltott: „Allah ! 
Allah! be pompás egy hely az ember’ imád
ságainak elmondására! “ E’ pillanatban az 
angol moscliék’ egyikének órája az angol 
delet kongatá felénk , ’s Mohamed Bég tovább 
ellentállani nem tudván „Itt a’ zo h o r, a’ dél 
— mond ő — ’s ámbár nincs itt a’ m uezz in 
elmondani a’ hitvallást, ’s bennünket imád
ságra szólítni, ne mulaszszuk el még is e’ 
jeladást. Itt a’ víz kézügyben, mosdjunk meg 
’s aztán végezzük ájtatosságunkat.“ Igazat 
szólva, sohasem voltam igen nagy imádság
mondó. Azon napság ó ta , midőn fogoly va
lók a’ komi sekrestyében , hol egész [hátra 
lévő életemre eleget imádkoztam, ’s hol kel
leténél többet térdepeltem, mindig liunyós- 
kát játszottam vallásos kötelességeimmel, ’s 
azóta sem csúszkálok térdeimen soha, ha 
csak nincs veszedelem annak elmulasztásá
ban. Minden illyes szükségnek nem léte e- 
zen szentségtelen országban, reá nézve irán
ta való vonzódásom’ legfőbbjeinek egyike 
volt, azért nem is igen vágytam elhagyni 
azt. Azonban társomat sem kívántam meg
bántani , ’s bátor el nem fogadtam meghívá
sát, biztosítóm öt még is a’ felől, hogy vár
ni fogok, míg bevégezte ájtatosságát.

Legelőbb megmosta kezeit, karját, lá
bát, fültövét egy szomszéd folyóban, ’s meg
bizonyosodván Mekka’ iránya felől, leült ’s 
kifésülte szakállát. Aztán elszedte magától 
pecsétnyomóit, gyűrűit, ’s minden nála lévő 
értekesb portékákat, ’s elővéve kebeléből a’ 
darab szent földet *), olvasójával együtt, azt 
maga elébe helyezé, ’s az imádság’ első

*) A ' perzsák m időn könyörögnek, egy darabka földet helyez
nek magok e léb e , melly mekkai földnek m ondatik le n n i, '« 
mellyre szent igék vannak vésve.

helyzetébe tette magát. Az alatt a’ hitetle
nek körülünk gyülekezni kezűének. Miknek 
tartottak legyen bennünket, azt bajos volna 
megmondani; leghihetőbben szemfényvesztők
nek, mert mindnyája igen nagy figyelemmel 
tekintett ama különféle csecsékre , miket 
Mohamed Bég a’ fűre kirakosgatott. Midőn 
öszvetett lábokkal felkölt, illő komolyság
gal elmondva a’ fa tlie -t *), hogy kezeit 
maga előtt kinyújtotta, valóságosan hiszem, 
hogy őt a’ levegőbe rugaszkodni, vagy hen- 
gerbuczkot vetni reményiették, minőt magam 
is láttam az útczákon nyegléiknek (Markt- 
schreyer) némellyikétől; de midőn őt csupán 
csak liajlongásain átmenni szemlélnék, a’ bol- 
dogságos prófétánk’ és tizenkét Imánok’ ne
vével beírott szent Yöld-darabkát homlokával 
érintgetve, egészen megszontyolódva lenni 
látszottak; ’s egyike még elég szemtelen volt 
azt felvenni ’s megtekintés végett társainak 
kézről kézre adogatni. Erre perzsa biiszke- 
szégem csakugyan felébredt. Elfajult létem
re sem tudtam elnézni illy kigúnyoltatásun- 
kat, ’s szentséges Mekkánk’ falatjának ek- 
kénti meggyaláztatását. Neki ugrottam a’ 
hitetlenek’ egyikének , kezéből kiragadni az 
ereklyét, de iigyekezetem hangos kaczajjal 
lön fogadva. Erre Mohamed Bég egészen 
magán kívül lábra kapott, ’s mindent felejt
ve , csak nem a’ vallásán elkövetett gúnyt, 
kihúzta kését ’s azt a’ hitetlenek’ egyikének 
belébe vala temetendő, midőn egy iitleket 
kapott, hihetőleg valami látatlan ördög, vagy 
valami angol nemtő által irányozottat, melly 
olly pontosan vala gyomrának kellő közepé
re ezirkalmozva, hogy mérge csakhamar o- 
kádássá változott, szakálla szétterült, képe 
fehér lett ’s szemei folytának. Soha imád
ság illy kevéssé idvességes nem vala. A’ 
helyett hogy áldásokat árasztana, szája át- 
kozódásokkal vigasztalta magát, ’s valahány
szor csak lélekzetet vehetett, szintúgy épü
letes volt hallani, miként szánta az egész 
angol nemzetet örök kárhozatra, ’s mikép 
adta legyen nekik értésökre, hogy atyáik 
már rég a’ jeh an u m ’ lángjaiban pergeltet- 
nek.

Helyzetünk nem igen volt irigylendő, 
különösen midőn a’ köröttünki gyülevésznek 
hajlandóságát vettük észre kissé erőszakos!)

•) F a  t h e  t ,  az első könyörgés a* koránban.



valamihez kezdeni, mint volt Mohamed Bég-’ 
meggyomrozása. Egy volt különösen közöl
tök, mérgesebb a’ többinél, ki sok olly hősi 
(elteket tőn, miknek czélját semmikép sem 
érthetők. Összeszorítá öklét, azt épensége- 
sen orromhoz tette ’s aztán levetette kabát
ját: Ez, gyanítani , hogy tán ellenségeske
dést jelent, npha tudtam, hogy a’ kalap’ le
vétele az ellenkezőt teszi. Nagyobb bámu
lásomra még egy más embert láték kilépni 
a’ csoportból, magát hasonlóul megkabátla- 
nílót. Csodálatos bókolások, gondolám ma
gamban ; de csak hamar helyre jöttem csaló
dásomból. Az egyik félben a’ követ’ szolgá- 
latjában lévő angol cselédeknek egyikére is
mertem j ’s alig volt időm magam’ vele meg
ismertetni , midőn iszonyú rém ülésünk- és 
bámulásunkra, Mohamed Bég és én, kettőjük 
közt egy olly harczot látánk, mihez hason
lót soha sem többet azelőtt, még a’ shall’ 
legderekabb p elili ván j ai-tól sem *). Nagy 
élénkség- és elszántsággal viaskodtak ők , de 
szolgánk csak hamar győztes lön. Ütlekei 
sűrűbben hullottak ellenfele’ képére, mint
sem Perzsiában egy botozlatás alatt szenve
dőnek talpaira, míg darabjainak mindenike 
oda volt ’s könyöriilelességért esedezett. Mi
után tehát jól meg volt dögönyözve, mind
ketten kezet adtak egymásnak, ’s úgy lát
szott, mint jó barátok álltának odább. Mi 
azonban csodánkból lielyrejőni nem tudánk, 
’s nem is valánk sehogy képesek megfogni 
szolgánk’ közbeszólásának czélzatát, noha 
ő azt állítá, hogy csupán irántunki tisztel- 
kedésből harczolt. Sokszor hallottunk azután 
is, az előtt is, az araboknak idegenek irán
ti vendégszeretetükről', hogy ők annak meg- 
vendéglése kedvéért utolsó juhokat leölik; 
hogy mindentől megfosztják magokat előbb, 
hogysem vendégük szenvedjen: de hogy ki- 
álljauak és viaskodjanak, és kitegyék mago
kat annak, hogy szemüket kiüssék, ' vagy 
orrukat széthasítsák, fejőket betörjék egy 
idegenért, azt bizony még nem hallottuk so
ha sem. ’S ím épen e’ tettet látók véghez 
vitetni egy hitetlen által, kit gondolatunk
ban örök büntetésre kárhoztatánk. Moha

*) Pcliliván : bérlett birakozók.

med Bég soká törte fejét, miképen találhas
son valamelly kielégítő okot a’ tüneményre; 
de minden, mit kitalálhatott, csak az volt, 
hogy a’ zsákolás, melly hihetőleg az ö szá
mára volt szánva, a’ fatuiu’ közbejövése 
által más valakire esett. Számos felkiáltá
sok között végre haza érkeztünk, bámulás
ra indítva a’ követet, a’ látottak’ elbeszélé
sével.

(F o ly ta tása  m áskor.)

retiichevich MMorváth L á z á r .*

Egyveleg.
— Keleti virágok. — Fe l e l e t  egy tu

d a t l a n n a k .  Salial,a’ költő , csendesen olvas
gatván egy könyvben, egy oktalan ember jőve, 
’s őt köszöntvén, monda: , Mester, te magad 
vaQy!1 „Most hogy jövel, felele a’ költő, ma
gam vagyok; mert általad ki vagyok olvasá
somból zavarva.“

— A’ b ü n t e t e t t  z sarnok.  Egy igazság
talan király, palotát akarván rakatni, építé
szeket liívata, hogy neki tervet készítenének. 
Közel egy öreg asszony’ háza volt; az útban ál
lott , mert a’ palotának négyszegűnek kell vala 
lenni. , Add el nekem házadat1, monda az öreg
hez. „Nem;—felele ez — vannak kisded gyer
mekeim, e’ ház az ő hajlékok ’s védők a’ mez
telenség ellen.“ Egy időben a’ vén asszony el- 
rnéne; ’s midőn visszajőne, házát lerontva talá- 
lá. Erre igen felindúla; azután-, könynyel ázott 
szemeit az egekre emelvén, felkiálta : „Isten! 
ha én távol voltam is , te, te mindig jelen va- 
lá l! “ Azon pillanatban, hogy az öreg asszony 
elvégzé imádságát, a’ király fönt üle palotájá
ban. ’S lön hirtelen földindulás , ’s a’ palota 
összeomla; a’ király pedig el vala temetve ro
mai alatt,hogy azok, kikben értelem van, meg
tanulnák , miképen az igazságtalanság nem 
nyugszik erős alapon.

— A’ j ó t e v ő  agg.  Nushirevan, egy nap 
vadászatra menvén, bolvongtában egy aggas
tyánt láta, ki diófát ültete. ,öreg — monda — 
mit cselekszel?1 „Nagy lierczeg! — mondá vi
szont az agg — isten éltessen! én eQy diófát ül
tetek.11 ,l)e a’ te korodban, mikép kívánhatod 
még e’ fa’ gyümölcsét enned?1 kérdé újra Nus
hirevan. Felele az aggastyán: „Atyáink vetet
tek ’s mi arattunk; mi vetünk,,’s unokáink a- 
ratni fognak.

(N ouv. Jo u rn . A siat.)

Az Atlienaeuraból hetenként k é tsz e r , ngymint csütörtökön és vasárnap, jelenik meg egy egy í v ; társából «’ bigyelmezöből , min en e 
den egy ív. Félévi ára a* kellőnek helyben k ihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 fi. cp. ; po stán , nyom tatott o- 
rílék  alatt 4 ft. 48 kr. cp. — Y elinpéldányok félévenként öt húszassal drágábbak. —- Helybeliek evnegyedenkeut is válthatnak peldanyt-

üyoinatik Budán, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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Berzsenyi.

.■Is éghajlat’ befolyása ax emberre.

U r. Puydebat a’ liordeauxi orvosi bulletin
ben m. évi májusban következő érdekes át- 
nézetét adja a’ külön éghajlati embereknek.

Az emberek, fajok’ ugyanazonsága mel
lett is , véglietetlen különböző árnyékolatok 
által térnek el egymástól, annyira hogy, ha 
a’ földteke’ valamelly pontjából kiindulva, 
mind hossza, mind szélessége szerint, egész 
körét megfutjuk, ’s végre a’ kiindulás’ pont
ján ismét megérkezünk ; egymásután követke
zett távolságokban, arezszerkezetre, mérsék- 
ményre (temperamentum), betegségekre, er
kölcs- és szokásokra nézve különböző népekre 
akadunk: melly árnyéklatok az éghajlatok’ be
folyásától származnak.’S valóban az ember, ter
mészeténél fogva képes, mindennemű módosu
latok’ felvételére; folyton változik külső tes- 
tekkeli érintkezés, továbbá azon föld’ termé
kei által, mellyen lakik, a’ szükségeire kel

lő táplálószerek ’s végre a’ levegőkor által, 
mellyben é l, ’s testi lelki tehetségeit kifejti.

Vizsgálván a’ földet, háromféle éghaj
latot találunk, mellyek’ bélyegei mindenik 
féltekén élesenkifejezvék. Értjük a’ forró, mér
sékleti ’s hideg éghajlatot. A’ forró éghajlat 
a’ két naptérílö közt fekszik, vagy 0 és 30 
szélességi fok között; a’ mérsékleti éghaj
latok a’ 30 és 55 közt ; a’ hidegek végre az 
55-től a’ földsarkig. A’ melegség1 igen külön
böző e’ külön éghajlatok alatt, de azt a’ 
mértéket nem éri el soha, mellypől némelly 
utazók szólnak, kik Senegalt ’s Belső-Afrika’ 
némelly forró vidékeit járták meg. Desfontai- 
nes híres természetbúvár, egyik érdekes út- 
rajzában, azt írja, hogy a’ tengermellékeken 
a’ legnagyobb hév nem haladja meg a’ 32-dik 
fokot; a’ hévmérü télen 24-et mutat, nyáron 
a’ 35-diket éri el., minél fogva a’ két évsza
kaszt tíz foknyi különbség választja el; a’ 
földsark alatt 70' fok zérus alatt volt a’ leg
alacsonyabb mérsék, mellyet tapasztalt, ’s 
mégis a’ Grönland-, Lappland- ’s Norvégiával
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határos tartományokban a’ hőség- olly erővel 
tűnik fel, mint a’ naptérítők közti földeken. 
E’ mag-os mérsék’ okai a’norvég-és lapp hegy- 
ség-ek, ama’ csodálatos ellenzői az éjszaki 
szeleknek, mellyek Szibériát pusztítják,’s ez 
országot folyvást a’ legirtóztatóbb földsarki 
fagygval nyomorgatják. A’ mi mérsékelt égö
vünk alatt a’ hő ritkán haladja meg a’ reau- 
ínuri hévmérű’ 30 d. fokát, ’s ritkán sülyed le 
a’ zérus alatti 30-d- fokig.

Az évszakaszok, folyamatokban neve
zetes különbségeket mutatnak a’ hideg és 
mérsékelt éghajlatok’ légmérsékletében; de 
ezen különbség majdnem egészen eltűnik a’ 
trópusok közt fekvő, folyvást a’ napnak ki
tett tartományokban. Ezen éghajlatbeli kü
lönbségek’ okait a’ napsugarak’ nagyobb ki
sebb mértékben fiiggirányos behatása, a’ he
lyek’ fekvése, a’ föld’ minemüsége, annak 
magas fekvése, a’ levegő’ tisztasága ’s a’ 
légkörben összegyülemlett gőzök, valamint 
a’ nappal és éjjel’ különféle ideiben keresték.

Az ember, kinek alkotmánya az általa 
lakott éghajlattól függ, belösztön és termé
szet által van ehhez kötve ; de ezen kívül 
azon sajátságos elsőséggel b ír, minden más 
éghajlatnak ellenállhatni; de ezen elsőség 
esak akkor segíthet rajta valamit, ha physi- 
cai ’s erkölcsi erei’ átalakulása lassanként 
történik. Minden éghajlat az emberre saját
ságos bélyeget nyom, különös , élesen elha
tározott arczképet. A’ meleg — nem forró — 
tartományok’ lakója száraz, kicsiny, rend
szerint lelkes, éber, igen élénk, de munkát 
restelő; bőre kevesbbé fejér; korán megérik, 
hamar öregszik, ’s elébb hal meg, mint a’ 
hideg éghajlatok’ embere; az illy, hévtárgy- 
és villanynyal (electricitással) teljes ég alatt 
született hölgyek szeretetre méltóbbak, de 
kevesbbé szépek, mint a’ hideg ég’ asszonyai; 
forró égalj alatt a’ szerelem, mind a’ két 
nemnél, vak sóvárgás, a’ természet’ paran
csoló szózata; mértékletes éghajlatokban sze
líd , gyöngéded, a’ nevelés’ befolyásához ké
pest nyilatkozó indnlattá válik.

Az a’ magas légmérsék, melly f o r r ó  
tartományokban majdnem folyvást uralkodik, 
felösztönzi az életerőket, ’s a’ vérforgás’ cse
lekvőségét neki iramtatja; azért ott a’ vér- 
folyások és lobos (gyulasztó) betegségek gya
koriak , ’s rövid idő alatt hirtelen megnehez- 
bülnek. A’ vérér-rendszer uralkodik az jitér-

rendszer felett, innen a’ vérerek’ daganatai, 
az aranyérre hajlandóság, a’ verőczér-rend- 
szerbeli vérpangások,’s ezek’következésében 
azon sötét, méla képzelmek, mik ezen ég
alj’ lakóit szüntelen gyötrik; a’ lehelő élet
művek kevesbbé vannak nálok kifejlődve, a’ 
vér kevesbbé anyagdús mint hideg tartomá
nyokban ; ső t, némelly physiologusok’ előa
dása szerint, az állati hév is két három fok
kal kisebb. Az izomerő kevesbbé tartós, de 
bizonyos körülmények közt az összehuzódási 
tehetség az izgékonyság’ legfőbb fokát ér
heti el. Innen az izmok’ reszketése, derme- 
met (tetanus), görcsök, ’s egyéb rángások. 
Az idegrendszer, a’ különféle érzéki benyo
másokat nagy sebesen közli az agygyal: in-' 
nen az a’ túlfeszültség, azok a’ heves, vak, 
minden határokon túlcsapó szenvedelmek ; az 
a’ szerelem, vallási álbuzgóság, boszuvágy, 
melly nem egyéb mint őrjöngés. Ezen nagy 
ingereltsége az agynak kimerültséget von 
maga után, izmok’ petyhiidtségét, bizonyos 
lágyságot minden életművekben, ’s a’ bátor
ságnak azt a’ hiányát, melly a’ trópusi la
kókat csak hirtelen rázódásokkor, vagy két
ségbeeséskor hagyja el. Az emésztő készü
let szinte nagy ingerlékenységet mutat; az 
érzékeny gyomor húsételt csak nehezen tű r; 
növényes eledelek, mellyek a’ fő táplálatot 
teszik, lassan hasonlítatnak által (assimilál- 
tatnak), béldugulásokat, emésztetlenséget, 
hasmenést vagy erőszakos vérhast okoznak; 
a’ mindig nyílt bőr, bő ’s nagyobb kisebb 
mértékben szagos verejtéket választ e l, a’ 
börmirígyek bő olajos folyóságot, melly a’ 
bőrt síkossá teszi, ’s annak azt a’ sajátsá
gos tekintetet kölcsönzi, melly a’ négerek
nél olly feltűnő. Ezen állapotja a’ bőr’ felü
letének, azt kiütésekre, péld. kanyarókra, 
himlőkre, bujasenyvre, bélpokolra, elefánt
kórra teszi hajlandóvá. Végre az asszonyok, 
alig lépnek ki a’ gyermekkorból, már fogan
nak ; de csak igen hamar ismét terméketle
nekké lesznek úgy, hogy a’ szűzi korból az 
agg korba alig van észrevehető átmenetei.

A’ h i d e g  éghajlatok’ emberei, a’ me
leg és világteli légkör’ lakóitól minden te
kintetben különböznek. A’ földsark’ közelé
ben élő nemzetek’ teste gyenge, zömök, el
törpült; érzékeik mintegy elaludtak ’s a’fagy 
által megmerevítitek; a’ legerősb illatok, ége
tő ízű dolgok, a’ legtüzesebb égettbor alig
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bírnak benyomást tenni rajok, ’s azon gémber 
állapotra hatni, mellytől el vannak fonódva. 
Ezen népek a’ szerelem’ élve iránt egyked
vű ek, fájdalmak és sebek iránt majdnem ér
zéketlenek. — A’ hozzánk közelebb, a’ 65 és 
55-d. szélességű fok között fekvő tartományok
ban az ember’ alkotmánya más ágensek’ be
hatását tapasztalja, mellyek testi erei’ fejlő
désének kedvezők. Ezen földek’ mértékletes 
liideg,e erősíti a’ te ste t, előmozdítja a’ vér- 
forgás’ cselekvőség-ét; az ütér-rendszer ural
kodik a’ vérér-rendszer fölött, vérteljnek ked
vez, heves vagyis véres mérsékményt csinál, 
mindenféle, kivált pedig- lehelő életművek ’s 
ezekhez tartozó részekheli g-yuladásokra tesz 
hajlandóvá. A’ vérkészítés’ folyamata a’ tü
dőknek nag-y munkásság-át okozza azon sok 
savítúnál (oxyg-eniiun) fog-va, mellyel a’ hi
deg-, sűrű leveg-ő kínálkozik, ’s méllyét az 
einher beszí; az állati hév is mag-asb, a’ vér 
vörösebb, több erővel és képzékenyséo-g-el 
biró. Az emberek ezen ég-aljban mag-as ter- 
metűek, nag-y izomerővel bírnak, testök erő
vel te li; az ideg-rendszer’ középpontja ’s an
nak számos elág-azásai a’ hideg-nek kitünőbb 
ereje miatt eltompultak; ’s ők bizonyos ér- 
zéketlenség-g-el bírnak, a’ honnan származik 
eg-y részt azon bátorság- és sebesülés iránti 
eg-ykedvüség-ök, melly a’ halállal is daczol. 
A’ belek, a’ hideg- által folyvást ingerelve, 
abból erőt és életet színak, úgy hogy étvá
gyok erősebb ’s emésztésük élénkebb ; rend
szerint nagyevők is, kivált húsevők. Növény
élelem ezen izmos testek’ szükségeinek nem 
felelne meg, hogy a’ hideg’ behatásának el- 
lentállhassanak. Szeszes italokkal, miknek a’ 
déli föld’ lakóinál csekély divatjok van, éj
szak felé egész a’ megrészegedésig élnek, 
az ezen égöv alatt megmerevült idegrendszer’ 
fölélesztésére. Bőrök fejér és gyengéded, ha
jok szőke, finom és selyemnemű. A’ bőrgő
zölgés igen gyenge ’s a’ szőrös ruházat ál
tal még inkább visszanyomatik: minél fogva 
a’ belső elválasztások öregbednek, mellyek 
forró egű országokban, ellenkező okból, ki
sebbek. A’ kilehelési anyagok’ nagy része a’ 
tüdők’ utján takarítatik k i ; ’s azért a’ lelie- 
lés’ elnyomatása vagy kevesbitésekor ezen 
életmű mindenek előtt szokott szenvedni. 
Ezen tartományok’ lakosai nem bírnak külö
nös képzelő erővel, természetüknél fogva 
phlegmaticusok ’s későn érik el a’ serdület’

korát; ők a’ szerelemnek nem ismerik sem 
gyöngéd és szelíd érzelmeit, sem őrjöngé
seit , hanem egyedül annak testi szükségeit. 
A’ különféle testi szövetek’ sűrűsége, mere- 
vensége ’s összehúzódása a’ szülést nehézzé 
és fájdalmassá teszik. .

A’ m é r s é k e l t  égalj’ népei, a’ déli 
lakosoknak sem túlfeszültségéről, sem azok’ 
tünedékeny tulajdonairól nem tudnak semmit; 
sem másfelül az éjszakiak’ szükségeiről ’s 
durva szokásairól; hanem mind ezek- mind 
azoknak jó ’s tökéletes tulajdonaiban része
sülnek. A’ vérforgás nem olly munkás mint 
a,’ naptérítők alatt, ’s nem olly tunya mint 
az éjszaki sarkon; a’lehelés igen ritka vagy 
igen sűrű lég által mértéken túl senem gyor- 
sítatik, senem gyengítetik ; a’ bőrgőz mér
tékletes ; az izomerő közepet tart az egyik
nek erőteli összehúzódása ’s a’ másiknak 
petyhüdtsége és lágysága között. Ezen, a’ 
természet által pártolt népeknek tulajdonok
ká lett súlyegyen, nekik kedvező termetet, 
szépséget az alakban és körvonalokban, izom
erőt, munkás termékeny képzelő erőt, erköl
csi fínomérzést, tudomány ’s szépmüvészetek’ 
szeretetét, ’s azon szelídségét az erkölcsök
nek , a’ character’ azon szeretetre-méltóságát 
kölcsönzi, mellyet soha, sem a’ liüségtelen 
afrikai, sem a’ durva és elhízott éjszaki la
kó nem fog birni. E’ mérsékelt éghajlat’ né
pei fejér, gyengén színeit bőrrel bírnak; a’ 
serdület’ kora sem olly korán köszönt be 
mint a’ déli vidékekben, de korábban mint 
éjszak felé, ’s szerelem’érzéseit gerjeszt, a’ 
nélkül, hogy azokat gyengítené vagy túlfe- 
szítné. Ezek szerint úgy tetszenék első szem
re , mintha a’ szelíd légmérsék alatt, az el
lenkező éghajlatok’ alatt dühöngő betegsé
geknek változni és enyhülni kellene: de ez 
nem úgy van; minek okát a’ polgárisodásban 
kell keresni, az abból származó életmódban, 
leginkább pedig a’ légmérsék’ gyakor hirte
len változásaiban ; mellyeknek szinte számos 
betegségek, külön bélyegű lázak, forró ’s 
idült betegségek, járványok, stb. követke
zései.

Csiga Márton' viszontagságai.

Egy becsületes embernek eszébe jutott 
egykor’ gazemberré lenni, ’s erre nem szük
ség, nem is rósz hajlandóság bírta, mert 
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igen jó , szelíd természetű volt, hanem hogy 
igazat szóljunk, az egész dolog következő
leg történt:

Becsületes emberünk — Csiga Márton, 
szolgálatokra ! — kandallója mellett ü lt, ’s 
elmélkedett, (az elmélkedés neki, erős ol
dala volt). Elmélkedései közben rá jött, hogy 
a’ téli, még akkor, fájdalom! doliánytálan 
esték unalmasak, hogy élete másokéhoz ké
pest igen egyhangú, mivel azt mindeddig 
semmi komoly baj nem háborító, — ’s ez , 
köztünk maradjon! becsületes embereken ük- 
korban igen könnyen megeshetett, mert a’ 
dolog, az igazságszerető Mátyás’ idejében 
történt — ’s hogy végre mindezeken változ
tatni kell. Ez másnak nagy feladás lett vol
na, de Csiga Márton furfangos ember volt, 
telides tele furcsa, ’s eredeti gondolatokkal, 
’s állhatatos azoknak végrehajtásában. Elha- 
tározá tehát, hogy az elméletből egyenesen 
a’ gyakorlati philosophiára adja magát, ’s 
abban legelőször is a’ gazsággal, és pedig 
saját becses személye szerint, egy kis pró
bát tegyen.

Csiga Márton uram ezek szerint eltö
kélt vala hátat fordítani a’ becsületnek, épen 
úgy, mint most kandallójával szemközti ül
ve hátat fordítani látszott az egész világnak; 
családja legalább háta megett állott ’s nem 
kis csodálkozással azon parancsot haliák, 
hogy holnapra nagy lakomát készítsenek ’s 
cseléd menjen mindenfelé az ismerősök’ ösz- 
szehivására. A’ két serdülő gyermek, egy sze
líd szőke fiú ’s egy hamis szénhaju lány, 
előre tapsoltak a’ jövendő lakoma’ örömei
nek, a’ jó ízes falatnak, a’ sok mindenféle 
ismerősnek, néninek, bácsinak, ki majd hol
nap mind vigadni és zajogni fog. A’ házi asz- 
szony’ öröme nem volt épen illy határtalan; 
szegénynek baromfiait görény és róka erő
sen pusztítók, ’s most is, midőn belépett, épen 
egy fuldokló kappant hoza be, mintegy szív- 
reható okszerül, hogy férje a’ gonosz pusz
títók ellen valami hathatós intézetet tegyen. 
Azonban a’ parancsolat kimondva, ’s Csiga 
Márton’ népe szófogadó volt.

Lön nagy öldöklés és halál a’majorság
ban ; de ennek leírása nem hozzánk tartozik. 
A’ lakmározás mindinkább elhatalmazott a’ 
jó Csiga’ házában ’s híre neve kelt vendég
szeretetének , ’s vagyonosságának, melly pe
dig ezen rendkívüli gazdálkodás által épen

csökkenőre hajlott. Elég az hozzá, a’ ven
dégeknek semmi kifogások nem volt ezen élet
mód ellen, ’s az emberséges Csigát ezentúl 
szeretetre méltónak is leiék, ’s szavai, mellyek- 
re eddig kevesen ügyeltek, úgy tetszék, 
mintha nem csak hitelt nyerni, hanem nyo
móssá is kezdenének lenni.

Ez alkalomul szolgált a’ jó embernek, 
hogy hazudjon ’s dicsekedjék, — ’s ez az 
új pályán első lépése volt. Színlett önelége- 
déssel beszélt nagy kalmári merényeiről, 
összeköttetéseiről, — az akkori világban még 
hallatlan dolgokról! — rendkívüli jövedel
mekről, mellyekben mindenki részesülheten- 
dő, ha erszényt nyit a’ közkereskedésre. — 
Ki ne bízott volna az eddig emberséges, ’s 
jó asztalainál fogva most már elmés, okos ’s 
minden esetre nagy szerencséjű Csiga Már
tonban ? Ő tehát pénzt gabonára, ’s részint 
kész gabonát is vett által, Mátyás király’ 
hadaihoz nagy nyereséggel száUítandót, gond- 
talanúl, sőt világos szándékkal azt sohavisz- 
sza nem téríteni. — ’S ez volt a’ gazemberi 
pályán második lépése.

Most már épen fényes házat kezde tar
tan i, jó ’s becsületes felesége’ aggodalmait 
hatalomszoval nyomván e l; arany, ezüst bő
ven volt ruháin ’s asztalán; de annál inkább 
ürült a’ szekrény, mert mi eddig takarékos 
gazdasággal ön jószágából oda menekedett, 
az most a’ kölcsönnel együtt hirtelen költö
zéssel zsebébe,’s onnan szemfényvesztő gyor
sasággal a’ háztartásra felment. Említenünk 
kell, hogy néha utakat is tön, mint monda 
a’ király’ hadaihoz, de tulajdonképen a’ vá
sárokra , hogy a’ rábízott gabonát pénzzé 
tegye ’s tölt erszénynyel térjen haza folytat
ni lakmározásait.

Az unalomról szó sem vala többé. Ba
rátai’ száma hihetetlenül megszaporodott; éj
jel nappal körül vala véve víg, elmés, nyá
jas emberektől ’s valami sátáni öröme volt 
benne, ha rajtok végig nézve elgondoló, mit 
tehet egy merész agy, lia amúgy igazán min
den kötelékeiből kibontakozik. Eljöttek azon
ban az apadás’ órái. A’ gyanú ’s kétkedés’ 
epéje lassanként elkeserítő hitelező baráti’ 
szájában az ingyen falatokat. Kimaradoztak 
házától ’s asztala nem régóta ismerős ven
dégeket látott, nagy részint tányérnyalókat, 
új ’s erőltetett szerencséje’ csapodár legyeit. — 
A’ legyek’ dongása nem sokáig tartott Csi
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ga Márton uram’ csalása egy nyomálja járt 
ismerős által napvilágra jött. A’ becsület, 
ezen vékony elemű illat, elszállott háza’ gőz- 
köréből ’s az eddig tiszta Csiga név egyszer
re bukott, ’s gyalázatos lön.

A’ törvény az időben szigorú bírák előtt 
röviden élő szóval végzett. Csiga’ vagyona 
csakhamar a’ hitelezők’ kezére került, nem 
csekély gondjaival a’ megosztozásnak; mert 
az érték igen rósz arányban állott a’ köve
telésekhez. Kímélést csupán egy barátja mu
tatott, ki olly titkos szándékkal sürgeté köl
csönét, hogy avval a’ szerencsétlen csalá
dot némileg fölsegítse; de a’ becsületes Csi
ga ezen szándékot az által tette semmivé, 
hogy a’ tartozást kereken eltagadta, ’s az 
egyiigyii’ ember, ki a’ pénzt gondatlan bi- 
zodalommal, mint egynek legmegliittebb ba
rátai közül, írás ’s tanúk nélkül adá, nem 
volt képes követelését igazolni. Ezen elta- 
gadás rút dolog1 vala Csigától ’s az új pályán 
harmadik lépése , de olly nagy, olly messze- 
vető , hogy azt inkább ugrásnak lehetne mon
dani , ha milly remek, egyszersmind olly 
hasznos is lett volna; de Csiga mind e’ mel
lett bukott ember lön, kénytelen siránkozó 
családját az eddig nem ismert ínség’ karjai 
köztt egy nyoiíiorú kalibában hagyni.

Most már egészen jó utón volt, feltéte
léhez még a’ vas kénytelenség is járulván, 
melly sürgető parancsait nem olly könnyen 
engedi félre magyarázni.

Ment tehát mendegeit’s útfélen egy ma
jorra talált, mellynek lakói épen misén va
jának egy közel kápolnában. A’ major dús 
gazdát ’s a’ szerte kalandozó baromfiak’ so
kasága különösen jó gazdaasszonyt mutatott. 
„Itt nem fog ártani a’ körültekintés,“ gondo- 
lá magában, ’s körültekintett. Egy kis nád- 
kerítésü udvarban borítók alatt ’s ketreczek- 
ben látá a’ háziasszony’ kövér rabjait: csir
két, kappant, réczét ’s néhány kevély pókát, 
kik szabadon ’s kényesen sétáltak a’ borítók 
között. „Ez még is sok egy háznak, gondola 
’s egyszersmind eszébe jutott, hogy szegény 
jó hitvese egykor róka ’s görény ellen pa
naszkodott. „Nem volt oka, felele magában, 
mert miből élnének a’róka-’s gürényliak? Ró- 
kafiak, szegény gyermekeim, én most róká
tok leszek.“ ’S leoldá a’ hosszú fátyol ken
dőt nyakáról ’s a’ hízott baromfiakat páron
ként felfüzé lábaiknál fogva, majd összeköíé

a’ kendő’ két végét ’s nyakába akasztá, ’s 
kezében ráadásul még egy pár csirkét vivén, 
észrevétlenül elosontott. Furcsa egy füzér va
la ez: kárált, sápogoít, ’s vergődött a’ sok
féle baromfi nyaka körül. A’ zajra két kölyök 
kutya utána iramodott, de ezeknek ellenve
téseit egy oda vetett csirke, mellynek nya
kát liirtelenében kitekerte, tökéletesen le- 
csillapítá.

Szerencsés Csiga Márton! zsákmányá
val nem sokára szőlőhegyet ért, melly ala- 
cson gádora pinczéivel mintegy vendéget vá- 
rólag könyökölt ki a’keskeny ösvényre. Csi
ga Mártonnak ez elég meghívás volt. Le
ment egy kuszáit nádfedelü gádoron, melly
nek alját egy beteg ajtó zárta, még mindig 
elég gát becsületes ’s jogtisztelő embernek ; 
de Csiga berugá az ajtót’s erősen lopótökö- 
zött az idegen hordókból. Igazat szólva, ne
ki nagy szüksége is volt a’ szívbátorításra: 
saját házából kiküszöbölve, családja Ínség
ben, maga meggyalázva, jószágtalan, boly
gó ; de mi vala mind ez a’ gyönyörhöz ké
pest, mellyben most részesült? Mint pincze- 
király ült egy felvert hordón, kezében teli 
vászonkorsó ’s nyaka körül a’ világ’ legérde
kesebb madarainak hangversenye. Dicső élet! 
de úgy tetszék neki, mintha a’ pincze szűk 
kezdene lenni, szűk és setét; kisietett tehát, 
ki a’ szabad levegőre ’s a’ széles világba! 
de egy hibás lépés a’ gádor’ közepében föld
re terítette. „így is jó, gondolá féleszmélet
tel, hisz’ itt igen jó fekvésem van, olly jó, 
olly kellemes, igen kellemes.“

Mind igaz, Csiga Márton uram! de a’fel
ső szomszéd vendégeket hoz magával az új 
borra, már liallik beszédeik’ zavaréka, je 
nek ; már itt is vannak! — Átkozott dolog! 
Csiga Márton nem bira felkelni; még hallá 
feje körül az összeveszett’s erős horkantásai 
által fölijesztett állatok’ vagdalkozásait, még 
mintha kedve jött volna az eltávozásra, mi
dőn eszmélete egy pillantatra megszűnt, ’s 
egy másik pillanatban olly süni kopogatást 
érze maga körül, hogy lehetetlen vala a’ dol
got tovább félre értenie. A’ felszomszédi gyü
lekezet megfosztó őt nyakékességétől , ’s 
mint tolvajt, pinczetörőt agybafőbe véré, ezen 
kedves foglalatosságában mindaddig rnunká- 
lódván, mig Markus, a’ fölvert pincze’ gaz
dája kocsiján megérkezett. Ennek, mint tu
lajdonosnak, úgy hivék, több joga van a’
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döngetéshez, miért is késedelem nélkül, no
ha nem örömest, kezéhez szolgáltaták; de 
Markus szeméhe nézvén a’ bűnösnek, mind
nyájok’ bámultára így szóla hozzá: „Ej , ej ! 
neikzetes uram, az isten’ szerelmiért, hogy 
jutott ezen sajnálatos állapotra? soha! soha! 
— No’ hát kendtek mit áll itt mint a’ bál
vány? Jobb bizony, segítsék fel a’ nemzetes 
urat a’ szekérre.“ Csiga Márton, világos je
leivel a’ meghökkenésnek emelői’ részéről, 
a’ kocsira segítetett. A’ derék Markus azon
nal elhajtott, pinczéjét tárva nyitva hagyván. 
A’ feljózanodott Csiga később kezde eszmél
ni -új gazdájára, ki nála egykor, mint nyom
tató dolgozott, őt jó környtilményeiben is
merte, ’s noha mostani helyezetét meg nem 
fogliatá, még is természeti jó érzésből olly 
kíméletes volt, hogy ezen változás’ okairól 
nem kérdezősködék.

Ezen kímélet ’s a’ szívesség, mellyel honn 
ápolta , egy pillantatra megrendíték becsüle
tes emberünket; de már benne volt, új mes
terségét folytatnia kellett. Másnap már ko
rán reggel úton vala, ’s a’ kocsijáról vissza
futó Márkussal találkozott, ki héti vásárra 
indulván valamit honn talált felejteni. A’ sze
kér eladó gabonával bőven megrakva, ’s előt
te jó két barna pej. Csiga gondolá: „Evvel 
nem ártana haza hajtani, családom szép hasz
nát vehetné.“ ’S felült ’s köszönet’ fejében 
elhajtott, olly gyorsan, a’ mint csak lehetett. 
A’ szegény Markus lova’ ’s kocsijának csak 
hűlt helyét (alálá.

Csiga eddigi szép tapasztalásainak né
mi árnyékoldala is volt: kiküszöböltetés, gya
lázat, ’s a’ kék foltok testén mind azon dí
szes nevezetek’ emlékezetével, mellyeket a’ 
pincze-gádori döngetés közben hallott; de 
mind ez inkább ingerlé, mint hogy csüggesz- 
tené: legalább ollyasmit érze lelkében, mi 
kész vala még sokkal terhesebb viszályok
kal szembe szállani. Legközelebbi czélja volt, 
mint mondók, haza szállítani a’ gabonát; de 
útjában egy népes mezővárasra talált, melly 
felé mindenünnen gyalog és szekéren embe
rek toldultak. Országos vásár volt. Csiga el
len nem állhata a’ sokadalom’ Csákjainak. Be
állott tehát a’ gabona-piaczra, ’s a’ gabo
nán, nem sokat alkudozván, csak hamar túl 
adott; majd a’ lóvásárra ment ’s lovait sze
kerestül jó áron eladá. Most már gyalog, de 
pénzes embe volt. Tisztességes ruhát vásár-

la magának zsibárosnak, adván el a’ kopotta
kat. Csupán lábbelije volt még szakadozott, 
’s fakó kalpagja nem igen illő a’ díszes öl
tözethez. Csizmadiák közé ment tehát ’s fel
húzván egy pár karcsú sárga csizmát, épen 
fizetni akart, midőn észrevevé, hogy a’ csiz
madia többi vevőivel igen élénk alkudozásba 
merült. Csiga szerencsésen odább állott, rósz 
saruit cserében hagyván az újakért.

Ez az eredeti vásármód neki nagyon 
tetszett, ’s igen báná oktalanságát, hogy 
egyéb ruháit is nem cserében vette ; de még 
hibázott a’ kalpag. Kialkudott tehát egy szép 
aranyforgós ’s kolcsagos nyuszi kalpagot ’s 
fejébe nyomván, árát már le is olvasta , de 
látva, hogy a’ szűcs épen inasát pofozza, is
mét besepré a’ pénzt, ’s egy sarkfordulással 
eltűnt az áros’ szeme elől; de itt már rosszul 
sikerült a’ csere. Az áros észrevevé a’ cselt, 
’s minthogy különben is ütő kedvében volt, 
utána eredvén egy heverő sátorfával, ollyat 
húzott válla közé, hogy szegény Csiga szé
dülten nyúlt el a’ sátorok mellett. Ez már 
kemény csapás volt; de Csiga nagy nehezen 
felkászolódott, ’s a’ mint körülnéze, észre- 

'vevé, hogy a’ szűcs’ sátora üres. A’ szűcs 
tudniillik, tűz támadván a’ sátorok között, 
oltani vagy nézni eltávozék, ’s holmijét az 
imént megpofozott inasra bízta; de a’ pof
díjjal lekötelezett inast szinte kicsalta a’ kí
váncsiság. A’ sátorban tehát Csiga lön az úr, 
’s a’ legkalmáribb készséggel zsákmányra bo
csátott mindent, mi keze alá került. Vevői
nek, kik épen számosán jöttek, mindent a’ 
legelső áron adott, ’s a’ boltot csak nem fe- 
lényire kiiiríté. Már ideje vala, hogy menjen ; 
fejébe csapá tehát az imént olly kárhozatos 
kalpagot, ’s mint rakott méh távozott el, nem 
felejtvén fakó kalpagát boszontásúl a’ sátor
ban hagyni. Most még egy nyergeit rossz pa
ripát köte el egy kocsi’ farától, ’s nyeregbe 
vetvén magát, „mint ama könnyű köd for
gó szél előtt,“ nagy hirtelen eltűnt a’ vásár
ból, a’ kárvallottak’ kurjongatásit messze há
ta megett hagyván.

„Ezentúl finomabban fogjuk űzni mes
terségünket“ gondolá Csiga, mint a’ szabad
ra kijutott, mert tarkója még fájdalmasan 
égett, ’s a’ pinczei kék foltok csak lassan 
tünedeztek.

Meg kell itt jegyeznünk, hogy Csiga 
Márton magas, száraz, halavány ember volt,
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eleven barna szemű, nagy tömött dereske üs
tökkel homlokán , ’s öltözete: kék nadrág1, 
sárga mente, zöld dolmány. Mint úri lovag 
a’ merre já r t , mindenütt szívesen fogadtatott 
vendégül, becsületes jó képe lévén ajánló 
levele. Örömest hallgatták tréfás beszédeit,
’s néha vakmerő volt saját történetét is elbe
szélni , melly m i n d e n k i n e k  olly rendkívül 
tetszett, hogy igen Óhajtották a’ furcsa hős
nek ismeretségét, melly azonban sokszor drá
gába került, itt egy arany kupa, amott egy 
ezüst tá l , vagy más drága szer veszvén el 
a’ gazdag asztalokról. Mindazokat Csiga sze
degette fel ’s örök emlékül megtartó magának.

De szerencséjének, úgy szólva, virágá
ban utói érte a’ honvágy. Eszébe jutott sze
gény siránkozó neje, ügyefogyott gyermekei, 
’s most már valódi eltökélt szándékkal haza 
felé indult. Útja nem csak szerencsés, de kel
lemes is volt. Az ifiú tavasz hévvel öleié a’ 
menyasszonynyá öltöztetett földet, az erdő
magány’ álmait madár- és patakzaj zengék 
és suttogák el a’ késő vándornak. ’S ezen 
boldog vándor Csiga Márton úr volt. — Baj! 
hogy az erdő’ kellemeit mások is ízlelték. 
Egy csapat útonálló fülelt a’ zöld lombok 
a la tt, ’s az elandalodott Csiga körül villám- 
gyorsasággal egy nem kívánatos koszorút 
kerített. „Erszényedet vagy szemedet!“ dör- 
gütt egyszerre hat pokoltorokból. De Csiga 
hamar feltaláló magát. „Sem szememet, sem 
erszényemet, ti gazemberek!“ kiálta önér
zéssel ; „hol hallottátok, hogy holló kivájta 
volna hollótársa’ szemét? A’holdvilágra mon
dom, hátrább! vagy összegázollak.“ ’S ezen 
czélirányos beszéd után leszökék lováról. 
„Tartsd lovamat, gaz kölyök! szóla egy szur- 
tos ficzkónak, ’s a’ szemlátomást meghök
kent rablókhoz egy kimerítőbb beszédet in- 
téze, mellyben saját viszontagságait szóról 
szóra előadá. A’ beszéd megtevé hatását. 
Elragadtatva kiálták őt vezérüknek ’s enge- 
delmet fogadónak minden parancsinak. De 
Csiga józan szerénységgel mérsékelé a’ vá
ratlan szerencsét, ’s vezér helyett orgazdá
nak ajálkozott. Igen ! ’s az orgazda bőven ’s 
boldogságban élt családjával, mellyet a’ leg
nagyobb nyomorúságból ismét magához vön.

Egy kis völgyi lak állott az erdők kö
zött, mellyet setét tekinteti; férfiak látogató
nak meg, kiket ingyen, ’s busáson kelle meg
vendégelni, noha üres kézzel jöttek, ’s gyor

san és titkon odább segíteni, vagy elrejteni, 
ha szorult a’ kapcza. A’ ház’ bősége azonban 
mintegy apadatlan forrásból látszék helyre? 
állni, sőt a’ gyarapodás naponként szembe
tűnőbb lön. — Ezen kis lak Csiga Mártoné 
volt. Itt élt ő a’ világtól ’s annak zajos örö
meitől elvonulva, titkos foglalkozásinak tel
jes divatjában. ’S még is, ki ne csodálkozzék 
a’ bal fordúlaton, egyszer csak azon vévé 
magát észre, hogy akasztani viszik.— De er
re egy borzasztó tévedés szolgáltain okot, és 
alkalmat, mellynek története következőleg 
jegyezteték fel írástudók által ’s kikiáltatott 
a’ törvényfa mellett.

(Váge következik.)

A? müszorgalom.
Az oktatót mulattatóval olly szépen egybe

kötni tudó, ’s honfeleinek a’ lepel nélkül fájós 
igazságot, burokkal mérsékelve, olly elmésen ele- 
jökbe terjesztő Bxüwer egy helyt azt mondja, 
hogy minden nagy nemzetnek a’ „nagyság“ fe
lől sajátszerü alapelve van. Illyen alapelv Fran- 
cziaországban a’ dicsőség, Amerikában a’ sza
badság, Angolországban a’ munkásság iránti sze
retet. Ezen utolsó legbiztosabb ’s legmegfogha- 
tóbb elve marad mind a’ háromnak; mert dicső
séghez jut dühhel keresés nélkül, és szabadsá
got kiván, hogy fennállhasson. —

Világos, hogy mihelyt azon nemzeti tulaj
donság, melly által valamelly nép kiváltkép nagy- 
gyá lett, fölfedeztetik, azt nem lehet eléggé meg
erősítenünk, nem eléggé fölébresztenünk. Ekkor 
minden terjedést gátló korlátot lerontanunk, min
den , azt téveszthető vagy akadályozható alap
szabályt előre látnunk, ’s jókor meg kellene sem- 
mítnünk. E’ tulajdonság ama’ vestai tűz, mellyet 
éjjel nappal lobogva tartanunk, ’s minden bol
dogságunkat ezzel összekötésben lenni kellene 
gondolnunk. Ha tehát hatalmunk’ elve az ipar: 
sohasem lehetünk annak minden akadálytól vé
désében, soha annak hatásköre’ szélesítésében fö
löttébb buzgók. — Ez olly igazság, mellyet kor- 
mányférfiaink *),a’ dologkerülést előmozdító sze- 
gényi törvények, valamint a’ szorgalom’ idegeit 
ketté szelő kedvezések, megszorítások, pátensek 
és egyedáruságok által minden esetre gondosan 
ápolták és neveltek.

Hogy Micromegas minket utolszor meglá
togatott, különös látványtól lepeték meg. Hosszat 
terülve a’földön, dús gyümölcskert közepeit, egy 
óriást láta. Tagjait lánczok, mellét súlyos nyo- 
madékok terlielék. Az óriás furcsa erőködéssel 
küzde illyes megszorítások ellen, ’s vonaglásai 
annyira megrendíték a’földet, hogy néha a’ kert
beli fákról jókora mennyiségű gyümölcs liullado-

•) Term éazcteion A ngliáról ázol a* egcsa cziik .
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rótt le. A’ lakosok körösleg állva fölkapkodák a’ 
lepottyant gyümölcsöket. Esek mindazaltal ko- 
ránsem valának az egész néptömegnek elegen
dők; és a’ legékesebbek igen szembetűnőleg ful- 
lászkodának azokra , kik szerencsésebbek lévén 
többhöz jutottak. A’ szánakodó Micromegas a’ 
tolakodókhoz közelítvén igy szóla:

,,’S liát ki vagy te legboldogtalanabbika az 
óriásoknak?“

„Ali!“ feleié az óriás „nevem műszor -  
g a 1 o m ; ’s én vagyok apjok e’ hálátlan magza
toknak , kik engem lebilincseltek, hogy szabad
ság utáni küzdésem nekik valamellyes gyümöl
csöt rázzon e’ fákról.“

„Ura in segíts !“ szóla Micromegas „milly 
szertelen mei-ények;“ — „De“ a’ sokasághoz 
fordulva igy folytatá — „nem látjátok-e barátim, 
hogy atyátok, békóktól menekve, hatalmas kar
jaival a’ fák’ ágait elérhetné, ’s nektek annyi 
gyümölcsöt szedhetne, mennyire sziikségtek van. 
Például: tegyetek próbát, ’s oldjátok e’ lánczot 
karjáról.“

„Buta te ! tönkre Jutandnánk , ha ezek 
megszűnnének.“

E’ pillanatban egy sereg öregecske asszony 
érkezék mákonnyal tölt iszonyú csészével, melly 
a’ szánandó óriás’ torkába üritteték.

„Mi gutát jelentsen ez ?“ kérdé Micromegas.
„Nem nézhetjük atyánkat illy hatalmas 

küzdésben vajúdni,“ felelék a’ jámbor anyács
kák, „azért nyújtunk neki mákonyi, ez meg
nyugtatja őt.“

„De ez ital által csakakadályoztatika’gyü
mölcsök’ rázásában; 's nektek azután éhen keli 
halnotok — iegaiább a’ mákonytól kíméljétek 
meg.“

„Vad szörny!“ mondák iszonnyal a’ nők, ,,a’ 
szegény! törvények’ nyakára akarsz-e hágni ?“

„Gyermekeim,“ nyögé mintegy vég vo- 
naglásában a’ szegény óriás, „mindnyájatok’ 
táplálására, mit lehetett, elkövettem; gyümölcs, 
Hálátoknál ötvenszer több emberre is , a’ kert
ben elég van; de ti önmagatokat rontjátok azon 
igazságtalanság által, mellyel apátokat telietle- 
nítitek. Szándéktok irántam jó — küzdéseimre 
szánakozva néztek — azonban szabadságba tétel 
helyett e’ jó asszonykák álomba kiváltnak rin
gatni. Bízzatok a’ természet és józan észben, ’s 
ha e’ kert valaha elenyészenék, újat fogok 
számotokra ültetni.“

„Természet és józan ész, kedves apánk,“ 
kiáltának a’ gyermekek — az ég őrizzen min
ket ez újon-sült nevektől — hadd bizzunk a’ 
tapasztalásban, de nem a’ tlieoriában és für- 
készetben (speculatiobanj 1“

Ekkor reá rohanónak azokra, kik a’ föl
kapkodott gyümölcsökből evének. A’ támadást 
azok tevék, kik az utólszori rágáskor mihez sem

jutának. Micromegas pedig olly hamar mint le
itete eltávozék; mert nyilván átlátá, mikép ha 
az óriás még tovább bénnitva heverni kényte
lenül, könnyen megtörténhetik, hogy a’ legtöbb 
gyümölcsöt kapottakat a’ többiek’ irigysége ’s 
éhe kirabolandja.

Ssencsy Imre.

E g y v e l e g
— A’ t h u g o k .  — A’ kir. ázsiai társaságban nem 

rég egy értekezés olvastatott fel a’ t k u g o k r ó 1, a’ 
gyilkosok’ és rablók’ egyik’ felekezetűről , kik phan> 
sigarok’ ’s badhekek’ neve alatt is emberi emlékeze
tet haladó idő óta űzték mestcrségökel Indiában. A’ 
szerző ,  Reynolds hadnagy, a’ hyderabadi residens’ 
meghagyásából fogott ezen gyilkosok’ felfódözéséhez 's 
meglehetős szerencsével.

A’ thugók’ czélja ragadomány, ’s eszközük, azt 
megszerezhetni, gyilkolás. Soha sem rabolnak, hogy 
előbb áldozatjokat életétől meg ne fosztanák, de so
ha sem is ontanak vért, mivel a’ zsiuegelést használ
ják. Soha sem forditnak erőhatalmat arra , hogy ál
dozatjokat kezeikbe kaphassák, hanem olly ember’ 
közbenjárásával élnek , ki gyakorlott nyelvvel b ir , ’» 
elcsábitják az utasokat, kik akkor fojtatnak meg, mi
dőn legkevésbé sem várják, midőn asztalnál ülnek, 
vagy barátságos beszélgetésekbe merülvék. Minden je
lenlévőt egy pillantatban ölnek meg, ’s azzal kérked
nek , hogy ezt olly hamar teszik , hogy egyik sem ve
szi észre a ’ másik’ sorsát.

A’ thugok igen babonásak , ’s tetteikben jelen
ségekben vizsgálódások által vezéreltetnek, mellyek 
közál néhány hasonlít azokhoz, mik ezelőtt Európá
ban divatoztak. Ha kígyó csúsz keresztül valamelly 
thug’ u tján , ki gyilkosságot akar elkövetni, úgy az 
áldozat ezen pillanatra meg van mentve, ’s az utas 
néha több napigtau szinleg barátságosan kísértetik , 
mig kedvező jel nem mutatja magát. A’ thugok’ szer
kezete egy a’ legnevezetesb körülmények közül, rendsze
rökre nézve. Ők a’ legbensöbb összeköttetésben álla
nak egész indiaszerte egymással , ’s mindenik csapat 
közli a’ többivel, öt talán követőkkel, azon útat, 
mellyre indú l, ’s azon következményeket, meliyekhez 
jutott. Ezen közlemények’ nagy részéi vallásos koldu
sok által szokták tudtúl adatni, kik az egész tarto
mányt bckalandozzák; a’ másikat csak ő elüttök is
meretes jelek által. H ajlékaik, mellyekben laknak, 
különös alakúak. Ila az út kétfelé válik , a’ thugok 
mindig egy jegyet csinálnak, tudatásául annak, a’ 
mellyikct választották.

A’ vagyon, mellyet ezen emberek szereznek, 
nagy, de mindenkor ismét hamar elharácsoltatik ki
csapongásaik ’s fényűzésük által.

Lchetlen kiszámitni, mennyire terjedt el e’ gyil- 
kolási rendszer Indiában , de még is képzelhetni né
mileg a’ thugok’ azon vallomásából, hogy több mint 
100 emberből álló csapatot kisértek ’s naponként tíz 
húsz személyt öltek meg.

SiyomatiU Rutlúu, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel«
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K eskeny mezei ösvényen ballagdogáltam; 
a’ zajongó város’ teiltet lerázva édes nyuga
lomba csöndesültek öszve gondolataim; a’ 
világ nyugvó vala, ntillyen egy nyári déles
ten lehet, mikor reggel az egész vidék bő
ven megharmatoztaték.

Mondhatnám, gondolat nélkül haladtam 
előre, de azért ürességet nem tapasztalék 
magamban; a’ gondolkozás’ helyét az élezés 
híven pótolta.

Teljes harmóniája belsőmnek visszara- 
gyogtatá szivemben a’nyugvó természet’ képét.

A’ lebucsúzó, vagy inkább a’ hegyek 
mögé vonuló nap’ fehér sugarai, az ég’ mo
solygó kéke, az ormok’ zöld erdői, mind 
ünnepi csöndességükben, nem kitörő, de an
nál mélyebb kéjben ringaták szívháraimat; 
’s én érzék valék, csupa érzék; mindent lá
tó , mindent, még a’ csöndet is , halló; de 
agyam’ ereje elzsibbadt, ’s uraságát az ér
zékek között osztá föl.

Ezen figyelmetlenség közben csekélység 
vonta magára figyelmemet.

Egy olly dolog, mellyet sokan megné
zésre sem akarnak méltatni, mellyet tápodul 
nem testeinek, melly azonban életforrás eze- 
rek’ számára ’s bölcselkedés’ kútfeje a’ bölcs 
előtt.

Nélküle vadként kóborolná be az embe
ri nem a’ népesedéshez nem jutható földet, 
sőt alig létezhetnék, vagy csak igen bajo
san , és így is miveltség, csínosodás nélkül; 
mellette ’s általa pedig megnépesednek a’ 
vadonok, fölvirágzanak a’ világrészek, épít
ményekkel telnek el a’ folyamok sőt tenge
rek , díszlenek a’ ínívek, boldogítnak a’ tu
dományok , kellemessé lesz az é let, ’s az 
ember ollyanná fejük, miilyenné alkatújánál 
fogva kifejlődnie kell.

’S ezen csekély dolog, melly a’ nagygyá 
tevés ’s a’ boldogítás’ ezer csiráját hordoz
za magában, érdeméhez képest milly csekély 
figyelemre méltaíik ! A’ hódítók megvetve 
szoktak reá tekinteni, — mint általában az 
emberi gőg a’ földet is meg akarja vetni, 
ezen jó anyát, az életforrást, ezer gyönyör’, 
ezer kéj’, ezer boldogság’ adóját; — a’ tör
vényhozók ritka honban voltak igazságosak 
iránta, — mint általában a’ törvények’ igen 
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sokfelé a’ tett hódításnak többé kevesebbé 
erőszakos és szembetűnő liullámzatai, csak 
áldott szélcsend ’s időbéke, vagy szeren
csés ellenszél által csendesülendők le ; — 
a’ tudósok gyakran és többnyire figyelmet
lenül vonultak el mellette, tapodva mentek
át rajta.......  Igen! — de ők akkor az egret
vizsgálták, ’s arról elmélkedtek: teliet-e a’ 
Syrius ötvenezer esztendő alatt észrevehető 
mozgást végetlen pályáján ? — ’S illyenkor 
nem engedhető-e meg akárkinek, hogy lá
ba alá ne lásson?

Van azonban egy osztály az emberi tár
saságban, melly a’ mondott vádak alól ki
veendő , melly azon megvetett tárgyat gond
ja alá fogadta, melly annak apró részeit, ki
csinyke szemeit öszvegyüjti, melly alkalmas 
földet készít alája, azt miveli, az ősznek 
esői által szép zöld színbe borulandót, mely- 
lyen a’ tavasz’ melege hullámzó gabona-ten
gert fog virágoztatni.

A’ gabona pedig biztosítja az életet! 
Sőt száz gabona-termesztő más száznak ké
pes élelmet szerezni. És ezen más százból 
kerül ki a’ művész, a’ tudós, a’ bölcs, a’ 
törvényhozó, az igazgató ’s minden egyéb 
a’ végetlenségig. És amaz az alapépület, 
mellynek ingadoznia sem szabad, hogy a’ 
reá építetteket fölfordulás ’s rombolat’ veszé
lye ne fenyegesse.

Ezen csekély dolgot pillantám meg ös
vényem’ szélén, — egy magányos búzasze
met , szép barnasárga teltségében, a’ sárga 
tarló’ szomszédságában, még veréb által meg 
nem pillantottat. Gondolat villámlott agya
mon keresztül, sőt gondolatok kezdtek fe
jemben keringeni, hasonlók a’mondottakhoz. 
— Azóta pedig többször gondolkoztam a’ do
logról ’s kutatgatás után többeket is mond
hatok róla.

A’ füvek és fák’ sok ezerével ékesíté 
ki földünket a’ természet, és nincsen olly 
tág , olly nagy elme, melly a’ növényorszá
got, minden nemeivel és fajaival, magába 
tudná foglalni; valamint nincsen szem, melly 
a’ virágok’ tarkaságába, az első mohóskodás 
mellett belé nem unna. Ezen csinos lény
ország különféle oldalról ’s százféle szem
pontból tekinthető. Mennyi czikkelyt nem 
vesznek belőle a’ kereskedők, hányat nem 
az orvosok; mennyi nem szolgál alapul sok 
művészetben, és hány van, mellyet az embe

ri nem alig nélkülözhetne, míg számtalan 
pedig csak gyönyörűségeire szolgál, kerté
ben és mezőségén illatozva, csermelyei’part
já t díszesítve — ’s tán gondos mélieinek méz
anyagot is adva.

Sokszor elmondaték már, hogy ugrás 
nincs a’ természetben ; — a’mi nehezen tagad
ható. A’ mi szép növényországunkban sincs 
különben a’ dolog. Már a’ mellett, hogy or
szágunk’ alsó lényei az állat-királyság’ szin
te alsó lényeivel egész a’ meg nem kiilön- 
böztethetésig öszvesarkalnak, egyénei (in
dividuum ) szinte fokozatosan követik egy
mást, és lánczszemekként kapcsolódnak egy
máshoz , de nem kettesével és hármasával, 
hanem bokrosán, ’s úgy szólván , sugarak 
gyanánt indulva ki azon középpontból. Az 
egészet egy szép tájképpel hasonlíthatnám 
öszve, mellyen a’ tárgyak nem összeso
rozva állanak, hanem elmésen csoportoza- 
tokba gyűjtve, mellyek már egymás között 
bizonyos rokonsági viszonyt tartanak, egyé
neik pedig a’ csoportozat’ bélyegét többé ke
vesebbé tökéletesen bírják, ’s a’ szélsők a’ 
közel eső csoportokba át is látszanak vágni.

A’ növényország’ illyen csoportozatait 
c s a l á d  névvel ajándékozák meg, ’s egypár 
száz illyen család az egész végetlen ország’ 
lényeit képes magába foglalni.

Ezen családok’ akármellyikéről sokat és 
részint igen nevezeteset lehetne mondani, de 
ez, jelen sorokban, nem czélom. Itt, első 
képzeleteimhez és mondásaimhoz híven, csak 
egyetlenegy családra terjeszkedem ki, arra, 
mellybe a’ népeket tápláló ’s kitartó gabona
szem tartozik, azon csekélység, mellynek 
következése világszertei, melly nélkül az 
orosz olly kevéssé létezhetik , mint az éj
szakamerikai.

Ezen család az úgynevezett polyvás 
füveké. — Ne várj benne semmi ragyogást, 
ne valami sokat hirdető külsőt, ne jegye
ket, mellyek család-társain való uralkodá
sát fenszóval harsogíatnák. Egyszerűek az 
ő egyénei, termetre nem merkőzhetok a’ töl
gyekkel, fenyvekkel, cziprusokkal, ezédru- 
sokkal; színre elpirulok a’ szegfű, a’ liliom, 
a’ tulipán ’s a’ rét’ vagy hegy’ ezer teremt
ménye előtt; illatra hátramaradók az ibolyá
tól, narczisztól, nem említve több másokon' 
kívül az orr’ kedvenezét, a’ rózsát. Minő te
kintete van egy kicsinyded gabonaszálnak a’
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ma (Tasija meredt nyárfa mellett, ’s az apró- 
dad, jelentés nélküli virágai köles hogy ha- 
sonlíttassék öszve a’ teljes virágában álló al
ma vagy baraczkfával ? — És még is ezeké 
a’ koszorú amazok fölött.

A’ csekélységet szaporasággal , nagy 
szám által szokta pótolni a’ természet. így 
százanként legelnek a’ zergék, míg magá
nyosan leskelődik zsákmánya után az orosz
lán; minden elefántra egész julinyájat szá
míthatni ; az egyes ölyv csapat-galambokból 
’s a’ magányos karvaly seregélyek közűi va
dász és ragadoz. A’ bogarak’ csekélysége és 
szaporasága pedig a’ kondoré mellett, ’s a’ 
keringek’ végetlen pezsgése a’ mélység’ ször
nyetegeinek , a’ czeteknek, csekély számá
hoz képest szembetűnőbb, mint hogy bővebb 
rajzolatot kívánna. Hasonlón van a’ dolog 
a’ polyvás füvekkel, mellyek millió ’s millió 
egyénekkel borítják el a’ földet, míg a’ ba
nana , honában, Keletindiában is rilkábbság 
gyanánt csodáltatik.

Mennyire áll valami lény-faj’ enyénei- 
nek száma rendes viszonyban annak minden 
éghajlat-alatti tenyészhetésével, világos és 
legtagadhatlanabb példát mutat reá az em
beri nem, rnelly ugyanezen tulajdonságá
nál fogva ezer millióra föl tudott egyénei’ 
számában emelkedni. Minő sokat nem tehe
tünk tehát a’ polyvás füvek’ családjabeli e- 
gyének’ számáról fö l, mihelyt azt meggon
doljuk , hogy e’ család’ birtoka a’ föld’ min
den övére kiterjeszkedik, ’s csak az örökös 
jégnél szakad meg, hol az egész növény
életnek határa van. Nem egy nemnek egy 
faját láthatni itt ugyan, mint a’ földnépesí
tő embereknél, kiket mindeddig a’ fő véle
mény csak fajtákra oszta föl, hanem szá
mos nemet, még számosabb fajokkal ’s föl- 
számíthatlan egyénekkel. Sőt a’ polyvás fü
vekben egy egész kis növényvilágot láthat
ni , fölosztottat a’ nagy föld’ egész színén, 
úgy hogy minden égal neki megfelelő neme
ket és fajokat kapjon. így míg a’ mi boldo
gabban mérséklett egünk’ alja búzával van 
áldva, addig a’ hidegebb égal rozsot ’s még 
fölebb csak árpát és zabot ad ; míg el
lenben a’ dél ’s a’ forróbb ég rizs-kedvelő, 
rizs-termesztő.

Ha a’ polyvás füvek’ kiterjedését vizs- 
gálólag be akarnék járni a’ föld’ színét, a’ 
mondottak szerint, igen csekély rész lenne

kihagyandó a’ száraz földből, a’ jégtenger’ 
legtávolabb szigetei’ partjait ’s egyáltalában 
a’ tengereket kivéve , mellyek családunkból 
egy fajt sem termenek. Spitzbergának örök 
havu, barátságtalan földén a’ csekély számú 
növények’ egyikét a’ j e g i-tipp an (Agrostis 
algida) teszi, ’s Lapország’ szigorú mezősé- 
gein, közel a’ 70. fokhoz, már eke hasogat
ja a’ földet, ’s a’ munkát (nem különben mint 
Tátránk’ sok ágai között) zab és árpa jutal
mazza meg. És ezen, a’ mi ínyünknek épen 
nem kedves gabonafaj, Norvégia és Svédor
szág’ éjszaki részén , Szibériában ’s Skótor
szág’ hegyei között az élelem’ fő részét te
szi , míg a’ rozs az említett országok’ déli ré
szeiben, Dániában, éjszaki Németországban 
’s délibb Szibériában már kellemesebb kenye
ret ad az emberi nemnek. A’ melegebb Eu
ropa, hova Németoszág ’s Skótia’ egy ré
sze, Anglia, Franczia- ’s Magyarország, Kri- 
mia, Ásiában pedig a’Kaukázus’ tájéka, kö
zép Ásia’ némelly tartományaival tartoznak, 
búzakalászok szoktak megsárgulni, áldást 
és bőséget terjesztve mindenfelé, nem keve
sebbé hízelkedve az ínynek, mint hatalmas 
ellenszerül szolgálva az éhségnek.

Bőven látható nálunk, mind kiin a’ ter
mészetben , mind gyakorta asztalainkon is a’ 
minden eddig említett gabonáknál jutalma- 
zóbb tengeri (kukoricza ), melly nagyságra 
’s idomai’ szépségére is sokkal föliilhaladja 
az előbbieket. Ki nem gyönyörködék még 
széles, de még is vonalidomú zöld levelei
ben ; ki nem bámulta czímer gyanánt a’ te
tőre fölállított hímvirágait, ’s ki nem leste 
kíváncsian szemeinek teljesedését ? És dél
felé az olasz- ’s spanyoloknál, a’ török föl
dön, Asia’ nagy részén, kisÁsiától Perzsián 
’s Arábián keresztül egész India’ éjszaki ré
széig , valamint egész Afrikában még nagyobb 
divatban áll a’ tengeri-termesztés, azon ame
rikai növényé, melly az új világ’ forró ege 
alatt fő tápláléka az embereknek, ’s viszo- 
nyilag legkiterjedtebben miveltetik.

A’ tönkölyt, hajdinát (tatárkát), a’ kö
lest, több más emberi éleimül szolgáló ne
mekkel együtt, meg sem említve, hátra van, 
hogy azon ide tartozó növényről szóljak még, 
mellyről apró fehér magvainak első meglátá
sakor senki sem állítaná, hogy viszonyilag 
legtöbb embert táplál a’ föld’ kerekségén. Ez 
a’ rizs, mellyel már déli Europa él, melly 
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Afrikában a’ tengerivel súlyegyent tart, ’s 
noha Amerikában a’ meleg tájakon sincs fö
lötte elterjedve, de annál közönségesebb e- 
gész déli Ásiában, elkezdve a’ nyugati par

toknál ’s mindegyre kizáróbban uralkodva 
a’ keleti partok felé, míg végre Cliinában 
száz millióknak fő eledelévé lesz.

És ki meri tagadni, hogy az emberi táp- 
lálat’ tekintetében eddigelő legfontosabb cse
kélység a’ rizs; — valamint ki tagadandja 
azt, hogy az almák, körtvélyek, dinnyék» 
ananászok ’s a’ gyümölcsök’ minden nemei, 
igen könyüek maradnak, ha a’ gabonafa
jokkal tétetnek mérőserpenyübe ; és ezen 
igazság nem lesz-e annál meggyőzőbb, ha 
meggondoljuk, hogy a’polyvás füveknek mind 
szénájával, mind magvaival az állatok’ nem 
kis része tápláltatik — ’s mi az emberre néz
ve annál nevezetesebb — épen azon állatok 
tápláltatnak vele, mellyeknek húsát ő ízle
tesnek ’s ennélfogva kivánandónak találja. 
Fölösleges ezeket nevenként előhoznom, két 
szú elég a’ dolog’ eldöntésére, hogy t. i. az 
emlősek közül ide számlálandók az úgyne
vezett k é r ő d z ő k ,  a’ madarak közül pedig 
a’ t yúk f é l é k ,  — mert nem hiszem, hogy 
volna valaki, azon igazságban kételkedő, 
hogy az ökör, vagy általában szarvas-mar
ha, a’ szarvas, őz, a’ zergéknek fajokkal 
igen bővelkedő neme, a’ kecske ’s a’ juh, a’ 
madarak közül pedig a’ tyúkok, fáczánok, 
a’ többféle fajdok, fiirjek, foglyok, pulykák 
és galambok, mint csupa fűmag-evők, asz
talaink’ tekintetében, többi emlős vagy ma
dár-társaik között legfőbb szerepet játsza
nak, míg azt egyszersmind megjegyezhet
jük, hogy általában a’ fümag-evő madarak, 
akármellyik rendbe tartozzanak, legjobb hú
snak.

És így láttunk egy növénycsaládot, melly 
egyszerűsége miatt hamarjában a’ szemet is 
alig vonja magára, melly a’ pompás pálmák
kal nem vetekedhetik ugyan, sem meglepő 
tekintet, sem használatának sokoldalúsága 
álta l; azonban kiterjedésre végetlenűl fölül
múlja azokat; — ’s mi, nem pálmák’ liazája- 
beliek, dicsekedésiil még azt is hozzá tehet
jük, hogy az emberi miveltség, a’ földi létei’ 
ezen maximuma, nem a’ pálmák’, hanem a’ 
gabonafajok’ mívelésével látszik kezet fogni.

És ezt meggondolva, mellyik magyar nem

tekint, lelkében örvendve, keresztül „temér
dek Hunnia’ térségén ? “ — De

E’ nagy csekélységről leg-yen ez elég !
Vajda.

Csiga ßlävton’ viszontagságai.

V á g e .

„Későn és fáradtan egy kopott kék men
téj ü utas jött egykor a’ magányos völgyi 
lakhoz ’s éjjeli szállást kért. A’ gazda egy 
ferde pillantással keresztül látá az embert ’s 
domború tüszőt fedeze fel a’ kopott kék men
te a latt, ’s a’ tüsző’ kedvéért megadd a’ szál
lást. A’ szállás egy elhagyott szűk kamara 
volt a’ ház’ végében, rósz repedezett ajtóval 
’s egy gömbölyű ablakkal, mellynek rongyos 
lantornáján kénye szerint ki ’s bejárt a’ szél. 
Benne egy alacsony lésza ’s egy a’ falhoz 
támasztott háromlábú asztal volt a’ bútor, ’s 
ez utóbbira raká le vándorunk ruháit, tü
szőjét az ágyba feje alá tevén. Mind a’ mel
lett, hogy fáradt volt, nem tudott alunni. Hi
hetőleg a’ ház’ magányossága, az erőltetett 
csend belsejében ’s a’ gazda’ vészjósoló te
kintete nem liagyák alunni. ’S im más felől 
jött a’ veszedelem. Az ablak körül motozást 
hallott, majd, úgy tetszék, egy kéz nyúla 
he a’ szakadt lantornán, kinyitá az ablakot, 
’s rövid kapaszkodás után lassú suhanás kö
vetkezek. Az útas már ekkor az ágy alatt 
fekiitt. Az új vendég egyenesen ’s minden 
készülődés nélkül ágyra veié magát, ’s né
hány perez múlva hangosan hortyogott. Az 
utas kínos tanakodásban szorongott az ala
csony ág-y alatt. Ekkor mécsvilág hala be 
az ajtó’ repedésein, majd suttogás ’s hallga
tózás közben e’ szó hallatott „aluszik! “ most 
lassan megnyílók az ajtó ’s két mezétlálios 
ember suhant az ágy felé. Az alvó rövid 
küzdés ’s elnyomott kiáltozás után megfojta- 
tott. „A* tüsző nincs ruhái között,“ monda 
most kissé fennebh hangon az egyik mezét- 
láhos , ki az asztalon keresgélt. , Feje alatt 
van, ‘ monda a’ másik, kinek szavában az 
útas gazdájára ismert. Most még egyszer 
az ágyhoz jöttek mind ketten, felvont lélek- 
zettel hallgatóztak egy ideig. „Meghalt,“ 
mondának rémes megnyúgovással, ’s elvivék 
a’ tüszőt feje alól, magok után zárva kívül-
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röl az ajtót, midőn eltávoztak. Az utas ir- 
tózattal búit elő az ágy alól, mellyen eery 
holt emher fekiitt , nyakába veté hirtelen 
mentéjét ’s nagy hajjal átfúrta magát a’ kis 
körű ablakon , hol hihetőleg1 karcsú szoba
társa könnyen suliana be, ’s elsiete a’ ve
szélyes háztól.

Setét vala az éj ’s a’ ház zajtalan. Csu
pán a’ pajta’ kapuján hatott ki egy kis vi
lágosság. Ott ült fákla’világánál a’ gazda 
egyik szolgájával, ’s Merített ponyvára egy 
vaskos tüszőből arany ’s ezüst pénzeket ol
vasgatott elő. Rósz lelkiesméreüikön kívül 
egyedül az éjfél’ kísérletes csende volt ta- 
nújok, midőn a’ kapu halkan betolaték ’s e- 
löttök állt kopott kék mentéjében a’ kirabolt 
vándor. A’ két czimbora hajborzadva hök
kent vissza a’ holtnak vélt embertől, csak 
akkor jövének némikép észre , midőn a’ ki
rályi őrcsapattól, mellyet az útas szerencsé
jére épen úton talált ’s magával ide hoza, 
mint rablók és gyilkosok elfogatának, kezük 
szíjakkal hátra kötöztetvén. Nem tagadha- 
ták a’ rablást ’s a’ szándékolt gyilkolást; 
melly, mint most hinni kezdék, nem sike
rült. — De most következék a’ legiszonya- 
tosb. A’ két gonosztevő bekisérteték fákla- 
világnál a’ kis kamarába, ’s ott fekiitt a’ 
megfojtott ember, borzasztóan kimeredt sze
mekkel ; nyakán és arczain szederjes kék
foltok.............  A’ megfojtott ember a’ házi
gazda’ tulajdon fia volt, ki estennen szom
széd falubeli kedveséhez szőkék, ’s onnan 
visszatérve, hogy zajt ne csináljon az udva
ron, az ablakon által ezen elhagyott kama
rába vonult. A’ gonosz atya tulajdon gyer
mekét fojtá meg.

Halljátok, nép és emberek 1 itt áll a> 
gonosztevő Csiga Márton, orgazda és gyil
kos, ki most, érdemlett büntetésül ’s mások’ 
rettentő példájára , a’ törvény’ és igazság’
nevében kötél által ki fog végeztetni.“ -----
Eddig a’ történet.

Most tehát tudjuk, miért köttetett fel 
Csiga ; de úgy tetszék, mintha lába még a’ 
földet érintené, ’s nyakán a’ kötél nem szo
rítaná el minden lélekzetet. Az életből még 
egy kis eszmélete maradt, de csak annyi, 
hogy kimondhatatlan kínjait érezze. Érzet
te a’ halált ’s nem halhatott meg. A’ bakó, 
egyik titkos czimborája, néhány perez múl
va levágá őt az átkozott fáról; de reá néz

ve ezen néhány perez’ kínaiban évek’ millió
ja volt.

Midőn eszére tért, magát teljes bátor
ságban czimborái között találta fel, egy lator 
barlang előtt. A’ czimhorák nem örvendetes új
ságot mondának neki. Felesége bújában fia 
után halt, leánya a’ klastromot választá me
nedékül. — „így jó, gondolá Csiga borzasz
tó hidegen, most magam’ ura vagyok; de 
ezen szövetségtől meg kell szabadulnom.“ — 
’S megszabadult. Egy egészen ismeretlen 
tájra vonult el az ország’ széle felé, annyi 
pénzzel, mennyit egy hátas ló vihetett. ’S 
e’ pénzt czimboráinak rábízott kincseiből or- 
zá e l , midőn azok távol rabláson valónak.

Új lakhelyén úgy leljük őt fel, mint füg
getlen embert, kinek bő vagyona, józan vi
lágos esze, feddetlen magaviseleté nagy te
kintetet szerzőnek. Nem sokára bíró-válasz
tás jött ’s a’ sors őtet érte. Most már leg
főbb fokán vala vágyainak; mert úgy Ilivé, 
eddigi baleseteit a’ gazság’ ösvényén, csu
pán ügyetlenségének , durva fogásainak ’s 
alacsony helyezetének kell tulajdonítania ; el
lenben-most bírája mások’ tetteinek , élet’, 
vagyon’ ’s becsület’ ura, fölül vala, úgy vé- 
lé, a’ törvényen ’s emberek’ ítéletén.

Azonban a’ sok keserű tapasztaláson 
okultat most azon bölcseség vezeté, hogy 
csínéit a’ legszabályszerííbb igazság’ színébe 
tudta öltöztetni. Ajándékot nem fogada el, 
ha ügyetlenül adták ; közliáborodásban hara
got és halált villámlott a’ gonosztevők ellen; 
de gazdag adományért kimenté, vagy meg
szöktető őket, mihelyt azt nyilvánosság’ ve
szélye nélkül teheté. Kihallgatott minden 
szegényt, tje örömestebb a’ szép folyamodó- 
nékat; mosolygások , nyájas Ígéreteik súly 
valának a’ mérleg-csészében. A’hatalmasok’ 
szavára pedig kivétel nélkül hallgatott, ’s 
honfitársai’ élete ’s vagyona, sőt az illethe- 
tetlen becsület is , gyűrű levének ujjain , 
mellyet megróliatlansága’ érzetében játszva 
forgatott el.

’S ez mind igen kellemes, igen boldog 
élet lehete, ha Csiga Mártonunkat, ki most 
magát Tiló Péternek hívató, egy rendkívüli 
tünemény nem háborgatná. E’ tünemény pe
dig egy magas, száraz, lialovány ember volt, 
eleven barna szemű, nagy tömött dereske 
üstökkel homloka’ csúcsán, kinek feltűnő öl
tözete’ színei: zöld, kék és sárga.
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Ezen úri ember arról váiloltaték, hogy 
egy szegény pórnak, ki őt éjjeli szállásra 
befogadó, lovait ’s gabonával terhelt kocsi
ját eltulajdonította. A’ vádat a’ szegény Már
kus tévé. A’ vádlott, magos száraz ember, 
iszonyatosan hasonló vala Csiga, most Tiló 
Péterünkhöz, ’s a’ mint vele szemközti állott, 
kikerülhetetlen szemeit jelentőleg arczára 
szegezve, úgy tetszék a’ lelke’ belsejéig 
megdöbbent bírónak, mintha saját megteste
sült lelkiösméretét látná maga előtt. Elkép
zelhetni , mint sietett a’ kárvallott embert 
tízszeresen is kielégíteni; irtóztató képmá
sának pedig halálos fenyegetés alatt meg
hagyó , hogy ezen vidék felé még csak kép
pel se forduljon többé.

A’ baj ennyiben el lett volna igazítva; 
de lelke előtt állott az ijesztő képmás, melly- 
nek vérfagylaló tekintete nem hagyá nyu- 
gonni. Már a’ megtérésről is gondolkozott; 
szegény, klastromba futott leányával ki a- 
kart békiilni; kegyes, adakozó lön; a’ sze
gények iránti kevély rátartását nyájasságra 
változtató; nem örömest monda ki kemény 
ítéletet; irtózni kezdett hivatalától; sőt ar
ról lemondani eltökélt szándéka lön. De 
még hivatalban egy istentelen büntét fölött 
kelle ítéletet mondania.

Nyílt törvényszék volt. A’ tanú egy 
kopott kék mentés ember, [szembetűnő bon- 
takozottsággal ruházatján ’s ijedségtől dúlt 
arczczal belépe, ’s vádat tőn egy gyilkosra, 
ki őt akarván pénzéért megölni, helyette tu
lajdon fiát fojtotta meg. — Az olvasó ismer
ni fogja a’ vádlót; ez épen azon kopott kék 
mentés útas volt, ki a’ magányos völgyi lak
nál éjjeli szállást kért. — A’ vádlott, kinek 
feltűnő ruhaszínei, kék, zöld és sárga vol
tak, egy magas, száraz, barna ember vala, 
rémséges képmása bírónknak, ki már a’ kék 
mentés vándortól is feldöbbenvén, most csak
nem holtra dennedett székében: üstöké fel
borzadva , elfordíthatatlan szemei a’ vádlott
ra meredten, kinek fagyos véroltó tekintete 
most még fenyítőbb volt. A’ gyilkos sem
mit sem tagadott, szavai mardosón hangzó
nak vissza a’ bíró’ kebelében; úgy tetszék, 
mintha lelkiösméretét hallaná fennszóval be
szélni, hidegen, kísértetileg, borzasztó iga
zán , ’s bár halkan, de olly liallhatólag, hogy 
a’ kő is megértené. A’ biró aléltan viteték 
ki a’ gyűlésből.

A’ gyilkos halálra itélteték. A’ biró 
azon gondolattal, hogy a’ halál megmenten- 
di ezen irtózatos ellenségétől, lassanként 
erőt veve öldöklő kínain, maga mondá ki az 
ítéletet, ’s midőn a’ vesszőt eltöré fölötte, 
úgy látszék, mintha szíve megkönnyebbült 
volna. De ezen pillanatban elhagyó őreit a’ 
vádlott, egy szökkenéssel a’ biró előtt ter
mett , ’s ezen szókkal: „te akarsz engem ha
lálra ítélni, te nyomorú ? “ nyakon fogván , 
háríthatlan erővel kirao-adá a’ bámuló gyű
lésből.

Egy pillanat, ’s túl az életen, túl a’ vi
lágokon az örök biró előtt állottának, kinek 
szemeiben a’ mindentudás’ sugára tündökölt. 
Csiga úgy tetszék magának, mint egy iiveg- 
mií, mellynek legbelsőbb redői, legmélyebb 
rejtekei, a’ bűnnek ’s rósz akaratnak minden 
titkaival tártan állanak a’ világ’ szeme előtt. 
Hallá a’ számadásra hivó égi kiirt’ harsogá
sá t, melly egy világot vala képes felverni 
sírja’ álmaiból; az ítélet’ napját látá feljőni 
rémitő világa’ özönében, ’s villogó fegyve- 
rü égiei között az igaz, csalhatatlan bírót. 
Egy örök pillanatát éré a’ megsemmisedésnek.

Az igaz biró bal felé intett, ’s ő két ka- 
lánfülü angyal által ragadtaték el a’setét or
szág felé. Már látá a’ kérlelhetetlen pokol’ 
vereslő lángjait, közöttük a’ kínzók ’s kin- 
zottak’ iszonyatos alakjait, ’s lialla fogcsi- 
korgatást ’s nyögéseket, mint egy egy fájda
lommal megrakodott szélvész. Tágas ’s fe
neketlen vala az iszony’ helye, mellybe ő 
egy magas szirtfokról néze le rémiiléstöl ki
aludt szemekkel; már szédült ’s hanyatkoin- 
lok bukó félben vala az örök kárhozatra, 
midőn egy hangos rikoltásra — fölébredett.

Bocsánat, drága olvasók! ezen igen sű
rűén , de talán most nem helyén kívül elkö
vetett csínért; a’ mi jó Csiga másképen Tiló 
Péterünk valóban álmodott, ’s ezen szép és 
rút dolgok ötét csak álmában érték. Annyi 
bizonyos, hogy nem csak becsületes ember 
volt, hanem annak is tudatott, miért is egy 
népes városban bírónak választaték. Válasz
tatása’ örömében pedig nagy vendégséget 
adott, ’s lön evés és ivás , határtalan! A’ 
megterhelt gyomor, ’s új hivatalának nagy 
és nyomos végig - gondolása, mi csoda, ha 
illy tarka bőrű álmokat szülének? Úgy tet
szék álmában , mintha kedves kandallója mel
lett elmélkedtében unalom szállna meg, az



unalom gondolatokat szült, rokonokat új hi
vatalával ; a’ gondolatok utólérhetetlen szel
lemi gyorsasággal ragadák őt életen és vi
lágokon által, ’s ki tudja, hol állott volna 
meg, ha a’ fenn megirt rikoltás fülébe nem 
zeng vala? A’ jótevő rikoltás pedig az éjjeli 
őr’ torkából eredeti, ki az új bíró’ tisztele
tére ’s részint hivatalbeli pontosságának be
bizonyítására, épen ablaka alatt ordítá el a’ 
reggeli négy órát.

Csiga csak nagy nehezen térhete magá
hoz. Nehogy újabb kísérletbe essék, fölkelt, 
’s fölkelté háznépét. ’S midőn ép, szorgal
mas nejét, kit megholtnak, szép szőke le
gény fiát, kit megfojtoltnak álmodott, ’s ha
mis barna leánykáját, borzaskán anyjához 
simulva, maga körül lá tá , künybe lábadtak 
szemei, örömtől és hálától, hogy mind az, 
mi lelkét annyira elgyötré, csak tűnő álom 
volt Álmát azonban sokszor elbeszélé tár
saságokban , ’s azt egy írástudó , mintha va
lóságos történet volna, megváltoztatott ne
vekkel ’s némi kiegyengetéssel írásba fog-- 
lalta. így adjuk mi is híven, csupán a’ ne
vek’ visszaállításával, az álom-történetet, 
megjegyezvén, hogy Csiga Márton bírói hiva
talát — nem úgy mint álmában — emberül vi- 
selé. Oktatója inkább mint büntetője a’ meg- 
tévedetlnek, iskolává tévé a’fogházat, melly- 
ből vadak helyett nem ritkán emberek jöttek 
ki. Mindennemű itélethozásban pedig szigo
rú vala, sem szép szavak, adomány, sem a- 
kárki’ haragja által nem tántorítható. Hiva
talán kívül elmés, vidám társalkodó, ’s nem 
lebocsátkozólag kevély, hanem valódilag szi
ves az alá rendeltekhez, ha megérdemelték; 
de különösen nyájasnak ’s adakozónak mu
tatkozott a’ buzgó éjőr iránt, azon nyilvá- 
nyos kedvezéssel, hogy ezentúl az ablak
tól egy kevéssel távolabb kiálthatja el éjjeli 
óráit, kivévén, lia a’ háznál vendégség ada
tik.

t'üriismat'ty.

Hggveleg.

— G oethe  és S ch iller. — Az angol köl- 
tész Coleridge, ki, mint a’ Schiller’ W allen- 
stein-jáuak fordítója is ismeretes, egyike volt 
a’ leglelkesb társalkodóknak , 's conversatioja 
tudományos tárgyak felett nevezetest) munkál
nál. Egy rokona, sir. Henry C. élte’ utolsó nap
jaiban , azon beszédeket, miket Coleridgétől

nappal hallott, este egy napkönyvbe írá össze, 
rnelly „Speciment of the table-talk of S. T. Cole
ridge“ (C.’ asztalbeszédei) czim alatt jelent meg. 
Mutatványul közöljük ítéletét a’ németek’ két 
első költőjéről. „Azon angol ’s német ifjak, kik 
Byron lordot csodálják, Goethének elsőséget 
adnak Schiller felett; de liigyétek el, hogy Goe
the soha a’ német lélekre — a’ nemzetet értein 
’s nem egyeseket — olly hatással nem leend, 
mint Schiller. Sch.’ geniejének két eredeti pha- 
sisai voltak; az egyik a’ H aram iákban mu
tatkozott, melly darabot egy Shakspeareivel ösz- 
szeliasonlítani ugyan nem lehet, de mégis mint 
rajza az anyagi fennségesnek, nagynemü al
kat. A’ H a ra m iá k  eredeti költemény, melly- 
re mélyen van Sch.’ lelkének bélyege nyomva. 
A’ költész kilépett illy mi vek’köréből,’s a’nagy 
történeti művel, W a l le ns te in n a l, először ál
la valódi birodalmában. Nem a’ szenvedély in
tensiv drámája — mellyben nem vala mester — 
de a’ história’ nagy terjedelmű drámája nyita 
széles játékkört lelke’ nagy tulajdoninak. W. 
első minden munkái közt; már magában egy 
nem; ’s Sliakspeare’ történeti drámáihoz hason
ló. W.’ minden jelenése összefüggés nélkül is 
tetszik, mint don Quixote’minden szakasza. Ké
sőbb Goethe és mások, theoriáikkal sokat ár
tottak (?) Scli. önerejflségének ’s eredetiségének. 
Elvei következő műveiben ingóbban tűnnek föl. 
— Goethe, mint lyricus, a’ legmagasabb pol- 
czot hágá meg. Én szeretem M e is te r  V il
ii elmjét, a’ legjobbat prosai iratai közt. De 
sem Schiller, sem Goethe nem ér fel mint pro- 
sairó Lessinggel, kinek munkái a’ legmagasb 
stylisticai tökély’ remekei.“

— K n ell er. — A’ híres arczfestész, sir Go- 
defroy Kneller, mivészetével olly nagy mérték
ben egyesíté a’hiúságot, hogy czéltárgyúl szol
gált minden barátja” s ismerőse’ elménczségének. 
Ő lübecki német vala, ’s ellenére hosszú rnúla- 
tásának Angliában, nem tanulható meg az an
golt tisztán, accentus nélkül kimondani. Az if
jabb Richardson beszéli, hogy egyszer Gayfes- 
tészünknek verseket olvasott fel, menyekben a’ 
költő nevetségig menő hízelgéseket zavara be, 
úgyannyira, hogy Gay tartott, Kneller rósz 
névén veendi. De csalatkozott. K. nyugalom
mal végig lial'gatá, ’s a’ maga külföldi szóej
tésével ezt feleié: „Ah, Gay úr, a’ mit itt ne
kem ön mond, az mind igen szép és igaz; de 
ön, édes barátom, még elfelede valamit. Iste
nemre ! én egy nagy sereg’ vezérének is igen 
jó lettem volna. Midőn Velenczében mulattam, 
nagy tűzijáték adatott a’ Sz. Márk’ piaczán, úgy 
hogy az egészet egy lőpor-füst lepé el, ’s én a’ 
szagot, édes Gaym, igazán hőslelkűleg tiirém 
el. Valóban, én egy igen nagy vezér lehettem 
volna, édes jó Gaym!“ — Pope azt beszéli ró
la : Én egyszer épen akkor valék K.nél, midőn



egy arczképpel foglalatoskodott. Fölugrott ’s 
monda: „Én épen nem tudok olly jól dolgozni, 
ha nekem kissé nem liizelgnek. Ön tudja, édes 
Popéin, hogy szeretem , lia nekem liizelgnek.“
— Föltevém, megpróbálni, meddig terjed tulaj
donkép’ hiúsága. Szemeim tehát egy épen be- 
végzett portraitra fiiggesztém, 's némi időig 
nagy figyelemmel szemléiéin, ’s aztán Kneller- 
liez fordulva francziául mondáin (Angliában mu- 
latásának kezdetében ez volt társalkodásl nyel
ve): „On lit dans les ecritures saintes, que le 
bon Dieu faisait r hőmmé d’ aprés son image; 
tnais je crois, que s’il voulait en faire un autre 
á present, il le ferait d’ aprés 1’ image , que 
voilá.“ — És sir Godefroy Kneller felém fordula 
’» nagy komolyan mondá: ,Vous avez raison, 
Mr. Pope; par Dieu, je le crois aussi.1

— A n d ré .— A’ franezia literatura’ barátja 
hasztalan hányna föl minden lajstromot, liooy 
A ndré-t, a’ nagy költészt, meglelje. ’S még
is ritkán fog valakinek sikerülni, hogy művei 
olly általános sensatiót gerjesszenek, ’s magá
ra egy nagy város’ szemeit olly mértékben von
ják, mint azt 1721b. André Károly hajfodrász 
egy szomorújáték által tévé. A’ párisi közön
ség az első, pedig számos, kiadást szinte el
nyelő; a’ második több ezrekből állót is, vágy
va kapdosá el. Az utczát, menyben André la
kott, egy egész hónapig kocsik lepék el ; gró
fok és lierczegek siettek , hogy a’ szerzőt, ki 
müvének maga volt kiadója és árosa, szemé
lyesen ismerhessék, ’s önkezéből vehessék egy 
példányát szomorújátékának, ott álla André úr, 
ünnepi köntösben, haj- paróka- kenőcs-boltjá
ban, ’s az udvar’ ’s Páris’ legelső lakosainak 
szerenesekivánatit ’s bókolatit elfogadó. Ő ér
áé azt,’s fenn nyilvánító, hogy a’ hír’ koszorú
ját most az egyszer érdemes fő vívó ki. — Na
ponként sonettek, szerencsekivánatok, hymnu- 
sok lepék el. Egy angol engedelmet kért, a’ 
darabot angolra fordíthatni ’s Londonban elját
szathatni. ’S a’ mellett őt „franezia Shakspea- 
reuek“ nevezé. És André úr a’ levelet szomorú
játéka’ legelső kiadásának elébe nyomatta, ’s 
Voltairenek ajánló, az ő „kedves collegájának.“
— ’S miért nem adaték ez a’ híres tragoedia 
Paris’ színein? A nehézségek iszonyúk való
n a k ,’s a’ megkivántató költség h á r o m  mil
l i óra  számíttatott. Mert nemcsak menydörgé
seket, villámokat, tűzesőket, romboló vulkáno
kat . sisakokat, kardokat, pánczélokat — meilyek 
nélkül korunkban egy mű sem várhat tetszést — 
parancsola ez a’ tragoedia ; hanem egy nagy 
f  Öldr én g és i  jelenettel isvégződék, melly az 
egész színházat megingatta, a’ földet több he

lyeken összerepeszgette, 's végre mindenestül, 
házaival, fáival, embereivel, egy megmérhetet
len mélységbe sodrottá volna. Röviden André 
úr’ tragoediája non-plus-ultrája volt minden ki-, 
és ki nem-gondolliató bolondságoknak,’s Paris’ 
egész nevetni szerető népe vágyott bírni a’ víg- 
szomorú-játékot, ’s sietett a’ minden dramati- 
cusok’ leghiresbjét látni, bolió hódolatokkal gú
nyolni, kaczagui. De a’ bohózat André úrnak 
jó summa pénzecskét hoza be, 's így nem ő 
volt a’ hollók’ legbolióbbika.

1 0 .
— Új expedi t iók .  — Francziaország rö

vid időn két új expeditiót küld a’ déli tengerre, 
egyiket du Petit Thouax kapitány', másikat de 
la Place’ vezérlése alatt. Czélja tulajdonkép 
nem tudományos, de minthogy Dortet de Tessau 
a’ „Corps de Ingénleurs hydrographes“ nevű 
testületből ott van, hihetőleg a’ földleírás is fog 
nyereséget húzni azon átázásokból.

— Manna.  — Mirbel úr nem rég a’ tudo
mányok’ franezia academiájának a’ manna’ égy 
nemét mutató be, melly bizonyos évszakokban 
a’ H e d i s a r u m a 1 h a g i’ ágain Örményország’, 
Perzsia’ és Buchara’ különféle kerületeiben ta- 
láltatik, ’s a’ köznép’ hiedelme szerint, égi har
mat által képződik. A’ Mirbeltől előterjesztett 
próbák Kurdistanban gyűjtettek össze. Ezen 
manna levéldarabkákkal vegyes, meilyek neki 
barna színt adnak, de tiszta állapotban fejéres 
és édesded kellemes ízű.

— Leacock úr Madeirából, Veith úr’ társa
ságában, Teneriffa’ csúcsára tél középen má
szott fel, ’s ugyanaz napon visszatért üraíavá- 
ba, — úgy liiszsziik, ez egészen új a’ sziget’ 
történeteiben.

— Pückler-Muskau herczeg, mint több hír
lap állítja, útazási terveiről előre lemondott ’s 
Ulysses’ hajdani országá'ba ment. Ugyanis Itha
ca kis szigeten földbirtokokat vett, menyeket 
poroszországi birtokai’ szellemében akar ren
dezni,’s e’ végre kertigazgatóját már magához 
is hívató.

— Egy belga hírlap a’ franezia könyváros
ságnak ellenvádakat tesz, és utánnyomatait ve
ti szemére. Valóban egy párisi könyváros a’ 
„Petit Bossu’“ hatodik kiadására tett készüle
teket. Noha ez hihetőleg egyetlen belga könyv, 
melly Francziaországban utánnyomatott, az még 
is rendkívül sérelmes, hogy ezen utánnyomatot 
épen olly könyváros téteti, ki tagja azon biz
tosságnak, mellynek kötelessége,a’ belga után
nyomás’ elfojtására szolgáló eszközökről gon
doskodni.

M.S.
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Xyouiatili Hullán, a' magyar királyi egyetem’ betűivel.
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Nagy vo lt ő ’s nagysága m iatt m egdőlnie k e l le t t ;
Ég cs föld egyaránt törtek  elejten i őt.

T űrn i nagyobbat irigy lön a ’ sáralkatu em ber,
’S tű rn i hasonlót nem bírnak az istenek is.

Vörösmarty.

Xapoleon a‘ táboriban és fö hadi szállásán.

JV a p o 1 e o n’ élete egy részről political, 
más részről katonai volt. Kiaző magány-éle- 
tét a’ cabineten és táboron kívül le akarná 
írni, nem csekély zavarba jőne. Mert munka és 
háború töltik be létének 9/10-ed részét. Csak 
fő hadi szállásán lehetett volna őt igazán meg
ismerni. Ott egy pillanatát, egy mozdulatát, 
egy szavát sem vesztette volna el az ember 
azon férfinak, ki néhány évig parancslólag ál
lott Európa’ ellenében. Ott egész tudományá
val figyelmezliete rá ’s itéllieté meg őt.

A’ fő hadi szálláson legfárasztóbb szol
gálat volt talán az ordonáncz-tiszteké, melly 
bármilly becsületteli vala, ’s bármint kereste- 
ték is a’ legelső családokhoz tartozó fiatal 
tisztektől: még is nagy elszánást kívánt, és 
koránsem volt olly jutalmazó, mint előre föl 
lehetett volna tenni.

Mindenkor legalább is n y o 1 c z illy szol
gálattevő tiszt volt Napoleon mellett. Egy üt
közetnapon mindnyáját használta, személy
különbség nélkül. Mihelyt mondá: „Egy onlo-

náncz-tiszt!“ a’ hozzá legközelebb álló előjá
rult egy pár lépéssel, kalapját kezében tart
va, vévé a’ neki fenliangon adott parancsot, 
’s minden előgördült akadályt legyőzve, tar
tozott megvinni azon marschalloknak, kikhez 
intézve volt. Némellykor ugyanazon tisztek 
mint hírnökök is küldetének el, helyparancs
nokok, helytartók , vagy távoli hadtesteket 
vezérlő generálokhoz szóló rendelményekkel. 
Az utolsó esetben mindaddig ott kellett ma- 
radniok, a’ hová küldettek, míg az illető 
dolog el nem volt végezve vagy határozva. 
Aztán sietve tértek vissza a’ fő hadi szállás
ra , a’ császárt a’ következményekről tudó- 
sitandók. Az ordonáncz-tisztek ezirkálódásra 
és bizonyos, csekély távolságú vidékek’, szur
dokok’ (szorosutak’) stb. térképeinek csupán 
feliileges megtekintés szerinti lerajzolására 
is használtattak. Ott nem kellett nagy helyes
ségre ügyelni, hanem csak arra, hogy fogal
mok legyen azon tartományról, hol valamelly 
katonai munkálathoz akartak kezdeni. Ha Na
poleon valamelly városban időzött, B e r 
th i e r marschall mindig vele lakott ugyanazon
házban A’ főlovászmesternek sem volt sza- 

24



1 8 6

bad távol lennie. A’ fouilvarmester (paloía- 
praefectus), vagy egy fourrier ment előre, hogy 
az utazók’ kényelmére kivántató minden ké
születet megtegyen. A’ h i v a t a l - t e r e mb e n  
egy jegyzék vala felszögezve, mellyen a’ki- 
sérethez tartozó személyek mind fel voltak 
jegyezve. Egy másik founder hasonlókig előre 
kiildeték, hogy a’ szükséges élelemszereket 
beszerezze. Azok’ szállítása bérbe adaték, ’s 
mindenütt, a’ hol időztek, a’ fogyasztásra 
kijelelt tárgyakat, akár mineműk valának, kész 
pénzzel fizették. Sőt ez átszállittatások előtt 
is megtörtént. A’ marschallok közül többen 
nem követék az efféle példát, hanem s á r  ez 
által szerzék meg, a’ mire sziikségök volt. 
Ezen élelemszereknek, valamint a’ császári ki
séret’ poggyászainak továbbvitelére is tizen
négy nagy födött szekeret használtak. Ha rósz 
út miatt az ebédlésre kitűzött pontra a’-sze
kerek el nem érkezhettek, a’ császári ház’ 
első tisztjei is kénytelenek valának vagy rósz 
kerti bort, vagy* vizet inni. Ez esetben az 
ételek sem a’ legjobbak voltak, ’s többször 
egyszernél kellett éhséget szenvedni, vagy 
burgonyát, só és zsír nélkül, enni, Olly helye
ken, hol eleséget szerezni lehetett, néhány 
öszvér’ kosarai megtöltettek, melly öszvérek 
a’ fő hadi szállást szüntelen követék, ’s az
zal, mi az ő r t a n y á n  leginkább megkiván- 
tatott, el valának látva.

Illy esetben öt sátort ötének, a’ császár
tól határozottan kijelelt helyen. A’ sátorokat 
széles kék és fehér csíkú csinvatos vászonból 
csinálták, és kötelekkel ’s karikákkal kötöz
ték a’ földbe vert karókhoz.

Ezen sátorok’ketteje közvetlen összeköt
tetésben állott egymással. A’ leghátulsó a’ 
császár’ alvószobája volt. A’ legelső neki 
dolgozó-’s egyszersmind elfogadó-teremül szol
gált. A’ főtisztek a’ harmadikban ettek ’s alut- 
tak. A’ negyedik az alrendű tisztek’ számára 
volt szánva, az ötödik pedig a’ tábornagyi 
karnak lak- és dolgozó-szobául szolgált. Itt 
vala tulajdonképen a’ fő hadi szállás’ közép
pontja. Ki a’ harmadik vagy negyedik sátor
ban nem talált helyet, vagy a’ ki hivatalos 
foglalatosságinak mineműsége által onnan ki
záratott , az éjszakát valamellyik közel lévő 
őrtűz mellett tartozott tölteni, melly őrtüze
ket a’ régi gárda’ egy része fogott körül.

Napoleon soha sem volt fönségesb és 
dicsőbb, mint seregeinek közepette, bizonyos

lehetett az ember benne, hogy neki örömet 
szerez, és jóakaratjá^ megnyeri, ha a’ régi 
gárdáról beszélt. Gyakorta szemére veték 
ugyan, hogy nem eléggé kímélte, jelesül a’ 
rá nézve s z e r e n c s é t l e n  Waterlooi ütkö
zetben. Ámde sem sorkatonaság, sem új ’s 
régi gárda nem szállott szembe valamelly ve- 
szélylyel, hogy őt maga előtt ne látta volna. 
A’ katonák mindnyájan isteníték. Viszont ő 
is szintolly nagy ragaszkodást bizonyított 
irántok. Több példa tanúsítja ezt. A’ Lóban 
szigeti táborban, 1809-dik évben, a’ wagrá- 
mi ütközetet megelőzött napon, Napoleonkc- 
rán reggel elhagyta sátorát ’s ennek közelé
ben sétálni ment. Egyszerre megállóit egy 
csoport gárdái gyalogvadász előtt, melly reg
geliét készité.

„No’s , öreg uraimék,“ úgymond; „ho
gyan tetszik kendteknek a’ bor ?“

„Oh, oh, nincs mit aggódni rajta , vi- 
szonzá egy altiszt. Nem fog az fejünkbe men
ni. Mert ihol a’ pincze. “

E’ szavaknál a’ közel folyó Dunára mu
tatott. Napoleon, egy szót sem szólván, eltá
vozott. Egy nappal, ezelőtt világosan megpa- 
rancsolá, hogy minden katonának egyegy 
palaczk bor adassék, ’s nem kevéssé álmél- 
kodott, hogy a’hadsereget azon pillanatban, 
mikor elhatározó ütközetre akarja vinni, szű
kölködni hagyják.

Tüstént a’ neuenburgi lierczeget (Ber- 
thiert) híván, parancsának e’ megvetése’ okát 
kérdé tőle. Megtudá, hogy egy raktári tiszt 
(Rigoux) ’s két altisztviselő (Lefebvre és Lam
bert) saját hasznokra 20,000 pint bort adtak 
el, melly ezen kiosztásra volt rendelve, ’s 
azt 20,000 portio pálinkával pótolták ki. A’ 
három vétkes tüstént elfogatott, hadi törvény
szék’ elébe állíttatott, ’s vétsége bebizonyul
ván , késedelem nélkül halálra ítéltetett. Na
poleon bizonyosan agyonlöveti vala őket, ha 
a’ gárdának valamennyi legfőbbjei érettök 
esedezve nem folyamodtak ’s megkegyelme- 
zésöket ki nem eszközölték volna. „Ők gaz
emberek, mondá Napoleon több ízben, kik 
érett meggondolással követék el lopásokat. 
Példát kell rajtok mutatni.“

Eylaunál élelemszerekben szükölködé- 
nek. Nyolcz nap óta a’ kenyér’ és száraz fő
zelék’ utója emésztetett föl. A’ katonaság igen 
roszúl élt. Az első megtámadás előtti napon 
a’ császár, szokása szerint, mindent tulajdon
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szemeivel akart látni, miért is megkerülé az 
őröket. Az első őrtanyán valamennyi kato
na a’ földön kinyujtózva alutt. Napoleon, bur
gonyákat pillantván meg- a’ hamuban, egyet 
kardhegyével fölvett ’s inegevé. Egy katona, 
fölébredvén a’ neszre, a’ hívatlan vendégének, 
fejét sem fordítva felé, ezt kiáltá:

„Hé, dis done toi, rabougri (kis kótyon- 
fitty), nem átallsz ide jöni, hogy burgonyán
kat felfaljad.“

p a jtá s , viszonza a’ császár, olly éhes 
vagyok, hogy azért reám nem neheztelhetsz.'

„Meglehet; egy hagyján, sőt kettő is. 
De aztán mutasd meg irántam barátságodat 
’s lódulj!“

A’ helyett, hogy e’ rögtönös eligazítás
nak engedelmeskednék ’s l ó d u l n a ,  Napo
leon még egy harmadik, sőt negyedik bur
gonyát is vett föl kardjával a’ hamuból. Er
re fölindulván, talpra ugrék a’ vitéz néhány 
hatalmas katonai káromkodással, észrevéteté 
magát a’ szürke köntösű kis kótyonfittyel, ’s 
épen el akará rúgni az őrtűztől, midőn a’ 
császár tanácsosnak vélé, magát megismer
tetni. Semmi sem vala most hasonlítható a’ 
katona’ fájdalmához ’s ijedségéhez, nem épen 
azért, mivel a’ büntetéstől félt, hanem mivel 
magát szentségtürőnek tekinté, ki császárja 
’s vezére ellen vétett. Haját tépte, földre ve- 
té magát, ’s mindegyre az kiáltozá, hogy 
lőjék agyon, mert bűnös. Napoleon nagyne- 
hezen tudta megnyugtatni, ’s végre kényte
len volt a’ kétségbeesőnek keményen meg
parancsolni, hogy keljen föl, mivel nem a’ 
katona hibázott, hanem ő , ki amannak va
csoráját szükségtelenül fogyasztotta. Későb
ben tudakozódott ezen katonáról, ’s midőn 
kielégítő tudósításokat vett felőle, egyszers
mind azt is megértette, hogy az meglehetős 
tanultsággal b ir, a’ legelső előléptetéskor 
hadnagygyá nevezé ki.

Azon benyomat, mellyet illy bánás tett 
a’ hadseregben, igen nagy volt. A’ katonák 
egymásnak több hasonló vonást beszéltek el, 
's  azáltal magokat uj tettekre gyújtva érzék. 
Ha valamelly hadfiról ezt mondák: „A* csá
szár beszélt vele," az nagy becsületben volt 
az egész századnál. Midőn Napoleon tudó
sításokat várt generáljaitól, vagy ha gyaní- 
t á , hogy valahol ütközet tartatott, a’ legna
gyobb mértékben nyugliatlan és fölingerült 
vala. Éj közben kétszer vagy háromszor is

fölkelt,’s többeket előhívatott, azok közül, 
kik irószobájában szoktak dolgozni. Általában 
ritkán történt, hogy reggeli 3 vagy 4 órakor 
föl nem kelt volna. Azonban ha semmi rendkí
vüli nem fordult elő, majd mindig tíz óra
kor fekiitt le Tábori ágya mindenütt követé. 
Egy öszvér volt avval megterhelve. Ha sza
bad ég alatt töltötte az éjszakát, vagy nap
pal nagy utat tett, ollyankor az első legjobb 
helyen ágyát egy fa alatt megvetteté, ’s ott 
szinte olly nyugalmasan alutt, mint St. Cloud- 
ban, vagy a’ tuileriákban olly igen kéjelme- 
sen bútorozott hálószobáiban. Midőn némi 
rövid fegyverszünet neki nyugtot engede, a’ 
legközelebbi városba ment, hol valamivel ren
desebben élt. De azért még sem mondott le 
ama’ szokásáról, mi szerint minden éjszaka 
egy vagy két órát dolgozott. Gyakran úgy 
fekiitt l e , hogy egy óra múlva ismét fölkelt, 
’s reggeli 6 óráig szakadatlanul diétáit, hol 
a’ marschallok és generálok is jelenvoltak, 
parancsait veendők. Rendszerint irószobájá
ban fehér molton-liálóköntösben, zöld szaty- 
tyán-papucsban, turbán-alakú tarka selyem
kendőbe burkolt fővel föl ’s alá járkálva ta
lálták. Komornoka C o n s t a n t ,  vagy ma- 
melukja R ustan,viradatkor egy findsa igen 
erős kávét vitt neki, vagy annak nemlétében 
egy csésze jól megezukrozott liársvirágtlieát, 
mellybe egy vagy két kanál rhum tölteték. 
Igen gyakran előbb megfürdött. A’ fő hadi 
szálláson a’ főlovászmester nyugtalan szor
galommal gondoskodék a’ császárnak minden 
szükségeiről. Ismételve látott utána, hogy 
semmi se hibázzék, ’s minden a’ hosszas szo
kás által meghatározott helyen legyen. Fá- 
radhatlan munkásság volt a’ vicenzai her- 
czeg’ főtulajdona. A’ rajta fekvő számta
lan bizomány és foglalatosság mellett is min
dig talált időt arra, hogy legcsekélyebb kö
rülményeibe is behasson mind annak, mi a’ 
császári ház’ belső igazgatását illette, annyi
val inkább, mivel a’ fényűzést ’s felesleget 
akará e’ házban uralkodókká tenni, mi Na
poleon előtt nem volt kedvetlen, ámbár ma
ga minden pazarlást másoknál szüntelen kár
hoztatott.

Ca u l a i n c o u r t ,  hasonlólag uralkodójá
hoz , olly észtehetséggel birt, mi szerint ke
vés szóval sokat szokott mondani. Csak egyet
len egy titoknokra volt szüksége, ’s habár 
az éj’ legnagyobb részén át a’ császárral dől-
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orozott, még is mindig' ő volt kirendelt helyén 
a’ legelső. írnoka, kinek őt követni ’s jókor 
talpon lennie kellett, a’ legkomolyahh tekin
tettel erősítő, hogy Caulaincourt, olly jókori 
felöltözés végett, mindannyiszor előbbi est
ve kél föl. A’ föpalota-marschall D ü r o c  
volt azonban mindazon személyek közül, 
kik a’ császárt legközelebbről környezők, az, 
ki leginkább megnyerte hajlandóságát. Cau- 
lainconrt mindig némi hidegséget ’s ünnepélyt 
tartogatott, mi az uralkodóra nézve boszantó 
vala, ámbár ő (hasonlólag valamelly gárdabeli 
öreg katonához, ki az olaszországi ’s egyip- 
tusi táborozásokban jelen volt) mint köz élet
ben szokták mondani, némellykor nem tett 
szájára lakatot, midőn Napóleonnal beszélt, 
ki előtt épen azt tartá legkevésbbé titokban, 
mit mások meg nem mertek volna neki mon
dani, félvén , hogy kegyelméből kiesnek. 
Mindazáltal azon szokásával, mi szerint kis
sé szárazon mondá ki az igazat, ha akarta, 
a’ legdíszesb udvariságol ’s legilledelmesebb 
modorokat kapcsolta össze. Caulaincourt egy 
tökéletes udvari ember lett volna XIV. Lajos 
alatt. Egyedül Narbonne úr vetélkedhetett 
volna vele ékes beszéd’ ’s helyes magavise
let’ elsősége felett. Nagyon szerették a’ ka
tonák, kiknek rendszerint közbenjárótok volt, 
midőn közölök valamellyik a’ császárnál je
lentést akart valamiről tenni. Azon számos 
személyzet, melly parancsa alatt állott, nem 
kevésbbé tiszteié, mert igen igazságos , noha 
feleleteiben heves volt, miért némellykoi^bi- 
zonyos kifejezésekkel és szólásmódokkal élt, 
mellyek szokott hangulatával ’s azon fényes 
neveléssel, mellyben részesült , semmikép 
nem egyezőnek össze. Erről egy próbácskát 
közlünk. Egy napon, Párisból Fontaineblau- 
ba utazván a’ császár, úgy vette észre, hogy 
igen lassan hajtanak , miért a’ bal kocsiajtó 
mellett nyargaló szolgálattevő apródot magá
hoz szólítá. Ez közelíte ’s Napoleon mondá 
neki: „Lovagoj Jardinhoz (a’ császári istál
lók’ első kocsisához) ’s mondd, hogy sebe
sebben hajtsanak; sebesebben, értesz?“ Cau
laincourt, ki fölovászmesteri tiszte szerint 
épen a’ császár előtti kocsiban ü lt, meglial- 
lá e’ parancsot, ’s a’ hiriiladást be sem vár
ván, fejét kocsiéból kidugá, igen hangosan 
kiáltva ; „Az első gazember, ki sebesebben 
hajt, mint eddig, megérkezés után tüstént el 
fog bocsáttatni, (le premier bougre qui chan

ge de train, je le liehe a la porté en arrivant).“ 
Tehát úgy hajtottak, mint előbb, tudnillik 
legerősebben ügetve. Egész útközben, mely- 
lyet mindazáltal 3 óra 51 perez alatt meg
haladtak (a’ távolság Páristól Fontainebleau- 
ig 60 postaórányi), a’ császár szüntelen eze
ket ismételő: „Ostobaság.... Ma nem érek 
oda—  Úgy járatnak, mint vízbe esett tyú
kot'...“ Nem ügyelvén e’ panaszokra, csak 
szokottan liajtának, azaz legerősebben üget
ve. A’ császárt kisérő lovas gránátosoknak 
szüntelen nyargalniok kelle, ’s midőn Fon- 
tainebleanba érkeztek, emberek ’s állatok 
végkép ki valának fáradva. Napoleon a’ ko
csiból kiszállván, legelőbb is az átázás’ las
súságáról keserűen panaszkodott. „ Sire 
viszonza liidegvérüleg Caulaincourt, „ha fel
séged két annyit ad nekem a’ császári istál
lók’ tartására, mint jelenleg, szabadságában 
ál l , annyi lovat, a’ mennyit akar, holtra ker
getni.“ A’ császár, egy szót sem felelve, há
tat fordíta neki. Azonban csakhamar meggyő
ződött, hogy a’főlovászmesternek igaza volt.

Napoleon’ uralkodása alatt mindennek 
olly hamar kellett menni, hogy ő sokkal 
előbb bocsáta meg hibát, mint habozást ’s 
késedelmezésí. Igen gyakran megtörtént, 
hogy egészen váratlanul toppant valamellyik 
ezredes elébe ’s ezen kérdést intézte hozzá:

„Hány ember van ön’ ezredében?“
— 3272, sire.
„Jó ; hány van a’ kórházban ?“
-  102.

„Sok, és chevronok ? (öreg katonák, 
megfordított római Y alakú szolgálatjegygyel 
karjokon.)

— 945.
„Igen jól van.“
Egyébiránt illy alkalomkor gyakran meg

esett , ha t. i. a’ felelet hirtelen követte a’ kér
dést, hogy az nem csak a’ valósággal, mely- 
lyel keveset gondoltak, hanem még a’ lehető
séggel sem fért össze. így hangzott péld. e’ 
kérdésre: „Hány ember van ön’ ezredében ?“

— 1325,
„Hát a’ kórházban?“
— 1410.
Napoleon csak igen ritkán vette észre 

ezen ellenmondást, ’s ez esetben megelége
dett azzal, hogy nevetett rajta.

A’ fő hadi szálláson a’ császár nyilván 
megtiltotta, hogy stafétáját privát-levelezésre



189

ne használják. Hogy e’ parancsolat* teljesí
téséről meggyőződjék, egy napon megállttá 
a’ hírnököt, kit kevéssel azelőtt Párisha in
tézett levelekkel küldött el, épen midőn út
nak indult. A’ bőrzsákot, mellyhen a* levelek 
valának, kocsiéba vitelé, *s mivel a’ kulcs nem 
volt nála, liasonlóíag a’ macedoni monarchá- 
hoz, keresztülvágó a* gordiusi csomót. Kard
jával felhasítá a’ bőrzsákot, ’s benne számos 
leveleket talált, mellyek nem tőle küldet
tek. Mind feltöré *s figyelmesen elolvasta. 
A’ levélnyalábok közt egyollyat talált, melly 
a’ főpostaigazgatólioz, Lavalette gróflioz, volt 
intézve. Ebben a’ birodalom* legfőbb tisztvi
selőihez szóló több levél foglaltatott. Napo
leon ismét a’ nyalábba tévé azokat, *s borí
tékára ezt irá : „Nem csodálom, hogy a’ 
posták tavai csak ennyit *s ennyit jövedel
meztek , mert maga a’ főigazgató is dugár- 
kodást űz a’ levelekkel.“ Ekkor a’ leveleket 
mind visszarakatá a’ zsákba, ezt lehetőleg 
jól bevarratta, *s a* hírnöknek átadató, azon 
parancscsal, hogy útját folytassa. Egyedül 
a’ wagrámi herczeg szokott a’ császárral ebé
delni, a* mennyiben Miirat, vagy az olasz- 
országi alkirály, jelen nem valónak. Ha Ber- 
thier roszúl volt, helyét a’ főlovászmester 
pótolá. Az ebéd csak egyetlen egy terítetből 
állott, azaz valamennyi étek, a’ levestől fog
va egész a’ csemegékig, egyszerre tétetékföl.

Tudva van, hogy Napoleon igen mérték
letesen evett és ivott. Bertliier töltött neki 
poharat, Rustan és Constant rakták elébe az 
étkeket, a’ szolgálattevő apród váltott tányé
rokat, *s egy palota-praefectus vigyázott az 
öszves szolgálatra, házi udvarmester’ és szel- 
delő’ foglalatosságait vállalván magára.

(Vége következik.)

.1“ hanta férfi.
'^N ém et novella.

Két nöszemély ült egy irlandi karám’ aj
taja elő tt; az egyiknek arczán hosszú szen
vedések’ nyomai mutatkoztak, de mellyeket 
az aggkor’ nyugalma szelídített; egy szép 
irlandi leány volt a’ másik, kit szőke hajjal, 
kék szemmel, karcsú termettel ’s hattyú-nyak
kal ékesíte a’ természet; ö az idősb nősze
mélynek lábainál ült, komoly gondolatokba 
«terülten; feje két kezén nyugovók ’s szemeit

földre szegzé. Minden azt látszott bizonyíta
ni, hogy a’ fiatal leányzó — «tartalékja egy 
benső kínos fájdalomnak. Végre fölemelé fe
jé t,’s anyjára fölpillantván, sóhajtva kérdezé : 
„Anyám! mikor mégy a’ városba?“

— Három hét múlva, leányom! — fe
lelt a’ tisztes nő ; te tőlem már ezt másodszor 
kérdezed.

— Elviszesz-é magaddal? kérdő Caty 
O’ Smirk.

— Nem, gyermekem.
E’ szavak bűbájosán hatónak Caty’ lel

kére: az örömnek egy sngára csillámlott sze
meiben ; de az csak tünedékeny, reppenő 
villámfény volt; a’ szegény leányzó csakha
mar ismét az előbbeni sötét merengésbe sű- 
lyedt-vissza.

Az anya fejét hajtogató ’s monda elko
morult arczczal: „Te ismét láttad őt, Caty? 
te ismét beszéltél vele?“

— Igen, anyám!
— Pedig mint kértelek, hogy ne adj fe

leletet neki, ha eljő ’s ajtónkon kopogtat. 
Megmondotta-e legalább nevét? hol lakik? 
milly család’ gyermeke? — Félek, igen fé
lek, leányom —

Nyugodjál meg, anyám, te édes! Hol
nap ő eljövend, hogy engem, mint a’ szokás 
hozza magával, nejéül megkérjen. Dick be
csületes férfi.

Az aggódó anya ég felé emelte szemeit 
’s könnyeket hullatott. Néhány pillanatnyi 
hallgatás után megcsókolta leánya’ homlo
kát ’s mondá: „Jer a’ hajlékba , Caty, kérjük 
istent, őrizzen meg bennünket a’ szerencsét
lenségtől.“

Most olvasónkat kissé a’ történet’ múlt 
szakába vezetjük - vissza, hogy ismerhesse 
Dicket, egyszersmind tudhassa okát a’ virág
zó hajadon’ bús tűnődésének ’s az anya’ kön
nyeinek.

Egy napon e’ csöndes hajléknál egy ide
gen férfi jelent meg, kopogtatott az ajtón, 
’s vizet kért, hogy égető szomját olthassa. 0  
barna köntöst viselt, barna ménen lovagolt, 
’s nagy barna eb volt kísérője.

„Caty — szólt leányához a’ jó anya — 
eredj , hozz fris vizet.“

A’ leányzó teljesíté anyja’ parancsát.
„A* víz legyen ön’ lova és ebe’ számára 

— szólt a’ jámbor aggnő. — Önnek valami
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jobbal szolgálunk, t. i. fölséges jó sherryvel; 
fogadja ön azt tölünk olly szívesen, mint mi 
adjuk.“

— Köszönöm, jó asszony, szólt az ide
gen ; ’s erre mindhárman a’ hajlékba léptek, 
hol a’ szem mindenütt kellő rend’, ’s legna
gyobb tisztaság’ jeleit látta. Két csinos ágy, 
ellátva zöld firggönynyel, egy tölgyfa-szek
rény, tiszta, egyszersmind erős asztalok és 
székek, ’s cserép-edényben díszelgő virágok 
e’ szerény magányos lakhelynek olly derült 
tekintetet adának, mint azt csak ritkán ta
lálhatni fel irlandi hajlékban.

Az idegen levevé kalapját, és Caty ál- 
mélkodva látá most annak férfias és nemes 
arczvonalmit, kinek szózata is már őt annyi
ra meghatá. Eddig a’ szegény ártatlan gyer
mek csak a’ honi vidék’ nyomoré, szerencsét
len lakosait látta. Az utazó idegen férfi’ alak
ja szabályszerű volt; arcza kissé halovány, 
de szemei elevenek ’s kifejezésteljesek, hom
lokát pedig tömött, fekete hajfürtök árnyé- 
kozák. Caty nem győzte az idegent nézdelni.

Az utazó idegen, alkonyaiig a’ hajlék
ban mulatott, ’s midőn az est közelgett, 
imígy szólt az anyához : „Azon vendégbarát
ság, mellyet hajlékodban, nemesszívű asz- 
szony, tapasztalék, hálaérzéssel tölti keble
met ; én most Dublinba megyek; visszatér
temkor ismét befordulok hozzátok, ’s tanuje- 
leit adandóm, hogy nem hálátlan embert hal
moztatok szívességgel. Carlislei Dick Spark 
emlékezni fog rólatok. Isten velünk!“

Caty, a’ természet’ egyszerű leánya, 
ezentúl minden álmában csak Dick Sparkot 
látta; ő szerette az idegent, még mielőtt az 
visszatért volna.

Végre csakugyan visszatért, ’s külön
féle ajándékot hozott az anya’ és leányzó’ 
számára. A’jámbor asszony, ki leányával ak
kor ült ebédhez, vendégül hivá; ő e’ meg
hívást örömmel fogadta el. Csak hamar bi- 
zodalmas lön, mint a’ családnak régi meg
hitt barátja. Elindulása’ óráján Caty ön
kezeivel segíté a’ nyerget lovára föltenni ’s 
a’ fiatal szeretők’ ajaki ekkor találkoztak 
először egymással. — Mostantól fogva a’ bar
na férfi’ látogatásai gyakoribbak lettek, ’s 
mindig újabb ajándékokat hozott magával. 
Az anyának szemei utóbb felnyíltak; ő a’ do
log’ titkába látott ’s Dicket eltiltá a’ háztól.

Ez okozta a’ becsületes anyának aggo
dalmát és Caty’ könnyeit.

Mindazáltal Catynak igaza volt. Néhány 
nap múlva megjelent Dick Spark, ’s anyjától 
nőül kéré a’ hajadont. Az anya örömest ta- 
gadólag felelt volna, de magzata iránti nagy 
szeretete győzött.

„Ti tudjátok nevemet — mondá az ide
gen — van annyi vagyonom ’s értékem, hogy 
vele jövendőnket biztosítsam. Demeraraliban 
száz hold földet bírok; imhol az irományok, 
mellyek állításomat tanúsítják.“

Az ifjú p ár, pap’ keze* által férj és nő 
leve, ’s ők elhagyák az anyát azon ígérettel, 
hogy őt gyakran meg fogják látogatni. Ca- 
tyt mélyen rázta meg az elválás’ órája; de 
e’ szomorúságát csakhamar eloszlató azon 
gondolat, hogy ö most .örökké azé, kit szí
ve olly forrón szeret. Dick nőjét egy, a’ vá
rostól elszigetelt, egészen magánálló, rideg 
házba hozta. Ezen lakhely legkevésbbé sem 
volt barátságos, nem azért mintha benne az 
életre ’s kényelemre szükséges hibázott 
volna ; hanem ezen háznak külsején valami 
visszataszító ’s elidegenítő volt; a’ homlok
fal sötétszürke, ’s maga a’ vidék is szomo
rú és kietlen.

Dick a’ házasság’ első napjaiban meg
előzőnek’s nyájasnak mutatkozott Caty iránt; 
de ez csakhamar megváltozott; arcza elko
morult, homlokát sötét redőkbe gyűjté, ’s 
rósz kedve a’ lángoló harag’ fokáig nőtt, ha 
Caty azt kérdezétőle: „Kedves férjem! meg- 
látogattjuk-e nem sokára anyánkat ?“ Illyen- 
kor Dick’ válasza heves és goromba volt 's 
mindannyiszor kitérő. Szegény Caty! már lel
ke elől a’ boldogság’ édes álma szétröppent.

Szerencsétlenségre a’ fiatal nő’ szivét 
féltés is kezdé gyötörni. Dick gyakran föl
kelt éj’ idején ágyából, fejszét ’s ásót vön 
kezébe, ’s ellovagolt, kutyájától kísérve. 
Midőn Caty legelőször kérdezte tőle, hogy 
hova lovagol ? Dick ezt válaszoló: ,,A’ me
zőre megyek; legényeim már korán ott van
nak ; innét pedig oda jókora távolság.“

Ezen éjjeli kilovaglások mindig jobban 
’s jobban nyugtalanítók a’ szegény nőt, ke
gyetlen vad gyanú lopódzott szivébe, ’s ő 
erősen eltökélő magában, hogy végre e’ kín
zó kétséget eloszlatja ’s férjét a’ kalandori 
pályán meglesi
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Eery éjszakán, midőn Dick ismét kutyá
jától kísérve ellovagolt, a’ nő gyorsan 
kiugrott az ágyból, ruháját magára-ölté,’s 
férjét mindenütt nyomon követte. Ő lá tta , 
mint hágott egy kőfalon á lta l, hogy egy 
zárt térhelyre juthasson. A’ nő figyelt, ’s töb
bé nem hallá lépteit. Ez meggyőzte arról, 
hogy férje megállapodott, és ő mindenkép 
törekvék a’ kőfalra feljutni. Néhány kiálló 
kő elősegítő e’ szándékában. Ő látta férjét, 
a’ mint e’ zárt téren a’ földet ásta fel. Az éj 
sötét volt; de Caty’ szemei lassan lassan hoz
zá szoktak, ’s ő egy hajborzasztó látvány
nak lön szemtanúja.

Azon hely, hol Caty állott, a’ temető
kert’ kőfala volt. Miután Dick a’ földet fel
ásta, nagy erőlködések közt egy koporsót 
húzott fel a’ gödörből, ’s lerántá a’ szemfö
delet. Caty’ vérét jéggé fagylalá az irtózat. 
Hob , a’ kutya, most a’ holttetemre rohant, 
hanem Dick egy halk füttyentéssel eltávolítá 
őt, ’s néhány darab húst vetett elibe, hogy 
megnyugtassa. A’ szegény nő, kinek e’ lát
ványra minden hajszála feltorzadt, most is
merte férjének iszonyatos foglalatosságát. 
Dick Spark halottrabló (resúrrection man) volt, 
kit az angol törvények olly súlyosan büntet
nek. Halállal lakolt illy vakmerő ; ’s ím még 
is találkoztak emberek, kik magokat azon 
nagy díjpénznél fogva, mellyet a’ tanulók a’ 
holttestekért fizettek, ezen irtóztató ’s vesze
delmes vállalatra elszánták.

Caty, iszonytól űzetve, futott a’ házhoz 
vissza. Férje is nem sokára megérkezett, ’s 
midőn ez nőjét reszketni ’s arczában elvál
tozottnak lá tta , iinígy szólt hozzá: „Hideg 
miatt reszketsz, Caty?“

— Igen, az ablak nyitva maradt az éj
jel ; de féltem még azért is , mert egymagám 
valék a’ házban.

— De czipőid, mint látom, sárosak. Te
künn voltál__

— Nem; zörgést hallék a’ ház előtt, 
’s az udvarra mentem, megnézni, nincs-e va
lami baj.

Dicket e’ válasz megnyugtatni látszék, 
’s ő újra ágyba feküdt, mert még alig kezde 
viradni. Caty most váltig azon járíatá elmé
jé t, mi módon közölhesse anyjával ezen bor
zasztó felfödözést; de már a’ másik reggel 
így szólott hozzá Dick: „Ma meg fogom

anyádat látogatni; távollétem alatt ne ereszsz 
senkit a’ házba.“

Dick néhány nap múlva vissza tért ’s 
mondá: „Még épen jókor jövék, hogy hal
dokló anyádtól elfogadjam a’ végső áldást, 
’s bezárjam szemeit!“ — Caty nem merész
lett azon irtóztató kétségnek helyet engedni, 
melly szivét szaggatta. Anyjának halála előt
te nem látszott természetesnek, ’s még is 
borzadott lelke illy vétségről vádolni Dicket. 
Azonban e’ szörnyű állapotot ’s kínos lelki 
szorongást nem sokáig viselheté e l, ’s egy 
nehéz betegség ágyba dönté. Most Dick’ szi
ve szelidebb érzelmeknek látszék megnyílni; 
ö legnagyobb gonddal ápolta nőjét, ’s éjjel 
nappal virasztott mellette. A’ szegény fiatal 
nő közeledni érzé végső óráját.

„Dick, én meghalok — mondá erőtlen 
hangon — de mielőtt szemeimet örök álomra 
zárom, esküdjél meg, hogy anyám’ halálá
nak nem vagy oka!“

Dick fejét elfordítá ’s hallgatott. Most 
egyszer nem volt bátorsága hamisan esküd
ni. Caty ekkor utolsó erejét összegyüjté ’s 
megszólalt ünnepélyes hangon: „Isten ott 
mennyben! köszönöm neked, hogy megsza
badítasz e’ keserű élettől!“ ’sittkiadá lelkét.

Carlislei Dick Spark december’ 15-kén 
1829. Dublinban felakasztatott.

E g y v e l e g
]Vf ti tini um ú  n y i felfedezés. — Az  i n 

d i g ó .  — Az indigó hajdan csak Keletindiábol ho
zatván Romába, hona’ nevóről p i g m e n t u m  i n- 
d i c u m n a k  neveztetett. De a’ rómaiak annak 
eredetéről olly hamis véleménynyel b írtak : hogy 
azt még Plinius, és Vitruvius is a’ nádhoz ragadni szo
kott vízi tajtéknak tartanák; holott azt az indiaiak 
régenten is, mint mostanában, növényekből gyártogatták.

Amerika’ föltalálása előtt az indigó Europa’ né
peinél vagy igen r itk a , vágy ismeretlen is lévén, azok 
öltözeteiket kékre többnyire ama lövőkkel színzették: 
melly a’ görögöknél i s  a t i  s, a’ rómaiaknál i l a s -  
t  u m , vagy v i t r u m ,  ’ a’ németeknél F a e r b e r  
W a i d ,  a’ magyaroknál f e s t ő  c s ü l l e n g ,  vagy 
i z a c s nevet visel , és melly fő Magyarországban va
don is terem ; de a’ balti tenger’ partjain legbővebben 
tenyészik.

# E’ fővel a’ britannusok Julius Caesar’ korában 
még testeiket is festegették, szinzettek vele a’ gallu-
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sok, germanusok. és több népek, is,kik közűi némely- 
lyek egyéb állandón kékitő növényi festéket , hihető', 
nem is ismertek.

De miután Amerika föltaláltatott, az oda költö
zött európaiak a’ naptéritök között lévő nagy tarto
mányokat az ottan honos aníl fűnek tenhesztése're, 
és abból indigó -  gyártásra is használván, ezt évről 
évre olly gyarapodó mennyiségben hozogatták Európá
ba : hogy az indigó itten lassanként mindenütt meg
ismertetvén , kedvet találna , és a’ csüllengkéket majd 
egészen elnyomná.

Nem azért vett pedig erőt az indigó a’ csülleng- 
kéken, mintha amazzal vagy szebb, vagy sötétebb, 
vagy tartósabb kékre lehetne a’ szöveteket festeni ; 
(mert ha Kecsz úrnak technológiája szerint az indi
gó , ha tisztán vagyon előállítva, mind egyféle, akár 
nielly fűből származott legyen: az ügyes festőmester 
csüllengindigóval is tud mind tiszta , mind fényes, 
mind sötét kéket színzeni, a’ csülleng - kék pedig az 
unitnál állandóbbnak is tartatik) hanem azért, mert 
az idegen indigó az anílnak tiszta kivonata vala: a ’ 
csiillenggolyók pedig még sárgasággal, szálkákkal, és 
egyéb idegen részekkel vegyes, és durva készítmények 
valának , mellyeket azért a’ festők, mihelyest tiszta 
indigót kaphatónak, elhagytak, és megvetettek; mert 
ezzel sokkal könnyebben, és jutalmasabban festhettek.

Még e’korban t. i. az európaiak nem értettek 
a’ csüllengből az indigónak tisztán elő állításához, mint 
az amerikaiak az anilból, ennek igen apró , és gyenge, 
amannak nagy, és kemény levelei lévén. Melyeket ha 
egészen szívattak vízzel, ez belőlük a’ kék alaknak 
majd csak felét vonhatta ki.

Eleget törték ugyan eszöket az európai chemi- 
cusok : ha hogy a’ csülleng’ leveleiből a’ kék alakot 
mind kivonhatnák, és azzal az idegen indigót szük
ségtelenné tehetnék; de iparok nem sikerűit. Mert, úgy 
tetszik , a’ csüllenggel bánásnak legjobb szerét el nem 
találták. Azt gondolták, hogy e’ fűnek csak első évi 

gyökér-levelei adhatnak indigót, és azért annak másod 
évi levél- és kóró-termését, melly amannál bővebb, 
megvetették ; holott ez becsesb amannál. De még ak
kor , ha az e’ fűvel bánást tökélyre vitték volna, sem 
leitete gyártások jutalmas. Mert a’ sovány földben igen 
apró, és liasználhatlan festő csüllenget tárgyarányosan 
csak a’ legkövérebb búzaföldeken termeszthettek :• mel- 
lyek a’ már akkor is népes Európában az amerikaiak
hoz képest igen nagy árúak valának, és a’ mint tud
juk, minden ember készebb kék ruhát nem viselni, 
mint abban koplalni.

Ugyan azért, ha bár magát az an ílt honosíts- 
nók is meg Európában mindenütt, még sem pótol
hatnánk már annak itten gyártott indigójával az idegen 
indigót mind ki. Mert az anilból is csak úgy gyárthat
nánk indigót: ha azt a’ legkövérebb völgyekben tér-

mesztcnök; hol neki a’ gabonák nem sok helyet vol
nának oda engedeudők, és efféle háborúban bizonyo
san a ’ kenyér lenne győzödelmes.

Ezekből érthető , mért lettek a’ chemicusok’ 
iparai ekkoráig e’ tárgyban sükeretlenek, mért szapo
rodott Európában az idegen indigó’ mennyisége annyi
ra : hogy Bissinger’ statisticája szerint annak ára 1823- 
ban negyveunyolez millió ötszáz ezer pengő forintra, 
m ent, most pedig azt ötven millió pengő forintra te
hetni bízvást minden éven.

De hát lehetséges-e, ’s mivel, hogyan, és mennyi
re még e’ dolgon segítnünk? kérdezed. Lehetséges, 
mondom , nagy részin t, valamelly sokkal nagyobb 
termetű fűvel a’ festő csüllengnél, lehetséges a’ gyár
tás’ szerének megjavításával, lehetséges erős iparunk
kal. Mert ollyan fűvel, micsodásat 1830-ban a’ vá- 
czi határon találtam , melly egyenlő körülményekben 
a’ festő csüllengnél kétszerte nagyobb termetű , melly 
azért ennél nyolezszorta több füvet ad, mellynek mind 
első , mind másod évi minden részei elég sok, és szép 
indigót adnak, mellyet mind a’ homok pusztákon , 
mind a’ köves, és égvényes táblákon, mind a’ kietlen 
hegyi lázakon haszonnal termeszthetünk , reményiem, 
idővel sikeresen művészkedendiink.

E’ füvem’ kék alakját megkémlette, és javallot
tá T. Schuster János úr a’ m. k. egyetemben a’ che- 
mia’ professora ’s a’ m. t. társaságnak természettudo
mány-osztálybeli rendes tagja, kinek bizonyságtétele 
ugyan a’ magyar tudós társaság’ jegyző-könyvében , 
februárius 3-ról 1835 , foglaltatik.

Javallottá Kropf Ferencz úr pesti féstömester , 
a ’mint januarius 13-d. 1837 költ levelével bizonyítja.

Javallottá Felmeyer Antal úr szegedi festömes- 
te r , a’ ki fűvemnek kék alakját valóságos indigónak 
nyilatkoztatta , azzal pamut szövetet festett, melly tar
tós , tiszta, és szép színt mutat.

Ezeket az Athenaeum’ szerkesztősége’ kérésére 
közlöm addig is: míg füvemnek mind termesztése, mind 
belőle az indigó gyártásnak szereit könyvecskébe fog
lalva közre bocsáthatom. Mert hogy magam gyárt állít
sak , és azt igazgassam, mind állapotom , mind ren
deltetésem ellenzik.

Katona Kienes.

— Az orosz czár egy ukáz által megparancsolta, 
hogy az országaiban orvostudományt gyakorló zsidók 
a’ nyugati tartományokban minden osztályú polgári 
hivatalokra bocsáttassanak. Egy neme az emancipa- 
tiónak.

— Azon költségeket, mellyekbe Malibrau asszony’ 
halandó maradványinak kiásatása került, a’ törvény- 
széki ’s új temetési költségeket isAntwerpben ide szá
mítván, 1200 font sterlingre becsülik.

A z  Athenäen mból hetenkén t ké tsze r, úgymint can lor token és vasá rn ap , jelenik meg egy egy í v ;  tá rsáb ó l. a* Figyelm ezőből, minden 
kedden egy ív . Félévi ára a ' kettőnek helyben k iho rdássa l, vagy kőnyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tatott borí
ték alatt 4 f t. 48 k r. cp. —  Veiinpéldányok félévenként öt húszassal drágábbak. —  Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt,

Sfyuinatik Jiuilán , a ’ magyar királyi egyetem’ ketüivel«
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M í ö l c s  c m  •

Mietet és nyűgöt. *)

F öliüinknek két nevezetes része van, kele
ti és nyúgoti, ’s mindkettő egy' egy uralko
dó vallással bír: a’ kereszténységgel ’s az 
islaiuismussal; mindkettőnek van külön né
pe ’s fővárosa, melly a’ maga liemisphaeriu- 
mának képviselője gyanánt nézethetik: Fran- 
cziaország t. i Parissal nyágotnak, Török
ország Konstantinápolyijai keletnek képvi
selője. Alapvonásokban a’ keletiek a’ nyú- 
gotiaklioz hasonlítanak, csak egyes charac- 
terbeli pontokban térnek el egymástól; de 
ezen egyes .pontokat ismerni fontos dolog, 
mert belölök lehet a’ történeteket és insíi- 
tutiókat, erkölcsöket és törvényeket, mely- 
lyek a’ két népet megkülönböztetik, felvilá
gosítani.

Keleten anyagi élet uralkodik, nyúgo- 
ton szellemi. Az egyik pantkeismust mutat, 
másik antropomorpkismust. Amaz fátumot

•)  X>. U rquhartnak  , Konstantinápolyban követség! titoi.noi.nak, 
illy  cziinü igen érdekes munkájából i , ,L a  Turcjuie ; scs re
sources , son organisation m unicipale , son com m erce , sui- 
v$« de considerations sur 1’ état du commcrco anglais dans 
la  Iz-.'vaaL“  stb.

hiszen, emez értő lények’ akarati szabadsá
gát a’ magok’ cselekedeteikben. Az első lé
nyegesen continentalis, a’ másik lényegesen 
tengeri. Keleten az ember’ állapotja szüle
téséből ered, nyúgoíon műveltségéből. Ke
let a’ maga lakosait családokra és osztáij’- 
zatokra kiilünzi; a’ nyúgoti vallás minden 
embert egyenlőnek állít isten előtt, ’s ezen 
vallási egyenlőségből polgári egyenlőség 
származik, melly az alkotmányos charták
ban vagyon feljegyezve. Minden hagyo
mányok’ bizonyítása szerint kelet volt az em
beriség’ bölcsője, de nyűgöt nevelte őt fel. 
A’ keleti ember mindenek felett családjához 
sz ít, őt leginkább ősei’ dicsőségé és mara
dékai’ jólléte érdeklik. Az ország neki sok 
családok’ egyesülete, mellyekből egy rész 
parancsol, a’ másik engedelmeskedik. Az 
ország a’ családok miatt van, nem pedig vi
szont. Az uralkodó a’családatya, kinek ha
talma mindenekre kiterjed , a’ mennyiben 
minden egyes családfejnök’ személyes jogai
val egyeztethető. Valamint ennek kezében 
van egész polgári és vallási uralkodás a’ma
ga családja felett, úgy tükrözi az magát visz- 
sza nagyban az ország’ uralkodójára nézve.
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A’ nyúgoti emljer ellenben egészen a’ 
nemzeté; első helyen polgári kötelességei 
állanak, aztán jenek a’család irántiak, mert 
a’ család van az ország’ érdekéhen állapít
va , nem pedig az ország a’ családéban.

A’ keleti ember előtt a’ szépség becse
sebb , mint a’ lélek és elme; becsesbek a’ 
természet’ egyszerű éhleletei, mint a’ művé
szet’ és polgárisodás’ csoda munkái. Ő által 
engedi magát a’ gyönyörnek olly mértékben, 
hogy miatta elhagyja a’ munkálkodást, mely- 
lyet végbe vihetne. Szereti a’ nyugalmat, 
’s retteg azt fáradsággal szerzeni; ő a’ jelen 
órát éldeli ’s nem örömest emlékezik a’ jö
vendőre , mert gyűlöli azon előrelátást, melly 
a’ szerencsétlenséget már a’ távolban sejti. 
Neki határtalan bizodalma van a’ gondvise
lés’ jóságában, ’s nem hisz az ember’ ügyes
ségében, melly a’ fenyegető veszélyt elhá
rítani iparkodik. Szóval, előtte becsesebb az 
a’ mi v an , annál a’ mi leend . Ezen egy
kedvűség azonban csak addig tart, meddig 
az emberi természet ’s az élet’ szükségei 
nem támadnak fel ellene. Szükség’ esetében 
ö tud dolgozni,cselekedni, előre látni, küz
deni , ’s ekkor kicsapongó a’ maga cselek
vőségében, valamint nyugalmában az volt. 
Szükségtől hajtva , vagy kedvező körül
mények által izgatva, kevés nap alatt töb
bet végez, mint az előrelátó ’s a’ maga czél- 
jait kiszámoló ember hosszú idő alatt. A’ke
leti nyugtalanul óhajt a’ maga békés álla
potába visszatérhetni, valamint késedelmezö 
attól megváltéban. Ezen hajlandóság, egyik 
túlzásból a’ másikba sebesen átmenni, min
denek által bizonyíttatik, kik napkeletet ta
nulmányi tárgygyá tették. Bebízonyodik ez 
azon sebességből, mellyel ott ütközetek ’s 
hódítások nyeretnek ’s elveszíttetnek; or
szágok támadnak és enyésznek. Ennek elő
mozdítására maga az ország is, mellyben 
különböző elemek olly közel fekszenek egy
máshoz , eszközül szolgál. Mérhetetlen sí
kok mellett magas hegyek fekszenek, vizet- 
len puszták és sivatagok mellett nagy fo
lyamok , szinte így .Aegyptus’ és India’ moz
dulatlan és békés népei között az arab és ta
tár vándorló és harezoló fajok; ’s a’ chinai 
tudósok’ értelmes hierarchiája mellett, a’ hin- 
dosztani megfeneklett néposztályok. Csak 
midőn ezen ellenkező elemek egymással é- 
rintésbe jöttek, győzött a’ nyugalom’ elve

a’ mozgás’ elvén, mint például a’ nomad-né- 
pek , kik Chinát, Aegyptust, Indiát meghó- 
díták, később a’ meghódoltakkal egygyé 
lettek. Ezen hajlandóságból a’ hirtelen vál
tozásokhoz következik, hogy keleten a’ tár
sasági előlialadások heves lökődések- és ug
rálásokkal történnek, mellyek közt nagy hé
zagok maradnak , az alatt míg nyúgoton 
csendesen, de szakadatlanul niegyen előre 
a’ művelődés. Mi nagy különbség van, pél
dául , a’ kereszténység és islamismus’ terjesz
tésének tartósságában! —

A’ nyúgoti ellenben az értelemnek ad 
elsőséget a’ szépség felett. A’ cselekvés és 
fáradság’ dicsősége az ő szemeiben felül múl
ja az elv’ édességét és nyúgalom’ kecseit. 
Örömest tekint a’ jövendőbe, bogy a’ ked
vetlen eseteket elhárítsa; kimeríthetetlen a’ 
számolásban és egybefüggesztésben; ő sem
mit sem bíz a’ sorsra, mit megfontolás és 
előrelátás által maga megnyerhet ; hiszi, 
hogy neki isten az észben egy második 
gondviselést adott, ’s az ő fő jelmondata 
tégy magad ’s úgy isten is fog czéljaidban 
segélni.

Ezen különbözésekben, gondolkodás,ér
zés és cselekvés’ tekintetében, melly az em
beri nem’ ezen két nagy osztályát bélyegzi, 
egyiknek a’ másik feletti elsőségét megha
tározni igen nehéz ; mert ellenkezők ugyan 
egymással, de természetünkben alapodott lé
nyeges tulajdonok, mellyek csak kölcsönö
sen tökéletesíthetik magokat.

A’ testi és szellemi élet, a’ szépség és 
értelem, születés és nevelés, család és haza, 
emésztés és termesztés, élemény és munka, 
’s minden nevezetei az emberi dualismusnak, 
úgy egymásba vannak fűződve, hogy egyik 
a’ másiknak föltétele, ’s egyik sem mivel- 
heti és tökéletesítheti magát alkalmasan a’ 
másik nélkül?

Napoleon a” táboriban és fő hadi szállásán.

Vége.
Azon személyek közt, kik a’ fő hadi 

szálláson a’ császár’ közelében voltak, a’ wag- 
rámi lierczeg, a’ hadsereg’ táborfőnöke, 
bírt legnagyobb előjogokkal. Noha már meg
lehetős éltes és gyakori lábköszvény-roha- 
moknak kitéve, még is rendkívül munkás
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volt. Mindenkor igen egyszerűen öltözve, 
egy kis kalapot viselt azon módon mint ural
kodója , kivel gyakran fölcserélték, kivált 
midőn kocsizott. Mindig legerősebben ügetve 
vagy vágtatva lovagolt ’s igen szép lovai 
voltták. Fővadászmester létét tökéletesen iga- 
zolá az által, hogy a’ vadászatot szenvedélye
sen szerette. Ha madár repült el fölötte, a’ 
kantárt lova’ nyakára ereszté, ’s karjaival 
egy lövő vadász’ mozdulatát utánozá.

Azt mondják, hogy uralkodó indulatá
nak kielégítése végett egy napon Fontai- 
nebleauban olly tréfára vön szabadságot, 
mellynek reá nézve igen kellemetlen követ
kezései lehetének, ha őt Napoleon kevésbbé 
szerette volna. Egy nappal azelőtt parancs 
adatott vadászatra. Midőn most Berthier a’ 
császár előtt megjelent, ’s ez őt kérdező, 
miilyen idő volna, amaz így felelt: ,Rosz 
idő van, sire.‘

„Hát hogy’ fog menni a’ vadászat?“
.Igen roszúl, a’ kutyáknak nem lesz 

szaglatok.1
„Ez esetben el kell azt halasztanunk.“
,Áin legyen úgy, sire.‘
„Tehát holnapra.“
Az adott parancs tüstént visszahúzaték. 

Tizenegy órakor a’ császár nőjéhez ment 
reggelizni. Gyönyörűen sütött a’ nap. Mind
ketten abban egyeztek meg, hogy nyílt ko
csin kissé kirándulnak Beríliier-vel. Napo
leon Iűvatá, de azt hozák neki hírül, hogy 
Berthier elutazott Gros-Boisra *) vadászni. 
Szerencsére a’ császár nem neheztelt a’ tré
fáért, hanem megelégedett azzal, hogy ne
vetett , noha föltette magában: a’ vadászatra 
nézve fővadászmestere’ szavának többé nem 
hinni.

Minden buzgalma ’s azon határtalan el- 
szánás mellett, mit fejedelme’ szolgálatára 
szentelt, Berthier m égis rendkívül nyájas 
volt beszédében ’s magaviseletében. A’ csá
szárral a’ körülményekhez képest különböző 
hangon beszélt: meghitten , ha csupán mu
latsággal foglalkoztak; ellenben tisztelettel 
teljesen, ha valamelly komoly tárgyról érte
keztek , ha parancsokat vett, vagy ha az e- 
lőbbi parancsok’ teljesítése felől tudósítást 
adott. Ez utolsó esetben kalapját szüntelen

*) Kies mezei jószág , 6 postaórányi távolságra Paristól. Még 
tu'~* is B crtliier’ özvegyének birtoka.

kezében tartotta, ’s nem közelített a’ csá
szárhoz, vagy nem távozott el, hogy magát 
meg ne hajtotta volna.

Minő tiszteletet, sőt szinte félelmet ger
jesztett Napoleon az őt környezőkben, meg
ítélhetni azon módból, mellyel saját család
jának általa leginkább kedvelt tagjaihoz vi- 
selteték. Mindnyáját gazdaggá ’s hatalmas
sá tévé; mindazáltal irántok még is bizonyos 
büszkeséget tartogatott és akarathatalmat, 
melly neki olly nagy mértékben volt sajátja.

A’ nápolyi király (Miirat Joachim) két
ségkívül egyike volt azoknak, kiket Napo
leon vitézségükért leginkább becsült. Való
ban Miirat, játékszíni öltözete’ daczára, melly 
szembetűnő ellentiséget képezett sógora’ ru
hájának egyszerűségével, még is legjelesb 
lovagvezér volt a’ hadseregben. Átható né
zése, azon ügyesség, mellyel az ellenség’ 
állását, valamint a’ maga erejét is felfogni 
tudta, hideg rettenthetlensége a’ veszélyben, 
katonás magatartása, magas termete ’s baj
noki viselete ; mindez, lovai’ szépségéig’s e- 
rejéig, neki egy hajdankori hős’ tekintetét 
adta. Lovassága előtt minden veszélylyel 
daczolt, ’s behunyt szemmel rohant az el
lenség’ sűrű rendei közé. Mürat’ őszinte
sége, eltökélett hangulata, ’s mindig nyu
godt tekintete, ollykor részvétlenséggé fa
jultak. Azon gyorsaság, mellyel a’ reábízott 
dolgokat végrehajtotta, tetszett a’ császár
nak, ki azonfelül társalkodásában is, úgy 
látszék, kedvét találta. Vidor szeszélye a’ 
nápolyi királyt soha sem hagyta e l, még a’ 
leghevesb és gyilkolóbb csatában sem. Min
dig tartott készen valami nevetősei, és rit
kán szalasztotta el az alkalmat, hogy vala
melly szójátékot koholjon, bármilly roszúl jár
hatott volna is. Azért is sógora csak katonai 
tekintetben ügyelt reá. Mihelyt politica jött 
szóba, Bassano, Berthier, Caulaincourt vagy 
más akárki felé fordult, ’s Mürat azonnal el
távozott. Szemmel látható volt, hogy többé 
nem akart vagy nem tudott a’ beszélgetésbe 
elegyedni. — Csatában vagy hadmeneten a’ 
császár, kinek Mürat balfelén volt, vele a’ 
legföltünöbb ellentiséget képezé. Gondolhat
ni, minő tekintete volt Napóleonnak, min
den czifrázat nélküli kis liáromszegü kalap
jával, szürke vagy kék köntösével, alacsony 
termetével, poirolios hasával, ritka és símán 
fekvő hajával, ügyetlen lovaglásával, sógo- 
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ra mellett, ki minden emijei’ szemét majá
ra voná, deli termete, csillogó öltözete ’s 
lovának gazdag kantározata által; ábrázat- 
ja , szép szemei, sűrű barkója, természettől 
göndör fekete haja által, melly nagy für
tökben fődé szép kutkája’ ( lengyel köntös) 
gallérát, melly testét feszesen fogta körül, 
és szinte feszes újjai vállig fel voltak hasít
va , mint a’ régi spanyoloknál. Széles , a- 
ríinyliímzetű karkötőn egy könnyű kard le
begett , mellynek keskeny vasa, mint a’ ke
letieknél , igen meg vala görbítve. Ezen dö- 
möczki aczél’ íiirkisszekkel kirakott marko
latán igen szép munka volt. Miirat rende
sen szűk bíborvörös nadrágot, varrásai fö
lött széles ezüst paszományokkal hímezve, 
és kisded sárga szattyán- vagy nankin-csiz- 
mákat viselt, mellyek’ sarkaira arany sar
kantyúk valának ütve. E’ viselet’ fényét még 
nevelte lengyel szabású zöld bársony-sapká
ja , gyémánt rezgetyüvel ékítve, melly fölött 
egy hoszú strucztoll lengett. Lova egészen 
magyar vagy török módra volt szerszámoz
va. Világoskék vagy bíborvörös, aranynyal 
hímzett nyeregterítő, vagy gyönyörű tig- 
risbör födék majd egész hátát. Hideg idő
ben Miirat e’ fényes öltözet fölött , sötét 
zöld bársonyból készült, aranyszegélyű gomb
lyukakkal ellátott és czobolyményéttel béllelt 
bő köpönyeget viselt. Lovászmesterei’, ap- 
ródai’ ’s inasai ruhája skárlátpiros és ég
színkék volt, ezüsttel kirakva vagy hímezve.

Napoleon minden egyszerű iránti sze
mélyes hajlandósága mellett is örömest lát
ta , ha kísérete fényes volt. Azért is tábor- 
nagyi kara igen jól fizetteték. Segédei, ordo- 
náncz-tisztjei ’s apródai minden táborozás’ 
végével tetemes kárpótlást nyertek, ’s több
nyire olly tetszvágygyal ruházkodtak, melly 
állapotokhoz nem igen látszott illeni.

Midőn a’ császár huzamos ideig maradt 
fő hadi szállásán, a’ környékből papot vite- 
te magához, kivel minden vasárnap misét 
mondatott, mellyen tábornagyi kara’ ’s ház
népe’ nao-yobb részével megjelent.

yg, s .

Az igaztág'  kSnyve.
Kel «ti rege.

I.
Bagdádban, ezelőtt igen nagy idővel, 

azon korszak tájatt, midőn a’ kaiifok elkez

dőnek főpapok lenni ’s többé szultánok nem 
lenni, élt egy fiatal ember, neve Nákib, ki 
mindazzal bírt, mivel a’ hölgyek előtt tetsz
hetni ’s komoly férjeik előtt nem tetszhetni. 
Azonban a’ melly férfiak leginkább gyülölék 
őt szívökben, azok szeretek ő t, azok hízel
gőnek neki leginkább a’ nép előtt. Némelly 
asszonyok ezzel épen ellenkezőt cselekvő
nek ; de mivel e’ földön semmi sem örök , 
még a’ szerelem sem, és semmi sem biztos , 
még a’ hívség sem, történt, hogy egy idő 
múlva Nákib, ki olly sok asszonyt szerete, 
csodálatosan sokat el is hagyott, ide nem 
számítva azokat, kik magok előzék megüt 
egy lépéssel. Mindannyian roszat szólónak 
felőle, kivált az utóbbiak, kétségkívül az
ért, hogy megelőzzék a’ roszat, mellyet ö 
vala mondandó felőlük. Kincsei föléleszték 
az irigységet, jótétei a’ liáládatlanságot. — 
Elméje Nákttonak elég középszerű volt; de 
azon baleset érte , hogy irá és kiadá a’ száz- 
liatvanliatezer-hétszázötvenhatodik verset a’ 
zerge’ szép szemeiről, ’s azonnal Bagdádnak 
minden szép elméje görbe szemekkel nézett 
reá , ’s versét megkülönböztetett figye
lemmel szabdalta szét. Nákibnak, ki min
den adománynyal bírt, hogy szerettessék, 
mind e’mellett is, sőt talán épen ezért, egy 
sereg ellensége lett. Szóval, ő már is az 
vala, mi épen nem ritka korunkban, egy sze
rencsétlen szerencsés.

Kifárasztva mindazon gonoszságok és 
feketelelküségek által, mellyekkel a’ váro
siak naponként ostromiák, egy kies falura 
ment, hol a’ platánok ’s hegyi csürgetegek 
az ég és föld’ enyhével újíták. De csakha
mar úgy vette észre, hogy a’ falu' emberei 
nem jobbak a’ városiaknál, sőt, ha köze
lebbről nézte őket, gyakran rútabbak is , go
noszabbak is valának mint emezek; ’s Nákib 
nem rejthető el maga előtt, hogy poéta tár
sai mindenkor igen nevetségesen magasztal- 
gaták a’ falut, de kivált annak népét; ’s é- 
pen ezen való kószájának egyik pillanatában 
vala az, hogy a’ poesist ekkép határozó meg: 
mesterség, dicsérni azt, a’ mi elmúlt, vagy 
a’ mi messze van.

Azalatt bú-kórrá lett. Nem magasztal
ta többé sem ’Sadi’ versét, sem Sirász’ bo
rát , sem Kaseinir’ hölgyeit lefüggő saljaik
kal , mellyek még kevesbbé szépek , mint 
magok a’ hölgyek. Nem talált semm’Vtl1 iztj
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Nem; mert az öröm’ fonása szívünkben van, 
’s ha ez kiapad: világ és élet kopár sivata
gokká változnak. De leginkább bántották Ná- 
kibot azon rágalmak és gáncsok, mellyek 
ellene szórattak. Szerencsétlen alkatánál 
fogva ő mindig igen hajlott töprenkedni ’s 
boszankodni azon , mit az emberek felőle 
szólották, ő nem volt azon szerencsés ha
landók’ egyike, kik felemelt fővel ’s gondo
lattal járnak az olly gyakran megcsalt ’s 
irigy köznép között, ’s kik, önbecslésökröl 
biztosítva, lábaiknál látják ’s hagyják a’bot- 
ránkozás’ porát ’s a’ rágalom’ sarát. Ezek 
igen is meg szokták vetni- a’ község’ ítéle
tét , igen is daczolnak azzal; de Nákib u- 
gyanezen Ítéleteknek rabjok volt. E’ dőre
ség méreggel önté el léteiét ’s annak meg
rövidítésével fenyegetett.

Hihetőleg rövid idő múlva egy más vi
lágtekén fogta panaszlani ennek fonákságait, 
midőn egy napon , sétálva egy völgyben, lias- 
gató kiáltás hatott füleibe. Oda s ie t,’s egy 
iszonyú parasztot lát, erős hasábbal verni 
egy gyermeket, ki a’ csapások alatt már már 
öszveroskadt. Az irgalom’ érzete, melly ben
nünk lakozik, fülébredt Nákib’ szivében, ’s 
ő egy ugrással a’ paraszt mellett terem.

,Mi kell?' kérdi a’ szilaj pór. „Ne 
bántsd e’ gyermeket.“ ,Ez fiam nekem.' „Bánj 
vele úgy, mint fiaddal." .Teljes hatalmam 
van fiam felett.' „Megölnöd nem szabad őt." 
,Meg is ölhetem, ha tetszik.' „Szörnyeteg! 
ezt én nem engedem." ,Óvd magadat! ‘ „E- 
gek, ’s még is ütöd? E’ gyermek nem fiad 
többé. Te őt nem fogod ütni." ,Őt nem, 
hanem téged.'

’S a’ pór Nákib ellen rohan. — Nákib’ 
lelke nem vala olly roppant testben elszórva 
’s elárasztva, mint a’ paraszté, kinek, mint 
láttuk, alig volt valaha lelke, vagy azt el
vesztette. Megelégedve, hogy a’ gyerme
ket, ki futamásnak eredt, megmentette, Ná
kib hideg vérrel várta a’ nyilványosan egye
netlen tusát. Nála nem vala fegyver. Ügyes
séggel pótolá a’ hiányt, és sokáig kikeríílé 
az ellen’ csapásait. Nincs bátrabb a’ vilá
gon , mint kiállani a’ tusát, mellyben, hoo-y 
végre is vesztendiink, bizonyosak vagyunk. 
Nákibnak ez vala esete. Már is több ütés
től vérezve, kétségkívül el fogott esni baro
mi támadója előtt, ha több falusi, a’ segély
szózat ’s a’ gyermek’ könyörgési által indít

tatva, a’ csatahelyre nem érkezik, Nákib’ 
védelmére nem áll, ’s a’ durva parasztot el 
nem húzza, ki csak goromba muzulmán szit
kokkal enged, méltókkal valamennyi euró
pai szitkozódásokhoz.

Nákib, a’ nagylelkű tusából meneke- 
detten, ingadozó léptekkel vonói vissza ’s 
nem tudja magát kárhoztatni, hogy ellenáil- 
liaílan ösztönének engedett. Vannak elnyo
mások, mellyeket a’ nemesebb keblű, bármi 
történjék, sem nem nézhet, sem nem tűrhet. 
— Egyszerre egy édesebb lég hatja érzé
keit, egy bájzengzetü dal olvasztja kebelét, 
’s a’ mint feltekint, egy angyal száll alá a’ 
fellegekből bíbor és égszín szárnyakon. — 
„Nákib! mond az angyal , láttam jótétedet. 
Mondják, hogy az illyek mindig juíalmasak. 
Ez nem épen olly igaz, mint mondafik; de 
most az egyszer az lesz. Kérj tőlem a’ mi 
tetszik, ’s ha*az nem haladja hatalmamat,v
teljesítve leszen.“

Nákib meghajol az angyal’ lábainál, gon
dolkodik,’s végre igy szól: .Égnek szülötte, 
adj egy könyvet nekem, mellyben minden 
estve megírva találjam, mit az napon szó
lották felőlem az emberek.'

„Rendes kívánság — mond az angyal, 
de nincs hatalmamon felül. Lehet, hogy 
hasznodra válik. Menj házadba ; híremet fo
god venni. Isten veled."

Ezt mondva, a’ lé le k  eltűnt, mint sok 
iró barátomé, kinek munkáiban most illyes- 
mit hasztalan keresnél.

II.
Az angyalnak imez Ígérete elfeledíeté 

Nákibbal a’ pórral volt tusájának elég fáj
dalmas következményeit. Haza ment, lefe
küdt , ’s csakhamar az angyal’ ígérete ösz- 
vegyült gondolataiban az álom’képeivel. Fel
ébred , ’s már azt h itte , hogy az ígéret és 
álmok egyenlő hitelűek, midőn ágya mellett, 
a’ legnagyobb meglepetéssel, egy könyvet 
pillant meg, külsejére hasonlót a’ mi mos
tani emlékkönyveinkhez, melly eken goth és 
keleti czifrázatok díszelegnek. Felüti azt, 
és sokkal szerencsésebb mint mi, kik em
lékkönyveinkben rendszerint rósz rajzokat ’s 
még roszabb verseket szemlélünk, nem ta
lált benne egyebet tiszta papirosnál.

Melly öröm! így szóla magában, íme 
kétséorkivül az ajándék, mellyet az angyal
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ígért. Meg fogom tehát tudni, mit monda
nak felőlem az emberek; megtudom minden 
estve. — Olly hosszú vala e’ nap neki! Vég- 
re midőn éjjelre haza tért, kinyitá a’ köny
vet ’s kifejezhetlen örömére hetüket és so
rokat láta az első lapon, mellyek’ értelme 
imígy következik:

„Nákih derék ember. — Kitette maját 
a’ szegény gyermekért. — Ez már szép.“

„Nákih bolond ember. — Majd hogy el 
nem veszett egy nyers parasztnak ütlegei 
alatt; ’s csupa véletlenségnek köszöni menek
vését.“

„Nákih ma kevésbbé unalmas, mint más
kor; ’s ez szerencse, mert egy idő óta fe
lette untató volt.“

Én itt csak a’ legfontosabb czikkelye- 
ket hozom ’s hozandom fel e’ könyvből, mely- 
lyek különben igen hosszassá tennék beszé
demet. Nákih eleinte nem kissé ütődött meg 
a’ bókolatokon. Ő eddig négy-szem-közt nem 
illyeket szokott volt hallani. De az első 
meglepetés után feltette magában, hogy 
hasznára fogja fordítani mind azon igazat 
és jó t, mit a’ könyvben találand, ’s kezdet
le is , hogy innentúl ügyekezni fog kevésbbé 
untató lenni, mint eddig volt. Azalatt ki- 
mondhatlanúl örült a’ könyv’ birtokának, ’s 
hogy annak bővebb hasznát lássa, mindjárt 
másnap visszament Bagdádba.

Korán megérkezett a’ fővárosba, látoga
tásokat tett, sokat kérdezett és hallott ’s 
haza térvén, íme mit talált könyvében:

,,A’ szent prófétára! mi a’ manót keres 
ez a’ Nákih ismét itt Bagdádban ? “

„Ez ismét homályba vet pompájával ’s 
kifáraszt követeléseivel.“

„Mondják, hogy a’ falun valakivel ösz- 
vekapott , holott legkisebb igazsága sem 
volt.“

„Megfoghatatlan erőszaka ember. Meg
támad egy jámbor parasztot, de a’ ki őt he
lyesen ’s ugyancsak legyúrta.“

Ez utóbbi két Ítéleten, melly többször 
ismételtetett, Nákib rendkívül felboszanko- 
dott. ,Hogyan? — így szólt — tehát így fer
dítik e l , mit tennem az emberiség sugalt! 
így kell-e gáncsolni bennem, mi talán némi 
dicséretre is méltó volt! Megyek és elmon
dom...... Nem, nem mondom el; ti ezt meg
nem érdemlitek.* ’S ekkor vala az, hogy Ná
kib e’ szókat ejté, mellyeket utóbb annyi

bölcs ismételt: ,Majd biz’ egy buta és gonosz 
közönség fog egy olly ember’ viseletéről ítél
ni, mint én vagyok.* Azonban egypár órá
val utóbb nem kevesebb tűzzel vadászta a' 
közönség’ tetszését, javalását.

Elment a’ nagyvezirhez, elment az asz- 
szonyokhoz , ’s eslve a’ következőket találta 
könyvében, hol a’ szó után Sohasem volt a’ 
mondó’ neve írva, de mellyet gyakran kön
nyű vala kitalálni.

„Eléggé megelégszem Nákibbal ; úgy 
látszik, szerényebb és tanultabb, de még egy 
kissé zavaros.“

„Hogyan, ’s ez a’ Nákib a’ nagyvezír’ 
kegyelméből akarna minket kifúrni? Oh, mi 
annyi roszat fogunk felőle mondani és mon
datni, hogy lehetetlen lesz miattok feljut
nia.“

,,A’ szegény Nákib, mint megfogyott és 
hamuit a’ falun! Bezzeg nem illyen volt, 
mikor még nekem udvarolt.“

Nákib jól beszél, de sokat; az egész 
társaságban csaknem egyedül ő szólott“

Ezúttal Nákib nem annyira neheztelt 
könyvére, ’s több hasznát is vette híreinek. 
Feltette magában, hogy ezentúl több helyet 
enged másoknak a’ beszédben , ’s jobb rend
be szedi azon jókat, mellyekről a’ vezír e- 
lőtt fog szólam. ’S e’ szándék neki csodá
latosan sikerült Rendkívül kellemesnek ta- 
lálák a’ társaságokban, ’s a’nagyvezir, mind 
inkább elégedetten előadásával, egy tarto
mány’ igazgatóságával kínálta meg ’s azt 
vele el is fogadtatá. E’ tisztséget a’ keleti
ek, dús és utánozhatlan nyelvükön , k a ri-  
b u r-n ek m i - takfardar-ságnak  nevezik , 
mi a’ mi szegény nyúgoti nyelvünkre átté- 
v e , annyi mint helytartóság vagy kormány
zóság, ’s én is ez utóbbival fogok itt ezen
túl élni, melly kevesebb becsületére fog n- 
gyan válni tudákosságomnak, de talán több 
kényelmére azoknak, kik soraimat elolvasás
ra fogják méltatni.

Hl.

Nákib, a’ helytartó, elindult rendelte
tése’ helyére, halmozva utasításokkal, ő a- 
zonban legjobb utasítójának titkos erejű köny
vét tekinté, ’s ebben nem is csalatkozott. — 
Mindjárt megérkezése’ estvéjén íme mik va- 
lának írva a’ könyv’ további lapjain:
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„Az új helytartó igen finom. De a’ sima 
hideg alatt valljon nem rejtezik-e dölyf és 
haragos gőg?“

„Hideg és egyenlő külseje alatt a’ mi 
helytartónk elevennek látszik. Ezt mi talán 
arra használhatnók, hogy ollyakat is kiej- 
tessiink vele, miket nem akarna kiejteni.“ 

„Az új helytartó szereti a’ dicséretet. 
Hízelegjünk neki ’s még jobban rá fogjuk őt 
szedni, mint elődét.“

,Bórák kanczára esküszöm — felkiálta 
Nákib — ez a’ könyvek’ könyve ’s a’ világ’ 
legelső tanácsnoka. íme itt néhány sorból 
megtanulom, hogy óvakodjam hiúságomtól, 
izgékonyságomtúl ’s a’ hízelkedőktől. Intve 
vagyok. Meg nem fognak csalni ’s magam 
sem csalom meg magamat.“

’S Nákib nyájas lett és okos, és a’ hí
zelgők nem fogtak ki rajta. Igen helyesen 
kormányzá a’ tartományt; mindazon szelíd
séggel, mellyet a’ szilárdság megenged, ’s 
mindazon szilárdsággal, mellyel minden jó 
kormánynak bírnia kell. E’ gondos viselet
nek nem maradtak el jó gyümölcsei. Min
den estve a’ legédesb dicséreteket olvasá 
könyvében; édeseket, mivel őszinték való
nak ’s nem hitték, hogy valaha tudtára jus
sanak. Itt találó a’ szerencsétlenek’ hála- 
rebegését, itt az özvegyek’ és árvák’ áldá
sit, mellyeket midőn olvasott, azt mondó, 
hogy nincs kéjesebb e’ földön, mint ember
társainkon segíteni. Igaz, hogy ugyanazon 
könyvben, ’s gyakran ugyanazon lapon, ke
serű ’s alacsony hálátlanságot is talált, és 
gyűlölet’ szitkait, és otromba szemrehányá
sokat. De e’ részben el vala készülve. Vég
tére csak nevetett mindazon, a’ mi túlságos 
volt, hasznára fordítván azt, miben észt és 
igazságot láta.

Azonban egy fölötte kedves, talán min
den egyébnél kedves!) elégtételt ada neki, 
látni, hogy annyi bal gyanú ’s annyi gonosz 
vád között, mellyet ellene olly sokan táp
láltak szívük’ rejtekében, egy szózat sem 
találkozók, melly lelke’ egyenességét ’s bá
nása’ gyöngédségét kétségbe vonta volna. 
Ön becsérzése után semmi sem lehet drágább 
a’ jóra termett embernek, mint embertársai
tól becsültetni.

(Vége a 'jövfi számban.)

Franciából C I... ..

Kőnyőrütei.

Hol a’ henyeség jobban jutalmaztatik a’ mun
kánál , ott a’ restség másokra is elragad , ’s a’ munka 
gyűlöletes lesz.

Ariel az angyalok között legjótevőbb volt. A’ 
szánakodás’ szemeivel szokván az emberise'g’ állapot- 
ján függni, ’s tudván — t. i. az angyalok’ philoso- 
phiájának nemes szellemében — milly gyakran vitetik 
ember balviszonyok által gonosztettre, a’ czinkosokon 
végrehajtott fenyítő Ítéletek fölött is siránkozott, ’s a’ 
mindenható által amaz ítéletek’ szelidítésére munká- 
lódni törekedett. Egykor — mit gyakran szokott — a’ 
földön járván, egy szegény asszonyt vön észre, k i, 
ölében gyermeket tartva, bizonyos, némi nagy város’ 
közepén helyezett ház’ küszöbe kölni összegyűlt mocs
kos és czondra embertömegen keresztül magának utat 
fúrt. Az asszony’ lényében volt ollyasmi, melly által az 
angyal’ jósága érdekelteték. Belépe tehát vele a’ ház
ba, ’s hallá: miképen az a’ helybeli elójárósághoz se
gedelemért folyamodók. Állapotjátnehéz sorsúnak raj
zoló; sanyarúsága’ nagyításaid a’ himlő’ rettentő fáj
dalmaitól veszékelt az ölében volt gyermek. Az elö- 
járók összesen készek valáuak a’ kívánt segítségnyúj
tásra , csak egy nem. Csupán ezen egy szegűle kono
kul ellen, ’s a’ nőt csalárdnak korholá.

„Ez már a’ negyedik gyermek — így szóla — melly 
mai nap mint himlőben szenvedő élőnkbe hozatik ; le
hetetlen, hogy azon faluban, mellyből jön ezen asz- 
szony is , a’ himlő annyira elterjedt legyen. Járuljon 
ön közelebb, hadd lássuk a’ gyermeket.“

A’ nő elhatározottan vonakodni látszék elömutat- 
ni a’ gyermeknek roncsolt ’s genyes arczvonásait.

„Anyai hiúság a’ szegény asszonyban ! “ sugá az 
angyal’ szeretettel teljes szíve.

Előmutattaték a’ gyermek’ karja és czombja, ’s 
a’ mérges kór’ bélyegei valóban láthatók valának; de 
az orcza ? Az épen szendergő kis beteg bolygattat- 
nék— undort gerjesztene a’ jó felügyelő úrban — ter
jeszthetné a’ ragályt. — Hasznúiának tán e’ kifogások ? 
koránsem , a’ kemény fölügyelő kérlelhetlen volt; el
rántó a’ gyermek’ orczájáról a’ kendőt, ’s mintegy di
adalmasan így szóla : „Csakugyan jól gyanítottam ! — 
Asszony, távozzék, e’ gyermek nem öné.“

Az asszony visszarándula a’ fölügyelő’ tekinte
tétől ; akart ugyan szólni, de csak sikítás repült ki 
száján , mire a’ gyámolítást keresők’ tömegébe rohant 
’s eltűnt. A’ dolog kiviláglott: a’ g y e r m e k  k ö l 
c s ö n ö z ö t t  p o r t é k a  v o l t !  nőtől nőhöz vándo
rolt ; ez lábát, amaz kezét, a’ harmadik orczáját mu
tató elő ; a’ gyermek’ apró persenései ezen önvétkök- 
böl szegényültekre nézve élelem’ forrási lettenek. A’ 
szigorú felügyelő gyanakodtóban valóságos Salamon 
vo lt!

E’ jelenet’ megfontolásánál különös észrevétel 
gerjesztő föl Ariel angyal’ álmélatát. Látó tudnillik , 
hogy e’ fárabeti hatóság mögött nem csekélyebb sze
mély, mint a’ híres gonosz ármány Mephistopheles áll,
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’s a’ helyett, hogy— mint egyébként föl leliete ten
ni — ezen tisztviselők’ szíveit megedzené , őket ember- 
szeretetve, irgalomra nógatja. Megütközve az ármány’ 
esztelennek tetsző illyes te ttén , a’ gyülekezet’ szétosz- 
lása után megszólító Ariel a’ gonosz szellemet, és cso
dálkozását, továbbá örömét jelenté ennek a’ jóakarat’ 
elveihez térése miatt. Tudva van , hogy Mephistophe
les oily ördög, ki fortélyait annyira kedveli, hogy a- 
zok' végrehajtásában semmi tekervénytől, legyen az 
bármílly hosszú, nem irtózik. Ez meghivá az angyalt 
a’ már most köztök fönforgó egyetértés’ érzelmei felől 
tanácskozólag vele sétautat tenni; megindulának; szó
váltás és vitázás közben egy házhoz érkezének, melly 
rendkívül tiszta külsejével figyelmüket magára vonta 
volt. Ariel és Mephistopheles a’ láthatlanság’ szellem
jogát használván, beléptek a’ hajlék’ küszöbén, és egy 
körülbelül 30 évű nőt pillantanak meg , ki házi mun
kával foglalkozók azalatt, hogy vaskos főldmivelő fér
je ’s két gyermeke, sovány, csak fekete kenyér és egy 
darab rohadt sajtból álló ebédjöket falatozták. A’ 
hajlék ’s annak lakói a’ nemes magatartás’ ’s elégedet
lenség’ színét viselők. „Szegény fiú — mondd fiának 
a’ földmíves — többet nem kapsz, a’ maradékot vacso
rára kell eltennünk.“

,Apám ! ez még is nehéz — panaszlá az ifjú. — 
Napestig dolgozva majdnem éhhel veszünk, holott a’ 
község’ tárából ápolt Kóczor József untig jól lakik, és 
csak keveset, vagy épen mitsem kell dolgoznia.*

„Úgy gyermekem; de istenünknek háláld, hogy 
a község’ tárához még nem folyamodunk,“  mondd fiá
hoz fordulva a’ tisztes büszkeség’ pírjával befutott ar- 
czú anya.

Az atya némán fohászkodék.
Végezvén ebédjét a’ paraszt, csevegés végett fe

leségéhez őgyelge. „Igaz ugyan, Katiczám , — így szó
lott — hogy törhető függetlenségben növekedőnk föl , ’s 
hogy a’ község’ tárához nem szeretnénk folyamodni; 
mi hasznunk ebből ? Jakab fiunknak tökéletes igaza 
van. Kóczor félannyit sem dolgozik mint mi', ’s még 
is nézd csak, milly jó lábon áll 1 E ’ mellett tudod, 
hogy az említett tárba mi is adózunk , ’s így Kóczor* 
gondtalan' életéért pénzünkét kell adnunk. E z , Kati
czám , leveri az em bert; fiaim’ fáradozásinak semmi 
láttatja ; hidd e l , nem sokára szomszédunkhoz leszünk 
hasonlók; mi is, mint ő , a’ község’ tárára szorulandunk.“

Ezeket mondván a ’ szegény atya, elcsóválá fe
jét ’s kiméne.

A’ szegény nő ülésbe roskadt, ’s keservesen 
környezett.

„Ez szomorú, fölötte szomorú!“ mondd Ariel.
Mephistopheles vigyorgott.
Vándoraink elhagyván a’ hajlékot, folytatók út- 

jokat. Egy más, nyomorú ’s mocskos tekintetű falu
si lakhoz jutának. A’ bennlakók itt is ebédeltek, de 
— nem ugyan a’ tisztaság’ pontjában — eledeleik job
bak valónak.

„Mondom neked, Kóczor József — így szólam
lek a’ hajlék’ asszonya — e’ szalonna félig sem olly jó,

mint amaz a’ szegények’ házában. Ott van két poron
tyostul nőtestvérem, dolgoznia nem kell, ’s minden 
vasárnap kijár neki marhahúsa.**

,Igaz bizony — felele József— ’s a’ férfiak ott na
ponként három pint sört kapnak. Gondolnám, nekünk 
is kellene iparkodnunk oda juthatni.*

„En nem bánom — mondó a’ nő — ’s a' felügye
lők különösen jó uraknak mondatnak.“

A’ halhatatlan tanúk eleget hallottak; tovább 
ballagván a’ szegények’házába jutának. Itt minden ki- 
csínosgatott érzéketlenségre ’s rest kényelemre muta
tott. Az előjárók dicsekvének azzal , hogy „minden 
szükséges szerből a’ legjavát vásárolták hé.“  A’ szegé
nyeknek megvolt főzelékök, sörük ’s kenyerük; gyer
mekeik pedig a’ szegények’ közös iskolájában taníttat
tak. Mind e’ mellett figyelő ’s közelebb halk,atózó 
vándoraink vevék észre, hogy magában ebben a’ te
her nélküli ’s adó alá nem vetett boldogság’ műhelyé
ben is az elégedetlenség maga köröl harapozott. Hal
lók, mikép egy mogorva ’s orczátlan ápolgatott két v. 
három buzgón fülelő fiatalabb sorsosának mondogató : 
„Mind e’ mellett belátjátok, hogy korán sincs olly jó 
dolgunk, mint Tamás bátyámnak, ki amott túl a’ ha
jó’ öblében tartatik ’S lássátok, ha a’ gonosztet
te t, mellyről előbb szólék, végrp hajtandjuk, a’ hajó
ba vitetésnél egyéb rósz nem ér bennünket,’s ott épen 
olly jó eledelünk ’s dolgunk lesz, mintTamás bátyámnak.“ 

A’ három ficzkó egymásra szegzé szemeit, ’s me
rengő tekintetükből igen is észre vehetők a’ halhatla- 
nok,hogy a’csin-merény nem sokáraVégre fog hajtatni.

„No’s, Ariel uram 1 — mondó gúnyinosolylyal Me
phistopheles — megfogod-e már, mért igyekezem az c- 
löjórók’ ’s felügyelők’ szívét jótékonyságra gerjeszteni?“ 

,Fájdalom , igen ! — válaszoló tele búsongással az 
angyal — egyszersmind az is világos előttem , hogy a' 
balul értett könyörületnél nincs gonoszabb ördög.*

E’ mese, melly egyébiránt Angliában — bár né
mi részben honunkra is ne volna alkalmazható — szo
morú ’s komoly lettdolog’ rajza , ne bírjon senkit hi- 
degszivöségre ; de igen arra , hogy embertársainak min
denek előtt azon módokat ügyekezzék megmutatni ’s 
kezükre játszani, mellyek által szegények ne is lehes
senek , ’s így mennyire lehet, az emberi társaság ter
hére ne essenek. Vagy, mivel természet’ mostohasá- 
ga, vagy nem önokozta szerencsétlenség által, szegé
nyek és ügyefogyottak mindenhol vágynak , ezeken az 
irgalom* azon nemét gyakoroltassák , melly őket ne a 
dolgozó néposztály’ sorsán fölül ’s rovasara henyelve 
hizlalja, hanem a’ kinek-kinek erejéhez m ért, testre 
lélekre egyiránt iidves kézimunkával czéliráiiyos házak
ban foglalatoskodtassa ; hol azután pótlékul a’ keresz
tény szeretet nyújtsa nekik a z t, mi iigyefogyottságból 
’s erejök’ képtelenségéből a’ szükséges élelemre hiány
á t .  Szencay Im r e .

*) Angolul t H ulk; t. i. áron szállító hajón , melly fenyítő íté
le t’ következésében a’ gonos;.tettre vetemülteket, jobbadáu
a’ népsepredéket, büntetésül más világrészbe viszi.

Xyomatik Budán, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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JPbilosophiai vásolalok.

I.

A  bölcselkedést rendesen azon szokás kez
deni, hogy az ember magját ünkénytesen tu
datlansága állapotba helyezze. Ezen szokás 
igen helyes. Az ész tan (philosophia) ugyan 
is mind azt, a’ mi a’ testi ’s szellemi világi
ban v a ló , a’ maga szükség-ességében tartoz
ván kifejteni, nélkülözheti mind azon isme
reteket, mellyek a’ bülcselkedni akarók’ tu
datában (conscientia) készen, ’s minden szo
ros egybefüggési rend nélkül találtatnak; ő 
fogja ezeket rendezni is , ’s létök’ szükséges
ségét kimutatni. Azon jogi, erkölcsi, vallá
si stb. törvényeket, mellyek örökkévalók, ’s 
az észnek eredetileg sajátai, ő fogja megha
tározni , attól, hogy illyen ismereteket akár 
tapasztalásból, akár a’ mindennapi képzetből, 
csak azért mivel azok itt jelen vannak, fel
vegyen, teljesen idegen lévén. — Annál vi
lágosabb azonban a’ bölcselkedés’ illy kez
detének helyessége, minél igazaid), hogy 
ezer meg ezer olly képzeteket, tárgyakat stb. 
tart csalhatatlan valóságoknak a’ mindenna
pi értelem, mellyek épen nem igazak, csalé-

kony árnyaknál nem egyebek, az ész erősb 
világánál egyszerre elenyészők. Hány bal- 
ité le t, elfogultság, félszeg ismeret tplong ’s 
dühöng pillanatonként az emberek között, 
mellyeket ezek szinte bálványok gyanánt 
imádnak! Ezeket mind le kell vetkezni az 
észtan’ sanctuariuma előtt, kün kell lerázni 
a’ port, a’ szennyet, mit az észtan’ mennyei 
tisztasága szintúgy nem szívelhet magán, mint 
becsület a’ gyalázatot, erény a’ bűnt, áll
hatatos character az ingatagságot. Ama’nagy 
görög bölcs sok ideig nem engedte szólni 
tanitványit, akarván mutatni, hogy a’ hozzá 
vitt ismeretek nem ollyanok, miknek segít
ségével szóváltásba jőni szabad lehetne. — 
Csak nézzünk magunk körül, nem találunk-e 
száz félszeg fogalmat, mellyek mint meg 
annyi magasra torlott gátok állják útját az 
üdvös igazságnak ? — „Képtelenség a’ Rajnán 
vagy tán még az óceánon túl virágzó intézete
ket a’ mesterségekben, földmivelésben, keres
kedésben stb. hozzánk is átültetni iigyekezni, 
hiszen mennyire különbözők az éghajlata’vi
dék, a’ s z o k á s?  Szép volna a’ Dunát Bala
ton’ tavával öszvekötni, de képtelenség en
nek véo-bevihetését onnan következtetni, hoo-y 

26



202

az amerikaiak az albani nagy csatornában 
még tőbl) akadályokat győztek le.“ — „Át
kozott legyen még neve is annak, ki legelő
ször a’ gőzhajót vagy gőzszekeret kitalálta: 
hány szegény emher jutott már miattok kol
dus hotra!“ — De ki győzné a’ temérdek’s 
minduntalan napi renden levő íélszeg Ítélete
ket, állításokat előszámlálni ? Annyi a’ felho
zott példákból is kiviláglik, hogy ezek a’ tisz
ta igazság’ felfogásának ’s elfogadásának te
temes ellenségei lévén, egybölcselkedni aka
rótól teljes joggal ’s igen czélszerűen kíván
tatik meg mindenek előtt azon lépés, 
hogy magát tudatlansági állapotba tegye, 
mert lehetetlen ott rendes kimért útczáju csi
nos várost építeni, hol jelenleg egy össze
vissza épített szemetes zegzug, szennyes ház 
csomó áll fenn, hanemha ezek elébb földig 
lerontattak.

II.
Az ember’ kiilönbféle határozatai’ (de- 

terminationes) vagy beljegyei’ sorában egy fő 
helyet érdemel az, hogy ő személy, az az, 
hogy ő egy olly mindenes okos akarat, melly 
végességében is úgy tudja magát mint véget- 
lent. Épen ezen természetéből következik egy 
részről, hogy a’ véges természetet nem nél
külözheti ; más részről pedig, hogy ő egy
szersmind eléggé hatalmas magát a’ külter- 
mészetben létesítni. A’ kiiltennészetnek nincs 
akaratja, és igy arra való ő , bogy az aka
rattal bíró személy által elfoglaltassék ’s 
használtassák. Ila nem volna joga a’ sze
mélynek arra, hogy valami dolgot magáévá 
tegyen: akkor azt kellene állítanunk, hogy 
a’ dolog bír illyen joggal, a’ mi képtelenség, 
ha ugyan azt akaratlannak lenni tudjuk ; vagy 
azt kellene megengedni, hogy ezen fennen 
emlegetni szokott egész személység üres be
szédnél nem egyéb. Bár milly vakmerőnek 
’s határtalan dölyföt bélyegzőnek tartsák még 
máig is igen sokan azon állítást, hogy e’ 
roppant természetben minden — minden az 
emberért van teremtve: csakugyan igaz ez 
máig i s , ’s igaz leend mindörökké, és pedig 
csupán azon egyszerű oknál fogva, hogy min
den teremtések közt egyedül az embernek 
van lelke, akaratja, és igy szabadsága, joga, 
személyessége. Az ész az ú r; toronynyi nagy
ságú hústömeghez nincs kötve semmi jog, 
semmi igaz hatalom, csupán az észhez, bár

parányi legyen is ez. Egy fönséges phantasia’ 
teremtménye azon gyönyörű mív, mellyben 
Byron az ebet hűbb barátnak zengi mint az 
embert, csakhogy ez általában nem igaz ; azt 
pedig tudja minden, hogy költőnek egyes 
emberek’ gyengeségein elkeseredését exaltált 
érzékeny panaszokban kiönteni szabad.

Ha minden ember személy , ezzel ezen 
magas becséhez képest kell bánni, — tisz
telni tartozik mindenki mindenkiben a’ sze- 
mélységet. Lehet-e ingerlőbb, lehet-e mélyeb
ben vérző tett, mintha a’ szabad, a’ személyes
séggel bíró ember, barom gyanánt vagy sok
szor ennél alább nézetik ? Megáll az ész és 
szív ha nézi, miként bánik a’ különben any- 
nyi szabad intézkedésekkel diszlő Éjszakame- 
rika fekete embertársaival, ’s a’ szabadság’ 
nagyszerű miveinek bámulásából kíméletlenül 
rántatik le, mert azokat a’ négerekkeli ember
telen baromi bánásban undok alacsonyság- 
gal fertöztetve látja. Nálunk — hála a’ hala
dás’ szellemének! — négerek nincsenek; vásá
rainkon nem áruitatnak embertársaink: de 
elég van-e ezzel téve az emberiség’ ’s szelí
dült kor’ kivánatainak ?

III,
A’ személy egy őnczélu (avtoteles) sza

bad okos akarat: következőleg az, a’mi sza
badsága’ körét teheti, tőle közvetlenül kü
lönböző, az az külső, szabadtalan, személy
telen , jogtalan, inásczélú, (lieteroteles) do
log. Van hát jogom ezen külső jogtalan stb. 
dologba helyezni akaratomat, mit nfegtevén, 
a’ dolog enyém lesz, akaratomat nyervén 
ezennel állagos (substantialis) czéijává, mely- 
lyel különben magában nem bir. Világos eb
ből, hogy a’dolgot sajátítni nem egyebet tesz, 
mint az akaratnak a’ dolognál végetlen el
sőbbségét kinyilatkoztatni, ennek másczélú- 
ságát kifejezni. Mivel pedig minden szemé
lyes akarat egyes akarat, Péteré Pálé stb.; ’s 
ez az a’ mi a’ sajátban tárgyasságot (obiecti- 
vitas) nyer: nyilván van, hogy a’ sajátnak 
lényegesen magányosnak kell lenni. A’ ma
gány-saját tehát egyenesen fogalmára tarto
zik a’ személynek, ’s ha az ember boldog
ságra van teremtve, ’s ha ezt fogalmának 
minden oldala’ kifejtésével érheti e l : a’ ma
gány-saját egy oldal, melly által lehet csak 
boldog egy nép, virágzó egy haza. Szabad 
legyen e’ tárgyban korunk ’s hazánk’ egy 
nagy emberének gondolatát idéznem : „Miilyen



lehet azon haza, inellynek 10,000,000 lakosi 
közt 9,000,000 nem hirhat ingatlan sajátot, 
ntelly csak úgy munkáltatikmint idegen föld, 
mert szinte senki sem munkálja magáét ha
nem mindenki másét. Az illy honban nincs 
elég- kéz: mert annak liatalmasi soha nem 
tudják vagy nem akarják magokat a’ szántó
vető’ sorsába gondolni, különben lehetetlen, 
hogy előttük ismeretlen lenne, milly má
gus! befolyása van a’ szorgalomra a’ birtoki 
sajátságnak. Nincs oily akadály, mellyen az 
emberi állhatatosság ne győzne, ha a’ mun
kálok magokért ’s övéikért fáradoznak; mi
dőn a’ legkisebb nehézségek előtt is vissza 
ijed a’ mindig másért izzadó szolga. Örök er
dők volnának még ma is Eri ’s Hudson part
jai ’s Pennsylvania egy iszonyú vadonság, 
ha oda egy szolga nép, hol csak minden 20- 
dik úr, milliói számba telepedett volna is le; 
midőn eddig nem ismert aránylag csekély 
ember szám — mert magáén ’s magáért dol
gozott — olly csodákat miveit, hogy a’ gon
dolkozók közt az már őszinte elismert igaz
sággá lön: hogy nem a’ nép’sokasága okoz
za egy vidék’ virágzását, lianam a’ nép’ mi- 
néműsége. Ki a’ saját birtokróli kérdést mel
lékesnek ’s érdek nélkülinek tartja, oh annak 
keblében minden nemesb érzés már rég elfá
sult , vagy még soha nem is ébredt fel. Nem 
sejdíti az a’ házi boldogság’ legszebb ürömit, 
’s vak érzéketlenségében lábbal tapodja az 
anyai gondot, az atyai szorgalmat, a’ kisde
dek’ ártatlan vágyásit, ’s oktalan szörnye
tegként azt szakítja ketté, a’ mi emberek 
közt legszentebb: a’ viszonérzés, szeretet, 
háládat ’s ekkép minden polgári erények’ leg-
erősb kötelékit. Nem lehet jó ember!“ -----
„Járd keresztül az illyen hont; napokon 
keresztül mégy a’ nélkül, hogy egy élőfát 
is láthatnál, a’nagy eredeti vadságot a’ XIX- 
dik században is elég világosan ábrázoló no- 
madicus életet élő csikósokon, gulyásokon ’s 
barmaikon kívül. Ott pestis-leliellő mocsá- 
xmk foglalják el annak nag-yobb részét vagy 
csak vadak ’s gonoszok által lakott vadon 
erdők. Az útakon inkább a’ természet mint 
a’ munka’ nyoma látszik. A’ faluk’ dísztelen 
nyomorult formái földhöz ragadott szegény
séget jelentenek.“ ----- Sokszor hallhatni ha
zánkról ezen állítást, hogy ez valóságos para
dicsom. Ám legyen ez állítás helyes: annyi 
igaz, hogy lakóinak dicsőségére nem válik. A’

paradicsomban ugy szólván minden a’ termé
szet’ mive volt, emberi munka kevés; ’s mint 
sziikségesképen oda kellett hagyni első szülő
inknek azon paradicsomi állapotot, ’s az ebből 
kilépés — mint Schiller megjegyzé — egy 
óriási lépés volt a’ tökéletesedés’ útján: úgy 
hazánknak is ki kell vetkezni ezen paradi
csomi alakból, ha boldogságát óhajtjuk. Pa
radicsomi boldogságban vannak a’ vadembe
rek : ’s ugyan ki magasztalhatná ezeknek 
sorsát? —

A’ polgári társaság annál gazdagabb, 
minél gazdagabbak egyes polgárai, gazda
gabbak pedig ha minél szorgalmasabbak. Már 
ha — a’ mint ez igen világos — a’ magány
saját’ hatalmas rugalma a’ szorgalomnak : vi
lágos az i s , hogy a’ magány-saját egyene
sen talpkövét teszi a’ polgári társaság’ jól
létének.

Ezen kimondott elvvel ellenkeznek a’ 
st. Simonistáknak és Shakereknek a’ közös 
birtokróli tanításaik. Vannak egyes helyeze
tek csoportozatok a’ polgári társaság’ rop
pant müvében, mellyeknek látására sokan 
egész lényökben megrendülnek. Egy apa, ki 
kézi mesterségével táplálgatja számos tagú 
családját, örömest adna kenyeret éhező gyer
mekeinek szájába, de nem kap munkát, melly 
által csak egy fillért is szerezhessen. Egy 
másik, szegénysége miatt nem tudván szinte 
számos gyermekeinek olly lelki nevelést ad
ni, miilyent kellene, fájdalommal kénytelen 
nézni, mint fajúinak el ezek a’ nevelés’ hi
ánya miatt, az emberiség’kiirtandó mételyei
vé vadulván el. Egy munkájával gyakran éjt 
’s napokat keresztül virrogató család csak 
alig csikorog, midőn mások mindennemű bő
ség’ özönében úszkálnak. — Hlyének’ látá
sára, mondom, felzudúl sok emberi kebel, ’s 
zivatarát vagy a’ levegőben elhangzó szi
dalmakban , vagy túlságos ’s e’ szerint káros 
emberszeretetben önti ki. Illy belső megrá- 
zodások csekély belátással, igen gyenge Íté
lő erővel párosulvák adtak léteit a’ Saint Si- 
monisták és Sliakerek’ vallásai’ azon ágaza
tának, hogy az emberiség’ boldogítására a’ 
magány-sajátnak eltöröltetni ’s a’ közös bir
toknak kell helyébe állíttatni. Igen egyszerű 
azt belátni, hogy ezen intézkedés által talán 
néhány szegény sorsuakon, vagy — ha tet
szik — minden szegényeken könnyítve van
ugyan: hanem mind e’ mellett is az álladal- 
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mi élet’ boldogságának gyökere, rugalma van 
megsértve, úgy liogy ezen út vagy eszköz 
legbiztosabb a’népek’ demoralisatiójának vég
re hajtására. Elcsenevészűl, ha nincs ösztön 
ereje’ kifejtésére, eltesped a’ különben leg
szorgalmasabb is, ha nincs rugalom, melly azt 
feszítse szüntelen. Gondolhatni-e, hogy egy 
illyen társaság minden tagját azon lelkese
dés által, melly a’ társaság’ nemes alkotó

ját élesztette, ’s néhány tagot tán jelenleg 
is éleszt ? Hátha a’ nagyobb részt a’ lienye- 
ségi vágy hajtotta st. Simoni’ zászlói alá? 
’S ha ez áll: ki fog arra felügyelni, úgy viszi-e 
minden egyes tag munkáját mint vinni tar
toznék. Azonban igazságos-e az, hogy egy 
ügyetlen, bár még olly számos családja legyen 
is, több részt vegyen a’ közös vagyonból 
mint egy ügyes, de magányos ember. Vég
re az is megfontolást érdemel, hogy bár mi 
felségesnek tessék is, ha egyes dús urak rop
pant jövedelmeiknek nagy részét így a’ tár
saság’ boldogítására fordítják: bizonyos, hogy 
ezen tett a’ közboldogságon semmit nem se
gít , sőt ennek tetemes kárára van, szinte 
azon már előadott okból; hogy ez által a’ 
szorgalom fog megcsökkenni. Igen is segítni 
kell a’ szegény népen, de okosan, de úgy, 
hogy ez által sem annak, sem az egésznek 
kárt ne okozzunk; munkát kell neki teremte
ni , de semmit ingyen adni nem szabad, f

Tarcsy Tajos,
p á p a i p ro fesao r.

(Vége következ ik .)

Feltalálás és fölfedezés.

Érdemel fáradságot annak vizsgálata, 
honnan vannak azon sokféle és erős gyóná
sok a’ föltalálás és fölfedezés’ elsősége iránt, 
mellyek folyvást fenn állanak ’s újra meg új
ra támadoznak. .

A’ fölfedezéshez szerencse kívántatik, a’ 
föltaláláshoz szellem, ’s egyiket sem nélkü
lözheti valamellyik. Ez azt mondja és bizo
nyítja , hogy az ember szóhagyomány nélkül 
is , közvetlen, személyesen észreveheti a’ 
természettárgyakat, vagy azok’ tulajdonsá
gait. A’ megismerést és feltalálást úgy te
kintjük, mint leginkább saját szerzeményű bir
tokot és kérkedünk velők- Az okos angol egy 
pátenssel átváltoztatja őket valóságokká 
(dolgokká) ’s általa megmenekszik minden 
Jjpszantó becsületi vitától.

Lathatjuk ezekből, melly igen függünk 
mi az autoritástól és szóliagyománytól, midőn 
egy egészen fris és sajátságos figyelemre- 
vevés olly nagyra becsültetik; azért nem is 
kell vétkül tulajdonítani senkinek, ha azt 
nem akarja másnak át engedni, mi őt olly 
sokaktól megkülönbözteti.

John Hunter, egy falusi pap’ fia, tizen
hatodik évéig nem taníttatva , midőn a’ tu
dományoknak adja magát, csakhamar sok dol
gok felől előérzést nyer, fölfedez egyet és 
mást, genialis belátás és következtetés által, 
de midőn ezekkel mások előtt föllép, két
ségbeesve kell tapasztalnia, hogy az már 
mind föl van fedezve. Végtére, midőn, mint 
boncztudományt tanító, magánál sokkal ko
rosabb bátyjának prosectora, az emberi tes
ten némi újat fedezne föl, ’s azt bátyja a’ ma
ga leczkéin és programmáiban használná, a’ 
nélkül, hogy a’ fölfedezőről említést tenne, 
olly gyűlölet támad benne, ’s a’ két testvér 
közt olly viszály, melly nyilvános botránkc- 
zássá lesz ’s egy hosszú, dicsőséggel telje
sen átkiizdött élet után a’ halálos ágyon 
sem engesztelődik ki.

így látjuk saját észrevevéseink’ érdemét 
kortársainktól megkeserítve, hogy végtére 
szükség volna napot és órát kimutogatni, 
mellyben illy nemű sugallatunk volt. Még az 
utódok is ügyekeznek a’ szóhagyományokat 
kimutogatni, mert vannak emberek, kik csak
hogy csináljanak valamit , az igazat gúnyol
ják ’s a’ hamisat dicsérik, ’s magoknak má
sok’ érdemei’ tagadásával csinálnak foglala
tosságot.

Galilei, hogy valamelly fölfedezésnek 
mellyet nem akart kimondani, elsőségét meg
mentse , egy lelkes eszközt használt: ő föl
fedezését anagrammailag latin versekbe rej
tette , mellyeket azonnal közzé te tt, hogy 
szükség’ esetében ezen nyilványos titoknak 
hasznát vehesse. —

Továbbá, a’ fölfedezés , feltalálás, köz
lés , használás olly közel rokonok, hogy so
kan egy illy munkánál egy személynek né
zethetnek. A’ kertész fölfedezi, hogy a’ víz 
a’ szivattyúban (Pumpe) csak bizonyos ma
gasságig hagyja magát felszivatni; a’ physi- 
cus egyik hígságot másikká változtat át ’s 
egy nagy titok jő világosságra. Sajátképen 
amaz volt a’ fölfedező, ez a’ feltaláló. Az átá
zó Pallast egy kozák vezeti egy nagy tömeg
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termék-vashoz a’ pusztában; amazt fülfede
zőnek, ezt feltalálónak lehet nevezni; az 6 
nevét viseli, mert ő tette köztünk ismeretessé.

Miként ügyekszik az utóvilág- valamelly 
elődét érdemétől megfosztani, annak neveze
tes példáját látjuk azon tülekedésekben, mely- 
lyekkel Colomb Kristóftól sokan az új világ’ 
fölfedezésének érdemét ügyekszenek elragad
ni. Igaz, hogy a’ képzelet a’ nyúgoti ten
gert rég niegnépesítette szigetekkel és or
szágokkal, hogy az első sötét időben inkább 
egy iszonyú szigetet enyésztettek el, hogy- 
sem ezen helyeket üresen hagyták volna. Igaz, 
hogy Ásiából a’ hírek már messze előre ha
ladtának; báíorlelkűeket és.vakmerőket nem 
elégíté ki többé a’ tengermelléki hajózás, 
a’ portugálok szerencsés vállalata által az 
egész világ fel vala izgatva ; de végtére még 
is egy férfiú kiváníatott, ki mind ezt egybe
foglalja ’s mesét és h írt, szóhagyományt és 
tévelygő véleményt valósággá változtasson.

Széplaki.

Éjjel.
Ha nézsz a’ csillagok felé.
Kiír messze fénylenek,
Eszedbe jő a’ gondolat,
Hogy ők végetlenek.
Az éjbe mélyen elmerülsz,
Szent hallgatás lep el,
Látod miként fölötted a*
Természet innepel,
Ott forr az áldás’ kútfeje 
Apadliatatlanúl,
A’ harmatcsepp ott származik 
Holdnak sugáribúL 
Ott minden ébredő fuvalm 
Zenét visz szárnyain,
A’ mennynek ott van kezdete,
Túl éjek’ árnyain. —

Erdélyi János.

jIz igazság' könyve.
K eleti rege.

(Vége.)

IV.
Egy napon Nákib, a’ kihallgatások’ órá

ján , igen alázatos arczczal közelíteni lát egy

parasztot, kit nyomban ugyanannak ismert, 
ki neki az általam említett tusában olly go
nosz szolgálatot tett, de utóbb egy igen üd
vös szolgálatra volt alkalom. Nákib nem ér
zett látásán semmi neheztelést. Csupán, mi
dőn a’ pór, ki elég messze földről jött orvos
lást keresni egy rajta elkövetett jogtalanság
ért, mély tisztelettel elmondá okait, így szó- 
la hozzá:. Fiad miképen van? — Fiam? — 
Vered-e még mindig ? ... A’ paraszt feltekint, 
nézi, megismeri a’ bírót ’s lábaihoz borul. — 
Én rád nem haragszom, mond Nákib, sőt 
okaim is vannak rád nem haragudnom. F,zen
föl ül kérelmed igazságos, ’s én haragudni 
tudnék, hogy csak a’ törvénynek engedek, 
ha rajtad segítek. Azonban ígérd meg ne
kem, hogy többé nem vered fiadat. — Nem 
én, uram! — Esküdj’ meg Mahometre. — Es
küszöm a’ szent prófétára. — No jó, várj egy 
kicsinyt. — A’ paraszt, most egyedül marad
ván , még jobban bánta, hogy egykor méltsá- 
gos karibour-nekmi-takfardarja, mint hogy 
saját gyermeke ellen dühösködött, ’s nem 
bira keservével. De Nákib visszatért. íme, úgy 
mond, dolgod ki van adva; ’s itt egy erszény 
gyermeked’ számára, kit többé nem fogsz 
verni. — Nem én, uram; de az erszény ne
héz , mivel érdemiette ezt a’ gyermek ? — Mi
vel? én neki kötelezettje vagyok, mivel ő 
is le van nekem kötelezve, ’s ő nekem al
kalmat adott, hasznára lennem. Menj házad
ba, jó ember, menj, és tégy jót, ’s csakha
mar- úgy fogod tapasztalni, hogy e’ földön 
legédesebb látvány az embernek azon ember, 
a’ kivel jót tett.

’S estve Nákib egész gyönyörrel ezt ói
vá sá könyvében: „Nákib áldott ember; ’s 
minden szentekre esküszöm, érzem, hogy en
gem is jobbá tett.“

V.
Maga a’ nagy allah sem feledé az asz- 

szonyokat, ’s Nákib feledte volna el? Nincs 
olly picziny kert, mellyben legalább egy vi
rág ne nőne. Komoly foglalatosság közepette 
még édesebbek valának a’ szelíd mosolygás’ 
pillanati, mellyekben kipihent. így önt el il
latot a’ jázmin a’ zordon sivatagon. Több szép 
asszony* figyelme fordáit Nákib felé, de az 
igaz mondó könyv’ őszintesége soktól eltá
volító őt. Ezek a’ hiúság, sőt haszonvágy 
által valának izgatva, azonban, nem sejt
hetvén Nákib’ tudósítóját, meg nem foghatók
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a’ férfi’ keménységét. Sokszor, ezen asz- 
szonyokkal ’s ezeknél még liíúbb ’s haszon
lesőt))) férfiakkal szemben, mulatá magát Ná- 
kib azzal, hogy vallomásokat fakaszta belő
lük , mellyeket a’ következett reggel ’s még 
inkább a’ következett estve meghazudtolt.

Egy igen szép asszony, neve Fatime, 
Nákib’ minden figyelmét lelánczolá ; ’s ő már 
imádni kezdé a’ bűvöst, midőn könyve’ sege
delme által egyolly alacsony érdek-lesésnek, 
olly sötét önzésnek nyomaira akadt az asz- 
szonyban, hogy többé nem lehetett őt szép
nek találnia. A’ s z ív  szépíti ’s rútítja vonal- 
minkat.

Nem egyszer kész hűtlenségeket fede
zett föl, mellyeket ellene kivittek vagy ko
holtak. Ez utóbbiakat kijátszotta, ’s örömét 
leié benne, ha valauielly asszonynak szemé
be mondliatá a’ roszat, mellyet ez róla szó
lott, és a’ cselt, mellyet ellene készített. A’ 
szegény hölgy elnémult ’s igy szóla magában : 
ördöge van ; nem lehet különben. — Egy íz
ben azonban még sem előzhette meg a’ csínyt. 
Tudnillik a’ hölgy, ki őt még reggel szereié, 
mielőtt a’ huszonnégy óra elmúlnék, már 
máshoz állott ’s vele szivét és egész bizodal
mát megosztá. Illyesmit csak keleten lát az 
ember.

Ennyi fölfedezés, ezen ismételt meg
győződés olly sok asszony’ lienyeségéről ’s 
oily sok férfi’ csalfaságáról ’s alacsonyságá- 
ról, Nákibnak végre egy gúnyos és megvető 
tekintetet adtak. Szerencséjére csakhamar 
könyvének több oldalán a’ következő ítéletet 
olvasá: „Nákib legkevesebbet sem nyer e‘ 
gúnyos és lenéző tekintettek“ ’S Nákib el
hagyta mind a’ kettőt.

De őt a’ természet érzékeny szívvel ál
dotta meg , ’s azért vágyott csatlakozni. 
De olly sok ízben kijózanítva könyve által, 
márnái- kétségbe esett legédesebb vágya’ tel
jesüléséről, midőn megpillantá Aminét, az 
édes, fiatal lányt, kit csak tőlem függ töké
letes szépségnek mondanom. Nákib olly gyön- 
géd vala, tetszését vadászni a’ hölgynek, ki
nek hogy tetszik, már könyvéből tudá. És 
most Nákib a’ hölgy előtt még szerényebb 
lön, mint midőn a’ legelső vallomás kisik
lott ajkain, ’s e’ bánalom nem marad jut ál
matlan. Könyve a’ szerelemnek legbájlóbb 
szavait ismételé.

De elfeledtem mondani, hogy Nákib

már házas volt, ’s talán csak azért, mivel azt 
maga Nákib is elfeledte. Hitvese , Mandáne , 
rég kifárasztotta őt parancsoló módjával. Sa
di a’ házasságról ezt mondja: Nem szükség, 
hogy menny legyen, de az sem szükség, hogy 
épen pokol legyen. — Mandáne, kinek nem 
volt könyve, mit sem tudott férje’ kitéréseiről, 
hanem ő maga engedett kitérést magának. 
Szerencsétlenül Mandáne soha sem szólott 
férjéről, ’s innen eredt, hogy Nákib’ könyve 
sem szólott ő róla. ’S igy Nákib csupán a’ 
köz beszéd után tudta meg, hogy Mandáne egy 
kissé nagyon is vigasztalja magát, vagy, 
hogy egy pérsa költő’ fellengő szavaival él
jünk, a’ b e c s t e l e n s é g ’ t e h e n é t  h a g y 
j a  jó  h í r e ’ m e z e jé n  le g e ln i .  Nákib 
dühödni ’s fenyegetőzni kezdett. De könyve 
addig nevette őt, annyi elmés ötletet közle 
haragja felett, hogy végre lecsendesiilt, ’s 
ugyanazon pillanatban szűnt meg nevetséges 
lenni, mellyben átlátta hogy nem az. Ez egy 
volt könyvének nemlegkisebb szolgálati közül.

Egész boszúja csak az lön, hogy Man- 
dánét elutasította, ’s Aminét fogadta helyé
be, ki benne egészen megbízott.

VI.
De Mandáne igen hatalmas rokonokkal 

birt a’ fővárosban és szinte olly hatalmas ba
rátokkal. Innentúl Nákib’ érdemei megcsök
kentek. Pedig ő mind inkább haladott az ér
dem’ pályáján, ’s bizonyos az, hogy könyve’ 
segedelmével több a’ fejedelem’ élete ellen 
czélzó koholmányt fedezett föl és semmisí
tett meg. Ezek ellent nem állván, Bagdádba 
idéztetett, hogy adna számot kormányzatá
ról. Ment, és vele a’ könyv; ’s ez ugyan jól 
esett neki a’ gyors igazság’ e’ hazájában , 
mert megérkezésének második estvéjén, miu
tán már szólott a’ vezirrel, ez állott köny
vében:

„Nákib elfogatik és megzsinoroztalik 
hajnal előtt.“

Még azon estve megszökött Ispahannak.
Ide érve, könyvében találá Mandáne’ 

örömét, irígyei’ diadalát ’s Amine’ keservét. 
Amine, ki olly lengének látszék, erőt ’s bá
torságot fejte ki férje’ védelmére ’s igaz- 
lására. De a’ rágalmak olly jól valónak sző
ve , hogy a’ nemes hölgy nem foghatott ki 
rajtok, sőt Mandáne azt is kieszközlé, hogy 
Amine börtönbe vettetett.
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Ezt tudva Nákil), ’s értesítve mindenben 
könyvétől, nem hallgatja tovább az okosság’ 
szavát és siet, röpül vissza Bagdádba, Ami
ne’ védelmére. Kétségkívül vele együtt vala 
elveszendő ; de a’ könyvből megértve mindén 
vádat, kitudva elleneinek minden reményeit, 
e’ tudomás módot szolgáltatott neki, kifor
gatni a’ rágalmakat ’s megszégyeníteni a’ 
rágalmazókat. Bánalma okos volt, mérsékelt, 
következetes, és a’ siker csakhamar olly tö
kéletes , hogy a’ szultán, mindenekben fel- 
világosíttatva és meggyőzeivé, őt ártatlan
nak, sőt dicséretre és jutalmakra méltónak, 
nyilatkoztaié, megadá neki Amine’ szabad
ságát, ’s kérelmére börtönbe vetteté Mandá- 
nét, kit a’ legfeketébb fondorlatokban ért.

Mandáne, magán kívül, Nákib’ irgal
masságához folyamodott. Ez nem akart mel
lette szólani, de Amine, a’ szelíd hölgy, igy 
szólott hozzá: Barátom, Mandáne igen la
kói. Látd, az ő gonosz terve nem sikerült. 
Álljunk még nagyobb boszút rajta, ’s kérjük 
ki kegyelmét. — Igen, kedves ! monda mélyen 
megindulva Nákib, mentsük meg azt, ki té
ged el akart veszteni. Hidd, én sohasem sze
rettelek úgy mint most. Én csak kellemeid- 
nek örültem, ’s most te elbájolsz lelked’ ne
messége által.

Ment, hogy kérje és kinyerje Mandáne’ 
szabadságát. ’S a’ könyv viszliangzott dicsé
reteitől, de kivált Amineéitől, ’s a’ többi 
közt e’ sort jegyezte meg: „Ha az irgalom 
elveszne e’ földről, azt egy asszonyszívben 
fognák feltalálni.“

VII.
Nákib vissza lön helyezve helytartósá

gába ’s készületeket tett oda Aminével együtt 
visszatérni, midőn, az indulásnap előtti est
vén, fülnyitja könyvét ’s benne a’ következőket 
olvassa, többször és több képen ismételve:

„Mit akar ez a’ Nákib ? Melly gyógyít
hatatlan dicsvágy az emberben! Hogyan ? csak 
most vala fogva, el vala veszendő a’ rága
lom’ sujtásai a latt, ’s ő megyen ismét , viszi 
fejét koczkáztatni annyi gyülöletsugalta tu
dósítás, annyi irígységszülte vád és árulko- 
dás ellen! Ám, ha csak ü egy maga volna, 
ki tudjon szolgálni a’ hazának, akkor meg
foghatnák; de tudja jól, hogy van sok alkal
mas kérő. Mit keres ő ? mit szán ? Gyönyörű 
vagyona van, jó és szép hitvese van , becsü
li minden ember. Ö, a’ ki nem szorul sen

kire, az egész Világta akar szorulni, az egész 
világtól rettegni. Parton van ’s viharokat ke
res , mellyekben szinte elmerült. Azt hittük, 
több észszel bir.“

Nákib, rendkívül meglepetve, közié e’ 
tanácsokat Aminével, a’ nélkül hogy a’ for
rást megnevezné. Én is gondoltam ezt — 
felele Amine — de nem mertem neked meg
mondani.

Nákib még azon nap beadta lemondását.
VH.

A’ magányos életbe vonulva, Nákib sok
kal több örömet’s zavartalan boldogságot ta
lált abban, mint valaha tapasztalt. Mind az, 
a’ mit Amine szólott és gondolt felőle, csak 
neveié szerelmét’s bizodalmát iránta. Ha va- 
lamelly gúnyos , csacska, önző barátja akadt, 
könyvéből azt azonnal megtudta ’s csak ér
demesekkel oszta bizodalmát. ’S ha magaen 
keblében engede valamelly hibát vagy gyön
gét sarjazni, könyvéből azonnal intést vön, 
így óva maradt csaknem minden cseltől, ’s 
maga jó , mérsékelt és bölcs lett. Azonban 
egy élénk rettegés jőve nyugalmát megza
varni. Ugyan is egy napon észrevette, hogy 
könyve fogyni kezd,’s nincs többé tiszta lap, 
melly Írást elfogadjon. Valóban a’ könyv meg
telt és elnémult. Nákib, elszörnyedten, so
káig esde az angyalhoz, ki őt végre is csu
pán álmában hallgatta ki. — Nem adhatok 
nj könyvet neked, igy szóla Nákib’ esdeklé- 
seire, hatalmam e’ részben már ki van me
rítve; különben is neked nincs többre szük
séged. — Mit mondasz? oh, isten! — Nincs; 
ha tudnilllk használtad az elsőt. Most már 
eléggé ismered a’ világot, az embereket, az 
asszonyokat, a’ bűnt és erényt, mások’ és 
saját gyengéidet. A’ te vágyód, a’ te dőre
séged: tudni akarni, mit szólanak felőled 
az emberek ; ám, jó : tedd fel azt, mit mon- 
daniok kell mindennapi viseleted után, ’s rit
kán fogsz csalatkozni. Ezen felül a’ könyv 
nálad marad további vezéredül; ’s a’ múlt 
őre a’ jövőnek. Isten veled! — ’s az angya 
eltűnt, valamint az álom. Nákib sokáig el
mélkedett a’ hallottakon, ’s végre úgy talál
ta , hogy okúit esze ’s eddigi tapasztalása 
csakugyan kipótolhatja a’ könyvet; a’ mi 
úgy is történt. Kelet’ évkönyvei beszélik, 
hogy Nákib mind végig igen helyesen gya
nította mind a z t, mit róla az emberek mon-
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doUak, ’s oily kölesen és oily köldökül élt, 
mintha azt tudta volna.
Pi-auccíál>ól. ,  C......

M ESÉK .
X .  .1' lúd, h u n y  a  é s  f ó k a .

A’ lúd’ libái közöl elkapott egyet a’ kánya. Lát
ván ezt a’ róka, a’ lódnak kára’ keresését ’s magát 
pártfogóul ajánlja, és elfogadtatik ajánlása. Mindenek 
előtt, bogy hamarabb érhesse a’ bírót, a’ fenn lakó sast, 
a’ lúd’ szárnya’ tolláit kéré kölcsön. De nem sokára azon 
hírrel téré vissza , hogy a’ sas’ ajtaját egyedül kedves
kedés nyithatja meg. E’végre egy libát kapo tt, de ma
ga ette meg. Néhány napra boszonkodva jelenté, hogy 
azon átkozott kányát sehol sem lebet szembe idézésül 
megkapni, ’s minthogy kereséséhen elfáradván megehült, 
egy libát emészte fel. Majd azzal mentegeté a’ per’ huza- 
mosságát, hogy jelenneu a’ kakasok’ vérengző perében 
ítél a’ sas , majd megint, hogy a’ tanúkat még öszve nem 
szedhető, majd újabb, és másabb ürügyekkel, minden
kor egy libát falván fel. Végre magára maradt a’ szár- 
nyafogyott agg lúd, ’s részint anyai keservéből, részint, 
mert szárnyait sin lé, a ’ tószélen párátlanúl találta őt 
a’ ravaszkodó róka, és felemészté.

Jól meg nézd, ügyedet kire bízd.
X X .  A ’ f e j s z e  é s  t ö k e .

Ugyan hogy lehetsz olly kegyetlen, monda pa
naszkodva a’ mellé támasztott fejszének a’ tőke, hogy 
engem hasznod nélkül, sőt magad’ csorbulásával haso
gatsz, holott, ha jól látok, ágamból van a’ nyeled is. 
Szegény sógor te, felele a’ fejsze, tudom én  azt magam, 
de mit tegyek , ha nyelem a’ gazda’ kezében , ’s eldara- 
boltatásod hasznára van; azután, köztünk legyen, édes 
sógorkám , mondva, néha néha szép fényesre kiköszö
rü l, hogy szinte villogok. A’ fény pedig, tudod, vajmi 
nagy indító eszköz!

A’ tanulságot már a’ fejsze megmondotta.
E g y v e l e g .

— H e g y s é g e i t .  — C o r i n t h i  é r e z .  — Sau
lién és Autün között í'rancziaországban egy hajdan- 
kori bikafőt találtak aranyból, vagyis inkább vaia- 
mclly összetett igen drága érczből, ’s ezt ama’ híres 
corinlhi éreznek tartják, m elly, mint tudva van, Co
rinth’ nagy égésekor, Róma’ építtetése után 608. év
ben , sok nemes érez’ összeolvadása által támadott. 
Különösen feltűnő a’ fennemlített bikafőnél a’ belőle 
szétterjedt illatdús szag. Még eddig hasonló valami, 
soha sem találtatott.-

— R é g i  s í r o k  S t r a s z b u r g b a n .  — Midőn 
a’ Tamás-templom’ belsejét Straszburgban (Francziá- 
országban) új kőlapokkal rakák k i, több sírboltokat 
födöztek fö l, mellyek emeletenként vannak egymás fö
lö tt ,  t. i. a’ legrégiebbek alul, a’ legújabbak pedig 
fölül. Az elsők közül többen kétségkívül a’ rómaiak’ 
alzácziábani uralkodása’ idejéből valók. Ezek egy szűk 

‘ kőszekrényt képeznek, mellynei’ szögletei mestersége
sen vágynak összefoglalva. Mások nagy kődarabba 
faragvák úgy, hogy a’ kikerekített üregben épen el
fért a’ halott. Már több illy követ találtak Fran- 
cziaország’ különféle részeiben , és pedig mindenkor 
olly helyeken , hol az első törzsbeli királyok’ palotái
valáuak.»

— S i p y l u s ’ r o m j a i .  — Smyrna’ környé
kében , Sipylus hegy’ lejtő jén , töménytelen ’s igen fi
gyelemre méltó régiség-maradványok vágynak, mellye- 
ket, fontosságok mellett is, útazók ritkán vagy sohasem 
látogatnak meg. A’ hajdan e’ helyen állott város laka 
volt a’ leghíresebb királyok’ egyikének, Agamemnon dé- 
dősének ’s Pelops’ atyjának, lőO évvel élt az a’ trójai 
háború előtt. Sirja, inellyet Pausaniás’ meglátogatott, 
’s melly Tantalus’ temetőjének neveztetett, még most 
is szinte ép állapotban vagyon, jóllehet háromezer 
évnél régebben épü lt, ’s egyike az efféle legrégibb sí
roknak.

A’ város , hol Tantalus uralkodék, eleinte T a n 
t a l  i s nevet viselt; későbben S i p y l u s  n a k  híva
tott. Tantalus’ fia, Pelops , Hyllus phrygiai király 
által, státusaiból kifizetett. Peloponnesbe menekvék ’s 
a’ Pelopidák’ híres családjának törzsökét alkotá. Egy 
erős földrengés Sipylus városa’ egy részét mintegy 2000 
év előtt halomra dönté. Helyén tó támadott, melly 
még most is megvan. A’ vár sértetlen maradt ’s rom
jai maiglan léteznek. Bástyái a’ hegy’ ormát koszorúz- 
zák , ’s még elég jó állapotban vágynak. Ezeket a’ szik
lába vágott árok környezi. Egyik felén Acropolis’ ka
puja van , honnan egy róna helyre ért az ember , 
mellyen a’ templom állott. Az acropolis-domb’ alján 
az egész tért romok fedik. Itt-o tt messzeterjedő föld
hányásokat lá thatn i, mellyek a’ régi iitak’ irányát 
mutatják. Valamennyi épület faragott , mész és vako
lat nélkül összefoglalt kövekből van.

Tantalus’ temetője ollynemö, mint a’ mellyeket 
a’ régiek t u m u l u s  néven neveztek. Középpontján 
egy nagy terem van , mellybe a’ király’ tetemei tétet
tek. Clervali Massieu admiral e’ szobából minden omla- 
dékot kitakaríttatott, úgy hogy az most hajdani állapotjá- 
ban van. Simára faragott kövekből épült, gyámbolt-alak- 
ban , de víziráuyosan fekvő kövekkel, mert építteté
sekor a’ tulajdonképi boltozás még ismeretlen volt. 
Tantalus’ temetőjétől meglátszik a’ sipylusi Necrop>o- 
lis, hol még 19, inkább vagy kevésbé jó állapotban le
vő temetőre ismerhetni, mellyeket hihetőleg már a ’ 
romaiak mind megnyitottak ’s kikutattak.

Itt. S .

Ríjoruatik Budán, a ' magyar királyi egyetem* ketííivel.
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IV.
A  st. simonisták ’s sliakerek’ vallásinak 
alkotói a’ birtok’ közösségének behozatalát 
annál szükségesebbnek tartják, minél bizo
nyosabb azon sajnálható körülmény, hogy a’ 
polgári társaság’ tág piaczán ezer meg ezer 
összeütközések , irígyketlések, szóval, a’ köz 
eniberszeretetet érzékenyen sértő bántalmak 
tapasztalhatók e’ tárgyban. Nem lehet ta
gadni , hogy illy küzdések, fondorkodások 
láthatók naponként; de én azt kérdem: ká- 
rosb-e ez vagy jótékonyabb az egész embe
riségre nézve ? Minek ollyat kívánni, mi
nek létesítése lehetetlen ? olly egymást fö
lötte szerető, egymás iránt olly bizodalmát 
lehelő tagokból álló társaság legfölebb mé
hek közt alakulhat, emberek közt, kiknek 
keblét — többé kevesebbé — nagy, nemes, 
fellengő stb. vágyak feszítik, még pedig szin
te minden tagban különbözően, illy közbi
zalmit társaság’ felállítása képtelenség. Epi- 
cur, midőn barátjai a’ vagyon’ közösségét a

karták behozni egymás között, e’ szándék’ 
valósítását azért roszallotta, mivel ez által, 
úgymond, a’ barátságot tagadó bizalmatlan
ság nyilváníttatnék. Távol tehát attól, hogy 
a’ polgárok közt szoros barátság keletkez
zék a’ vagyon’ közössége által, már magá
ban azon terv’ fogantatásában tökéletes bi
zalmatlanság van kimutatva. — Azonban, a’ 
milly képtelen, szintolly káros volna annak 
felállítása. A’ mi élet mutatkozik jelenleg 
kisebb nagyobb mértékben a’ különböző nem
zetek’ működéseiben: az a’ közös bírtok fel
állítása által j ha egészen el nem alunnék, 
bizonyosan tetemesen megcsökkenne. Mi
helyt a’ saját birtok, ez az élet, szorgalom, 
küzdés’ rugalma eltűnik: legott halálos tes- 
pedés váltja fel a’ rajzó munkásságot, ’s ha 
ezen szép nyugalmas társaságban a’ tagok 
egymást nem bántják, bizonynyal csak azért 
nem, mivel egymást bántani munkába kerül
ne. Ha az erőnek minél nagyobb mértékbeni 
kifejlése teheti csak a’ társaságot boldoggá, 
annak pedig egyedüli nemzője a’ szorgalom, 
lehet-e okosan a’ mindenféle életnemekben 
uralkodó csatát, concurrentiát fájlalni vagy 
kárhoztatni ? Csak gondoljuk meg, ment vol- 

27
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íia-e akármi mesterség a’ haladás’ azon fo
kára, mellyen jelenleg á ll, ha vagy csak egy 
mesterember lakott volna szüntelen egy he
lyen, vagy, ha többen lakván, egyik nem mert 
volna jobb munkát készíteni mint a’ másik, 
nehogy ez által annak jövedelmét kevesítse. 
Vessen akárki egy pillantatot iskoláinkra: 
nem ritka-e ezekben a’ szorgalmas tanító, 
’s hány van ollyan a’ miilyen lehetne ? Igen , 
mert egy tudományban csak egy tanító lé
vén , nincs concurrentia, nincs vetélkedés , 
nincs rágalom, melly a’ kényelmes életre 
hajlást legyőzze, — igy nem csoda, ha az 
„ad officium taliter qualiter praesta“ szabály 
mellett parlagon maradnak a’ tudományok’ 
mezei ’s az ifjaknak kedvök nincs a’ tanu
lásra; mert egy álmos ember’ beszédét vagy 
inkább olvasását hallgatni nem nagy gyö
nyörűség; de hallgatják mégis úgy a’hogy’, 
mivel jobb nincsen.

V.
A’ teremtés’ koronájául, Mózes’ leírása 

szerint, alkota isten egy férfit, egy állatot, 
ki nem olly erős izrnú, mint az oroszlán; 
nem olly éles látású, mint a’ liiúz stb. egy 
száz meg száz szükségekkel küzdő, egy olly 
gyenge állatot, ki élte’ felén keresztül lel
ketlen álomban heverni kénytelen, hogy má
sik felén valamit tehessen ; egy nyomom 
tetemet, melly éhen szomjan elvész ; a’ ter
mészeti elemek’ nagyszerű tűneményi elől , 
nehogy öszvezuzólag hassanak gyenge alka
tára, elbúvik, — melly számtalan fájdalmak’ 
’s nyavalyák’ gyülpontja, — és még is oly- 
lyant, ki méltán mondatliatik a’ teremtés’ re
mekének, koronájának. Mert e’ gyenge te
tem’ agyában egy fáklyát gyújta isten, egy 
ttizforrást , az ész’ világát, ’s ebbe isteni 
erőket, végetlenül fejlendő tehetségeket rej
tett , mellyek által ura legyen a’ roppant ter
mészetnek, vigye az emberiség’ történetének 
zászlóját; legközelebb pedig, hogy ura le
gyen ön magának. „Az ész az isten, melly 
minket vezet; az ő szavára minden megha
jol.“ A’ szabadság’ ezen bájvirága, égi lyá
nya a’ fejledező okosságnak, emeli ki a’ fér
fit a’ sárból; a’ vak kénytelenség’ zsarnok 
jármai alól ez menti fel. — Folytatja Mózes 
elbeszélését,’s írja, hogy isten a’férfi’ oldala’ 
csontjaiból egyet kivevén, ezt nővé képez
te; akarván ezzel kifejezni, hogy a’ nő’ al-

katja rokon a’ férfiéval, ő szinte részese az 
emberi méltóságnak, de nem olly mértékben 
mint a’ férfi. A’ kettő közti viszony szoros, 
de tökélyeik, hatásköreik szörnyű különbö
zők. A’ férfi a’ s z e m é ly e s í te t t  erő, ’s 
pedig jelesen le lk i  e rő ; a’ nő szem é ly e 
s í t e t t  g y en g eség . Amaz e’ szerint ön
állású , föltételeiben szilárd, mondhatnám ma
kacs , ingathatlan cliaracteríí; ez pedig ön
állástalan, kinek szüksége van egy támasz
ra , mellyhez csatlakozzék, a’ körülmények 
szerint minden irányra képzelhető hajlékony, 
felette szende és gyöngéd, kire van e’ sze
rint bízva a’ még kifejletlen gyermekeknek 
elsőbb éveibeni nevelése; kinek utolsó fegy
verei e’ szerint könnyek, midőn a’ férfié le- 
győzliellen okok. Amaz c se le k v ő , kiha
tó a’ természetre ’s a’ társasági minden vi
szonyokra- ez szenvedő  (passiv) inkább, 
vagy elfogadó (receptív), a’ házikör’ közép
pontja , királynéja, csak ebben ezen belül 
működő ; a’ lionnét — hogy mellékesen meg
jegyezzem — igen természetes azon nevelési 
elv, hogy a’ lyány lehetőleg mindig hon, a’ 
fiú pedig, a’ mennyire lehet, szüntelen a’há
zon kívül legyen. A’ nőnek inkább érzelmi 
mint magasabb lelki élete van ; bír ö bizo
nyos finom tapintással, ihletéssel minden ne
mesebb , szebb, jobb iránt; úgy szólván köz
vetlenül tudja ezeket, midőn a’ férfi, maga
sabb lelki tehetségekkel ellátva, minden ér
zéseit (mellyek a’ nőneméinél sokkal tom
pábbak ) egy magasabb kör — az okosság’, a’ 
tudás’, felfogás’ hatalmai alá rendezi, közvet
len tudással, hittel vagy ihletéssel meg nem 
elégszik ; neki mind azt, a’ mit igaznak, 
szépnek, jónak tart, eszközölve (médiáivá), 
vagy is úgy kellvén bírnia, mint a’ termé
szeti ’s szellemi világ’ egészének egy-egy 
lánczszemét, melly több fogalmakkal ’s tár
gyakkal van viszonyban. Épen ezért a’ nő
nem szörnyű vallásos, a’ hit’ ágazatihoz ha
tártalan ragaszkodó, áhítatos , imádkozó : 
midőn a’ férfi még a’ hit’ ágazatit sem ké
pes közvetlenül elfogadni , hanem lelkének 
magas tehetségei által magát azoknak teljes 
megfogására kötelezi. A’ férfi’ élete küzdés, 
az ő útja darabos, kemény, tövises; mert a’ 
természettel ’s társas viszonyokkali csatázás 
az a’ feladat, mellynek az akadályok’ lehe
tő legyőzésében ’s kivívásában megfelelni 
kötelessége : midőn a’ nő’ élete csendes,
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nyugalmas, melly legfittebb is csak a’ házi 
kör’ egyes kellemetlenségei által szokott né
ha - néha megzavartatok

Ezen előadásban én egy tökéletes férfit 
’s egy tökéletes asszonyt iigyekeztem leírni, 
távoi attól, hogy akár a’ férfi-nemet édemen 
kívüli magasztalásra emeljem, akár a’ nő
nemet, hiányai vagy gyöngeségei miatt, le
alázni akartam volna. Nincs is ezen leírás
ban semmi, mi a’ nő-nemnek alacsonyítására 
vagy becstelenségére szolgálna ; sőt az illy 
nő gyöngye a’ teremtésnek, malasztja az 
emberiségnek,’s a’ férfiúi kebelnek egy igen 
hatalmas vágya. Csak illy gyöngéd teremt
mény’ bájos oldala mellett képes az erőteli 
férfiú győző kitartással járdalni tövises ös
vényén ; csak illy szende bájvirág’ pihentető 
társaságában képes magas vágyaktól feszült 
keblének kivánatait kielégíteni, ’s magas ál
lásának méltólag megfelelni; úgy hogy büsz
ke lehet a’ nő abban, hogy mind azon kin
cseknek — mellyek a’ tudomány ’s polgári 
élet’ számtalan tág köreiben a’ férfiúi mun
kásság’ annyi ezer éves gyümölcsei — kiví
vására ő is segédkezeket nyújtott.

Épen azért nem fogja, reményiem, sér
teni a’ tisztelt szép nemet azon állításom is , 
hogy „nő, fé r f i’ s z e re lm é re  ig e n , de 
b a r á t s á g á r a  soha  sz á m o t nem t a r t 
hat.“ — A’barátság ugyanazon nemű két sze
mélynek ideális, belső, lelki egyesülete. Itt 
két személy, például két férfi, természetileg 
egymáson kívül, de lelkileg egymásban, egy
más által élnek. Barátomnak lelke, geniusa 
én vagyok, ő az enyém. Barátom’ nézete, 
egyes apróbb tárgyakat kivéve , mindenben 
az enyém; minden gondolataink, például: az 
emberiségre, hazára, polgári életre, tudo
mányra , különösen ezeknek fő elveire néz
ve , teljesen megegyeznek; szóval ő én ’s én 
ő vagyok. Boldog az , ki az illy barátság
nak részese, mondhatnám, isteni élet; mert 
csak a’ végetlen isten az , ki magán kívül 
egy másban is van egyszersmind, mi nem ő. 
Szánandó , ki ezen 'barátságot nem ismeri; 
végetlenűl szerencsétlen, ki az illy barátsá
got, mellytől csak halál szakaszthat el, már 
élte’ tavaszán elvesztette. Már, minthogy a’ 
nőnem’ egész lényegének sokkal szükebb kö
re van, mint a’ férfinak : világos, hogy köz
tök illy nemű barátság — melly csak a’ va
lódi — az előadott nagy különbségnél fogva,

teljesen képzelhetetlen. Ismeretség, jóaka
rat , egymás boldogságának óhajtása, vagy, 
ha tetszik, munkálása, igen is : de ez még 
nem barátság; minden szorosabb viszony 
mulhatatlanúl szerelemmé alakúi. A’ szere
lem két különnemű személyek’ belső ideális 
egyesülete, de úgy, hogy csak a’ két sze
mély’ érzelmi életének körei mentek által ’s 
élnek egymásban. E’ szerint a’ nő egész lé
nyegével a’ férfiban él, az ő gondjai, gerje- 
delmei, vágyai, czéljai ’stb. ebben közpon
toséinak. A’ férfi’ gondjai, vágyai, munkás
ságai is a’ nőben; hanem az egyesület csak 
a’ házi élet’ körének határáig terjed, azon 
túl nem. Szerencsétlen ’s valóban nem férfi 
az, kit neje, bár angyali legyen is ez, egé
szen lebilincselt, ’s annyira fogva tart, hogy 
minden egyéb, ha nem nemesebb, bizonyo
san szintolly dicső vágyakról lemondva, e- 
gész lényegét csak ennek szenteli. De sze
rencsétlen és tökéletlen azon nő , ki férjétől 
illy áldozatot vagy kíván, vagy elfogad. A’ 
haza, a’ polgári élet, az emberiség, a’ tu
domány’ érdekei mind ollyanok, mellyek túl 
vannak a’ nőnem’ szűk körén, ’s mellyek az 
igaz férfi’ keblét határtalanéi feszítik. A’ há
zi vagy családi élet’ kéj teli köre az, melly- 
ben jön haza időnként az elfáradt férfi nagy
szerű küzdéseiből; a’ szeretett nőnek ’s ked
ves gyermekeknek mosolyai törlik le homlo
kának verítékeit; itt piheni ki magát, ’s szí 
új életet egy új ostrom’ kezdésére. Az illy 
férjben lehet büszke egy jó nő ; ezt karol
hatja át keblének egész hevével; ez érdem
li meg, hogy rajta függjön egész lényével, 
érte munkáljon, érte ápolja gyermekeit; szó
val , egész lényegében érte éljen.

Tarczy hajós,
pápai professor.

Öröm és bú.

Menny’ és föld’ istene, 
Kegyed mi végtelen!
Hogy nem hagysz engemet 
Enyh- és gyönyörtelen.

27 *
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öröm foQ- el, midőn
A’ szép természetet 
Remek csudáiban 
Szemlélnem engeded.

Örömmel füQ-g szivem 
Ártatlan gyermeken,
Ki játszva elmosolyg,
’S ring ősi térdeken.

öröm fog e l, midőn 
Győz a’ dicső erény 
’S az ész’ világa át- 
Tör álmok’ éjjelén.

Örül szivem, ha hív 
Barátra lelliete,
Kinek velem rokon 
Eszméje, érzete.

’S a’ vétlen szenvedő’
Könyűit törleni 
Milly édes éldelet,
És angyal-szellemi.

De bár ezer gyönyört 
Enyliűletül adál,
Bocsánat, ég, ha e’
Szív nyugtot nem talál.

í SajOQ-nak kehiemen
Saját és köz sebek, 
Vigasztalásomul 
Segédre hol lelek?

t Embernek adjam-e
Elő keservemet?
Hisz’ a’ szentségtelen 
Ő dúlja keblemet.

Te istenem tudod.
Szívbánatom mi nagy, 
ítélj te róla, mert 
Igaz biró te vagy.

Szilágy.

Emlékezések Angliára tS07-hea.

Gyakran beszélnek különös szökésekről, 
olvashatni a’ futás’ veszedelmeiről, félünk és 
sírunk az emberekkel,’s valóban mind ez bor
zasztó és szomorú volt. Azonban a’ vidám
ság is fenntartá koronként jogait, a’ szomo- 
rújáték engede a’ vígnak, ’s szívből jött ne
vetés simítá le a’ ránczokat, mellyek a’ fog
ság’ mindenik évével mélyebbek lőnek.;

Mert nem mindenkor volt a’ szökési pró
batét olly nemű, hogy munka és béketürés 
ravaszságra ’s erőszakra támaszkodott. Tör
ténet vagy szerencsés gondolat-villám adott 
gyakran alkalmat, mellyet a’szabadság’ czél- 
jára használni sieténk. Én az enyémet olly 
egyszerű, mint sikeres eszköznek köszönöm.

Egy napon a’ hídra mentem sétálni, ho
va némel.y órákban csoportosan kiboesátá- 
nak, ’s átlátva menekvésem’ lehetetlenségét 
a’ szoros őrizet alatt, csak fris levegőt szí
ni vala minden gondom; midőn egy napszá
most vettem észre, ki a’ hídon dolgozván , az 
egyensúlyt hirtelen elveszté ’s a’ folyóba bu
kott ; egy fogoly azonnal utána szőkék tiszta 
emberiségből, megragadta ’s partra hozta. — 
Angliának kegyetlenséget hányhatunk sze
mére, de nem tagadhatunk meg tőle némi, 
a’ tett szolgálatot hálásan elismerő nemes 
érzést; a’ fogoly szabadságot nyert. Tizen
négy nappal azután, néhány megmaradt na- 
poleonaranyaim’ segedelmével, rábeszéltem ör- 
seregiink’ egy katonáját, hogy magát álta
lam mentesse meg; ’s olly jól játszónk sze
repeinket, hogy a’ szegény holló szinte víz
be fúlt, midőn segítségünkre jöttek. Én a- 
zonban czélt értem.

Egy, hasonló körülmény-szűlte, eredeti 
gondolat az országos fogházakban kisebb ’s 
nagyobb sikerrel használtatott. Minden őrül
tet, erre fölhatalmazott választottság’ bizo
nyítványa szerint, visszaküldték Francziaor- 
szágba. Nem volt hát másra szükség, mint 
őrültséget tettetni, ’s ha ki annyira vilieté, 
hogy önelárulás nélkül az álarczot hónapo
kig tudta viselni, bizonyos lehetett szabad
ságáról. A’ próbatét igen csábító volt, a’ 
siker ritka, ’s nagy Iélekerő ’s jelenlét va
la hozzá szükséges. Egy fogoly ritka pél
dáját adá ennek.

ü azon nemét választá az őrültségnek, 
mintha lovak ’s lovaglás volnának rögzült 
eszméi, ’s valóban mulatságos volt őt napo
kon át pálczán nyargalva, vagy pádon lo
vagolva látni, ’s ezt olly rendílhetlen hideg- 
vérűséggel, hogy az erről tudósított felső
ség a’ választottságlioz ulasítandónak Ilivé 
őt. Ez volt az utolsó, de legnehezebb próba. 
Mihelyt a’ választottság, elnöke’ vezérlete 
alatt, a’ teremben megjelent, hova barátun
kat vezették; ez a’ legnagyobb komolyság-
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gal az elnöknek indult, simogatva vállára 
illeszté kezeit, ’s mielőtt csak sejthetek is 
czélzatát, hátára pattant, és sarkaival olly 
erősen döfödé, ’s hordáit két térdeivel annyi
ra szorongató, hogy a’ szerencsétlen elnök 
kénytelen volt őt, minden jelenlévők’ tetsző 
kiáltozási közt, egyszer körülhordozni. Kép
zelhetni, hogy bolondságát valódinak tar
tották.

Ez ugyan vígjáték, sőt bohózat nevet 
érdemel, de melly szomorú alakot ö lt, ha az 
ember’ belsejébe mélyebben tekintünk. Néz
zük ez embert: ő nevet, a’ legfurcsább moz
dulatokat mutatja, míg aggságos lelke lán- 
cza’ minden szemét számlálja. Belseje va
lóban hasonlít külsejéhez, kiált, nevet, fe
cseg , és bohó szavai félelem ’s reménytől 
kínzott szívből szakadnak. — Ah! volt néhány 
szomorú látványunk is !

’S néha, minden fáradság ’s öneröltetés 
után egy kis előre nem látható körülmény 
az egész dolgot megsemmisíteni fenyegetett, 
mint ez egyik barátommal történt, ki még 
él, ’s kinek nevét kortársai nem felejték el.

St. mólói Lanty volt ez, a’ vitéz ’s fé
lelmet nem ismerő kalóz, kit többszöri szö
kése börtönbe juttatott. Alig jött oda, mi
dőn már tervet készíte ’s szerepét kieszméié, 
mellyet characteréhez méltó álliatatossággal 
végig is játszott.

A’ zavaródás’ néhány jeleinek mutatá
sával kezdé, mellyek napról napra erősbek lő
nek, míg egyszer fejével a’kandallóban gyúj
tott tűzbe rohant. Ő előre megtevé a’ teen
dőket , süvege a’ kandallóban maradt, de fe
jének semmi baja sem lett ; azonban annyi 
ügyességgel ’s élénkséggel tévé ezt, hogy 
nem vevék észre,’s bizonyosnak tárták,hogy 
Lanty a’ kandallóba rohant, mellyet folyó
víznek tartott. — Őrültsége, köz figyelmet 
vonván magára, nőttön nőtt. Mint ember jött 
a’börtönbe, mint k a k a s  jött ki onnét. Nem 
tréfálok, ő kakas lett, valódi kakas, ber
zenkedő, daczos, hiú; ’s a’ tollas kétlábú’ 
egész valóját, mozdulatit ’s nyelvét magára 
vévé ; a’természet’mély vizsgálása volt szük
séges illy tökéletes utánzásra. Minden reg
gel korán kukorékolni kezde Lanty, ’s a’ 
szomszédság felelni kezde új bajtársának. 
A’ tyúkok nyugtalanok lőnek hangja’ hallá

sára, ’s keresték az állatot, mellynek éneke 
olly nyájasan liívogatá őket. Midőn haragu
dott : hajszálai föltorzadtak , mint tollak; 
mindenkor egy lábon aludt, magot evett, ’s 
olly jól keveré az emberi szokásokat egy 
kakaséival , hogy, teste’ alakát kivéve, 
a’ kakasok’ nagymesterének kelle tartani.

Illy jól játszott ’s állandóan, ügyesen 
és következetesen végig vitt szerep a’ leg
tapasztaltabb embereket is megcsalható, ’s 
elhatározók őt haza küldeni. De mielőtt a’ 
fölügyelő e’ parancsot kiadta volna, tapasz
talás által gyanakodóvá tétetve, maga aka
ró őt próbára tenni, ’s személye elébe ho
zató.

Beszélgetés után, mellyet leírni nem 
merek, ’s mellyben a’ kikiríki nem kis sze
repet játszott, utolsó próbául egy tollat nyúj- 
ta neki a’ felügyelő:

„Ihol az oklevél, melly ön’ szabadságát 
megerősíti, Lanty! — monda ez — írja ön 
alá.“

Lanty kevélyen vonakodott.
,,’S miért nem akar írni ? “
, Mit! lúdtollal?‘
„De ön tudja, hogy ez irományon ön’ a- 

láirása hibázik; alá kell írnia.“
.Adjanak kakastollat; kakastollal alá

írom,*
Minél inkább iparkodtak rábeszélni, an

nál jobban vonakodott ; akaratjának kelle 
megállani, ’s ő méltósággal írta alá e’ sza
vakat: f r a n c z ia o r s z á g i  kakas..

„Valóban őrült — monda a’ felügyelő — 
vigyék azonnal Plymouthba, lionnét a’ köz
benjáróval Cherbourgba mehet.“

Midőn Lantyt elvezeték: legszebb hang
jaival köszönté a’ felügyelőt, ’s kakaslép
tekkel ment vissza börtönébe.

Most már szerencsés sikert reményihe
t e ; a’ mi még hátra volt, az valóban cse
kélységnek látszott a’ már véghezvittliez ké
pest ; csak addig kellett magán uralkodnia, 
míg az angolok’ szemei előtt maradt. Kísé
rete folyvást szemmel ta rtá ; de könnyebb 
volt olly embereket megcsalni, kiknek nem 
feküdt érdekükben a’ csalást fölfedezni; e’ 
mellett dicső remények kisérék útját a’ jö
vőbe ; ismét látandja Francziaország.ot és 
St. Mólót, ismét ölellietendi családját ’s
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halálait; már látta lelkében, mint készít fel 
áj kalózliajót, ’s mint fizet vissza az ango
loknak kamattal mindent, mit eddig- szenve
dett, ’s reménynyel és bizalommal telve lé
pett a’ parlamentaire’ hajójára, hol eg-y tiszt 
fog-adá, ki azonnal parancsot ada a’ hajó- 

v felügyelőnek, hogy helyére vigye.
„Hallod-e,N ell—ezt tévé hozzá a’ tisz t 

— nem szükség reá lánczokat tenni, mert e- 
lég nyúgottnak látszik, ’s mondd meg neki , 
hogy a’ többiekhez ne jőjön igen közel, mert 
könnyen megfojthatnák.“

A’ tiszt megfordult, Nell pedig karon 
fogá Lantyt ’s egy erősen bezárt lyukba ve- 
zeté őt, közel azon helyhez, hol a’ hajókö
telek tartattak.

Belépte nyilván fölébreszté a’ rejtek’ 
első lakóit, mert alig zárták be utána az aj
tót, midőn lánczcsörgés, vad ordítás és ká
romkodás köszönté, mellyek’szerzőokát meg
ismerni gátolá a’ sötétség. Egy lépést előbb
re akart menni, de lábát egy erős kéz raga
dó meg, melly őt hanyatt a’ földre dönté ; 
azonnal kétszerié nagyobb lön a’ kiáltás és 
káromkodás; iitlegek’ özöne szállt szegény 
Lantyra, k i, egészen véres és sebes lévén, 
minden erejét kénytelen vala összeszedni, 
lrogy ez emberek’ kezeiből kiszabaduljon, 
kik, úgy látszék, el valónak szánva őt szél
lel tépni.

Két őrült volt ez, kiket Francziaország- 
ba küldtek vissza, ’s kiket Lanty, mihelyt 
a’ sötétség a’ tárgyakat különböztetni enge- 
dé, a’ hajóslegények’ osztályába tartozóknak 
ismert meg. Undorító tekintetük, merevény, 
eszméletlen vonásaik, elvadult pillantataik, 
rángatózó dühösség’ bélyegét viselő test
mozgatások, zagyva hangjaik’s ruliájok’ ron
gyai , mellyekből csak néhány szennyes darab 
csiiggött kiaszott testeiken, mind ez azt je
lenté , hogy az őrültség nálok a’ düh’ leg
főbb fokára emelkedett.

Lanty a’ legtávolabb eső szögletbe vo
nult e’ szerencsétlenek elől, az az mintegy 
két lábnyira, mert a’ kalitka’ helyzete nem 
engedé messzebbre távozni, ’s noha lánczaik 
a’ padlathoz valónak szegezve, még is , hogy 
körükön kívül maradjon, kénytelen volt ösz- 
sze zsugorodva a’ szögletbe rejtekezni, ’s 
mind sajá t, mind az őrültek’ mozdulatit a’

leggondosb figyelemmel kisérni; egy pilla
natba a’ vigyázatlanságnak veszélybe dönt- 
lieté életét; nem alliatott; mert ha az álom 
csak egy pillanatra is győzelmet vön fáradt 
idegein, ha lábai kiestek azon fárasztó állás
ból: társai, kiknek dühe ellene egyesülni 
látszott, azonnal körükbe rántották, ’s mi
előtt magát védheté, bőrét fogaikkal szag
gatták ’s magát agyon verték volna. Alig 
ehetett, mgrt lia a’ szakács odaveté nekik 
étköket, a’ bolondok azonnal elfoglalók azt, 
’s miután éhöket lecsillapíták, a’ maradékot 
fegyverül használták ellene ; ’s még sem mert 
panaszkodni, hogy magát el ne árulja, sőt 
társaival szemközt is folytatta szerepét.

Iszonyú helyzet volt, ’s e’ három lény 
együtt borzasztó látvány lehetett; e’ lelki 
erő, az őrültség’ baromi erőszakának alá
vetve ; e’ szép elme az elmehiány előtt resz
ketve ; e’ tiszta értelem, a’ két vadállat’ min
den ösztöneinek martalékán — Lanty resz
ketett , félt, győzve érezte magát; e’ férfi, 
ki a’ halálnak olly sokszor hidegen nézett 
szemébe , ’s annyi veszélylyel bátran daczolt, 
nem mert arra gondolni, mellyel két laktársa 
fenyegeté. A’ remény ellágyítá ő t , a’ jele
nések , miknek tanúja volt; a’ szenvedések, 
mellyek sújtották, meggyüngíték erejét, míg 
eszét támadók meg; érzé, mint zavarodnak 
gondolati, mint tévedeznek, ’s félt, hogy va
lóban megőrül. ’S e’ testi és lelki kínok közt, 
e’ kínos aggodalom-, félelem- és gyötrelem
ben kelle neki öt napot kiállani; mert csak 
ekkor vete horgonyt a’ brigg Cherbourgnál.

Mihelyt a’hajó partra szállott, azonnal 
kibocsátók az őrülteket fogságokból. Lan
tyt alig lehete megismerni; az éhség, fris 
levegő’ hiánya, szenvedett kínjai annyira 
megváltoztaták ábrázatját. Hajai’ nagy ré
sze megőszült. A’ fris, szabad levegő ’s egy 
darab kenyér megerősíték még is , kiállta az 
utolsó elválasztó pillanatot, és — szabad lön.

Mihelyt a’ franczia főbiztoshoz vezeték, 
fölfedezé előtte csalárdságát, mellyhez sza
badsága’ visszanyerlietéseért folyamodott; el
beszélte kínjait, ’s könyörgött, hogy ha jó
zan eszében kételkednének, vessék próba 
a lá , de válaszszák el félelmes laktársaitól. A’ 
fő biztos gondos ápolás alá adtji őt, ’s a’ 
más két fogolyhoz fordult. Ezek még foly
vást kötve ’s. őrizet alatt valónak; de vagy
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azért, hogy a’ jótevő napfény kellemesen 
hatott reájok, vagy hogy a’ helyzet’ változá
sa meglepé őket, nyugton maradtak, ’s egyik 
figyelemmel látszék végig hallgatni a’ tör
ténteket. Mihelyt a’ főbiztos közelített, kö- 
szönté ezt ’s így szólott.

„Főbiztos úr, egypár szót mondanék.“
, Mit?1 kérdé az eíbámult főbiztos. 
„Hogy én szintolly okos vagyok mint 

ön, főbiztos úr.“
„Hogyan? ’s e’ rongyok? e’ sebhelyek?* 
„Mind csak tettetés , főbiztos úr.“
A’ főbiztos Lantyhoz fordult, ki ön sze

meinek sem hívén, a’ csoporthoz közelíte ; mi
dőn a’ második őrült, társa’ példáját követ
vén , szinte előre lépett ’s így szólott:

„Főbiztos úr, egypár szót mondanék.“
, Mit ? tahin te sem vagy őrült ? ‘
„Nem biz’, én, főbiztos ú r!“
,De miért bántatok hát olly borzasztóan 

Lanty kapitánynyal, ti gazficzkók ? ‘
„Hogy magunkat el ne áruljuk, főbiz

tos úr!‘
,De ti tudtátok, hogy ő előjárótok, ’s 

ismerétek tisztségét.'
„Főbiztos úr — monda a’ hajóslegény go

noszka nevetéssel — ez nem a’ mi bűnünk ; 
hiszen örökké kukorékolt; ’s ön tudja, hogy 
ha a’ kakas kukorít, Péter is megtagadja az 
úr istent." —

— Édes szabadság! mit nem tesz a’ ne
mes szív érted! —

A* Voleur utáa.

.1 ' halál, mint leeresztatya.

Ila a’ teremtőnek hálát adunk, mert az 
elet’ küszöbén gondnélküli gyermekséggel 
álda meg, hogy lassan szoktasson a’ lét’ 
terheihez, ’s e’ szép kor’ emléke sírig vi
gaszt nyújtson : ne adjunk-e hálát, hogy 
nemzeteknek is ada gyermekkort ? Az ne
künk, mint a’ nemzeteknek, telve nyílt vé
lemények, szép napok ’s magas remények
kel. ’S nézzétek, mi miveitek, civilisáltak, 
mi, egy legalább tiszteletes kort ért társa
ságot alakítók, milly örömmel keressük föl 
elődeink’ szelíd álmait, milly szorgalommal 
liirkeszszük át az elökort, hogy egy egysze

rű halládát kiragadjunk a’ feledékből, vagy 
azon regéket, mellyek mint bölcsődalok, a’ 
társaság’ gyermekkorát álomba ringaták. ’S 
ha őket könyvtáraink’ porában föllelők , 
vagy átázás közben egy kevésbbé ismert nép’ 
szájából meghallok, visszatérve milly öröm
mel közlénk ezt minden barátainkkal, ’s fá- 
radás nélkül ismételjük mindenkinek, ki azt 
hallani akarja.

A’ következő regének hazája Erdély (?). 
Hivénk , hogy komoly egyszerűsége méltóvá 
tévé közöltetni mindenkivel, ki a’ nemzetek’ 
gondolkozását évszakokon keresztül figyelő 
szemmel kiséri.

Egy szegény ember atyja volt tizenkét 
gyermeknek, és dolgozék éjjel és nappal, 
hogy nekik kenyeret szerezhessen. Neje a’ 
tizenliarmadikat szülé meg. A’ szegény em
ber, nem tudva több módot, m agát’s övéit 
az éhtől megóni, az országúira ment, ha- 
tárzottan, az elsőt, kivel találkozandik, kér
ni , legyen keresztatyja gyermekének.

És hosszú lábain jött elébe a’ halál, és 
monda: ,Végy engem keresztatyánab.'

„Ki vagy te ? “ kérdé a’ szegény ember.
, Én a’ halál vagyok , a’ mindent ki

egyenlítő. ‘
„Jó — felele a’ megszorult — te igazsá

gos vagy, különbség nélkül ölelsz szegényt 
és gazdagot; légy keresztatyja gyermekem
nek."

, Én gyermekedből gazdag, az egész vi
lágon híres férfiút csinálok — monda a’ ha
lál — mert tudd meg, hogy a’ ki nekem ba
rátom, soha nem szenved hiányt semmiben.'

így lön a’ halál keresztatyja a’ gyer
meknek. — Midőn ez felnőtt, hozzá jőve a’ 
halál, egy erdőbe vezeté, ’s miután egyedül 
valának, így szóla: ,Én keresztatyád vagyok,
’s akarom, hogy te nagy orvos légy. Halld 
meg a’ mit tenned kell : mindannyiszor, 
mikor beteghez hívatol, megjelenek neked.
Ha az ágy’ lábánál látsz, mondd merészen a’ 
betegnek, hogy rövid időn visszaadod egész
ségé.,; és adj be neki egy füvet, mellyet ki
mutatok. De ha a’ beteg’ fejénél állok, úgy 
ő enyém ’s te így szólsz: „„Minden segély 
hasztalan, ez embernek halni kell.“ “ — Ez
után a’ halál kij eleié a’ füvet ’s ismétlé, hogy ^  
azzal soha akaratja ellen ne éljen.
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Rövid idő folyt vala el, ’s hősünk leg
nevezetesebb orvosa lön a’ földnek. „Ha rá
néz a’ betegre — mondák — azonnal tudja, 
meg-o-yóo-yul-e vagy eltemettetik.“ Légtől)!) 
szolgálatot az örökösöknek ’s nőknek teve, 
kik második férjre vágytak, fölmentve a’ fá
radságtól, terhes vagy hamis könnyeket sír
ni. Természetes tehát, hogy igen keresték. 
Közel és távolról seregeitek, tanácsát kér
n i; ’s pénzt annyit kapott, mennyit oliajta. 
Gazdagsága ’s híre csakhamar szertelen nagy 
vala.

Történt azonban, hogy a’ király meg- 
betegedék. Az orvos hívatott, megtudni, 
meghal-e vagy meggyógyul. Párnáinál lát
ta a’ halált, gyógyítás tehát nem vala lehe
tő ; de az orvos gondolá, hogy ha egy feje
delemnek életét megtartandja, ’s vissza adja 
népe’ szerelmének, csínyt téve a’ halálon > 
ez azért nem igen fog boszankodni, ’s neki 
is mint keresztatyja megbocsátand. Paran
csold tehát, hogy az ágy fordíttassék meg, 
úgy, hogy a’ halál a’ király’ lábaihoz essék; 
’s akkor a’ betegnek néhány levelét adá az 
írfűnek, melly neki tartós!) egészséget ada, 
mint az előbbeni volt. De a’ halál az orvos
hoz lépe, iszonyú dühhel szemében. „Most 
az egyszer megbocsátok — mondá — mert 
keresztatyád vagyok; de ha még egyszer el
lopod tőlem azt, a’ mi már enyém, jaj ne
ked ! “

Csakhamar aztán a’ király’leánya beteg 
lön, és meggyógyítni senki sem tudá. A’ 
király sírt éjjel és nappal , míg látását el- 
v észté. Végre mindenütt kihirdetteté, hogy 
leányának megmentöje díjul ennek kezét ’s 
örökjét a’ trónt nyerendi. Az orvos elősietett, 
de a’ herczegi hölgy’ fejénél a’ halált látá. 
Azonban, midőn amannak ifjú korát ’s szép
ségét megpillantá, ’s az öreg király’ ígére
teiről megemlékezék, elfeledő a’ halál’ fe
nyegetéseit , ’s bár ez redőzött szemöldökkel 
nézé, elváltoztatá a’ beteg’ fekvét, ’s ereibe 
a’ varázsfű által pirosabb vért ’s tartós!) éle
tet csepegtete.

Midőn a’ halál magát ismét megfosztva 
látá martalékától, az orvoshoz lépe ’s mon
da neki: „Kövess engem!“ ’s jégkarjai egy

mély barlangba ragadák. Itt számlálhatlan 
sorokban ezer meg ezer fáklya égett, né- 
mellyek egészen , mások félig leégvék , is
mét mások csaknem egészen elemésztvék. 
Minden perczben néhány elalutt, mi alatt 
mások lobbanának fe l, úgy hogy sziinnélkiili 
apró lángocskák látszottak egyikről másik
ra ugrálni á t

„Lásd — mondá a’ halál — az emberi 
élet’ fáklyáit; a’ csaknem egészek a’ gyer
mekkor’, a’ félig leégettek a’ férfikor’, az el- 
alvók a’ vénkor’ fáklyái. De a’ gyermekek’ 
’s ifjak’ fáklyája gyakran igen rövid, ’s ha 
az elége, enyéim." És az orvos monda: .Mu
tasd ki enyémet.* A’ halál újjával egy fák
lyát mutala , melly már végéhez közelgete , 
’s „Nézz oda!" ordítá. Az örvöst iszony fo- 
gá el. ,Oh, kedves keresztatyám — mondá 
— gyújts nekem egy új fáklyát, hogy az é- 
letet még élhessem, király ’s a’ szép her- 
czegnö’ férje lehessek ! * „Nem tehetem — 
viszonzá a’ halál — egyik fáklyának el kell 
hamvadni, hogy a’másik meggyűljön.“ ,Oh, 
kedves keresztatyám! tedd ennek égő belét 
egy újra, hogy el ne aludjék! * esdeklék az 
iszonyodó orvos. A’ halál mutatá, mintha 
engedne kérelminek, ’s egy egészen új fák
lyát vett; de hogy magát megboszúlja, mi
dőn a’ már elalvó béli fel akará rá tenni, 
elejté azt, mintha ujjait megsütötte volna. A’ 
fáklya ellobbant, ’s az orvos élet nélkül ro
gyott keresztatyja’ karjaiba.

Angol után Kazinczy Gábor.

Gondolatol t .

A’ valódi elmét az bizonyítja be leginkább, hogy 
minden bolondok összeszövetkeznek, üldözéseié.

Az igen nagy szerencse, hogy az okos nem olly 
könnyen lehet esztelenné, mint a’ gazdag szegénynyé.

Az ember semmiével sincs e’ világon olly igen 
megelégedve mint eszével, ’s annál inkább, minél 
kevesebb az.

Hogy lehessen ember a’ világon minden előíté
let nélkül, ezt hinni a’ legnagyobb előítélet.

Az emberismeret olly könyv, mellyet a’ szerző 
gyakran saját vérével ír .

Hatalom a’ szenvedély’ kezei között nem egyéb , 
mint égő fáklya az őrült’ kezében.

Az A thonaeumhól hetenként k é tsz e r, úgymint csütörtökön és vasárnap , jelenik meg egy egy ív ; társából a* Figyelmezőből , minden ked
den egy ív. F élévi ára a* kettőnek helyben k ihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; postán , nyom tatott bo
ríték  alatt 4  ft. 48 kr. cp. — Velinpéldányok félévenként öt húszassal drágábbak. —  Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

H’yomatik Budán , a ' magyar királyi egyetem’ betűivel.
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lf'es setényi.

Héj> iskola tan i fákat Képező intézet.
Első közlés.

A z emberben szendergő tehetségeket a’leg
első adatott hármas elemen, az ismeretin, 
érzésin, és kiváltásin kezdve, fel , mindig a’ 
tehetségekre visszahatólag, vagy öntétel ál* 
tál szerkezni, a’ tulajdon értelmi lélektan’ 
tárgya. Ezen ott tisztán és szükségképen ki
mutatott tehetségek csak czélszerű közvetí
tés (Vermittelung), vagy reájok hatás által 
köttetnek fel szendergésökből. És ezen fel
költést teljesíteni a’ nevelés tan’ kötelessé
g e ; még pedig, a’ mint a’ tehetségek a’leg
első elemtől emelkednek folyvást visszalia- 
tólag a’ teljesen kifejlett tehetségekig, úgy 
a’ közvetítő eszközöknek is a’ legelső be
nyomástól kezdve, czélszerün kell vitetniük 
a’ költendő tehetségekre, hogy azok teljesen 
szabadok lehessenek. Ebből látszik, hogy a’ 
tehetségek’ felkoitéséhez szükségképen meg
kívántainak: a) a’ tehetségeknek megfelelő 
közvetítő, vagy fejtő eszközök; b) a’ közve
títő eszközökkeli czélszerű bánásmód; c) a’ 
már közvetített tehetségeknek az életbe sza
bad irányzata, még pedig ezek megkívántat

nak a’ nevelő intézet’ köréhez aránylag. Ezek 
nélkül aligha van ész, melly helyesen ki- 
fejtett tehetségeket gondolhasson. — Száll
junk le már a’ tapasztalásba,’s nézzünk szét 
nagyobb nevelő intézeteinkben, a’ három ki
mutatott szükséges kivánaíok után mi törté
nik azokban a’ népiskolákra nézve ? A’ nö
vendékek’ tehetségeit fejtő eszközök egy 
népiskolában: a’ beszéd-és gondolkozás-gya
korlat’ vezérlete alatt az olvasás, írás, szá
molás, éneklés, vallás, hazai nyelv, ’s az 
úgy nevezett közhasznú ismeretek lennének. 
Ezen közhasznú ismereteknek,- némellyek 
szőkébb, mások szélesebb terjedelmet adnak. 
Én azokhoz, mik ez alatt értetni szoktak: a’ 
természet-íeirási, természettani, földleirási, 
és történettani legszükségesebbekhez adnám 
a’ gazdolkozástant, az ország’ legszüksége
sebb törvényeit, némellyeket az embertan
ból egészség’ tekintetéből és a’ legközönsé
gesebbeket a’ lélektanból. — Szólaljon fö l, 
hányadik népiskola az , mellyben ezek tanít
tatnak ! És nem azért nem taníttatnak, mint
ha nagyobb nevelő intézeteinkben talán if- 
jaink ezen tudományokban egészen avatlanok 
volnának. Nem! Valóban eo-y oldalról iuen 
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sok jeles készületnek lépnek fel a’ különbö
ző életpályákra, de más oldalról, különböző 
körülmények miatt, elég1 gyengék is akadnak, 
kik előtt mondhatni, hogy az érintett tudo
mányok is gyakran ismeretlenek. És épen 
ezek azok, kik nagy részint népiskolatani- 
túkúl, a’ nép ezen élő - és nem holt legfen
ségesebb clenodiumaiúl , alkalmaztatnak , 
kiket valóban sokszor kárhozatos gyengesé
gükben , sok iskola-előjárók csak azért is 
elnéznek, hogy hát Kécskén vagy Lukán ki 
lenne a’ mester? Mintha bizony a’ talán nagy 
tehetségeket rejtő kécskei, vagy lukai gyer
mek örök végzés szerint aira volna előre ren
deltetve, hogy az ő tehetsége nem csak ügyet
len, de erkölcstelen kezek által is veressék 
vissza, igy a’ szellemi világ előtte merő ho
mály , a’ testi érdektelen legyen ’s ő és több 
ezrek , így talán mindenben, nem csak a’ tu
dományokban, járatlan ember által, nemzedé
kekre hatólag, boldogtalanokká, szerencsét
lenekké legyenek. Ezek tehát rettentő vétek 
nélkül népiskolatanítókúl nem alkalmaztat
nak. De valljon az érintett tudományokban 
járatos ifjak alkalmazhatandók-e ? Mellőzve 
most ezeknek erkölcsi characteröket, haszon
nal aligha foglalhatják el a’ nagy hivatalt, 
csak a’ tudományok’ azon határainak ismeret
lensége miatt is, meddig azok a’ népiskolák
ban czélszerüen taníttatnak; de talán, a’ mi 
annál nagyobb, a’ jól készültek’ népiskola- 
tanítói pályájokat úgy tekintik, mint csak 
bizonyos pénzkeresés-módot, további czéljok’ 
elérése végett, így a’ mi legfölségesebb ér
telemben czél, azt szolgáló eszközzé ala- 
csonyítják. Valóban elmulhatatlanúl szük
séges ezen tapasztalati káros következe
teknél fogva, hogy e’ két túlság a’ népis
kolák’ tárgyában elmellőztessék, vagy na
gyobb nevelőintézeteink mellett lenne olly 
nevelő intézet, mellyben a’ köznép’ számára 
a’ fenntebb mondott tudományok olly kitérje* 
désben, mint azok egy népiskolatanítónak 
szükségesek, taníttatnának, mert hiszen mit 
az ember általányosan nem bir, hogyan kö
zölhetné azt mással ? a’ mit pedig talán fe
lesleg , és épen nem kitűzött czélra bír, azt 
könnyen pazarolva hányhatja el. Hlyen leg
jótékonyabb intézet lenne már a’ népiskola- 
tanítókat képező intézet. —

Nem elég pedig csak ismerni a’ népis
kolákban szükséges tanulmányok’ határait, ’s

magokat a’ tanulmányokat; hanem szükség 
ezeknek a’ philosophusilag kimutatott, és 
fejlést váró tehetségekre lépcsőnként és czél- 
szerűen vitetniük, vagy szükség tudni a’ ta
nításmódot. Mi czélszerűtlenség, ’s a’ fej
tendő tehetségeknek azon egy tettel mi visz- 
szaverése, így fejtés, és nem-fejtés egy
szersmind; vagy mi nevelési ellenmondás le
gyen, az olvasás’ elemét a’ betünevezésen 
kezdeni a’ betühangoztatás helyett (Athenae
um 8. sz.), röviden érintettem. Az Írástanítást 
egyszerre egész betűkön az fogja kezdeni 
minden szabály, ’s a’ kezet ügyességre, a’ 
szemet mértékre szoktató alaktan’ (Formen
lehre) előismerete nélkül, ki még azt sem 
látta, hogy minden szépirási hetük különbö
ző vastagabb ’s vékonyabb vonalokból szer- 
kezvék, ’s többnyire a’ betűk összetett ré- 
sziiek. Hát azon irástanítási ellenmondás
ról mit mondjak, melly, mielőtt a’ gyer
mekek az írási hetük’ helyes alakját felfog
ták volna, nyomtatott könyv ek, ’s különösen 
zsoltár után történik!!

A’ gondolatot papirosra tétetni az fogja 
előbocsátott lépcsős beszéd- ’s gondolkozás
gyakorlat, ’s a’ hazai nyelv’ ismerete nélkül, 
kinek czélja, zavart fogalmakat szerkezet
ien szavakban firkáltatni. — A’ számolást 
a’ számjegyek’ leírásán az ollyan tanító fog
ja kezdeni, ki aligha tudja azt is, hogy min
den számok az egyen kívül, több egyekből 
szerkezvék, és a’ számokat, mint Hlyeket, 
növendékei által nem is akarhatja felfogat
ni. — Az éneklés’ tanítása’ módjában előlé
pési csak az nem fog tenni, ki soha nem 
érezte, mi bájoló, mi lelkesedésre emelő, ’s 
szivet nemesitő, a’ kiművelt, ’s szerkezeit 
emberi hang! — A’ vallást, előbocsátott ele
mi vallás, és erkölcsi érzelem’ ébresztése nél
kül csak az fogja tanítani szárazon, ki nem 
tudván azt, hogy a’ vallás szív’ nemesítésé
re, ’s az akarat’ szentelésére van irányozva, 
vagy egészen lelketlen, vagy türelmetlen val
lásost akar nevelni. A’ több közhasznú is
mereteket csak olly tanító fogja könyvnél- 
külöztetni, talán egyedül tartozásból, ki nem 
látja által azt, hogy az értelmesen tanított 
közhasznú ismeretek, az ismereti tehetség 
fejtésére, az érzés’ emelésére, ’s az ember’ 
egész külső jóllétére mi jótékony hatással 
vannak. És nézzünk szét ismét nagyobb ne
velő intézeteinkben, mi történik azokban az
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érintett tanulmányok’ czélszerü tanitkatásmód- 
jára, így nem csak egyes emberek, de egész 
országok, sőt az egész emberiség’ szellemi 
és testi boldog ságának megalapítására nézve.

Fájdalom ! ezerszer fájdalom! hogy ezen 
legfontosabb tárgyú kérdés kénytelen ezzel 
megelégedni: hogy a’ népiskolákban szüksé
ges tanulmányok taníttatására, nagyobb ne
velő intézeteink mellett, avvagy azokban, 
vagy kevés, vagy semmi sem tétetik, teljesen pe
dig nem a’ mi czélszerü, legalább tudtommal. 
Valóban csodálnunk kell, hogy midőn nagyobb 
nevelő intézeteinkben a’ papi, az ügyvédi, az 
orvosi hivatalokra kisebb, ’s nagyobb czél- 
szerűséggel készíttetnek a’ növendékek , sőt 
a’ kézművesek egyenesen tanulják a’ müves- 
séget, mutatványt adnak abból; a’ milliókat 
nemzedékekre liatúlag boldogítható, és bol- 
dogtalanílliató népiskolatanitók pedig, czél
szerü előkészület nélkül, szabadon bocsáttat
nak az emberi nem’ folytonosan emelkedni 
tartozó sarjadékainak nyomorgatására. És az 
a’ különös, hogy ezen veszélyes szabadí- 
tékkal nem csak a’ nép, hanem a’ pol- 
gáriskolatanitók, — hangyán illyek valódi 
értelemben nálunk lennének — sőt a’ nagyobb 
nevelő intézeti professorok is élnek, kik nem 
mondom minden intézetekben, de több helyen, 
minden czélszerü előkészület nélkül alkalmaz
tattak, legfelebb is illy következtetéssel sza- 
badíttatnak fel: Minthogy a’ választandó egye
nesen papi hivatalra készült, sőt már nagy ré
szét éveinek a’papi hivatalban le is élte; tehát 
akármellyik tanítószékben is alkalmas pro
fessor leend, a’ nélkül, hogy szeretett hazája’ 
határát túllépte volna, és ha talán a’ rendelt 
tudomány előtte ismeretlen nem lenne is, az 
előadás, a’ fiatal emberekkeli bánás, az úgy 
nevezett professori tón, az ügyesség, a’ kész
ség , történetesen szerencsés , vagy szeren
csétlen természetére, így az egész nevelés, 
csak vak történetre van bízva. De ezt itt 
csak közbevetőleg. A’ polgáriskolákról, va
lamint a’ nagyobb nevelőintézetekről is, más
kor bővebben. Valljon a’ tanitásmódnak ezen 
előszámlált hiányán mi segíthet? Kétségkí
vül népiskolatanitókat képező intézet, melly- 
ben a’ népiskolatanitók mind a’ szükséges 
teijedelmü tudományokban, mind azoknak 
tanitás-múdjokban teljesen kiképeztessenek, 
a’ polgár- és nagyobb nevelő intézeti tanítók 
pedig, fenntebbi állásokra elkészíttessenek ’s

alapíttassanak. — Ha a’ tanulmányok’ isme
rete , a’ tanitliatásmód meglennének is, téte
tik-e nagyobb nevelőintézeteinkben gyakor
lat a’ végre, hogy a’népiskolatanítók egész 
készséggel, ügyességgel, ’s igy sükerrel ta
níthassanak ? mert lehetnek ismertek a’ tudo
mányok ’s ezeknek tanitásmódjai, de a’ taní
tói ügyesség változtathatja azokat áldott si
kerré. Ezen kérdésre is fájdalom alkalmasint 
nemmel tartozunk megelégedni. — Még a’ ta
nulmányoknak ismerete azoknak tanúlhatás- 
módja, ’s ezekre vitt ügyesség mellé meg- 
kivántatik a’ népiskolatanitókban, hogy ne- 
\endékjeikbe vallásos, erkölcsi érzést cse
pegtessenek , hogy a’ mi mértékben gazdagít
ják nevendékeiket szükséges ismerettel, azon 
mértékben ékesítsék nemes erényekkel is. — 

Alig lehet gondolni veszélyesebbet, mint 
egy szükséges ismerettel bíró, de erkölcste
len néptömeget. Ezen vallásos, erkölcsi ér
zést a’ népiskolatanítók átszivárogtathatják 
növendékeikbe; a’ vallásos és erkölcsi érzést 
elemileg ébresztő tanulmányok mellett, kü
lönösen erényes példájokkal, mind a’ tanító 
és nevendéki, mind pedig a’ tanítói, és szo
rosabb vagy szélesebb társi viszonyban. — 

A’ melly tanító nem erényes, az tetté
ben , és értést ébresztő tanításában minden 
pillanatban elárulja magát. — Ezen erényte- 
lenség, mint minden benyomás, a’ gyer
meki gyenge szívben erős gyökeret ver, ’s 
az életbe lépő tanuló sereg, a’ helyett, hogy 
a’ szelíd erény’ malaszljával menne a’ társa
ságba , a’ vétek lobogó szövétnekét viszi dú- 
lolag abba. Ugyan nagyobb nevelő intézete
inkben ezen valódi erényesség’ megalapítá
sára,.melly a’ népiskolatanitókból növendék- 
jeikbe tartoznék átszivárogni, történik-e 
valami? Ha azokra, mik eddig egy népisko- 
latanítóban szükségképen megkivántaltak, 
tétetik is lépés nagyobb nevelőintézeteink
ben , az erényesség az , mire valódilag, és 
tettlegesen aligha történik valami. — Mi 
nagy részint a’ fiatal embert közel magunk
hoz nem is bocsátjuk, igy közelről őket alig
ha ismerjük; ízlésünk elleni, talán legártat
lanabb fiatal lépésükért sokszor elég durván 
lehordjuk; néhol, hogy még tisztes társaság
ba se jelenjenek meg, őrökkel lesetjük, igy 
a’ fiatal embert tisztes társaság helyett ma
gunk alacsony ’s erkölcs-méíelyező hely
re toljuk, gyanús kibújókért, a’ szelíd val- 
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latás helyett, a’ legtisztább ön érzésű ártat
lanságból magát tisztítani akarót, előre, a’ 
leggonoszabb czíinekkel tetézzük, sokszor 
elegendő kihallgatás nélkül, a’ törvényt fe
jükre olvasván, megbüntetjük. — így feszes
ségünk, simátlanságunk, sokszor csekély 
adagu személyesség által is, a’helyett, hogy 
fiatal növendékeinket erényesekké képeznek, 
daczolúkká, korlátlanokká, erkölcstelenekké 
’s teljesen erényíelenekké teszsziik. Majd mi
dőn igy már a’ nemes erényesség helyett az 
alacsony erénytelenség’ magvait annyira, és 
olly ügyesen elszórtuk, hogy már a’ vétek
nek bokrai emelkednek azokból, átmegyünk 
a’ philosopliiai erénytan’ rendszereire, az 
aretologismnstól fel a rationalismus repre- 
sentativusig, majd átlépünk a’ keresztényi 
legtisztább erénytan’ tanítására. Hajh, de a’ 
philosopliiai erénytanban kifejtett, a’ keresz
tényiben pedig világosan kitett, erényi köte
lességek nagy részint vissza pattannak 
azokról a’ szivekről, mellyekben akaratunk 
ellen is saját kezünk után vétkek dúlnak. 
Igen is! mert aligha juta valaha eszünkbe, 
hogy a’ szelíd erényességre korán, szelíden, 
belső szabadság, ’s önparancs után, nem pe
dig durvaság, félelem, rettentés által igye
keznénk ifjainkat fölemelni! És sokszor épen 
ezen előnytelenek alkalmaztatnak a’ népis
kolákban tanítókul, ’s így az erényesség 
helyett, melly belső szabadság, és ön parancs 
után tartja összefoglalva az emberiséget, a’ 
dúló, és korlátlan erénytelenséget tovább 
árasztjuk az emberek között. Népnevelésünk’ 
ezen legnagyobb hiányán egy czélirányosan 
elrendelt népiskolatanítókat képező intézet 
segítene.

A’ népiskolatanítókban megkívánt tanul
mányok’ ismerete , a’ tanításmód, a’ tulajdon 
értelmi tanítói ügyesség, a’ jó erkölcs, ’s 
tiszta erényesség, vagy közönségesen a’ lelki 
tehetségekre hatás mellett, megkivántatik 
a’ testi tehetségek’ kifejtése iránti gond is. 
Ép lélek, ép, ’s egészséges testben lakozik, 
és mivel falusi embereinkre leginkább illik 
ez: „és fáradsággal egyed a’ te kenyeredet,“ 
ezeknél a’ testi erők’ kifejtésére, ezeknek 
megtartására, sőt növesztésére gondot kell 
fordítani, úgy, hogy a’ mint figyelemre mél- 
tatik a’ lélek, méltassák mint ennek eszköze 
a’ test is , mert lelkünk csak ez által lehet 
ható. — Hányadik már nevelő intézeteink

közül az, mellyben a’ testgyakorlat, tudo
mányos renddel ismertetnék meg ? Hánya
dik, mellyben a’ testgyakorlat némelly hasz
nos tárgyak’ készítésével köttetnék össze, 
hogy igy a’ növendékek a’ legmindennapibb, 
és egyszerűbb tárgyak által, hasznot, és 
test-erősítést nyernének, ’s nem csak, hanem 
a’ müvek iránt vágy ébredvén bennük, ez úton 
is fenntebbi lépés nyílna meg elüttök? — De 
ha már rendszeres testgyakorlatot, ’s ennek 
az élettel összeköttetését nem találánk is 
nevelő intézeteinkben, hányadik nevelő in
tézet az, mellyből a’ testet mint a’ lelket 
egyaránt leverő, sokszor testet bénító ütés 
kimaradt? Hányadik az, hol azon szabályok 
legalább taníttatnak, mellyeknek nem tudásá
ért, egyenesen és mélyen-liatúlag a’ test 
szenved, miilyen többek közt az erősen meg- 
görbedt tesíteli irás, stb. Bizony fájdalom! 
keveset találunk nevelő intézeteinkben, hon
nan a’ népiskolatanítók a’ testre, a’ testi 
erők’kifejtésére, épen tartására, sőt növesz
tésére szükséges ismeretekkel lépnének ki. — 
És ezen hiányon is mi segítene ? Egy nép
iskolatanítókat képező intézet. —

Egy czélszerüen elrendelt népiskolaía- 
nítókat képező intézet tehát az , melly által 
a’ népiskolatanítók a’ szükséges tudományok
ban, azoknak tanításmódjában, a’ tanítói 
ügyességben, józan erkölcsben, ’s tiszta 
erényességben, a’ testgyakorlat’ ismeretei
ben, vagya’ lelki és testi erőket egyaránt 
és közegyenleg fejtő tanulmányokban nevel
tetnek, kik, mint illyek által, a’ nép’ legna
gyobb tömegébe a’ szükséges ismeret, czél- 
irányos utón terjed, a’ tiszta erényesség erős 
gyökeret ver , a’ boldogító munkásság erőre 
kap, igy a’ czélirányosan elrendelt népisko
latanítókat képző intézetek által a’ legna
gyobb néptömeg arra képeztetik, mire kell 
képeztetnie és a’ lehető legnagyobb boldogság
ra , mellyen aztán mint alapboldogságon, a’ 
társaság több osztályainak jóléte fenekűi. 
Illy jótékony, illy nagy, illy felséges hatá
snak a’ népiskolatanitókat képező intézetek. 
Ki az, ki ezeknek létesülíét a’ társaságban 
legforróbban nem óhajtaná? — Ki az, ki ezek
től segédkezét megvonhatná? —

Illy magas nézetű, illy felséges czélú, az 
egész emberiségre illy jótékony hatású népis
kolatanítókat képező intézetet alapíta Pécsett 
a’ tanító intézetek’ előállításában fáradliatlan
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nemes püspök Szepessy. Illy magas nézetű 
intézet’ állítását tevék czélúl a’ lielvetiai val
lást követő dunáninneni superintendentia’lel
kes előjárói, melly első kezdetet, kétségki- 
vűl, ezen meggye’ világi elnökének, gróf Tele
ki Sámuelnek köszöni, élesztetvén a’ nemes 
kezdet ezen megyének az életkoriján aggott> 
de a’ lelkesedésben fiatal egyliázi elnöke ál
tal. És ezen intézet’ helyéül Nagy-Kőrös’ vá
rosa liatároztatik! Yajlia ezen legnemesebb 
czél’ elébe semmi akadályok nem szegülné
nek! — Vajha a’ legnemesebb ügyekezet, a’ 
hatalomban levő erők által, keresztül törve 
a’ lehető akadályokon, a’ legnemesebh czél^ 
a’ haza’ egész javára legnemesebb intézetté 
létesitné ! —

JW'arga János.

f  'an JUgíi a’ brignolei palotáiban.

Dicsősége’ napjaiban fölkele Genua, hogy 
Brignole gróf’ menyekzőjét ünnepelje. A’ ki
kötőben mély csend uralkodott; a’ san Chri- 
stophoro’ szökőkútja előtti parti sáncz el
hagyatva ’s népetlen álla; a’ hajók szunya- 
doztak a’ szelíd kéklő vizekben, hol magát 
a’ Doria-palota oszloptornácza tükrözé. Min
den zaj a’ san Luca utcza felé húzódott. A’ nép 
a’ B a n d i i ’ köréből san Lorenzo’ székes 
egyháza felé vonult ’s egész lakosság azon 
szoros, görbe útczákon hullámzott, mellyek a’ 
fehér ’s fekete márványból épült egyház’ 
gotli pompáját csaknem elnyomva környezik.

A’ génuai nők szépek, de Brignole gróf
né szebb volt mint minden genuai nő; ő ti- 
zennyolcz nyarat számlált; soha sem láta 
senki szebb fekete hajat olly égi tiszta hom
lokon, soha vakítóbb fényii színt olly angyal- 
arczon; azon időben, midőn Olaszország olly 
sok nőt állíthata művészeinek mintául, a’ 
grófnét legtiindöklöbb remekképnek tárták. 
Brignole gróf, a’ Durazzók és Doria-Tursi’ 
szövetségese, Balbi-uíczában palotát emelt, 
méltót az imádott hitvest elfogadni,

San Lorenzo’ székes egyháza ezer gyer
tyával ragyogón világítva sugárzott. A’ ne
messég’ egész tömege a’ templom’ öblében ’s 
a’ sanctuarium körül tolonga, míg a’ dús pol
gárság az oldaltermeket foglalá el, a’ ki
váncsi sokaság pedig szoros tömüttségben a’ 
szűk udvaron, az oszloptornácz alatt ’s a’ be
meneteleknél álla. Senki sem jött imádkoz

ni ; a’ vallásos ünnep’ királynéját Brignole 
grófnénak nevezték; ha az oltár előtt térde
le , csak kevesek láthaták; de ha fölemelke
dett, fátyolét visszaveté, ’s egy pillanatra 
a’ templom’ öble felé fordáit, akkor csodál
kozó mormogás szállongott fel a’ boltozato
kig a’ gergelyi ének’ hangjain , ’s nem tudta 
az ember, ha nem a’ grófnéhoz intézi-e a’so
kaság magasztaló énekét. Ez ünnep Augus
tus’ tizenötödike volt

Nem messze a’ sanctuarium’ lépcső-pár
kányaitól egy ifjú ember álla, ki nemes arcz- 
vonási, tekintete ’s testtartása által a’ körű
ié állókat sokkal felül mulá; ő nem viselé 
sem a’ nemesség, sem a’ kereskedők, sem a’ 
polgárok’ ruházatát. Fekete bársony- és selyem 
ruhája’ idomát maga találta ki; arcza hal
vány volt; torz bajusz árnyékozá ajkait; áll 
szakálla álián függött le. Nem térdelt, nem 
imádkozott és sohasem ült le. U mindig és 
mindig csak a’ grófnét szemléié olly szemek
kel, mellyekben m ély’s titkos kifejezés fe
küdt. Mozdulatlan támaszkodék egy oszlop
hoz ; ha lelkét viharzó indulat tépdelé is, kül
sején annak semmi jele; ki őt e’ helyzetben 
megpillantó, egy rámájából kiesett ’s san 
Lorenzo’ egyik oszlopához kövesült arczkép- 
nek tarthatta volna. E’ fiatalember V a n D y k 
festő volt.

Csak azon pillanatban látszék föléledni, 
midőn a’ szerzetesek’ zászlói és jelképei a’ 
sanctuáriumbúl a’ templom’ nagy öblébe visz- 
szatértek,’s a’ boldogságos szűz’ ezüst szob
ra, Doria hadihajó’ négy legényétől vitetve, 
a’ sokaság felett keresztül vonult, mintha a’ 
gyülekezet’ fejein lebegne. A’ menyekző’ iin- 
nepisége után a’ menet kezdődék. Brignole 
grófné a’ szűz’ képe mögött ment; az uj férj 
büszke arczczal követé. A’ grófban hiányzott 
azon lelkesség, melly az olaszok’ nagyobb 
részének természettől tulajdona. Midőn Van 
Dyk előtt elhaladott, így szóla a’ nagy mű
vész Pallavicini grófhoz: „Életemet ez em
bernek egy óra negyedéért!“ Senki sem vé
vé észre e’ szavakat; azok a’ „Salve regina“ 
hangos zengésében haltak el, mellyet a’ nép 
bősz hevességgel kezde énekelni, míg lán
goló pillantatival Brignole grófnét szinte el 
nyélé, ki épen gazdag ajándékokat osztott a’ 
kolostorok’ perselyeibe.

Van Dyk a’ nemesek’ sorába vegyült, ’s 
a’ menettel együtt szent Péter külsővárosba
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jutott. Az est elérkezett; a’ nap leáldoza a’ 
liguriai öböl’ szép liullámi közé; a’ dombok 
szelíd világításban ragyogtak föl; minden 
harang' megrendült; a’ hajjók ágyúdörgéssel 
iidvezlék a’ két diadalmas szüzet; a’ vitorlák 
lobogtak a’ szélben; tömjény- és rekeítyeillat 
terhelék a’ levegőt, ’s midőn az örömteljes 
lárma, a’ tenger’ és halmok’ fűszeres szaga, 
a’ lobogó zászlók közül hatalmas zengzetü, 
„Ave maris Stella“ emelkedett; akkor Van Dyk 
reszketni érzé tagjait, ’s meleg könyek Öm
lőitek le arczain. Doria-palota’ kapui meg
nyíltak a’ san lorenzoi papság’ számára. Az 
Ave maris Stella megzendült az egész ten
gerig nyúló oszloptornáczok a latt; a’ szom
széd hajókon ismétlék a’ szűzi éneket,’s úgy 
tetszők, hogy ég és föld és tenger végtelen 
zenekarral akarják iidvezleni a’ fiatal nőt, ki 
a’ dicső Doria-palota’ márvány tornácza alatt 
fényes csillagzatként tündöklőit.

Van Dyk elhagyá a’ sorokat, ’s fölment 
a’ magános kertekbe, mellyek a’ palota me- 
gett az óriás’ szobra oldalán amphitlieátrumi- 
lag emelkednek. Itt szedé rendbe eszméleteit, 
hogy készüljön reá, a’ mit végbe vala vien
dő. 0  szerette a’ grófnét, nem köz szerelem
mel , hanem egy művészi lélek’ teljes szen
vedelmével ; ő szerette már két év óta e’ szép 
virágot, mellyet a’ Tursi-palota nympheumi- 
ban szökőkutak és árnyas czitronfák közt 
láta fölvirágzani. A’ festő semmit semmutat- 
hata a’ genuai családoknak, mellyek gazdag
ságaikkal a’ királyi kincstárokat is megho- 
mályositák ; nem valának neki márványpalo
tá i, sem terhelt hajói a’ kikötőben, miért 
szerelme’ titkát a’ világ’ szemei előtt elrejt
ve tartá. Egyetlen egyet, nemes és magas 
lelkű urat, ajándékoza meg csupán bizodal
mával ; ez Pallavicini gróf volt, ki van Dyk- 
nek szívesen átengedte volna birtokát, de 
palotája ’s pompás villája egészen tönkre te
vék öt.

Az ünnepi menet, az ének, a’ harang
szó, a’ zajló sokaság csakugyan elcsillapí- 
ták valamennyire a’ festőt: de Doria’ szőlő- 
kertjei magányában szenvedélye’ egész kínos 
fájdalma reá rohant. Kitekinte a’ tengerre, 
’s szemléié e’ kietlen nézőjátékot, melly a’ 
lelket ugyan sötét eszméletekbe merítheti, 
de a’ szívnek vigasztaló enyhet sohasem ad; 
szemléié a’ büszke Genuát, a’ mint ez a’ nap
sugárban a’ dombok felett elterült ’s a’ légi

harangokkal hangjait egyesité, e’ büszke 
Genuát, melly e g y  hegyen hordozza a’ ko
mor klastromot ’s a’ búja gyönyör-lakta vil
lát. Van Dyk bezárta szemeit ’s homlokára 
ütött. A’ szél’ szárnya fülébe lrozá az ünnepi 
menet’ távol melódiáját, mellynek szelíd, el
haló, a’ lég’ űrében kitisztúlt hangja egy a’ 
Brignole grófné’ imádásra méltó ajkiról le- 
lebbenő olasz szóként érinté füleit — szorúlt 
kebellel szökött fel ’s megragadd kardját, 
mellyet egy aloe-levélre fiiggeszte.

A’ festő leszálla a’ pompás, pyramis- 
ként lejtős kert’ tetejéből, átment a’ liidon, 
melly a’ szőlőlugasból a’ palotába vezet, ’s 
a’ galleriába lépett, hol Pallavicini grófot 
hagyá. A’ galéria üres volt. Van Dyk egy 
pillanatra sem méltatá Perino di Vaga nem
zeti frescóit, sem Pliilippo Carlone’ szobrait; 
virágokkal hintett úton követé a’ menetet, 
annak hátra hagyott nyomain. A’ san loren
zoi papság régóta vissza tért a’ székesegy
házba , a’ sokaság ismét lakaiba szállongott, 
csak egy szabad téren beszélgettek még szá
mos csoportok a’ mai menyekző - ünnepről. 
Van Dyk a’ csoporton keresztül lépdelvén, a’ 
grófné’ nevét hallá nevezni, ’s szépségét azon 
zajos, varázsló lelkesüléssel magasztalni, 
melly a’ déli népeknél minden szabad ég alat
ti beszélgetésekben mutatkozik. Meg sem áll
va a’ Balbi-utczába ment. Mi szörnyű érzés
nek kelle őt megragadni, midőn a’Durazzo-pa- 
lotát ragyogó világításban, tündöklő díszben, 
’s annak minden erkélyét ’s két szellös pa- 
villonát szép úri nőkkel rakottan látá. A’ táncz- 
vigalom mindjárt a’ menet után kezdődött; a’ 
pompás márvány, gazdagon bokrétákkal éke
sített, dicső oszlopzatokkal ’s ízletes lépcsők
kel díszített palotát már rázkodtatá az egy
begyűltek’ táncz-dühe. Van Dyk a’ Serra-pa- 
lota’ falához támaszkodott, ’s mintegy meg
semmisülve állott mély eszméletbe merülten. 
Azon művészi fájdalom emésztő őt, mellyet 
semmi szó, semmi jel, semmi beszéd ki nem 
fejezhet, azon fájdalom dúlt belsejében,mely- 
lyet a’ természet olly kegyetlenül talált k i, 
választottjai’ büntetésére, kik azon magas 
ajándékokban részesültek, mikért őket a’ gyá
va sokaság irígyli, mellynek nincsenek szen
vedései.

Tépelődéséből csak akkor ébredt föl, 
midőn a’ fáklya-világnál Pallavicini grófot 
maglátá, ki a’ nagy lépcsőn jött le ; élénken
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ragadta meg karjánál fogva, ’s a* kis san 
Ciro utczába vezeté. „Beszélj nekem ezen 
asszonyról; mondd, láttad-e őt?“

.Épen most tánczoltam vele!' válaszolt 
Pallavicini hideg hangon.

„Nyújtsd kezedet, hogy megcsókoljam, 
mert ő illette kezedet."

,Művész, te őrjöngesz.'
„Kétségbe estem."
,Az idő kigyógyitand.'
„Soha."
,Engem kigyógyitott; pedig én többet, 

mint egy nő, én két palotát vesztettem el.'
„Oh! ez angyalnak egy csókjáért egész 

Balbi-utczát oda adnám."
,Ha Balbi-utcza a’ tiéd volna, még is egy 

keveset gondolkodnál.'
„Életemet oda adnám."
,Az könnyebb dolog. De mit akarsz 

most? a’ nő már férjnél van —.'
„Még nincs."
,Ah! értelek__ iiíi, san Carlo’ órája ti

zet ü t, két óra múlva asszony lesz!'
„Ah, igen, átok e’ gyáva grófra. — ’S 

hajh ! mit csinál ő ?“
,Ő — férjet játszik; feleségét minden 

táncznál kiséri, ’s elnyeli szemeivel; fülébe 
sugdos; perczenként órájára néz; a’ nagy 
íánczteremben levő függő órát egy fél órá
val előbbre vitette ; boldog, ’s őrült.'

„És az asszony?"
,Az asszony elragadtatva tánczol; ő a’ 

klastromból csak most lépe k i, ’s egész éj
jel és holnap is tánczolna.'

„Látszik-e férje iránt szerelmet érzeni?"
,Ő tánczol, mondom neked; ha egy fia

tal nő tánczol, csak magára, piperéjére ’s 
(ánczosára gondol!'

„Az esztelen!... ’s illy teremtményekért 
lángol fel kebelünk, emésztődik a’velő csont
jainkban , illy lényekért vesztjük el eszünket, 
’s roncsoljuk öszsze testünk’ erejét, ’S még 
azután azt mondják, jobban tudnak szeretni 
nálunknál! — Pokolgúny! ....  szeretői sze
relmük csak önszeretet, hitvesi szerelmük 
toilett-össze esküvés ; anyai szerelmük közön
séges természeti ösztön. 0  ! meg tudnék őrül
n i; fejem ég; tarts vissza, vagy összezúzom 
fejemet a’ kövezeten."

.Szegény barátom!'
„ 0  ! egy szenvedhetlen gondolat fészkel

homlokomban, egy gondolat, melly soha el 
nem oltható üszöggé lesz:

„Két óra múlva!"
,Hallod-e, beszéljünk más dolgokról. Lát

tad Arazzi’ uj tengeri darabját, melly a’ sco- 
gliettoi villában van felfüggesztve ?'

„Nem__ Arazzi tengeri darabokat fest?
— két óra múlva! ezen em ber....“

.Tengeri darabokban nem tünteti ki ma
gát?'

„Semmiben sem tünteti ki magát."
,Ah! művészi igazságtalanság. Doria- 

palotai csatája remekmű.'
„Színezése helytelen. Hallod, hallod! 

a’ zene elnéinúlt. A’ vigalomnak vége ! Tér
jünk vissza Balbi-utczába."

,Nem lehet örökké tánczolni! ez csak 
nyugpont; reggelig fognak tánczolni!'

„Igen, a’ többiek; de ő?"
,ő , ő is talán. Hogy tetszenek neked 

Perino di vaga frescoi ? szereted tehetségeit?'
„Nem; közönséges munka, durva mű. 

Lám, a’ zene nem kezdődik újra—  vége, 
egészen vége. . . . “

,Majd újra kezdődik. Én téged’megaján
dékozlak; utolsó megmaradt képemet, Gior
dano’ egy madonnáját —‘

„Jer, siessünk Durazzo-palotába."
,Mit szólsz Giordanóhoz ?'
„Mázoló..,, hajó-festő; — tartsd-meg 

képedet! Istenem, mi szörnyű nap !•.... a’ 
templom, a’ tömjény, a’ virágok, az Ave ma
ris Stella, a’ tenger, az imádság, az eszíe- 
lenségek, a’ táncz, ’s e’ szerelem, e’ kéri el - 
hetlen szerelem! Nekem e’ nap pokol’ Uizé- 
vel van fütve, másoknak paradicsomi rózsák’ 
balzam-illatjával töltve! Jer, siessünk a’ Dn- 
razzo-palotába."

A’ barátok átmentek azon utczán, melly 
san Ciroból meredeken levonúl, ’s egy már
ványdarabra ültek, melly Serra-palota szá
mára vala munkában. Ismét megzendült a’ 
táncz-zene, de az erkélyeken nem vala már 
annyi zaj.

„Ez a’ táncz-kedv’ haldoklása!“ monda 
van Dyk tompa hangon; „ez az én haldok
lásom is."

Hirtelen felugrott.
„Nézd! nézd a’ négy ablakot, mellyet 

épen bezárnak. Tudod, micsoda szoba az ? én 
tudom, hogy az ur’ szobája. Pallavicini gróf! 
barátom vagy-e ?“
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,Barátságod csupán, a’ mi birtokomból 
fenmaradott, azért erősen ragaszkadom hozzá.'

„Jól van , hallj meg tehát. Az éj s ie t; 
az óra repül; a’ vér szétpattantással fenye
geti szivemet; halál’ fia vagyok, ha nem se
gítesz. Eredj a’ Durazzo-palotába, hivasd a’ 
grófot titkos beszédre, akár a’ teremben, akár 
szobájában van. Mondd neki, hogy atyja’ el
lensége , Gippino marchese, karddal és tőrrel 
vár reá a’ Crebino völgyi kútnál; Gippino 
siet Florenczbe, ’s csak egy pillantatig tar
tózkodik Genua’ falai közt, hogy e’ párvia
dalt életre halálra elvégezze, a’ vonakodás 
részéről becstelenség, a’ késedelem gyávaság 
volna. Siess; a’ gyertyák elalusznak; az 
asszonyok menyekzői ágyba kisérik a’ gróf- 
nét; ne válaszolj, eredj.“

,Megyek“ felele Pallavicini nyugodtan. 
Brignole épen néhány ismerős ifjú ne

mes’ búcsúzó udvezletét fogadá el, midőn Pal
lavicini t belépni ’s ujjúval jelt adni látta. 
Visszavonultak a’ pavillonok’ egyikébe, mely- 
lyek az útczára néznek, Pallavicini komoly 
arczot ölte magára ’s így szólt a’ grófhoz: 

„Ismeri ön Gippino marcheset?“
,Nem ismerém,“ válaszolt a’ gróf, „de 

tudom, hogy atyám ’s ő „halálos ellenségek 
valának.“

„Fia a’ crebino völgyi kútnál vár önre : 
engem’ secundánssává választott, válaszszon 
ön is magának, mielőtt minden barátja el
távozik.“

Brignole gróf elnémult.
• „Brignole gróf, nem eléggé érthetők 

szavaim.“
,Én kész vagyok elégtételre egy Gippi- 

nonak; holnap megtalál.“
„Holnap már a’ florenczi utón lesz ’s min

denfelé hirdetni fogja ön’ szégyenét.“
,Különös pillanat a’ kihívásra. J ó ! le

gyen, csak egy órát kívánok.......*
Ezzel szobája felé fordáit; a’ grófné’ ko- 

mornoknéja. épen mosolygva lépe ki.
„Egy órát?“ monda Pallavicini, ’s visz- 

sza tartóztató, egy percznyi késedelmet sem 
engedhetek ; már eddig is sok időt veszténk.“ 

,De legalább, míg hitvesem’ átöleltem.“

„Semmit; csak annyi időt, míg fegyvert 
hozhat; minden múló perez egy nehezék 
arany ön’ nemesi czimerének.“

Megfoghatlan zsarnokság! — erről is
merek Gippinora, mint őt apám százszor raj
zoló. Itt kardom; menjünk.

Baráíjai’ csoportjához fordúlt, mellyet 
az előbb elhagyott, ’s így szóla: „San Gallo, 
kérem önt, kövessen engem a’ della Consola- 
zione szentegyházig.“

,Ön igen távol helyen akar imádkozni, 
mielőtt lefekszik“, felele San Gallo nevetve.

.»Úgy van“ szóla a’ gróf hideg hangon 
„akar ön követni ?“

San Gallo, ki a’ dolgot félig meddig meg
érté , hallgatva indult le a’ lépcsőkön.

Mind hárman az utczára mentek, ’s egy 
szóváltás nélkül érkeztek a’ titkos ajtóhoz; 
itt egy sötét köpönyegbe mélyen burkolt em
bert találtak, ki reájok látszék várakozni: 
„Ez kétség kiviil ellenségünk“ mondaBrigno- 
le gróf. ,Ö az“ válaszolt Pallavicini. „Ön te
hát ismeri Gippinot ?“ — ,Épen nem; őa’ Bal- 
bi utczán akadt velem, kérdezett, hogy ne
mesember vagyok-e, kijelenté szándékát ’s 
én késznek ajánlkoztam.“ „Jól tette ön; leg
alább önben csalárd leselkedőtül nem kell fél
nünk.“ ,Énis úgy gondolám.“ — „Köszönöm.“ 

A’ szabad mezőre értek ; Van Dyk húsz 
lépést előbbre ment; egy kis tamarindliget- 
ben, mellynek ágai az éj’ homályát még ne- 
velék, megállóit. „Itt hát a’ hely, Gippino 
gróf, hol ön nemes családommal küzdeni kí
ván?“ Van Dyk felelet nélkül kardhoz kapott. 
.Előre megmondom, hogy erősen fogom ma
gamat védeni, mert házasságom’ első éjjelén 
nem akarok özvegyet hagyni hátra.“ — Van 
Dyk felugrott ’s kimére a’ helyet. Azonnal le- 
oldá a’ két ellenfél kardjait. A’ viadal nem 
sokáig tarto tt; Van Dyk erős szúrást kapott 
jobb karába; gyenge testalkatú, már is szá
razkórságban sinlő, melly fiatal éveiben elő- 
fogá, ’s a’ szörnyű nap’fájdalmai által levert 
lévén, erőtlenül rogyott a’ földre. „Sebor
vost küldiik önhöz“ szóla Brignole gróf fa
gyosan , ’s San Galloval eltávozott.

(Vége következik.)

A k Athenacumb’ól hetenként k é tsz e r , úgymint cső törlőkön és v a sá rn ap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a ’ F igyelm ezoböl, minden 
kedden egy ív . F élévi ára a ' keltőnek helyben k ihordássa l, vagy kóuyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; p o s tán , nyom tato tt bori-», 
ték alatt 4 ft. 48 kr. cp. — Velinpéldányok félévenként öt húszassal drágábbak. —  Helybeliek évnegyedenként is 'válthatnak példányt.

Kyomatik Budim, i i '  magyar királyi egyetem’ betűivel.
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Wtévai.

1 ’ világaikat’ nagysága. *)

H a  a’ világtestek’ számtalan ezredéinek a’ 
véghetetíen távolban egymásra munkáló tö
megeit és hatásait, és a’ teremtenek azon 
magasztas czéljait vizsgálóra veszszük, mely- 
lyeknek azok, minden összefüggéseikkel és 
czélirányos tulajdonaikkal együtt, szárma
zásaikat köszönik: úgy előttünk az isteni 
műveknek és nagyságnak olly nézölielye tá
rul föl, mellyet leírni semmi toll, és kibe
szélni semmi nyelv képes nem lévén, végre 
is a’ világaikat’ nagyságára nézve egyedül 
a’ liasontehátlaíon (analógián) alapuló se
gedelmek és gyanítások nyújthatnak vala- 
melly világosságot.

Már naprendszerünk’ nagysága is olly 
mélységbe meríti lelkünket, mellynek fene
két alig érhetjük képzeletünkkel. És milly 
kicsinynek kell magunknak földtekénken tet
szenünk, bár milly messzeható és szinte ha
tártalan legyen is isten adta lelkünk’ vilá

*) Tacharner' phyaicájáftak sajtó alatt lévő második kötetéből m a
la Irányúi

g a , akkor , midőn elgondoljuk, hogy csak 
Jupiter is 1400-szor, a’ nap pedig több mint 
egy miliőin és négyszáz ezerszer haladja 
meg földünket Hát azon összhang, mely- 
lyel a’ velünk együtt nap körül körbe forgó 
világtestek, kísérőikkel együtt, az elejökbe 
szabott pályán a’ világ’ nagy tértengerében 
úsznak; és azon dicső, mindent megható, 
munkás, változliatatlan törvények, mellyek 
a’magok nyugalmas menetükben mindent fenn
tartanak , milly bámulatra nem ragadnak ben
nünket ! A’ nehézség mind ezekben, mint 
különös főhatalom úgy tűnik fe l; ez azon 
hatalmas erő a’természetben, melly az anya
got egész elemi részéig élteti, ezeket kisebb 
testekbe köti , hogy aztán ezek’ esszéből e- 
gész világtesteket alakítson, mellyekei szin
te összetart, mozgásaikba követ ’s vezérel. 
Csak ezen láthatatlan kötelet kellene, úgy
mond Newton, a’ teremtenek megoldani, 
hogy az egész természetben a’ jelen rend 
helyett a’ legnagyobb zavar foglaljon helyet.

Még inkább feszül bámulásunk, és föl
dünket képzeletünkben csak a’ nagy tenger’ 
egy cseppjévé látjuk silányulni akkor, ha 
figyelmünket a’ világok’ véghetetlen térére

29
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függesztjük, vagy csak akkor is, ha tácső- 
vekkel fölkészített szemeinkkel a’ látható 
világ’ tereiben kalandozunk; az ég’ boltoza
tának minden vidékein csillag-csoportok tűn
nek fel, gyakorta egymás mellett io-en sű
rűn; és azon távolságok, mellyeket köztök 
látunk, olly mérhetetlenül nagyok, hogy nem 
csak földünk elenyészik liozzájok képest, és 
hogy földünknek (több mint 29 miliőm mért- 
földnyi) távola a’ naptól úgy szólván sem
mivé leszen , holott már ezen távolt is a’ 
legközelebb álló csillag’ távola négy vagy 
ötszázezerszer haladja meg : hanem, hogy 
maga a’ világosság’ sebessége is, melly 
mégis minden másod alatt 42,000 mföldnyi 
tért hagy maga után, azok’ távolának meg
mérésére mértékűi nem szolgálhat. — Mert 
mind a’ mellett is, hogy azon képzeletünket 
meghaladó sebesség, mellyel a’ világosság 
a’ térben halad, mégis arra, hogy valamelly 
a’ fülelik említett távolban lévő álló csillag
tól hozzánk eljuthasson, neki több mint 6 
vagy 7 esztendőre volna szüksége; holott 
ugyancsak a’ világosság útját a’ naptól föl
dünkig 85(1 perez alatt végzi; azon napbiro
dalmunk’végőrétől pedig hozzánk 2 \  óra alatt 
ju t; noha a’ fény mintegy 900,OOO-szer sebe
sebben halad a’ hangnál. Hogy egy,minden 
másodban 600 lábnyi tért maga után hagyó 
kilövő tt ágyúgömb a’ napból hozzánk érhet
ne, 25 esztendőre volna szüksége, mint em
lítők ; melly gömb ha 600 láb helyett minden 
másodban 100 mfüldet haladna, és ha az 
már Ádám atyánk’ idejében kilövetett volna, 
az a’legközelebb lObiliom mföldnyi távolság
ban eső állóig, kitűzött útjának eddigien még 
csak ötödik részén sem haladott volna á t ; mert 
egy biliom olly véghetetlen nagy szám, hogy 
annyi másodoknak ötödik része 6000 eszten
dő alatt sem foly le , noha minden nap 86,400 
másodot számítunk.

De mind ezek csak a’ legközelsőbb ál
lóra nézve mondattak, mellyen kívül több, 
sőt tán véghetetlen egymás fölibe emelkedő 
csillagok’ sorait és rétegeit kellvén felten
nünk , ekként a’ véghetetlen téren és távol
ságon még inkább kell csodálkoznunk. Mi
nél messzebbre hatunk t. i. tácsőveinkkel a’ 
könnyebben láthatók fölött és mögött: annál 
számosabb csillagcsoportok tárulnak fel sze
meink előtt, és az ég’ kék szőnyegén elhin
tett ’s azt ékesítő számtalan fénypontoknak

összei annál nagyobb halmokká gyarapod
ván, ezek’ számain és távolain nekünk gon
dolkodó porelemeknek szédelgőleg kell ál- 
mélkodnunk; hol tehát a’ távolokhoz távolo
kat, a’ nagyságokhoz nagyságokat kell tud
nunk. Ha mi a’ még szabad szemeinkkel lát
ható hetedik nagyságú csillagokat olly távol 
gondoljuk magunktól, mennyire az első nagy
ságú állók esnek tőlünk: úgy azok Herschel’ 
nem túlságos és valószínű alapokon nyugvó 
számolása szerint legalább 15 siriustávolra 
( a’ legnagyobb és legközelebb csillagoknál 
15-ször nagyobb távolra) esvén tőlünk: nem
de mérhetetlen távolok fognak ekkor előttünk 
fölnyílni! ámde Herschel’ 40 lábnyi tácsőve 
a’ 2290-dik nagyságú csillagokig jut e l ; a’ 
csillagcsoportok és ködfoltokra nézve pedig 
a’ szerinte felszámolt távolság szerint 500,000 
( fél miliőm) siriustávolokig hatván , kérdés 
mi igen csekély a’ szabad szemmel látott 
csillagok’ távola ezekhez képest? olly tá
vol ez , mellyet az ismert sebességgel hala
dó fénysugár 3 millióm esztendeig sem ha
ladna meg. Mert mivel a’ hetedik nagyságú 
csillagok’ fényereje 225ször csekélyebb mint a’ 
Siriusé, azért fölvehetjiik, hogy az elsőbbek 
Sinusnál mintegy 15-szörte távolabbak, mert 
a’ fény azon arányban fogy, mint a’ távolok’ 
másod hatalai (potentia) nőnek, 15-ször 15 pe
dig 225öt teszen ; vagy is általában véve mint
egy 12-szer távolabbak az első nagyságú 
csillagoknál. Mivel pedig Herschel’ tácsőve 
191-szer annyira elhat, mint még a’ 7-dik 
nagyságú csillagokat kivevő puszta szem, 
12-szer 191 pedig 2292-üt teszen, azért a’fü- 
lebb említett számolás való.

Az isten’ teremtő erejének véglietetlen- 
ségéhez, úgy mond Kant, épen olly kévés
sé jutunk, ha azon tért, mellyben ezen erő 
nyilatkozik, a’ tejútat meghaladó nagyságú 
gömbbé gondoljuk, mintha ugyanazt gondo
latunkkal egy hüvelyknyi átmérőjű tekébe 
szorítjuk.

Az álló csillagok’ száma szinte véghe
tetlen ; mert Herschel’ olvasásai és számo
lásai’ következésében, magán a’ tejúton lát
ható csillagok’ számát négy miliomra, a’ tá- 
cső’ segedelmével egész égen nagyobb, ki
sebb könnyűséggel láthatókét pedig 150 mi
liomra lehet tenni. Mellyeken kívül még 
vannak helyek az égen, hol egyedül csak 
a’ csillagok’ együvé olvadott fényét lehet



látni. A’ hattyú’ fejétől kezdve, egész a’ 
mellén levő világos fényű csillagig, egye
dül Herschel’ számítása szerint, tán 3 % mili
őm csillag- foglaltathatik.

Azon távol és rend, inellyhen az álló
kat az égen szemléljük, valamint minden ész
revételek és észokok is valószínűvé teszik 
azt, liog-y ezen nagy, naphoz hasonló világ
testeknek még különös elrendeltetéseik le
gyen , és hogy ismét minden kétség nélkül 
körültök bizonyos pályákon keringő más ho
mályos testeknek világot és meleget adván , 
nekik központúi szolgáljanak; következőleg, 
hogy épen annyi naprendszereket van okunk 
föltenni, mint a’ mennyi álló csillagok van
nak. Ha továbbat a’ mennyboltozaton sza
kadatlan összefüggésben álló csillagabron
csot, az ligy nevezett te jú ta t, vizsgálatra 
veszszük, és az isten’ müveit egy összeliang- 
zó egésznek tekintjük : úgy bizonynyal meg
győződhetünk arról, hogy mind ezen világok 
ismét, mindannyiokat együve véve, egy olly 
egész világrendszert alkossanak nagyban, 
mint naprendszerünk maga magában mutat 
kicsinyben; és hogy minden azon körképű 
ívhöz tartozó állók’ rendszere ismét közösen 
egy központi világtest ( tán Sirius ezen álta
lunk látott csillagoknak legpompásabbika és 
legfénylőbbike) körül ollykép forognak, mint 
a’ bolygók napunk, és a’ holdak főbolygóik 
körül.

Ezen világrendszerek’ számnélküli sere
ge a’ tejúton nem gömbképben, hanem lapos 
gyürüképű réteges idomban van egymás fö- 
libe helyezve. Mi azonban, hihetőleg azon 
nagy rendszerhez tartozó napunkkal együtt 
nem létezünk a’ tej útnak küllőközepén ; sem 
hihetőleg ezen számtalan együvé tartozó nap
rendszerek’ legnagyobb átmetszetében, ha
nem valamennyire ettől oldalast; lionnét a’ 
többi oldalast álló csillagok az égen szét
szórva látszanak, és következőleg az egész 
természet’ központi világtestének reánk néz
ve hasonlókép valamennyire a’ tejúton kívül, 
még pedig azon tájon kell lennie, lionnét az 
nekünk az ő nagyobb távolsága miatt leg
keskenyebbnek látszik; melly mindkét eset 
épen a’ Siriusban üt össze.

A’már megemlített, mindenütt szétszórt 
ködfoltoknak ezredei, vélekedésünk szerint 
még messzebb esnek tőlünk, mint a’ tejút- 
nak legtávolabb csillagai. Több ködfoltok

nak hosszas és körkörös ( ellipticai) idoma, 
és még más rajtok tett tapasztalatok a’ leg
nagyobb hírű csillagászokat azon meggyőző 
véleményre vezették, hogy azokat nagyobb 
részint nem egyebeknek, mint a’ nagy tá
volban látott, ’s a’ világoknak olly még ma
gasabb sorú tejútrendszereinek tartanák , 
mellyekből érzékeinkhez egy kis pislogó fény
nél egyéb nem ju tna : következőleg hogy vi- 
szontag tejútunk a’ nagy természetben egy 
ködfoltnál nem egyéb; és, végre, hogy mint 
tejútunk az általunk látott eget övedzi: úgy 
ezen ködfoltok is együvé véve, annak még 
egy nagyobb birodalmát kürnyelik. — És még 
is mind ezek után is kérdhetni, ez-e már az 
egész természet, avagy még ez is csak egy 
része annak. — Valamint a’ térbelinek felosz
tása reánk nézve a’véghetetlenségig niegyen, 
úgy annak terjedése i s , és így az isteni 
mindenhatóság épen úgy nyilatkozik nagy
ban mint kicsinyben.

A’ naprendszereknek és világoknak egy 
illy megfoghatatlan száma, mellyeket a’ min
denható az ég’ véghetetlen űrében semmiből 
idézett elé azért, hogy általok a’ maga di
csőségét és nagyságát az emberrel és a’hoz
zá hasonló, vagy ötét meghaladó teremtmé
nyekkel tudassa — valóban még más olly is
teni czélokkal és intézetekkel is vannak ösz- 
szekapcsolva, mellyeket mi földi éltünkben 
soha meg nem foghatunk. A’ mindenhatónak 
akaratja azon távol égtartományokban a’ vi
lágoknak, egész rendszereit megsemmisíthet
né, a’ nélkül, hogy mi csak messziről is 
gyaníthatnék azt ; és ha a’ csillagok egye
dül azért teremtettek volna, hogy éjjelenként 
világítsanak, az istennek kevés erejébe ke
rült volna helyettük a’ földnek még egy vagy 
több holdakat rendelni^mellyeknek világító 
ereje azokét sokkal felülmúlná. Honnét az 
igen természetes , hogy a’ különböző boly
gók és lioldaik, valamint a’ többi miliőm és 
miliőm világtestek szinte különös, természe
teikkel megegyező élő teremtményeknek lak
helyül szolgálnak, mellyek, létökben örülve, 
képesek, mint mi, mind ezeknek alkotóját 
megismerni és tisztelni ? — Nemde földünkön 
mindent élőnek és munkásnak látunk ? hát 
nem él mozog-e minden a’ legapróbb állatok
tól kezdve, mellyek a’ homokszemnél gya
korta miliomonként is alig nagyobbak, egész 
az elefánt és ezerig; és hát ezek más, föl- 
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(lünkhöz igen hasonló égi testekben máskép 
volnának-e? talán biz a’ nap a’ többi boly
gókra sikeretlenűl árasztaná fényét és be
vét, és holilaik éjjelenként hiában világla- 
nának? Képzelhetjiik-e azt, hogy ott örök 
balálcsend uralkodjék, és csak a’ iní, ugyan
azon niesterkezek által alkotott természetünk 
legyen olly igéző, és csak itt létezzék élet ? 
— A’ teremtésnek isteni eredete épen abban 
alapszik, hogy minden egyes dolog a’ köz- 
czélra, az egész egyetem pedig az egyes 
dolgok’ megtartására szolgál. — Azonban , 
ha csakugyan bírnak ezen világtestek lakók
kal, ezeknek minden többiéitől olly igen 
kell különbözniük, mint magoknak a’ világ
testeknek természetei különböznek egymás
tól ; lionnét a’ kétszer és többször boldog 
embernek is ez életben, csak földünk’ termé
szete felel meg; de a’ haláltúli átvándorlás 
egyik csillagból a’ másikba, mind a’ keresz
tény vallás’ ágazataival, mind pedig e’ ter
hes és nyugtalan éltünk után ígért és várt 
nyugalommal ellenkezik.

A’ teremtett dolgok’ számnélküli sokfé
lesége minden gondolkodó tehetségünket ki
meríti, mellynek vizsgálatában emberi belá
tásunk elvész, és azon gondolatokat, mely- 
lyek ezekre lelkünk’ elébe tolakodnak, meg
fogni képtelenek vagyunk. Azon isten, ki
nek intése által világok támadnak es enyész
nek, ki egyenlően őrködik, tartja a’ világ’ 
nagy mérlegét kezében, melly mindenható 
kéznek szüntelen gondoskodása nélkül a’ vi
lágegyetemben sem rend, sem törvények nem 
állhatnának meg. Az örökkévaló ezen cso
dálatos és nagy természetben ally hatalmat 
mutat, melly a’ leghidegebb embert is meg
rázza; és mind ezen nagyság, bölcseség és 
jóság, mellyeket mi már ezen anyagi ter
mészetben olly kiterjedve találunk, minden 
pillanatban arra intenek, hogy kimutatott föl
di pályánkon, mellyen kiki magában, de az 
egészszel mégis összekapcsolva vándorlunk, 
bár melly tövises és sötét legyen is ez, min
dent, mi csak bennünket környékei, terem
tőnknek és minden dolgok’ elintézőjének ke
zébe egész bizodalommal ajánljuk ; mert így 
mondhatjuk majd egykor; „Mindent jól tön 
0 . “  '

Bugát 1Pál.

f ’an joyb a' hriguolei palotába*.

(Vise.)
Pallavicini a’ leggyöngédebb gonddal 

ápolá a’ festőt. „Barátom — szóla Van Dyk 
— nekem elég pénzem van, hogy palotádat 
és villádat számodra ismét megvegyem. Ne
ked adom az t; fuss ez ember után, liarczolj 
helyettem vele, te szerencsés!) leszesz mint 
én, ’s meg fogod üt ölni.“

.Véred foly, meg kell azt állítanom; — 
nyugodjál meg.‘

„Hadd folyjon k i , hadd haljak meg. Tu
dod-e hogy ő diadalmasan tér vissza palotá
jába ; minő örömkönyek, melly csókok, mi 
lángölelések várnak ott reá! — Neki a’ pa
radicsom nyílik meg, nekem a’ pokol! Eredj, 
mondom, érd be, mielőtt a’ falakhoz érne.“ 

.Nyugodjál meg! nyugodjál meg: holnap 
ismét hozzá lássunk. Bekötlek.1 

„Ah! te félsz , úgy-e ? “
,Még végre engemet is gyaláz.*
„Jó, én magam futok utána, engedj —

engedj — én — óh átok......!“ Ájulva rogyott
vissza.

Midőn ismét magához jö tt, a’ nap kez- 
dé az Appeninek ormait aranyozni. „Mi ször
nyű álom! “ valának első szavai. Zavaros 
pillantatokkal néze körül a’ vidékben, ’s kön
nyeivel nedvesíté Pallavicini’ kezét; azután 
ujjával a’ véres földre mutatott, keserű mo
solygásra voná el arczát, ’s szemeit olly ki
fejezéssel emelte ég felé, millyet csak nagy 
lelkek tudnak teljes kétségbeesés’ óráiban 
az ábrázatra ruházni.

,Érzed-e magad elég erősnek a’ város
ba visszatérhetni ? ‘ szóla Pallavicini.

„Igen, de mit csináljak én a’ városban ? 
minden elveszett. Nézd, mint emelkedik a’ 
mosolygó nap, milly örömet mutat a’ termé
szet’ ábrázata. Álmomban e’ hajnalon a’ pa
csirtát halláin énekelni. Minő iróniákat mu
tat nekünk isten ! mit tartozik a’ természet
re az én szerencsétlenségem ? ha minden 
szenvedő teremtményért fekete fátyolt venne 
magára, gyásza örökké tartana. Jól van ! 
jól van íg y , öltözködjél azúrba ’s aranyba, 
olasz föld’ szép ege , ez enyhíti gyermekeid’ 
kínjait.“

,Úgy hiszem, visszatérhetünk.* Szóla 
Pallavicini.
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,,Te márványból vagy, mint a’ villa,
mellyet építtetői. Szerettél valaha ? “

,Százszor is , de soha sem illy erősen, 
mint te ? *

„Szerettél asszonyokat, kik hozzád sze
relmet mutattak , ’s még is másokhoz mentek 
férjhez ? “

, Igen.“
,,’S mit tettél ollyankor ? “
.Vigasztaltam magamat.“
„Megállj ! ez különös ; beszéded meg

nyugtat engem. Te nekem jótevőm vagy, 
nyújtsd ide kezedet, hadd szorítsam azt meg.“ 

,Hála istennek, gyógyuló félben vagy. 
Fogódzál karomba, lépdeljünk szép lassan
vissza a’ városba. Hallod, Brign......*

„Ne mondd ki többé előttem e’ nevet.“ 
,A’ grófné szép ugyan , bájoló szép, az 

igaz; a’ legátlátszóbb rózsaszíne, azúrkék 
fénylő szemei, mint a’ genuai öböl, koráll- 
ajkai, gyöngy-fogai, nyaka mint elefántcsont; 
plasticailag alkotott vállai vágynak, ’s ido- 
mi, oh, idomi! csak egy asszonyt ismerek 
illy idomút; ’s ez a’ te barátod’, a’ velenczei 
Titian’ Arénusa. Lelke’ ’s szíve’ tulajdoniról, 
elméjéről soha sem beszéltél velem ; úgy lát
szik ezekkel keveset gondolsz. ' Engedj ne
kem huszonnégy órát ’s egy másik Brignole 
grófnét adok neked.“

„Oh! hallgass, hallgass , az lehetetlen.“ 
.Lehetetlen ? én neked valami jelesbet 

adok, mint Brignole grófné. Palotámat el
vesztem , ha mást adnak helyette azonnal
megvígasztalódom, nemesi szavamra! jó ......
te nevetsz. Ne gondolj az éneklő pacsirták
kal ’s a’ természettel, melly téged gúnyol; 
beszéljünk okosan. Barátom, Olaszország’ 
minden grófnéja nem ér annyit, mint azon 
vér, melly az előbb művész-ereidből folyt.“ 

„De hát micsoda más asszonyról akarsz 
beszélni ? “

,Üdvez legyen a’ csodatevő szűz, melly 
ez utczában lakik, mellybe lépünk. Meg va
gyunk gyógyulva. Már más asszony is ér
dekel.“

„Csupán újságvágy.“
.Értem. A’ művész’ szerelme, úgy hi

szem , csak egy különös neme az ujságvágy- 
nak. Ha Villa Adriani’ Vénusa ezer lábnyira 
volna föld alá rejtve, világos napfénynél ás
nád azt k i , hogy láthasd ’s e lször ölelhesd.“ 

„Bizonynyal.“

,Ti olly emberek vagytok, kiket érzé
keik igazgatnak; állhatatlanságtok példabe
széddé lett; ti szeretők’ múzeumát szerez
tek magatoknak, mint képgyűjteményt; mes- 
terségtekhez tartozik, hogy a’ természetet 
tanuljátok, ’s hol más ember’ platói álmai’ 
’s örök szenvedélye’ képzeményi tárgyát lát
hatná, ott ti csak egy szép mintát láttok. 
Én hát neked egy mintát adok, melly Venus 
Aphroditét arra indíthatná, hogy magát irigy
ségből beburkolja.“

„Neve ? “
.Holnap majd megtudod. Ma gyógyulj 

ki lázadból ’s nyúgodjál.“
Illy beszédek közt lakjok’ ajtajához ér

kezett a’ két barát. A’ város még mély á- 
lomban hevert. Seborvost hítak; az a’ se
bet csekélynek találta , noha sok vér elfo- 
lyott, ’s csak huszonnégy órai nyugalmat 
rendelt.

Másnap megjelent egy szolga brignolei 
formaruhában Van Dyk’ szobájában. Pallavi- 
cini felöltözteté a’ művészt, ki még igen e- 
rőtlen ’s halvány volt. Brignole gróf kéreté 
VanDyket, hogy palotájába jőjön.

„Különös eset — szóla a’ művész — mit 
akar a’ gróf velem ? ő engem nem ismer, so
ha nem látott.“

.Meglássuk — monda Pallavicini — kö
vesselek?“

„Igen, én nem megyek egyedül. Ez egy 
ördögi kelepcze, mellyet nekem vetnek. A’ 
gróf gyanakszik. Hamar, hamar Durazzo-pa- 
lotába.“

Az károdra lesz; félek hogy újra meg
betegszel. Ismét látni fogod ő t, é s ....... ‘

„Őt, őt ismét látni! nem! soha, soha! 
A’ grófot fogom látni; csak a’ grófot szük
ség látnom. A’ grófné előtt meghalnék sze
gyen, féltés, kétségbeesés miatt. Je r!“ 

,Még nem vagy eléggé nyúgott, hogy 
fejedet e’ látogatásra velhesd. Holnapig, 
vagy legalább ma estig várnunk kellene.“ 

„Egy perczet sem tovább.“
.Istenemre, te már is újra beteg vagy!“ 
„Oh ! te nem ismersz engem. Vége van, 

mondom. Csak emlékezés már, csak kínos 
álom. Menjünk Durazzóba.“

.Menjünk.“
i4 Van Dyk pompás ruhát vön magára, de
öltözete’ fénye nem rejtheté el kínjait ’s in
dulati’ tengerárját; arcza ijesztő halvány
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volt; járása , mellynek hiába erőlködött né
mi szilárdságot adni, tántorgó, mint egy 
gyógyulóé. Megsebesített karja’ kezét dol
mánya’ egyik hasadékába dugta, mintha ez 
természetes tartása volna. Másik karjával 
a’ palota’ lépcsőinek márvány rostélyzatára 
támaszkodott; Pallavicini sóhajtva követé őt.

A’ barátokat á’ galleriába vezették; a’ 
gróf nem sokáig váratott magára. „VanDyk 
ár — szóla élénken, a’ festőhöz járulva — 
bocsásson meg figyelmetlenségemért, hallot
tam , hogy visszatért városunkba; első itt 
tartózkodtakor nem lön'szerencséin önt is
merni ; de ezúttal sietek önnek barátságo
mat ’s palotámat ajánlani. Durazzo a’ nagy 
művészek’ fogadója, nemde Pallavicini gróf?"

E’ fogadtatás Yan Dyket zavarba hozá, 
válasz nélkül megliajtá magát.

„Kérem önöket, üljenek le — folytatá 
a’ házi úr. — Önnel, Van Dyk úr, egy kis 
dolog iránt van szólásom. Én tegnapelőtt 
házasodtam meg, ’s hízelgés nélkül mondha
tom , hogy szerelem-sugallta a’ házasság, 
mellyet köték; belső egyesülésünk az ön’ te
hetségéhez ’s az én gazdagságomhoz méltó 
előjelek közt fejlődjék ki; én azt óhajtanám, 
hogy ön hitvesem’ képét festené. Ha szinte 
zechinekkel fedezném is ön’ vásznát, még is 
mindig adósa maradnék."

Van Dyk ismét meghajtó magát. Hall
gatását művészi félénkségnek vevék illy nagy 
árral szemközt.

„Mellyik napon kívánja ön munkáját 
kezdeni ?“

,Ma; én kész vagyok" felele Van Dyk
gyönge szóval.

„Ön elragad engem, művész ú r, ’s ki- 
vánságimat előzi meg. Műtermemben talál 
ön elkészített vásznat; térdigleni képet sze
retnék , mintVelletri grófnéé, mit én remek 
műnek tartok, mint mindent, a’ mit ön fest. 
— Oh, mondja meg csak Pallavicini gróf, 
mint hagyta cerbinoi vívó  társamat ? adjon 
nekem tudósítást felőle."

, Ma reggel utazott el Florenczbe/
„Jól tudám, hogy egy a’ Gippino által 

bérlett birkózók közül. Jól volt kigondolva; 
ellenségim menyekzőm’ ünnepén akartak meg
ölni. — Uraim, ne sajnáljanak egy pillanta- 
tig reám itten várakozni, míg hitvesem’ ide 
vezetem." E’ szavakkal visszatért szobájába.

Van Dyk és Pallavicini egy ideig szótalanál 
néztek egymásra.

,Akarsz-e jó tanácsot, Van Dyk ? * „Igen." 
.Távozzál hirtelen/ „Lehetetlen! mit monda
na a’ gróf?" ,Mit gondolsz te azzal?* „Azt 
hinné, hogy bolond vagyok." ,Egy órane
gyed múlva valóban az leszesz/ „Sorsom’ 
vezetésére bízom magamat." .Gondold meg 
még is , hogy meg vagy sebesítve, hogy ke
zed nem vezetheti az ecsetet/ „Bal kezem
mel fogok festeni/ „Halvány vagy, szen
vedsz, halállal kiizdesz, ’s a’ munka mellett 
bizonyosan meghalsz/ „Annál jobb."

Az ajtó megnyílt ’s a’ grófné belépett. 
Mintha megvilágította volna a’ galleriát ra
gyogó szépsége’ sugaraival. Még Pallavici
ni is bajjal tudá elnyomni a’ bámulás’ egy 
felkiáltását, mert olly szépnek még sohasem 
látta. Fekete hímzett selyemből vala öltö
zete; ’s a’ sötét ruhaszín emelé meztelen vál
lai’ ’s karjai’ vakító fehérségét. Égi mosoly- 
lyal üdvezlé a’ két jó barátot, azután Van 
Dyk felé fordult ’s hasonlítliatallan kellem
mel így szólott: „Mester ! én parancsaira vá
ro k ,’s megtiszteltnek érzem magamat, hogy 
önnek ülhetek."

.Menjünk a’ festőterembe — monda Brig- 
nole gróf — Van Dyk úr ecsetet, vásznat 
és palettet fog választani/ Mind a’ négyen a’ 
festőterembe mentek, melly közvetlen a’ gal
leria mellett volt. ,Most ön itthon van — 
folytatá a’ gróf — megengedi , hogy ma
radjunk? * Van Dyk nem volt többé föld’ em
bere , ö nem felelt; de Pallavicini, ki barát
ját érzékenyen sajnálá, így szólt hidegen a’ 
grófhoz : „Én ismerem Van Dyket, ő a’ ké
nyelmet igen szereti, ’s nem örömest fest ta
núk előtt. Menjünk."

A’ grófné és VanDyk egyedül maradtak 
a’ festőteremben.

,Én nem ismerek olly szépet, mint Vel- 
letri marchesa’ képe öntől/ Szóla a’ grófné 
bizodalmas hangon, mintha könnyeden be
szélgetésbe akart volna eredni.

„Egész erőmmel iigyekezni fogok, hogy 
kegyed’ dicséretét érdemeljem." Válaszolt a’ 
festő remegő hangon.

,Azt már érdemiette. Én nem ismerem 
Velletri marcliesát; miilyen ő ? ‘

„Én őt soha sem láttam, donna."
.Hogyan, hiszen képét festette."
„Ah! á  marchesa.... bocsánatot, signo -
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va, egészen színeimbe, vásznamba vagyok
merülve__elég- szép, úgy hiszem.“

,Úgy látszik ön igen könnyen felejti 
mintáit.... Oh! ön ülve akar engem festeni; 
én nem úgy szeretném. Én állva, nevetve, 
virággal kezemben óhajtanék festetni.... Tet
szik önnek ez a’ rulia?‘

„Nem, signora.“
, A h! talán igen sötétnek találja ön?' 
„Én azon ruhának adnám az elsőbbsé

get , mellyet kegyed múlt évben a’ Doria-pa- 
lotai ünnepen viselt.“

,Ott volt ön a’ Ragazioni-iinnepen, Do- 
ria-palotában ? én nem láttam önt.“

„Volt szerencsém kegyeddel tánczolni, 
kegyeddel beszélni. Úgy látszik , kegyed 
szinte olly könnyen felejti tánczosait, mint 
én mintáimat.“

JSi. nekem olly sok tánezosom volt*
,,’S nekem olly sok mintám.“
,ön ingerültnek látszik, signor Van Dyk; 

bocsásson meg egy tréfát. — De ha mindig 
fecsegünk, képem soká készül el.“

„A’ kegyed képe kész , signora.“
, Kész-e ? Ön nem is mozdítá ecsetét* 
„Kész egy év óta. Mehetünk.“
Van Dyk fölkelt, meghajtá magát a* 

grófné előtt ’s ment az ajtó felé.
,Ön tréfa nélkül eltávozik?“ szóla a’ 

grófné.
„Megyek ’s kegyed engedje meg ne

kem , hogy a’ festő-terem’ kulcsát magamhoz 
vegyem; estvére visszatérek ’s kegyed ké
pét utolsó munka alá veszem.“

,Kell-e ülnöm ahhoz ? * •
„Szükségtelen, a’ kép egészen kész.“ 
.Mikor fogja ön e’ talányt megfejteni?“ 
„Holnap.“
,Szóljak-e e’ felől valamit férjemnek?“ 
UA’ mint tetszik.“
.Semmit sem szólok.“
„Annál jobb.“
Van Dyk bezárta a’ festő-terem’ ajtaját 

’s Pallavicini grófhoz ment az erkélyre. — 
, Igen rövid első ülés * monda Brignole gróf. 
„Ma estvére lesz az utolsó“ felele a’ festő. 
.Valóban bámulatos könnyűség.“

Van Dyk és Pallavicini kiléptek a’ palo
tából. Elhagyván San - Carlo templomot, 
Pallavicini kérdé barátját: ,No’s , hogy ér
zed magadat?“ „Gyógyultan.“ .Egészen?“ 
„Még csak azon szer van hátra, mellyrŐl

szólottái.“ .Meglesz!* „Egy klastromból ke
rült esztelen asszony. Egy elhízott, ki min
den szavával ö l.... két napja, hogy férjhez 
ment, ’s viselete egy negyven évű hegyesé.“ 

,Jó, jó; de állandó-e ezen megtérésed?“ 
„Oh! légy nyúgott. Mi a’ neve azon 

személynek, kiről szóllottál?“
,Ma estvére látandjuk, ígérem.“
„Ma estve hát Válj reám hét óra előtt 

San Carlo mellett; még egy dolgot kell elvé
geznem.“

Van Dyk haza futott ’s hálószobája fa
láról egy befáty^ozott rámátlan képet vett 
le. — Brignole grófné’ térd-képe volt az, 
lángoló indulat’ mámorában emlékezés után 
festett remekmű; csak azt lehete rajta ész
revenni, hogy a’ művész’ szilárd keze a’ bá
mulandó nő’ kebelén reszketett, ’s a’ szerel
mes’ ingerültsége árulója lett rendesen olly 
hatalmas ecsetjének.

Van Dyk a’ vászonba burkolá magát, 
mint egy ruhába, felibe ölté köpönyegét ’s 
visszament Durazzo-palotába. Magát be sem 
jelentetve, gyorsan átment a’ gallerián, ki- 
nyitá a’ festő-termet, ’s a’ grófné’ képét rá
mába tévé. Azután egy cselédet hívott elő 
’s így szólt ahoz: „Mondd meg a’ grófnak, 
hogy felesége’ képe készen van.“ Azután 
elhagyta a’ palotát

Néhány nappal azután nőül vette Ruth- 
ven lord, goreei gróf’ leányát; ’s e’ rögtön 
házasságát Pallavicini’ ügyes és munkás köz
benjárásának köszöné. — De a’ szegény mii- 
vész’ szíve mélyen volt sebhetve; negyven 
évű korában meghalt száraz betegségben. — 
Az asszonyok már nem egy művészt öltek 
meg ; de a’ művészek még soha egy asszonyt 
sem.

Ez azon történet, mellyet Genuában, 
Durazzo-palotában, Brignole grófné’ Van Dyk 
által festett képe előtt beszélnek.

M ery uU n. 3 T» X «

Statt stic a.

— A’ v a l l á s o k ’ s t a t i s t i c á j a .  — Ha nem le
hetetlen , legalább igen nehéz a’ földtekén lévő vala
mennyi vallás’ követőinek számát pontosan meghatá
rozni. Mindenik felekezet nagyítja övéi’ számát, a’ 
többiét pedig kisebbíti. Mi a’ figyelemre legméltóbb 
számítást terjesztjük olvasóink’ elébe, M a l t e - B r u n  
(1S10—1813) és B a l b i  (1829) szerint.
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Kereszténység valameny-
nyi ágazatával * •*)) . 228,000,000 — 260,000,000

Zsidóság..........................  5,000,000 — 4,000,000
Islam vallásuak . . . 110,000,000—  96,000,000
Brahman vallásuak . . 60,000,000 — 60,000,000
Budha vallásuak . . . 150,000,000 — 170,000,000
Minden egyéb vallásuak®®) 100,000,000 — 147,000,000

653,000,000 — 737,000,000

— A’ n é p e s e d é s ’ h a l a d á s a  a’ p o r o s z  s t a 
t u  s o k b a n .  — Hivatalos adatok szerint, a’ porosz 
monarchiát képező valamennyi tartomány’ népessége 
(Neuenburg fejedelemséget kivevén) 1819-dik évben 
11,084,993 lélekre ment; 1822-ben lí,664 ,133-ra; — 
1825-ben 12,256,725-re ; — 1828-ban 12,726,110-re; — 
1831-ben 13,037,960-ra ; — 1834-ben pedig 13,510,050- 
ra. 1836-ban közel 14 millióra rúgott: tehát 17 év 
alatt h á r o m  m i l l i ó  emberrel szaporodott. E ’ sza
porodás 1819-től fogva. 1834-ig következőkép létesült:

F é r f i n e m .  N ő n e m .  O s z o e s e n .

1819-ben v^lt . 5,494,120 — 5,590,873 — 11,084,993 
Többen születtek -

mint meghaltak 1,091,802 — 1,044,006 — 2,135.808 
Lichtcnbergi szer

zemény . . . 17,548 — 17,708 — 35,256
Bevándorlások ’s 

korábbi hibák’
megigazítása . 114,819 — 139,154 — 253,973

1834-diki népesség 6,718,289 — 6,791,741— 13,510,030

— S z á s z o r s z á g ’ n é p e s s é g e .  — A’ legújabb 
adatok szerint Szászország’ összes népessége 1,680,000 
lélekre megy. Drezda fővárosé 66,133, Lipcséé (Leipzig) 
pedig 44,802-re tétetik.

— D á n i a ’ n é p e s s é g e .  — A’ dán monarchia’ 
összes népessége, Island, a’ färöi szigetek, a’nyugotin- 
diai gyarmatok, Guinea stb. is ideszámíttatván 2,067,079 
lélekre megy. A’ tulajdonképi Dánia, Schleswiggel e- 
gyütt, csak 1,521,278; a’ német szövetséghez tartozó 
Holstein és' Lauenburg herczegségek pedig körülbelől 
410,000 lakost számlálnak. — A’ hadsereg békelábon 
38,819 emberből; a’hajóhad pedig 97 hadi hajóból áll, 
mellyek közfil 6 vonal-hajó, 400 ágyúval; 6 fregát, 
336 ágyúval; 4 korvett, 36, öt brigg 78 ágyúval; ’s 
mintegy 40 ágyúzó-sajka.

* iW . S .

*) Balbi a* keresztyénség* különfél® ágazatait következőkép *zá- 
m ítja : d iák szertartásuak (ro m a i catholicusok ) vagy nyúgoli 
egyház . . . . . . .  139,000,000
Görög vagy keleti egyház, m ellék ágaival 6 2 ,0 0 0 ,0 0 0

Protestáns egyház, alosztályaival . . 59 ,0 0 0 ,0 0 0

O szresen 9 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .

•*) E zen va llásn ak : C o n fu tíu sé , S in tó é , a’ szellem -  tisztelet 
(G eister-K ultus), a’ seikok’ vallása , magismos, fetischismus 
stb.

MESÉK.

XIX. A? veréb és búzaszár.
Bell úriás bintálás esik illy magasabb helyen , 

így szolt a’ veréb, az érett kalászu húzaszáron lóggáz- 
-kodva; bizony mondom akár örökre itt  maradnék. El
hiszem, mond a’ búzaszár, de nézd, ama’ barázdabeli 
imolya még magasabb, és szinte ingatható, miért nem 
azállsz inkább a r r a ? — Képmutató! kalászom’érett sze
mei kedvesek neked, nem a’ hintálgatás.

Becsületből lépünk a’ polezra , de haszonért ülünk 
rajta.

XXIX. Az állatok* tisztújító széke.
Az állatok tisztújító széket tartván, ugyanazon 

hivatalt kereste az oroszlán és a’ juh. Sokáig folyt 
a’ v ita , nagy ordítás , bögés , marakodás , és rugoldo- 
zás közölt. Végre a’ róka szóhoz jutván farkcsóválgat- 
va monda: Barátim, igaz hogy az oroszlán bátor és 
nagylelkű; de önállásu lévén leordítozná szabad ta- 
nácskozásinkat; azután szegény is, ha mit szerez csak 
magának szerzi; a’ juh pedig szelíd, ’s a’ mi fő do
log, báránynyal, tejjel, vajjal, sajttal kész, mint ígé
ri , koronként megvendégelni beuniinket. — Igazság! 
kiálta a’ többség, ’s a’ juh csakugyan felkapott.

XIV. A’ tyűk és galamb.
A’ gazda ponyván szárogatá rostált búzáját, ’s 

reá menyén a’ tyúk kapargata benne, és eddegélí. — 
Ugyan nénike , ^érdi a’ galamb , mit fáradsz hiába , 
midőn kaparás nélkül is a’ legszebb mag halommal áll 
előtted? Kedves öcsém, válaszolt a’ folyvást kaparó, 
én úgy megszoktam már e’ munkát, bogy nélküle a’ 
legnagyobb bőségben sem esnék jó izűen az étek.

Kész birtokhoz jutni ’s*még is munkálkodni, va
lóban olly szép mint ritka dolog.

XV. A* czinke és a3 fUlmile.
Hess innen, parragi! hogy mersz velem tarka 

toliakkal ékeskedövel egy fára szállani? így szóla az 
ugrándozó czinke a’ szerény fülemiléhez. Ez pedig 
monda: Atyámfia, valami nemesebb belső tulajdonsá- 
gidat hozd fel , úgy kész vagyok hátrálni előtted ; de 
csupán tarka tolláidnak bódulni, hidd el, nem tudok.

A’ díszjel csak érdemmel párosulva, az érdem 
ama’ nélkül is tiszteletre méltó. S z ... .g g ,

Az A thenaeumhól hetenként k é tsz e r , úgymint csötörtökön és vasárnap , jelenik meg egy egy ív ; társából a’ Figyelmczőből , minden ked
den egy ív. F élév i ára a’ kettőnek helyben k ihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 4 ft. cp. ; postán , nyom tatott bo 
ríték  alatt 4 ft. 48 kr. cp. — Velinpéldányok félévenként öt húszassal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Xyomatik Budán, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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Csokonai•

sV magyar nyelv* némelly sajátságairól.
I I .  czikkely.

i ' '5Ti czím alatt keztlém meg a’ magyar nyelv
ről tett, ’s ezután teendő észrevételeimet, 
mellyek ki nem merítik ugyan egyfolytában 
a’ tárgyat, (le, úgy vélem, egyes oldalait 
koronként meg fogják ismertetni, ’s talán al
kalmat nyújtanának hasonlók’ közlésére, és 
ha felesebb számmal begyűltek, egy egész
nek szerkesztésére is. Mert szó, a’ mi szó, 
nálunk még eddig a’ gyűjtögető módszernek 
van helye, és ideje. Azt mondják némellyek, 
hogy a’ journal -literaturát az ismeretek’ ’s 
tudományok’ bőségéből eredett kifakadásnak 
kell tekinteni, következőleg, nálunk, kik 
még rendszeres müvekkel nem dicsekedhe
tünk, a’ journalistica kora, sőt fonák lit le
gyen a’ mi vetődésre. De, úgy tartom, for
dítva is áll a’ dolog. Mert bizonyos, hogy 
a’ ki egészet akar alkotni, szükséges elébb 
anyagok’ eléteremtéséről gondoskodnia. Ré
szekből áll öszve az egész , ’s miután ama
zokból beszereztünk, akkor foghatunk emen
nek alkotásához. Ezt a’ tudományok’ közön
séges története bizonyítja. Elsőben egyes

eszmék fejlődtek ki mindenütt, mellyek ké
sőbben több oldalokról fejtegettettek, a’ fejte
getések hasonló leleményekre nyujtának al
kalmat, ’s szaporodott az illető tudományos 
anyag, míg végre beköszöntött az időszak, 
mellynek jelesbjei a’ már kész anyagotrend- 
szeres egészszé alakítkaták. Az tehát a’ fel
oldandó kérdés, ha vannak-e már bőséges 
elemeink rendszeres müvek’ alkotásához , az 
az, fejlesztettünk-e már hazaszerte annyi gon
dolatot, és ismeretet, olly belátással, és 
gonddal, hogy azok’ utján, ’s vezérletével va
lami jeles egészet alkothassunk? Úgy vélem, 
ediligelé csak készülőben voltunk és vagyunk, 
azon különbséggel, hogy napról napra, ha 
nem hízelkedem, valamivel szaporodik tárunk, 
mellynek felhasználása boldogabb időbeli je
les elmékre vár. A’ nyelv’ dolgában bizonyá
ra nem vagyunk még olly tisztában, hogy 
egyes erő, legnagyobb áldozattal, és iparral 
is tökéletes rendszert alapíthasson benne, a’ 
közeledéshez van csak szerencsénk, mellyet 
leginkább a’ gyakori közlekedés, az az a’ 
folyóiratok mozdíthatnak legczélszerüebben 
elé. Legyünk tehát igazságosak egymás iránt, 
ne követeljünk lehetetlent, ’s fogadjuk a’ 
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kicsi jót a’ tömérdek rósz helyett. Mindennek 
meg van a’ maga kora. Legyenek jól meg- 
vetve az előzmények, a’ következés majd 
önkényt foly. Lám, hogy Ilias, és Odyssea 
támadhasson, eléhb kisebb költői müveknek 
kellett lenniük. Tacitus, ha egy századdal 
elébb él, olly szellemű müvet nem adliata, 
millyet annak idejében adott. Hogy Newton 
a’ nagy természet’ csodamüveinek titkaiba 
olly mélyen betekinthessen, Copernik, ’s Ga
lilei után kellett születnie. Ez a’ rende min
den polgári, tudományos, erkölcsi síb. elő- 
haladásnak, mert a’ deus ex machina csak 
a’ színi, nem valóságos világ’ tüneménye. 
Azonban elég legyen ez a’ kérdésbe vett do
log’ némi igazolására. Lássunk már folytató
lag megkezdett tárgyunkhoz, és pedig

I. A’ szoros értelmű sajátságokhoz tar- 
toznalTezek is:

Aggni: bele aggott hivatalába, kezdett 
munkájába, agg, aggódik rajta , vele, agg lant, 
vén asszony, agg széna, nem öreg.

Állni: beállott a’ tél, a’ Duna, az új esz
tendő , a’ sok eső, akolba a’ barom, katonának 
állott, szavamra, hozzám állott, kiállott a’ szol
gálatból, hivatalból.

Becsülni: becsüld meg magadat fiam; ki
becsülték a’ házból, elbecsülték minden ingó- 
bingóját.

Bukni: bele bukott a’ kereskedésbe, meg
bukott.

Bánni, közép i g e :  jól vagy roszúl bánik 
alattvalóival, a’ jó lovász annak idejében elbánik 
lovaival.

Dúzní: feldúzta az orrát, megboszonkodott:
Ember: ember légy a’ talpadon, a’ fiú em- 

berkedik, megemberlette magát.
Esni: szerelembe esett; nem estem én a’ 

verembe, mással estem szerelembe, népdal ;  
megesett neki; neked ugyan megesett, mert a’ 
gazda meglesett, népd.  megesett rajta, a’ mit 
nem is gondolt, rajtam estek a’ zsarolók.

Futni: elfutja a’ méreg, néha az ezüst 
edényt aranynyal futtatják be.

Futás: futásnak vette a’ dolgot.
Fogadni: fogadjunk benne, r e á németes.
Fül: fülliegygyel hallottam, fülhegyre vet

tem.
Gond: semmi gondod hozzá; sok gond

dal jár valami nagy munka’ végrehajtása.
Gondolni: nem gondol vele, reá gondolja 

magát.
Hozzá: nincs szavad, szólásod hozzá,isten 

hozzád!
Húzni: mellém húz, barátjához húz.

Hányni: szemére hányja, meghányja a’ 
bélét, a’ rósz ló meghányja a’ lovagot.

Hajtani: behajtja az adót, sok pénzt be
hajt néha a’ pereskedés, szóra nem hajt.

Hanyatt: hanyatt homlok neki rohan. .
Jutni: hozzá jut, kijutott neki, jut, ha 

marad.
Jó: jó reggel, az az korán reggel, jó ko

rán; hajnalban jó korán, ott terem az ispán, 
népd.  Jóval hamarabb , jobbára, jobbadán.

Köz : semmi közöd hozzá.
Kapni: öszvekaptak a’ haragosak, ugyan 

reá kapott a’ jobbikra !
Kar: jó, vagy rósz karban van.
Keríteni: nagy feneket kerít a’ beszédnek, 

megkerít valakit a’ maga részére, elékeríti az 
elveszett jószágot, hej kedves barna szeretőm, 
kerítsd elé a’ kendőm, né pda l .

Kerülni: minden rósz kikerül belőle, elő
kerül az eltévelyedett barom; reád kerül a’ sor, 
a’ pohár.

Kelni: ha reá kel a’ dolog, nagyon kikelt 
ellenem.

Kopni: mindenből kikopott, felkopik az 
álla, koppantneki, csak a’ száját koptatja.

Látni: nagyra lát, nagyra látó ember.
Lélek: lelkére beszéltek, lelkére kötötték, 

lelked legyen rajta, száradjon a’ lelkén, lelkem 
adta, eszem a’ lelkedet.

Nézni: káposztás kertbe néz.
Nagy: no ugyan nagyra vagy vele! nagy 

haragosan , nagy boszúsan beszél, nagy nevet
ve jött, nagy siránkozva panaszkodott.

Nyak: nyakon felejtették, az az ütötték, 
al s z er ii.

Oda: oda szólt, oda beszélt, oda felede
tett neki, oda ment, oda ütött ki a’ dolog, oda 
vagyunk falustól, oda veszett.

Panasz:' panaszos étel, panaszost eszik, 
panaszos kenyéren él.

Róni: jól reá róttak, lerótták az adóssá
got , megrótták a’ hibát.

Szítani: hozzám szít, kiki a’ maga fazeka 
mellé szít,

Szám: az apa számul kéri fia’ költségeit, 
számba veszi más fáradságát, számomra is hagy
jatok valamit.

Szállani: szivébe, leikébe, magába száll, 
térdébe szállott az esze.

Szedni: megszedte, öszveszedte, fölszedte 
magát, ki szedné a’ szemed’ szőrét is.

Szél: rósz szél fú felőle, egy kis szelét én 
is liallám, szél hozza szél vitte ember, az az 
jött-ment.

Szem: szemtül szembe, szemére terítik , 
lobbantják hibáit, szemügyre vették, szemfii- 
leskedik, szemmel tartja.

Száradni: rajta szárad a’ verés, gyalázat.
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Szánni: reá szánja magát a’ katona életre, 
elszánta magát mindenre.

Szó: szó a’ mi szó, egy szó mint száz.
Szűk: szűkén hiszem, szűkén vagyok.
Tartani: just—jogot —tart hozzá,számot 

tart reá.
Találni, k öz é p  i g e ,  mellynek gyökere 

talán, éhből lesz talán-1, talán-ol, ’s öszvehuz- 
va talál p. o. ha el talál jőni, az az, ha ta
lán eljő.

Tenni: megtették őt isten’ igazában, ki 
teszi a’ lelkét, már teneked nem hiszek, bár a’ 
lelked’ kiteszed, népda l .

Térni: magába tér, kitér az útból, eltér 
a’ többitől.

Törni: ha törik szakad, meg kell lenni, 
rajtunk törtek a’ rablók.

Ütni: helyre üti a’ tett kárt, beüt az el
lenség, a’ legény megüti a’ katona mértéket, 
felüt katonának, felütötte az orrát.

Vetni: reá vetem a’ fejemet, megveti a’ 
lábát, felveti a’ költséget, kiveti kinekkinek a’ 
maga járandóságát, gáncsot, lábat vet, elveti 
a’ gondját, elvetette a’ sulykot, fattyat vetett.

Verni: élére veri a’ pénzt, a’ gombkötő 
zsinórt, a’ kötél verő kötelet ver, felverték a’jó
szág árát, leverték szándékáról, kiverték a’ vá
rosból, fejébe verték, vagy kiverték belőle a’ 
gondolatot.

Veszteni: benne vesztett, mint Bertók a’ 
csíkban.

Veszni: veszszen el a’ neve, nyakába veszett 
ám, belém veszett, veszendőben van.

IF. Különös tulajdonsága az nyelvünk
nek, hogy számos kettőzíetett szavakkal hír, 

üiellyek vagy minden változtatás nélkül, vagy 
olly változással, hogy az egyik magában ál- 
lólag, néha mindkettő külön véve értelmetlen, 
állíttatnak öszve. E’ mondások átalában na
gyítást, isinételést, hathatós munkálatot, vagy 
gyakorlatot jelentenek, illyenek:

Ágbog, ágasbogas , ákombákom.
Barabora (brúgó, bőgő), bibi, bűbá, se bűt 

se bát nem mondott, bűbáj, bűvösbájos, bű- 
völbájol.

Csatépaté, csitipati, cserebere, csiribiri 
rósz emberek, igy liíta Mátyás király a’ madia- 
kat. Csallóközben: cselecsala, csipcsupp, cse- 
negbeneg, csigabiga, csinjabinja, csiszegcso- 
szog, csereobereg a’ szarka, násznagy akar len
ni, (lak a da Imi versben), csecsebecse,csiliel- 
csahol, csonkabonka, csörpör, csörölpöröl, csügg- 
lógg, csükcsavar, csórémóré, ezeleezula, ezók- 
mók.

Dínom dánom, hej dínom dánom, míg élek 
is bánom; diribdarab, dibdáb', dérdúr, a’ vén 
asszony dérdúr, dúlfúl.

Elegybeleg, egyegy, errearra, emezamaz, 
éllelféllel, egyebugya, ugyan megegyebugyál- 
ták, az az megverték.

Filitfalat, fllemile, fúrfarag, fúrófaragó, 
fúrják faragják, még is feneketlen, mese .

Gézengúz, kinek gézengúz az ura, annak 
kótyonfitty a’ szolgája, görbegurba, girbegörbe, 
gizgaz, gyimgyom, gyűrgyúr.

Háibái, lielylyelhelylyel , helylyelközzel, 
hébehóba, hebehurgya, héjjehujja, liipphopp , 
hogyhogy, hogyanmikép, hovatova, liireliam- 
va sincs, hírnél hámol, liimezhámoz, liúzvon, 
húzóvonó, horgasborgas, hűhó, nagy hűhóval 
beszél.

Iczegbiczeg-, iregforog, irkaíirka, irka- 
firkái, fmigyamúgy, ígyugy, illyenollyan, amol- 
lyan, ideoda, innenonnan, idetova, jaj de en
gem idetova, elvisz a’ szent Mihály’lova, (Cso
konai)  irulpirul, ingobingó, illegbillegs illőíil- 
lő , inczenbincz, izsegpizseg, ihogviliog, izebű- 
ze nincs, izogmozog, ímmelámmal.

Járkel, jártaskeltes, jőmegy, jöttment, 
jajbaj.

Kipezkapoz, kipkedkapkod, kenfen, kever- 
kavar, kencsefencse, keszekusza.

Libeglobog, lityegfityeg, litylety (a’ néhai 
kukkó sírva fakadt a’ lakadalomban, hogy a’ 
jó sültekből nem tudott enni, mert előre, úgy 
monda, litylotytyal, az áz levesfélékkel, jóltar
tották) licseglocsog, locspocs, lótfut, liglógg, 
locskafecske, locsogfecseg.

Mendemonda, mézesmázos.
Nyifnyaf, nyifegnyafog, nyalfal, nélianélia, 

nyimmegnyámmog, nyimmelnyámmal.
Okkalmóddal, ollykorollykor.
Perpatvar, pitypaty ember, pifegpufog, pit- 

tegpattog.
Retyerutya, ringyrongy, ripropp, ripegro-

pog.
Sírí, szedivedi, szedettvedett, szedtevedte, 

szeglyuk, szeglyeszuglya, szireszóra, súgbúg, 
sűlfő, siitfőz, szántvet, szántovető.

Tarafara, tarkabarka, teretura, tesziveszí, 
tengleng, tétó, tétova, tiptopp, tipegtopog, tity- 
toty, törimarja, törizúzza.

Útfut, ugyan úgy-e?
Üzifűzi, iigygyelbajjal, ütivéti, üvölt kiált.
Zűrzavar, zegzug, zenebona.
Ide tartoznak ama’ titokszerü érthetetlen 

szavak, menyekkel a’magyar Q-yerm ekek játék
ra készülőleg kiolvassák magokat, háromra em
lékezem vissza, mellyek így kezdődnek: a) 
egyembegyem bikavár, b) ellembellem, c) igyi- 
ridi, bigyiridi, váradi va^koli, stb.

III. Sajátságos módot követ a’ magyar 
kifejezéseiben — nem kinyomásaiban, mint né- 
mellyek németesen szokták ezt ejteni, — mi
dőn valamit általánosan állít vagy tagad, akár 

30*
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a* tárgy’ akár az idő, akár a’ hely’ kiterje
dését jelentőleg. Vannak ugyan liasonnemii 
kifejezései a’ nyúgoti nyelveknek is, de azon 
különösség mindenkor a’ magyaré marad, 
hogy az ekkép’ szerkezeti szavait kapcsolat 
nélkül használja, p. o.

Alúlfölül, anyaszült meztelen, nem anya- 
szűz, mint néhutt mondják, boldog boldogtalan, 
csekren bokron keresztül, csonka bénna, égre 
földre esküszik, egy testvér, éjjelnappal, éjt- 
nap, egytől egyig, eszik iszik, eszemiszom em
ber, eleje veleje, éllial érte, fölösfölül, földet- 
len földig, fülefarka, fűnek fának panaszkodik, 
hetet havat öszvezavar, hegyen völgyön, heted 
hét országon túl, hire neve elveszett, isten em
ber látja, minden izét porczikáját ízzé porrá 
zúzták, jóval roszszal megpróbáltam , keresztül 
kulcsul, vagy kasul, kosul, kivűl belül, fáj a’ 
szivem kiviil belül, bánat lepi mindenfelül, (n é p- 
dal);  kézzel lábbal dolgozik, vesződik, kasza 
kapakerülő , köröskörül, nyakrafőre sietteti, or
szág világ tudja, örök mindig, örök mindunta
lan, örökön örökké, szőrén szálán elveszett, 
szeme szája elállt bele, széle hossza mindegy, 
szerteszét, tárva nyitva, tetőtől talpig becsüle
tes ember, tövéről hegyére kérdezősködik, tes
te leke megunta, testestül lelkestűi itt vagyok, 
úton útfélen panaszkodik, mig a’ világ világ 
lesz, soha soha míg a’ világ, világtalan világig, 
végeden végig, végtől végig. Ide mellékelhé- 
tők a’ köznapi mesékben előforduló, ’s illyetéu- 
Kép nagyitó mondások: úgy meg megy, úgy 
meg megy, hogy jobban sem mehet, úgy meg
fut, úgy meg fut, hogy a’ világ’ szélén is túl 
fut , úgy megnéz, úgy megnéz, hogy piái’nincs 
is, mit nézzen.

IV. Az igehatározókkal bánás nem csak 
sajátságot, de különös szépséget is kölcsö
nöz nyelvünknek, jelesen midőn a’ cselekvés, 
szenvedés, vagy állapot’ folytonosságát, ’s 
közben történt megszűnését egyszerre fejezik 
k i , p. o. meg meg ered az eső, az az meg 
ered, közbe megsziin, ismét megered; rá 
rá kezdi a’ nótát, tánczot; a’ szél el el kap
ja a’ hangot, el el jajdul, bele bele néz a’ 
tükörbe, ki ki megyen a’ szobából, le le ül, 
föl föl áll, hozzá hozzá fog, meg meg szívja, 
huzza a’ palaczkot, közbe közbe szól, oda 
pda lopódzik, vissza vissza néz,

V. Midőn az igék’ múlt idejének egyes 
harmadik személyéitől formált igehatározók 
ngyan azon igék’ elébe tétetnek, ’s a’ kimon
dás’ folytatását és hathatósságát jelentik, p. 
o. menten megy, jöttön jő, folyton foly,foly
ton folyvást, futton fut, fogyton fogy.

VI. Midőn a’ részesülők ugyan azon igék
kel, mellyektől származtak, tétetnek együvé, 
p. o. tudván tudja, azaz igen jól tudja, hall
ván hallja, látván látja.

VII. A’ múlt idő harmadik személyének 
illyetén ragasztásai; ültömben, gondoltom- 
ban , irtomban, néztemben, bámul tómban, 
jártomban, keltemben, jó vadász a’ madarat 
reptében, a’ nyulat futtában lövi meg. Jötte
kor, mentekor; hozzá járultával, elmentével; 
tudtommal, vagy tudtomra esett; hevertéből 
is megtehetné ezt, vagy amazt.

VIII. Az öszveliasonlítás’ harmadik fo
kát , midőn szerfelett nagyítani, vagy kicsi
nyíteni akar, megkettőzteti a’magyar. Egyéb
iránt ez inkább a’ közbeszédben, kevesbbé az 
írásban használandó , ’s itt csak egésziíésül 
említtetik, p. o.

Teledes teli, az az teli és teli, leges 
leg jobb, az az leg és leg jobb, leges leg 
szebb, leges leg hátul, leges leg elől, leges 
leg alól, leges leg fölül, leges leg nagyobb, 
leges leg kisebb stb. Az illynemü felesleges 
kiejtéseket, és ragok’ öszvelialmozását ta
pasztaljuk másutt is p. o. régen, régente, ré- 
genten, hajdan, hajdanta, liajdantan, hol
tomig holtáig, holtomiglan, lioltáiglan, hoz
zá hozzája, mellé, melléje, felé feléje, adná, 
adnája, tenné tennéje; ezeket mindazáltal 
nem helyezhetjük egy rendbe illyenekkel; 
aztatat, eztetet, szarvája stb. mellyek minden 
esetre fattyú kinövéséi a’ beszédnek.

f.

T Ö R E D É K E K

Móriét'" regényeiből.
II.

H ajji Jlalia le írja a* parlament* m egnyitását. —  Bizonyos angol szo
kásokról , 's  a* szerelem ről első tek in te tre .

Egy nagy és általános mozgás látszott 
keletkezni az angolok között. Üresen mara
dott házak egyszerre megtelni látszottak. Az 
utczák, mellyeket előbb is bőven népeseknek 
lenni gondoltunk, most már valósággal olly 
tömve voltak emberek és kocsikkal, hogy 
csak nagybajjal haladhatott az ember rajtok, 
’s az asszonyok neki iramodtanak, ’s egy
más’ kapuin kopogtatni kezűének olly módon, 
mellyet igen különös vala látni. Az egész je
lenet a’ sh álmák , udvarának , és táborának 
a’ Sultaniek’ téréin tartott nyári táborozása 
után Tehran’ városába lett visszaérkezésére 
emlékeztetett.

Kérdezősködvén, hogy miért van mind
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ez , különféle okok esének értésünkre. Né- 
mellyek azt mondák, az ország-’ nagy taná
csa fog tartatni; ’s hogy ámbár az ország
nak már is ezer és egynél több kötetei vol
nának törvényekkel tömvék, de hogy még is 
többre volna szüksége. Mások pedig azt erő- 
síték, hogy az igazgatás igen sok pénzt pa
zarolt volna el, ’s hogy kevesebbet kell köl
tenie jövendőben. Megint mások azt állíták, 
hogy a’ tanács egy régi kérdésnek vitatására 
gyűlt öszve, mellyen a’ közelebbi száz esz
tendő alatt mindig rágódtak,’s mellyben még 
sem haladtak messzebb mint mikor elöbbször 
kezdtek volt hozzá ; ez pedig az volt, ha vall
jon a’népességnek hétmilliója ezutánra is elé
gedetlen és zendűlő maradjon-e vagy pedig 
nem ? Mi ezen állítások’ egyikét sem akartuk 
hinni, mert azt kérdeztük magunkban: meg- 
egyeztethető-e az okossággal, hogy egy olly 
hatalmas , olly virágzó, ’s gazdagságokban 
annyira bővelkedő nemzet mint ez, magát illy 
hallatlan vádoknak tudná kitenni? A’ követ 
feltette csakugyan magában annyit kitudni a’ 
valóból, mennyit csak lehet, azt egész ki- 
terjedtségében a’ sbáh eleibe terjesztendő.

„Hogyan!“ monda ö, nekünk csak egy 
könyvünk van, t. i. a’ Korán, melly minden 
törvényeinket magában foglalja, ’s i t t , mond 
ö , úgy találjuk, hogy tevék - tehernyi köny^ 
vek sem elégségesek. Ha minden c a z i és 
s h e ik h  el is la m n a k  *) Angliábán, ki 
tán igazságot osztogatni küldetnék szét az 
országba, utaznia kellene, legalább ötven ki- 
vántatnék szükséges tudományaik’ elhordozá- 
sára. A’ mi pedig annak elhatározását illeti, 
hogy mennyit költsön el a’ kormány, allah’ 
nevében! mire való volna a’ király, ha nem 
övé lenne a’ korlátlan rendezkedés kincstára 
felett ? A’ királyok’ királya — a’ mi urunk — 
bezzeg leszelné akárkinek is füleit, ki egy 
uralkodónak nem csak tulajdon kincsei, sőt 
minden alattvalóinak vagyona és még élete 
feletti jogát csak kérdésbe is hozni merné. 
A’ másik kérdés megfogásunkon túl ment, 
mert az némi tekintetben a’ vallást illette. 
Abból, mit mi hallottunk, az sül ki, hogy a’ 
mahomedánusokra szomorú sors várna Ang
liában ; mert ha tulajdon alattvalóinak nincs 
megengedve ön szertartások szerint imádkoz
ni , mit, a’ sháli’ szakállárnak nevében kér- 
dem, mit lehetne várni nekünk? Ha azok

*) Törvényes embereknek adatni szokott czim zetek Persiában.

úgy nézetnek mint kutyák, velünk meg úgy 
bánnának mint a’ kutyák’ am ou-ival. *)

Az angoloknak királyok iránti e’ külö
nös magok-viselete mellett i s , úgy látszik, 
mintha ő szívesen menne minden esztendőben 
nagy pompával, és egy koronás főnek min
den felsége és dicsőségétől körözve az ülés’ 
tanácskozásait megujítni; sőt még fel is szó
lítja őket annak elhatározására, hogy meny
nyit legyen szabad költenie, hány tanácsost, 
hány tábornagyot, minő szánni sereget, hány 
hajót, micsoda követeket tartania szóval 
mennyi bármi névvel nevezendő kiadásokat 
kelljen tennie. Sőt még bátorkodnak — mint bi
zonyost mondották ezt nekünk — megállapítni 
azt is, mikép kelljen tartania tulajdon felesé
gét? Ennek hacsak fele igaz, a’ más felét is 
épen úgy elhihetni határoztuk; ’s hogy ön 
szemeivel meggyőződjék a’ követ, szívesen 
fogadta a’ meghívást a’ tanács’ megnyitásá
nak innepére, melly, a’ mint mi a’ dolgot ki- 
veliettük, hasonlított valamennyire a’ nagy 
Selam -i-aum  hoz, a’ népnek a’ persa sháli 
előtti nagy lebomlásához N oR onz’ innepén.

A’ mehmandar értesítvén Mirza Tirouzt, 
hogy illyes alkalmatosságoknál a’ sháli’ elei
be bocsátott személyek’ száma csak néhány
ig van szorítva, meghatároztatok, hogy sem 
én, sem senki persa kíséretéből, vele ne men
jen. Mihez képest el is távozni szemléltük 
csupán a’ mehmandartól kisérve ; azonban mi 
is elhatároztuk a’ hely’ színére menni, hogy 
a’ királyi menetet láthassuk. Az egész vá
ros mozgásban volt. Soha sem láttam volt 
még olly öszveseregléséta’ hitetleneknek. Mi 
pedig egy maroknyi igazliitűek csakugyan 
kévéssé csekélyecskéknek látszatánk lenni a’ 
nagy tömegben, de büszkék valánk ápi még
is azok lenni, ’s szakállunknak egyetlenegy 
szálát nem adtuk volna az előttünk alá ’s 
felhullámzó fekete kalapok’ milliójaiért. Egy 
a’ gyűlés’ házához vezető kertnek fája alá 
helyezők el magunkat. Több fasorok szegték 
be az u tat, mellyen a’ királynak kelle előha- 
ladnia, ’s hogy az szabadon tartathassák, 
mindkét felől lovasság vala kiállítva gyö
nyörű paripákon pompázó. Effy ideig nagyobb 
figyelmet gerjeszténk mint minden egyéb, ’s 
már érzeni kezdettük a’ sokaság’ arczátlan- 
ságát, midőn szerencsénkre a’ király’ köze-

•> A m o t t ,  nagy bátya. N éha ugyan kedvenczeknek vagy já t
szótársaknak is adato tt epilhoton ; de it t annyit te sz , m int 
kevesebb egy kutyánál.
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ledése nem sokára elfordította rólunk figyel
müket, ’s mi mindnyájan kimeresztők sze
meinket, hogy ő felség-ét elhaladni lássuk. 
Mielőtt a’ menet egy m a i d a n-nyira *) köze
lített volna felénk, valami különös, és nem ma
gyarázható hangokat haliánk, mit mi angol
divatnak lenni tartottunk, miszerint ők feje
delmüknek kódolásukat hemutatni szokták; 
hangokat, mellyek az arak asszonyoknak ör
vendezéséhez valamelly nagy személynek kö
zelítésekor némileg hasonlítottak. Kiáltások, 
nyöszörgések, és sziszegésekhől valának azok 
vegyülve. Midőn a’ nagy hintó, mellyben 
a’ király ü lt , közeledett, a’ sokaság’ tolon
gása rettentő volt, ’s a’ mellettünk álló eze- 
rek felől azonnal olly záporral jött a’szisze- 
gés, hogy ugyancsak meg valánk győződve 
a’ felől hogy egy király sem szerettetik an
nyira népétől mint ez. Ennyi loyalitás, ennyi 
hódolati hűség rögtönös volt hatásában ; olly 
ragadós volt az, mint a’ félelem, ’s csaknem 
késaakartan csattoltuk mi is legőszintébb 
sziszegéseinket a’ köröttiinki sokaságéihoz, 
míg ábrázatunk’ színe csaknem feketére vált 
az erőlködés miatt. Aralóban a’ M o g a n i **) 
puszták’ minden kígyóinak összvesége, mi
kor legnagyobb méregben van, felül nem 
múlhatta volna azon neszt, mellyet mi vittünk 
véghez. Elannyira, hogy minden nézőknek 
figyelem-pontjává lettünk. Azonban minő vala 
csodálkozásunk, mondhatnám leveretésünk, 
midőn a’ helyett, hogy a’ reménylett bátorí
tás , és méltányoltatásra találtunk volna, ma
gunkat egy embercsoporttól körülvétetni szem
léltük, kezeikben rövid festett botokkal, k ika’ 
lovasságnak néhányától kisérve,minden legkis- 
sebb czerimonia nélkül élőfánkról leköltözni, 
’s valami ismeretlen helyekre menni rendelének.

„Mi lelte ezen embereket?“ kiálta fel 
Mohamed bég; „minő piszkot esznek?“ ***) 

,Megízeltessem-evelők késemet?* kérdé 
Aga bég a’ lovászmester.

„Gyermeked’ lelkére kérlek, csak ne há- 
zsáríoskodj’ ! kiálték, különben gyomorba üt
nek mint Mahomed béget.“

A’ jelenés nagyon zűrzavarossá válván, 
helyzetünk igen kellemetlenné kezde alakul
n i, midőn egy jól öltözött frank ****) elő ál
lott, ’s látván kik vagyunk, azonnal közbe

*.) M a i d á n ,  piacz , a’ házak elő tti té r.
**) A z  A r  a x e s ’ folyama m elicti tartom ánynak egy résre .
***) Persa szó lá s-m ó d , mclly anny it tesz m in t csalódni, tévedés

ben le n n i.
•***) F ran k -n ak  nevezi a’ pora a az angolyt és a* francziát.

szólalt, ’s a’ festett botú embereknek meg
magyarázta, hogy akár mit követtünk legyen 
is el, annak tudatlanságból kellett történnie. 
Ez felvigyázásoktól bennünket felmentett, ’s 
minket egész szívességgel lakunkhoz kisérve, 
ottan megmagyaráztunk neki minden történ
teket, ’s íme nagyobb zavarodásunkra úgy 
találtuk, hogy a’ helyett, hogy becsületet és 
tiszteletet tettünk volna Anglia’ shálijának, 
vele voltaképen roszabbúl bántunk mint egy 
kutyával.

„La i l l a l i a i l l a l l a l i !  Csak egy is
ten van!“ kiálta fel Mohamed bég. „Minő 
ország ez! ki gondolhatta valaha királyát 
igy megbántani, pedig szemtől szemében! 
Hagyjuk ide ezen embereket; felette roszak 
ők! Imádkozni soha sem látja őket az ember ; 
asszonyaik szégyennélküliek, ’s utálatot hal
moznak tulajdon királyok’ fejére.“

,Lelkemre mondom,* kiálta fel Aga bég, 
,azt gondoltam hogy a’ sziszegés frank di
vatszerinti tisztelkedés. Mi mindnyájan elé
gig ettük az utálatot !* „De kérem uram , 
mondék a’ bennünket hazakisérő urasághoz 
mondja meg nekem, mi adta magát elő, hogy 
az angolok ekkép fogadják királyukat?“

.Királyunk’ népszerűsége,* mond ő .kö
rülményektől függ, mellyeket semmi emberi 
hatalom korlátolni nem tud. A’ nép tudatlan, 
’s furfangos demagógok által vezettetik. A’ 
kenyér drága, lesziszegik a’ királyt; a’ ke
reskedés akadoz, lesziszegik a’ királyt; gyű
lölik a’ békességet, lesziszegik a’ királyt; a’ 
királyné roszacskán talál lenni, lesziszegik 
a’ királyt. A’ következő évben tán olcsó a’ 
kenyér, ’s gyarapodik a’ kereskedés, meg
tapsolják a’ királyt; hajói, vagy sergei egy 
gyözedelmet nyernek, őt’ tenyereiken hor
dozzák ; tanácsosai szép beszédeket tartanak, 
’s taxák’ leebb szállításáról szólanak, éltöket 
akarják oda adni érte. Ki tudna számot adni, 
mond ő , a’ nép’ kegyéről vagy az ő nehez
teléséről ? olly ingatag az, mint a’ szél’ fuvása.* 

„Egyet mondok jó uramnak ,“ mondék 
felemelvén szakállom’ végét, ’s elébe tartván 
azt, „látja-e ezt kegyed?“

,Igen, felelt ő , látom.*
„No hát, mondék, erre esküszöm ke

gyednek, nem esküdhetem pedig szentebb 
valamire, hogy ha a’ tehrami lakosok sháliok’ 
jelenlétében magokat előtte csak elköpnék; 
vagy akár mi egyebet tennének csak egy te
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kintet vagy szó által, a’ mi tiszteletlenségre 
mutatna, ám ollyan k a 11-i-a u m vagyis ál
talános mészárlást parancsolna tüstént véghez- 
vitetni, hogy bizony hírmondónak sem maradna 
a’ gazok közül egy szál is. Minden imamokra 
esküszöm, ez ollyan igaz minthogy itt állok.“

Bámulva nyitotta fel szemeit e’ szava
imra az uraság, ’s alkalmasint látván, miilyen 
olcsóra becsüljük a’ más emberek’ fejét, ke
véssé meghajtotta magát, ’s eltávozott.

Az alatt visszatért a’ követ is , ’s midőn 
reggeli kalandainkat neki, ’s a’ mehmandar- 
nak elbeszéltük, szakállunkba nevetve ví
gasztalának benünket, ’s azt mondák: ha- 
hogy mi az angol pórban is ugyan azon szol
gai lelket gondoltuk feltalálni, melly a’ per- 
siaiban létezik, ekkor nagyon csalatkoz
tunk. ,Épen olly különbözők azok, mondák 
ők, mint a’ hináros posvány, mellyből egy 
teve iszik, ’s a’ tenger, melly egy órában 
szélvésztől duzzad, a’ másikban pedig holt 
nyugalomban ringadoz.“

Mohamed bég maga részéről azt felel
te , hogy ő inkább kívánna a’ pocsolyához tar
tozni , hahogy azok, miket a’ mai, meg a’ 
tegnapi napon látott (a’ mikor is úgy meg- 
dögönyözték vala), az angol nemzetet ismer
tető factumok volnának.

Az után a’ követ irta le kalandjait. Soha 
ember olly kevés idő alatt annyit nem látott. 
Egy királyt a’ thronuson ; minden nemii öltö
zeteket ; aranyat ezüstöt, bársonyt; botokat, 
kardokat, és arany buzogányokat; porral be
hintett rendkívül nagy parókákat; egy sereg 
o in r á h t 1) skárlát és hermelin palástokkal; 
egy csomó férfit egy álhajjal fedett k e d k h o- 
dá tö l  2) vezetve; ’s koronául mind ezek fe
lett asszonyokat! „Oh! minő asszonyokat! 
monda ő : mindenikbe szerelmes voltam; mind
nyájan fátyolozatlan voltak; sok húst láttam 
én hónál fehérebbet, szemeket, mellyek gyil
kolnak, és fogakat, mellyek gyönyört mo
soly ganak !“

Hlyen állapotban még soha sem láttuk 
követünket. De volt kivált egy szép teremtés 
a’ többiek között, kinek kecsei után diihödött 
volt. Soha sem képzelte volna, mond ö, hogy 
valami, a’ mi csak emberi, illy gyönyörű le
hessen ; szive lángban volt. ’S tisztán ki
tetszett, hogy e’ körülmény egyedül már

i )  O rarah , urat teszen.
■2 ) K e d k  b o d a  egy kerü letnek , vagy falunak első tisztviselője.

megbékéltette öt* a* hitetlenek közötti lakás
sal. ’S most tanultuk igazán méltánylani hall
hatatlan S h e i k  h ű n k n e k  ama’ mondását: 
„Ülj bár a’ halál’ angyala’ völgyének legina- 
gányosb árnyába, ’s hadd legyen kísérőd a’ 
szerelem, paradicsomnak fog tetszeni a’ pusz
taság is, boldogságnaknyomorultságod.“ Ja- 
1 i b e 1 g e 1 ubjának 1) nevezte őt, esküdt, hogy 
szemének levele 2) gyöngédéül) mint a’ ró
zsáé ; hogy ragyogóbb vala mint egy tizen
négy napos hold 3) ’s hogy épenségesen sze
me’fényében 4) lett legyen korának. Szóval, 
azt hitte volna az ember, hogy egy valósá
gos plioenixmadár: az egyeknek egye.“

Petrichevich Morvát húsár*

Harm on tel’ életéitől.
MarmonteF emlékiratai telvék korának leg

érdekesebb történeteivel. Közöljük az Athenae
um’ olvasóival azon czikkelyt, mellyben első 
regéje’ származását leirja. Annál érdekcsbnek 
lüszszük azt, mert a’regéknek olly fordítását bír
juk , mellyet a’ maga nemében tökéletesnek ne
vezhetni. Szabad legyen azon óhajtásunkat isiit 
elmondani, bár ha a’ többi regéket is hazánk’ 
nyelvén olvashatnék.

Az udvar Fontainebleauban volt, hol estén
ként sokszor tölték Quesnainál egy pár órát. 
Egyszer tőle Pompadour asszony parancsoltat 
magához, ’s e’ szavakkal fogad: „Tudja-e ön, 
hogy la BruyereRomában meghalt?“ Ez volt a’ 
Merkúr’ szabadalmának birtokában, melly éven- 
kint 25000 livret hoza be. ,,E’ jövedelem többe
ket boldogíthatna, ’s mi a’ Merkur’ szabad leve- 
velével (brevet) valóban hópénzt akarunk né
hány tudósnak rendelni. Önismeri ezen embere
reket; nevezzen meg néhányat, kik arra érdem
mel tarthatnak jogot.“ Én Crébillont, d’ Alem- 
bertet, ’sBoissyt’s többeket nevezék. (Irébillon- 
ról előre tudtam, hogy ajánlásom hasztalan; d’ 
Alembertnél a’ nemtetszés’ egy kis mosolyát vevém 
észre ,’s azért így szólék : , Madame, d’ Alembert 
egyike legnagyobb mathematicusalnknak, hires 
iró,'sa’ legbecsületesb ember’. — „Igen, kapám 
feleletül, de heveskedő.“ Hidegen felelém, hogy 
nincs nagy férfi egy kis tűz nélkül. „Ö szenve
délyes barátja az olasz muzsikának, mondá, ’s 
egyike a’ buffok’ leo elsőbb pártolóinak.“ — ,Mind 
e’mellett, mondám szerényen, ő irá az encyclopae
dia’ előbesz édét!‘ Pompadour elhallgata, de azért 
d’ Alembert érdempénzt nem kapott. Hiedelmem 
szerint, kizáratásának fontosb oka azon hév volt, 
mellyel a’ porosz királyon függe, ’s azt nyiltau ki- 1 2 3

1) S z í v o k ’ h ó d í t ó j a .
2 ) S z e m *  h ó j a .
3)  K e le ti  h a so n k ó p  , sz iv ü n k  a sszo n y á t k ite n n i.
•í) Ifjúsága* te tő p o n t já n .
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jelenté,—’s kit Pompadour személyesen gyűlölt.
— Midőn a,’ szó Boissyra jött, kérdé: „Hát nem 
gazdag- ő ? Én leg alább annak hiszem. Valahány
szor a’ színházban látom, mindig- igen jól van öl
tözve.“ —,Nem, madame; ő nem gazdag, de rej
tegeti szegénységét. ‘ — „De több színmüvet irt ?“
— ,Igaz, de nem minden darabjai tetszettek egy
formán,’snekimég is élnikelle. Boissy olly sze
gény, hogyha a’ múlt télen állapotját egy barátja 
föl nem fedezné, éhen hal el. Nem volt kenyere, de 
büszke azt kérni, bezárkozék fiával, nejével, hogy 
együtt haljanak; ’s már épen ölelések közt aka- 
rák egymást meggyilkolni, midőn barátja az aj
tót betöré, ’s őket megmenté!‘ — „Ah, istenem, 
mondá Pompadour, ön engem eliszonyít. Aján
lani fogom a’ királynak.“

Más nap reggel Boissy szobámba rohan, 
haloványan, zavartan, magán kívül, arezán olly 
megindulással, millyet az öröm rajzol a’ fájdalom’ 
ábrázatára, ’s lábaimhoz hull. Én azt gondolom, 
liogyroszíü van, sietek rajta seg élni, ’s míg föl
emelem, kérdezém, mi történt. „Ah, Marmontel, 
felele, hát ön nem tudja ? Ön az én nagylelkű jó
tévőm, ki éltemet megmenté, ki a’ vész’ pokla elől, 
a’ jólét’ ’s képzelhetlen boldogság’ ölébe helyze ! 
Én egy kis részecskét esdeklém a’ Merkúrnál, stb. 
Florentin úr azt mondja, hogy a’ király magát a’ 
szabadalmat, ’s a’ Merkúr’ szabadlevelét nekem 
Ítélésé azt mondá, hogy e’szerencsét Pompadour 
asszonyságnak köszönöm; hozzá megyek,’s mig 
ott vag yok, azt mondja Quesnai ur, hogy ön be- 
széle rólam, ’s Pompadour asszonyt annyira 
elérzékenyíté, hogy szemeit könyek tölték el.“

Én öleléssel akartam félbeszakasztani, de 
ő nem engedé. „Mit tevék én, uram, mondá, 
hogy Öntől e’ hév részvétet nyerém? Mi csak 
utczán láttuk egymást, ’s ön még is az érzet, ’s 
a’ leghőbb barátság’ szonokságával szól mellet
tem?“ E’ szavaknál kezemet akará csókolni. Ez 
sok, uram, mondám; itt az idő, hogy kicsapongó 
hálájának véget vessünk; énengedém, hogy szi
vét megkönyitse, engedje hát ön is, hadd szóljak. 
Én önnek valóban szolgálni akarók; de abban 
nem valók több, mint igazságos, mert máskép’ vé
tettem volna azon bizalom ellen, mellyel Pompa
dour asszonytól megtiszteltetém, midőn tanácso
mat kéré. Engedje hát, hadd örüljek szerencsé
jé n ,’s köszönjem annak, ki azt megszerző! —

Mikor Boissy elhagyott, a’ ministerliez me- 
nék, ’s látván, hogy úgy fogad, mintha velem sem
mi szólója nem volna, kérdezém, ne liálálkodjam- 
e neki ? ’S midőn erre nemmel felele, kérdém, el 
vannak-e a’ Merkúrra tűzött érdempénzek oszt
va ; ’s midőn igenlé, nem szóla-e rólam Pom
padour asszony? A’ minister mondá, hogy egy 
szót sem, mert ő szívesen tett volna engem a’ ki
rály elébe terjesztendő névsorra. Megvallom, 
megiitközém; mert a’ nélkül, hogy magamat 
megnevezém, midőn tanácsomat kérte, bizonyos

nak hittem, hogy nevemet, azokéiközt lelendem, 
kik a’ királynak ajánltatni fognak. Hozzá mentem, 
’s termében szerencsémre de Marchais asszony
ságot lelém, kinek egész történetemet körülmé
nyesen eléadám. ,,’S ön ezen csodálkozik? ka
pám feleletül; én ugyan nem; benne őt ismerem 
meg.“ ’S Pompadour’ öltöző-szobájába ment, ’s 
csakhamar nevetést hallék. Én ezt szerencsés 
előjelnek tartám, ’s valóban Pompadour nem 
nézliete rám, midőn a’ misére ment, a’ nélkül, 
hogy feledékenységén ne nevessen. „Jól talál
tam, mondá mad. deMarcliais; de mászszormeg- 
javitatandik az.“ — Én 12000 1. érdempénzt 
kaptam a’ Merkúrra ’s elégűlt valók.

Ha Boissy maga vévé át a’ szerkeztést, úgy 
ő mentve volt; de neki arról is kelle gondos
kodni, hogy magát fenntarthassa; mire azonban 
sem ismerettsége, sem segélyszerei, sem Raynal 
apát’ munkássága, ki azt la Bruyere’ távollété
ben tartá’s jól tartá,nem vala elegendő. — Boissy 
segély nélkül vala,’s azon papirosok közt sem le
ie semmi használhatót, mellyek nála hagyattak. 
Nekem írt hát, melly levél valódi vész-lövés 
volt. „Hasztalan, irá, adatá ön nekem a’ Mer
kúrt; vége e’ jótettnek, ha azt segélyével Is 
nem halmozza. Prosát vagy verseket, a’ mi ön
nek tetszik, az ön’ kezéből mindent szívesen 
veszek. De siessen kiragadni zavaromból; azon 
barátságra kérem, mellyet önnek éltem’ utolsó 
perczéig esküvém.“

Ez a’ levél elüzé álmomat; látám a’ sze
rencsétlent gunykaczajnak kitéve, ’s a’ Merkúrt, 
ha szükségét láttatandja. Félelem és részvét va
lódi lázbeteggé tevének, ’s lelkem’ e’ nyugtalan 
állapotában határozám el, az első elbeszélést ír
ni. Miután egész éjjel be nem liunyám szeme
im’, ’s azon darabot, mellyet A l c i b i a d n a k  
nevezék, elgondolám, egyszerre toll-letétel nél
kül iram le azt , ’s elküldém. Ez az elbeszélés 
gondolatomat .meghaladó javalást nyere; mivel 
névtelenséget köték ki, a’ közönség nem tudá, 
kiének gondolja, ’s egy ebéd alatt Helvetiusnál, 
a’ legelső tudósok’ társaságában, azzal tisztelte
iéin meg, hogy szerzőjének Voltairet, vagyMon- 
tesguieut gondolák.

Boissyt elragadá a’ vevőknek azon szapo
rodása, mellyet neki ez a’ lap szerze, ’s kettőzteté 
kérelmeit, hogy tőlem még néhány hasonló da
rabokat nyerjen. Ekkor készitém II. Szolimán!, 
a’ Négy palaczkot, ’s más többeket. így eredtek 
azon erkölcsi elbeszélések, mellyek azóta egész 
Európában elterjedének. Maga Boissy aztán 
több jót teve velem, mint én vele, de boldog
ságát hem soká élhető; ’s midőn halála után 
helyére ismét mást kelle választani, így szóla 
Pompadour a’ királyhoz; ,Sire, nem annak ad- 
ja-e a’ Merkúrt, ki a’ bukástól megmenté?1

’S a’ szabadlevelet én nyerém meg.
M iz tic z .

Xyoinatik Budán , a’ magyar királyi egyelem’ Betűivel«
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I. LEVÉL.

Kálmán Dezsőből.

C sak , kedves Dezsőm, minél kedvesebb ta
nulmányommá teszem én az emberiség-’ tör
ténetírását , és a’ derék Herdert olvasgatván, 
minél többször elmélkedem arról: valljon 
előbb megy-e az emberiség, vagy hanyagon 
tesped egy helyben? mindig hihetőbbnek lát
szik előttem ez utolsó, bár milly igen sze
retnék amaz elsőbb nézettel megbarátkozni, 
és az egyetemi miveltség’ haladásáról meg
győződni. Szomorúan érzem, hogy az em
beriség a’ mennyit megy előre, az önzés, 
kényelem, és anyagi jólét’ eszközei’ kigon
dolásában és létesítésében, szintannyit vagy 
még többet hátrál a’ szívmiveltségben; és 
akaratom ellen is Ancillon, porosz kormány
férfi’, véleményinek hódolok, ki őszintén vall
ja, hogy mi a’ közértelmességben előre men
tünk, — ezt ki is tagadná? — de az önzés 
nélküli erkölcsiségben, lionszeretetben alig
ha ; pedig erkölcsi haladás végtelenül úhajt- 
hatóbb az értelmi haladásnál; mivel emez 
szívbeli miveltség nélkül csak téli napfény,

melly csak egy füvecskében sem ingatja meg 
az életnedvet A’ szívnek meleg és gyengéd 
erzete az, melly szintolly gyümölcsöző az 
erkölcsi világban, mint a’ tavaszi nap ; melly, 
hogy ama’ lelkes, de még honunkban kevés
sé ismert, költész Thomson’ szavaival éljek, 
„képes egyedül reá adni a’ mosolygó termé
szetre élénk zöld ruháját; betölti a’ lanyha 
levegőt jó illattal addig, míg az ígért gyü
mölcs, mint kisded, bársonytakaróiban nyug
szik.“ Prometheus még aligha sokáig nem 
kínlódik azon bilincsek alatt, mellyeket az 
erőhatalom vert reá. Én, mint mondám, 
nem kétlem, hogy az emberiség időmértéki- 
leg előmegy: de hogy dynamice is haladna, 
erről győzve nem vagyok. Csak úgy va
gyunk bizony mi, édes Dezsőm, mint az a’ 
ló, melly a’ szárazmalmot egy helyben áll- 
ván ingatja; szüntelen előbb menni látszik, 
pedig látszó lépegetése ellent nem állván, 
bizonyos, hogy helyéből csak egy lépésre 
is előre nem megy.

Én is jelen valék Etelkémmel Sümegen, 
a’ múlt hónap’ 20-dikán, ama szerencsétlen 
rabló’ Zsidó vagy Fekete Józsi’ kivégezteté
sén ; k i, felolvastatván halálos ítélete, meg
köszönte ezt a’ törvényszéknek; elismeré, 
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hogy azt megérdemlette, sőt, mi több, ünne
pélyesen elbúcsúzott a’ néptől, intette a ’szü
léket, neveljék gyermekeiket jobban, hogy 
az ő sorsára és gyalázatos végére ne jussa
nak. Ezen nem várt esemény meghatotta 
szívemet; haza menvén, aludni darab ideig 
nem tudtam ; éjjeli nyugtalanságim -között 
gondolkoztam a’ véres törvényszékekről, és 
a’ statáriumról, mellyeknek jogtalan, czél- 
talan, sőt káros voltokról teljesen meggyő
ződtem, ’s véleményem’ alapját íme most ne
ked is nyilvánítom. Fontold meg okaimat, 
és ha ezeket gyöngéknek látod, nem bánom, 
győzz meg az ellenkező nézet’ alapos volta 
felől.

Csekély értelmem szerint, véres beavat
kozás ez az isteni jogokba, és aláírom én is 
a’ szelíd lelkű Beccaria’ ama fontos nyilat
kozatát, mellyben úgy vélekedik: „Egy em
ber sem lévén ura saját életének, nincs jo
ga arra, hogy a’ halálos büntetéssel fenye
gető polgári törvényekbe is megegyezzék. 
Mert, midőn az emberek társaságba állottak, 
’s törvényeket hoztak, és ezeknek fenntartá
sára büntetéseket gondoltak k i ; igen is hogy 
szabad volt nekik mindenüket lekötni, mivel 
csak bírtak, minők a’ többek között: vagyon, 
becsület; de már életüket koránt sem, mert 
ez nem övék. Isteni kegyelem és hatalom 
adta ezt, az is veheti el egyedül, mellynek 
egyedül van joga ölni és elevenítni, rajta kí
vül pedig senki más ezt nem bitorolhatja. — 
Polgári társaságban élő emberek tehát mind
össze is fenyíték alá adták ’s adhatták ma
gokat ; mint kór az orvosnak nem ad arra 
hatalmat, hogy őt megölje, csupán arra, 
hogy öt sajnos operatiók’ segedelme által 
meggyógyítsa. Csak gondold meg, kedves 
Dezsőm, milly derék emberek lesznek áldo
zativá e’ rettenetes rendszernek! Emlékez
zél vissza a’ nagy Socratesre, kit ha szám
űzött volna az athenei vérszomjas hatóság, 
értelmi kincseit tovább és többekkel közöl- 
heté; ama jó királyra, XVI-dik Lajosra, ki
nek véres halála maga után vonta hason ár
tatlan neje’ Antonia’, és családja’ veszedel
mét ; ama’ derék tábornokra Neyre, kinek 
nemzetsége az efféle jogtalan tétemények 
miatt ártatlanéi bűnhődött.

Külső vagy polgári j o g t a l a n s á g a  te
hát ezen büntető rendszernek, úgy vélem, 
világos ’s kétségbe nem vonható. Szint’ ily-

lyen jogtalannak találod annak belső mivol
tát is , ha annak természete’ mivoltába eresz- 
kedel. Mert akárkinek sincs joga olly bün
tetést szabni valaki’ fejére, mellynek mivol
táról, súlyáról és tartósságáról bizonyos is
merete nincs, nem is lehet. Nem lehet: mert 
ki merné meghatározni az erőszakos halál
nak a’ fejtődző lélekre hatását; ki mondja 
meg, milly kárt teszünk az élet’ rögtöni el
oltásával a’ lélek’ leendő evolutióinak? Igaz, 
hogy a’ mai anyagosdi, vagy a’ szellem’ ál
lományosságát tagadó világ, melly azt hi
szi , hogy testünk’ elromlása halhatatlan 
szellemünket is a’ semmiségbe taszítja, ez
zel nem sokat törődik, csakhogy a’ vérszom
jas törvény’ halált óhajtó vágyának eleget 
tehessen: de én illy keményszívű lenni soha 
sem tudtam, és jogtalan emberek iránt is 
jogos lenni törekedtem. Valljon, midőn mi 
valakinek életét a’ törvény’ tekintetinek fel
áldozzuk , előre illőleg megfontoltuk-e mit 
cselekszünk? olly hiányos ismeretével bír
ván mind eddig elé ama fennséges elvnek, 
a’ léleknek, tudjuk-e mi azt voltakép, minő 
kínokkal illetjük ama nemesebb részt, a’ lel
ket; ismerjük-e azon kínok’ súlyát és tartós
ságát? Hiszen mi azt sem tudjuk még, a’ 
pliysiologia’ bizonysága szerint, minő kínok
kal illetjük illyenkor a’ testet? annál kevésb- 
bé ismerhetjük tehát a’ lélek’kínjait. A’ holt 
test’ elnémulása még itt nekünk csekély biz
tosítás. Már ha ezt ’s az efféléket nem tud
juk , van-e jogunk ollyan büntetéssel élni, 
mellynek az elkövetett gonosztéteményhezi 
viszonyát nem ismerjük?

Ládd-e, barátom! illy jogtalan alapon 
nyugszik a’ véres ítélő szék ; de hagyj án , 
még én itt meg nem állapodom ; ítéletemet 
felfüggeszteném, és ezen őskorból való rend
szert nem kárhoztatnám, ha ezt minden, vagy 
legalább sok tekintetben c zé l s ze rü n ek  
találnám. D e, fájdalom ! itt sem találhatok 
emberszerető szívemnek nyugalmat : azért is 
kénytelen vagyok a’ vér-ítéletet nemcsak 
jogtalannak, hanem czéltalannak is nyilvá- 
nítni. Bár minden faluvégre törvényfákat 
ültessünk, és ezekre statáriumunk’ erejénél 
fogva szerencsétlen embereket aggassunk is , 
czélunkat soha el nem érjük, életünket ’s 
javainkat bátorságba nem helyezzük addig, 
míg a’ gonoszt gyökerében sőt csirájában 
meg nem fojtjuk, és a’ czélirányos népneve
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lés által oda nem jutunk, hogy a’ nép’ al
osztálya’ erkölcsi érzékét a’ helyes tanítás 
és oktatás által élesítvén, ’s élénkké tevén , 
utálja, kerülje, és rettegje mag'át a’ bűnt, 
nemcsak a’ törvényfát; vetkezzék ki mosta
ni szilaj vadságából, és a’ porosz ’s szász- 
weimári dicső példák szerint, csak egy pór 
gyermek se legyen , ki a’ nyilvános derék 
oktatás’ áldásaiban ne részesüljön. így fel
hagyhatunk bátran e’ véres rendszerrel, és 
még sem félhetünk, hogy Sobri, ’s más illy- 
nemü országháborítók, erdőségeinkben felet
tébb elszaporodjanak, ’s éjjeli álmainkat sze
meinkről elűzzék. Szelíd ’s szilárd elveken 
épült népneveléstől várok én mindent: míg 
ez nem létezik nálunk, addig statáriumaink 
csak olly palliativák lesznek, mellyek az er
kölcsi bajt ’s kórságot első tekintettel el
űzni láttatnak, de, mint alább előadom, a’ 
gonoszt még inkább nevelik ’s öregbítik.

De jelenkori miveltségünk’ állapotával 
sincs összliangzatban a’ vér-ítélet, melly- 
nek szelleme épen nem a’ vérontás, megfoj
tás és kínzás, hanem a’ javítás. Közép kor
ban voltak napi renden a’ szem-kitolás, fül-, 
orr-vágás, bélyegsütés, égetés ’s több effé
lék. Ma legalább Északamerika nem így 
lesz: mellynek feltűnő példáiból láthatjuk, 
hogy szelidebb eszközök által lehet elvete
medett emberekből is rendszerető polgárokat 
tenni, őket erkölcsi kórságaikból teljesen 
kigyógyítani ’s az erény’ ösvényére vezetni. 
Hát mi javítliatlanoknak liinnők eltévelyedett 
embertársainkat ? Ha rabjaink roszabb er- 
kölcsiséggel lépnek ki fékházainkból, mint 
bementek, ezt nem az emberi természet’ ja- 
vulhatlanságának, hanem fékházaink’ sem- 
mirevalóságának köszönhetjük, mellyek la
kosaikat a’ gonoszban még jobban megerő
sítik , mivel semmi lélektani isméreten nem 
épülnek: sőt törvényeink eddigelé utánozzák 
a’ gyilkos’ vérboszúját; kegyetlenséget ke
gyetlenséggel akarnak gyógyítani, és mint 
mondják , szeget szeggel; pedig ezen lio- 
inoeopatliiai rendszer lelkekre épen nem al
kalmazható. Fenyítő törvényeinknek zajos 
üldözés helyett nyugalmat, embertelen bá
nás helyett emberiséget, szelídséget, kitartó 
béketürést kell használni, ha építeni akarnak 
inkább mint rontani, lágyítani inkább mint 
keményíteni. Hát nem lehetne emberibb bün
tetésekkel felváltani baromi büntetéseinket ?

és javító büntetéseket venni fel semmitők és 
eloltok helyett ? Hát most, midőn minden tu
dományok haladnak ’s elébb mennek, csu
pán a’ büntető jogtudomány marad-e hátra, 
és ki nem vergődhetik középkori rozsdáiból? 
Milly szép a z , hogy orvosaink jelenkorunk
ban érvágó, köppölyöző ’s más véres gyógy
módjaikat elhagyták, a’ derék Halineman 
szükségteleneknek ’s károsoknak nyilvánít
ván ezeket, legalább igen ritka esetekben 
alkalmazliatóknak; ’s folyó évünké az a’ di
csőség , hogy emberszerető Y-dik Ferdinan- 
dunk ezen emberibb gyógymódot, ritka be
látással ’s kegyességgel honunkban is egye- 
temileg ’s szabadon mindenkinek használni 
megengedte; azonban mi az erkölcsi nyava
lyák’ gyógyításában nemhogy előre, sőt hát
ra megyünk, és olly avult elveket követünk, 
mellyek épen nincsenek sem a’ jelenkori eu
rópai miveltség’, sem a’ keresztény morál’ 
szellemében, melly, tutijuk, hogy szeretet és 
emberiség; gyógyít, nem vág ; éltet nem ö l; 
és a’ gonosztevőket úgy nézi, mint szellemi 
kórokat, kik útba-igazítást nem eltaszítást 
érdemelnek.

Megvallom , kedves Dezsőm! fájdalom
mal elegyes szégyen hatja meg szívemet, 
midőn a’ régi világ bölcsei’ iratait forgatván, 
jelesen Seneca’ elmélkedéseit olvasván, ezek
ben miéinknél emberibb elvekre akadok ez 
ügyben. Megszégyenítnek ezek minket, no
ha pogány korban éltek ’s szent vallásunk’ 
tiszta tudományát nem ismerték: ’s ezen ér
demben tettlegi bizonyságok arra , mit felebb 
említék, hogy az emberiség’ haladása nem 
egyéb mint álom. Halld csak mit mond Se
neca, a’ H a r a g r ó l  irt jeles munkájában: 
„Polgári kormányzónak szükség, úgymond, 
szóval, még pedig szelíddel, gyógyítani a’ 
lelkeket; oktatással kell neki a’ kötelesség’ 
gyakorlására vezetni a’ bünhödteket; vét
kek’ gyűlölésére és erény’ kedvellésére bírni 
őket; ha ezek nem használnak, akkor fog
jon keményebb dorgáláshoz ; későbben vegye 
elő a’ büntetéseket, de úgy, hogy ezek kön
nyűk és megszüntethetek legyenek. Legutol
jára éljen halálos büntetésekkel, de csak a’ 
legterhesebb vétségekben, hogy senki el ne 
veszszen, csupán az, kinek magára nézve 
is jobb elveszni.“

Hozzájárúl eddig előadott védokaimhoz 
az i s , hogy eddig gyakorlott fenyítő rend- 
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szerünk káros  a’ népnek, még pedig kétfé- 
lekép: szellemileg és testileg-. Mert mi az 
elsőt nézi: elvadítja ez a’ nép’ erkölcsét, és 
a’ véres jelenetekhez kelletinél jobban hoz
zá szoktatja. Utóbb fel sem veszik sokan a’ 
borzasztó látványt, és embertársaik’ illyne- 
ínű kínjait ’s gyalázatját eg-ykedvűleg- nézik. 
Sok emberbarátok nehéz szívvel tapasztalták, 
hogy illyes esetekben a’ néptömeg némi vad
őrömmel nézte ezen szomorú felvonást; melly, 
ítéletem szerint, ollyan felmagasztalt vadság, 
sőt baromiság, miilyenre nemünk még a’ leg
mélyebbre sűlyedt népeknél sem fejtözik ki 
magától. De káros sokaknak testi alkatára 
nézve is. Lehetnek olly gyenge idegrend- 
szerüek, kik ezen szerencsétlenek’ látására 
elájulnak, éjjel rémgondolatokkal küzdenek, 
és nagy betegségek’ martaléki lesznek. így 
já rt, hogy engem’ közelebb érdeklő példával 
éljek, az én Etelkém is , ki meglátván e’ bor
zasztó tüneményt, egyszerre kiköltözött ró
zsái’ hajszínéből. Az a’ leány, kiben erő 
gyöngédséggel, szilárdság bántatlan kecsek- 
kel párosult , rögtön leveretett lelkében; 
szemeiben, mellyek máskor édes képzel
gés’ tündér világának tükrei, most emberek 
iránti gyűlölség ’s megvetés látszott; selyem 
hajszálai, mellyeken rendesen ezer báj ra
gyog , borzadva felállottak ; bársony ajkai, 
mellyek máskor merő finom mosolylyal tud
tak szólani, most elhalaványúltak. Földúl- 
ta a’ rémítő látvány leányisága’ egész való
ját ; és azon bájoló harmóniát, mellyet ter
mészeti józan ész, finom ízlés, és erkölcsi 
meg nem romlott érzés képeznek ’s alkotnak 
e’ virágkorban, szinte megsemmítette.

Míg tehát alapos okokkal most divato
zó fékrendszerünk’ helyes volta felől általad, 
ki ezt láttatol helyesleni, meg nem győze- 
tem, addig állok a’ mellett, hogy csupán az 
ősz ’s tisztes alakba öltözött előítélet tartja 
fenn ezen jog- és czéltalan, sőt káros fe- 
nyítő törvényünket; mellyről külföldi jog
tudósok’, jelesen : Pierquin’, Guizot’ és Lucas’ 
értelme az , hogy míg ezen embertelen bá
nás büntetéseink’ sorozatjából ki nem töröl
tetik, addig európai miveltségünk nem egyéb 
lesz, mint hazugság. Én is úgy vélekedem, 
hogy mi mentlietlenebbek vagyunk a’ közép
korbelieknél, kik boszorkányokat sütögettek 
és ordaliáztak. Úgy de ők hitték szentül a’ 
boszorkányságot ; hitték, hogy egyes sze

mély kénye szerint módosíthatja ’s felfüg
gesztheti a’ természet’ erőit; hitték, hogy 
isten ünnepélyes könyörgés által segítségül 
hívatva és mintegy felszólítatva, ártatlannak 
győzelmet, vétkesnek érdemlett büntetést ad. 
Mi már ma nevetjük őket egyiigyííségökért : 
pedig nem nagyobb megrovásra méltó-e az , 
ki jól tudja rendszere’roszaságát,’s még is a’ 
mellett makacséi megmarad ? Mikép állha
tunk meg az utókori értelem’ itélőszéke e- 
lőtt ? Siess értelmedet nyilvánító válaszod
dal; feleletedet óhajtva várja tisztakeblü ba
rátod Kálmán.

II. LEVÚL.

Dezső Kálmánhoz.

Azon régi tapasztalás, kedves Kálmá
nom ! hogy te a’ világot és honunkat is leg
inkább költészi szempontból szoktad tekinte
ni, leveled’ olvasásakor bennem újra föléledt 
és megvalósult. Milly boldog vagy te még, 
hogy édeni álmaidból az élet’ jajveszéklései 
fel nem ébresztettek, és csak most kezdenek 
el nem fogúit szíved ’s érzékeid előtt ennek 
komoly oldalai mutatkozni! Független hely
zeted ’s Etelkéd’ szerelme által boldog lé
vén, olly ideal-alak lebeg lángelméd előtt, 
mellyet emberi gyöngéd kebeled valósítni tö
rekszik szüntelen. De engedd meg nekem 
hajlottabb korúnak azt, hogy a’ való világ’ 
komoly képéről levonván az ideális fátyolt, 
mutassam meg azt neked igazi meztelensé
gében , hogy nézeteidet, mellyek költésziek, 
módosítván, téged’ a’ honi fékrendszer’ ügyé
ben ingatlan szem- ’s állás-pontra segítselek. 
Bátor vagyok ezt tenni, mert mint bölcs em
ber, tőlem nagyobb korútól tanulni óhajtasz: 
nem is szoktál korábbi nézeteid mellett ma
kacséi harczolni, engedvén mindenkor a’ ké
sőbbi meggyőződéseknek.

Mi az emberiség’ haladtát vagy egy 
helyben állását nézi , ez fontos!) kérdés, 
mintsem hogy itt eldöntethetnék. Én igen 
hajlandó vagyok Ancillon’ véleményét aláírni, 
és hiszem, hogy a’ morálban nem haladtunk 
annyit, mint a’ tudományokban és a’ műipar
ban: de csakugyan ezen csekélyebb haladás 
is érdemli a’ haladás’ nevét; és te is, bará
tom! ne tartsd olly feddhetlennek az előkort; 
egyszerűbb volt ez, az igaz, mint a’ jelen
kor: de az önzés’ lobogója alatt ebben is 
számos ármány szolgált. így is kellett en-
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nek lenni szükségkép: mivel senki sem ta
padhatja, hogy ember a’ teremtés’ remeke, 
kinek mind kívül, mind belül sok bajokkal 
kellett küzdeni elejétől fogva. Kívülről ost
romlók őt tűz, áradás, szélvihar, terméket
lenség , mennytűz, dögmirígy, rabló csopor
tok , közlekedés’ akadályai. Ezeket ő aprán
ként mind meggyőzte, és a’ természetet, 
melly ellene gyakran ármánykodni láttatott, 
rabigába verte. Hát nem lialadás-e ez ? De 
belül is ostromolnak bennünket a’ szenvedé
lyek ; ezek ellen is talált fel alkalmas gyógy
szereket, minők: a’józan bölcselkedés, melly 
szilárd elveket nyújt; költészet, melly fel
emeli’s kifejti szebb érzelmeinket; és törté
netírás, melly feltűnő példákkal világít elő 
nekünk.

De a’ status’ erkölcsi élete is közeledik 
a’ tökélyesedésliez. Még Plato, ki a’ böl
cselkedés’ istenének neveztetett a’ régiektől, 
így vélekedett: „Ha az istenek nem szorul
nak is arra, hogy hazudjanak, de a’ hazug
ság még is fejedelmekre nézve épen nem 
mellőzhető, és ezt nekik ollykor meg is le
hetne engedni.“ Úgy-e szép polgári moral? 
Illyen formát javaslóit a’ híres Macliiavel is 
még a’ 16-dik században Medicis Lőrincz- 
nek, Medicis Katalin, franczia királyné’ aty
jának, ismeretes „II principe“ nevű könyvé
ben, mellynek 18-dik fejezetében felteszi ezen 
botránkoztató kérdést: „Fejedelmeknek meg 
kell-e tartani szavokat ? “ melly feladatra ek- 
kép felel: „Mindenki tudja, milly dicséretre 
méltó dolog a’ fejedelemben, ha ő ura sza
vának , egyenes lélekkel és csalárdság nél
kül forog dolgaiban. De jelenkori tapaszta
lásból eléggé tudjuk , hogy nagy dolgokat 
csak olly fejedelmek tettek, kik Ígéreteknek 
csak ritkán állottak, és másokat meg tudtak 
csalni; ellenben azok, kik igazán cseleked
tek, mindig czélt tévesztettek.“ Mai feje
delmeink valljon elfogadnák-e az illy gyö
nyörű tartalmú ’s nekik ajánlott könyveket? 
épen nem; sőt a’ halhatatlan II.Fridiik,mint 
tudjuk, A n t i m a c h i a v e l t  írt, melly azt 
mutatja, hogy a’ kormányelvek szelídülnek, 
és apránként a’ morállal öszliangzatba jő- 
nek. Hajdan a’ politicának az ember csak 
eszköz volt, czél volt a’ köz jó ; ma ez is 
czélnak veszi őt a’ morállal együtt. Mind 
két tudománynak egygyé kell lenni: külön
ben moráltalan politica ártalmas lesz a’ pol

gári társaságnak, mellynek ideálja az , hogy 
legyen szeme a’ közértelmességnek, fiile és 
szíve az egyetemi jóságnak és emberiségnek.

Hanem, barátom, ez hamar nem megy. 
Természetben, mint tudjuk, ugrás nincs. így 
van az mind az erkölcsök’, mind a’ természet’ 
országában. Ha nagy havasok’ tetejére hágsz, 
meglátod, hogy itt még hó borítja a’ földet; 
amott dél felé már zöldell a’ vetés, távolabb 
már érésben van , sőt odább le is van aratva. 
Mindenüvé elhat elébb utóbb a’ nap’ melege, 
és az óhajtott aratást előhozza.

De térek mostani fékrendszerünk’ védel
mére. Tökéletes igazad van, kedves Kálmá
nom, abban, hogy vértelen tönényszékekel 
óhajtasz; nekem is ezek forró óhajtásaim , 
a’ lialállali büntetések’ megszüntetését velem 
együtt minden emberbarát helyes alapon kí
vánja. Semmi ellenvetésem tehát nincs gyö
nyörű polgári morálod ellen , melly eredmé
nye tiszta pliilosopliiádnak, feddhetlen szí
vednek. De, barátom, értsük meg egymást; 
egyeztessük meg a’ te idealismusodat az én 
realismusommal, melly úgy lesz, ha ezen a- 
lapelvben megegyezünk mindketten, hogy, 
bár kívánni kell azon körülmények’ előállá
sát, mellyek közt az éjszakamerikai fékrend
szer honunkban is valósítható: de addig, míg 
azon óhajtott erkölcsi helyzet elő nem áll 
káros lenne mostani fékrendszerünk’ eltör- 
lesztése a’ törvényes rendnek, káros a’ köz
bátorságnak, káros az egyetemi erkölcsi- 
ségnek.

Mi az elsőt, t. i. a’ t ö r v é n y e s  ren
de t  illeti, nem lenne könnyebb mint mosta
ni véritéleteinket eltörleni; de, ugyan kér
lek mondd meg , minő egyetérőt — aequiva- 
lens — gondolnánk ki ezek’ helyébe? Talán 
raboskodtatást? úgyde ez költséges, nyom
ja az adózó népet, és , mint írod, felette 
czéltalan. Északamerikai monorú fékháza
kat állítsunk fel? Oh barátom! könnyű eze
ket theuriában kidolgozni, papirosra tenni; 
de létesíteni! ez a’ nagy feladat. Mert azt 
csak magad is jól tudod, hogy illy nemű in- 
tézvényeket nem elég közgyűlésben megha
tározni, és reójok alaptőkét gyűjteni; hanem 
ezeket létesíteni és fennmaradásokat sok idő
re biztosítani is kell. Mi által biztosíttat
nak ezek? Azon derék szellem és becsüle
tesség által, melly őket létre hozta, és ké
pes fenn is tartani. Emberiség’ tiszteletét.
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emberi jogok’ elismerésit, kitartó béketürést, 
lélektudományt, és emberi szív’ mély isrné- 
retét kell elébb nálunk honosítni, akkor ke
letkezhetnek sikerrel az efféle dolgok ho
nunkban; akkor, csak akkor remélhetni ezek’ 
állandó fennmaradását: angol pontosságinak, 
jogszeretetnek kell elébb magyarjaink’ keb
lét elfoglalni, azután várhatunk illyesmit; 
mert itt is igaz: „Quid legres sine moribus 
vanae proficiunt?“ Míg az előzmények csak 
indulóban vannak , addig- következményről 
szó sem lehet.

De káros lenne vérpadaink és törvény
fáink’eltörlése a’köz bá tor  s á g n a k  is. Te, 
barátom , most csak egyoldalúlag — bocsá
nat ezen kifejezésért — csak az elfajult em
beriséget tetted gyengéd szíved’ érzelmei’ 
tárgyává , és ez annak becsületére válik. De 
szintilly fig-yelmet érdemel , sőt nagyobbat, 
a’ vétekben el nem síílyedt emberiség- is. Ha 
a’ polgári társaság nem azért állott össze — 
mint mondád — hogy egyesek’ élete feláldoz- 
tassék: bizony azért sem ám, hogy a’ nagy 
néptömeg szüntelen félelemben és rettegés
ben éljen. És milly erkölcsi szörnyetegek 
vannak az emberek között! kiknek erkölcsi 
nyavalyája szélűre ragad másokra is, és egy 
Sobri, ha el nem oltalik egy év alatt, egész 
sereget gyűjt magának. Minden, ki miatt 
más jó emberek’ élete ’s csendessége kocz- 
káztatik, elvesztette, ítéletem szerint, az 
élethez való jogát, ha soha nem akarna is 
arról lemondani. Kant is idegen a’ halálos 
büntetésektől; még is ezt mondja jogtudomá
nyában: „Hat jemand gemordet, so muss er 
sterben. Es giebt hier kein Surrogat zur Be
friedigung der Gerechtigkeit.“

Nem mondok sokat, ha azt állítom, hogy 
rögtönitéleteink’ eltörlése káros lenne magá
nak a’ nép’ e rkö l c sének .  Míg éjszakaine- 
rikai szerű fékházakat nem állítunk, nem lé
tesítünk honunkban — pedig nem addig, míg 
a’ felebb előadott akadályok állanak — ad
dig szükséges gonosz a’ vérpad, kínzó töm- 
löcz, verés és egyebek. Mert népnevelésünk’ 
mostani álláspontjában pórnépünk’ egy részé
nek a’ fékház nem nagy tartalék; sok pór 
nem sokat törődik rajta, ha ide befogatik, 
hol élelemmel, hajlékkal elláttatik. Ismered 
a’ törvény’ búvóhelyeit is, és hátulajtait, 
mellyek sok gonosztevőnek nyílt menedéket 
adnak. Egy olly álorczás] Proteus, mint Sob

ri , felette csökkenti a’ magyar bizodalmát és 
vendégszeretetet honunkban ,'hol szoros rend
őrség még nem lévén, egyedül a’ nyílt hom
lok ’s tisztes köntös az útlevél; az illy szép 
madarak, rontván a’ magyar emberséget, 
nem érdemlik egy óráig is hogy éljenek.

Felhordott egyéb okaid’— mellyek közt 
igen fontos a’ véritéletek’ jogtalansága — 
megfontolgatását akkorra hagyom, midőn té
ged karjaim közt ölelhetlek. Mit legjobban 
sajnálok,az, hogy Etelkéd’ testében ’s lelké
ben e’ kedvetlen történet nem jó benyomást 
okozott; hanem te is, ismerve gyenge idegeit, 
miért vitted őt e’ rémítő látvány’ helyére ? 
Míg ölelésedre repülhetek, addig olvasd meg 
figyelemmel ü  r t i s franczia írónak e’ tárgyban 
írt ezen. munkáját: „Necessité de la maintien 
de la peine de mórt, tant pour les crimes po- 
litiques, que pour les crimes privés.“ Annyit 
meggyőződésből mondhatok Urtis úrról, hogy 
noha ellenkeznek nézetei Guizot úréival: de 
azért tiszta emberszeretet lelkesítette ezen 
iró’ keblét is. Fogadd jobb kezemet, ’s ne 
felejtsd, hogy érted él hal igaz barátod De
zső.

Mletényi János.
m . t. t. 1. tag.

Canova* életéből. *)

Canova, a’ híres szobrász, tanulásait 
mint rézmetsző Volpatti’ házánál kezdé. — 
A’ félénk, ügyetlen ifjút nem kevéssé ijeszté 
el mindjárt első föllépése jövőbeli mesteré
nek házában,’s bátortalanságát az épen dol
gozó Volpatti’ viselete nem kicsinyíté. „Vá
rakozzál — mondá ez — mindjárt szólok ve
led.“ Canova az alatt a’ szoba’ tárgyait vizs- 
gálgatá ’s ezek közt legérdekesebbnek egy 
leánykát talála, ki a’ miivésznek épen ült. 
De nem ült ő , mint általános kifejezéssel 
mondánk, hanem állt, Jegyik lábával előre
lépve , félig visszahajtva fejét; az álarcz ’s 
tört pálcza kezében, Thaliának mutaták; ’s 
valóban a’ vidám, nyílt arcznak egy pajkos 
vonala, ’s egész lényének gyermeki vidorsá- 
ga, tökéletes ideáljává tevék a’víg Musának. 
Egy óráig álla mozdúlatlan e’ helyzetben; ’s

*) Sketches o f C o rfu , h istorical and dom estic; its scenery and 
natural productions ; in terspersed  w ith legends and tradi
tions. L o n d o n , i835 .
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az alatt a’bárgyú tanítványt titkos káröröm
mel szemlélteié. Egész boldog éltében egy 
helyen, illy nyugodtan, olly sokáig talán so
ha sem álla; de végre elveszté türelmét, ’s 
a’ félénk Canovának nem csekély csodáltára 
az öreg mivésznek nyakába hullt, ’s mondá: 
„Ma már nem többet, édes atyácskám; szí
vemből meguntam Thalia lenni; ’s ha csak
ugyan tovább akarsz dolgozni, fess mint al
vó nymphát." Volpatti ellökte ecsetét. ,Te 
makacs egy leány vagy — monda — de ha va
lóban elfáradtál, menj ’s nyúgodd ki magad’; 
— de várj egy perczig; szeretném, ha a’ haj 
végezve volna, mielőtt máskép’ fürtüzöd. — 
Hidd be Rafaelt.'

A’ leány kinyita egy ajtót, mellyen Ca- 
nova féltuczet ifjút fekpolczaik előtt láta ül
ni , ’s Morghen Rafaelt szólítá. A’ hívott 
belépe ; külsején semmi feltűnő nem mutat- 
kozék, egy pajkos tekintetet kivéve, mely- 
lyet mesterének leányára yete. A’ kép’ ^lé
be ült ’s az aranyhaj’ dolgozását folytató ; mi
alatt Volpatti a’ jövevényhez fordult, mintha 
jelenlétét csak most venné észre, ’s vele ta
nulmányairól szóla. A’ művész csakhamar 
átlátó Canova’ talentumát, ’s házához vévé, 
hol ez Rafaellel, kinek tanulóévei végokhoz 
közeledtek, barátságot szőve; bár a’két ifjú 
egészen hasonlatlan vala, mert Rafael’ mód
ja , férfiúi szépségének érzetében, épen olly 
szabad és kellemes, mint Canováé félénk ’s 
ügyetlen. Csak a’ mester tudta őt becsülni, 
’s gyakran, ha a’ tanítványok’ gúnyos tekin
tetét észrevevé ’s Canova’ dolgozásában új 
szépséget fedeze föl, mondá neki: „Föl se 
végy semmit, ez itt élni fog, ha a’ többiek 
rég elfeledtettek.“ — Volpatti kis időt áldo
zott tanítványinak, legfelebb két három órát 
naponként, de Canova és Rafael kegyenczei 
valónak, ’s mindig közelében lehettek. Ne
kik adaték meg a’ ritka kedvezés, néha Do
minica leányának szép arczát rajzolni vagy 
mintázni, ’s Rafael kimondá: csak ez teheti, 
hogy ő annyi időt fordít tanulmányira.

A’ két ifjú nem élhetett soká a’ gyö
nyörű leány’ körében, a’ nélkül, hogy iránta 
egyedül hideg csodálatot érzett volna; ők 
vágytársak lettek a’ szerelemben, vágytár
sak küzdésben hír után. Rafael édes szava
kat sugdosa a’ leánynak; de Canova, kinek 
érzete a’ helyes és illő iránt magasb vala, 
az atyához fordult. Volpatti maga határo

zatlan Vala; ő szerette az igénytelen, szerény 
Canovát, de azt is jól érzé, hogy Morghen’ 
személyessége inkább képes egy leányszív’ 
megnyerésére. „Kérjétek szerelmét — mondá 
végre — igényiek, szerelmetek leányom iránt 
egyenlő. Én egy versenyzést javaslok. Do
minica üljön mindkettőtöknek, fessétek mind
ketten, ’s ki azt jobban teszi, én egyezése
met annak adom.“

A’ két ifjú elégült vala e’ határozattal; 
Canova szerény bizalmat helyze tehetségébe, 
’s Rafaelnek különös okai valáhak biztosan 
remélni jó sikert. Dominica kiváná, festes
sék mint Erisicliton’ leánya, ki hogy atyja’ 
nyomorát könyítse, több alakokat veve föl, 
hogy többször eladhassa magát. Először mint 
rabnö adaték e l, ’s alig fizettetett meg a’ 
pénz, mint fejér galamb repült el. E’ föla
datban valami pajzánság vala, egészen egye
ző Dominica’ characterével. Az ő csintalan 
arcza, Erisichthon’ kéjelme ’s a’vevő’vágya’ 
közti ellenzet anyagot ada egy igen csinos 
darabra, mellyet Rafael, eltelve reménytől, 
használni akart.

De Canova iránt nem volt illy kedvező 
a’ leány, nem tudta az alak’ választását meg
határozni. Ma mint Proserpina, holnap mint 
Hehe akart festetni, ’s miután atyja kimon
dá, hogy a’ két kérőnek szabad játékot ’s 
egyenlő időt engedjen, vonalait olly gyak
ran változtató, most vígra, majd szomorúra, 
most szemeit hunyó be, majd ajkait csípte 
össze, hogy a’szegény Canova kétségbeesve 
lökte el ecsetét, ’s kjmondá, hogy a’ pro- 
teusi arczot festeni lehetetlen. — „Próbáid 
meg éjszaka!" sugá a’ remény, ’s Canova 
engede a’ sugallatnak. Az éj’ csendében visz- 
szahivá [emlékébe vonalait az annyiszor me
rengve csodált égi arcznak, és rajzola és tör
lőit , és ismét rajzola, mindig elégedetlen 
magával, míg műve mindig jobban közelíte 
az eredetihez. — Dominica az alatt üröm
mel látta jó sikerét cselének, ’s Volpatti, ki 
Canova iránt titkos vonzalmat érze, fejrázva 
mondá: „így nem megy az, Antonio; még 
egyszer próbálnod kell."

A’ határzott napon a’ két kép közitélet- 
re kitéteték, egymás mellé, sűrű függöny alá, 
míg a’ római müértők összegyűltek. — vég
re a’ terem telve volt. Volpatti, Canova és 
Morghen együtt álltak; ez tökéletes bizalom’ 
vonalaival arczán, mellyet belé vágytársa’
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csekélybecslése önte ; Canova olly félelem
ben, millyet hírvágy egyedül nem költhete. 
A’ függöny végre felgördült. Egy oldalon 
Erisichthon’ lyánya tiinék föl, gazdag ruhá
zatban , kezét a’ vevőnek nyújtva, de bizo
nyos szabadulásában gúnyos tekintettel. Má
sikon Dominica szerény lepelben álla, virág- 
füzérrel karán. A’ szerető , kezének müvére 
önszíve’ tisztaságát önté á t ; a’ kép a’ sze
rénységnek kimondliatlan kifejezésével pil
lanta le , melly minden jelenlévő’ hódolatát 
kivívá. Volpatti keblére szorítá Canovát „Te 
voltál iránta igazságos, te egyedül! “ rnondá. 
Az egész gyülekezet egyezett az atya’ véle
ményében , ’s azt egy öreg művész e’ sza
vakkal liatározá e l: „Morghen Volpattinak 
lyányát mint rabnüt festé, Canova istennővé 
emelte! “

De midőn Volpatti leányának Canovát, 
mint jövőbeli férjét, bemutatá, elhalványo- 
dának a’ leány’ arczaí, szemeit könyűk töl
ték el, mélyen sebzők a’ szerető’ szivét. — 
De Dominica csakhamar nyúgodtabb leve, 
’s azóta Canova ellen semmi idegenséget 
nem mutata, mert szerette atyját, ’s ellia- 
tárzá megtenni akaratát. Csak egyszer en- 
gede sebesült szíve’ érzelmeinek — menyek- 
zője’ előestéjén. A’ ház megett a’ verandah- 
ban iile ő , Rafael fölébe hajolva, mert any- 
nyira kéré ez útósó összejövetelt, hogy es- 
dését meg nem tagadható. „Ha az , kinek te 
föláldoztatol, Dominica, — rnondá Rafael — 
nem volna olly paraszlgubó, kevésbbé fájlal
nálak.“ , Ah! — feleíe a’ leány — ha nem 
olly keményen neveznéd is öt, még is sok 
volna benne a’ becsmerleni való. Atyám 
mondja, hogy ő ügyes ; én akarnám, hogy 
kevésbbé lenne az , ’s inkább hozzád hasonló, 
Rafael. Nem szólhat velem, hogy ne dadog
jon, ’s ha szerelmesen néz rám, úgy tetszik 
előttem, mint egy macska, melly két napi 
bojt után egy egérre kacsingat.' — „Te igen 
engedékeny vagy iránta , Dominica ; mért 
nem mondod ki egyenesen , hogy ő egy gu- 
bó , kit te nem szenvedhetsz ? “ — ,Nem, Mor
ghen, az atyám’ akarata, ’s azt, kiért én e- 
gyedül élek, soha ne keserítse gyermeke. 
Engedelmeskedni akarok neki ; soha ne tud
ja meg Antonio, hogy’ gondolkozom róla, ’s 
ha neje leendek, megteszek mindent, a’ mit

csak lehet, hogy tetszését megnyerjem. Ah, 
mert ügyetlenebb az ő viselete , mint azon 
varga legényé, ki amott a’ kerteleten áll, ’s 
komornánmak udvarolhat! Mondják, hogy 
Canova bassanói paraszt; ah , mért nem ma
radt a z ! ‘ —

„Bár azt tévé — mondá a’ képzelt varga
legény, visszafordulva ’s leemelve a’ lehaj
tott süveget, melly alól Canova’ vonásai tü- 
nének ki — nem érzette volna a’ mély sér
vet, attól kigúnyoltatni, ki neki kedvesb éle
ténél! És még is, Dominica, én nem gyű
löllek téged, mert jó az, hogy megtudám 
gondolkozásod’, míg ideje volt. Nyújtsd ne
kem kezed , jelül, hogy megbocsátok. Le
gyetek boldogok — mondá, kezöket összeté- 
ve — minden gyűlöletnek vége; éljetek bol
dogul ! “

,Morghen, — mondá a’ csodálkozó leány, 
utána nézve az elsietőnek — tetted volna te 
ezt?* De Antonio, hogy a’leányt atyja’lob- 
banásaitól megmentse , az elválás’ egész okát 
magára vévé. Megváltoztatá tervét , mondá, 
’s szobrász akar lenni, ’s mivel e’ művészet 
a’ legkomolyabb stúdiumot kívánja , abban 
egy nő csak akadályozná: azért házasodni 
soha nem akar, hanem magát egészen művé
szetének szenteli. Müvei legyenek gyerme
kei , ’s nevét a’ maradékra azok vigyék át.

Volpatti komoly ellenzéseket teve, mert 
ő tudta Canova’ becsét érzeni. „Én tudom 
gondolatodat — mondá — te azt hiszed, hogy 
leányom nem szenvedhet; de hidd nekem, 
hogy az ckak leányi félénkség, mellyet az 
idő meggyőzend.“ A’ kisértés erős vala, de 
Canovát meg nem rendítheté. Az elválás 
megtörtént, Volpatti’ részéről nem boszúság 
nélkül, mert ő az ifjút szívből szereié. A’ 
menyekző után fölfedé ipának Rafael a’ do
log’ valódi folyamatát; de most késő vala 
már a’ leányt korholni. „Dominica — mon
dá Volpatti — te nem tudod, milly nemes 
szívet vetél meg. Ha hallottad volna őt, mi
dőn mondá: „„Mester, ha ön engem szeret, 
ha szolgálatim ön előtt valami beesüek, mu
tassa meg azzal, teljesítse fő Óhajtásomat, 
’s tegye boldoggá leányát ’s Rafaelt!“ “ ha 
ezt haliad, bizonyosan nem mondtál volna le 
ró la! “

K a z i n c z y  d a b  o r .

jfjr* Az Athenaeum és Figyelmező’ hivatala sz. György’ napján a’ Kalap-utczába, gróf Fes-
tetics-liázba, 376. sz., első emeletbe, tétetik által.___________ ___________ ______ _

Kyomatik Iluilúii, ft’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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K a z in c z y *

A? fordításokról.

Goethe , „West-östlicher Divan“ czimű 
fordításához ragasztott jegyzései ’s magyará
zatai között a’ fordításokról ezeket mondja:

Fordítás háromféle van. Az első ben
nünket saját értelmünkhöz mérve ismertet meg 
a’ külfölddel; az egyszerű prózai fordítás 
erre legalkahnasb, mert az által, hogy a’ pró
za a’ költői műnek minden sajátságait egé
szen elmellőzi ’s még a’ költői enthusiasmust 
is közönséges vízlapályig vonja le , kezdet
ben a’ legjobb szolgálatot teszi; mivel ben
nünket az idegen jelességekkel saját nemzeti 
itthoniságunkban, mindennapi életünkben lep 
meg, és a’ nélkül, hogy tudnék, mi lel, egy 
magasabb hangulatot kölcsönöz, ’s valódilag 
épít bennünket. Hlyen hatása lesz örökké 
Luther (németre fordított) Bibliájának.

Ha a’ Nibelungen mindjárt alkalmas pró
zára fordíttatván, nép’ könyvévé bélyegeztetik, 
sok nyereség lett volt volna belőle ’s ama’ 
különös , komoly, mogorva, rémletes lovag
szellem a’ maga egész erejével megnyerte 
volna tetszésünket. Kell-e ezt még most is 
tenni, ’s tanácsos-e, azok fogják legjobban

megítélni, kik ezen régiségekkeli fogla
latosságra magokat elliatárzottabban reá 
Szánták.

Erre egy második időszak következik, 
hol az ember magát ugyan a’ külföld’ körül
ményeibe helyezni, de sajátképen csak ide
gen értelmet magáévá tenni, ’s ezt önnön ér
telmében visszaadni iigyekszik. Ezen időt a’ 
szó’ legtisztább értelmében paródiáinak le
hetne nevezni. Nagyobb részint szellemdús 
emberek azok, kik magokat illy munkára meg
hívottaknak érzik. A’ francziák ezen módot 
használják minden költői mű’ fordításánál; 
Delille’ fordításaiban százonként lehet rajok 
példát lelni. A’ franczia a’ mint az idegen 
szavakat ejti, úgy bánik az érzésekkel, gon
dolatokkal , sőt tárgyakkal is ; ő minden ide
gen terméknek egy surrogatumát kívánja, 
melly saját földén és telkén termett.

Wieland’ fordításai ezen osztályhoz tar
tozók. Neki is egy sajátságos értelmi és iz- 
lési érzéke volt, mellyel a’ régiekhez és kül
földhöz csak annyiban közelített, mennyiben 
illendőnek hitte. E’ derék férfiú a’ maga’ ko
ra’képviselőjének nézethetik. Neki rendkívü
li hatása volt, a’ mennyiben épen az, a’ mit 
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vélt, ’s a’ mint macáévá tette, és közié, kor
társainak is kellő és élilelliető volt.

Minthogy azonban sem tökéletesben, sem 
pedig- tükélytelenben, nem maradhat az ember 
sokáio-, hanem eg-yik változásnak követnie 
kell a’ másikat, meg-értünk egy harmadik 
időszakot i s , mellyet a’ legfőbbnek és leg
utolsónak lehet nevezni, azt t. i. hol az em
ber a’ fordítást az eredetivel ugyanazonná 
(identisch) akarja tenni, úgy, hogy ne egyik 
a’ másikért, hanem a’ másik’ helyét teljesen 
kipótolva, álljon.

Ezen mód eleintén a’ legnagyobb ellen
szegülést támasztotta , mert a’ fordító, ki ma
gát szilárdan az eredetihez köti, kevésbbé 
vagy jobban a’ maga nemzetének eredetiséget 
tagadja meg ’s így egy harmadik támad, melly- 
hez a’ sokaság’ ízlésének még művelődnie kell.

A’ soha eléggé nem becsülhető Vosz 
eleintén nem elégíthette ki a’ közönséget, 
míg csak az magát ezen módba bele nem al
kalmazó , bele nem szoktatta. Ki azonban 
jelenleg áttekinti, mi történt, micsoda for- 
gékonyság jött a’ németek közé, melly rhe- 
tori, rhythmical, metricai hasznok vannak a’ 
szellemdús talentummal bíró ifjú előtt, mi
ként vezettetnek fel közöttünk kétszeresen és 
háromszorosan, németekké változott idegenek 
gyanánt Ariost és Tasso, Shakespear és Calde
ron, az remélheti, hogy a’literatura’történetei 
őszintén meg fogják mondani, ki törte legyen 
meg annyi akadályok közt ezen utat először,

Hammer’ dolgozásai is hasonló bánás
módra mutatnak a’ keleti műveknél, hol fő- 
képen a’ külső formához közeledés ajánlatos. 
Melly végtelenül jobban mutatkoznakFirdusi’ 
fordításainak némelly helyei, imént nevezett 
barátunktól, mint azon átdolgozóé, kitől né
melyeket a’ „Fundgruben** czínuí gyűjte
ményben olvashatni. Ezen módját egy költő’ 
átdolgozásának a’ legszomorúbb tévedésnek 
tartjuk, mellyet szorgalmas, ’s egyébiránt 
illy nemű munkára termett, fordító választhata.

Minthogy azonban ezen három időszak 
magát minden literaturában ismétli és válto
gatja, sőt a’ bánásmódok egy időben is gya
koroltathatnak ; most a’ Scliahnamek’ és Ni- 
sami’ munkáinak egy prózai fordítása még 
mindig a’ maga’ helyén volna, Az egy futó
lagos, a’ fő értelmet kizáró olvasatra hasz
náltatott , Órvendénk a’ történetin, a’ mesé
sen ’s általában azon, a’ mi ethieai, ’s min

dig közelebbről ismerkedénk meg az érzc- 
ménnyel és gondolkodásmóddal, míg végre 
velők teljesen öszveharátkozhatánk!

Emlékezzünk azon nagy tetszésre , mel
lyel mi németek Sakontalának egy illy for
dítását fogadtuk ’s a’ szerencsét, mellyet teve, 
azon közönséges prózának kell tulajdoníta
nunk, mellybe a’ költemény felolvasztatott. 
De most a’ maga idején volna egy harmadik 
nemű fordítást adnunk, melly az eredeti’ kü
lönféle dialectusainak, rhytmicai, metricai, 
és prózai szólásmódjainak megfelelne'’s ne
künk a’ költeményt a’ maga egész sajátságá
ban újra kedvessé és itthonivá tenné. ’S 
minthogy Parisban ezen örök műnek egy 
kézirata van meg, ezen munkával egy ott la
kó német magának előttünk halhatatlan ér
demet szerezhetne.

A’ felhőkövet Megadliutának angol for
dítója szinte nagy becsnltetést érdemel, mert 
egy illy munka’ első ismerése időszakaszt 
csinál életünkben. De az ő fordítása saját
képen a’második időszakba való; paraplrras- 
ticus és pótló, öt lábú jambusokkal hízelke
dik az éjszaki fülnek ’s érzéknek. Ellenben 
a’ mi Kosegarteniinknek köszönök néhány 
verset közvetlen az eredeti nyelvből, mely- 
lyek mindjárt más értelmet adnak. Ezen fölííl 
az angol motívumok átváltoztatását engedett 
magának, mellyeket a’ gyakorlott aestheti- 
cai szem azonnal fölfedez és rosszal.

Miért neveztük legyen a’ harmadik idő
szakot egyszersmind utolsónak, kevéssel meg
magyarázzuk. Olly fordítás, melly magát az 
eredetivel ugyanazonná iigyekszik tenni, vég
tére az interlinearis fordításhoz közeledik, ’s 
nagyon megkönnyíti az eredetinek értelmét, 
ez által fölvezettetünk az alap szöveghez 
(textus), sőt vitetünk,’s így végtére az egész 
kör bezáródik, mellyben az idegennek és ho
ninak , ismertnek ’s nem ismertnek egymás
hoz közeledése mozog.

Miket itt Goethe a’ fordítási művészet
ről olly jól ’s elvek’ tekintetében kimerítőleg 
mond, az a’ német nemzet’ találmánya,’s va
lamint az, úgy gyakorlatilag is ő űzi azt leg
szerencsésebben, ’s a’ legnagyobb remeke
ket e’ nemben nálok láthatni: de rajtok e’ 
tekintetben a’ nyelv is sokat könnyít. Mi ma
gyarok nehezen leszünk valaha olly fordítók 
mint ők, mert egyebet nem említvén, meg-
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jegyzésre méltó csak az is, hogy nyelvünk’ 
természeténél fogva szavaink csaknem min
den változatnál egyegy szótaggal neveked- 
nek, mi a’ legszebb szót is alkalmatlanná és 
rúttá teszi, ’s péld. a’ jól hangzó s z e r e n 
c s e  fölnevekszik s z e r e n c s é t l e n s é g e k -  
n e k-k é. Mit a’ németek a’ fordítási művészet 
iránt tudnak, nálunk sem egészen új már. 
Az enyészhetetlen érdemű Kazinczy régen 
szóba hozta azt, csakhogy az eszme még 
mindeddig nem foganszott meg közöttünk, ’s 
fordítóink többnyire csak a’ Goethe által osz
tályzott első időszakba számítandók. Maga 
Kazinczy, a’ sok tekintetekben legjelesebb 
magyar stilista-müvész, a’ régi classicusok’ 
fordításában nem volt eléggé szerencsés, leg
alább Sallust — minden nagy becse mellett 
is — nem az a’ maga nemében, a’ mi Mar- 
montel és Bouflers a’ magáéban. De az igaz
ságos nem hagyandja fontolat nélkül a’ fel
adatok’ különbségét ’s ítéletében az úttörőt 
megválasztja attól, ki már maga előtt nyomo
kat lel. Kölcsey talán az egyetlenegy kö
zöttünk, ki az Ilias’ elkezdett fordításával re
ményekre ébreszte, hogy ha tehetségek szor
galommal és munkatürödelemmel párosodnak, 
’s a’ nyelv’ kincsei nem hagyatnak sok figye
lem ’s használat nélkül, a’ harmadik időszak
ba eljutás, habár nem olly szerencsével is 
mint a’ németeknél, legalább egészen lehetet
len nem lesz. Erre azonban törekedniük kellene 
azoknak, kikben erő van, mert ha mindennek 
könnyebb oldalát vesszük, lehetetlen, hogy 
tülekedéseink nevezetes sikert hozhassanak 
elő. Jta jsa .

St. Gátién.
I.

Nem messze azon helyhez, hol Német
ország’ legnagyobb folyama, a’hatalmas Raj
na, a’ Bodenseebe omlik, kelt által a’ folya
mon egy, talán tízezerből álló, magyar sereg. 
Az idő az ágosta’Wiadal után volt, hol a’ ro
hanó magyarok’ nyilzápora tönkre tévé az 
ellenök támadt német hatalmat, ’s igy Zoltán 
fejedelmünk’ uralkodásának elején.

A’ csapat túl a’ folyamon három részre 
oszlott, ’s a’ középső , mellyet mi követünk, 
rövid lovaglás után, egy magas és szűk völgy
be érkezett, mellyen a’Steinach hegyi folyam 
zúga keresztül. Közepén egy hegy emelke- 
dék, ormán az oily hires st. galleni klastrom-

mal; alatta néhány ház épült, eleinte csupán 
szálláséi szolgálandó a’ számos búcsújáró
nak, de később, állandó lakosokat nyervén, a’ 
most olly viruló st. Gallen’ városa támadt be
lőlük. Történetünk’ idején a’ házak már meg
lehetős számmal és csínnal valának építve, 
ámbár még városnak nem lehete őket nevez
ni. A’ klastrom maga sz. Benedek’ szerzetéé 
volt, ’s már a’ hatodik században épült, ne
vét sz. Gál apát’ tiszteletére nyervén, kinek 
holttetemei falaiban nyugodtak. Építve még 
azon a’ gotli Ízlést előző modorban volt, ment 
ugyan a’ számtalan sok czifraságtól, de 
erős kőtömegei, ívei és oszlopai által még 
is hasonló valamennyire a’ gotli épiiletekhez- 
Szemben a’ monostorral egy más domb fe
küdt, ’s ennek egy kiálló szikláján vár, vagy 
is inkább erősen körül falazott torony, melly 
a’ dombbal együtt F r e u d e n b e r g  nevet vi
selt. A’ völgyet magas erdős hegyek zárák 
körül, túl rajtok jéghavasok emelék talán 
még világunk’ első jegével és havával tün
döklő fejeiket. A’ völgy elhagyott vala, mert 
a’ házakban élő lény nem mutatkozék, ’s a’ 
freudenbergi vár keményen el vala zárva, és 
hida fölvonva; alkalmasint az iszonyú ma
gyarok’ híre rettenté el lakóikat. Csak a’ 
klastrom’ kapui valának nyitva, ’s innen lépe 
ki két szerzetes, egyenesen a’ közelgő ma
gyarok felé tartva.

„Isten és szent kegyelme veletek!“ mon- 
dá az első barát a’ magyarokhoz elég kö
zel érvén.

,Hogy a’ magyarok’ istene áldjon meg, 
hol tanultál magyarul?“ kérdé az előcsapat’ 
vezére.

,,Több évig fogoly valék nálatok, de 
uram, minthogy minden magyar büszke és 
nagylelkű, szabadon bocsátottak, haza tértem 
tehát, a’ szerzetbe állottam, ’s már megle
hetős ideje hogy ezen klastrombán vagyok; 
de mindig édesen emlékezem vissza a’nemes 
magyarokra, kik között mint rab is boldo- 
gúl éltem!“ Viszonozá inkább nyíltan és ud
variasan, mint mély alázatossággal a’ barát.

,Pajtások ! — monda a’ csapat’ vezére, 
seregéhez fordulva, — a’ dicsőséges Árpád
ra ! ez a’ barát talpig ember, niég az idegen 
földön is hogy dicséri a’ magyart.“

„Jól megtanult magyaréi, a’ ki párája 
van! Jegyzé meg egy az elsők közül. — Úgy
tetszik, láttam is őt a’ Tiszánál.“

32*
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,Ott valók mint fogoly/ Feleié a* karát, 
„ügy elhiszem, hogy boldogabból éltél 

azon áldott síkon, mint ezen hegyes völgyes 
német földön, mellyet az isten buzogányá
val vert olly görcsössé, ’s haragjában csak 
azért teremtett, hogy legyen a’ becsületes 
magyar embernek hol törni ki nyakát. Hi
szen ti talán kőporból sütitek a’ kenyeret és 
jéggel sózzátok meg; mert ha van ollyan 
ekevas, melly ezt a’ földet csak felkarczolja 
is, kardot csináltatok belőle, tudom azzal egy 
csapásra hosszába ’s lovastól ketté hasítanék 
egy németet.“ Szóla egy magyar.

.Hiszen azt mindenki látja, hogy szegény 
a’ mi földünk a’ Tisza, Duna’ gazdag part
jaihoz képest, de azért a’ mit szegény klas- 
tromunk adhat, azzal parancsoljatok, minden 
a’ tiétek/ Feleié a’ barát.

„ 'jzt tudjuk a’ nélkül is — vága be
szédébe a’ vezér — de többi társaid is ki
jöhettek volna elfogadásunkra.“

,Uram, bocsásd meg esztelenségöket, 
hisz’ magatok tudjátok milly isszonyuknak 
fest titeket a’ h ir, azok hittek a’ csacska- 
ságnak, ’s elszaladtak, eleget biztatóm ugyan 
őket, hogy ne féljenek, mert a’ magyarok
nál nincs nemesebb ember, de nem használt, 
a’ félelem elvette eszöket/ — Mentegetőzék 
a’ szerzetes.

„Vigye hát őket a’ forgó szél, ’s ker
gesse a’ zivatar, hogy az isten mennykővel 
bélelné meg csuklyájokat, hát gyilkosoknak 
tartják a’ magyarokat?“

,Nem, — de hogy’ ne féljen egy jámbor 
szerzetes olly iszonyú bajnokok előtt, kik 
még Németország’ lovagait is eltiporták/ 
Szakasztá félbe a’ vezér’ beszédét a’ szerze
tes, ki azonban az akadályozó hizelgést lát
szólag jó névén vévé, ’s így folytató szavait.

,,’S társaid tudom üresen el nem men
tek , csak elvitték magokkal a’ templom’ 
kincseit?“

.Mondtam ugyan, hogy ne tegyék azt, 
mert én egy magyar had előtt, ha gazdag 
volnék, kitárnám minden kincseimet, ’s tudom 
ott biztosabb helyen volna, mint ezen zár 
alatt; de apátunk nem így gondolkodók, ’s 
elviteté csekély gazdagságunkat/Hangzók a’ 
szerzetes’ válasza.

„Téged kellene apáttá tenni; — viszo
nozó a’ magyar, mert illy becsületes néme
tet nem láttam. De hát ennivalótok sincsen ?“

,Oh az van akár mennyi, minden táraink 
és pinczénk nyíltan állanak, vigyetek el min
dent/ ’S ezt mondván a’ szerzetes a’ klas- 
trom felé fordult, a’ magyarokat maga után 
hívón. Ezek leszálltak lovaikról, ’s nemsoká
ra tömérdek eledelt hordának a’ völgybe ma
gok’ és lovaik’ számára.

II.
Az egész had letelepedék a’ völgyben ; 

lovaik részint ki pányvázva, részint szabadon 
eresztve majd legeltek, majd a’ klastrom’ 
abrakát és szénáját emészték. A’ lovasok nagy 
körökbe ültek ’s magasan lobogó tiizeknél 
bográcsokban és üstökben készítek ételeiket, 
részint a’ monostor’ táraiból, részint saját ra
gadományokból. Hol fegyverzörgés, hol a’ 
lovak’ liajhászása és nyerítése, majd víg zaj, 
majd harsány hadi- ’s néha inkább tüzes mint 
epedő szerelemdal, egy nagy lármává változ
tatók a’ levegőt.

A’ csapat’ közepén, egy elkülönözve fog
lalt helyen, fényesebb ruházatú személyek’ 
bár nem csendesebb, de még is nemesebb vi
seleté nyilván mutató, hogy itt a’ vezérek 
szállottak meg, ’s köztök vala a’ két sz. gá- 
li barát is.

„Mi a’ neved derék szerzetes ?“ kérdé a’ 
vezér az első barátot.

.Engelbert/ Feleié ez.
„Hát társadé ? mert az is különös le

gény lehet, hogy maradni mert.“ Folytató a’ 
magyar.

,Őt Hildegárnak híják, de előre kérlek, 
ne boszankodjatok, ha valamit tenne, mi talán 
sértőnek vagy épen gúnynak tetszenék előt
tetek ; mert tébolyodott eszű, évek óta őrült/ 
Viszonozó Engelbert.

„Őrült a’ szegény!“ Mondák mély szá
nakozással, Hildegárra tekintve a’ magyarok, 
de ez, alkalmasint másra magyarázva a’ rá 
fordított figyelmet, keresztet vete ’s egy 
gonosz kísértet ’s az örtffftf’ incselkedései el
len intézett imádságot mormoga el hallhatón 
szomszédainak. Ezen körülmény még inkább 
neveié a’ magyarok’ szánakozását, sőt a’ 
tiszteletnek azon színét látszék magára ven
ni , melly a’ keleti népeknél ma is szokásban 
van, azon véleménynél fogva, melly őrültekben 
inkább valami különös’s talán magosabb nemű, 
mint elnyomorult lényt láttat, ’s melly ezen sze
rencsétleneket majdnem vallási tisztelet' tár-
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gyáva teszi, ollyképen mint egy elgyengült 
ősapát családjának ifjabb tagjai előtt.

„Hagyjátok szegényt kényére.“ — Mon
ttá a’ vezér társainak. — Mi pedig vigadjunk. 
Engelbert kátyú, ide azzal a’ klastrom’ korá
val , jónak kell lenni, mert ösmerem már a’ 
papok’ pinczéjét.

.Rlieineki termés, e’ vidéken leghíresebb.' 
Viszonozá a’szerzetes, és átadá a’ teli edényt, 
melly sekesen körzé ke a’ szomjas hadfiakat

„Gyenge ital kiz ez ’s jokkan esketik 
egy litánia-éneklés, mint egy csata vagy egy 
hosszú lovaglás után.“ Jegyzé meg egy magyar.

így folyt el zajos vígság között az idő, 
’s az ifjak egy zengő hadi dalt énekeltek. 
Engelbert, kinek jól betanult szerepéken fe
küdt, mindent tenni a’ nagylelkű, de könnyen 
hoszantliató ellenséggel, ’s a’ közös vigság- 
tól is elragadtatva, harsány teli hanggal zen
gett közökbe. Hildegár nem érté ugyan az 
idegen éneket; de mivel pogányoktól szár
mazott , nem képzellieté másnak, mint a’ meg
testesült sátán’ müvének, mellyet a’ jámbor 
keresztény lelkek’ megrontására készít, ’s 
óvólag ezen szörnyű veszély ellen, egy han
gos „misererét“ zenge a’ lándsa-zürgést és 
kardrohogást harsogó ének közé. A’ magya
rokat nem csak nem hoszantá vigalmuk’ meg
zavarása ; sőt mint észrevevék, hogy Hilde
gár énekel, részint szánakozva, részint bá
mulva, figyelmezének az értlietlen szavakra, 
mint a’ lélek majdnem természet feletti ki
törésére. Engelbert ezen hirtelen elnémulást 
haragnak tulajdonitá, mellyet őrült társának 
idétlen éneke szült, ’s hallgatásra inté Hil- 
degárt; de több magyarok visszatarták, ’s 
folytatásra kiztaták az éneklőt, mi azonban 
szükséges sem vala, mert ez már társát is 
a’ sátán’ körmei között vélvén, torkának min
den erejét megfeszité, mintha veszélyben for
gó barátjáért is énekelne; ’s igy folytatá 
zsoltárát, míg rekedség és fáradság el nem 
némíták.

„Ki lakik azon fecske-fészekben ott szem
ben a’ monostorral ?“ kérdé egy magyar.

,Az a’ freudenbergi vár, laka klastro- 
munk’ hadi ereje’ parancsnokának, a’ nemes 
Freudenbergi Eberhard lovagnak ; ki dicse
kedni szokott, hogy jobb őre monostorunk
nak, mint ott a’ tornyunk’ ormán ragyogó ka
kas ; de most alkalmasint futó társaimat őr
zeni maga is ellülaní, csak azt sajnálva, hogy

a’ klastrom’ borát itt kell hagynia/ Feleié a’ 
szerzetes.

,Én anyámnak valami különös ajándékot 
Ígértem liozni a’ német földről, már rég tö
röm fejemet rajta, mit vigyek ; most jut eszem
be, szegény nagyon szereti az apró marhát, 
azon szépen csinált kakason örvendeni fog.' 
Szólamlék meg egy ifjú, ki eddig észrevét
lenül és hátrább állott. Egy sugár alak, nyú
lánk testéből ügyesség mutatkozék, ’s tüzes 
szemeiből bátorság villoga. Előbbre lépett 
beszéde között, ’s a’ barát csodálkozva pil
lanta rá, ’s le akará furcsa szándékáról be
szélni.

,,A’ kakas nem arany, csak hitvány réz, 
’s leliozása élet-veszélybe kerülne.“

,Nem arany? miattad, mert nemzetün
ket úgy tiszteled, a’ klastrom illetetlen ma
rad, ’s ha arany volna nem vinném el, de 
mivel csak réz, nem nagy károtok lesz vele, 
’s valahányszor a’ toronyra néztek, emlékez
ni fogtok azon magyarra, ki csúcsáramért 
mászni.' Ariszonozá az ifjú ’s a’ klastrom felé 
indult, midőn egy öregebb magyar’ szava 
tartá föl.

„Csantavér! — ’s te kész lennél illy cse
kélységért koczkára tenni éltedet ?“

,Egy igazi dalia még egy német torony
tól sem ijed meg; sok német lovagot a’ por
ba vertem már, ki egy vas toronyhoz hason
lított roppant paripáján.' Volt az ifjú felelete 
’s a’ barátot vezetőül híva, ment; társai pe
dig makacsságát ismervén , nem is iigyekez- 
tek őt tovább visszatartani, tudván, hogy min
den törekvésük liiában leend.

Csantavér azonban Engelberttel a’ klas
tromba ért, ’s a’ toronyba vezetteté magát, 
míg annak utolsó ablakához értek; itt kitekin- 
te az ifjú, gondosan megvizsgálá az épület’ 
minden szegletét ’s kiálló csúcsait , és egy 
párkányt megragadva, kiveté magát, ’s bá
mulandó ügyességgel minden követ használva, 
csak hamar a’ torony’ ormára jutott, ’s meg- 
ragadá a’réz kakast. Engelbert hüledezve né
zett utána az ablakon ; a’ magy arok hallgatva 
csodálák bajtársok’ merészségét, ’s csak Hil
degár imádkozék fenn hangon bosszúért sz. 
Gál’ kakasának illy megsértéséért, ’s buzgósá- 
ga nem is maradt foganatban; mert Csanta
vér, a’ kéményen álló kakas’ letörésében ma
gát igen megerőltetvén, elveszté a’ súlyegyent, 
’s társai’ nagy ijedésére lecsúszott veszedel



254

mes helyéről; iigyekezék ugyan magját fel
tartóztatni az épület’ minden kiállásain, de 
testének súlyát tökké feinem tarthatá, ’s csak 
hamar a’ csúcsos fedezetnek egy mélységébe 
esett, hol társai előtt látliatlan lön. Többen, 
kik közel állának a’ templomhoz, segítségre 
siettek, ’s a’ mennyire lehetett a’falra mász
tak, Csantavér nevét kiálták, de az ifjú nem 
felelt, ’s egyik, ki szerencsésen liozzáig ju
tott, vérbe borulva és élet nélkül leié a’ vak
merőt. Levinni készült a’ holttettemet, miden 
a’ völgyben hirtelen zaj támadt, a’ magyarok 
fegyvert ragadtak, ’s lovaikra veték mago
kat. A’ többi csapatoktól t. i, egy hírnök ér- 
kezék, jelentvén, hogy nem nagy távolságban 
egy ellenséges had mutatja magát, ’s azért 
a’ legsebesebb indulásra parancsot hozott a’ 
st. Gallennél táborozó magyaroknak, kik is 
csoda hamarsággal készen valónak az elő
nyomulásra , ’s kénytelenek a’ klastrom körül 
állók is , a’ nélkül is már bizonyosak társok’ 
halála felül, útnak eredni. A’ zaj elfelejteté 
Csantavér’ holttestét, ’s az a’ templom’ fede
zetén maradt. Engelbert búcsút veve az elme. 
nőktől, míg Hildegár az égnek villámait imád
kozta le rajok, ’s kevés idő alatt az egész 
had távozó félben volt, kivévén Csantavér’ lo
vát, melly urát keresve nyargalt szét a’völgy
ben, majd megállott hangosan nyerítve, mintha 
lovagát liíná, ’s tüstént elcsendült, füleit he- 
gyezé , ’s figyelmezett, mintegy várva urának 
felelő és hívó szózatára vagy füttyentésére, 
de azt magát nem hallhatván türelmetlen ka
páló a’ földet, mig a’ tárogatók’ hangja fel- 
költvén bátorságát, magasra emelt fejjel ira
madott a’ távozó had után,’s rendbontva vág
tatott a’ hosszú sorok között, de urát ott sem 
lelvén, olly sebesen mint jött, rohant vissza 
a’ monostor felé, merre urát utoljára távozni 
látta, ’s kiszakasztá magát azok’kezéből,kik 
erőszakkal vissza akarók tartani. Le ’s fel 
nyargalt a’klastrom’ falainak hosszában, majd 
a’ távozók felé fordítva fejét, nyerített, mint
ha mondani akarná, hogy reá ’s urára vára
kozzanak, ’s csupán ezen szép büszke állat 
maradt hű elveszett urához. A’ két szerzetes, 
eltűnvén egy szoros útban a’ magyarok, a’ 
klastromba tért,’s az őrült Hildegár gyanúsan 
tekinte a’ lóra, mellyet nyargalásaiban egy 
ördög által űzetve képzelt.

III.
A’ két szerzetes, örvendve klastromok’

könnyű menekvésen, békén az épületben ma
radt, míg alkonyat felé egy zaj újra kiliivá 
őket. Hildegár, sőt maga Engelbert is, ismét 
magyarokat vélt jőni, de alig értek a’ kapu
hoz , ’s már szemközt jövének velők megfu
tamodott társaik. Ezek a’ hegyekben rejték el 
magokat, a’ hirtelen jölrő magyarok előtt, ’s 
onnan látván távozásokat, midőn már őket 
elég messzeségben vélték, vissza tértek, cso
dálkozva klastromok’ ép állapotján. Elül egy 
testes öreg férfi ment, lihegve a’ kiállott fé
lelem, és szokatlan gyaloglás miatt, ez az 
apát vala. Oldalán, mély tiszteletnek jeleivel, 
egy testére hasonló terjedelmű úr ballagott, 
de öltözete nem a’ szerzeté, hanem egy német 
lovagé vala, ’s bár, mint mondtuk a’ két test 
bizottságra vetekedék, de birtokosain más ha
sonlat alig vala észrevehető. Ugyan is az 
apát arczát lialványnyá tevék ijedség és féle
lem , ellenben a’ lovagét a’ bornak bő hasz
nálása annyira megpirósítá, hogy rubinjain 
még a’ halál’ sárgasága is nehezen verhetett 
volna keresztül, ’s a’ lovag legalább külsején 
félelmet nem mutata, de ez annál inkább dü
höngött belsejében. Karján egy szép sugár 
leány függött, ’s gesztenyeszín haja egy kis 
rendetlenségben omlott el arczain, ’s be ár- 
nyazá a’ tiszta kék szemeket; képét halovány- 
ság futá el ’s tagjain a’ félelem reszkete át, 
’s csak remegve követé apját — mert ez va
la a’ lovag. Utánok több szerzetes ’s néhány 
szolga és fegyveres , mind a’ klastrom embe
rei , jöttek.

„Az ur’ áldása reánk!“ — Mondó az apát 
Engelbertet meglátva  ̂— „Vége-e a’ vesze
delemnek ?“

.Legalább egy időre, vagy ha isten’ aka
ratja , végképen.4 Feleié a’kérdezett.

„Az úr próbára méltányla bennünket, és 
szent malasztjával tisztán jövénk ki a’ ve
szedelemből. Engelbert atyát a’ sátán ugyan 
már környezé ’s pogány dalokat zengete vele 
zsoltáraink helyett; de én megkettőztetém 
buzgalmomat, és sz. Gál meghallgató könyör
gésemet, eloltá a’ pogányok’ vérszomját, ’s 
megmenté a’ pokol’ mélysége felett lebegő 
társomat, ’s lezuzta a’ gonoszlelkii pogányt, 
ki templomának tornyát megfertőzteté.“ Mon- 
dá Hildegár, bár az őrült’ szavára senki sem 
figyelmezett. Engelbert azonban röviden el
mondó a’ történteket, a’ magyarok’ embersé
ges módját érdem szerint dicsérve.
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„Hát a’ pinczét nem üríték kt?“ kérdezé 
nagy mohósággal Freudenhergi Eberhard, mert 
az apát’ kísérője a’ freudenhergi lovag vala; 
’s arczának minden vonásából kitetszett, milly 
fontos reá nézve a’ várt felelet.

,Az ugyan tetemes apadást szenvedett, de a’ 
becsületes magyarok még is hagytak annyit, hogy 
vigan ülhetjük menekvésünk’ ünnepét.1 Hang
zók a’ vigasztaló válasz.

„Azért az isten soha sem hagyja őketborban 
szűkölködni, — Hát váramban mikép gazdálkod
tak?“ Kérdé újólag Eberhard már sokkal köny- 
nyebben lehelve, ’s képének ’s orrának rubinjai 
mintegy érezve, hogy nemsokára megíocsoltat- 
nak az életadó nedvvel, magosabban pirosiának.

.Néhányan fölmentek Freudenbergre, de olly 
üresnek leiék,mint őszszel a’ bagoly-fészek,’s hán
tás nélkül ott liagyák, sőt még az egyik meg
szánó kehes paripádat, ’s szénát adaneki.’

„Hej, pinczém mélyen fekszik a’ hegyüreg
ben, nem akadtak reá.“

Ezalatt az udvarba érkeztek,'s már szaba
don liliegének, magokat minden veszedelmen kí
vül vélvén, midőn egy harsány nyerités ujraineg- 
rendíté alig újuló bátorságokat, ’s talán egy 
egész magyar sereg’ közeledését képzelve fu
tásnak eredtek volna, de Engelbert eloszlató fé
lelmüket, mert a’ szörnyű hangosak Csantavér’ 
az udvarba nyomóit lovától származék. Eberhard 
haragja, mint méltó vala, kifakadt a’ rémiiletes 
állat ellen, 's legényeinek tüstént a’ lovat elfogni 
parancsoló, mi azonban még a’szűk udvarban sem 
vala könnyű, mivel a’ tüzes paripa minden erősza
kával védelmező magát, végre mégis, miután egy
két kéz és láb kificzamult, ’s egy pár zsoldos a’föld- 
re terült, az istállóba liurczoltaték az elfogott ló.

„Illy sátán dögön valóban csak egy po
gány lovagolhat,’s nem becsületes keresztény lé
lek. — Jegyzé meg Eberhard, ki a’ csatát illő távol
ságból nézé.— Én is lovag vagyok,’s mégpedig.. “ 

.Még pedig a’ kit el nem dönt egy két kan
osó bor.’ Mondó az apát mosolygva ’s alkalma
sint először, mióta az ágostai veszedelmet meg
hallotta; ’s utána mind a’klastromba mentek, hol 
legelőbb is a’ szakács ’s a’ pinczemester kezdék 
a’ többiek’ viditására gyakorolni régi mestersé- 
göket;mío a’ barátok buzgó imádságban adó
nak hálát az égnek segedelméért, ’s az apát meg
dicsérő Engelbertet, kit az isten eszközül válasz
tott hű szolgáinak megmentésére. Ezután a’ gaz
dag asztalhoz ültek, ’s vigan folyt idejök, míg 
ismét egy kaland zavaró meg nyugalmokat. Né- 
hányán a’ kün járkáló szolgák közül nagy ijed
séggel rohantak az evő terembe.

„A’ templom’ fedelén egy rémalak bolyong, 
érthetlen szavakat kiáltozva.” Mondá nagy hir
telenséggel az első. De Engelbert időt nem en
gedő társainak az ijedésre, tüstént megmagya
rázván , ki lehet a’ rémalak.

Mindazonáltal sokkal nagyobb volt azon 
időkor’ vakságának befolyása leikeikre, mintsem 
félelem nélkül mentek volna a’ csodálatos dolog’ 
megvizsgálására’s maga Engelbert, mindnyájok 
között a’ legjózanabb, sem vala annyira ment 
a’ vakhittől, hogy némikép Csantavér’ békételen 
lelkét ne gondolta volna az egyházon bolygani. 
Végre az udvarra érvén, a’ teli hold eléggé vi
lágos sugárainál egy magyart látónak a’ fedél’ 
szélén elnyúló kőpárkányon állani, egy mellette 
emelkedő szoborba kapaszkodva. Képén és ru
háján vérfoltok mutatkozának, ’s bágyadt kísér
letes hangon, melly gyengeségével épen nem 
vala képes a’ félénk gyülekezet’ bátorságát emel
ni, lekiálta a’ bámulókra, ’s talán reszketőkre.

,,A’ magyarok’istenére kérlek, segítsetek, 
mert szédülés és bágyadság a’ földre vetnek, 
pedig ma már úgy is nagyobbat estem, mint 
midőn Szvatopluk a’ Dunába ugrott.”

,Az egek’ irgalmáért te még élsz, vagy 
csak nyugtalan lelked, melly bennünket ijesztve 
bolyong az éjszakában.’ Kérdé Engelbert.

„Én vagyok elevenen.—Viszonozó Csantavér. 
— De bocsássatok le, mert ha lezuhanok ’s megha
lok, lelkem örök tanyájává teszi a’ klastrom’ pin- 
czéjét.”

,Az istenért hágcsókat! segítsétek le.“ Ki- 
áltá mintegy magán kívül Eberhard, szinte előre 
érezve azon szomjúság’ kínait, melly torkát 
zsarolná, ha a’ st. galleni pincze’ gyönyörüsé- 
geitegykisértetzárnáel. Azonban ezen félelem
től hamar megmenekedék, mert Engelbert, szol
gák’ segedelmével egy hágcsót támaszta a’ falhoz, 
mellyen Csantavér lejött. Sokan még is félve vo
nultak előle, mig Engelbertre dűlve a’ klastrom’ 
ebédlőjébe nem érkezék, itt fölemele egy teli 
poharat’s mohón kiürité, mi mindnyájokat meg
győzé élete felül. A’ nagy esés által annyira 
megsérté magát, hogy több ideig mint egy ha
lott fekvék, később magához jött ugyan, mit a’ 
leírt módon gazdáinak tudtokra ada, de a’ te
temes vér-vesztés által egészen elbágyadt.

Oszolván a’ klastrombeliek’ félelme, első 
gondok vala mit tegyenek az idegennel? ]Vé- 
mellyek részint vak buzgóság, részint honok’ 
pusztítói iránti boszu által izgatva, keményen 
akarónak vele bánni; de ezt Engelbert’ okosság a 
ellenzé, előadván, miként a’még távol nem lévő 
magyarok minduntalan vissza térhetnek, kemény 
bosszút veendők bajtársok’ megbántásáért, ellen
ben, ha a’ beteg Csantavért ápolnák, pártfogására 
számot tarthatnak, már úgyis érezvén klastromok 
a’magyarok’ kegyelmét. Ezen okok által meggyő
zeivé, egy szobát rendele az apát Csantavérnek, 
’s egy barátot mellé, ki az orvoslás’ akkori mód
jában járatos vala, megparancsolván, hogy a’ma
gyart gondosan ápolja’s minden szükségessel el
lássa, mi megtörténvén, Eberhard leányával ’s 
embereivel várába tért,’s a’ barátok lenyugodtak.
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IY.
Két hét folyhatott el mér, ’s Csantavér, kit 

nem sebei’ nagysága, csak a’ vérvesztés gyen- 
Q-ített el, majdnem eg észen felüdűlt; a’ szerzete
sek’ ’s kivált Engelbert’ gondos ápolásának kö
szönte hamar gyógyulását. Már több napok óta 
kijárt, ’s gyakran sétála a’ klastrom’ kertében 
és vidékén, szabadságot kérve visszatérhetni a’ 
magyar sereghez, melly a’ Rajna’ tájain zsák
mányolt, de az apát gyengeségét adván ürügyül, 
nem bocsátá, vigasztalván őt, hogy a’magyarok’ 
hazatértökkor erre jöendenek. Csantavér azonban 
hamar unni kezdé a’ nyugalmas életet, míg tár
sai csatákban dicsőséget aratnak, ’s eltökélé 
magában erőszakkal szabadulni meg, ha a’ szer
zetesek nem eresztenék. Eberhard ugyan ügye
lése alá vévé a’ fogolyt, Engelbert’ ellenzésére 
is : de Csantavér a’ lomha lovagot igen hamar 
kíösmeré, mintsem hogy sokat félt volna tőle; 
e’ felett mióta eoésséges lön, Hildegár nagyon 
látszék társaságát kerespi, minden erejéből szán
dékozván keresztény hitre téríteni az ifjút. Ezen 
körülményre építé az elszökés’tervét Csantavér, 
’s már mind mód mind idő el valónak határozva, 
midőn egy eset azt egészen elfelejtető vele.

A’ klastrom egy ünnepet tartott, mellyre 
Eberhard szokása szerint megjelent, most azon
ban leányát is magával hozván. Csantavér alig 
pillantá meg Brunliildét, ’s a’ legliőbb szerelem
re gyúladt iránta. A’leányt sajátjává kell tenni 
ezt érzé; bár mikor, és mikép? lelkében nem 
volt világos; csak annyit tuda, hogy apjától a’ 
német és keresztény lovagtól, jó szerével egy 
pogány magyar soha sem nyerheti el; de mind 
ezen nem búsult, nem is képzelvén, hogy egy 
levente módot ne leljen kedvesét egy pohos lo
vag’ kezéből kicsikarni.

Fényes ebéd adaték a’ klastrombán. Csan- 
tavérnek azonban nem az étel’ ’s italon volt fi
gyelme, pillanatai szüntelen Brunliildén függői
tek , ’s a’ lyányka hasonló vágygyal, csak hogy 
titkosabban és epedőbben, nézdelé Csantavért; 
beszédében tétovázott ’s szórakozott volt, ’s ha 
szemei Csantavér’ pillanatával össze akadtak, 
pirulva siitéle képét; az ifjú mindezen jeleket 
jóra magyarázó, ’s fölbátoríttaték általok ter
vében, menynek kivitelére hamar alkalmat adott 
maga Eberhard.

Mint kiki gondolhatja, roppant számú po
harakat úri te Eberhard az ebéd alatt, de an
nál telibb lett feje’Német- és Olaszország’ min
den akkori bornemeinek gőzével.

Az ebéd ezen csekély ’s épen nem ritka 
bajt kivévén, szerencsésen múlt el, ’s a’ társa
ság az udvarba ment, hol Csantavérnek az is
tállóból kiszabadult lova szerte vágtata, nagy 
dolgot adván a’szolgáknak, mig megragadhatók. 
Ebeihaid teli bátorságnál, lovagi iio'yesség'ének 
jelét akaró adni, ’s a- lovat megnyerő éltetni

parancsolá, mi nagy ügygyei bajjal megtörtént: 
a’ paripa alig érzé sallangos és zománczos ter
hét, ’s már büszkesége szemlátomást nevekedék, 
ágaskodók, horkolt, ’s minden mozdulatban je
lenté türelmetlenségét.

„Meglátjátok, liogyFreudenbergi Eberhard 
még vén korában is megzaboláz egy pogány lo
vat.“ Mondó a’ lovag, ’s a’ két szolgától tartott 
ménhez közelíte tántorgó lépésekkel. Többen 
visszatartók ugyan, a’ merény’ veszedelmét élén
ken festve előtte, de ő csak a’ dicsőség’ képe
it látó, menyeket a’ rajnai festett elébe Csanta
vér’ lovának hátán.

„Rá kell ülnöm, — folytató — ’s ha Belze
bub maga rejtezik is benne. Senki se mondhassa 
Freudenberg’ csúfjára, hogy ő egy magyar ló
ra ülni nem mert“

,Isten mentsen minden jámbor keresztény 
lovagot illy merénytől, hiszen senki sem akar 
csúfolni.*

„Ti mind árulók vagytok, a’ császár előtt 
mint gyávát akartok engem festeni, jól tudom 
én, nem vagyok én részeg.“ Dörgé a’ lovag és 
súlyos kardját kirántó, mert erőszakkal akarák 
némellyek visszavonni, ’s ezen erőlködés között 
a’ lóig esett, ’s minden, állapotában várható, 
erővel a’ nyeregbe veté magát; de a’ másik ol
dalon sokkal sebesebben zuhant le, szerencséjére 
azonban egy szolga felfogó, mielőtt a’ földre es
hetett volna.

„Most már elhiszem , ördög ez a’ ló, mor
mogó ismét lábain állván, vagy is inkább tán
torogván Eberhard, ’s a’ közel álló Csantavér- 
hez fordula. — Ülj te rá, fog adni mernék, neked 
is kitöri a’ nyakadat.“

Csantavér, ki fogsága óta először férhete 
lovához, egy ugrással a’ nyeregben volt, ’s né
hány sebes fordulással a’ körülállókat szét üzé, 
kik semmi roszat sem félve hátráltak. Brunhilde 
az első sorban állott, tetszőleg legeltetve sze
meit a’ szép lovagon; Csantavér is leginkább reá 
látszék figyelni, ’s leginkább előtte ugráltató lo
vát. Végre midőn az egész társaság’ figyelme 
merészségén ’s lovagi művein fügött, egy se
bes fordulással Brunhildéhez szöktető paripáját, 
’s a’ lyánykát ugyan olly hirtelen a’ nyeregbe 
ragadván, a’ kapun ki, ’s a’ hegyen le villám 
gyorsasággal elvágtatott. Elhültapja és emberei 
később üldözők ugyan nehéz lovaikon, de Csan
tavér szerencsésen elért egy magyar csapatot, 
és kedves zsákmánya mentve lön.

Miként vévé az elragadást Brunhilde, nem 
tudjuk ugyan, de hihetjük boszúsan, azonban 
meg kellett neki engesztelődnie; mert sokáig bol
dog neje volt Csantavérnek a’ Duna’ és Tisza* 
té ré in ,’s maradékaik az első keresztényekhez 
tartoztak hazánkban, mi sejteti velünk, hogy 
Brunhilde szerencsésebb térítő lehetett, mint 
Hildegár. (*aal.

Sj oiiiatib SScdán, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel«
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H atá ra  van a’ két nemnek :
'S  nemcsak nem kecs az érdem nek , 
H anem  hiba *s esorbaság,

I la  ki ezen altalhág.

Kisfaludy Sándor.

Bíükallgatők, szónokszékek.

A  b r i t t  a lsó h á z , mint tudva vagyon, olly 
udvariatlan, hogy nem tekintvén a’ nemzet
nek a’ politicai élet’ nyilvánosságai iránti 
nagyszerű érzelmeit, ülésteremé’ karzatiről az 
egész szép n em et kirekeszti. A’ parlia
ment’ egyik házában sincsen szószék, ha
nem mindenik ta g , ki mint szónok akar föl
lépni , ülőhelyén ’s hevenyében beszél, mert 
írott beszédek’ fölolvasása tiltva van. Mind
kettő : t  i. a’ nőnem’ távoltartása a’ karza
toktól , ’s írásbeli beszédek’ szószékrőli sza
valásának megnemengedése, az ottani par- 
liament-életre elisinerlietőleg üdvös befolyás
sal bír. A’ britt parliament tanácskozások’ 
nagynemű egyszerűsége, komolysága, ere
je ’s valódisága, egyéb fontos okok mellett, 
véleményünk szerint, eme’ két intézkedés
nek tulaj doníttathatik.

Minden némberi hallgatóság’ kirekesz
tése a’ rendek’ gyűléseiből, bír ugyan a’ 
nyilvánosság’ alacsony és szükségtelen kor
látozása’ színével, valamint a’ másik nem 
ránti nagy megvetés színével is: melly a- 

zonban a’ üdéinknél, szelleftire ’s tapintatra,

’s minden eipberi érdek iránti éber rokonér
zeti“ nézve, legkevesbbé semalábbvaló ; ám
de ez is mind csak színleges. Mi, közelébb- 
ről vizsgálva, inkább azt tartjuk, hogy ezen 
kirekesztés egyenesen a’ rendek’ tanácsko
zásai’ erős és üdvös hatású nyilvánosságá
nak jól értett érdekében alapodik. Közeleb
bi fontolatra nem kevésbbé találjuk azt, hogy 
a’ nőnem’ jogát ’s egész helyzetét, a’ ren
dek karaira járulhatás’ tilalma, egyáltalában 
nem csorbítja, nem sérti meg. Sőt inkább e’ 
tilalom elismeri annak valódi méltóságát és 
kiváltképi helyzetét a’ társaságban, mint
hogy a’ nőt természetszerű rendeltetésére ’s  
körére, melly a’ politicai munkásság’ üzésén 
kívül, legközelebb a’ házi életben, a’ házi 
és társas erények’ gyakorlásában áll , szo
rítja, ’s önmaga’ ’s a’ közjó’ érdekében meg 
nem engedi, hogy a’ szépnem’ kecseivel ’s 
indulatival, tetszést vagy rosszalást jelentő 
pillanataival ’s arczvonalmival, komoly és 
nagy fontosságú politicai tanácskozások’ kö
zepette , noha némán, beszédet tartson, ’s a’ 
rendek’ néinelly tagjai’ hiúságára ’s egyéb 
emberi gyengeségeire hasson. Következő
leg e’ tilalomban részint azon nemnek tisz
tább természete iránti gyöngéd kímélet ’s an- 
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nak valódi rendeltetése fekszik, hogy gon
dolkodása, indulata ’s külhelyzete fonák ’s 
elferdült ne legyen; részint, mit csak meg- 
vallunk, méltó félelem az ő finomabb, de an
nál veszélyesebb befolyásától gyöngesége- 
inkre. Illy befolyás azonban közvetlenül az 
ország’ dolgaira nézve semmit sem ér mind 
addig, míg1 mind a’ két nem a’ magra s aj á t
la g o s  erős és gyönge oldalával bír ’s ezt 
uralkodni hagyja, bármilly eset forduland is 
elő:

Az éles elméjű B en tkam  erre nézve 
(lásd: Tactigue des assemblées legislatives, 
publ. par Dumont. Paris 1822. Tom. I. p. 241.) 
a’ következő világos szavakban mondja mind 
azt, mit a’ kérdéses kirekesztés felől mond
hatni : ,,A’ nőszemélyeket be kell-e (a’ ren
dek’ teremébe) bocsátni? Nem. Kételked
tem , az okokat mellette ’s ellene megfontol
tam ; először ellene voltam a’ kirekesztésnek, 
mellyet igazságtalanság’ ’s megvetés’ tetté
nek tarték. Ámde a’ nőszemélyektől félni 
nem annyit tesz, mint őket megvetni. Őket 
valamelly gyűléstől távol tartani, hol egye
dül nyugott, hideg észnek kell- uralkodnia, 
befolyások’ megvallását foglalja magában, 
mi büszkeségüket nem bánthatja meg. A’ 
szónoklatnak ’s a’ nevetségesnek csábjai po
litical gyűlésben veszélyes eszközök. Ha 
oda eresztitek az asszonyokat, ríj ’s nagyobb 
erőt adtok nekik illy csábokra. Ezen drámái 
és szenvedélyes törvényszék előtt olly vitatás, 
melly csak a’ megegyezőség’ ’s alaposság’ 
érdemével bír, még az igaz bölcsnek is csak 
egy únodalmas szónok’ hírét fogja megsze
rezni.

Minden szenvedély kölcsönösen érinti ’s 
gyújtja föl egymást. A’ beszélés’ joga gyak
ran csak eszköz lesz a’ tetszésre; ’s az asz- 
szonyok’ érzéseinek lűzelgeni legjelesb esz
köz, érzésteli’s buzgalmas indulat’ mutatása. 
Ennél fogva minden beszéd túlságos, csillo
gó ’s tragicai hangon fog tartatni. Minde
nütt fölindulás és szép képek fognak kiván- 
tatni. A’ szabadságról lyrai stílusban kei
lend beszélni ’s hymnusokban zengeni a’ nagy 
eseményeket, mellyek legnyúgodtabb vizs
gálatot kívánnak. Erőteli és merész tanács
iatok fognak magasztaltatok, azaz ollyanok, 
mellyek oktalan és túlságos szabályokat ja- 
v asolnak.

Az angoloknál, hol az asszonyok olly

kevés befolyással bírnak a’ státus-ügyekre, 
hol olly kévéssé törekszenek azokba avat
kozni, hol a’két nembeliek még családi lako- 
májok után is mindjárt külön szoktak válni 
egymástól, az sem engedtetik meg, hogy a’ 
parliamenti tanácskozásokon jelen legyenek; 
ki vágynak onnan rekesztve tapasztalásszerfi 
targyvizsgálatnál fogva. Mivel az vétetett 
észre, hogy jelenlétük a’ tanácskozásoknak 
némi saját charactert ada; hogy az önszere
tet nagy szerepet játszott; hogy személyes
ségek könnyebben és erősebben kerültek e- 
lő, ’s hogy a’ szép  el me’ hiúságának igen 
is sok áldozat nyújtaték.“

De ugyanazon Bentliam az idézett mun
kában (Tom. I. p. 232.) sokkal inkább mellet
te van a’ parliamenti s z ó s z é k n e k , mint 
ellene, ámbár ez a’ britt parliament’ mindkét 
házában hibázik, ’s abból, mint ő maga meg
engedi, semmi rósz sem támad.

Mindazáltal e’ pontban nem tarthatunk 
vele, ’s azon okokat, mellyeket nézete mel
lett előad, nem találjuk elegendőknek. Az 
utóbbinak bebizonyítására tudniillik, azt jegy
zi meg, hogy valamelly népes gyülekezetben 
a’ szónokot jobban megértik, ha egy, a’ te
rem’ középpontján álló ’s minden jelenlévő
nek látható szószékből beszél, ’s kevésbbé 
is kell magát megerőltetnie. Továbbá ezen 
intézkedés által nyer a’ csendesség és rend 
a’ teremben. Ha mindenki székéből beszél
het, könnyen zavar támad, mert rendetlen 
félbeszakasztásoknak elejét venni az elnökre 
nézve több bajba kerül. A’ szószékre-lépés’ 
szükséges volta igen sok ügyeimet nem ér
demlő, ’s-hebehurgya, nyilatkozást visszatar
tóztat; oda csak akkor lép föl az ember, ha 
elébb jól meggondolta, mit akar mondani. A’ 
szónokszék némi hasznára szolgál a’ részre- 
hajlatlanságnak. Ha a’ gyűlés, minden po
litical gyülekezetek’ hajlandósága szerint, két 
pártra oszlik, mindegyik párt a’ terem’ egy 
részében iparkodik összetartani. Ha valaki 
pártja’ közepéből beszél, rendesen már előre 
tudják, minő értelemben fog beszélni; azon
ban még mindig találkoznak jobban vagy ke
vésbbé pártatlan ’s független férfiak a’ gyű
lésben. Jól van tehát, hogy ugyanazon egy 
szószékből tartozik mindenki beszélni, hogy 
mindnyájára nézve egy szószék van, melly 
már magától ki ne jelentse azon pártot, 
mellyhez a’ beszélő tartozik.
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Ig-az ugyan, hogy a’ gyűlés meg is fosz- 
tathatik egynémelly bátortalan férfiú’ néze
teitől, ki a’ szószékre föllépni átall. Azt is 
mondhatja valaki, hogy csupa idövesztés, 
ha egyetlenegy szó vagy rövid nyilatkozás 
végett a’ teremen keresztül menni, ’s a’ szó
székre fölállani kell. De inindenik ellenve
tés keveset nyom. Az első előre fölteszi 
egy fokát a’ bátortalanságnak, mellyen azon
ban szokás által könnyen erőt vehetni. Gya
korlott férfiú szintollyan jól beszél egy hely
ből mint másikból; jobban is beszél ott, hol 
jobban megértik; és szabadabban o tt, hol 
kevésbbé kell erőlködnie. Mi pedig csak rö
vid nyilatkozásokat illet, ezeket kivételkép 
az elnök egyes tagoknak ülőhelyükből is 
megengedheti.

Ezek azon okok, mellyekkel B en t ham 
nézetét támogatja, de mi ezeket, mint már 
mondottuk, nem találjuk elegendőknek. Ám
bár nem tagadhatni, hogy a’ szónokszék több 
valódi hasznot nyújt, kivált igen számos 
rendek’ gyűléseire nézve, millyekkel Anglia 
's Francziaország bírnak. ’S Bentham alkal
masint az efféle nagyobb gyűléseket vévé 
leginkább szemügyre. Ezekre nézve tehát 
helyesleni is lehet valamit abból, mit ő a’ 
szónokszék mellett fölhozott. Ámde a’ szó
nokszék iránti világos elfogultságához ké
pest, ezen intézetnek könnyen lehetséges, és 
tapasztalás szerint nem ritkán kisebb, sőt 
nagyobb országrendi gyűlésben is (például 
a’ franczia követkamarában) nyilatkozó ár
talmait csak gyöngén érintette ’s részint e- 
gészen elmellőzte. Ezen ártalmak pedig, 
meggyőződésünk szerint, felülmúlják az em
lített hasznokat, főkép az apró német rendi 
gyűlésekre ’s ama nagyobbakra nézve is, 
inelly utóbbiaknál azonban az ártalom’ túl- 
nyomósága csekélyebb lehet. A’ főártalmak, 
véleményünk szerint, következők :

A’ szónok’ kijelelt helyezete a’ szószé
ken igen csábító inger a’ gyűlés’ hiú ’s nagy
ravágyó embereire nézve. Ők itt annyiszor, 
mennyiszer csak lehetséges, láttatni, hal
latni, magasztaltatni ’s csodáitatni akarnak. 
Ez már némi szükségtelen, vagy messziről 
szőtt, bő , felüleges, de szépelmü ( schön
geistig) szópiperékkel’s képekkel czifrázott 
beszédekre nyújt alkalmat, egyszerű ’s ér
telmes szavak helyett, mint azokat érett, 
józan elméjű férfiak, önhelyökből ’s fitoga-

tás nélkül, kevéssel elmondják. Épen a’mély 
’s egyszerüleg gyakorlati elméjű férfi szereti 
magát rö v id en  kifejezni, vagy mivel keve
sebb szónoki tehetséggel is bír, vagy mivel 
természettől bátortalan, ’s így a’ szószékre 
nem illik ; így legjobb nézetei ’s indítványai 
a’ tanácskozásra nézve elvesznek. Némelly 
hiúknak, kik jó szónoki tehetséget nyertek, 
gyakran szükségtelenül hosszú, vagy elvont 
(abstract) elméleti, vagy czikornyás, vagy 
declamatori beszédei azonfölűl sok idővesz
tést okoznak, vagy néha a’ gyűlést hozzá 
méltatlan ’s hebehurgya végzésekre vezetik. 
De azon szónok, ki ülőhelyéből ’s hevenyé
ben beszél, kevésbbé engedheti magát decla
matori bő szónoklásra ragadtatni, 's még is, 
vagy annál inkább, kivált kisebb gyűlésben, 
’s az elnök által illőleg igazgatott jó ügy
intézésnél, ki fog hallgattatni, mihelyt jól, 
czélszerűleg ’s röviden beszél.

jrr. s.

S A IIC T E  -  B E Ü V E ’ A R C Z K É P E I  K Ö Z Ü L .

I.
Hugo Victor,  a’ román-költő.

Ama’négy román,mellyeketHugótól vett 
eddigelé az olvasó közönség, nagy héza
gokat és egyenetlenségeket láttat tehetség
re és modorra nézve, miket csak egyéb mun
kái’ vizsgálata pótolhat ki. Azok nem mu
tatják a’ növekedés’ olly világos rendét, mi
nő p. o. lyrai müveinek sorában tapasztalta- 
tik. Ezek évről évre, őszről őszre, a’ mint 
jöttek, ugyanazon egy fa’ gyümölcseiként, 
híven nyilatkoztatják ki az időszak’ phási- 
sa it, a’ törzsökök’ ’s az ágak’ változásait. 
Nem így románjai: ezek nem jöttek, ’s nem 
is jöhettek olly természetesen ’s összehang- 
zólag egymást felváltó vegetatio’ útján. A’ 
románok sajátkep nem is esnek az első ifjú
ság’ munkakörébe. Bármi alakot öltsenek ma
gokra, mindig hosszasabb, figyelmesül) sétát 
tesznek fel világban és életben. Már pedijy 
a’ világ csak ragyogó zavarban tűnik fel az 
ifjú előtt; az élet varázs-pliarusként, az em
berek szennyetlen tisztaság’ fényében, vagy 
épen undorító mocsok alatt; ’s így miként 
vonulhat ő vissza magába, hogy őket fesse? 
miképen elegyedhetik közökbe, hogy velők 
megismerkedjék és súrlódásba jőjön, sértés 
nélkül? mint fogja őket tűrni, elszenvedni, 
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gúnyolni vagy rajtok sajnálkozni? beszélge
téssel mint fogja magát mulathatni , midőn 
a’ befejezés felé rohan? emlékezhetni mint 
fog, midőn csak álmodozik és talál? Nem, 
a’ román nem fiatal ember’ munkája. Teli 
szíve van az ifjúnak; azért ő szóljon, éne
keljen, sóhajtson! A’ hosszú útak, hol nem 
ritkán megállapodik a’ vándor, ’s botjával 
mutat minden mosolygó perspectivára, neki 
nem tetszenek; ’s lásson bár catastrophát a’ 
czélnál, a’ hosszadalmas kerülések kifáraszt
ják őt. Midőn magányos társalkodása, éne
kei az erdőkben, baráti kiömlései, misan- 
thropiája, ’s a’ szerelem’ elragadtatása nem 
elégítik ki többé; midőn ki akar lépni ma
gából, a’ tiszta lyricából.a’ monológból vagy 
dithyrambból; ha saját egybekötések, szi
lárd csomózatok’, meglepő peripetiák’ ado
mányával bír, fogjon drámához, ha veszé
lyeztetni akarja tehetségét, de románhoz ne. 
A’ dráma rövidebb, központosítottal)!), kép- 
zeményiebb ; inkább függ egy történettől, 
egy eszmétől; lelkesedéssel itt némileg se
gíthetni, a’ közélettől itt inkább megválhat
ni. Nem mondom, hogy e’ drama a’ legjobb 
’s legérettebb leszen, de talán niég is ollyan, 
mellyen megnyithatni a’ pályát. A’ románra 
legalkalmasabb időkor, úgy látszik, a’ má
sodik ifjúság’ kora, a’ szép nyári nap’ dél- 
utána, midőn szélesbek és változóbbak az 
árnyalatok; midőn örömest felkél az emlé
kezet, ’s a’ képzelődés nyúgodt, de ki nem 
fáradt, mindennek felfogására képes. A’ 
szenvedelmeken már áthaladtunk, de csak az 
imént nedvesek voltunk még a’ hajótöréstől; 
tisztán látjuk azt, mi hiba, nevetséges, ma
nia az emberben ; a’ tudomány ’s az ízlés ki
képeztelek ; tűrni és sajnálkozni tanultunk, 
’s csaknem kikerülhetetlenül itt van az iró
nia is , a’ közönbösség’ némi vegyületével.

Hugo 1818-ban , tizenhat éves korában, 
fogadásból írt egy románt, tizennégy nap 
alatt, B u g -J á r  g a lt .  De csak 1826-ban je
lent meg e’ munka, új átdolgozás után. Ele
jén a’ fellengző barátság központosított min
dent románjában „ mert a’ szilárd ifjú’ lelké
ben a’ barátság megelőzi a’ szerelmet; de 
néhány hónap múlva már a’ kedves lépett 
Pilades’ helyébe, ’s II an d’ Is i  an de volt 
készülőben.

Utóbb, látván alkalmasint, hogy álom 
váltotta fel az álmot, visszatért Búgra, újra

dolgozta, rámáját meghagyta, de azt ezer
képen bearanyozta, szín-árt ömlesztett az e- 
gészre, a’ történeteket összébb bonyolította, 
és személyeibe azon érzést lehelte, melly ö- 
rök vonzalommal van az ifjúságra, melly 
vágytársat, árulást, áldozatot teremt; sze
relmet adott: a’ kedves M arié t. Ezen új 
fejlődések, megmaradván a’ régi alapzat, 
természetesen néhány idomhibát vontak ma
gok után. A’ leírások, a’ szív’ analysisal, 
az egész hosszaságokban elszavalt diploma- 
tíai oklevelek, nem egy ízben feledtetik el 
velünk, hogy tábori őrtűz mellett ülnek a’ 
beszélők, ’s midőn a’ komondor mimicájával 
részt vesz az előadásban, ’s T h ad ée  őr
mester’ felkiáltásnál : helyre és körülmé
nyekre csak némi meggondolás után emlé
kezünk.

De a’ mi legjelesb az újabb részekben, 
mi külön czélzatra mutat, az, hogy M arie, 
a’ kellem, a’ szűzi szépség, a’ létei’ rényes 
boldogsága mellett, csaknem párhuzamosan 
mutatkozik az emberi természet’ gyűlöletes, 
visszás, gonosz látománya: a’ rósz szemé
lyesítve a’ törpe Habibráliban. — Marie és 
Habibrah két ellenséges csira, egy galamb
tojás egy kigyótojás, mellyeket életre költ 
a’ magasbuló nap. A’ grotesknek és rosz- 
nak ezen észrevevése valóságos haladás, 
csakhogy elején félrecsap ismét a’ való’ út- 
jától. Két typust ismer immár a’ költő: 
a’ tiszta jó t, ’s a’ tiszta roszat; de még 
nem ért az adagok’ vegyületéliez, saját mér
sékletében még nem érzi az életet, nem a’ 
méz’ és üröm’ ízét ugyanazon egy italban. 
Mámor egy részről, gonosz józanság a’ má
sikról ; itt csupa nectar, ott csak méreg: e’ 
szerint osztja fel a’ mindenséget.

H an d’ Is lan  de nem olly ragyogó szí
nezetű mint Bng-Jargal; egyszerűségében 
rokonabb a’ szerző’ első ódáival, ’s ezek és 
későbbi lyricája közt kapcsolatul szolgál. 
Megjelenésekor félreértetett sokaktól, kik, 
nem tudom mi rendetlen ihletést kerestek 
benne, a’ helyett, hogy a’ lovagi románok
hoz számították volna, hová tartozik. Mert, 
lám, fogságban ül a’ hősné, fogságban aty
ja , az öreg gróf, mint statusrab. A’ hős, 
fia egy halálos ellenségnek, lierczegfi, in- 
cognitohan akar maradni, hogy kedvesét 
megszabadíthassa, az aggastyánnal együtt, 
kinek vesztére öszveeskiidtek a’ czimborák,
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’s kegyen völgyön kalandozva önbarlangjá
ban támadja meg amaz iszonyú szörnyete
get , ki a’ kézéi)en lévő bizonyságokkal ve
szélyeztethetné az öreg’ fejét.

Han d’ Islande ennélfogva ideális román, 
a’ ,,kerékasztaliak’“ családjából, minők a’ 
tizenharmadik században rímeltettek. Ethel’ 
és Ordener’ szerelme, a’ nemes párnak fel- 
bontliatlan frigye, a’ hősnek minden áldo
zatra készsége, teszik a’ munka’ alapzatát ; 
de a’ rajzolat’ nyersesége, az undok részle
tek’ könyörületlen leírása, a’ hóhér, Mus- 
medon, a’ rósz tanácsos , néha erőt vesznek 
az egészen, ’s így el van liibítva a’ hatás. 
Észrevehetői egyébiránt, miképen a’ román’ 
személyzete öszliangzásban van a’ szerző’ 
korával, az ő naiv törvényszerűségével, ’s 
azon makacs logicával, melly a priori, egy 
eszmével alakítja az embereket. Az öreg 
státusrab megcsalatott, elárultatott, ’s en
nélfogva gyűlöli az emberiséget, huszonkét 
évig tartó fogsága alatt egyetlenegy gondo
lata a’ misanthropia , ’s íme, a’ csomózat’ 
feloldásánál, egy pillanatban, felgyógyul is
mét a’ beteg. Musmedon meg van veszte
getve, de úgy hogy az eredeti romlatlanság’ 
legkisebb nyomát, legparányiabb mozgalmát 
sem láthatni. A’ haszontalan hadnagy csak 
egy szóval áll elő, szünet nélkül, „la Clé- 
lie.“

De lassanként férfivá lett az ifjú; súr
lódásba jött szomszédival, eszméket váltott, 
munkái’ száma növekedett, históriai óriások
kal mérkőzött, minők Cromwell és Napoleon, 
’s a’jónak és rosznak vegyiiletét találá ben- 
nök, mit imént még nem látott kisebb alak
jaiban. Politicai láza csendesedett. Újabb 
románja: „ Egy halálra Ítéltetett’ utolsó
napja“ megragadó szónoksággal, de talán 
ingerlettebb hangon, mint a’ könyörűlet’ tár
gyához illett volna, szólalt fel az emberi 
élet mellett akkor i s , midőn az vérrel meg- 
mocskoltatott. Az iró már sokat elmélke
dett, társalkodóit, vitázott, élt. Most meg
nyílt előtte a’ román; való, hogy nem a’ 
mindennapi tapasztalásból, az erkölcsök’, 
szenvedelmek’, gyengeségek’ rendes folyamá
ból merített román, de az ő románja kevés
sé phantasticus , szegletes, szilárd, festői 
alakú, de a’ melly egyszersmind élesen lát, 
gúnyolódik, ’s álmaiból már felocsúdott; egy 
szóval; N o tre -D am e  de P a ris .

Notre-Damehan az alkotó, éltető eszme, 
kétségkívül, a’ művészet, az architectura. 
A’ költő, tárgyának ezen oldalát, a’ fakadót 
ha úgy tetszik, komolyan fogta fel, ’s azt a’ 
lelkesedés’ liasonlatlan fényében láttatja. De 
másutt, a’ mű’ egyéb részleteiben mutatko
zik az irónia, vegyül, kering, bont, ’s egy
kedvűséggel néz mindenüvé, egész a’ máso
dik kötet’ vége felé, ’s itt halomra gyűl a’ 
fatalitás ; zúz, ÖL Gringoire’kezében látjuk 
az erkölcsiség’ koczkáját, míg elvégre Frol- 
lo’ karján a’ catastropliának rohan minden.

Gringoire, a’ jámbor eclectico-scepticns 
bölcs, a’ valóságokat, a’ mániákat, a’ józan 
észt, a’ tudományt és tévedést mind felszed
te táskájába ; Gringoire e’ nemben még jeles 
müveket várat velünk Hugótól,’s még jeles
beket, ha némi mérsékleti szenvedelem in
kább fogja emberisíteni bizarr szeszélyét.

Gringoire még a’ művészet’ azon cultu- 
sát is gúnyolja, melly mintegy hitét teszi a’ 
könyvnek. Miután már kifütyöltetett a’ köl
tő , megláthatni őt, mint vizsgálja nagy ahí- 
tatosan a’ for-l’évequei kápolna’ külszobrá- 
szatát ,,a’ legeslegmagasabb elv’ azon pilla
natában, midőn a’ művész csak a’ művésze
tet látja a’ világban, ’s a’ világot a’ művé
szetben.“ ’S eddig helyeslünk mindent. A’ 
gúnyolás’ hajlandósága még megegyeztethető 
Phoebus személyével,’s a’ gondelaurieri kel
lemes kaczér leánykával. De midőn valóban 
szenvedelmes cliaractereihez, minők: a’ pap, 
Quasimodo, Esmeralda, fog a’ költő, az iró
nia elpárolog az érzelmek’ magasbított füzé
ben, ’s iszonyú, liagymázos, sújtó, könyö
rületlen fatalitás lép helyébe. Pedig e’ kö
nyörülhet kívánom , követelem; e’ könyörü- 
letet szeretném látni valahol magam körül, 
felettem; ha nem e’ világban, legalább ezen 
tú l, ha nem az emberben, legalább az égben. 
A’ mennyei fényt nem látom a’ szentegyház
ban , ’s ez , úgy látszik alulról veszi világát. 
Az egy Quasimodót látom benne, ’s liiában 
keresem a’ cherubint, az angyalt. Egy vi
gasztaló sugárt! minőt ad Manzoni. A’ vesz
tőfáig kisérjük a’ testet; de az erkölcsi, 
szellemi rendeltetésről mélyen hallgat a’ mű. 
Az érzékenység, melly az égő szenvedelem
mel olly. viszonyban áll, mint az ég’ enyhe 
világa a’ vilámcsapáshoz, nem egyszer elhi- 
bílatta velünk a’ czélt; de itt épen az ellen
kező. Míg az emberi kalandok’ közép terű-
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leién maradunk, a’ földi szerencsétlenségek 
és szenvedelmek’ mérsékelt rónájában, gon
datlan vagy gúnyolódó egykedvűséget mu
tathatunk , mint Le Sage és Fielding, ’s 
egy szúró vonás néha elejét veheti a’ könyű- 
nek. De midőn erőltetésről erőltetésre, agó
niáról agóniára, a’ gyász’ legmagasabb fo
káig érünk, akkor a’ remény’ hiánya elzsib
baszt, megöl. Notre-Dame’ végrészében a’ 
lyrai orchestrumnak, az orgonának, egyikét 
azon csodálatra méltó, gyászos, de enyhet 
adó symphoniáknak kellene játszania, mely- 
lyek Hugó’ „Őszi leveleiben" elragadják az 
olvasót. 0 8 .

NÉPDALOK.

X. heány álom»

Hajnalodig, harmatozík,
'S a’ lányka még álmadozlk.
Piros ajka csak úgy nevet.
Hej he hamis álma lehet!

Hamis álom leánydolog,
Szíve ollyan furcsán dobog;
Hej ha már az álma Hlyen ,
Hát a’ valósága miilyen?

Piros ajkú kis galambom,
Soh’ se búsulj e' bajodon.
Hiszen mi is legényfajták 
Úgy vagyunk az istenadták.

XX. M£t k Viol4».
Viola, kék violaszál.
Be gyönyörűn kivirágzál! 
Süvegemre tegyelek-e,
Szívem mellé tűzzelek-e?

A’ süvegem gyászfekete,
Szívemre bú fátyolt vete, 
Szomorúság mindenfelől 
Sziget gyanánt fogott körül.

Kék a’ szeme, szög a’ haja 
Galambomnak, nincs is baja,
Neki nyújtom a’ violát,
Tán vigasztaló csókot ád.

Szilágy.

A *  » 'e m .
Franezia novella.

Egy há2at vettem magamnak közel Fro- 
mainvillehez, kicsit és olcsót, oily czéllal, 
hogy a’ st. germaini erdő’ árnyaiban háborítat
lan úl függhessek gondolatimon. Kis épület 
volt az , kertecskével, veres ribiszke ’s földi 
bodza-sövénynyel kerítve. Télen e’ hely lak- 
hatlan a’ Szajna’ közelsége miatt, melly ily- 
lyenkor a’ pinczét elönti, ’s a’ partmelletti 
telkeken költséges javításokat tesz szüksé
gesekké. De hat hónapig évenként e’ vidék, 
szajnai szigeteivel ’s pompás erdeivel, egy 
a’ legszebbek közűi, mellyeket ismerek. — 
Anyámnak, ki akkor, csak alig gyógyulva 
föl betegségéből, egy barátjánál lakott st. 
Germainban, az juta eszébe, hogy a’ szép 
évszakot mezei jószágomon töltse , mint tré
fálva nevezé. Arra fordítók hát gondunkat, 
hogy a’ vidéken szükséges házi bútorokat ’s 
mindennemű kerti szerszámot vásároljunk; 
mert akkoriban tele volt fejem gazdasági 
tervekkel.

Bizonyos napra egy parasztot rendelénk 
Fromainvilleből, kivel a’ kis parti uradalom’ 
első szemlélésére tett utamban ismerkedtem 
meg, kinek ma kelle visszajöni Poyssyből, 
hova reggel lóherét vitt vásárra. Elég késő 
volt midőn megérkezék, ’s könnyű málhán
kat (Gepäck) általvevé. Anyám nagyon gyön
gélkedő egészsége mellett sem hagyta ma
gát rábeszéltetni, hogy a’ környékben láto
gatni ne menjen, ’s ma mérték felett meg- 
erőlteté magát; azért ülést készíténk neki ha- 
rasztból ’s fűből, hová őt Perrin háziszerek 
’s eleség közé beiilteté, míg lovát kantárjá
nál fogva egy erdei út’ majd homokos, majd 
fűvés földén lassan vezeté.

Baj nélkül utaztunk két óra hosszat sar- 
jadék-ágak ’s százéves szilfák’ boltozatai ’s 
tetői alatt, mellyeken a’ nap alig törhete át 
sugaraival. Nyár vala. A’ léleknek ’s aka
ratnak egész erejével kelle a’ bágyasztó hő
séggel küzdenünk, ’s jól esett, ha erdönyí- 
lások itt ott fris levegőt eresztének reánk. 
Most Perrin, ki a’ kertészet’ műszabályait 
tárgyazó kérdéseimre (mikkel örömest ke
gyeskedtem) adott ügyetlen válaszai által 
eléggé megismerteté velem lelki tehetségeit, 
ostora’ hegyével egy erdővágás felé muta
to tt, hol nyűgöt felé a’ láthatár’ szélén fel
hőket láték tornyosúlni. E’ pillanatban sl-
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koltó zaj ébredett az erdő’ fái közfii: fölijedt 
madarak’ kiáltása ’s porfelleg. Mind ez för
geteget sejtete. Magas fák, gesztenyék és 
bükkök hajlongtak csikorogva le és fölfelé ; 
azután ismét lecsillapult a’ zaj ’s csak egy 
szárny’ zörgése sem hallatott. Illy pillanat
nyi nyugalom rendszerint nem jót jelent. Per
rin verni kezdé lovát, melly ismét nyerítni 
kezde. Én kettőztetéin lépteimet, és senki 
sem szólott egy szót is. Anyám láthatólag 
nyomá el ijedését, valahányszor egy rögtön 
villám az elsötétült erdei útra lövellé le láng
jait. Elborult körülünk. A’ felhők mélyen 
úsztak a’ villanyos anyaggal terhelt levegő
ben, ’s a’ magas fü édes harmattól nedve- 
siilten hajlott le. Hajainkról izzadság csör
gött. Egyszerre kirohant a’ zivatar’ egész 
ereje. A’ tárgyak pillantatonként meg lőnek 
körülünk világítva, ’s a’ dörgés többszörös 
viszhanggal verődve vissza az ég’ mélységei
ből a’ föld’ mélyeire, hatalmasan rengeté a’ 
környéket, mint midőn egy erős vár, lőpor’ 
erejétől megrázatva, alapostul összeroskad. 
A’ zivatar fejünk felett volt. Nagy esőcsep
pek hullának most a’ felhők’ szaggatott prém- 
zeíeikrölj’s födelet kellekeresnünk. A’ gesz
tenye fák , mellyeknek ezer meg ezer ágaik 
áttörhetlen födelet alkottak, védelmezének 
a’ szörnyű zápor ellen, melly szerte körü
lünk a’ naptól régóta kiszárított föld’ fűsze
res illatjait terjesztő el. Helyezetünk’ egyet
lenegy változása, az eső’ szünése és isméti 
újulása volt. A’ dörgés’ távoztával szűnni 
látszott, ’s újult erővel elkezdődni, ha egy 
villám halvány világot hintett a’ környékre, 
így telt el csaknem két óra. A’ gesztenye
fák lassanként hullatni kezdők reánk az eső 
csöppeket, mellyeket helyettünk felfogtak, 
’s Perrin erősen liajtá lovát, hogy térés er
dei útra juthasson. Én átláttam, hogy Per
rin anyám’ egéssége miatt választá a’ kerülő 
útat, nehogy a’ fák ráhullassák hideg har
matjukat. Azonban ismét egy új körülmény 
nehezíté helyzetünket; az éj beállott’s anyám’ 
lelki ereje’ daczára is féltem, hogy ezen éji 
út, erdőn keresztül, némi félelmet okozand 
neki. De őrizkedtem e’ felül valamit szóla- 
n i; mert semmi sem ébreszt annyira félel
met, mint az azt elliárítni akaró szándék; 
’s asszonyokat felszólítani, hogy magokat 
bátran viseljék, legczélszerübb eszköz vérü
ket ereikben megfagylalni.

Mint látszék, Perrin képzelt útismére- 
tével végre egészen eltévedt. Ezt én igen is 
nagy önbizodalmából következtetőm, ’s kö
zöltem vele gyanúmat. De ö élénken azon 
bizonyítással válaszolt, hogy egészen reá
hagyhatom magam’, ’s hogy ő útmutatónak 
termett. Neveztem neki néhány helyet, mely- 
lyet hálásra elérhettünk volna. Ő nem fe
le lt’s jobban eltévedt. A^égre, miután árko
kon átvezetett, hol szinte lábaimat törtem 
ki, ’s köhalmozatokon, hol a’ ló alig botor- 
kázott, örömriadásra fakadt, ’s szemeit dör
gölve így kiáltott: „Lám ! csakugyan igazam 
volt.“ ’S most jobbra kezdé vezetni szegény 
lovát, egy igen keskeny útra. Eleinte sem
mi baj sem volt, míg az úton keresztül-kasúl 
fekvő töredezett ágak a’ lovat ijedőssé nem 
tevék. A’ legsötétebb éj borult reánk az est- 
sziirkület’ helyébe, melly eddig útunkra vi- 
lágíta. Semmi csillag az égen, semmi világ 
a’ távolban, ’s hozzá egy ú t, éles kövecsek
kel behintve, mellyek a’ szekér’ kerekei a- 
latt csikorogtak , ’s közben közben ingová- 
nyok, hol lábaink lesöppedtek. Perrin neki 
bőszült, én átkozám őt magamban, anyám 
pedig erőlködött, hogy szavaival, mellyek 
azonban ön nyugtalanságát ’s aggodalmát 
árulák el, a’ mindnyájunkat meglepett rósz 
kedvet elenyelegje. Végre bal kerekünk egy 
az útat elfogó farakásba akadt, ’s észre ve- 
vénk, hogy a’ másik oldalon nem kis mély
ség van, ’s benne forrás csörgedez. — Meg
állottánk ’s tanácskozánk. Perrin megvallá 
tévedését, ’s mi, a’ történetre bízva magun
kat , megegyezénk, hogy Perrin egyenes 
irányban induljon ki vidék-vizsgálatra. Sze
gény ficzkó annyira elbúsult, hogy vigasz
talnunk kelle. Elment, de el nem mulasztó 
időről időre erősen kiáltani, hogy hangja’ 
távolodó fogyatkozása meggyőzzön bennün
ket buzgó iigyekezetéről a’ környék’ vizsgá- 
lásában. E’ mellett bizonyosokká teve , hogy 
mihelyt csak lehet, újra fölkeres.

így telt el több mint két óra. A’ hideg
borzongás , mellyet anyám elrejteni iparko
dott, meggyőzött a’ felül, hogy itt egészen 
más veszély fenyeget bennünket, mint raga
dozó állatok. Magam is márvány-hideg va
lók. — Végre gyönge fény világított a’ lom
bokon át, ’s anyámnak úgy tetszett, mintha 
kiáltást hallott volna.» Leszállók ’s kezem
ből kiáltó csövet csinálva válaszoltam. A’vi-
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1 ág eltűnt. Előre futottam, anyám utánam 
kiálta; megígértem, hogy száz lépésnyinél 
messzebb nejn távozom, hogy hangja’ térkö- 
rében maradjak; azután a’ földre guggoltam, 
lia nem hallanék-e lábdobogást. De a’ föld 
olly puha és sikamlós volt, hogy fülemet rá 
nem tarthattam. Benyomultam a’ bokrok kö
zé, őrjöngve átöleltem egy f á t ’s evet gyor
sasággal másztam arra föl. Sehol semmi; 
egy hang sem, egy sugár sem; csupán egy 
magányos csillag reszketett egy felhőszaka
dékban, ’s két három holló repült károgva 
Odább. Ismét anyámhoz indultam. Egyszerre, 
a’ mint a’ szekér felé szaladok, arczominal 
valamibe ütődéin , melly azt megsebesítő. Hi
deg izzadás futott végig, tetőtől talpig. Né
ma ’s meredt levék. E’ valami nem eg'yéb 
volt, mint egypár nagy czipellő egy ember’ 
lábain,’s a’ lebegő mozgás, mellybe azt ho- 
zám, bizonyossá tett, hogy e’ lábak egy fel
akasztott ember’ testéhez tartoznak. Kép
zelhetni, milly zavarodva érkeztem vissza he
lyemre. Anyám beszélő későbben, hogy vá- 

_ laszt adtam, midőn senki sem kérdezett, ’s 
nem feleltem, midőn kérdést intézett hozzám. 
Nálamnál bátrabbak sem maradtak volna 
nyugton hasonló esetben. Azonban magam
hoz jövék, midőn az erdő-nyílaton át mintegy 
húsz égő világot ’s Perrint ugyanannyi de
rék embertől kísérve megpillantám , kik ben
nünket e’ kínos zavarból megmenteni jövé
nek. De anyám’ öröme ’s a’ parasztok’ lár
más kaczagása is , kik utunk felett nevetké- 
reztek, istenkisértésnek tetszők előttem, ’s 
bántva érzőm magam’ vidámságok által.

Perrin’ gondja mindenre kiterjedt; ho
zott magával egy gyalogkocsit, mellyre a- 
nyámnak kelle ülnie, ’s Perrinné, botlámpát 
tartva kezében, segíté haladásunkat. Néhá
ny an azonban hátra maradtak a’ szekeret ki
emelni , ’s mihelyt előcsapatunk eléggé távol 
volt, elbeszélém négy parasztnak története
met. Megtaláltuk a’ fát, ’s íme csakugyan 
egy felakasztottnak teste volt, melly az ága
kon lógott. Tovább is üzeté velünk a’ vizsgá
latot kíváncsiságunk, ’s ügy ekezénk a’szeren
csétlen’ arczvonásait megismerni. Perrin egy 
bajtársa’ vállára hágott, ’s egyesült segé
lyünkkel egy errős ágba kapaszkodott, azt 
vigyázva megmarkoló, ’s lámpáját egyene
sen a’ holt’ arezának tartá. E’ tekintet bor
zasztó volt, fökép a’hely’ és idő’ összetalál

kozása által. Zöld, nedves lombfödél alatt, 
mellyet a’ reszkető fény egyenetlenül vilá- 
gíta meg, egy holt-testet látónk öt lábnyi 
magasságban a’ föld felett, mellynek árnyé
ka Perrin’ mozgékony világa által a’ köve
cses úton játszadozott. Mélyen hallgatánk, 
mert egy öngyilkos’ tekintete a’ kétségbe
esés’ örvényét láttatja velünk, ’s e’ holttest 
úgy tűnt elünkbe, mint egy intőlevél az em
beri társasághoz. Szemei véresen meredtek 
ki üregeikből, szél tépdelé hajait, leesett 
állcsontja mellét verdesé, ’s karjai merevűlt 
csípőire erősen szorulónak. Borzasztó volt. 
E’ mellett ruházatja nyomorúság’ jeleit vise
lő , külsején kétségbeesés’ vonásai, ’s mezte
len lábai’ veres bördaganatján, a’ bokák fe
lett, vasbékók’ nyomait hivém megismerni, 
millyeket gályarabokra szokás tenni. Azon 
helytelen következést tevém, hogy egy gá
lyarabságra íté lt, öngyilkolás által kívánt 
menekedni e’ büntetéstől. ^

Nem tudom meddig állottunk volna itt 
mozdulatlan és hallgatva, ha előcsapatunk 
ismételve nem kiabált volna ránk. Érzéseink’ 
közlése nélkül föltevénk magunkban, hogy 
az asszonyoknak semmit sem szólunk, ’s e- 
gyikünk magára válla1 á , hogy a’ felsőséget 
tudósítja. Nem kevés munka után a’ szekér 
ismét egyenes útra jött ’s elérkezett a’ fa
luba ; ’s vacsora után, de a’ mellyből nem 
részesültem, ismét elcsendesült Fromainvil- 
le. Nem szükség mondanom, hogy fel
akasztott’ alakja mélyen benyomult emléke
zetembe , ’s hagymázos álmámban, mellyet 
fáradság ’s átázás elősegítének, megjelent 
előttem. — Másnap, viradat előtt, a’ bitó 
magához hívatott; Perrin ’s néhány legény 
a’ polgári katonaságtól, velem együtt az ön
gyilkoshoz jött. Soha sem érzőm jobban, 
mennyire semmi az élet ’s nevetséges az ér
zékenység' , mint az erdei sűrűbe érkeztem- 
kor; tegnap estve olly szomorú volt az , most 
pedig tengliczéket láttám ágról ágra szök- 
delni, erdei rózsákat virágzani a’ mohok 
közt , \és sok ezer harmat-csöppet a’ ha- 
raszton, mint megannyi gyémántot a’ nap
sugárban. — Nem említem a’ hivatalos intéz
ményeket e’ pompállan temetésnél, mellyen 
jelen valánk, többnyire részvétlenűl, mert a’ 
mezei munka mindenkit haza hívott.

(V ege a’ jövő szaruban.)

T. i .

Sj ouiatik Budán ,  a ’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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I t t  vizsgálom , miként munkál 
* S  teremt a’ nagy természet i 
Minden öszve miily frigyken áll *— 
Isteni nagy intézőt.

t i i s f a l u d y  f i .

. 1’ hulló csillagokról.

A  csillagesés’ tüneménye, mindennapisága’ 
daczára is , mindeddig- fejtetlen maradt. A’ 
villanyosság itt is játszsza szerepét, mint 
egyebütt, liol a’ természetvizsgálók világos 
és egyszerű mag-yarázatot adni nem tudtak. 
Újabb időkben némi vonakodással lépett fői 
C lilá d  n i, megmutatandó , miképen hulló 
csillag-ok és repülő sárkányok (bolis ig-nea) 
lényeg-esen ugyan azok, mindketten nem föl
di eredetűek, de hogy a’ földön közös ha
gyományuk hihetőleg a’ légkö (Meteorstein), 
miután könnyű vala e’ tüneményt általában 
a’ hold’ tűzhányó hegyei’ tömérdek sokasá
gával egyeztetésbe hozni; de végre még is 
észrevétetett, hogy a’ holdvulcanok’ hypothe
sise , valamint a’ reá következett is, melly a’ 
tünemény’ főgyükeréí a’ föld’ vulcánjaiban 
keresi, némelly tapasztalásokkal, miilyenek 
leginkább a’ hulló csillagok’ száma és perio
dicitása, meg nem férhet. T. i. legtöbb csil
lagesés novemberben , ’s nevezetesen ennek 
12 dikén vagy 13-dikán, vétetik észre. Miért 
is nem kevés figyelmet érdemel B io t’ ebbeli 
véleménye, mint a’ melly a’ tüneményt leg

egyszerűbben ’s talán legtermészetesben ma
gyarázza , ’s mellyet íme az olvasó közönség
gel közlünk.

,,A’ föld’ esztendei útja novemberben az 
Oroszlán csillagzat’ irányát tartja, ’s egyszer
smind a’ napegyenlítőhöz közelít, mellytöl 
csak valamivel esik távolabb , mint a’ hold’ 
félmérője tizenhatszor véve, ’s azon decem
ber’ 3-dikán keresztül is megyen. Hogy ez 
állításban a’ hiba csak csekély lehet, abból 
is látni, hogy Domenico Cassini, már egy 
századdal ezelőtt, ugyan azt tartotta. E’ nagy 
csillagász észrevette, miképen a’ nap’ testét 
tágas köd veszi körül, fejéres világhoz ha
sonló, melly nagy távolságra kinyúlik a’ nap
egyenlítő’ irányában. Világos, hogy e’ tüne
mény’ határai pontos észrevevést nem en
gednek, mert azt általában csak ott láthatni, 
hol a’ köd maga széles ’s eléggé tömött; 
mindazonáltal kétséget sem szenved, hogy 
tovább teljed, mint fegyveres vagy fegyver
telen szemeinkkel kisérhetjük. Közönséges 
alakja kettős láncsaliegyhez hasonló, vagy 
két hegygúlához ( pyramis ), mellyeknek 
közfeneke a’ nap, mi kétség kívül csupán 
csak projectiója által okozott opticai látszat.
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Valódi alakját tanulhatjuk, ha azt szüntelen 
figyelemmel kisérjük, midőn a’ föld, eszten
dei útján, a’ térben mindig más meg más 

helyet foglal. Cassini megtette e’ vizsgála
tot 1683-tól 1693-ig, ’s végre meggyőződött 
arról, hogy a’ köd lelapult, közel lencse
forma gömbalaku (sphaeroides), mellynek sar
kai a’ nap’ forgástengelyén lielyezvék; míg 
legnagyobb szelvénye (sectio) vagy is egyen
lítője, a’ napegyenlítő’ lapjában, Mercurius’, 
Venus’, ’s némelly esetekben még a’ Föld’pá
lyáján is tovább terjed. Némelly esetekben — 
mert, eseti változásait, mellyek a’ lég’ átlát
szóságától függnek,nem is tekintve —bizo
nyos tüneményekből már Cassininak is kö
vetkeztetnie kellett, hogy a’ köd maga kü
lönös , tetemes és valóságos változásokat 
szenved terjedtségében és fényében. Sőt né
ha úgy látszott, mint ha nem mindig gömbö
lyű, vagy részarányos volna. ’S ez á’ köd 
a z , m it ma á l l a t - ö v i  fé n y n e k  (lumen 
zodiacale) n ev ezü n k .“

„Mindazonáltal, bánnint fáradozott is 
Cassini, a’ tünemény’ irányának és hajtásá
nak meghatározása csak közelítő lehete, mert 
természete is már úgy hozza magával, hogy 
azt soha meghatározottan észre nem vehetni. 
Minek következésében meglehet , hogy nagy 
szelvénye valamivel különbözik a’nap’ egyen
lítőjétől , és hogy haladása az eclipticában 
talán nem pontosan egybeesik a’ napegyen
lítő’ haladásával, — úgy hogy a’ föld’ távol
sága azon szelvénytől, a’ mondott időn, va
lamivel kisebb vagy nagyobb legyen, mint 
fittebb állítottuk. Azonban e’ bizonytalansá
gok a’ következőre nagy befolyással nincse
nek, és Cassini’ ismételt észrevételeiből kö
vetkezik, hogy vannak bizonyos határok, 
mellyeket e’ bizonytalanságok meg nem ha
ladhatnak. Cassini e’ tüneményt épen nagy 
buzgósággal és türödelemmel vizsgálta, mi
dőn egy más tudós, a’ halhatatlan Newton, 
az égi mozgások’ igaz és való törvényeit, 
nyilvánítá — de a’ bámulatra méltó „Prin
cípiumok“ *) elvei és tanítmányai sokkal 
újabbak és nehezebbek valának, mint hogy 
azokból Cassini valamit munkája’ tökélete

*) A’ munka’ cxíme e z t P h i l o a o p h i a e  n a t u r á l i s  p r i o 
r i  p i a m a t h e m a t i c s .  Legjobb kiadása : P e r p e t u i s  
c o m m a  n t a r  i í s  i l l u i  t r a  t a  c o m m u n i  s t u d i o  
?P.  J a e q u i e r  e t  l e S o e u r ,  e t  D.  C a l a n d r i n i .  
ö u t T t c .  i 7 'J 5 .

sítésére fordíthatott volna. Azért csak v é l
h e t te ,  hogy ama’ köd talán számtalan apró, 
’s Mercurius és Venus gyanánt, a’ nap körül 
bolygó égi testek’ serege. Későbben nérnely- 
lyek ama’ gondolatra vetemedtek, hogy az 
állatövi fény talán a’ nap’ gőzköre, de e’ 
vélemény csakhamar félre tétetett, mert sem
mi tudva lévő mechanicai törvénynyel egyez
tethető nem volt, és la Place, liasonlólag 
mint Cassini, azon véleményben volt, melly 
szerint a’ köd’ részecskéi a’ nap körül ke
rengnek, mint szint annyi bujdosói, hogy kö
vetkezőleg távoztató erővel bírnak ; minthogy 
különben okvetetleniil a’ napra kellene esniük.“ 

„Vizsgáljuk már most a’ fühlet és hely
zetét november’ elején, azaz midőn a’ nap- 
köd’ fölhágó csomójához közelít, és válasz- 
szunk a’ tünemény’ fölvilágosítására olly idő
szakot, mellyben a’ köd, vagy általános vagy 
csupa eseti kiterjedésénél fogva, akár lát
ható legyen az akár nem, lényegesen a’ föld’ 
pályájáig é r , vagy attól legalább nem igen 
messze esik, mint már többször, is észrevé- 
tetett. Mihelyest a’ föld közelít ezen apró 
bújdosóklioz, érezni fogják vonzó erejét, és 
útjok, mellyen a’ napot megkerülték, változta
tást és háborgatást szenvedem!, sokkal előbb, 
mintsem a’ földdel üsszveütközlietnének — 
liasonlólag, mint az 1770-cliki üstökös, melly 
3 évvel a’ mondott időszak előtt naptávolá
ban Jupiterhez közelíteni találván, más pályát 
nyert, melly azt akkor láthatóvá tette ’s a’ 
földhöz közel hozta, de a’ melly föltünése 
után ama’ bujdosóval ismét találkozván, egé
szen új útnak eredt, úgy hogy azt hihetőleg 
soha többé nem látandjuk.“

„Illyetén változások, csak hogy véget- 
len száminál ’s különféleséggel, történnek a’ 
napköd’ alkotó részeiben, midőn a’ föld föl- 
liágó csomóikhoz közelít, és a’ fölebb em
lített közelség alatt. Ámbár itt sok majdnem 
szükséges részlet’ Inával vagyunk, annyi 
még is bizonyos, hogy midőn a’ föld novem
berben a’ mondott csomókhoz közelít, a’ vál
tozások legnagyobbak, ’s hogy némellyek 
ezen égi testek közül vagy épen a’ föld’ pá
lyáján haladván, vagy ettől csak bizonyos 
távolságra, sokaknak a’ föld’ gőzkörébe es- 
niök kell, sokak’ pályájának pedig úgy vál
toznia, hogy a’ földdel következő kerengé- 
seiben találkozzanak, vagy épen, hogy, haj
tások nagyobbodván, az ég’ minden részeibe
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elszórassanak. Azon részecskék, mellyeknek 
a’ földhöz igen közelíteni kell, reája esnek 
általános irányok és a’ földvonzás’ eredmény- 
pályáján. Minthogy pedig- a’ föld, melly no
vemberben a’ nap’ közeiéhez siet, különös se
bességgel halad, föltehetjük, hogy azon égi 
testeknek, mellyek a’ földdel a’ naptól egy 
távolságra esnek, haladása valamivel kisebb, 
mint a’ földé; minek következésében, ha a’ 
föld előtt mozognak, ez végre utói é ri, ’s 
leesésöket okozza. Ezen esés-mód hihetőleg 
a’ legközönségesebb, ’s iránya közönséges 
kerengésükkel ellenkező, mi egyezik Olmsted’ 
véleményével, ki a’ tünemény’ 1833-diki öszves 
észrevételeit egymással öszvehasonlította.“ 

„Az előbbi vizsgálat és okoskodásból 
nem következik, hogy a’ hulló csillagok’ tü
neményének ugyanazon mértékben ismétel- 
tetnie kell minden esztendőben, midőn a’föld 
a' mondott pontot eléri, azaz minden novem
ber’ 13-dikán. Sőt hihető, hogy ismétlése 
alkotó részeit kimeríti, ’s ennél fogva évről 
évre kevesebb hulló csillagokat láthatni, va- 
lamíg a’ földre hullott részecskéket ki nem 
pótolja egy új tágulása a’ napködnek, a’ 
millyent 1683-ban észrevett Cassini, ’s mit 
megerősíteni látszik a’ tünemény’ bizonyos 
időkbeni visszatérése. Továbbá nem követ
keztethetjük , hogy a’ tüneménynek hason- 
lólagvégbe mennie kell május’ 10-kén is, mi
dőn a’ föld 180 fokkal tovább van, mert csak 
föl nem tehetjük, hogy a’ november’ apró 
bujdosói épen olly ellipsisekben mozognak mily- 
lyen a’ földé, és a’ mellyeknek csomói nap
közeleiktől ugyan azon távolságra vannak.“ 

,,A’ két alsó bujdosók, Mercurius ésVe- 
mis, kétszer mennek át a’ napködön minden 
egyes kerengésökben, és pedig ott, hol a’ 
köd mindig látható és legtömöttebb. Csomó- 
jok és hajlásúk nem sokkal különbözik a’köd’ 
csomójától és hajlásától — ’s úgy látszik, 
mintha azok (t. i. Mercurius és Venus) a’ 
köd’ legnagyobb alkotó részecskéit tennék. 
Ezen környülmények kétségkívül olly öszve- 
utközéseket és elszórásokat okoznak, mint 
a’ miilyeneket említettünk, midőn a’ földről 
értekeznénk. Miből látni, hogy a’ föld ese
tileg néha illyetén elszórt részecskékkel, út
jának más részeiben is, találkozhatik.“

„Ha a’ köd’ anyagi mivolta semmi vál
tozásnak alá vetve nem volna, azon részecs
kéknek, mellyek a’ mondott két bujdosó’ út

jában vannak, elszórása bevégezve, ’s mai 
kerengésök meghatározott volna. Ellenben, 
ha a’ köd, Cassini’ véleménye szerint, még 
most is változásokat szenved, szerfölött rend
kívüli tüneménynek nézhetnek, ha ennek kö
vetkezésében a’ két bujdosón idővel semmi 
változást nem vennénk észre. Fájdalom! a’ 
múltkor ebbeli észrevételeket nem hagyott 
reánk. Mai planéta-tábláink olly észrevé
teleken alapulnak, mellyek nem régiebbek 
egy századnál, ’s régiebb tábláink sokkal 
hiányosbak, mint hogy azokból valami bi
zonyosat következtethetnénk. A’ jövendőnek 
marad tehát fenn azon kérdés’ megfejtése : 
Valljon az érintett bujdosók’ elemei nincse- 
nek-e még más változásoknak is alá vetve, 
mellyeket az eddig tudva lévő erők’ össze- 
munkálkodásából magyarázni nem lehet. Ám
bár nem tudjuk, mi módon ’s melly okokból 
támadjanak nagy változások a’ napködben, 
ez azonban még nem elég ok arra, hogy ke
reken tagadjuk. Kételkedni nem lehet, hogy 
tetemes változások mennek végbe a’ nap’ szí
nén , mellyen sokszor foltokat látunk, nagyob
bakat a’ földnél, ’s ezek néha kevés nap 
után tűnnek el, néha hónapokig láthatók. Ki 
tudja, mennyire terjedhet e’ mozgások’ ha
tása? Némelly üstökösek világító paraboloid- 
dal bírnak, melly néha a’ belső ködalaktól 
80000 lieue-re terjed, ’s ez utolsóval egy min
den látható anyag nélküli tér által függ ösz- 
ve, mit Olbers’ és sir William Hershellnek 
az 1811-diki üstököst illető észrevételeik 
megbizonyítanak. Itt bámulásra méltó válto
zások történnek majdnem végetlen távolság
ban a’ naptól, miilyeneket Halley’ üstökösén 
II Hershell is észrevett, minekutána napkö
zeién az már régen túl volt.“

„Nem mondom, hogy a’ novemberi tü
nemények valóban illyetén üszveütközések a 
napköd’ részecskéivel. Csak arra akartam 
emlékeztetni, hogy a’ föld a’ mondott napon 
(november’ 13-dikán) a’ köd’ fölhágó csomó
jához közel van, és hogy e’ helyzetben a’ 
köd’ anyagi részecskéire hatnia kell; vonzó- 
lag és üsszeiilközöleg, tehát a’ novemberi tü
neményekhez liasonlólag. Észrevettem vég
re, miképen Mercurius és Venus, a’ köd’ tö
möttek!) vidékein kerengvén, annak némelly 
részeit kétségkívül elszórják, mindenüvé és 
minden irányban, ’s hogy a’ föld néha illyen
részecskékkel összeiitközhetik.“
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„Áml)ár nekem ezen inductiók eléír vilá
gosak , minthogy kétségbe liozliatatlan ada
tokon ’s a’ neliézkedés’ törvényein alapulnak, 
mindazonáltal csak a’ legtulsóbb bizodalmat- 
lansággal közlöm , jól tudván, miképen sok
szor csalódunk, lia a’ tüneményeket szorosan 
számba nem vehetjük. Alig- kell érintenem, 
hogy mind azon körülmények, mellyek a’ 
november’ 13-dika’ hulló csillagait illetik, 
följegyeztettek és közöltettek Olmsted’ (egy 
americai tudós) tartalmas és igen érdekes 
munkájában.“

A’ közlő szükségesnek tartja érinteni, 
hogy 1831 óta folytonos észrevételekkel bí
runk, ’s hogy a’ legújabbakat Arago terjesz
tette a’ franczia academia elébe. Minden 
egyes hulló csillagon észrevételt, hogy 
útja vagy az Oroszlánban kezdődött, vagy 
legalább ott kezdődhetett, útjának iránya az 
Oroszlán’ csillagzatán keresztül menvén. Olm
sted NeWs-Havenben (Connecticut) oktató. 
Munkája az 1833-diki tüneményeket foglal
ja magában, minél fogva kétségkiviili érde
mei vannak, hypothesise azonban erőltetett 
’s így kevés figyelmet érdemel.

W. f  ‘állas * Sutul.

4 ’ r é m .
F ra n c z ia  n o v e lla .

(V ége .)

Kevés idő múlva e’ szerencsétlen törté
net után a’ túlsó partnak egy helységében 
búcsú volt, mellyre én is, és anyám, hiva
talosak valónk , hogy Perrin’ testvérének, 
Grand-Colasnak, Herblay helység’ nyergesé
nek , gyermekét keresztvízre tartsuk. Az ün
nep igen lármás vala ; mert Sartrouville, Laf- 
frette, Conflans, Adressi és Acliéresből egész 
nép oda gyülekezett, hogy egy rózsa-király
né’ koronázásán jelen lehessen, ’s czéllövés- 
hen díjt nyerhessen. A’ gayoni kővágók 
mindnyájan eljövének, tarka szalagokkal éke
sítve, ’s zenével, vitorlás csolnakaikon, Az 
egyház előtt ’s a’ kikötőben elsütötték pus
káikat , hol számos vala az idegen árús és 
alakos. A’ játékok és tánezok a’ Szajnának 
egy, nyárfákkal benőtt, szigetén valónak tar
tandók. Anyám szívesen mulatott köztök, 
’s a’ vigalom éjig tartott. Jeles lövésznek 
mutatkozván kézíjjal, az ünnepnél elöljáró kő
műves versenylövésre szólított föl, mielőtt

elválánk. Én elfogadtam. A’ czélt kitűzték ’s 
kivilágították, ’s vesszőin első lövésre a’ czél’ 
közepét éré nagy taps között. A’ kőműves 
győztesnek valla. Midőn épen az ő és társai’ 
üdvezletét fogadóm : egy ember ütögette meg 
váltamat, vesszőmet hozván vissza. Megfor
dulók , ’s csaknem kővé váltam egy alak’ te
kintetén , mellyet már kétszer láttam ; egy
szer éjszakán, tíz lábnyira koponyám felett, 
Perrin’ lámpájánál; másszor koporsóban a’ 
sírásónál, még pedig olly érzéssel, melly be
lőlem kiirthatlan volt. Nem tagadhatám: a’ 
fölakasztott, a’ st. germaini öngyilkos volt, 
az erdei jéghideg holttest, melly e’ pillanatban 
reáiu mosolygott. Redős homlokán, mélyen 
beesett szemeiben, sovány arczulatán még az 
éhség és nyomor’ azon nyomait is föltalál
tam , mellyeket ott magamban észrevevék. 
Teljesen magamnál valók, mert a’ fegyvert 
mellyet átnyújta, készakarva kiejtém kezeim
ből, ’s midőn utána hajoltam, durva lábtyííin 
át is észrevehetőm a’ gályarabokat bélyegző 
lábdaganatot. Nem volt csalódás , nem volt 
álom. Meglehet, hogy midőn fölemelkedtem, 
tekintetemben sajátnemü kifejezés ülhetett; 
mert mindketten szint váltónk, szemeinket 
erősen egymásra szegezök ’s mintegy meg- 
merevülten áliánk. Nem kétkedhetém tovább. 
Ő eltűnt a’ sokaság közt. Kérdezősködtem 
felőle egy herblayi hajóstól, ’s ez őt acliére- 
si favágónak mondá, de egy achéresi erdősz 
kevés pillanattal azután bizonyossá tett, hogy 
sartrouvillei kosárkötő ; végre egy molnár
inas ez utóbbi helységből azt állító, hogy 
herblayi ács. Meg valók győződve, hogy ő 
e’ helyek közül egyikbe sem való, ’s oily át- 
hathatlan titokba van burkolva, mellyet a’ leg- 
liitetlenebbek sem tudtak sem meg magyaráz
ni, sem tagadni.

E’ pillanat óta nem figyeltem többé az 
ünnepre. Anyám Ilerblayban h á lt; én pedig, 
egyedül egy kis csolnakon, Fromainvillebe 
akartam érni, segítve az ünnepi világítástól, 
mellynek fáklyái a’ Szajna’ habjaiban tükrö
zők magokat. Míg csolnakom a’ nád közt 
halkan ereszkedett, pilientetéin az evezőt, 
hogy gondolatomba merenghessek ; úgy tet
szett , hogy azon tünemény csak nekem léte
zik , lrogy azon rém (mert mi lehete egyéb, 
mint rém?) életem’ egy fonalát tartá kezében 
’s mintegy borús sejtés lebbent föl előttem, 
hogy hitetlenségemet gúnyolja. —
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’S mintegy e’ különös eszméletek’ meg- 
erösitéseiil, egy árnyékot láték a’ fák alatt, 
alig tíz lépésnyire csolnakomtúl, fölemelketl- 
ni ’s hangot hallék, melly az őrülés’ vagy ha
lál’ hangja vala ’s reám fenyegetve így kiál
tott: „Most már tudod ki vagyok, jól vigyázz 
mágüdra.“ Megvallom, hogy gyermekkorom’ 
hahonái ’s jó öreg dajkám’ együgyű regéi, 
ki, hogy nyugton maradjak, czukor helyett 
kisértetes mesékkel mulatott, pillanatnyi he- 
vültségemhen johhan viszhangzottak hennem, 
mint valaha mióta okosabb lettem. Különben 
is efféle agyrémeknek semmi sem kedvezőbb, 
mint hűs éjszaka, magány nagy téren, erdő’ 
közelsége, mellyből a’ szél fájdalmas panasz- 
hangot hallat, ’s azon lehetetlenség, hogy 
egy szinte olly megfejtlietlen mint fenyegető 
eseményt tagadhassunk. — Azonban sebes 
hajtással csakhamar messze távozám, ’s mi
helyt kertem’ sövényét elérhetém, olly aggo
dalommal zárkóztam házamba, mellyről szá
mot magamnak nem adhatók. Nem tudom, mit 
tettem volna első pillanatban, ha szentelt víz 
vala kéznél.

Az éjét álmatlan töltém. — Másnap reg
gel , midőn felviradt, más eszméletekre jőve 
kétkedésem. Fölvilágosulást kerestem a’ böl
cselkedés’ minden elveiben, ’s örömmel ve- 
vém észre, hogy, ha teljesen meg nem nyu
godtam is, legalább valamennyire neki bá
torodtam. Azonnal az erdőbe menék, leültem 
a’ fa alá, megvizsgáltam a’ helyet, hol a’ 
gályarabot függeni látám, minden körülményt 
figyelemre vettem, ’s kimeríték minden véle
ményt, mellyek körűi megvallom, egy sem 
volt kielégítő. Szóval, a’ legfoganatosb esz
közt választóm magamat kiliűteni, az erdőn 
keresztül a’ folyóhoz menék ’s abban megfü- 
rödtem. Azután, iskolás gyermekek’ módjára, 
ruháimat, egy csomóba fogva, fejem felébe 
tartottam ’s a’ gayoni kőbányánál a’ túlsó par
ton kiszállottam, hogy a’ tegnapi tánczoso- 
k a t, ’s leginkább a’ kézíjban vetélkedő tár
samat meglátogassam, kiket ott nagy mun
kában gondoltam találandni. — Ásókat, feszí
tő vasakat, mér-ónt’s targonczákat leltem ott, 
semmit egyebet. Még is ott maradtam egy 
ideig; mert előbbi tanulmányaim’ saját irá
nyának következésében a’ lassankénti hegy
alakulás’ vizsgálása, miként az időről időre 
a’ tenger’ iszapjából származik, kedvencz 
foglalatosságom lön. Szemlélem a’ sokféle,

tarka vonalakat, századok óta e’ Sziklák’ hom
lokára rajzolva, mellyek itt fejtetőnek,‘’s az
után a’ sziklába vágott barlang’ belsejébe 
merészkedtem egy lámpa’ segedelmével, melly 
egy kőoszlop’ lábánál sustoi'ogva gőzölge e’ 
földalatti nyilasokban.

Csodálkozásomra egy teremben lelém 
magamat, mellynek közepén a’ boltozatul egy 
nagy támasz védejmezé a’ beszakadástól ’s 
belebb egy temetkező helyet láték, millyet 
a’ keresztények üldöztetésük’ napjaiban tem
plomul használtak, római catacombáktólkör
nyezten ; azután felmásztam a’ puha sikam
lós földanyagon a’ véső ’s kalapács által ki
ásott üregekhez. Mindenütt festői hatás ; vagy 
azért, mivel lámpám, nem bírván gyönge sü- 
gárait azon távolságba vetni, a’ tetemes kő
oszlop’ szögleteit arany fényvonallal szegé be, 
’s nagyából mutatá csak elő, vagy mivel egy 
víz-medenczében verődött vissza, mellyben 
egy roszúl szabályozott forrás’ vize gyűlt 
össze, vagy mivel a’ nap a’ beszakadás’ nyí
lásain vagy készakarva tört liasadékokon né
hány fénysugárt vetett e’ tompa sötétségbe. 
Örömemre szolgált magányos hely’ visz- 
hangjáí is fölébreszteni, melly szavaimat pon
tosan visszaadó, mint egy ijedni nem tudó 
ellenfél.

Léptenként a’ legbenső barlangig jutot
tam , ’s épen egy nagy köre akartam leülni, 
midőn közelemben egy ember nyúlt fel, ha- 
lovány ’s lángoló szemű. De valljon ember 
volt-e? Iszony ú hangon kiálta’s lerohant; ha 
elért volna, kétség kívül elvesztőm a’ súly- 
egyent.’s több mint ötven lábnyi magasról 
egy mélységbe vettetem, mellyben kődarabok 
rémitőleg hevertek összevissza, miken két
ségkívül ízre porrá zúzatám. Természeti ösz
tönöm mente meg. Egy ugrással tíz lábnyi 
messzeségre szöktem egy másik dombra. A’ 
rém velem egy irányban rohant, ’s azt hí
véin , hogy borzasztó esésében vele együtt 
rántatom. Ő iszonyú volt. De a’ borzasztó 
mélységből ismét csodálatos élénkséggel má
szott föl felém. De én egy meredeknek fu
tottam, hogy lábaim alól porfelleg kereke
dett,’s fél úton oldalra kanyarodtam. A’gipsz
től megvakítva alig tudtam, niilly irányban 
futok ; oszlopoknak , kődaraboknak rohantam 
a’ sötétben, mellyek uíamban feküdtek, ’s 
mindig nyakamon érzőm az üldöző rém’ le- 
helletét. Igen is jól megismerem öt, ’s nagyon
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is élénken emlékezém fenyegetéseire, mint
sem fegyvertelen ke mertem volna várni; ’s 
úgy hiszem, hogy leselkedése e’ helyen, mel- 
lyet én egészen magányosnak tartottam, ho
zott annyira magamon kívül, hogy a’ futás
nál egyéb lélekébrenségem nem maradt. Sze
rencsémre nyűgöt felé egy út nyílt előttem 
egyenes irányban. Olly erővel, millyet csak 
ijedés adhat, másztam föl a’ meredek szőlő
kertek közt, mellyek a’ hegy’ tetejéről füg
gőlegesen vonulnak alá. Ott több kőhajítás 
é rt; de a’ futást félben nem liagyám ’s csak 
fél óra’ múltával állottam meg. Senki sem volt 
hátam megett.

Hideg vérrel megfontolván e’ történetet, 
boszankodni kezdék magamra félénkségem 
miatt, ’s őrizkedtem arról valakinek szólani. 
Fromainvilleben ugyan elég babona van, a’ 
parasztok még is kinevettek volna egy böl
cset , ki őket az övéikért dorgálni szokta ’s 
e’ mellett maga sem volt ment saját babonái
tól. Több nap telt el, hogy kertemet el nem 
hagyáin.

Bősz ómat foglyokon töltém, mellyek egy, 
az én birtokomhoz tartozó,lóhere-földön füvirá- 
gok alatt fészkeltek. E’ czélra megtöltém 
egy reggelen kettős fegyveremet, Lepage 
fegyvermives’ ajándékát ’s remekét. — Mind 
két csövét felporozván, vállamra vetém 
azt. Épen lőpor-szarvam’ réz nyakába töltém 
a’ kívántaié mennyiségű serétet, midőn vad 
rózsák és orgona-virágok közül egy nap sü
tötte alak tűnt előmbe. Ő volt ismét! kinyúj- 
tá kezeit, megragadta fegyveremet ’s reám 
czéloza. Mind a’ két cső elsült, mielőtt ké
pes lettem volna a’ dombot, mellyen állottam, 
elhagyni, ’s miután a’ kettős lövés’ füstje el 
oszlott, fegyverem a’ földön fekvék. A’ rém 
eltűnt. Valóban csekélyebb dolgok is babo
nássá tehetnék az embert. Ezen elkeserűlt- 
ség, mellyel sarkamban iildöze, ezen gyako
ri ismét megjelenése egy természet feletti tü
neménynek, ezen ellenem ismételve munkába 
vett fenyegetőzések annyira megzavarák fe
jemet , hogy őrüléstől kelle félnem. Örömest 
szóltam a olna felőle; de anyámat elrémítet
tem, ’s a’ parasztok’ mindennapi okoskodá
saik által még jobban elhódítottak volna ; em
lékezém a’ pappal volt vitámra is a’ kisérte
tek’ tárgyában. Vallomásomat gúnynak, vagy 
egy atheista’ tettetésének tartotta volna, ki 
az embereket neveti’s csúfolja. Kétkedés és

gondolkodás közt tölt el több nap; ’s mivel 
a’ rém nem mutatkozott többé, én sem tar- 
tám méltúnakve le többé vesződni.

Egy új esemény megváltoztatá föltéte
lemet. Egy estve, midőn már sötétedett, csol- 
nakoin’ legbenső végén álltam, míg orra a’ 
partot korliolá. Mellényben ’s könnyű nadrág
ban valók mint a’ nap’ hősége kívánta ’s ha
lász-szerekkel ellátva czélomra. A’ hely pezs- 
gett a’ halaktól. Közel volt egy kikötőhely, 
erős karókkal kerítve, mellyekhez éj’ idején 
kővágók ’s mosónék’ mindenféle nagyságú 
hajóik köttettek. A’ halásztörvények’ daczá
ra is liállóm’ legvégső rojtjaira ón nehezéke
ket függeszték; hogy azt elegendő messze
ségre terjeszthetvén, nagy számú márnát fog
hassak, mellyekkel e’ víz nagyon bővelke
dett. Azon pillanatban , midőn liállóm’ kivet
ni egész lelkesüléssel készülék, megrendült 
’s ingani kezde csolnakom egy testtömeg’ 
súlya a latt, melly kiáltva berohant. Nem is 
volt elég időm megfordulni, midőn két vál- 
lam közé erős csapás ért, ’s én a’ súlyegyent 
elvesztve a’ Szajnába buktam. Szerencsém
re a’ liálló nem akadt lábaimba. Fövenyes 
fenékre jöttem, hol lábamra állván egy Szaj
nái csolnak’ hátulsó részét nagy erőlködéssel 
megmarkoltam ’s rajta egy ugrással átszö- 
kém. Midőn csaknem megvakulva ismét a’ 
víz’ színére jutottam, erősen átkarolék egyet 
a’ levert karók közül ’s néhány kecskebőr’ 
védelme alatt, mellyek itt feszített kötélre 
száradni valának kiteregetve, ismét magam
hoz jöhettem ’s láthattam a’ nélkül, hogy lát
tassam. Ismét a’ félelmes gályarab volt, azon 
nyomorult, kit fiiggeni láttam, áldozatja ellen 
farkasként dühöngve. De lionnét e’ düh ? mi
ért akart rajtam boszút állani? — fejem egé
szen elbódult. Ő pedig ott álla, felfegyver
kezve egy evezővel, mellyet feje fölött tar
tott a’ levegőben; tekintetét a’ folyóra sze
gezve , hol vadság’ leírhatlan kifejezésével 
szemlélte a’ gyűrűző vízkarikákat, mellyek 
a’ vízben esésem által alakúltak; bizonyo
san arra várt, hogy ismét feltűnjem, ’s az 
evezőt fejemen törje ketté. Míg a’ mozgó, 
fodros habok tovább tovább terjengve, végre 
a’ folyó’ nyugott medrében eltűntek : egyazon 
helyzetben maradt; mi néhány perczig tar
tott. Lassanként ellankadt karja, az evező a’ 
csolnak’ párkányára hullott, ujjait kimeresz- 
té ; azután nyeritő kaczajt ütött, kezeit dör-
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zsölé, hogy ízei ropogtak; hajait felhorzazá 
’s ugrált örömében, azt liivén, hogy a’ vízbe 
fúltam. Nem sokára f mintegy liarmincz Jé- 
péssel, gyorsan, mint a’ kézíjhol kilőtt nyíl, 
eltűnt egy közel gesztenye erdő’ közepén.

Már most nem hallgattam. Még az est
ve elbeszéltem a’ történetet a’ bírónak, a’ 
papnak, Perinnek ’s egész világnak. Törté
netemet igen mulattatónak találták, három
szor újra elmondatták velem ’s megváltották, 
hogy a’ legügyesb ember vagyok egy kísér- 
tetes történetet komoly bangón elbeszélni. 
Anyám még egy szakaszszal többet kívánt tő
lem. Esküdtem mindenre a’ mi szent; ’s kér
tek, hinném el, hogy elhiszik. Én megboszan- 
kodtam ’s mindnyájan haza mentek, hogy 
egész kényelemmel kinevethessenek. így jár 
a’ philosoph, ha néha egy kis könnyenhivő- 
ségre tántorodik.

Az olvasó, tudom, várja e’ szövevényes 
történet’ kifejtését. Az olvasónak igaza van. 
í)e tudja meg előbb, hogy én két év hosszat 
olly meggyőződésben éltem, mint ha rósz lé
lek lett volna a’ dologba keveredve.

Két éve már, hogy Fromainvillet el
hagytam. Egykor, miután a’ láncz’ elutazá
sának , e’ mai műveltségünket gyalázó kö
zépkori nézőjátéknak, melly alacsony közber 
vetett játék a’ börtön és gálya közt, szemta
núja valék: a’ Bicetré’ fő felügyelőjével meg
jártam ezen kórház’ térés osztályait. Négy 
orvost találánk ott, kik egy a’ dühöngésig 
őrült ember’ állapotjárói tanakodtak. Az őrült 
egy magányos kunyhóba vala zárva. Hallván 
a’ szerencsétlennek kór-tüneményeiről: óhaj
tóm őt látni. Engedtek kívánságomnak.

Első tekintetre megismerém a’ felakasz
tottat, a’ gályarabot, a’ rémet. Közel valék 
hát végezetre, hogy életem’ e’rejtvényes kér
dését megfejtsem. Soványsága nyomoréit te
kintetű vala ; meztelen, lánczokkal terhelve, 
’s őrültség’ állapotjában. Midőn meglátott, 
iszonyú rángatózásba jöttek tagjai, megráz
ta lánczait, mellyeket erőszakosan szét akart 
tördelni, fejével a’ vasrostélynak rohant, erő
sen inegmarkolá azt ’s a’ legborzasztóbb ká
romlások’ tengerét özönlé. Kiáltását azonnal 
más sikoltás követé a’szomszéd kunyhókban. 
Borzalom fagyjalá véremet. Az első behatás
nak olly mindenható ereje van a’ lelken, 
hogy e’ pillanatban ijedséghez hasonló érzés 
lopódzott belém. Nem akartam tovább marad’

n i; 's visszajövőben megtudám a’ szerencsét
len’ történetét. Egy gondviselő elég szives 
volt azt nekem elmondani; de a’ kifejezés’ 
azon szárazságával, azon hidegséggel tévé 
ez t, melly olly ember’ sajátja szokott lenni, 
ki már több hasonlót látott. Itt következik az.

Három éve már, hogy l’Aude megyében 
egy nehéz vádakkal terhelt bűnt követtek el. 
Számos tanú, kiknek vallomásai csodálatosan 
összehangoztak, bizonyos Gachet Juliánt vá
doló mint tevőt, ki az ellenkezőt meg nem 
bizonyíthatván, egész életére gályarabságra 
ítéltetett. Az ember sokat sírt, pelengért és 
bélyegeztetést álla ki ’s Brestbe vitetett. Ő 
szelíd, szoinorgó természetű volt; előbbi éle
te nem látszék igazolni gonosz tettét. Ő nem 
mutatott olly megromlottságot, melly az út- 
czai rablóknak általánosan sajátja, mivel tud
ják , hogy egész éltöket a’ rabokra ügyelő 
hajdú’ fenyitő ostora ’s botja alatt kell tölte
niük. — Hat hónappal későbben a’ Cote d’ 
Or nevű szomszéd megyében Gachet Julian’ 
testvérbátyja, Fremin, gyújtogatással vádol- 
tatván ’s lopás bizonyulván reá, egyazon 
gályára viteték. — Ott vették csak észre a’ 
két testvér’ csodálatos hasonlatosságát. Fre
min azonban magasb és izmosb volt, valami
vel mint Julian. Sokat beszéltek e’ dolog fe
lől , ’s egy tisztviselőre bízatott Parisban, 
hogy a’ most már természetesenébredező két
ségeket fölvilágosítsa. Azonban a’ testvére
ket őrizteték, olly czéllal, hogy Julian’ ki- 
szabadulhatásának alapokait kitapogassák. — 
Freminnek, úgy látszék, nagy hatalma volt, 
öcscse fölött. Ő mindenkihez komor és néma 
volt. A’ kémek csak annyit haliának, hogy az 
ifjabbik néha csendes szemrehányásokat tett, 
hogy őt maga helyett feláldozó; néha pedig 
egy kis falu’ nevét említék Tfoyes’ közelében 
Champagneban. Mind kettő igen nyugtalan 
volt; de többet kitanúlni nem lehete. Julian 
el akaró magát veszteni, de Fremin mindannyi
szor meggátolta. — Azonban a’ főügyész bün
tetési enyhítést munkált ki számokra a’ ki
rálynál. Mind kettőnek la Forcébe kelle vi
tetni ; de mire a’ papirosok Brestbe érkeztek, 
a’ két testvér együtt elszökött. Követték nyo
maikat ; de nekik nem vala sejtésük a’ rész
vétről , melly őket v á rta , ’s kikeriilék 
az titánok küldött embereket.

A’ cliampagnei leány, kit Julian nőül 
akart venni, elliagyá B. helységet, ’s kezét
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egy amlressisi asztalosnak uyújtá, a’ Seine és 
Oise’ megye egy kis falujában.

Julian elkeseredve sietett oda; a’ leány 
vonakodott őt meghallgatni, boszús lett ajánla
tain ’s fenyegetőzött, hogy a’ rendőrségnek be
vádolja. Julian erre fölakasztá magát a’ st. ger- 
maini erdőben. Az ő holtteste volt, mellyre a’ 
zivatarban akadtam. — Fremin kétségkívül, 
lélekösméreti mardosási, magány ’s a’ gályára 
visszavitetés’ félelme miatt megőrült, az erdők
ben 's kőbányákban tébolygott, lopott szőlőfür
tökkel élt ’s körmeit és szakállát megnövesztő. 
Herblayban történt találkozásunkból származott 
irántam gyülölsége. Arczom’ kifejezése, midőn 
öt meglátám, méltó gyanúm szülte vizsgálódá
som kiléte után, melly neki fenyegetésnek tet
szett , azon képzelődésre birák, hogy én őt ül
dözni jöttem’s neki tőlem, mint kémtől, szaba
dulni kell. Innét próbatétel életem ellen; mert 
a’ vidékről nem akart eltávozni. — Ha az őrök 
erdőbe hajtották vagy egy utazó alamizsnát 
nyújta neki; megtépé hajait ’s jajgatott, hogy 
nem hagyják szegény Julián öcscsét feltalálni, 
ki az erdőben egy fán nyugszik. E’ gondolat 
nála rögzött eszmévé vált, ’s midőn a’ rendőr
ség barlangjában elfogá, azt nyilatkoztatta, hogy 
öcscsét várja, vele a’ gályára visszatérendő.

Öt hónappal bicetrei látogatásom után, egy 
éjjel Fremin Gachet széttörte lánczait, ’s kuny
hójában fölakasztá magát.

T. E j .

Torquato Tasso'  végintézete.
E s t e i  L a j o s  bíbornok’ kíséretében, ki 

Modenából Franczia ország ha ment, IX. Károly- 
nak szerencsét kívánni, egy sárgás ábrázatú, de 
büszke ’s tüzes tekintetű kisded, nyúlánk, még 
fiatal férfi volt. T o r q u a t o  T a s s o n a k  hí vák. 
Minden nagyobbacska utazás az időben veszély- 
teljes vállalat lévén, soha sem mulasztották el, 
mielőtt elindultak, utolsó akaiatjokat papirosra 
tenni. A’ megszabadított Jeruzsálem’ éneklője is 
követé e’ szokást. Ferrarát 1570-ben hagyták el, 
"s a' következett évben ismét visszatértek e’ vá
rosba. Az említett végintézet szóról szóra for
dítva úgy hangzott, mint következik:

„Mivel az élet romlékony, ’s a’ mindenha
tó isten, ha neki tetszik, francziaországi uta
zásom közben rólam rendelkezhetik, kérem 
R on d i n e l l i  urat, ez esetben dolgaimat kö
vetkezőkép intézze el:

Legelőbb is, költeményeimre nézve, óhajtóm, 
hogy valamennyi sonettem és szerelmi madri- 
galaim összegyüjtetvén, közzé tétessenek. Azok
ra nézve, menyeket ez vagy amaz barátomnak

irtam, akarom, hogy azok mind velem tenlet- 
tesseuek el, kivevén az e’ szavakon kezdődőt: 
L’a u r a  mi é d o l c e  a l t r o v e  s p i r a .  *)

Azt is kívánom, hogy közzé tétessék azon 
beszéd , mellyet Ferrarában, az academia’ ineg- 
nyittatásakor tartottam; úgyszinte a’ hőskölté- 
szetröl irott négy könyvem, a’ hat utolsó ének 
Gottfriedból, ’s a’ két elsőnek azon stanzái, 
menyek legkevésbbé tetszenek tökéletleneknek. 
Azonban mind ezt előbb Gonzagues Scipio , Ve- 
niero Domokos és Guerini Baptista urak’ vizs
gálata alá kell bocsátni. Reményiem, ők e’ gon
doskodást nem fogják tőlem megtagadni, fon
tolóra vevőn azon tiszteletet és barátságot, mely- 
lyel irántuk viseltetem. Legyenek szivesek el
hinni, hogy minden tekintet nélkül félre vet
hetik vagy elnyomhatják mindazt, mit rosznak 
vagy fölöslegnek tartandanak. A’ toldások- vagy 
változtatásokra nézve kérem őket, óvakodób- 
bak legyenek, mert a’ költemény még is töké
letlen maradna. Ha többi munkáim közt még 
néhány találkozik, menyeket Rondinelli úr ’s az 
imént megnevezett többi személy a’ közzététel
re érdemetleneknek tartanak, róluk tetszésök 
szerint rendelkezhetnek.

Mi vagyonomat illeti, kívánom, hogy ad
ják el mindazt, mit Ábrámnál 25 fontért e l zá 
l o g o s í t o t t a m ,  úgyszinte azon hét darab 
szőnyeget is , mellyek 30 tallérért Ascagne **) 
úrnál vannak zál o gb an , ’s a’ többit mind, á’ 
mim c’ házban van. Azt is kívánom, hogy atyám’ 
sírkövére, kinek tetemei sz. Pál’ templomában 
nyugosznak, e’ szavakat véssék:

Bernardo Taxo musar. otio et principum 
Negotiis summa ingenii ubertatc atejue 

Excellcntia pari fortunac varictate 
Ac inconstantia relictis utriusque 
Industriae monumeutis clarissimo 

Torquatus űlius posuit
Vixit an. septuaginta et sex obi. an. MDLX1X 

Die ÍV septemb.
Ha valamelly akadályok szegülnének utol

só rendelkezéseim ellen, kérném Hercules urat, 
az igen derék Leonora asszonyság’ kegyességé
hez folyamodjék, kinek nemeslelküségébe teljes 
bizodalmomat helyezem.

Én T o r q u a t o  T a s s o ,  e’ jelenlévőt Ír
tam Ferrarában 1570.

*) 15’ sonett egy dámához vo lt in té z v e , ki falura költözöt t, A8 
eszme a rra  — úgy látszik —* Tybullból kölcsönözteteU.

* •)  Ascagne zsidó volt. T ulajdouképen G iraldini nevet v ise lt. A ' 

fcim em lített szőnyegek valónak talán azon egyetlenegy örök» 
seg , m ellyet Tasso B ernát, fiának, T orquatonak, hagyott.

G 5 Az Athenaeum ’s Figyelmezö’ hivatala sz. György’ napján a’ Kalap-utczába, gróf Fes- 
tetics-liázba, 376. sz. első emeletbe tétetett át.

Xyouiatih Cudán. a’ magyar királyi egyetem’ betűivel.



CrQ S  50 &  UD Kft»
T udom ányok’ és szépmüvészetek* tára.

Kiadó szerkesztők:
SCHERET, VÖRÖSMARTY,  szerkesztő társ: RAJZA.

Pest Április9 SO-kán9 1837« 35« szánt«

Tartalom i Magyarország’ éghajlata (T , L .), 273.1. — Lízka. Lengyel novella (Széplaki), 277. 1*

S zép  v ag y , o  h o n ,  b é re z ,  v ö lgy  v á lto z n a k  gazdag ö le d b e n .

T é r id e t  o rszágos négy folyam * á rja  szegi ;

Á m  te rm ész e ttő l m in d  ez le lk e tle n  a ján d ék  i 

N agygyá c sak  fiaid* s z e n t  a k a ra tja  teh e t.

T̂ iirösm arty •

Magyarország"’ éghajlata.
W im m e r tő l.

E  t  6  Ü K Ö Z L É S .

Magyarország1 az éjszaki szélesség’ 45 ’s 
49 fokai közt fekszik ’s minden oldalról he
gyektől védetik, mellyek leginkább nyugat
ról vonulnak kelet felé. Az ország’ nagy 
része hegyes, és számtalan magas!) ’s ala
csonyabb völgyektől liasíttatik. A’ sikok 
nagyok és terültek, részint futó homokkal, 
részint termő földdel, sőt részint mocsárok
kal is borítvák. Az irtási düh’ daczára is 
még nagy’s terjedelmes erdőkkel bír. Mind
ezen adatok’ öszvehasonlílásából nem lehe
tetlen talán az ország’ éghajlatáról valami 
bizonyosat mondani.

Földleírási helyzeténél fogvást Magyar- 
országot a’ mérsékleti égöv alá kell számíta
ni , minthogy mind a’ gönczöltül, mind az 
egyenlítőiül elég távol fekszik, hogy sem 
rendkívüli hőségnek, sem hidegségnek kité
ve ne legyen. 49 foknyi j>olár magasság, 
100 lábnyi tengerfölötti magassággal egybe
vetve, 11 foknyi közéi) meleget ad a’ száz- 
osztályú hévmérő szerint. A’ szélesség’ 45 
grádusa 13 centigradot adna, miből a’ kö
zép geographiai rnérsék’ 1 2 * grádusa követ

keznék. Ezzel azonban, bármi tudósán hang
zik is , egy év’ éghajlatára semmi sincs mond
va , ’s minden efféle mérsék-kiszámolás, kü
lönféle középszámaival, mikkel Magyaror
szágot illetőleg könnyen betölthetnénk egy 
ívet, haszontalan szójátékok. Egyedüli igaz
ság e’ dologban , hogy Magyarország már 
földleírási helyzeténél fogvást a’ mérsékleti 
égöv’ melegebb tartományihoz tartozik ’s éj
szaki határai teszik körülbelül az átmene
teit hidegebb tartományokból melegebbekbe. 
Ha a’ tengerszín feletti magasság nem gá
tolná, az ország’ legéjszakibb széléig nem 
találna a’ szőlő’ megérése akadályt,’s a’leg
délibb megyék a’ lombardi síkkal vetélkedné
nek nemes téli gyümölcsök’ termésében.

Egészen más azonban az ország’ termé
szeti (physicai) éghajlata, ’s erre nézve a’ 
geographusok igen különböznek. A’ külföl
diek vetélkedni látszanak, hogy szegény ha
zánkat rósz hírbe hozzák, ’s az idegenek’ 
veszélyes síijáúl kiáltsák ki. Az orinokói 
mocsáros erdők ’s a’ nyugatindiai szigetek 
alig lehetnek roszabb hírben lázas levegő
jük miatt. Honi íróink buzganak ez ellen, 
mint rajtunk elkövetett gyalázat ellen, ’s 
még a’ tiszai ingoványokat is meg akarják 
menteni egy „lázas vidék’“ rósz hírétől. Az 
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igazság- itt nem is a’ középen van; ’s csak 
tapasztalás által juthatni hozzá.

A’ magyarországi éghajlat’ szelídsége 
az országnak tengerfölötti emelkedettsége 
által nagyon változik. Ezért az éjszaki he
gyes vidékek hidegek és durvák. Ormaink 
az örök lió’ határait déli fekvésük miatt nem 
érik már el. De legmagashan fekvő bérezés 
vidékink durva ’s hideg éghajlatnak, ’s alig 
diesekhetnek két hónapig némi nyárfélével. 
Árva megye a’ mostoha természetnek köszö
ni nevét, melly itt zabbal is szűkén ’s 200 
év óta a’ jótékony burgonyával látja csak el 
gyermekeit.

Továbbá Magyarország keletibb, mint 
Tyrol, Schweitz és déli Francziaország. Ez 
okból az éghajlat ismét durvább lesz egy két 
légmérséki fokkal. Az éjszaki bércz-védfal 
sem elég magas, hogy az éjszakeurópai sí
kok’ kemény telét hozzánk be ne ereszsze. 
A’ Kárpátokról sok völgy nyúlik keresztül- 
kasúl az országba, mellyek a’ hideg szelek
nek ’s a’jeges hegyek’ csípős légvonatainak 
tömlőkul szolgálnak, ’s ezáltal e’ völgyek 
hüsebbek lesznek, mint geograpkiai helyze
tüknél vagy még általános magasságoknál fog
va is lenniük kellene, Ezért a’ szőlőtőke 
csak a’ szél. 48° 30'-aig tenyészik ’s itt ott 
még délibb helyekre szorul. Mármaros me
gyében a’ keleti fekvés , absolut magasság 
és a’ völgyek’ nem kedvező alkata, egyesül
ve okozzák, hogy a’ Tisza’ eredeténél az ég
hajlat szigorúbb, mint Árvában. Azon szép 
folyamos völgyek, mellyek éjszakról délre 
egyenes irányban, vagy éjszak-keletről dél- 
nyugotra vonulnak, szinte hidegebbek, mint 
mellyek keletről nyugotra, vagy éjszaknyu- 
gotról délkeletre futnak. így a’ felső Tisza’ 
és Laboreza’ völgye hidegebb, mint a’ Her- 
nádé és Sajóé, noha geographiai fekvésük 
egészen egyenlő. Ellenben a’ Karpát-cso- 
portozatokat elválasztó hosszú völgyek sze
lídeknek, mint ezt geographiai helyezőtöké
nél’s magasságoknál fogva gyanitni lehetne. 
Hasonlókép a’ Kárpátok’ hajtásai délfelé sze- 
lidebbek, mint az ellenfeli völgyfalak, mivel 
amazokra erősen hatnak a’ napsugárok. A’ 
Tátra’ lejtője délfelé szelídebb, mint a’ sok
kal déliebb ’s kevesbbé magas éjszaki lejtője 
a’ Királyhátnak. Hasonlítsuk Bozát, mely- 
lyet, kivevén az aranyra éhező embert, min
den állat, még a’ veréb is kerül, a’ sokkal

éjszakibb Késmárkkal, vagy a’ szemközt eső 
sz. Miklós és Boborczczal. A’ ki hegyes 
tartományban lakik vagy lakott, tudja, hogy 
ott minden völgynek, sőt csaknem minden 
helynek saját légmérséke van. E’ sajátsá
gok olly nagy hatásúak, hogy egy órai tá
volság gyakran tizennégy napos különbséget 
tesz a’ gabona-érésben ’s aratásban. Erdély 
ugyan ez okból, hegyei miatt, sokkal dur
vább éghajlatú, mint geographiai fekvése kí
vánná, de nem is olly mértékben durva, 
mint hegyei’ magasságából következtetni le
hetne, mert azok nem nyílnak éjszakkelet 
felé. A’ nyúgoti hegyek általánfogva ugyan
azon különbségeket mutatják. Durvábbak, 
mint hinni lehetne, a’ stájer havasok’ sza- 
kadéki , mert kelet felé nyílnak. Ellenben 
Tót- és Horvátország’ völgyei szelidebbek.

Minél leebb jő az ember a’ hegyekről 
a’ síkokra, annál enyhébb a’ levegő, annál 
melegebb a’ tartomány. A’ síkok Europa’ 
forró tartományi közé tartoznak, ’s több évig 
volt alkalmam tapasztalni, hogy évenként 
néhány ’s gyakran sok nap is volt, midőn a’ 
hévmérő reggeli 8 órakor 20°, délután 2 óra
kor 34°, esti 6 órakor 22° Reaum. mutatott; 
’s ugyan e’ síkokon 1816-ban január’ 29-e ’s 
30-a közti éjen a’ borszesz megfagyott, a* 
mi ugyan kivétel volt a’ közszabály alól.

Általában tehát Magyarországról bizo
nyos a’ következő: A’ felső hegyes vidékek 
durva éghajlatúak,’s azon megyék * hol nagy 
szélesség egyesül nagy magassággal a’ ten
ger’ színe fölött, hidegebbek, mint geogra
phiai fekvésük magával hozná. Leghidegebb 
’s legdurvább éghajlatú megyékül tekintet
hetnek: Árva, Liptó, Szepes, Sáros ésüng’ 
éjszaki része, ’s Mármaros is hegyeinek sa
ját helyzete miatt. Igen természetes az is, 
hogy hegyes vidékeken a’ légmérsék épen 
olly gyorsan változó mint különböző. Ke
mény zivatarok , rögtön időváltozások, olly- 
kor borzasztó természeti tünemények, sok
szori záporok, ’s rendkívüli hóesések gyako
riak e’ helyeken. Ugyanezt láthatni Erdély
ben is, mellynek éjszakkeleti részén hosszú 
kemény telek, gyors időváltozások, és eső- 
’s hószakadások szoktak lenni. Ellenben az 
alacsonyabban fekvő ’s hegyhez hasonló hal
mokkal elhintett megyék’ éghajlata igen mér
sékleti , szelíd és kellemes. Horvátország’ 
megyéi, Baranya, Somogy, Tolna, Vesz-
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lilém, Szala, Vas, Soprony ; továbbá Po
zsony, déli Nyitra, Nógrád, déli Zemplén, 
Heves, Ugocsa stb délnyugati Erdélylyel e- 
gryütt, bujdosó csillagunk’ legkellemesb lak
helyei közé tartoznak. Az évszakok itt igen 
arányosan vannak elosztva, erősen, de a’ 
melegebbek’ némi elsőbbségével, elktílönöz- 
v e ; a’ telek rövidek, ’s rendszerint (mint 1 
5-liöz) szelídek, gyakran egészen havatla- 
nok. Eső gyakran van, ’s árvizek nem rit
kák.

Egészen különböző az előbbiektől a’ sík 
és déli megyék’ éghajlata ’s légmérséke, 
mellyek a’ k is , de főleg a’ nagy térföldön 
feküsznek. Itt a’ nyarak igen forrók, inkább 
szárazak, mint nedvesek; a’ telek rövidek, 
igen hidegek, ha hidegek, de rendszerint 
lágyak ’s enyliek. A’ tavaszok rövidek, a’ 
nyár leghosszabb, az ősz legkellemesb évszak. 
A’ szelek itt igen gyakoriak, ’s némelly té
len a’ zivatarok csak a’ nyílt oczeán’ tenge
ri szélvészeivel hasonlíthatók. Nyáron a’ 
napok igen forrók, a’ lég igen finom gőzök
kel tele, minthogy a’ nedves ingoványnak 
erős kigőzölgése van. Hol a’ föld száraz, 
a’ napsugárok visszapattannak a’futó homok
ról, fölmelegítik a’ földet,’s még teljes szél
csöndben is, melly forró napokon reggeli 8 
órától délutáni 2 óráig szokott rendesen tar
tani, fölhúzzák a’ finom porrészecskéket ’s 
megtöltik azokkal a’ levegőt. Ezáltal a’ lég 
is szinte olly forró lesz, mint a’ föld’ színe, 
mellyet meztelen lábakkal tapodni nem is 
lehet. Napnyugta után következik a’ föld’ 
meleg-kisugárzásának ideje. Ekkor kedves 
hűvösség támad, melly nagy harmatesést okoz. 
A’ hanyag föld csakhamar visszaadja a’ me
leget ’s éjfél felé hűvösség áll be. Egykor 
közép nyárban Heves megyében volt alkal
mam látni, hogy a’ hévmérő, melly délután 
2 órakor 26° Ream, mutatott, éjfél utáni két 
órára 9°-ra hanyatlott. Ez 17 foknyi nagy 
különbséget ad a’ nap’ és éj’ légmérséke közt. 
Néha e’ különbség még nagyobb is. A’ te- 
nyészésre nézve igen hasznos e’ viszony, 
mert nem csekély éjjeli vízhullásokat okoz, 
mellyek e’ vidékeken, hosszasan tartó szá
razság’ idején, gyakran egyedüli enyhítés. 
Nedves években azonban a’ Tisza’ környé
kén is , valamint Tótországban a’ Száva és 
Dráva mellett igen gyakori ’s nagy esők 
járnak. A’ nyári solstilium kiváltkép iszo

nyú zivatarokat és záporokat hoz. Hódús 
teleken a’ hó rendkívüli magasságra növek
szik, ’s gyakori eset négy vagy öt kopár tél 
után hat lábnyi magasságú hóhalmokat lát
hatni. Ha az erőszakos szélvész fagyatlanúl 
találja e’ havat, fölemeli azt a’ légbe, ’s jaj 
az élő teremtésnek, mellyet illy havas för
geteg szabad ég alatt rohan meg.

Hogy forró nyarakon, a’ sok és nagy 
mocsárok ’s lassan liempelygő folyók között 
a’nagy víztérnek erős kigőzölgése van, kön
nyen hihetni. Hogy olly tömérdek hallal, 
vaddal ’s növénynyel pezsgő lápokon orga- 
nicus testek’ nagy tömege rothadásba megy 
át, nem tagadhatni. Ezek után természetes, 
hogy 28—30 foknyi nyári hőség,melly gyak
ran hónapokig ta rt, kiváltképen nedves évek
ben, dögleletes gőzöket is fejt ki, menyek
nek létezését meleg időszakokon elárulja az 
erős halszag is. Ennyit Magyarország’ ég
hajlatáról általában ; most a’ physical éghaj
lat’ egyes sajátságait vegyük vizsgálat alá.

I.) A’ földalap’ minősége. Mennyire mó
dosítja Magyarország’ éghajlatát a’ földalap’ 
minősége, kitetszett már a’ tengerfölötti ma- 
gasság-okozta különbözésekből. Az éjszaki 
tájak durva ’s barátságtalan éghajlatunkká 
tételére egyesül azok’ éjszaki fekvésével 
még tengerfölötti magasságuk is, ’s Magyar- 
ország’ legéjszakibb részei legmagasbak is. 
Hasonlók az ország’ keleti részei; a’ legke- 
letiebbek is a’ Iegmagasbaklioz tartoznak. E’ 
tengerfölötti magasság éjszakon nyolcz, éj
szakkeleten ’s keleten, és Erdély’ legmagasb 
részeiben 9000 lábra emelkedik. Az ország’ 
legdélibb része, Zimonynál, legalacsonyabb 
is ’s csak 250 lábnyi magasságú a’ tenger’ 
tükre felett. A’ földnek ezen emelkedése 
250 lábnyi absolut ’s 45° polár magasság
ról 8000 lábnyi absolut ’s 49° polár magas
ságra természetesen szinte nagy különbséget 
okoz, mivel általa az éjszaki részek hide
gebbek, a’ déliek melegebbek lesznek, mint 
geograpliiai fekvésük magával hozná.

A’ hegyhátak’ liajlásai is egyenként, 
valamint az egész országé általában, termé
szetesen figyelmet érdemelnek. Általában 
véve Magyarország’ helyzete e’ tekintetben 
szerencsésnek mutatkozik, minthogy az éj
szaki és keleti hegyhátak Lengyelország ’s 
Moldva, a’ Kárpátok’ melegebb déli liajlásai 
pedig , valamint Erdély’ nyúgoti hegyhajlali 
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az ország- felé vannak fordulva. E’ déli és 
nyúgoti hegyhátaknak köszöni Magyarország 
becses borai’ végeüen sokaságát. A’ stájer 
és ausztriai havasok’ keleti hajlásai durváb
bak ugyan, mint a’ Kárpátok’ nyúgoti hajlá
sai, de még is három fokkal nyúgotibban fe- 
küsznek. Azonban Soprony és Vas megyék’ 
nyugoti részei csakugyan megosztják a’ kár
páti lég’ zordonságát, noha sokkal déliebben 
feküsznek. így a’ stájerhatári vidékek ke
leti lejtözetök miatt sokkal liüsebbek és zor- 
donabbak, mint a’ több mint egy grádussal 
éjszakiabban fekvő tájai Pozsony vármegyé
nek, minthogy ezek’ lejtőzete déli. Ugyan
ez okból a’ Kárpátok’ némellyik völgye sok
kal zordonabb, mint fekvése ’s magassága 
miatt lennie kellene. Szinte nagyon szem
betűnő azon különbség, mellyet valamelly 
hegy’ éjszaki vagy déli oldala mutat; péhl. 
hasonlítsuk a’ Balaton’ éjszaki partján termő 
tüzes, édes borokat a’ déli partok’ savanyú, 
nemtelen borával. így a’ somlai és sági hegy’ 
egyik vagy másik oldalán termő borokat, 
a’ Mátrahegy’ déli és éjszaki hajlásút stb.

Nem kevesebb befolyással vannak a’ 
physicai éghajlatra a’ földalap’ alkotó részei. 
A’ hideg gránit, a’ hideg agyag, csillám- 
szirtek (gneusum), só, stb. egészen más befo
lyást gyakorolnak az éghajlatra, különösen 
a’ légmérsékre, minta’ palakő, vulkános föld, 
porhanyó és homokos föld. Magyarországra 
nézve úgy találjuk, hogy a’ már geographiai 
tekintetben zordon vidékeknek földe is hi
degebb. Az ország’ legmagasb részei, a’ 
Tátra és Fogarashegyek, gránitból alkotvák. 
A’ keleti Kárpát színhomokkő, de hűsítve 
a’ mérhetlen sóaknák által, mellyekkel bír. 
Hideg agyag olly hegyi völgyeki sajálja, 
mellyek ősi hegység’ falai által képeztetnek. 
Illy durva agyag-földdel bírnak főleg az éj
szaki és éjszakkeleti megyék, ’s az ország’ 
azon részei, mellyek Ausztriával és Styriá- 
val határosak, hol a’ fölolvadt csillámkő 
(mica) és szikrakő ( spatlium scintill.) nehéz 
földet alkot. Az ősihegység’ mindkét olda
lán különféle osztályzatú mész tanyáz. A’ 
mész sokféle gáz-nemeket fejt ki, melegíti 
’s kövéríti a’ földet, ’s nagyon jótékony be
folyással van a’ légkörre nagy mennyiségű 
szénsav’ kifejtése által. A’ meszesföld to
vábbá nagyon fogékony a’ melegre, ’s képes 
azt sokáig megtartani. Mészkő csaknem

mindenütt van, kivévén a’ tátrai és fogarasi 
ősihegység’ törzsét (magvát); ’s találtatik 
az ősiszirtek fölé ’s közé rakodva, ’s az éj- 
szaknyúgoti Kárpát hegyei’ legfőbb tömegét 
teszi. A’ párizsi durvamész az ország’ nyú
goti részében uralkodó,’s a’ Bécstől Budáig 
levő hegyekben mindenütt lakozik, sőt a’ 
nagy síkság’ nyúgoti részének alapját is te
szi. így Erdély is gazdag júra-mészben, tö
mör mészkőben ’s a’ legszebb márványne
mekben. Tót- és Horvátország hasonlólag,’s 
a’ nagy síkságnak is édes vízmész az alja. 
Kiégett vulkánok’sokasága környezi az egész 
nagy medenczét. A’ pécsi és bakonyi hegy, 
az esztergomi vidék’ alsó része, az egész 
Ipoly-, Sajó-, és Bodrog-vidék, Erdély’ nagy 
része, Fogarast kivevén, meleg vulkános al
katú. Itt a’ föld, mint Auvergne’ földe, régi 
előidőkben feldúlatott, ’s az egész nagy ma
gyar mély sík egy nagy elővilági hegynyi- 
lásnak tetszik, mellynek falait a’ környező 
hegyek alkotják. Számtalanok Buda körül, 
Erdélyben stb a’ jelek, hogy az óriás szuny- 
nyadoz ugyan jelenleg, de még nem halt ki 
egészen, ’s az alvilág’ tüze még folyvást 
forradoz. E’ földalap porhanyó, meleg, ’s 
úgy látszik, tőle származik azon becses föld
szín, melly mindkét síkság’ legnagyobb ré
szét, valamint az azokat környező völgye
ket és völgylej töket fedezi. Mind a’ trachy
tes, mind a’ hazáit, de még inkább a’ mész- 
vegy (Nagelílue), a’ vulkános tuff ’s a’ sok 
salak, a’ mindenütt mutatkozó földalatti tűz
zel együtt, sokat tesznek a’ föld’ melegíté
sére, ’s a’ légmérsékre jó befolyással van
nak. A’ síkok részint homokkal, még pedig 
futó homokkal, részint termő földdel, részint 
mocsárokkal is borítvák. Ez utóbbiak, mint 
minden nagy víztér, sok gőzt származtatnak 
’s a’ légkört gőzgolyócskákkal töltik meg. 
Ezáltal a’ napsugárok megköttetnek ’s szú
rósak lesznek. A’ földszín , mellynek alapja 
párizsi goromba mész és édesvíz-mész, már 
magában melegítő. A’ homok sok meleget 
nyel magába, ’s minthogy az apró homok- 
parányok a’ légbe fölszállonganak ’s azt fel 
hevítik, ez által a’ levegő forró nyári napo
kon égető és nyommasztó lesz. De mivel 
a’ földalap, kivált Tiszán túl, igen sódús, 
ezáltal még is valamennyire meghűl.

Ha mindezen következményeket egybe
vetjük, a’ földalap’ minőségéből ’s alkatából
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következő szabályt lehet kivonni: A’ hegyes 
és bérezés vidékek hidegek, befelé liűsek ’s 
lejtőségeik’ alján kellemesek , mérsékletiek 
’s melegek. A’ hegyes helyeket, kivevén 
Horvátországi’ déli havasait ’s a’ szerémi 
hegycsoportot, légmérsék’ tekintetéből három 
regióra oszthatják: A’Kárpát’ háta, éjszaki 
oldalával, Miavától Nyitrában, a’ Veresto- 
rony hegyszorosig Erdélyben, melly minden 
karpáti vármegyék’ éjszaki részeit, a’ Szé
kelyföldet és a’ Fogaras’ hátát foglalja ma
gában. Magyarországon a’ Vág,.a’ Poprád, 
a’ Tisza’ forrásai a’ határjegyek. Ezen re
gio a’ zord és hideg, melly physical okok
ból hidegebb, mint geograpliiai fekvése mi
att volna. A’ Garan’ forrása ’s felső része, 
a’ Hernád’ felső része, Ungli, a’ felső Ti
sza, Szamos ’S a’ felső Maros a’ második 
osztályozatba tartoznak, melly szelídebb ’s 
légmérséki tekintetben arányosabban megkö
zelíti a’ geograpliiai fekvést. Ha az előbb 
említett hegyosztályban sem búza, sem sző
lő nem terem, sőt rozs és gyümölcs sem é- 
rik meg: e’ második osztályban már szépen 
díszük a’ gabona- ’s gyümölcs-termesztés, ’s 
jó években néha még a’ szőlő is ehetővé érik. 
Borról azonban szó sem lehet. A’ nemes 
szölötő a’ harmadik legalsóbb hegyosztály
nak sajátja ’s csak délfelé tenyész, a’ szél. 
48° 2(F alatt az ország’ nyiigoti, ’s a’ szél. 
48° 15' alatt annak keleti részében. E’ te- 
rassz egész a’ síkig lenyúlik. Erdélyben a’ 
bortermés csupán a’ völgymagasságtól ’s a’ 
hegyek’ lejtőzetétől függ. A’ déli lejtőkön 
tenyész a’ szőlő 3000, a’ nyúgotiakon 2000, 
a’ keletieken 800 lábnyi absolut magasságig, 
az éjszaki völgyfalakon épen nem. A’ déli 
karpáti megyék’ alsó hegyvidéke az ország’ 
legszebb ’s legkellemesb részei közé tarto
zik, a’ legjobb éghajlatnak örül, ’s mind ter
mékenysége, mind légmérséke’ tekintetéből 
a’ legnemesebb. Szintezt mondhatni az or
szág’ nyúgoti részében fekvő hegyes vidék
ről, a’ Balaton’ partjairól, ’s Baranyáról le 
egész Horvátországig. E’ vidékek egészen 
megfelelnek geograpliiai helyhezetöknek. — 
Magából értődik, hogy Magyarország’ hegyes 
részeiben az időjárás változó, ’s lég és me
leg számtalan rendetlenségnek van alávet
ve. — A’ síkföld forróbb, mint geograpliiai 
fekvése magával hozná. A’ nyarak itt tro-

picusí bélyeget viselnek, a’ mit főleg forró 
napokon ’s aránytalanúl hideg éjeken élez
hetni. T. X.

XjizKa.
Lengyel novella.

; Tizennyolcz évű vala ő. Szép fekete ha
jak függöttek le hullámzó fürtökben vállaira, 
mellyeket egy ki nem számolt tetszvágy’ át
látszó fátyola fedett. Ki nemes, büszke or- 
czáját szemlélte , egy a’ liajdankorból jól 
megőrzött márványképnek hitte volna, ha 
arczait gyöngéd testszín nem pirosítja. Nagy 
kék szemei a’ feliileges nézőnek hidegek és 
életnélküliek valának , de ki beléjök mélyeb
ben tekintett, hamar észrevevé, hogy gon
dosan fojtogaták a’ szikrákat, mellyek be
lőlük kivillogni akartak. Szóval, a’ lyány
ka egy megmagyarázhatatlan vegyület volt 
lélek és érzéketlenség, élet és hidegségből.

Én az éleiben pillantám öt meg; ő ifjú 
vala, teljes azon hajadoni lángérzelmekkel, 
mellyek az életbe-lépésnek pillantatait bé
lyegzik, én pedig telve édes ámulatokkal, mely- 
lyeket a’ szerencse valódiak gyanánt szokott 
elünkbe tükrözni Érzettem magamat hozzá 
vonatni.

Ifjak’ ragyogó serege haladott el mel
lette , olly hidegen ’s érzéketlenül, mintha ő 
az ideál szépségnek alig volna csak másola
ta. Ezt meg nem fogkatám; én első pilla
natra láttam, melly tűz lángolt ezen már
vány boríték alatt. Miért ezen áruló, hízel
gésekkel teljes, mindennapi világban épen 
iránta közöny (Gleichgültigkeit)és hidegség? 
miért zavarodott, miért szégyenült úgy meg, 
ha reá történetesen egy pillanat fordúlt?

Elkínozám magamat ezen megfoghatat
lanságok’ találgatásával , ’s szerelmem min
den akadálylyal, mellyre bukkant, nagyobb
ra nevekedett. Ellenszegiiletre van szüksé
günk , ha valamiről eszmét akarunk, ’s a’ 
vita iránti szeretet néha logicusokká teszen 
bennünket. Szegény lények, kik e’ földet 
lakják! azoknak, kik nem egészen bobok, 
minden csalódássá válik; kik pedig nem e- 
gészen bölcsek, oh azoknak a’ kéj’ órái soha 
sem fogják felülmúlni a’ keserű fájdalom’ 
perczeit!.,.. Már háromszor láttam Lízkát ’s
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a’ sokaságban mindig- egyedül, mindig rész
vétlenül a’ vidámság iránt, melly környezé. 
’S minél többet szemléltem, annál inkább elfo
gott a’szánakozás ezen szép lyányka’ láttán, 
ki mindentől elhagyatva látszott, olly kor
ban , midőn mindenkinek parancsolhata , 
mindenki előtt lesütötte szemét élte’ olly 
szakában , hol minden pillanat egy rabot 
szerezhetett neki.

Úgy hívéin, a’ mit neki szenvednie kel
lett , én is érzettem. Ő, mint nő , szerelem
re és jóságra vala megliíva. Neki segél- 
ní kellett vala, mások’ számára szelíden 
egyengetni a’ pályát, melly sírhoz vezet. 
Evvel gyötrelmeit elfeledtetnie , amannak 
szerencse-pillanatait kell vala elővarázslania, 
azon szerencséjét, melly e’földön nem egyéb 
álomnál. Midőn ő az égből hozzánk szállá, 
szívből örvendett azon gondolatban, hogy 
olly sokakat boldogíthat.

Nehéz egy leánykának magában mon
dania: én egykor menyasszony leszek, ké
sőbben anya; miként emészti el magát az élet 
e’ gondolatnál végetlen reményekben, álmok
ban, menyeknek kimenetelét nem látni egész 
azon időig, hol a’ reménynek nem kellene 
többé üres hangnak lennie.

Azon elhagyott lét, mellyre magát Líz- 
ka kárhoztatva látá, azon fájdalom arczvo- 
násaiban, mellyet csak a’ szokott pillanta
tok’ tanulása rejthetett e l, mind ez arra szol
gált, hogy lelkeinet határozatlan pályákra 
irányozza, ’s kicsapongó sejtésekkel töltse 
b e ; ’s ha eleinte ezen rejtvény’ feloldásától 
visszaborzadtam , azért történt, mert tetszet
tem magamnak a’ kétségek’ táplálásában, 
méllyé1.; e’ fiatal lyányka iránti szerelmemet 
ébren tartották, ’s az boldog jövendőt tük- 
röze előmbe.

Egy estve ismét láttam őt fényes tár
saságban. Az orchester megzendíté liarmo- 
niás hangjait. Száznál több tánczosné lé
pett elő, ’s csakhamar suhogott a’ vidám ke
ringő a’ tágas terein közepett. Csupán Líz- 
ka maradt, sóvár pillantatot vetve mind ezek
re, a’ maga helyén, hová bejöttékor ült va
la , és vele senki nem gondolt. Ezen érzés 
nem tette orczáját jelentőbbé; de két nagy 
könycsepp gördült ki szemeiből, melly eket 
hasztalan iparkodott elnyomni. A’ szegény 
gyermek! „Ah, sohajték magamban, én eny
híteni fogom e’ szerencsétlenséget, mellyet

e’ körűié élő és mozgó pornyi nép okoz, ész
re sem véve, hogy egy szép nő szen
ved és sír.“ Mondám magamban, ’s Lízká- 
hoz léptem. Midőn észrevévé, hogy sze
meim rajta függnek, meglepetve látszék az 
érzéstől, melly bennök tükröződött.

„Nem akarna engem tánczosának elfo
gadni, kisasszonykám? “

,Igen köszönöm, uram, de én — én e’ 
helyet nem hagyhatom el.*

’S egy mély sóhajtás emelkedett a’ lyány
ka’ melléből, ’s arczvonásai most még mé
lyebb fájdalmat jelentének. Nem tettein-e 
neki valami kellemetlent ? Nem úgy látszott-e, 
mintha hegyes tőr gyanánt érintették volna 
mellét szavaim? Szegény leány, fényes öl
tözeted alatt mélyen sebhedt szívnek kell 
dobognia, másként hogyan történhetnék, hogy 
olly szavak, mellyek tetszésed’ kívánták 
megnyerni , lelkedet sértették, a’ helyett, 
hogy földeríték vala.

Most én sem íartózlatliatám magamat. 
Ezer gondolat ostromolva tépte szívemet. 
Igen is nagy fájdalmat olvastam annak szi
vében, kit, ha életembe került volna is , 
boldoggá akarék tenni. Egy közel álló szék
be vetém ínagam’, ’s olly önkénytelen kifa- 
kadással, mellyben a’ szenvedélylyel az ész 
harczol, füleihez közelebb tevém ajkaimat, 
’s így szólék:

„Tehát a’ gyönyör mindenkiért létezzék, 
csak kegyedért ne, ki szebb mindnyájoknál? 
mindenkiért, kiknek egyike sem bír olly ne
mes szívvel, mint kegyed ? Hogyan ? Ke
gyed viszaborzad annak gondolatjától, hogy 
e’ gyönyörben osztozzék ? Figyelem nélkül 
liagyatik egy sereg könnyelmű ifjoncztól, 
kik mélyebben állanák kegyed alatt, hogy- 
sein megfoghatnák ; ’s midőn én megjelenek 
könnyeit letörölni, mellyeket e’ méltatlan
ság fakaszt, azt látom, hogy közeledésemre 
még inkább folynak azok!... Oh, vallja meg 
nekem, hogy vagy félreismer, vagy sze
rencsétlen vagyok kegyednek teljességgel 
nem tetszeni; mert minden szavam mélyeb
ben látszik szivét sérteni.“

.Kíméljen, kíméljen uram, reliegé a’ 
lyányka, ’s ügyekezék kezemet eltolni, melly 
az övé után nyúlt. Miért gúnyol ennyire ? 
mond ö , esengő szemekkel tekintve reám. 
Hihetőleg beszéltek a’ szegény Lízka felül 
önnek, hihetőleg nevetségessé tettek, és ön
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most jö ’s ollyat ajánl, mit nem vagyok ké
pes elfogadni. A’ jelenlevőknek akar egy 
látványt készíteni, és gyönyörködik kíno
mon__ Ah, uram, ön nem teszen jó l, és
lelkiösmérete egykor azt fogja önnek mon
dani, hogy velem kegyetlenül hánt.‘

Igen meg valéklepve, midőn ezen szem
rehányásokat azon édes ajkakból haliam, de 
arczom, melly alkalmasint kifej ezé , mit ér
zettem, a’ lyányka’ szemeit, mellyekben ha
bozó kérdezés volt, újonnan magára vonta. 
Sokáig szótlan tekinténk egymásra, mintha 
mindketten lelkeink’ mélyét akarnók kikéin- 
leni, ’s a’ gondolatok’ egész hatalmával azon 
titkos okot kivizsgálni, melly szavainkat ve
zérlé. Erre következő beszéd támadt közöt
tünk ; mert nekem félbe kellett szakasztanom 
a’ hallgatást, minthogy lázos felhevülés fo
gott el.

Kegyed rendkívüli módon csalatkozik, 
's igazat szólva, szavainak, mellyek rám 
nézve olly sok kínosat és udvariatlant foglal
nak magokban, nem tudok magyarázatot adni. 
Most talán hatod ízben látom kegyedet, de 
mindig csak sokaság között, melly egyedül 
kegyed iránt látszik minden udvariságot és 
figyelmet félretenni. Soha sem teljesíthettem 
még szándékomat kegyedet követni ’s azon 
mély behatást lefesteni, mellyet rám kegyed 
teve. Soha sem kérdeztem senkit kegyed’ vi
szonyai felől, mellyek olly igen érdekeltek, 
mert senkit sem tarték méltónak, hogy irán- 
tok értesítsen. És mit is mondhattak volna 
ők, kik elég szívtelenek voltak kegyeddel 
így bánni? Bigye el, szép leányka, más fo
gadtatást érdemlettem kegyedtől. Én kegyed
nek baráti kezet akartam nyújtani, mert ér
zettem keserű helyezetét, mosolyogtam ke
gyedre, mintha kármentesíthetném azon lá- 
zasztó egykedvűségért, mellyel illetik. Ah, 
miként Óhajtottam , bár szerelmemért egy 
jótékony pillantattal jutalmazna! — Való
ban , liigye e l, én más fogadtatást érdem- 
lettem.

Itt félbeszakaszíolt Lízka. Arczain az 
ürömnek kitörése festődött. Szemei villám- 
lotlak ’s elszáraszták a’ könyeket, mellyek 
az enyéimből csaknem kiperdültek. Megfogá 
kezével karomat ’s lassú hangon így szó
lalt fel:

„Ah, istenem! tehát igaz volna? Sze
rencsétlenségem nem volna ön előtt tudva?

Nem az, miért pillant mindenki rám szána
kozva ? Nem tudná ön, hogy számomra az 
élet’ kelyhében már kevés keserű van, mel
lyet nem ízleltem? ’S ön azt mondja, hogy
szeret......  Oh ismételje nekem mind ezeket
még egyszer, hogy azután meghaljak, inert 
ez Ölly szerencse, mellyet soha sem remény
lettem“. — ’S a’ nélkül, hogy válaszomat 
bevárná, folytatá: „Azonban ne iparkodjék 
egy olly titkot kikémleni, melly kétségkívül 
önnek minden csábulatit szétrontaná. Ma
radjon csak néhány napig még azon kétség
ben , mellynek ön’ szerelmét köszönöm, ’s 
mellyre én olly érdemetlen vagyok. Ne lás
son engem máshol, kérem mennyre földre, 
mint itt, mint ezen helyen. Ha e’ szívessé
get megteendi, nekem már ez is sok leszen. 
Néhány rózsalevelet fogok lelni útamon, melly 
eddig csak hegyes tüskékkel volt behintve . . .  
Ha pedig egykor, elunva a’ várakozást, kény-
tetni fog, ha titkomat föl kell fedeznem......
isten neki, akkor én meghalok; ezen utolsó 
kísértés bizonyosan megöl; de így legalább 
néhány édes óra előzendi meg a’ világtóli el
szakadást“.

Lehetetlen, hogy e’ szempillantatbani 
érzéseimet itt leírhassam; minden, mit Lízka 
mondott, érthetetlen volt előttem; minden 
szava szivemben hangzott vissza, ’s égető fáj
dalommal társasait gyönyörbe meríté azt. Mi
dőn még egy kis ideig szemléltem volna, meg
látszott érteni, hogy parancsainak alá veten- 
dem magamat, ’s hogy reménynyel ’s szere
lemmel teljesebben válók meg tőle, mint 
valaha.

Ezen szempillantat óta még figyelmesebb 
levék; nem maradtam ki egy társaságból 
sem, mellyet Lízka meg szokott látogatni; 
de mostantól fogva nem kerestem ott semmi 
lármás gyönyört. Egy szava, egy tekintete 
elég volt boldoggá tenni; ’s szavának hang
ja , több volt nekem, mint a’ legfölségesebh 
zene, melly ott hallható volt.

ígéretemhez hű, mindig későn jövék, 
mert Lízka azt parancsoló, hogy ott, csak 
azon helyen üdvezeljem, hol először merész
lettem neki szerelmemet megvallani. Szinte 
így megalkuvónk, hogy én mindig valanmel 
előbb távozandom el, mint a’ közönséges el
oszlásra jel adatnék, és soha sem is juta 
eszembe korábban jőni vagy utána kémlelőd- 
ni. Szavamat meg nem tartani épen olly sze
rencsétlenné tett volna, mint neki nem tetsze
ni. Szerelemben én csak határtalan bizodal
mát ismerek. Ha az ember úgy szeret, mint 
szeretni kell, akkor minden más szenvedély’ 
legtökéletesebb abstractiójának kell uralkod
ni. Az ember kevésbbé volna tökéletlen, ha 
állandóan szerethetne.

Elbeszéljem-e, mi boldog valék azon 
napig , meddig találkozásaink tartottak ? 
Csaknem minden estve azon lyányka mellett 
ültem, kinek éltemetszentelém; szemeim föl
keresték szemeiben lelke’ minden szép érzé-
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seit. Azon nemes arcz, mellyet máskor hal
ványnak és húval elborultnak láttam, most 
élénk és pirosló vala; hangja, melly máskor 
olly aggodalmasan zengett, mi szép és teljes 
leve most! ’s milly édes szavakat szólt, ’s 
mint szorító meg kezemet ’s mint monda ezen 
kézszorítás: metly boldog ő !

Hogyan ábrázoljam mind ezeket? hogyan 
fessem vágyainkat ’s azon bájos álmokat, 
mellyek bennünket ringatának ? hogyan a z t, 
a’ mit mondottunk, a’ mit egymásnak jelen
tettünk? Az előadásnak határai vannak, a’ 
képzeletnek nincs.

E’ szerint boldog valék , de még na
gyobb boldogságot reméltem, ’s Lízka is 
óhajtani látszott a’ jövendő’ elkövelkezését. 
Neki igaza volt, egyszer csak kellett ütnie 
a’ kísértés’ órájának, azon perczenetnek, 
mellyet ő olly borzasztónak festett, de most 
talán már kevésbbé rettegett.

’S midőn kértem, hogy boldogságom’ 
perczenetét ne késleltesse, hogy nekem őt 
hírni kell, vagy meghalnom: ekkor kissé 
megborzadni láttam; ajkai, mellyek mosoly
gást akartak színleni, hirtelen halványokká 
lettek.

Egykor egy illy pillantatban erőt lát
szott magán venni: „Ön akarja azt, tehát 
engednem kell; de gondolja meg, hogy ak
kor mindennek vége, mi most bennünket 
boldogít. Oh, kérem, ne iigyekezzék más 
véleményre bírni! Vannak titkok, mellyeket 
el kell temetni; ha fényre hozattak, egy
szerre megölnek. De én megígértem, ’s ez 
utolsó perczenetben meg kell yallanom, hogy 
én magam is kívántam volna azt, ha bennün
ket szorosabb kötelékek voltak egybeküten- 
dők. De csak egy órát még, irgalomból!....

A’ lyányka csak néhány értelem nélküli 
szavakat mondott még, azután elnémult egé
szen ’s mindketten félmágnesi állapotban ültünk 
egymás mellett. Most hirtelen föleszmélt letliar- 
giájából, ’s elfojtott hangon, hevesen megszo
rítva kezemet', felszólalt: „Most itt van ideje!“

Nem tudom miért, erős hidegség- futotta 
át testemet, fogaim öszvekocczantak, újaim ö- 
köllé szorultak egybe, ’s egy bűnösnek aggo
dalmával, kinek az ítéletet hirdetik, vártam a’ 
titoknak, mellyre minden reményiül épültek, 
kinin Kát.

Most egy kér e szítható tekintetet veterám 
és felállott__

Egy sikoltás akart mellemből kiröppenni, 
de elnyomtam, ’s így szivembe fojtódott’s ösz- 
sze tépdelé azt. Midőn Inzkát magam előtt ál
lam szemlélném, egyszerre fölemelkedőm szé
kemről, de azonnal mintegy megsemmisülve 
estem vissza. A’ döfés, mellyet szívem kapott, 
testemet is öszveroncsolá.

Ki érezhető azt, mit én érzettem ? azt a’ 
szelíd, gyöngéd teremtést, kit én olly örömest 
ékesítettem fel minden kecsesei, mellyet a’ sze- 
relemgyúlasztotta képzelet adhat, most úgypil- 
1 antám meg magam előtt, mint egy szörnyete
get. A’ kegyetlen természet Lízka’ angyali fe
jét nemcsak egy formátlan undok liústömegre 
helyezte, hanem testének alsó része olly csodás

módon volt alakítva, hogy az el nem fogultat 
is nevetésre kellett gerjesztenie. Meg valék 
semmisítve__

„Ezt én előre tudtam — monda egy elhaló 
szózat — éljen boldogul.“

Ezen szavak úgy hangzanak, mint haldok
ló’ liörgései, ’s fölvertek merevült állapotomból, 
’s egy könnyű ájulás’ fátyolán, melly szemeim’ 
elfödte, látszottam magamnak észrevenni, hogy 
egy lioporjas hátú lény, magát ide ’s oda him
bálva, távozott el tőlem, hasonlóan azon teké
hez , melly egy kis üreg által liátráltatik görgő
sében, ’s még nem lelte meg súlyegyenét.

A’ vendegek elenyésztek, a’ gyertyák ki
oltattak, ’s nekem még nem juta eszembe el
hagyni helyemet, hová’ egy vaskéz látszott le
kötni. Midőn végtére figyelmessé tettek, hogy 
az ünnepnek vége van, mentem mint mozgony, 
vagy mint azon holttest, mellynek a’ galvani 
erő pillanatnyi mozgást kölcsönöz. így értem 
lakomba. A’ liűs éji levegő ismét vissza adá 
eszméletemet, új hévvel emlékeztem a’ szegény 
Lízkára.

Nőmmé legyen-e ő? Érzem , hogy jobban 
szerettem mint valaha; azon érzés, melly erei
men végig lángolt, szánattal vegyülvén, meny
től nem szabadítliatám meg magamat, még in
kább fellievíttetett. Olly szép dolog embereket, 
kik hosszúi szenvedésnek valának kitéve, bol
dogítani! ismét föléleszteni egy szívet, melly 
kétségbeesésnek volt martaléka. De milly bor
zasztó egyszersmind, nőnket, ki örömünk és 
kevélységünk, a’ világnak soha pirulás nélkül 
meg nem mutathatnunk. És fájdalom, művelt
ségűnk kényszerít bennünket inkább bűnösek
nek látszani saját szemeinkben, hogysem ne
vetségeseknek a’ világ előtt. — —

Milly borzasztó volt ezen éj. Mint küzkö- 
dém magammal! Mi rémítő gondolatok kering
tek fejemben. Mi sötét szemléletek akadályo
zónak éltemet áldozatéi adni! — Több nap folyt 
el azóta ’s még nem vala erőm fölkelni. Láz 
köté le tagjaimat. Végtére egy szép délen meg
lepett a’ megerősödés’ érzelme, egy szabad el- 
tökélés lelkesíte: hirtelen felöltözein ’s villám
sebességgel mentem az udvar felé, hol Lízka 
lakott.

Olly nagyon függ-e az elet a’vélemények
től ? Hiszen mindenkinek saját magához mért 
boldogsága van. Én a’ lelki éleméuyben talá
lom azt, ’s annak rényében, kit nőmmé válasz
tok. Mit gondolok én a’ sokaság’ tetszésével, 
mellyet azok szoktak megnyerni, kiknek szép
sége mindenki’ számára vari; mit én kívánok, 
olly kincs, melly csak az én számomra létezik, 
melly engem minden nap, minden órában, min
den perezben boldogítaná, ’s ezen kincs egy 
szívben áll, mellynek becsét én ismerém meg 
először.

Olly igen el valék mélyedre ezen gondo
latokban , hogy észre sem vevőm, milly sokáig 
megyek egy sereg feketébe öltözött emberrel, 
kik valódi, vagy’színlett gyászt mutattak ar- 
czaikon. Akko’r ébredők föl, midőn valami hi
deget érzettem, mellyet kezembe adtak. Most 
emelém föl szemeimet és egy koporsót látók 
gyászpadon, mellyet vallásos szokás szerint 
szentelt vízzel kell vala meglocsolnom.

Hideg veríték futott végig homlokomon; 
érzettem mint szorúl el szívem, térdeim mint 
lankadoznak. —

E koporsó Lízkának halandó részeit zárta 
in cl O’ at) d.
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A ’ nevelést legczcliránvosabbnalc tartom  leendő nevelőkön kezdeni; 
m ert varázs erővel ha t a ' boldog hajdan emberi lelkekre , ’s a’ szo
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Kovács Pál.

JXéj,iskola-tanítókat képző intézet•
Második közlés.

A. népiskola-tanító - intézet’ szükségességét 
közönségesen , ’s különösen hazánkra nézve, 
iigyekeztem első közlésemben röviden kimu
tatni. Következetesnek látom, hogy azon 
föltételeket iigyekezzem adni, mellyek által 
a’ szükséges népiskola-tanító-intézet, tárgy- 
lagos létben is jelenjék meg. — A’ tehetsé
gek , mint tisztán egymásból kelnek, ’s visz- 
szaható öntétel által szerkesztvék, úgy a ’ 
nevelés által kifejtett tehetségeknek is egy
másra visszahatniok kell. — Ismereti tehet
ség magára visszahatás nélkül nem gondol
ható ; az érzési tehetség az ismeretire vissza
hatás nélkül ábrándozik; a’ kivánási, a’ be
ható - ismereti, és érzésiek nélkül, korlátla
nul dúl. — A’ tehetségeknek még mint igy 
fejletteknek is , hogy általánosságot nyerje
nek, szükség a’ helyezet, a’ rendeltetés, és 
czéP körére arányoztatniok. — A’ tudomá
nyos nézethez a’ szerkesztő elméletiek, az 
élethez a’ már szerkesztetteket fejtő gyakor
latiak illők; itt is más a’ nép, más a’polgár, 
más ismét a’ felsőbb irányzatú nevelő intéze
tekben. — A’ népnek eszméje : hogy az le

gyen lielyezetéliez aránylag értelmes, az ér- 
íelmességből kelő és erre visszaható vallásos, 
erényes, és ízléses, ezekből ismét kelő, ’s 
ezekre visszaható szabad, törvényes és mun
kás. Mi a’ nép , helyes értelem, józan vallás, 
tiszta erény, illedelmes ízlés, súlyegyenítő 
szabadság, szabályozó törvény, ’s tápláló 
munkásság nélkül ? Egy nagy tömeg, melly- 
nek sötétség-szőtte köteleit, egy oldalról 
az érzelgő ábrándozás, az elvetemült bűn, 
és szemérmetlen illetlenség tépik; más oldal
ról a’ nyomó önkény, és sújtó törvénytelen
ség szaggatják; mind ezekhez pedig még- 
nyomatékül járul a’ kínzó szükség, és a’ po
rig leverő szegénység. _ A’ föltételeket tehát, 
mellyek a’ néptömeglől az érintett hiányokat 
elhárítsák, vagy a’ nép’ eszméjét tapaszta
lásban is létesítsék, annak kezébe kell adni, 
vagy nevelni, és tanítani kell azon ismere
tekben, mellyek ezen kívánt léteit megadják. 
Mi előtt pedig a’ népiskolákban a’ fent szer
kesztett eszmét létesítő tanúlmányok tanít
tatnának, szükség azokat a’ népiskola-tanitó- 
intézetben tanulni.

Hogy már az érintett eszme’ tárgylagos 
kivihetése körül sikerrel forogjanak a’ népis
kola-tanítók, 1) mi előtt a’ népiskola-tanító- 
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intézetbe fölvétetnének — előkészületet, 2) 
a’ szükséges tudományok’ teljes ismeret ét, — 
3) tanítói gyakorlott ügyességet kívánnék. —

1. A’ tanító’ eszméje fölteszi: a’ taní
tandó tanulmányok’ teljes ismeretét, a’ tani- 
tásmódban jártasságot, tiszta erényességet, 
és tanítói ügyességet, vagy az iskola-vezet- 
hetést. — Ki szükséges ismeret nélkül mer 
tanítószéket foglalni, az a’legszédiiltebb vak
merő, növendékeivel együtt folyvást sötét 
homályban íébolyog, minden pillanatban fék
telen mélységbe rohanó.

Ki vallásos és erkölcsi érzés nélkül kö
zeibe a’ tanítószékhez , az inár nemzedéke
ket mételyezett el. Ki iskolavezethetési kész
ség nélkül nyúl a’ tanításhoz, az folyvást za
varral küzd, nevelése czélt nem ér. Ezen 
közönséges tanítói eszmében foglaltatik a’ 
népiskola - tanítóé is. Bár mi jó karban le
gyenek már népiskoláink, a’ népiskola-tanító 
intézetek’ közvetítése után; még is a’ növen
dékek’ éretlen kora , ’s minden tanításnál a’ 
képező tanitásmúd, vagy a’ tehetségeknek 
kifejtése, és nem minden ismeretekkeli meg- 
rakása, különösen pedig a’ népiskoláknál, 
az a’ nagy feladat, hogy a’ nép’ leg
nagyobb tömege rendeltetése felé fejtessék, 
úgy látszik, nem engedik meg azt, hogy a’ 
növendékek a’ népiskola-tanító intézetbe, 
egyenesen a’ népiskolákból lépjenek ; hanem 
előkészítő intézet kívántatik, mellyben a’ nö
vendékek a’ tulajdonképeni népiskola-tanító 
intézetekre legalább két évig előképeztesse- 
nek, mint a’ felsőbb tudományiak előkészít
tetnek a’ gymnasimnok által. Ezen népisko
la-tanítókat előkészítő intézetben taníttatná
nak :

a) A’ vallásból, a’ bibliai történet ’s a’ 
biblia’ ismerete. —

b) Értelmes, Ízletes, ’s erővel és jelen
téssel teljes olvasásbani gyakorlás,

c) A’ számtan, a’ különböző öszvetett 
Kikeletekig, az alak’ - és mértan’ elemei.

d) A’ szép - és helyes irás, a’ gondola
tok’ papirosra tétele, elbeszélése, ’s honi 
nyelvgyakorlatok.

e) A’ rajzolás’ első eleme.
f) Éneklés-tanítás, zongora és orgona, 

a’ hol lehet más eszközök, különösen hegedű 
is. Ezen tárgyak mint ollyak, mellyek, az 
éneklést kivévén, a’ népiskolákban nem ta
níttatnak, azonban még hajlékony kort kíván

nak, különös figyelmet érdemelnek az elő
készületnél. —

g) A’ valódi tudományokból, miilyenek 
a’ föld- és természet-leírás, a’ történet- és 
természet-tan, a’ legnevezetesbeknek ismere
te , ’s gyakorlása. Lehetne még, polgári vi
szonyunkat tekintve, itt tanítania’ latin nyelv’ 
elemeit is , de nem mint stúdiumot, Erre mint 
stúdiumra a’ népiskola-tanítónak semmi szük
sége. —

2) Az előkészületi tanúlmányok után lép
jenek a’ növendékek a’ tulajdon népiskola-ta
nító intézetbe, hol taníttassanak az értelmet 
világositó, az érzést nemesitő, az akaratot 
belsőleg szabaddá tevő tanúlmányokban, 
miilyenek lennének:

a) A’ vallás-tudomány, melly a’ bibliai 
történet’ bevezetése után a’ bibliába, a’ hit 
és keresztényi erénytant, ’s a’ vallás’ rövid 
történetét foglalná magában, mind ezekben 
pedig ne a’ szoros dogmatizálás tétessék czé- 
lú l; hanem a’ keresztény vallás’ helyes fogal
ma ; az erény’ megerősítése 's terjesztése, 
vagy a’ keresztényi h it, a’ keresztényi csele
kedettel párosítva.

A’ szoros dogmatizáló könnyen türelmet
lenné, a’ türelmetlen szeretetlenné lesz, a’ 
szeretetlen vallás pedig ellenmondás. Hlyen 
ellenmondásos vallásit pedig hogyan taníthat
ná a’ gyermeket tiszta vallásra, hogyan ter
jeszthetné a’ legkeresztényibb erényt, a’ sze- 
retetet, mellyben áll fő bélyege a’ keresz
tény vallásnak,

b) A’ nyomos gondolkozás’ megalapítá
sára, a’ beszéd- és gondolkozás-gyakorlatok 
után a’ gondolkozás-tan’ ismerete. — De ez 
ne szőrszálhasogató dialectica, se üres 1(J- 
gica, se mély philosophia által történjék; 
hanem a’ legelemibb adatoktól emelkedjék 
folyvást azon törvényekre, mellyek a’jegyek’ 
viszonyítása után előterjesztményeket, az elő- 
terjesztmények’ összevetése után fogalmakat, 
a’ fogalmak után ítéleteket, az ítéletek után 
okoskodást, az okoskodás után elvet szer
keszteni tanítanak. Mert mire építtetnek majd 
a’ növendékeknek tanítandó tudományok, ha 
gondolkozás’ törvényei által az elme fogé- 
konynyá nem tétetik azoknak megértésére. 
— Minden szó, melly értelemtől nincs áthat
va, elrepülő üres hang.

c) A’ hazai nyelv’ ismerete, különös né
zettel a’ gondolatnak papirosra tételére és



szóval előadására, távol minden mély pliilo- 
logiától. — Az anyanyelv nem csak a’ kifej
lett gondolatok’ cserélésének leghívebb veze
tője, de a’ gondolatok’ létrehozásának is leg- 
hatalmasb közvetítője, ’s a’ nemzeti rnivelt- 
ség’ legbiztosabb súlymérője ; azért ezt mind 
magok a’ népiskolatanitók teljesen bírják, 
mind pedig növendékeik által biratni iigye- 
kezzenek; mert a’ ki nyelvét nem ismeri, az 
nemzetsértő. E’ végre a’ hazai classicus Írók
ból is vegyenek hetenként tanítást.

d) Mathematical ismeret, melly különö
sen a’ szám - és mértanban liatároztassék meg, 
nem csak azért, hogy a’ számtan’ tárgyai a’ 
közéletben minden pillanatban elöjőnek, a’ 
mértan’ tárgyai pedig, szinte közhasznok mel
lett, más tanulmányok’ alapjai; hanem úgy 
is , mint a’ lelki tehetségek’ fejtésének, éle
sítésének ’s nyomos'ságának igen liatós esz
közei. De valamint a’ számtan, az ügyes 
fejbeni és kimerítő jegyekkeli számolást ma
gában foglalni tartozik; úgy a’ mértan a’ fel
sőbb tudományok’ sorában tartozó fejtegeté
seket mellőzze, mindkettőnek irányzata a’ 
gyakorlat, ’s az élet legyen. Lehetne ezek
hez a’ közönséges és könnyebb számolásért 
kötni az algebra’ elemeit is.

e) A’ földleírás, ennek természeti, pol
gári és égi része , öszvekötve a’ rajztanúlás 
titán a’ föld és égabroszok’ czél'szerü készí
tésével. —

f) A’ természetleirás , vagy az ásvá
nyok’, növények’ és állatok’kimerítő rendsze
res ismerete, nem csak ásványi, növényi és 
állati példányokkal; de azok’ li asznainak, 
sőt a’ belőlök előállt készítményeknek isme
retével, vagy összekötve a’ műtan’ elemei
vel, mellynek bővebb és kimerítő ismerete a’ 
polgáriskola-tanitó intézetre tartozik. —

g) A’ természet-tan, vagy a’ természeti 
tünemények’ törvényeinek ismerete, még pe
dig mindenütt szükséges tapasztalatokkal vi
lágosítva.

li) A’ természeti tudományok’ ismeretére 
alapúljon a’ gazdálkodástan’ gyakorlati isme
rete, kiterjedve a’ föld’ ismerete után a’ nö
vény és állattenyésztésre. A’ nép’ rendelte
tése : hogy földmivelés által keresse élelmét, 
abból fedezze mindennapi szükségét, ’s föld
mivelés által legyen alapja a’ statusnak. Az 
iskolából kiszabadult gyermek gyakorolhatja 
ugyan a’ földmivelést az atyja’ házánál is.

De minthogy a’tudományok’ országában nincs 
megállás , folyvást új fölfedezések állnak elő : 
szükség, hogy a’ népiskola’ növendékei a’ 
gazdasági új nevezetekkel is megismertesse
nek , nem csak a’ kert - és gyümölcsfa - növe
léssel, mint ez a’ német iskolatanitó intéze
tekben nagy részint történik , különösen pe
dig a’ gazdálkodás’ gyakorlati oldalával. 
Ezért szükség, hogy a’ népiskola-tanítók a’ 
gazdálkodásban taníttassanak, és mintillyen- 
ben alkalmuk legyen gyakorlatot kicsinyben 
mind nyerni, mind pedig azt majd hivatalok
nál mutatni. —

i) Az embertan. Csodálatos, hogy mi
dőn kürüliink minden tárgyakat ismerni tami
lunk, magunkat, mint legközelebbieket, kül
sőleg ismerni elmulasztjuk. — Csodálatos, 
hogy midőn testi létünk iránt fő szabály ez: 
tartsd meg magadat, még is a’ test’ szerke
zetének ismerete, ezen tekintet után az egész
ség’ fő szabályai, alsóbb, részint felsőbb is
kola-intézeteinkből is egészen kimaradnak. 
Tanittassék tehát a’ népiskola-tanitó intéze
tekben a’ természeti embertan egészség’ te
kintetéből, mint legszükségesebb föltétele, 
nem csak lételünknek általányosan, de ho
gyan létünknek is; mert bizony, csak egész
séges test által lehelünk testileg ’s szellemi
leg halók.

k) Az ember társasági viszonyra növe
kedik fe l; mi szabadsága és mi korlátozása 
van a’ társaságban, ismernie kell. Ezért a’ 
népiskola-tanitó intézetekben tanittassék a’ 
polgári alkotmány’ és a’ hazai törvények’ is
merete , azért, hogy ezek a’ népiskolában is 
taníttassanak, különös nézettel az iránt, 
hogy a’ népben tisztelet ’s engedelmesség a’ 
törvény, tisztelet a’ felség ’s békeszeretet éb- 
resztessék a’ társasági viszonyok iránt.

l) Történettan. Ez mind azon tanító 
eseményeket foglalja magában, mellyekből 
az emberek, mint tükörből lássák azt, mi 
történetek által emelkedett az emberi nem 
polgári rendeltetésére, mellyek hátráltat
ták abban, kik azon tiszteletre méltó egyes 
személyek, kik eliez lépcsőt raktak, kik azon 
megvetendők, kik a’ czéltól az emberi nemet 
hátra lökték. E’ mellett különös tekintet le
gyen a’ hazai történetre,’s ebben arra, melly 
a’ haza iránt szeretetet, a’ fejedelem iránt 
hűséget, ’s minden czéltalan, political moz
gás iránt utálatot ébreszszen. —

3G *
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m) Az érintett szellemi és testi világ’ 
tudatához köttessék az izléstanból. — «) A’ 
rajzolás, b) a’ muzsika’ theoriája, éneklés, 
orgona, és hegedű’ gyakorlati tanítása ; — 
e) a’ társas illendőség’ szabályai. Erköl
csöket szelídítő, érzést nemesítő, lelket eme
lő ízlés nélkül az ember hideg ismerő , ’s oily 
hideg cselekvő! küvetkezésképen az ízlés’ 
ébresztésére eszközöket kell használni a’ nép
iskola-tanítók’ kikénezésénél, azért, hogy tő
lök is a’ népbe ízlés és Hiedelem szivárog
jon át.

n) Végre taníttassák a’neveléstan, melly 
magában foglalja; «) A’ testi erők’ fejlését a’ 
testgyakorlat’ ismeretével; b) a’ nevelési lé
lektant ; c) a’ lelki tehetségek’ fejtését, a’ 
népiskolákban tanítandó minden tudományok’ 
tanitásmódjával, különös nézettel arra, hogy 
a’ tanitásmód képező, és nem az emlékező 
tehetséget száraz ismeretekkel megrakó le
gyen. — Az iskolákban nem czél minden is
meretekkel megrakni a’ növendéket; hanem 
alkalmassá tenni , kifejtett tehetségeinek 
használása által ismeretszerzésre, vagy ön
álló ’s öntevő munkásságra, és ezt különös 
tekintettel helyezetéliez, és jövendő rendel
tetéséhez aránylag. —

Az érintett tanulmányok mellett, egye
dül magános tökéletesűlés’ tekintetéből , 
óhajtanám taníttatni a’ népiskola-tanítóknak, 
a’ minden tudományokban , de főkép a’ nép
iskola - tanítókért a’ nevelésben olly sok 
je lest, olly sok kitűnőt teremtő német 
nyelvet.

Ezek azon szellemi, testi és izlési vi
lág’ tudatai, mellyek a’ testi erők’ fejlése 
mellett, a’ képező tanitásmód után a’ népis
kola-tanítókat képező intézetekben taníttat
ván, a’ népiskola-tanítók’ isméreti, érzési, 
és kivánási tehetségeiket alkalmasokká képe
zik arra, hogy növendékeikben ismeretet, 
és ismereti fogékonyságot, nemes érzést és 
erényt ébreszszenek, vagy hogy a’ nép’ fen
tebb látott eszméje a’ tapasztalásban való- 
sulást nyerjen. És ezen tanulmányok’ taní
tására, az előkészületen kívül, legalább há
rom év fordíttassék.

3. A’ népiskola-tanítói előkészület , a’ 
szükséges tudományok’ ismerete, mint a’ nép
iskolatanító eszmét valósító föltételek mel
lé, múlhatatlanúl megkívántaíik még, hogy 
a’ népiskola-tanítók a’ tanításban, gondos,

folyvást tanító és igazgató felügyelés a latt, 
gyakoroltassanak, vagy az elméleti nevelés
ismeret, gyakorlativá is változtassák. Bár 
az elmélet, mint szoros szerkesztő, eszmei, 
a’ tapogató gyakorlatot előzni tartozik is ; 
mert a’ tevő-gyakorlat, vizsgáló-elmélet nél
kül , csak homályban tévelygő vakoskodás ; 
mimlazáltal az életre irányzott ismeretek, 
mielőtt az önálló sikerítés végett hatókká 
tétetnének, vezető gyakorlatba jőjenek. Ez
ért szükség volna egy oldalról, hogy a’ nép
iskola-tanító intézet összeköttetnék egy szá
mos népiskolával, mellynek osztályaiban a’ 
néptanítók a’ növendékek’ szerzett ismerete
ikben gyakorlatot tennének ; más oldalról, 
hogy ezen gyakorlatot vezető ügyelés alatt 
tennék, részint azért, hogy egy gyermeket 
se rontsanak el, annyival inkább egy szá
mos népiskolát; részint pedig, hogy gya
korlati ügyességük, iskola-vezetésük , taní
tói liajlomuk ’s béketürésök kipuhatoltatván, 
biztosan alkalmaztatnának, ’s ők is nemes 
öntudattal, és teljes elhatározással fogad
hatnák el az ajánlkozandó hivatalt, ’s me
hetnének talán minden pályák között a’ leg
nemesebbre, a’ legjótékonyabb hatásúra, bár 
nehézre, bár rögesre , bár külsőleg jutalmaz- 
hatlanra. És illyen gyakorlatra egy év lia- 
tároztatnék.

A’ gyakorlati föltétnek egy igen neve
zetes ága lenne az i s , hogy a’ végzett nö
vendékek, mielőtt rendes tanítóságot kap
hatnának , a’ rendes tanítók mellé segéd ta
nítókul is adassanak. Miután pedig rendes 
alkalmazást nyertek, fő feltétele^legyen min
den tanulónak , így a’ népiskola-tanítónak is, 
hogy azon tanulmányokkal, mellyeket az is
kola’ falai közt nyert , azon gyakorlattal, 
mellyet iskolában vett, teljesen ne eléged
jék meg, vagy ne állapodjék meg hivatalá
ban , hanem czélirányos könyvek’ olvasgatá
sa, ’s tanítási gyakorlatoknak összevetése 
után ügyekezzék előhaladni; mert, ha vala
hol , a’ tudományok’ világában nincsen meg
állás, szerencsétlen az, ki itt teljesen meg
elégszik. Ezért lennének népiskola-tanítói 
egyesületek, mellyeknek különösen czélja 
lenne a’ népiskola-tanító körben kifejlett né
zeteknek, sikerült gyakorlatoknak közlése, 
szóval, a’ népiskola-nevelési gondolat-csere.

Ezek lennének, gondolkozásom szerint, 
azon hat évre terjedő előkészületi, tudomá-
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nyi, és gyakorlati föltételek, mellyek a’ nép- 
iskola-tanító intézeteknek első közléseinken 
kimutatott szükségesség-ét, tapasztalásban is 
valósítanák ; vagy mellyek által értelmes, 
erényes és ügyes népiskola-tanítók képeztet- 
nének. — Illy értelmes, erényes és ügyes 
népiskola-tanítók által, nem eszközöltethetik 
más, mint értelmes, erényes és munkás pol
gár. Az értelmes, erényes és munkás pol
gártól nem származhatik más, mint szeretet 
a’ haza, tisztelet a’ fejedelem, tisztelet ’s en
gedelmesség a’ törvény, mint a’ nemzeti sza
badság’ ’s jólét’ védnemtője, érdek a’ közjó 
iránt; midőn az értelmetlen vakon tébolyog , 
mint sötét éji rém; az erénytelen, tisztelet 
nélkül dúl mindent, mint pusztító vihar; a’ 
szabadságtalan, szellemi és testi nyomatását 
mélyen érezvén , nyonnnasztó helyezetéből 
pusztító robajjal törhet ki, mint föld’ gyom
rából törnek ki a’ rést talált küzdő elemek. 
Illy nagy hatásúak a’ valódi népiskola-taní
tók!

FF 'argót János.

Napoleon* atyja. A
E g y  a g g a s t y á n *  e m l é k e z é s e i .

Közel esztendeje, hogy Clermont-Fer- 
randban voltam, hol könyvkereskedői felü
gyelőséget viselvén, egy nyolczvan éves ag
gastyánnal ismerkedém meg, kit vitéz Beau
regard Rajnáidnak hívtak, ’s legöregbik báty
ja vala a’ montlosieri grófnak, ki elébb az 
alkotmányszerző gyűlés’ tagja, most franczia- 
országi pair.

Vitéz Beauregard forgott a’ világban, 
’s benne mindenfélét űzött; eleinte jesuita 
volt, de csak hamar megúnta a’ kámzsát ’s 
Mars’ sisakát tette fel. Forradalomkor Beau
jolais’ ezeredében kapitánykodott. Azután 
kiköltözött, de még a’ 18d. b rum a Írb en  
(9dik november) visszatére Francziaország- 
b a ; ’s 1813ban, midőn én látogatására valék, 
a’ régi rochesi várban lakott, melly a’ Puy 
de Doni’ közép magasságán a’ goulesi vesze
delmes szorulatban fekszik. Őseinek ezen 
régi vára, nemzetségi hagyomány szerint, 
mellyet velem a’ tulajdonos közle, I. Ferencz 
által építtetett, ’s egy kőbe metszett tűzgyík 
(salamandra), melly a’ régi kapu felett látható, 
csalhatatlan tanúja fenséges alapítójának.

De a’ tüzgyíkot épen nem vehetni helyezete’ 
képjeléül; mert a’ hideg telenként 20—22 
foknyira emelkedék. Mindazáltal fában itt 
nem vala szükség, ’s derekas tűz mellett elég 
kényelmes volt az élet.

Egy napon, midőn a’ vitéz, vén gaz
dasszonya, ’s én a’ kandallónál ülőnk, tör
ténetesen egy nagy felnyitott könyv ötlött 
szemeimbe, melly az asztalon fekiivék előt
tünk: lapjai kettéosztvák, ’s egyik oldala be
írva, mig a’ másik tisztán vala hagyva, hi
hetőleg, hogy észrevételek jegyeztessenek 
bele. E’ szavakat: „gróf Bonaparte“ olvasám 
a’ beirott oldalon. „Mit jelent ezen felírás?“ 
kérdezőm mosolygva vendéglőmet. ,’,A’ csá
szárt illeti-e, valljon ?“

,Nem a’ császárt' válaszolá ő , ,hanem 
az atyját, kit hajdan ismertem/

„Ismerte ön?“ kérdem én.
,Sőt barátja is voltam, ’s menyekzőjében 

részt vettem/
„Beszélje el azt nekem lovag úr. Mint 

örülök rajta , hogy hallhatok valamit azon 
fejedelem’ eredetéről, ki felől az életirók még 
nem tudtak megegyezni, minthogy a’ párt- 
szellem elhomályosító ’s kiforgató alakjából 
a’ valóságot.“

A’ vitéz nem sokat köreté magát, ’s kö
vetkezőt beszéle el.

Én Antibesben, ezeredbeli tisztem sze
rint a’ F o r t  C a rré lio z  valék rendelve, hol 
gróf Aubeterre volt a’ kormányozó. Minthogy 
öt a’ lábköszvény igen gyötrötte, csaknem 
folyvást az ágyat nyomá, ’s hivatalára ne
kem vala gondom. A’ város’legelőkelőbb la
kosait fogadtuk várunkban, kik a’ király’ 
helyettesének tisztelkedni jövének, ’s még 
némelly idegen haditiszteket is , ’s közöttük 
két corsicai ezeredbeli parancsnokot, kik a- 
zon gyanúból, mintha ők polgártársaiknak 
Paoli melletti terveiket pártolnák, a’ sziget
ből kiüzettek. Egyik gróf Bonaparténak ne- 
vezteték, ezeredes vala, ’s a’ másik őrnagy, 
Butafoco névvel. E’ két szeretetve méltó ’s 
jó nevelésű szigeti férfiú, velem együtt, nagy 
kedvelője volt a’ vadászatnak. Majd minden 
reggel, mihelyt az erősség’ kapui kinyittat
tak, látók őket vadászszereikkel jöni, de 
csak gyalog, ’s csendes, három vadászebből 
álló, kísérettel: mert nyúl- és fogolyháború
ra szorítok magunkat.

Én velők menők, ’s néhány óra múlva
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visszaterelik, holmi használatos hozományok
kal a’ gróf Auheterre’ konyhájára, kinek az 
én barátaim rendes asztali társai valának. 
Én igen szoros ismeretséget köték gróf Bo
napartéval, ’s vadászaton kívül sétálni is 
menénk, ’s bizodalmas beszélgetések között 
mulatók magunkat mindennel, a’ mi neveze
test életünk’ folyása nyújtliata. A’ gróf éle
te teljes vala érdekes tettekkel; ö beszélge
tett nekem szigetéről, lakosai’ szokásiról, 
erkölcseiről, élénk nyájasságukról, régen 
táplált ellenségeskedéseikről, marczona bo- 
szúállásukról, igazlelkiiségökről, kötelessé
geik’ liü teljesítéséről, szóval, merő ismeret
len dologról, mert Corsica akkor olly új or
szág volt a’ francziának, mint Kamcsatka , 
ragy Spitzberg. Én részemről nem sokkal 
járultam ezen kellemes mulatsághoz, mert 
nekem nem volt mit közlenem némelly fiatal- 
sági csínyokon, némelly ezeredi ügyeken , 
és azon tetteken kívül, mellyeken jelen vol
tam, ’s mellyek mindazáltal elveszték erede
tüket azon csekély szorgalom által, a’ mit 
egy olly hivatalra fordítottam, mellyhez még 
nem régen tartozóm, ’s mellyre tulajdonkép 
szánva épen nem valék.

Ha a’ tenger csendes vala, szép sajkán, 
mellyet egy hajós kapitány barátom átenge- 
de részemre, Nissába menénk. Ott ismer
kedtünk meg Alberti város-tanácsossal, egy 
gazdag, ’s ismeretekkel biró emberrel, kitől 
szívesen fogadtatánk. Csak egy leánya volt, 
ki olly sok szépséggel, ’s egyéb jó tulajdo
nokkal bíra, hogy tetemes vagyona nélkül is 
lehetett keze’ elnyerését kívánni. Mérsékelt 
körülményeim nem engedek kivánságimat oda 
irányozni, ’s kétlem i s , ha a’ gazdag taná
csos nekem ide adta volna-e leányát. Más
kép állt a’ dolog gróf Bonapartéval, kinek 
Alberti kisasszony szinte nagyon tetszett. Ő 
magában sohajtozott, ’s nekem mitsein szólt 
felőle. A’ gróf meglehetősen csinos ember 
vala, különösen kitűnő arczvonásokkal, so
kat hasonlítva XV. Lajos’ mellképéhez , 
mellyet utolsó kormányéve’ pénzein láthatni. 
Minthogy én hittem, hogy a’ gróf’ gondolko
dása’ módját ismerem, nem kételkedém ben
ne , hogy a’ tanácsosnál tett látogatása épen 
olly haszonkeresetlen vala, mint az enyém; 
mert ezen szivbeli állapotról mitsem közlöt- 
tünk egymással.

Némelly nap szokása ellen elzártabb ar-

czulattal közelíte felém. „Szólásom van ön
nel“ monda, ,,’s barátságos tanácsra kérem 
meg, miilyennel olly ember iránt tartozunk, 
kinek szerencséje ’s jövendő sorsa érdekel 
bennünket, ’s kit önszeretetiink’ ’s hajlandó
ságunk’ feláldoztával is készek vagyunk fel
világosítani. — Én ma reggel levelet kap
tam Ajaccioból kanonok nagybátyámtól, ki
ről néhányszor beszélők önnel. Ő kér en
gem, keresném fel öt Liamone melletti kis 
mezei jószágán, és tudja ön, miért?“

,Hogy tudhatnám ? Ki tudja, miféle min
den várhat önre saját hazaföldén ?*

„Meg akar engem házasítani; a’ mátka, 
kit ajánl, igen figyelemre méltó; személy, 
birtok, minden van hozzá.“

.Nekem úgy látszik, jó lenne nem késni 
tovább; mert mind azok szerint, miket ön 
nagybátyjának cliaracteréről beszéle nekem, 
az nem akarja önt megcsalni, ’s épen olly 
kevéssé lehetséges őt csalni meg. Tanács- 
lom tehát önnek, minél hamarabb teljesítse 
bátyja’ kívánságát, mert nem hiszem, hogy 
valami akadály szegülhessen ön ellen.*

E’ szavaknál éles szemeket veték reá. 
Ő mosolyga, megszorító kezemet, ’s fülem
be súga:

„Ön csalatkozik, akadály van a’ dolog
ban, pedig igen hatalmas. Nem gyanít ön 
semmit ?“

.Esküszöm! nem.*
„Hát látogatásunk Alberti város-taná

csosnál?“
Ezen szó mindent nyilvánná ’s értelmes

sé tőn.
.Talán leányába lett ön szerelmes ? Va

lóban én nem szoktam lesni barátaimat, ’s 
csak azt látom, mit láttatni akarnak velem.* 

„Derék férfiú! mondá ö, szenvedélyesen 
szorítván meg kezemet. Én tehát megvallom 
önnek, hogy szerelmes vagyok, halálban 
szerelmes Alberti kisasszonyba.“

,És az is viszont szereti önt ?*
„Azt még nem tudom ; de úgy hiszem, 

azt olvastam szemeiből, hogy nem részvétlen 
irántam.“

Mind ezt némi hideg hangon mondá, 
mellyböl kivettem, hogy a’ corsicai liszt’ 
hajlandóság-mérlegének jóformán a’ taná
csos’ vagyona adott lúlnyomóságot.

,’S mit akar ön ezen bizonytalanságban 
tenni ?‘ kérdém én.
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„Bátran oda menni, ’s Albertitől leánya’ 
kezét megkérni.“

,Félek, hogy önnek azt megtagadja, ő 
szereti a’ pénzt, önnek pedig kevés van, ö 
valami bizonyos állapotot keres leánya’ szá
mára, öné pedig e’ pillantatban felette bi
zonytalan.*

„Én önnel egy gondolaton vagyok, de 
még sem bocsáthatnám meg soha magamnak, 
ha próbát nem tennék. Én holnap Nissába 
megyek ; akar ön kísérőm lenni ?“

.Szíves örömest.* . .
„Számolhatok barátságára is , ha a’ pró

bát ki nem állanám? Tudja ön, hogy a’ sze
relem megfélenilik.“

,Kész szolgálatára leszek, szükség’ese
tén szóval és tettel.*

Más nap Nissába indulánk, ’s alig hogy 
a’ hajóból kiszállottunk, Albertihez menénk. 
A’ tanácsos szokott udvarisággal fogadott. 
Úgy látszott, érdekkel hallgatá meg az eze-. 
redes’ ajánlását, ’s legnagyobb őszinteség
gel válaszola, milly hízelgő meghecsültetés 
ez reá nézve, de hogy ő neki kötelessége 
leánya’ szerencséjéért mindent feláldozni. 
„Önnek jelen állapotja“ monda ő, „valamint 
csekély vagyona is olly akadályok, mellyek- 
re tekintettel kell lennem, ha leányom’jöven
dő sorsát veszélyeztetni nem akarom.“ Sza
va mellett maradt. Hiába szóltam én min
dent, a’ leghizelkedőbb ecsettel festvén le 
barátom’ characterét , egyenesszivüségét , 
sőt reményeit, is, mellyekre kiterjeszkedni 
bátorkodám, minden hiába volt, ’s kénytele
nek levélik Antibesbe visszatérni, a’ nélkül, 
hogy magunkkal legkisebb vigasztalást vit
tünk , sőt Alberti kisasszonynyal csak szól
hattunk volna is. A’ tanácsos’ liidegvérüsé- 
ge meggyőzött bennünket, hogy további fá
radozásaink nem tántorítják meg legkevésbbé 
is az ő elhatározását, ’s hogy a’ gróf itt el
vesztette a’ játékot.

Néhány nappal reá ismét irt a’ kanonok, 
és pedig sürgetősben. Jelenté unoka-öcscsé- 
nek, hogy egy pillantáta sincs vesztegetni 
való, ’s ha késedelmez, egész terve tönkre 
jut; egynttal isinétlé, hogy mátkája’ szépsé
gére ’s birtokára számolhat.

.Menjünk tehát!* szólék a’ grófhoz, itt 
nincs tanakodásnak helye.*

„Menjünk, mondá ön? annyira terjedne

önnek barátsága, hogy engem Ajaccióba kí
sérne ?“

,’S ön kételkedik ? A’ dologban ön’ sze
rencséje forog fen.*

Megölelt.
„Isten neki, bár olly nehezemre esik is, 

követni akarom sorsomat, ’s nagybátyám’ ki- 
vánatát teljesíteni.“

Két nap múlva hajóra szálltunk, a’ sa- 
gonei öböl illegett, ’s szerencsés vitorlázás
sal csakhamar a’ kanonok’ lakásához értünk. 
A’ jó úr várakozók már reánk, ’s örömmel 
fogada bennünket, mellyet olly élénk taglej
tésekkel fejeze k i , hogy minden szót felesle
gessé tön. Lakása Liamone’ partján feküdt, 
kicsi távolságban Ajacciótól. Fekvése pom
pás és festői. Még azon estve Ajaccióba 
ráiululánk, minekutána a’ derék kanonok 
megmondotta volna, hogy Ramolini kisasz- 
szony .Fesch úrnak, az ajaccioi adószedőnek, 
mostoha leánya az , kit ő az ezredesnek fe
leségül szánt. Bemutata ott bennünket, ’s 
mi igen nyájasan fogadtatánk. A’ mátka a’ 
teremben volt, hol néhány asztalnál játék fo- 
lya, ő maga az anyja mellett ülvén. Fesch 
úr bejelenté a’ grófot, és engemet, mintuno- 
kaöcscse’ elválaszthatlan társát, hitvesének 
és mostoha leányának. Ez utolsó magas ter
metű , ’s igen kellemes arczvonásu vala. Sze
rény magatartás és módos viselet voltak tu
lajdoni. Barátom igen boldognak látszott len
n i; szép és gazdag menyasszony, dús jegy
ajándék vala ígérve vele: ez volt minden , mit 
várni leitete. Nekem még is úgy tetszett, 
hogy teste egy kevéssé terjedelmesebb vala, 
’s a’ ki gyanakodó akart volna lenni, könnyen 
több hónapos nehézkességet teliete fel róla. 
Én mimlazáltal ezen észrevételt, melly vala
mi gonosz lélek’ sugallatára támadhata hen
nem, magamba fajtám, ’s szívből jó szeren
csét kívántam a’ grófnak ezen szövetséghez.

A’ játszóasztalok megürültek; a’ ven
dégek eltávoztak, ’s midőn mi a’ családdal 
magunkra maradtunk , a’ házasságról került 
a’ szó elő, ’s az egész dolog végkép elintéz- 
tetett. Ramolini kisasszony tetszék a’ gróf
nak , ki hamar elfeledé mellette Alberti kis
asszonyt , mi tanubizonyságomúl szolgált, 
hogy helyesen ítéltem, midőn őt a’ leányra 
nézve haszonkeresönek tartám. Néhány nap
pal utóbb a’ házaspár összekelt.

Én sajnálkozva hagytam oda Ajacciót,



de úti szabadságom vége felé já rt, ’s Aube- 
terre úr’ nyavalygása nem engedé azt meg
hosszabbítanom. Nyájasságok között bocsá- 
ta el magától a’ család, ’s az új házasok kü
lönösen legélénkebben jelenték ki sajnálko
zásokat távoztamon. Meg kelle nekik ígér
nem , hogy bizonyos időre Ajaccioba jövök, 
tanúja lenni szerencséjüknek ; én megigérém, 
’s könnyes szemekkel válánk el. Fájdalom, 
nem lehetett szavam’ megtartásához szeren
csém. A’ beaujolasi ezered parancsot vön , 
hagyná oda Provence-ot, ’s én irtain a’ gróf
nak, hogy őt a’ felől tudósítsam, és a’ miat-- 
ti sajnálatomat kifejezzem. Válaszában min
den meg vala, mit legforróbb barátság su
gallhat egy nemes szívnek. Sokáig bizodal- 
mas levelezésben állánk , melly csak akkor 
szűnt meg, midőn ezeredem felette messzére 
parancsoltatok el; tudtomra esett halála, 
melly Montpellierben történt. Gyomornyava- 
lyában halt meg, mellyen az orvosok’ tudo
mánya nem vala képes segíteni.“

Rajnáid úr beszélé továbbá, hogy 1801- 
ben Bonaparténé asszonysággal, az első con
sul’ anyjával a’ viclii fürdőkben találkozott. 
Érkezése már eleve hírül adaték, ’s ő olly 
szerencsés lön, hogy a’ kocsiból kiszállott
nak karját nyujthatá. Minthogy meglepő va
la reá nézve illy aggkorú férfiúban annyi 
udvariságot tapasztalnia, ez okból igen ke
gyes kifejezésekben jelenté ki hálaköszö
netét.

„Elmosolyodám, folytatá beszédét a’ vi
téz, és mondék, midőn kezét megcsókolnám, 
hogy régi ismerőse vagyok, ’s kérem őt, en
gedné meg, emlékezetébe visszaidéznem sze
mélyemet. Ö meglepettnek látszott; felme- 
nénk a’ lépcsőkön, meliyek szobájába vezé- 
tének, ’s ott kóré tőlem azon talányos sza
vak’ megfejtését, mellyeket az imént mond
tam volt. Sieték azt teljesíteni, ’s Ajaccio- 
ban volt egykori tartózkodásomat körülmé
nyesen elbeszélni neki. Ő azokra mind emlé- 
kezék, ’s redős arczú korában kegyes volt a’ 
beaujaulaisi vig haditisztet megismerni.

Egészen elragadtatni látszott örömében, 
elhalmozott barátságos kijelentésekkel, ’s 
ismételte szünetlen, milly boldognak érzi ma
gát, hogy Vicliiben találkozék velem.

Azon hízelgő kitüntetésben, mellyben ő

engem részesíte, megütköztek a’ fürdő ven
dégek , de még inkább a’ lakosok, kik el nem 
gondolliaták, mikép vonhatá az agg Rajnáid, 
ki pályája’ végéhez közelíte, azon asszony
nak figyelmét magára, kitől csak egy pilla
natot nyerni kiki szerencséjének tartá. EI- 
uíaztakor ajánlkozék , minden kéréseim’ elő
mozdítására fia előtt. Mi engemet illete, ne
kem már reá szükségem nem vala, de vannak 
gyermekeim. Még sem mertem mit is kérni. 
Ön, nem kétlem, emlékezni fog, hogy Monsi 
Rajnáid lovag- a’ hadi oskolák’ főigazgatója 
1795 — 86d. esztendőben a’császárt, ki akkor 
a’ briennei hadi oskolában tanult, némileg 
elmellőzvén, nem kiildé őt a’ többi kijeleltebb 
tanítványokkal Párisim, a’ hadi oskolába.

Ezen méltatlanságot ugyan a’ minister 
jóvá tette; de az utóbbi császár, hihető, el 
nem feledé azt. Monsi Rajnáid lovag unoka
öcsém vala, ’s én tarték tőle, nehogy ezen 
közel rokonság inkább káromra, mint hasz
nomra váljék. Ő olasz születésű volt — és 
pedig corsicai! A’ mit velem egykor tulaj
don atyja saját földiéinek boszuál'ó characte- 
réröl közlőit volt, nem igen bátorított fel. 
Megköszüném tehát Bonaparténé asszony’ 
ajánlását, ’s rokonságomat a’ főigazgatóval 
magamnak tartám tudomáséi. Midőn ő Vi- 
chit elliagyá, megkére, látogatnám meg őt 
Párisban is, mint hajdan Ajaccióban tevék. 
De én adott szavamhoz, mellyet fogadék ne
ki, nem maradtam lelkiösméretesen hű: visz- 
szakivánkoztam kedves liegybérczemre, láb- 
küszvényem is újra beállott. Dicsvágyom ki
aludt, csak meleg, ’s nyugalom után sóhaj
tottam, ’s minden, a’ mit elébb éltem, némi 
kellemes álom gyanánt tűnt most elöinbe.“

Ezen körülményes tudósítás, mellyet 
egy teljes hitelű férfin közle velem, úgy lát
szik nekem, nem megvetendő toldalékéi szol
gálhat azon férfi’ életrajzához, ki a’ világ’ 
bámulását magára voná. Én itt mindent ész
revételek és felvilágosítások nélkül adok, de 
becsületemre mondom, hogy mindent akké- 
pen irtain le , mint Beauregardi Rajnáid úr 
közié velem. Egyébiránt az ő testvéröcscsé- 
nek, a’ még életben lévő montlosieri gróf
nak, tanusáo-a kezeskedik a’ történet’ valósága 
felül.

(Revue du M idi.)

Xyomatik Budán , a’ magyar királyi egyetem’ betűivel.
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dr
2. Befolyással vannak az éghajlatra a’ föld’ 

szinét fedező növények is. Hogy a’ mérhet- 
len erdőségek, mellyek valaha Magyaror
szág’ éghajlatát vaddá ’s zordonná tevék, 
befolyásokat lassanként elveszítsék, erről 
gondoskodott a’ birtokosok’ vigyázatlan ’s 
könnyelmű gondatlansága, a’ köznép’ műve
letlen részének durva irtásdühe, ’s a’ ne
messég’ nagy részének folyvásti pénzszüksé
ge. A’ kamarai erdőségeken , néhány város, 
és nagyold) földbirtokosak, p. o. Eszterházy , 
Pálffy, Károlyi, ’s több hasonlók’ érdéin kí
vül alig lehet már szó nagyobb erdőkről. Az 
erdők mindenütt, hol csak pénzzé fordítha
tók vahinak, annyira megritkultak, hogy az 
éghajlatra csak csekély befolyással lehetnek. 
A’ Bakonyerdő világos és virágzó lett, ’s a ’ 
Cserhát és Ungh, Sáros, Ugocsa, Mármaros 
vármegyék’nagy erdőségei, mint Erdély’egy 
részeéi is , hamuzsír vagy más alakban ki
vándoroltak. Azonban még most is nagy er
dőkkel ’s ezekben elegendő nemzeti gazdag

sággal bír az ország, főkép ha a’ kamara, 
a’ föherczegek’ ’s némelly nagyok’ jószágain 
látható példát buzgóbban ’s jobban követnék. 
Különösen erdődús a’ Kárpát és Horvátor
szág. Kopasz hegyek’ nagy lánczai legelők
ké változtak. Sok vidék , hol előbb erdő 
volt, hegyi legelővé lett. Illy vidékeket il
latos növények fedeznek addig, hol a’ bércz- 
táj kezdődik ’s a’ létszeres élet elhal. A’ 
gránit, de főkép a’ mészhegyek, számos, e- 
gészen kopasz tetőt mutatnak. A’ szőlőtőke 
sok ezer hold hegyes földet borít. Szilva 
és gyümölcserdők is találkoznak. A’ síko
kat részint marhalegelőül, részint lisztadó 
növények’ termesztésére használják. Mind 
ennek kedvező befolyása van az éghajlatra. 
Károsb hatása van a’ temérdek, ’s jótékony
sága és feltűnő hasznai miatt naponként to
vább terjengő csicsóka-termesztésnek. Szin
te úgy az éghajlat’ megrontását eszközli a’ 
kendertermesztés, mellynek kiteijedt mezei 
minden a’ lentermesztésre igen meleg vidé
ken, mérföldekre betöltik a’ levegőt kábító 
hímporaikkal, épen az év’ legforróbb részé
ben , ’s a’ rohadás által, mellynek e’ növény 
az áztatókban alá van vetve, valóban dögle- 
letessé teszi azt. A’ mocsárok továbbá nád- 
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fajokkal ’s számtalan vízi növénynyel vannak 
elborítva. Ezek szinte rontják a’ levegőt a’ 
rohadás által, mellybe általmennek. Ez utób
bi körülményeket elszámlálván, a’ növénybo- 
ríték igen gazdag ’s oily minőségű, hogy a’ 
légkör’ javítására csak jótékony befolyással 
lehet, mert az édes izű, és savanyat lehellő 
növények’ száma’ sokkal nagyobb , mint a’ sa
vanyúk- ’s fojtó anyagot lehellőké.

3. A’ víz, mint már mondva volt, gaz
dag ’s a’ síkokat ide nem számlálván, jól 
van elosztva. A’hegyi vizek mind frisek, tisz
ták és kellemes italúak. Italforrások a’hegyes 
részeken mindenütt nagy bőséggel vannak, 
’s a’ levegőt a’ tiszta víz’ frisítő kigőzölgése 
mindenütt megfrisíti. Szeréin’ hegyei közt, 
de még inkább Horvátországban ’s a’ partvi
déken a’ források ritkábbak, ’s itt annál in
kább érezhető az ivóvíz’ hiánya, minél he
vesben pattannak vissza a’ kopasz hegyekről 
a’ napnak gyakran égető sugárai. A’ síkság 
egészen hasonló itt a’ más földrészek’ pusz
taságaihoz. A’ források mindenütt számosak 
ugyan, hol ásni kezdenek, de csak a’ lassú 
folyóktól tápláltatnak, mellyek a’ homokon 
átszivárognak. A’ sós földnek elveszik sa
vát,’s ezért sepredékesek, nyáron pedig pos- 
hadtak és kelletlenek. A’ spk álló mocsár
víz kétségkívül rontja a’ levegőt.

4. A’ szelekre nézve következő áll: Az 
éjszaki és keleti szelek rendesen vidám idő
járást hoznak. Nyáron gyakran történik az 
is , hogy zivatar támad. Az éjszaki szélve
szek rendszerint három napig tartanak ’s meg
tisztítják a’ légkört. A’ keleti szelek nem 
tartósak, ’s csakhamar elváltoznak. A’ déli 
szelek többnyire tavaszszal jelennek meg, 
Olvasztanak, nedves időt hoznak, minden lét
szeres életet elbágyasztanak ’s némi sínlést 
okoznak még a’ baromnál is. Nyáron a’ déli 
szelek nem ritkán erőszakos szélveszek’s tar
tós hideg időjárás’ előpostái. A’ nyugati sze
lek mindenkor esőt, nyáron égi háborút is 
hoznak, mellyek’nagyobb része nyugatról jő. 
A’ déli szél azonban nyáron is gyakran szép 
lassan beköszönt júliusi és augustusi meleg 
hónapokban. Illyenkor szárazságot hoz, gő
zökkel tölti meg a’ légkört, mellyek a’ nap’ 
képét vörhenyeg színnel festik, ’s Afrika’ 
gyermeke és sirokkó’ testvérje.

5. A’ légkör, mint a’ különböző éghaj
lati változások’ műhelye, némi sajátságokat

is mutat Magyarországon, mellyeknekaz ég
hajlatra magára is befolyásuk van. Általá
ban az ország’ fekvése, a’ földalap’ minősé
ge, ’s a’ hegyek’ helyzete kedvező a’ lég’ 
egészséges létének. Az ország dél felé van 
nyitva. A’ lapályok’[dögleletes gőzei, mely- 
Iyek minden ellenvetés’ daczára is , igen bok
rosán keletkeznek a’ részint kopasz , részint 
mocsáros síkföldeken , a’ ritkán pihenő éjsza
ki szelek által dél felé hajtatnak le. Nem is 
szállnak soha elég magasan, hogy a’ szom
szédhegyi völgyeket bemocskolhassák; ezek
nek helyzete azonban ollyan , hogy a’ vékony 
hideg légrétegek folyvást frisítve ömlenek le 
a’ mély síkokra, enyhítik az alacsony föld’ 
gőzleplét ’s a’ mocsárok’ bűzliödt gőzeit a’ 
Duna felé hajtják. E’ gőzök soha sem, vagy 
csak igen ritkán vonulnak a’ magyar hegyek
re, hanem többnyire a’ dinári (tót ’s liorvát) 
havasokon telepednek meg, ’s ezért Tótor
szág minden esetre kevésbbé egészséges, 
mint földe’ minőségéhez képest lehetne, ’s 
Bosnia és Dalmátia mintegy rakhelyűl szol
gál mind azon gőznek, mellyet a’karpáti sze
lek dél felé hajtanak. Magok a’hegyek közt 
is természetesen folyvást felszállanak a’ völ
gyek’ gőzei ’s azonnalié is települnek a’ he
gyeken, mellyeken túl nem szállhatnak. Ke
gyetlen égviharok gyakoriak itt, ’s nem rit
kán gyújtó villámok, fergetegek, felhősza
kadások stb által borzasztó dúlásokat visz
nek véghez. Ellenben a’ sikföld gyakran eső
hiányban szenved , ’s csak déli szelek által 
nyerhet ezt.

A’ sok hegyvidék természetesen sokne
mű légvonatokat is okoz, ’s egész erdőket 
lezúzó forgószelek nem ritkák. A’ sok bánya 
és huta, a’ sok érczfejtés, mellyet természet 
’s mesterség hoz elő, nincs befolyás nélkül 
a’ légkörre. A’ liegyfiist forró nyarakon gyak
ran észrevehető, ’s kitünöleg 1834-dik év 
volt azzal nyomatva. Égi tűzjelek, meteorok 
is tűnnek elő időnként, ’s kivált az utóbbi 
évek bővölködtek illyesekben. A’ sík gyak
ran légtükrözettel mulattatja a’ figyelmes 
vizsga utast ’s csalogatja a’ tudatlan embert. 
A’ magyar délibáb (fata morgana) csak az ál
tal különbözik, hogy nem hullámzó tengert 
tüntet elő, mint Afrikában ’s Indiában, ha
nem egy, városokkal, falukkal ’s palotákkal 
tele síkot. Némelly tárgyak’ csodás megna- 
gyobbitása a’ fénysugárok különféle megtö
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rése álíal származik, ’s különösen némelly 
hegyvidékek’ tulajdona, mellyek’ sajátságos 
szerkezete illy jeleneteknek kedvező. A’ szí
nes árnyak számos hegyvidékeken a’mezei gaz
d a ’s pásztor előtt isméretes jelenetek. A’vil
lanyos feszültség (elektrische Spannung) szá
raz időben rendszerint igen nagy ’s az ország’ 
szerkezete által előmozdíttatik. Már vízforga
tagokat (Wasserhosen) is vettek észre a’ Ti
szán , mellyek közt különös figyelmet vont ma
gára egy a’Bodrog’mocsáriban 1816-diki jun. 
18-án. Ez év kitünőleg gazdag volt ritka 
légtiineményekben, ’s ugyan ebben esett a’ 
száz osztályú hévmérő a’ síkokon 25°-ra a’ 
o alatt. Forgó szelek vagy kerengő villany
tele homokoszlopok nem ritkák.

Földrengés is elég gyakran látogatja Ma
gyarországot, aránylag más belföldi országok
hoz. Egész ország, még a’ magas Kárpát is, 
érez néha földrázkódást. Különösen az or
szág’ két vidéke van e’ természeti csapásnak 
kitéve, mellyek a’ monda szerint, de minő- 
ségöknél fogva is, a’ vulkános forradalom’ fő
tengerei. Egyik a’ fehérvári környék, hol 
1763 óta csaknem évenként, 1810 óta pedig 
igen erőszakos és dúló földrengések valának, 
főkép a’ Csókahegy alatt, melly füstölögni 
is kezdett. Az egész Bakonyság megrendült, 
’s Komárom Lissabon’ sorsától remegett. — 
1823 óta a’ füldvonaglások’ ereje inkább ke
let felé terjedez. A’ tiszántúli síkföldek, Sza
bolcs, Bihar, Szatlimár, Beregh , Ungvár , 
Zemplén , egész Kassáig és Abaujvárig ’s dél 
felé a’ Bánságig, földrengésben szenvednek 
's  nagy részt vesznek a’ déli Európát ingató 
rázásokban. Legélénkebb emlékezetben van
nak 1834-djJí év’ földrengései. Még tíízoká- 
dások (Posega és Sopron megyékben) ’s több
felé hegyek’ gőzölgései és fenyegető zúgása 
is mutatkoztak, különösen a’ Csókahegyé.

Általánfogva igen kevés hiteles észre
vétel van eddig gyűjtve a’ physicai éghajla
tot illető, ’s a’ tudvalévő dolgok és jele
netek inkább csak feltűnő tapasztalatok, mely- 
lyek meglepő jelenéseik által az emlékezetbe 
nyomultak.

Ha Magyarország’ éghajlata ’s ennek 
egészségre befolyása felül ítéletet kell hozni, 
tapasztalás után jó lélekismérettel állíthatni 
következőt: a’ hegyes vidékek a’ föld’ leg- 
egészségesb tartományi közé tartoznak, és 
nincs az emberek’ tenyészésének kedvezőbb

föld. Itt ott némelly mocsáros hegylyuk hely
beli kivételt csinál, mint ez minden országban 
találtatható. A’ levegő’ rögtön változása, 
melly minden hegyes tartományban meg van, 
könnyen okoz csúzt (rheumatismust) torok- 
és fogfájást, néha mellbajokat i s , de a’ mel- 
lyeket némi vigyázattal elkerülhetni. Magasb- 
ban fekvő vidékeken három negyed év a’ té l, 
egy negyed év a’ hideg, de mint tudva van, 
hideg tartományokban érnek az emberek ma
gas kort. Golyvát ugyan láthatni itt ott a’ 
hegyi lakóknál; de a’ cretinismus, úgy a’ 
mint felső Carinthiában uralkodik, nálunk há
la istennek nem találtatik, ’s hegyeink közt 
igen nagy ritkaság. A’ golyva sem általá
nos uralkodó nyavalya, még rezes vidékein
ken is, és sehol sem tekintik azt, mint né
melly havasi vidékeken, az emberi test’ dí
széül, vagy szükséges tagjául. Olly helye
ken , hol rézpalakő feletti folyó vizet isznak, 
sohasem egészen mentek az emberek e’ nyak
éktől , de úgy látszik, hogy a’ mi egészsé
ges, minden érczvegyiilettől tiszta savunk a’ 
víz’ érczes mérgét neutralizálja. Minden la
kos tudja azt, hogy Magyarország’ hegyvi
dékein kellemes, hosszú ’s egészséges az 
élet. Szűk mellüeknek azonban nem ajánlha
tó a’ magas Szepesség, ’s még kevésbbé 
Liptó’ és Árva’ erős tiszta levegője.

Egészen másként áll a’ dolog az ország’ 
lapos részeivel. A’ kis síkság, kivévén a’ 
Hanságot, egészséges. Ha némelly helyek, 
mint Nagyszombat, Győr, stb feltűnőbb ha
landóság által ütlenek is szembe : ennek 
okát inkább a’ rendőrségi tisztaságra ügye
lés’ teljes hiányában, mint éghajlati viszo
nyokban találhatni fel. Az említett városok, 
valamint Sopron is , mint tudva van, vég
telen mocsárral jelelik ki magokat, mellyel 
kivált oldalutczáikon, nyájas gondossággal 
ápolnak, ’s a’ köznép lak - ’s építés’ rendsze
rére szükséges felvigyázás’ nemléte által. 
Különben még Győrben is egészségesen, so
káig és megelégűlten élhetni. Kevésbbé le
het pártolni a’ nagy síkság’ több vidékeit, ’s 
fölmenteni azokat váltólázas, ártalmas és öl
döklő levegő’ vádjától. Beudant’, Csaplo- 
vics’ és Buiny’ minden buzgódása’ daczára is 
a’ tiszapartok’, a’ sernyei, ecsedi, bodrog
közi , sárréti méreglehelő mocsárok az ide
genre nézve gyilkos erővel bírnak. A’ Dráva 
és Tisza’ torkolatinál, Füzes-Gyarmaton, 
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Alibunar körül nem kellemes élet ran a’ he
gyi lakosnak. ’S ha a’külföldi népek, inely- 
lyek a’ hivesb német földről Magyarországra 
jővén a’ törökök ellen, Eszéknél, Pétervá- 
rad- ’s Temesvárnál ’s egyebütt is sírjokat le
iék, e’ helyeket a’ németek’ sírjául kiirtölik 
k i , ezért nem lehet őket rágalmazás’ bélye
gével illetni. E’ várak’ őrserege most i s , a’ 
béke’ daczára , sok betegséggel küzd ; hábo
rúban pedig, az őrhelyek tömve lévén, a’go
nosz láz és halandóság természetesen nagy 
erőt vett. Hasonlókép a’ Németországból ’s 
Kárpátokról lejött szállitványok ’s gyarma
tosok lelizeték a’ természetnek adójokat. Az 
itt született gyermekek ’s unokák azonban 
jobb egészségitek. Ki még is e’ vidékeket 
beutazza, a’ lázban sinlök’ nagy száma által 
csakhamar meggyőződik, hogy a’ lakosok’ 
egészsége’ ’s élete javára felette sok tenni va
ló van hátra. Mint dúlt ott az epemirígy, 
mint az inláz 1805 ’s 1813-ban , mint megke- 
vesíté végre az utóbbi török háború azon vi
dékek’ lakosszámát, még soká emlékezetben 
fog maradni. Nem akarva is az országot ál
talában rósz hírbe hozni, a’ mi nevetséges 
túlzás volna, azt csakugyan meg kell valla
ni, hogy a’ déli megyékben, sok nedves vi
déken , az emberi élet rendesen csak 50 évig 
’s igen sok és ritka , ha 60-ig tart. Ezt azon
ban csak egyes kerületekről ’s gyakran csak 
egyes helységekről mondhatni. Szokottá kell 
lenni az éghajlathoz ’s a’köznépnél ritkán ta
láltatható gondos vigyázattal élni, ha menten 
akar valaki maradni a’ mocsáros vidéki lázak
tól , mellyek a’ lakosok’ nagy részét évenként 
meglepik. De az emberi természet mindent 
megszokik,’s nem ritka eset, hogy a’lakosok 
eo'ész nyugalommal lefeküdtek, annak rende 
szerint megrázatták magokat a’ hidegtől, ’s át
szenvedett lázhévség után ismét ebédre vagy 
munkára mentek, mintha semmi sem történt 
volna. Hogy a’ külföldi — ’s nem csak a’ 
német, hanem a’ más vidékhez szokott tót és 
magyar is meglepetik e’ láztól — ezen ég
hajlati nyájasságokat nem olly hideg vérrel 
fogadja, nem lehet csodálni.

E’ rósz hír azonban csak a’ mocsáros vi
dékekről igaz, mellyek büzhödt levegőt szí
nak be , ’s poshadt vizet isznak; a’ száraz 
tájékok egészségesek. A’ golyvás vidéke
ken sem mindenkor egyenlő az évjárás. A’ 
Tiszán innét sík Magyarország is olly egész

séges, mint bármelly más ország. Igazság
talan, de esztelen is egyszersmind, ki egész 
Magyarországot egészségtelennek kiáltja ki. 
Nem mutathatni egész földtekén hasonló ki- 
terjedtségü országot, melly aránylag olly 
kévés ártalmast foglalna magában az egész
ségre nézve, mint Magyarország, ’s általá
ban az eleinek olly hasznos és kedvező vol
na. Nem kell elfelejteni, hogy az ország’ 
azon része, mellyel egészségtelen levegő’ vád

jától megszabadítani sem nem tudunk, sem 
nem akarunk, alig százhuszad része az egész
nek. Száztizenkilencz rész kínálkozik tehát 
lakáséi ollyan ember’ számára, ki elég test
rugalmasságot ’s erőt nem tesz föl magában 
a’ mocsári levegő’ befolyásait meggyőzhetni.

Sok idegent önvigyázatlansága kemé
nyen büntetett már. Magyarországon min
denkor meleg ruhával lássa el magát min
denki, mert az éjek még nyáron is hidegek, 
miért igen tanácsos dolog magát az éji le
vegőnek lakaratlan ki nem tenni. Meleg év
szakban nem kell hinni a’ halaknak, ’s in
kább egészen mellőzni azokat. A’ vizet gon
dosan meg kell szűrni, ’s egy kevés borral 
keverni, melly Magyarországon mindenütt 
terem. Jótékony veres-borsunkat, a’ papri
kát , nem kell egészen megvetni az ételben. 
Őrizkedjék a’ mértékletességhez szokott kill
’s felföldi, hogy szokatlan gyomrát kövér ét
kekkel ’s erős italokkal meg ne tömje, mire 
ez könnyen csábul. Mértékletesség’s a’ test’ 
alsó részeinek gondos őrzése minden meg
hűléstől, elveszi az éghajlat’ ártalmait az 
idegenre nézve.

Már eddig is sok történt azon vidéke
ken a’ levegő’ javítására. Jelesen a’ rósz 
liirű Temesvár, csatornák á lta l, igen egész
séges várossá lett. Csak kitiinőleg nedves 
meleg évek terhelik még. így maga a’ nagy 
síkság is , néhány környéket kivevőn, egész
ségesnek lartathatik már általában.

Másik nehézség olly vidékeken, hol a’ 
futó-homok uralkodik, a’ gyakran előforduló 
szemfájás, melly a’ jó tanácsban szűkölködő 
népnél gyakran egész vakságot von maga után. 
Győrben ’s Pesten is gyakran akadni vak kol- 
dúsokra. De ezek is csekély helyi bajok csak, 
az egész országot tekintve,melly a’föld’ leg
szebb , termékenyebb és egészségesbjei közé 
tartozik. E’ tulajdonok a’ szorgalmas!) mii-
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velés és haladó ipar által, ha léptenként is , 
mind inkáhh kifejtenek ’s emelkednek.

Az országot öntapasztaláshól ismerő ol
vasó azt mondhatná ezekre, hogy ő maga 
szemeivel látva győződött meg a’ déli ’s éj
szakkeleti magyarországi né])’ nagy lialomá- 
s a -’s egészségtelen színéről. Erre azt fe
lelhetni, hogy e’ vidékek’ lakosira minden 
mocsárnál, minden dögleletnél ártalmas!) be
folyással van a’ felettébb szigorú, sok hete
kig tartó ’s évenként többször megújuló böjt 
’s ezt nyomban követő mértékletlenség. Az 
egészséges, szép Tótország, általán véve, 
bizonyosan néni dögleletes, mert az éjszaki 
szelek a’ magyar mocsárok’ gőzeit csakha
mar átűzik azon. De gondoljunk egy népet, 
melly évenként többször négy ’s hat hétig 
nem eszik egyebet, mint főtt babot, hamu
pogácsát, nyomorult köles-kenyeret ’s levest 
minden fűszer nélkül, főtt tésztát, tojás és 
zsír nélkül. E’ kiehűlt nép most már iszonyú 
étvágygyal esik a’ sült disznónak, -szalon
nának, bornak stb böjt’ végével. Az éghaj
lat’ egészséges voltát ’s testeik’ erejét kell 
csodálni, hogy e’ nép egészen ki nem hal.

E’ beszédekből következő a’ rövid tanú
ság: mind Magyarország, mind tartományai 
ritka egészségű, szép ’s az emberi életnek 
kedvező éghajlattal dicsekszenek.

T. Jj.

Nagyibácsi és nagynéni.
*

„ Pszt, pszt! “ sziszege felém minden 
szegletből, midőn a’ nemzeti casinói hang
versenyek’ egyikében leesett pálczám’ nagy 
zöreje a’ czélszerű csendet megzavaró. — 
Szép volt a’ zene, művészek szeráfi han
gokon andalíták a’ felragadt lelkeket, min
den fül vala, mindenki úszott e’ szellemi éle- 
mény’ gyönyörében ; és én — én tán nem? — 
Oh igen! én sem tudtam földi létemről, azért 
esett el pálczám; csakhogy az én zeném 
'ágy susogás, a’ művész nem Onzlow, nem 
Bethoven, hanem Clemeníín, ’s a’ hangsze
rek nem oboa, nem fuvola; hanem egypár 
rózsaajak valának. Illy váratlan eseményt 
malheurnak szokott nevezni mérgében az 
ember, mert többnyire rósz órákat csinál; 
de ha már megtörtént a’ szerencsétlenség, 
ki tehet róla? Legalább megfogadtam, hogy

hangversenybe pálczával soha sem jövök; 
azonban e’ fogadás jelen köriilményimen nem 
segített, mert most fél terem’ szeme rajtam, 
tulajdonkép rajtunk volt, ’s kivált nagyné
niéi vészt jósolva villogának; előttem a’ sze
gény leány lángba borult, ez egyszer tán 
nem szerelmében, hanem a’ rálövellő sze
mek gyújtók el. Én szerényen hátra léptem, 
csak az kár gyakran, hogy az embernek há
tulról szeme nincs. „Maga’ lábán járjon az 
úr! “ morga egy vastag ember, hátráltomban 
tyúkszemére tiporván, ’s most már hát vi
gyázva, mintha tojások közt lépdelnék, egy 
magányos ablaksarokba vonultam. — Az én 
hangversenyem ezek szerint elég bal jelek
ben végződött; de ha olly szigorú figyelmet 
’s csendet kívánnak azon jó elrendelő urak, 
minek eresztenek hát szép leányt illy nemű 
mulatságokba? Sajnáltam a’ szegény leányt, 
sajnáltam magamat i s , de kivált elijészté
nek nagynéni’ komor pillantási, ezekben ta
pasztalt előérzésem mennyköveket sejtett, 
mert titkom el lön árulva, pedig egész far
sangon keresztül olly ügyesen tudáin mind
ekkoráig rejtegetni, mint bár melly hajadon 
életéveit. De illyen a’ föld’ mulékony örö
me! egy pálcza zörrenik ’s az ember’ meny- 
nyének tarka buboréka szétpattan.

A’ határ előállt, ajtaja becsapódott, az 
inas indulót rivalla, ’s én Clementintől örök
re el valék válva, ’s még e’ mellé egy ha
ragos nagynéni’ rettenetes törvényszéke előtt. 
Azonban ez úttal, hála az égnek, még is csa
lódtam valamennyire. Nagynéni igen finom 
dáma volt, kivitt a’ város-ligetbe szellőzni, 
az egész hangverseny szóba sem jött, ’s éu 
már szinte mint máskor, mertem szemébe is 
nézni nagynéninek ; de az estve csakugyan 
mindent elrontott. Szelíden történt a’ leczke és 
kiméivé, de minden szelídség, minden kímélet 
mellett is kegyes határozatid vevém, hogy 
titkos szövetségben élnem senki’ leányával 
e’ földön nem szabad, mert nagybácsi’ neven- 
déke , unokahúgom, Julcsa, a’ választott 
mátka számomra, ezért meg ezért: először, 
másodszor, harmadszor stb, az okokat elhall
gatom egész a’ 13-dikig, melly volt: hogy 
a’ jószág osztatlanéi családunk’ kezében ma
radjon. — Hisz’ az a’ Julcsa, az istenadta, 
jó leány leh^t, gondolám, de soha sem lát
tam, aztán falusi nevelés, még tán plane bő 
újjá ruhát visel — Cleinenlint ő soha sem
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pótolhatja! — így a’ busóngú szerelem egy 
részről, más részről azonban a’ férfiúi ledér- 
ség kedvet kezde adni az új vállalathoz. Csak 
azért i s , hogy újság, mit nem tesz néha az 
ember egy először látott leányért? majd meg
lássuk! evvel elalvám, mert tudnivaló, hogy 
ez egész okoskodás estveli vetközés közben 
történt.

Kiben élettörténetem’kezdete némi rész
vétet vagy kíváncsiságot geijeszte, az előtt, 
reményiem, nem lesz minden érdek nélküli, 
egy kis közelebbi ösmeretség családi viszo
nyaimmal is. Lássuk röviden: nagybácsi, 
nagynéni, anyám,’s föntisztelt Julcsa húgom’ 
apja, testvérek valának. Nagybácsi és nagy
néni gyermektelen ’s az elhúnyt két testvértől 
mi is Julcsával csak egy-egy örökös és árva. 
Nagybácsi öcscsét szerette jobban, nagynéni 
nénjét. Azért szüléink’ hunyta után engem 
nagynéni, Julcsát nagybácsi vévé nevelő gond
ja alá. Nagynéni özvegy nagyvárosi őrnagy- 
n é , nagybácsi falusi agglegény és táblabiró. 
E’ két körülmény elég, hogy mindketten kü
lön úton járjanak, ’s nevendékeiket is azon 
vezessék. Julcsáról csak alább szólandok, 
mert még kora volna, de nagybácsinak úgy 
fiilhegygyel sokféle bogarairól hallottam már, 
azért sok (picsát várhattam házánál. — Én 
lehető nagyvilágban éltem ; kényelmesen, 
minden erőltetés nélkül végzém iskoláimat, 
nagynéninek szabómra mindig több gondja 
volt mint oktatómra, ’s neki ellenem panasz
kodnia szabad soha sem volt.jmíg egy kö- 
liintésemre hatszor is futottak orvosért. Eb
ből az lett, hogy én egy jól nőtt, egészsé
ges, szép legény lettem, ’s lelkemre nézve 
rósz ugyan nem, ollyan —  ollyan—  jó holló 
valék, ki nagynéni’ kedvét teljes mértékben 
bírhatám, társalkodásomat kellemesnek val
lók , a’ világgal én is előre mentem, mert 
frakkom mindig legutolsó szabatú volt, ’s 
a’ többséget érdeklő nagyobb eseményről is 
tudtam valamit. Lovag, tánczos — hogy ma
gamat fölösleg ne dicsérjem — legalább meg- 
lelietős , énekem, liangászatom tűrhető , ’s 
mi kell több, hogy első rendű gavallért játsz
hassam fővárosunkban? ’S ki még ezen kí
vül akart magasztalni, természettől, talán 
boldogult édes anyámtól, különösen öröklött 
szívjóságomat tévé dicsért tulaj honimhoz; 
mert én , mint már említém is , ollyan igen
igen jó holló valék. Egy hibám, tulajdonkép

ez is inkább apámé volt, ’s csak nagynéni 
előtt, hogy Istvánnak hittak; mert ez sem
mi alakban, semmi nyelvben, semmi kurtí
tás vagy hozzáadás által nem liagyá magát 
fentebb hangú társalkodási névvé változtat
ni. ’S ez csakugyan gonosz kis név is. Gyer
meknek a’ S te f i  csak tűrlietőn hangzott, 
de később csak nem kihatlak így. I s tó k  
parasztos, P i s ta  betyáros, Is tv á n  öreges, 
nagynéni szerint; mit volt hát tennie ? utóbb 
a’ franczia Etienne-ben nyúgodott meg, bár 
egészen ez sem elégíté ki finom ízlését. — 
Tehát István és Julcsa! föl kelle kaczagnom 
e’ két prózai névre. Ez lenne még szép! gon
dolám , ha mi valaha összekerülnénk. Pedig 
az ördög nem alszik, mondja a’ magyar, ’s 
nagynéni csakugyan nagybácsi’ látogatásá
ra , még pedig egész komolysággal, készült. 
Könnyen pityergő gyermek nem voltam, de 
midőn a’ fővárost hátam megett tudáiú, isten 
tudja, melly érzés szorító szívemet, ollyan va
lami nehéz , nyommasztó , melly bizonyos 
számolásom’ daczára is elaludni nem hagyott. 
Föltűntek a’ múlt’ képei lelkemben, pedig én 
a’ múlttal nem sokat szoktam törődni, és Cle- 
mentin! ah e’ gondolat minden egyébnél ke
servesebb volt, elannyira, hogy többé ma
gamról nem tudtam, inig egy vendéglőbe e- 
bédre be nem szálltunk, ’s a’ határ’ megnyí
lása fel nem rezzentett. E’ hosszas méla an- 
dalgásnak következése lett, hogy ugyancsak 
emberül megéheztem, ’s ez legalább bizta
tott , hogy ollyas valami regényes szerep’ 
vitelére a’ szerelem’ színpadán soha alkalmas 
hős nem leendek.

Hosszas ki- ’s beszállásunkkal mit ún- 
tatnám az olvasót? úgy is kevés az időksze- 
rinti haladás’ barátja, veszteglésben gyö
nyörködik több, ’s pipafüstben dívánján nyúj
tózva élvedez, mig csak a’ szegényt űzi sor
sa ’s a’ szerelmest nyugtalan szíve, izzasz
tó pályán. ’S én azt mondom; a’ ki hever
het , minek futosna az ? úgy is szájába rö-
pülend a’ sült galamb — csak...... De csitt!
leánynézőbe megyünk,félre az okoskodással. 
Én ugyan szegény, hála apám’ szorgalmá
nak , nem valék; de szívem — ah! ez üldö
zött szarvasként szökdelt kétségében, min
dig távolabb régi kedvesétől, ’s minden os
tor-pattanással közelebb egy ismeretlen szív- 
jelelthez, ki még tán giráf-világban éldeleg, 
vagy épen arcadiai contrastban áll hozzám,
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oily sok érdekes időszakot túlélthez a’ divat
világban. — Romániróknak egy szerencséjük 
az, hogy a’ pálya, mellyen hőseik az alföl
dön haladnak, igen prózai. Nem kell cser
gő patakok, rengeteg erdők, bájos rétek, 
mesterkélt paradicsomi kertek, magas stílus
ban épült paloták stb mellett késniek; az 
ember diczeg-düczög, stílyed, meg fölkap a’ 
liomok-buczkákra, ’s egyszer — hála a’ hab
ban fürdőit izmos négy lónak! — utóbb még is 
csak czélt ér. Azért, mint mondám, hagy
juk el a’ földi nyomorúságot, ’s szellemi szár
nyakon teremjünk egyszerre, három napi u- 
tazás után , utolsó szállásunkon. Itt tovább 
kelle késni , mert nagynéni rendbe akará 
magát hozni, aztán engem is a’ nagy fontos
ságú lépésre illően elkészíteni.

„Étienne! — így kezdé fontosán — e- 
zennel kívánt czélnál leszünk, melly földi 
boldogságodat rejti. Ismerem finom ízlése
det, mert ez az én müvein; azért figyelmez
tetlek, hogy itt sokba kell ütköznöd, miről 
nálunk nem is álmodtál; de férfiasán, hős 
lélekkel fogadd a’körülményeket, miket sor
sod rendele elődbe; kivált bátyádtól sokat 
eltűrj, mert szerencséd csak az ő kezében 
van. Julcsát még nem ismerem, de társal- 
kodási genied, úgy hiszem, megmutatja az 
utat, mellyen hozzá férhetsz. Isten adjon 
jó véget vállalatunknak! “ — Én el valék fo- 
gódva! Az ismert útról így letérni, illy chi- 
maerákkal, miknek czélom’ akadályait kép- 
zelém, küzdeni bizonytalanért, midőn amott 
a’ könnyen legyőzött nehézségek már-már 
pálmát valának nyújtandók — oh! ez sokkal 
mázsányibb tereli volt- szívemen, hogysem 
csak szólhattam volna is. Némán beültünk 
hát még egyszer kocsinkba, ’s mire andal- 
gásimból ébredeztem: előttünk állt a’ füstös 
falu, ebugatásaival, haza térő csordáival, ’s 
hála, hogy betértünk az udvarra, mert én a’ 
porban, mit a’ sokféle marha előttünk ’s kö
rüliünk csinált , már fúladozni kezdék. — 
Szemeim legelőször is egy csinos falusi szo
baleányra estek. Derék test, vastag karok, 
piros arcz valának kitünőbb kellemek e’ vad 
nymphán; de hamar visszahúzta magát, tán 
hogy bejelentsen bennünket uraságának, 
azonban előjelnek én megelégedtem vele. Az 
udvar’ mélyében, melly végetlennek látszott, 
az öreg házmester, itt tán pajtabiró, vagy 
kertész, vagy nem tudom ki, kullogott, egy

csomó spárgával- hóna alatt. Inast nem lát
tam , de csak a’ szobaleány legalább maradt 
volna. Kiszálltunk. A’ konyhaajtóban két 
szennyes szolgáló bámult, más egész udva
ron egy lélek sem, még az öreg pajtabiró is 
eltűnt, vagy elijesztettünk mindent, vagy 
kelletlen vendégek valánk — leitete gondol
ni ! — Azonban így úti köntösben leánynézni 
csak nem melielénk; én hát kérdém a’ bámu
ló cselédek’ egyikét, mellyik volna a’ ven
dégszoba , hogy ott illően felöltözhessem. 
Egy sarokajtóra mutatott a’ folyosó’ végén, 
kormos ujjával, mellyen rézgyűrű csillogott, 
a’ leány, ’s ez intésnek hódolnunk kellett. 
Egy tisztes , de sovány nádpamlag ’s székek, 
meg egy fénymázos (Firniss) almáriom valá
nak a’ vendégszoba’ bútorai, ezen kívül még 
négy szalmavéka, rostával borítva. Szeren
csére egy benyíló is volt még, hova nagyné
ni ment, én az elsőben maradtam , az inas kof
fert ’s iskátulákat behordott, ’s most mind
ketten egész szorgalommal az átöltözéshez 
fogánk. — Egyszer voltam kiváncsi életem
ben, ezt is megbántam. A’ leborított négy 
véka, nagyon bántott megtudni, mit foglal ma
gában a’ vendégszoba’ bútorai között. Mig 
tehát körül nézném magamat, egyikről leve- 
véin a’ rostát; de milly nagy leve ijedelmem, 
midőn alóla egy szárnyas sátán irtóztató zaj
jal ugrék felém érzékeny csókot nyomva ke
zemre, melly vérnyomot liagya maga után. 
Én, mint lehete, a’ rostával védéin magamat, 
a’ dühös állat felé vagdalva, ’s most jő az 
öreg pajtabiró tisztes köntösben. — „Mi a’ 
manó történik itt?“ kérdé nagy szemeket 
csinálva. Én ekkor már nagy nehezen rosta 
alá szorítám ismét a’gonosz madarat, de nem 
mertem elereszteni, nehogy újra rám ugorjék.
„Vendégnek illy szobát...... !“ mormogáiu
méreggel a’ rosta mellett guggolva. Belül 
„Étienne!“ hangzók, de én mozdulni nem 
mertem foglyom mellől, az öreg pedig bizto
san a’ benyílónak tartott. „Uram! ott öltöz
nek —“ mondám, ellent nem állhatván neki 
veszedelmes őrhelyemen, ’s ő egész biztos
sággal rányitá nagynénire az ajtót. Egy si
koltás, ’s ,,a’ manóban! Erzsók, te vagy?“ 
hallatszék , nekem meg lábam majd elszakad« 
már alkalmatlan ültömben. — Nagybácsinak 
őszinte testvéri szeretete semilledelmet, sem 
korlátot nem ösmert. Ő öltözködő Erzsók 
húgát, azaz, nagynénit, forrón szoritá kar-
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jaiha, ’s csak nehezen lelieie rábírni, liojy 
kevés pillantatoki j , mi o' öltözendik, liajyná 
majára. Én rostám mellett füleltem az ér
zékeny jelenés alatt, ’s mejtudám, liojy a’ 
tisztes pajtabiró csakujyan najybácsi, — ’s
e je k ! lia ama’ vaskos szobaleány m e j...... ?
oii de ez nem lehet, a’ házi kisasszony kék 
kötényben csak nem jár! Mind e’ mellett he
lyezetem ejy  volt a’ lejfurcsábbak közül. 
„Terenjettét is öcsém, micsoda tyúkharczba 
keveredtél ?“ kérdé szíves mosolylyal tőlem 
nagybácsi. Én örömemet is a’ szerencsén 
rostám mellett rebejém el, széjyenkedve lie- 
lyezetemen ’s a’ csalatáson. Véjre ejy  be
kiáltott szoljáló fölváltott ’s a’ karajos kot- 
ló tyúkot tojásira visszatevé. Najybácsi ne
vetve ölelt m ej, örült mint mejnöttem, ’s 
most ejyenesen Julcsához akart lmrczolni. 
„Az istenért, urambátyám, csak annyi időt 
enjedjen, m íj felöltözhetem —“ íjy  vonako- 
dám szívesséje elöl. .Minek az a’ parádé ?*
monda ő — .atyafinál vajytok----‘ „Ijen,
de látja, hojy köntös és nyakkendő nélkül 
vajyok ’s mej sem mosdottam....“ — ,Te- 
rinjette najyvárosi urai — mormojá most 
kelletlenül elbocsátva — csak öltözzetek hát 
kedvetekre , de soká ne tartson.* Ezzel fél- 
boszúsan csaknjyan elhajya. — E’ szép kis 
beköszöntés! jondolám öltözés-közben ; de 
ki az oka? nem a’ falusi e jy iijy ü sé j-e , 
melly vendéjszobában csirkéket költet, inas 
mejint nincs, ki a’ járatlant útba ijazítaná. 
A’ kinézések nem lejfényesebbek valának, 
’s eliben alkalmazva piperémet, hamar készen 
is levék. De épen najybácsi’ keresésére 
indulandó, ejy  új, sokkal jonoszabb aka
dály feküdt előttem az útban. — Ejy néjv- 
lábu állat volt ez, olly alakú, ho jy  első te
kintetre feliér medvének nézhetém, hasonló
nak a’ van Aken’ állattárában látotthoz ; azon
ban a’ házi komondor volt, barátsájtalan 
melancliolicus tekintettel, közbe-közbe ejyet 
vicsorítva felém, mint sötét felhők közt a’ 
villámlás. Darabij mint ösmeretlenek bámu- 
lók ejymást, de utóbb eszébe jutott, liojy 
itt ö az úr, én idejen, ’s fölujorva jyanús 
fektéből, lámadó állást válta, ’s én sokkal 
szerényebb valék, mintliojy elösmerve ebbe
li jo ja it, ejész Hiedelemmel vissza ne lép
jek ; különben is a’ liarcz sokkal kétesebb- 
nek tetszett most , mint előbb a’ tyúkkal. 
A’ bundás mejeléjedve vitézséjével, elbízot- 
tan ejész kényelemmel az ajtó elébe telepe
dett , mint ezt a’ kulcslyukon láthatóm. — 
Már ekkor najynéni is készen volt, de najy 
buszúnkra a’ komondor-akadály most is utunk
ban feküdt. Én biztat ám najynénit, lépne 
hősi elszántsájjal elébe, a’ rajta vitorlázó 
szalagoktól bizonyosan elijedne az ellenség-; 
de ö, férfisájómra hivatkozva, ki sem mert 
nézni. ’S íjy  vesztejlénk remény és kétséj 
közt, mij kedvesebb ellenség-, ejy  házaló

Xyomatik Dudán, a ’ magyar királyi egyetem' betűivel*
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zsidó, őrünket maja ellen nem bájolá; ’s az 
alatt, míj ő élet-halálra rövid rétjével vele 
küzdene, mi szerencsésen elhajyva vesztej- 
helyiinket, a’ téjlás pitvaron'keresztül az 
urasáji teremekbe menekvénk.

Az előbb inejpillantott szobaleány ujyan- 
csak felcsicsomázva m ajá t, füstölé czukor- 
ral a’ már összerakosjatott szobát, melly 
inkább valami antijuarius bolthoz, mint ura
sá ji lakhoz liasonlíta. Najybácsi, mejszep- 
penve tán hosszas készületünkön, vasárnapi 
attilájában — melly a’ ronjyos zöld posztóju 
zsölleszéktől eléj tehénszőrös volt — ereje- 
té , a’ szenelővel versenyt, bodor füstjét te
temes tajt-pipájának, ’s amannak lejalább 
tűrhető illatát jonoszúl mejfertöztetve, töb
bet rontott, mint az használt. A’ leány, sze
ndéjével kezében, kézcsókra ujrott, ’s sze- 
jény najynénit majd mejfojtá, orra alá füs
tölve. Nekem ejy  módos falusi buklit csi
nált ’s czukor-illatjával eltűnt. Most najy
bácsi csókolt öszve bennünket, ’s najynéni’ 
fodrai közt ’s nyakkendőm’ kötésén némi dú- 
lást tevén, leülteié kedves vendéjeit ’s be
szédbe eredénk az útazás’ unalmairól. — Én 
Julcsát kérdezőm, ’s e’ szörnyű választ ka
pám , ho jy  most ment ki a’ füstölővel. É jek ! 
homályos sejtésem ím valósult; az örej paj
tabíró najybácsi, ’s a’ czifra szobaleány Jul- 
csa bújom! Épen most jött vissza ő, méj 
e jy  piros szalajjal díszes'ítve maját a’ sze
nein helyett. A’ leány azok’ sorába tarto
zott, kik nem szépek, nem is rútak, de jo- 
nosz divatképei lehettek, mik ennyire eltor- 
zíták öltözetét. Viselete ijen nyájas, mon
dani lehetne vonzó; de nekem bő újjá ruhá
ban tán anjyal sem tetszenék már, ’s íjy  az 
első benyomás rám nézve ejészen elveszte 
hatását. Najynéni’ ajkain méj mindij be
tanult mosoly ült, ’s ez e léjjé  eláruló elé- 
jedetlenséjét. Najybácsi, ejyszerre mej- 
változva, szokatlanéi eresztő hatalmas füst
jé t, ’s ez jede volt, liojy mi sem tetszénk 
neki. Furcsa, kellemetlen az illy feszes he
lyezet, melly hamar elzsibbasztja a’ lelket,’s 
következése utóbb unalom , ásítozás, álinos- 
sá j stb. — Azonban Julcsa bújom, akár csu
pa szívesséjböl, akár jól ismerve najybácsi’ 
természetét , ki újy látszék maja kívánt 
najynénivelbeszélni, feltalálta m ajá t,’s hojy 
érdekes mulatsájunk’ hihetőlej elkerülhet- 
len következése, a’csendes álom, csakujyan 
végre is eine nyomjon bennünket, ejy me
zei sétára szíveskedett fölkérni vacsora’ ide- 
jéij. Najynéni najy szemeket vetett, de 
Julcsa erösité, hojy ő maja sem fél estén
ként ott kalandozni, annyival kevésbbé ve
lem ; én ped ij, illy nemű kalandok’ barátja, 
nem sokat vonakodám.

(Folytatása a* jövő számban.)

Kovács M*át•
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Erők lappangnak a’ természetijeit, ezer erő, 
mellyekről az elme kevés sejditéssel van, ’s 
az érzékek gyakorta hallgatnak. Maga a’ fő 
erő is némasággal van körülvéve. De néha, 
és némellyek , sőt sokan, kijelentik lételöket. 
A’ villáin dörögve tudatja magát, sugárolva 
a’ nap, rezegve az éj’ csillagai.

Az ember’ keblében is van erő , sőt sok 
erő van , mellyek’ leghatliatósabbika a’ sze
relem. E r o s  örök idők óta az istenek’ 
legkatalmasbikának ismerteték ; ki előtt 
hódolva hajolt meg az olymp-renditő Kroni- 
os ; ki Kiiprist édes lángokra gyujtá , ’s a’ 
szemérmes Aphrodite’ kebeléből fohászokat fa
csart elő ; ki játékát egyaránt üzé a’ föld’ és 
Olymp’ lakóinál, ’s Hyment és Dionysiost ap- 
ródonként fogadá magához, hogy őt szeke
rén hordják a’ Hesperidák’ ege alól az Indu
son tűiig, a’ Ganges’ szent vizének tájékára, 
vagy le Hephaestos’ tűzbarlangjába, megsu- 
gandót az öregnek, hogy a’ szép istenné 
Aressel tart. —

Mig a’ szerelem szívben ’s kebelben la

kik , addig az agyat szeretet foglalja e l, egy 
szent erő, rnelly nagy dolgokat munkálko
dik, ’s fáradási nem ismerve, oruu. notfcv»» 
van: átöleli a’ hazát és a’ nemzetet, szent 
lángra gyulád mellettük, dolgot ád a’ kezek
nek , hogy a’ közjó elömozdíttassék, szava
kat ültet a’ nyelvre, az ajkakra szent igaz
ságokat, mellyeken egyesek’ és a’ közönség’ 
jóléte függ; és tovább terjeszkedve, figyel
me alá veszi az egész emberiséget, ’s csak 
azt sajnálja, hogy nem isten, ’s vágya nem 
„legyen“ -parancs, melly világot’s ennek 
nyomában idvet osztana kicsinynek és nagy
nak, fehérnek, barnának és feketének! A’ 
szerelem’ köre nem illy bő ; ’s a’ szerelem
isten különböző a’ szeretettől. Általános is
ten emez, egy fejből liatast lelő a’ föld 
minden okos lényére, tulajdon isten a’ szere
lem , melly szívlakának csak egy szívtársat 
keres. Édes vágyókkal jelenti magát a’ fér
fiú-kebelben ’s fohászokra emelinti a’ szűz
nek dagadó mellét. Fölkeresteti az ifjúval 
a’ leányt, ’s akaratlanul megállóvá, legyö
kerezett lábúvá teszi ezt a’ menekedni aka
rót ’s a’ hódolatra még is olly örömest ké
szet ; lánczokat fűz számokra, ’s lelánczolja 
mind a’ kettőt, és szorosan öszvefüzi őket.
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De lánczai könnyndek, mert rózsákéi van
nak ; és kedvesek , mert nem önkénytől szőt
tek.

Az egyesülés pedig gyümölcsöt terem, 
legszebbet a’ természetben; örömül szolgálót 
az aetheren fölül lakó angyaloknak, kik su
garakkal élnek, igazságokat gyűjtve az em
berek’ történeteiből, azokat a’ csillagokra Ír
ják, minden nem-vak által olvashatókat.

De a’ csecsemőt, az újon szültet, nem 
szerethetik még az angyalok is annyira, 
mint szereti az, kinek keblében életre ébredt, 
ki őt szelleme ’s teste’ részének mondhatja. 
De, jó anya, szigorúan véve, már nem vagy 
te ö , ’s ő lényegesen különbözik tőled. — 
Benne egy új világ van elrejtve. De homály 
nyugszik ezen világon még; süni, idomta- 
lan, semmi tárgyat nem mutató. —

Látod-e, minibe vannak még szemei 
zárva ? — ott benn agyában is sötétség ural
kodik ! Nem hozott magával egy képzeletet, 
nem volt-léteiének tudását; jelenét igen tö
kéletlenül érzi. Nincs agyában egy gondo
lat , keblében nincs vágyohajtás ; akarni sem
mit nem tud. De érez — és sír. Hajh, an
nak idejében is fog érzeni! És sírand! II.

I I .  \  G Y  E  K n  I  X .

A’ tavasznak természetéhez tartozik a’ 
vidám ég, a’ mosolygó nap, ’s a’ virágok’ki- 
kifejlése. Ezekhez szövetkezik még a’ vidor 
kedv, melly mindent lelkesít, a’ minek némi 
szellem jutott, úszkáljon bár az a’ levegőben, 
vagy tartózkodjék a’ földön, sőt bár kedve
zőtlenebb alkotása által némileg száműzetve 
legyen a’ vizek’ mélységébe, vagy az anya
föld’ színe alá. Ide számlálandó a’ napnak 
magasabbra haladása , a’ nappal’ gyarapult- 
sága, ’s ezen két ok’ szüleménye gyanánt a’ 
világosság’ és meleg’ nevekedése.

Hasonló történik az emberrel élete’ ta
vaszán. Kisírja a’ csecsemő nem sok jelen
tésű siralmait, ’s elmosolygja ritkán tartós 
mosolyát; megválik a’ kedves emlőktől ’s a’ 
földre száll az anya’ karjairól. De valójához 
tartozik a’ zavaratlan kedv; szemeiből élet
öröm mosolyog k i ; ajkait nevetés foglalja 
tanyáid ; ’s agyán fölhő nem borong. Éjsza
kái azonban nagyon hosszúk, napja igen 
alant áll. Hisz ő is, mint minden a’ termé
szetben, a’ semmiség’ örök setétségének kö

zeiéről eredeti. De agyában egyre nő a’ vi
lágosság. Hajdan még azt sem tudá, mi az 
anya; most már pajtásokat ismer; hajdan 
csak a’ mosolygóra mosolygott, most a’ ked
vetlent is fel tudja deríteni, madarat ígérve 
ennek, fészket hozva le amannak , ’s ozsonná- 
ját gondtalanul megosztva az éhezőbbel. Min
dennek kedvező oldalát látja. A’ folyam 
csak halakat táplál ő neki, és malmokat hajt 
’s hiives hullámai által enyhülésül szolgál az 
ivónak és fürdőnek; a’ tűz barátságosan lo
bog az apai tűzhelyen, és étkek’ főzésére, 
jóizű sütemények’ előállítására szolgál. A’ 
villám olly kedvesen -czikáz a’ barna föllegek 
között! — ’s dörgése annyira tetszve meg
rendítő, mint a’ városi bástyafokok’ ágyúi
nak durranása!

Utóbb keseriiebbet is tapasztal. A’ fo
lyót gátrontva látja rohanni, egyre neveke- 
döt, a’ kertekben garázdálkodót, az épüle
tek ellen dulongót, a’ vagyonrablút és élet- 
ölöt. Az apai tűzhelyen olly kedves mele
gít tüzet a’ tetőkre kiterjedten szemléli, to
vább harapozva ellenállhatlanúl, meggyőz- 
lietlenül. Elenyészik általa egy élet’ keres
ménye, többeknek, százaknak, ezereknek 
lesz oda birtokuk, kényelmük, sőt, mi nél
kül el nem lehetnek, mindennapi kenyerük. 
És a’ villám kékes tüzével nem csak a’ töl
gyet hasogatja meg, nem csak az alá terelt 
nyájat veri le, hanem az emberi életet is el
oltja , azon juhász’ gyermekét, ki birkái 
után járdáivá a’ napot olly kellemes fényű
nek találta mint ő , a’ játékösvényt olly vi
lágosnak mint ő.

A’ gyermek’ tavasz-álmaiba így kevere
dik keserűség; hamar eltűnendő, mint kike
leti nap elöl a’ fergeteges fölhő. Egyre ját
szik ő azon út’kövecseivel, mellyet apja iz
zadva horda föl, ’s virágokat szed azon sán- 
czokon , melly eket több , nem lelkesedésből 
oda menő, hanem oda hajtatott ősének vére 
kövérített, mert várra neki szüksége nem 
volt.

Boldog gyermek, ne kívánj fölébredni! 
— És a’ gyermek mindig ébredezni készül. 
A’ porban játszva is észreveszi : milly szé
pek a’ nap’ sugárai; 's minden álomnyujtása 
mellett tudja, hogy éjszaka csillagok villon- 
gauak. Nem sok kell még , és sejdíteni fog
ja , hogy az elme’ számára is termett egy 
világitó nap; hogy a’ szívben érzések lap-
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panganak, biztató csillag gyanánt szolgál
hatok a’ szellemi lét’ éjjelében.

A’ gyermekben korán munkás a’ szív, 
korán dolgozik az agy, — ’s mind szivének, 
mind agyának tömege lágy, a’benyomásokat 
fenékig eresztő ’s majd kitöröllietlenül meg
tartó , hosszú életen is keresztül. Sokszor el
lene dolgozik ezeknek a’ férfikor, kitörölni 
is látszik őket, és megjavítani, fölcserélni, 
inás öszveköttetésbe hozni, de mikor az öreg
ség beáll, mikor az agy’és szív’anyaga szá
raz , feszes lesz, akkor minden el kezd be
lőle tiinedezni, a’ feledékenység áll be esti 
ködfátyolával, mellyen át már csak a’ gyer
mekkori benyomások olvashatók. — És bol
dog , kinek gyermeki agyába férfiak vésék 
az igazságokat! Az könnyű átmeneteit tesz 
a’ valókereső férfiúi korba. Biztosan épít 
egy szép épületet, ezereknek örömére szol- 
gálandót, ’s később, korább minden nagy ’s 
dicsőnek tanhelyévé leendőt; a’ megbecsül- 
hetlen időt nem fogja gyomirtásra veszteget
ni; nem lesz kénytelen rontani, hogy alakít
hasson, nem dönteni, hogy építhessen, nem 
feledni hogy tanulhasson; minden, a’ mit bír, 
biztos alapja a’ jövendőnek; egy gyökeres, 
törzsüküs ágas fa, mellyre ő szerez virágo
kat, illatosakat és nem meddőket, de mel- 
lyek biztos mézagyagra várják a’ méhrajokat 
’s gyümölcsökké érve, csak jó földet kíván
nak , hogy megannyi egyénekké növekedhes
senek ; és mikor életfája a’ tél’ közéletén , 
gyümöcs, virág és lomb nélkül állami, nem 
lesz oka magát szégyeneim, mert ezen ko
paszságában is méltónak ismertetik azon gyü
mölcsökhöz, mellyeket nyáron terme, mel- 
lyek tulajdonai voltak, nem pedig idegen fiig- 
gesztékek rajta ; — ő, kidiilésekor is, a’ ter
metté gyümölcsök’ valódi anyafájának ismer
tetik.

De jaj annak, kinek gyermeksége gyer
mekre bizaték! Fárad az, hogy utóbb fárad
va se jöhessen czélhoz ; néz, hogy szemeit 
a’ nézéstől elszoktassa; hall, hogy az igaz 
és való’ szava előtt süket legyen; kertét nö
vényekkel ülteti be, mellyek a’ nap’ erejét ki 
nem állhatják, de éjszerető gyökereik kiirt- 
liatlanok, mellyek mellett minden napos nö
vény elfonnyad; belőle férfiú soha nem leend, 
ki nézne hogy lásson, hallgatna hogy hall
jon, figyelne hogy értsen, értene hogy ítél
jen, ítélne hogy cselekedjék; őt mindig má

sok vezetik, ’s ő mindig másokat követem!, 
de a’ férfiak’ nyomdokán haladni még is fél, 
’s igy a’ gyávák’ és határozatlanok’ számát 
szaporítja; mikor pedig volt erejétől is elha- 
gyatik, midőn kiaszott agya a’ dolgok’ ösz- 
szefüggését épen nem lesz képes megítélni, 
második gyermekként áll a’ világon , nevetés
tárgyúi a’ gúnykeresőnek, sajnálatúl a’ jó
nak és igaznak, veszedelmííl a’ serdülőknek, 
kik az ő éretlenségeit, mint tökélymagvakat, 
magokba ültetik által. Hah, a’ játszó gyer
mekben már a’ cselekvő férfiú lappang! Nem 
kell őt annyira játékaiba menüinek gondolni, 
hogy maga körül a’ cselekvéseket nem veszi 
észre; tiz szeme van a’ gyermeknek, kettő
vel bábjain csiigg, nyolczczal pedig kéinle- 
lödik. És a’ mit megszerete, ahhoz egész 
életére ragaszkodást kap, ’s valamint heves 
imádója lesz az erénynek, ha a’ kedvező sors 
az erényt mutatá neki ingerlő, elbájoló, 
meghódító ábrázatban, úgy kiirtliatlan gyö
keret verhet szívében a’ gonosz, ha a’ körül
mények mézbe keverve adák be neki annak 
kábító magvait.— Vész pedig arra, ki kész
akarva mérgesíti meg a’ gyermek’ szívét, ki 
agyát örökre maszlaggal hódítja meg. Nem 
egy ember ellen vétkezik az, hanem azon egy 
által tiz ellen , tízben száz ellen , száz aiuu 
pedig ezerek ’s igy milliók ’s az egész embe
riség ellen. Mert szoros lánczczal vagyunk 
mi egymáshoz kapcsolva, erényeink közösek 
lenni törekszenek, valamint reményeink is, 
és a’ ki egy tagot megront, közvetve az töb
beket ront meg, hasonlítva azon emberhez, 
ki követ hajint a’ csendes tónak színére ’s igy 
az első mozdítás által tovább mozdulást 
hoz elő.

Azért én a’ gyermek’ játékaira szorosan 
figyelnék, hogy ártatlan örömeket kedveljen 
meg ’s a’ hasznos foglalatoskodást mulatság
nak tekintse. így lelke épen marad, teste 
erősödik ’s a’ jövendőre nézve azon irányt 
kapja meg , melly minden hazafinál, minden 
emberbarátban szükséges. Elvezetném a’ vi
rágzó rétekre ’s figyelmeztetném: minő erő
ket rejte a’ természet ezen apró teremtmé
nyekbe, minő gyöngéd alkotást, minő ragyo
gó színeket és pompás ruházatot ada nekik, 
’s milly gazdagokká tévé őket illatban, szám
ban és idomtarkaságban. A’ hullámzó veté
seket megnézetném vele ’s megmagyaráznám: 
mennyi milliók táplálfatnak az apró gabona 

38*



3 00

szemekkel, ’s minő érdem, a’ földmiveléssel 
foglalatoskodni. Az állatokról sem hallgat
nék előtte, ’s míg- egy oldalról a’ madarak’ 
szép légi alkotását fejtegetném és szót ten
nék kellemes hangúkról, hájolú zenéjükről, 
más felül a’ legelő juhnyájak’ hasznát is elő
rajzolnám ’s csak akkor nyugodnám meg, 
midőn kutatási vágyát eléggé fölébresztém ’s 
a’ figyelinezés’ édességét hathatósan megiz- 
leltetém vele.

A’ torony’ harangját is meghallanák 
kondúlni, ’s ez alkalmat szolgáltatna igen 
nagy dolgok’ fejtegetésére. Megnézetném 
ekkor gyermekemmel a’ nagy eget, mint az 
örök lény’ pompás templomát; szemeit a’nap 
felé fordittatnám, mellyre ő nem tudna rá néz
ni , de melly azonban még sem vizsgálhatlan 
az e’ végre jól csinált üvegek’ segedelmével, 
’s az estve beállván, számiáltatnám vele a’ 
csillagokat, a’ számra végetleneket, ’s el
mondanám, hogy földünk is csillag,a’levegő
ben szabadon függő, nevekedő ’s fogyó fé
nyű mint a’ hold, ’s oktatást adnék neki: 
hogy az örök erő a’ lények’ öszves számá
nak teremté e’ mindent, hogy a’ nap minden
kinek szemeit egyiránt akarja sugaraival ör
vendeztetni ’s a’ legcsekélyebb állat’ száiná- 
id agy aitar minden szükségeset megtermesz- 
teni, mint az uraságot magának tulajdonító 
emberére ; hogy a’ csillagok’ letörölhetetlen 
igazságok’ örök hirdetői ’s valamint ők csen
des békés testvérek a’ világ’ nagy rendsze
rében, úgy az emberek is rokonai, vérei egy
másnak, kiknek szerelem, szeretet, mege
gyezés , igazság és béke’ harmóniájával kel
lene rendeltetésük’ nagy ösvényén forogniok.

Innét természetes lépésssel át kellene 
haladnom az emberi rendeltetés’ vizsgálatára. 
Szép mező, mellyen tanulva mulatoznánk ’s 
játszadozva tanulnánk! Szemünkbe ötlenék 
i t t , hogy az ember állat, hogy az állati létei’ 
törvényeinek alája vetteték, hogy szület
nie, fejlődnie, tökélyt érnie, hanyatlania ’s 
enyésznie kell, melly menetelben bizonyos 
föltételek kielégitendők, a’ létei’ épségéhez 
tartozók, ’s elhagyatva kisebb nagyobb ba
jokat, sőt hálát is okozliatók. Emberi ren
deltetésnek határoznám először pedig, hogy 
az állati létei’ törvényei szerint életünket a’ 
rendes szakaszokon keresztül vigyük, keresz
tül vinni törekedjünk.

Az állati élet’ kifejtésében számtalan fok

van, ’s ezen fokok’ legfelsőjén áll az ember , 
’s igy az ő rendeltetése is kétségkívül min
den egyebek között legfelső foki. Izmos - 
erősebb állat elég van az embernél, van na
gyobb, van gyorsabb, van lioszabb életű, 
van, kinek egyes érzéke a’ miénket megha
ladja , mert élesebben lát mint mi, finomab
ban hall mint mi, jobban szagol ’s pontosab
ban ízlel mint mi; de mellynek öszves alko
tása a’ miénkkel csak távolról is mérkőzhet
nék, egy sincs. Az érzékek, szóval az ide
gek nálunk egy olly középpontba, egy ollyan 
agyba gyűlnek öszve, mellynek felfogó meg- 
jegyző, öszvehasonlitó , kiválasztó, okosko
dó ’s ítélő ereje kimerithetlen , mellyliez a’ 
többi állatok’ agyereje nem is hasonlítható, 
mint tengerhez az esőcsöpp. És én második 
emberi rendeltetésnek tartanám ezen agyérő’ 
kifejtését.

így jutnék a’ szellem, a’ lélek’ magya
rázatához. És ha örvendve tekint a’ termé
szettudó tárgyainak bőtarkaságára, ’s a’ fü- 
vész gyönyörködve tanítja kellemes tudomá
nyát: én büszkén ’s vidáman ereszkedném 
azon mezőre, mellynél terjedelmesebb a’ testi 
világban nincs, mellynek tárgyai szebbek, 
tarkábbak, érdekesebbek ’s végetlenül ma
gasabbak amazéinál. A’ szellem az ember
nek szebb fele ’s a’ szellem csak ő nála tart 
súlyegyent a’ testtel, vagy azt súlyra meg 
is győzi, míg a’ világ’ többi ismert tárgyai
ban szellemet vagy épen semmit vagy csak 
igen kicsint szemlélhetünk.

A’ lélek’ tulajdonságainak festésére bő
ven ereszkedném. Megmutatnám , minő szép 
tehetség benne az emlékezet, az emlékező 
erő; mennyi örömnek, mennyi vigságnak, 
mennyi kéjnek tiszta forrása ; és ha bár néha 
fájdalomszülő is, elhunyt barátság, lehervadt 
szerelem, üldözött erény’ képét tükrözve 
vissza: még is ezen keservben szinte édes 
érzést gerjesztő, melly könyűivel együtt jól 
esik a’ múlt után epedő szívnek, hasonlítva 
a’ megrázó zivatarhoz, melly a’ száraz földet 
egyszersmind esővel enyhíti.

Az agynak fölfogó erejét sem hallgat
hatnám el. Ez azon tehetség, melly az em
bert az egész föld’ polgárává tette, melly ha
talmat ada kezeibe a’ folyamok, tengerek, a’ 
tűz és a’ villám fölött; melly világrészeket 
kapcsola öszve ’s lehanyatlott évezredeket 
tesz jelenkorrá. Általa termettek országok,
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népek és nemzetek elő ; általa szűnt meg az 
ember a’ magány’, a’ vad természet’ ’s igy a’ 
vak sors’ fia lenni; általa hozattak létre a’ tör
vények , biztosittaték a’ rend, a’ vagyon, az 
élet; általa sziileték a’ haza’ első képzelete.

Elébe adnám pedig gyermekemnek, mi
nő szükséges az élet’ biztosításához a’vagyon, 
a’ rend ’s mind a’ hároméhoz milly elmulhat- 
lanul megkívántatok a’ törvények. Jó tör
vények teszik az emberi társaság’napját, azok 
hoznak tavaszt és nyarat a’ nemzet fölé, azok
nak nyomdokában terem az áldás, virágzik a’ 
megelégedés , gyümölcsözik minden ipar. A’ 
törvényeket szentnek nyilatkoztatnám előtte, 
mellyeket a’ társaság’ istenei, őrangyalai, 
védlényei gyanánt tiszteljen , ’s mellyeknek 
engedelmeskedni fő érdemképen tekintse ma
gában ’s első kötelesség gyanánt kívánja má
soktól.

Apródonként igy bevezetném őt az em
beri társaság’ titkainak templomába, — ’s 
iparkodnám, hogy idő’ jártával az egész ne 
legyen titok előtte. Megmutogatnám neki, 
minő számtalanul ütköznek az emberek’ érde
kei öszve,’s gyakran mennyire szolgál egyik
nek haszonul a’ másiknak kára, ’s a’ legjobb 
rendelkezések is nem ritkán minő elégtele
nek sokak’ szív-terliének leemelésére. Ekkor 
jó alkalmam lenne az erényről fogalmat adni 
neki, azon mennyei virágról a’ gyarlóság’ 
földén , melly hivatásának ismeri a’ közjónak 
áldozást, az önérdek’megtagadását, aaigaz
ság’ szigorú követését, a’ szerencsétlenség’ 
könyüinek fölszáritását, egy szóval, az öröm- 
és boldogság-terjesztést maga körül.

Mikor pedig szellemi életünk’ ezen fővi
rágát , az erényt, is megmagyaráztam volna 
neki, tanításom’ egész foglalatául igy szóla- 
nék hozzá: kedves gyermek, eljátszván már 
gyermeki játékidat, lépj át az ifjúi pályára, 
’s rendeltetésedet betölteni iparkodjál, melly 
Cszvesen nem egyéb, mint állati ’s szellemi 
életed’ minél tökéletes!) kifejtése, hogy utóbb 
magad és társaid’ javára használhassad.

(F o ly ta tá sa  m ásk o r.)  '

T'ajda.

Nagybácsi és nagynéni.

(F o ly ta tá s .)

Egy füzesen vitt keresztül rózsapályánk, 
nem virágok, de annál több bogács és boj

torján között. Távolról kis harangok csen- 
génék fülünkbe. „Most jöif az én nyájam — 
mond elégüHen Julcsa — majd meglássa bá- 
csikám , milly szelídek.“ ’S én csakugyan 
szelíd báránykákat vártam külön színű sza
lagokkal ékesen, mint Julcsa’ nyáját, ’s egy 
idointalan borjú-csorda bukkant elünkbe. Egy 
otromba fekete kivált közülök, egyenesen 
felénk, azaz Julcsához czammogva, ki is ko
sárkájából kenyeret vett elő számára. Én, 
megvallom, féltem illy goromba állatoktól ’s 
nem hallgathatám el nyomos észrevételemet, 
milly rósz rendet árul el t. i. falun, hogy illy 
állatok szabadon bocsáttatnak o tt, hol embe
rek is járnak. Julcsa nagyot nevetett, biz- 
tata, czirógatnám meg, mert nem bánt. „Ez 
az én Buksim — mondá — akárhol is megös- 
mer’s hozzám czanunog, mert kenyeret kap; 
ne féljen, nem bántja.“ 'S újra únszolt,liogy 
kedves Buksiját czirógatnám meg. , Miféle 
állat ez? — kérdérn — még Van Aken állat
tárában sem láttam m ását...!' „Hátnem is
meri ? kis bivalborjú — felelt — fogja meg 
csak, milly szelíd! “ Engem titkos félelem 
tartóztatott, de leány előtt elárulni magain 
még is büszke valék, azért tartózkodva, illő 
óvakodással, foió nyYaJir. iip Buksi ollv ha
ragosan inte felém zömök fejével, hogy én 
hátra hökkentem, ’s az ösvényről lelépve, 
egy liliommal a’ sőppedékbe sűlyedtem bo
káig. Julcsa ismét nagyot nevetett, ’s bízta- 
ta , hogy Buksi nem engem akart, csak bo
gár után ü tö tt; de én kértem, csak ereszte
né békén a’ többi után, hogy el ne késsék 
a’ vacsoráról, mert én nem tudok a’ nyelvén. 
A’ pásztor gyermek csakugyan elhajtá Buk
sit, Julcsa’ kegyenezét, a’ többi után, ’s én 
fölléptem újra az ösvényre.

Julcsa vígan tovább akart vinni, de én 
udvarilag bocsánatért esedeztem, mert boká
ig iszap volt lábom ’s féltem, hogy náthát 
kapok, pedig falun az ember majd orvost 
sem kap. „Mit ? — kérdé bámulva Julcsa — 
mit? önnek czipője van? mi baja lábának, 
tán elvágta?" ,Épen nem — felelém — de 
nyáron ez sokkal kényelmesebb, mint a’ ne
héz csizma.. . ' „No ha jobb a’ czipő, hát 
mit fél a’ náthától — jőjön csak!" És ne
kem szégyenemben is mennem kellett. Ha
ladtunkban új veszély szállá fejünkre, ’s ez 
csakugyan egy kis falusi sétáért sok. De én 
nem is tudom mért sétál az ember falun, ha

yXV
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szép angol kertje, mesterséges parkjai, vagy 
más rokon nemű sétányai nincsenek I Hiszen 
borjúkkal járni egy úton csakugyan' nem a’ 
legfinomabb éldelet! De messze is térek bo- 
szonkodásomban veszélyes pályánkról, ’s ha 
a’ szúnyogok’ miliárdját, melly fejünk felett 
zsibongott , gondolóra veszem, nem tudom 
miként kelljen másként tisztelnem e’ kelle
metlen mezei kalandot. És ez egy sem volt 
ám városi szúnyog, finom bőrökhöz finomabb 
fegyverrel, hanem igazán dárdákkal fegyver
kezve , mellyekkel egyformán hasíthassanak 
állat és ember bőrt. Arczom, különben a’ 
legsimább róna, hegy völgy lett a’ sok ful
lánk’ mérgétől, de maga Julcsa is végre so- 
kallá az alkalmatlankodókat, ’s kért, gyújta
nék pipára, mert a’ dohányfüst legjobban 
védene bennünket a’ szemtelenektől. ,0h az 
fölötte émelyítő mulatság — feleiéin — ma
gasabb tónusú gavallérnak, ki dámák közt 
forog, nem való.* „Mit? — mond bámulva 
Julcsa — ön nem pipázik, és czipőben jár? 
így csak forduljunk vissza, mert csakugyan 
félek, hogy náthát fog kapni ’s megeszik a’ 
szúnyogok! “ Erre nagyot nevetett ’s vissza- 
fordulánk, hála czipőmnek ’s pipátlanságom-

, TU«,».* m áo  ró o a iííl lá b o in  a m n te  fílZOtt lilái*,
arczom égé ’s fölül rá ki is nevettetém. Átal- 
jában tapasztalául, hogy jtedves Julcsa hú
gomnak , ha nevetnie kell, torokért nem szük
ség szomszédba mennie, ’s én olly szende 
mosolygásokhoz valék szokva, hogy itt e- 
ffyéb bajaimhoz még fülzúgás is kezde utóbb 
szövetkezni, ’s míg társném csirkéiről, vé
leményeiről csevegett, vagy sáros czipőimet 
’s puffadt képemet nevette: én magamban 
Clementínt soliajtám.

Vendég-kocsik állának az udvaron, mi
re visszamentünk. Egy újra festett hintó ’s 
egy régi szabású cséza. ,Kik jöttek?' kér
őéin a’ megcsöndesiilt Julcsát; ’s ő szembe- 
tiinőleg pirulva, döbbent hangon mondá: „Bi
zonyosan az esküdt úr ’s még—  tán Lajos!" 
Ebből most inár értse az ember, tulajdonkép 
kik a’ vendégek ? Oh, falusi ártatlanság! 
gondolám, a’ földre szegzett szemű leányt 
vizsgálva, milly árván , milly szegényen állsz 
te itt együgyű pongyoládban. A’ vendégek 
közül egynek kellett Julcsát érdekelni, egész 
viselete ezt áruiá e l; ’s mért olly nyilván, 
olly egyszerűn, hogy én illy könnyen, min
den erőlködés nélkül ura lehettem titkának ?

Mosolyogtam , fel akarék kaczagni, de vala- 
melly titkos erő a’ leány’ képén leparancso- 
lá gondolaílan szándékomat ’s elkomolyodtam 
vele, magam sem tudom mért. Némi méltó
ság terült el a’ leány’ képén e’ pillanatban, 
a’ mi nekem tetszeni kezdett, ’s hihetőleg 
azon varázs-pirúlat, azon néma őszinteség 
vonza, mit első tekintetre csaknem nevetsé
gesnek találék. Szeretnék egy más arczon 
valaha illyesmit lelni!

„Tessék bemenni az urakhoz!" evvel 
vált el tőlem Julcsa, magamra hagyva a’ za
jos szoba-ajtó előtt , ’s én alig tudám meg* 
határozni, belépjek-e vagy ne? illy lábbal, 
illy arczczal, ’s nem is lévén tán , ki bemu
tasson a’ többinek. Azonban a’ már fenntebb 
tisztelt komondor soká gondolkodnom nem 
liagya, ’s még szóba nem keverednénk egy
mással , csak besuhantam az ajtón. Itt én 
nem láttam semmit, akkora volt a’ füst , 
melly a’ gőzönyök’ kürtőivel vetekedő pipák
ból terjedezék. Azonban nagybácsi megis
mert ’sbemutata a’ többinek. Utóbb szokván 
szemeim a’ homályhoz, kivehetéui, hogy egy 
öreg, két ifjabb úr ’s nagybácsi valának a’ 
szokatlan zajt ’s füstöt csinálok, ’s gondo
lám , miért pirult el Julcsa a’ kocsik’ megpil
lantásánál. Vágytársak talán? oh ez két
ségbeejtő volna, még ezektől is félthetni a’ 
mátkát; azután még is olly nyugtalan levék, 
's megint nem tudám mért? Hisz’ az az egész 
mátka engem nem érdekel, csak nevetni tud! 
De még is az a’ pirúlat előbb, ’s az a’ döb- 
benés! én meg nem foghatám magamat, né
mán tűnődve a’ történteken, míg gyertyát 
nem hoztak, ’s most már jobban megnézhet
tem a’ vendégeket. Az öreg úron, bárány 
prémes sipkával fejében — tán hogy kopaszn- 
ló fejét a’ pipafüst ’s esti levegő ellen véde
né — egy régi szabású sallangos attila volt, 
mellynek még meg nem kopott posztója je
lenté , hogy csak sátoros ünnepeken ’s más 
nagyszerű solennitásokon díszéig ura’ tes
tén. Fekete nyakravaló, fejér szegélylyel, 
’s derék kisodort bajúsz némi katonai alakot 
ada az egésznek, jeléül tán valamelly bol
dog emlékezetű insurrectiónak. A’ köpczös 
derekat széles szíj1 övedzé, nagy rézcsattal, 
mint öblös hordót erős vasabroncs. Ezüst 
gombos mellény, zsinóros szűk nadrág, te
temes gólyanyakú ezüst sarkantyú a’ he
gyes orrú feszes kordovány csizmán, ’s még
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egy véki dohánynyal puffadozó zacskó, ko
kat verő czafran(rokkal — ’s ím* híven raj
zolva áll előttünk, mintegy a’ múlt század’ 
jelképeként, öreg Kullog táblabiró úr, az idő
sebb vendég. Az ifjabb sokkal közelebb volt 
hozzánk. Fején vászon nyári sapka, szép 
fekete attila, de igen feszes, mintha nem 
rá szabták volna, színes selyem mellény, bő 
bugyogó, ’s mi legtöbb, vágott orrú nyeker- 
gö csizma, mintha csak most lépett volna 
ki egy pesti zsidó szabó’ ruhatárából újon
nan öltöztetve, ékesíték az ifjú Kullog es
küdt urat, fiát az öregnek. A’ harmadik mint
egy sok kézen megfordult tavali divatkép ál
la köztünk. Fején magas selyem kalap , fe
hér nyakkendő és mellény, három smaragd
köves bronz gombú előinggel, fényes gom- 
bú világos kék frakk, könnyű nyári bugyo
gó , bővebb mint hosszú , mert alig ért bo
káig , és nem pipa többé, hanem cigaro! e- 
zek kiilönbüzteték őt a’ másik kettőtől, kik 
közt én magamat sehogy sem találám. Most 
a’ kölcsönös bemutatások következtek, mely- 
lyek alatt végeliossza nem volt a’ sok üröm
nek, szerencsének, liajlongásnak. Táblabiró 
urat esküdt fiával már ismerjük, a’ harmadik 
volt Kenderessy Lajos úr, falusi ügyvéd, x-i 
prédikátor’ fia, ki csak úgy történetesen ve
tődött ma ide. Táblabiró úr tehát szándé
kosan jött, ezt az új, kiporolt attilák elég
gé bizonyíták, ’s ha visszagomlolék Julcsa’ 
döbbenésére , semmi mesterség nem volt el
találni jöttök’ czélját is. ük bizonyosan ké
rők , ’s épen most — ez különös. Esküdt úr 
az öregekkel maradt, nevette a’ készet és 
pipázott ; az ügyvéd úr hozzám szegődött, 
mint nagyvárosihoz ’s kérdé mi újság ? — Mi 
újság? mi köze ennek a’ pesti újságokhoz? 
gondolám; azonban hogy valamit feleljek, 

. még is elmondám a’ német új színigazgató’ 
munkásságát, mennyit áldoz a’ város’ gyö
nyörködtetésére, kik jelesebb színésznői, kik 
léptek föl mostanában vendégekként, Ernst, 
Carl, Breiting stb; de ő, úgy látszék, mind 
ezt hidegen líallgatá, még is szüntelen új
ságért zaklatva kérdé: mikor volt a’ nemes 
megyének közgyűlése ? adtak-e már számot 
az országgyűlési követ urak ? mikor lesz tiszt- 
újítás? Én mindezekre nem felelhettem, ’s 
akaratom ellen érzém, mintha pirultam volna 
akadozásomban. „Nálunk — mentegetődém — 
sokféle adja elő magát, ’s az ember nem győz

mindent meghallani; sőt nem is epen férfias 
— vetém hozzá büszkén — minden hír után 
kapkodni.“

,Igen, de Ernst, Carl, és Breiting — ?‘ 
ellenveté az ügyvéd.

„Ez más — ezek világszerte ösmert és 
becsült művészek, a’ ki ezeket nem hallja, 
nem látja, az csak szánandó. Mi egy várme
gye, egy alispán? az néhány rósz faluból áll, 
mellyeknek pórnépe ez utóbbit süvegeli!“

.Ekkorra már nagybácsi, a’ táblabiró ’s 
esküdt urak is körűiéin voltak, ’s pillantatom 
’s hangom mindinkább büszkiile már, hogy 
illy együgyű falusi nép’ oraculumává válhat
tam. De nagybácsi tovább már nemliallgatha- • 
tá , hanem nagy szájjal megtámadó, hogy én, 
ki kérdés, azon megyének vagy alispánnak 
hajdúja tudnék-e lenni, illy megvető fenn han
gon szólok felölök, sőt lótófutó komédiásokat 
elejökbe tenni bátorkodom. — Nekem minden 
büszkeségem egyszerre oda lett e’ fontos, ’s 
igen is érthető leczke alatt, ’s megint nem til
dám mért, mintha pirultam volna; de nyelvem 
le volt kötve, csak mosolygám, mutatni akar
va, hogy érdekelve nem vagyok, de e’ mo
solygás — érzém — keservesebb volt azon pil-’i 
kínainál, melíjct rcotvüi «iióijá*«. -v̂ -ói*. 
Annál kellemesebben lepe meg egy vacsorára 
szólító hang az ajtóból. —

Nagynéni már a’vacsoráié teremben várt 
bennünket Julcsával, ki egyszerű , de csinos 
konyha-öltözetben levest oszta. Bélésűink
kor ismét elpirult, ’s azon tányérból, melly 
épen kezében volt, ki is öinlék néhány csepp 
minden vigyázata’ daczára is. Most már kiért 
hármunk közül e’pirúlat’s leves-elöntés? kér- 
dém újra magamat, ’s nem tudám miért, mint
ha inkább minden vendég nélkül vacsoráltam 
volna. Az előbbi kis összezörrénés nagybácsi
val némi feszességet idéze az asztalra. Nagy
bácsi komolyan hallgatott , nagynéni mintha 
minden falattal éretlen vadkörtébe harapott 
volna ; táblabíró úr akart valamit, hol ide , 
hol oda, de sovány kelletlen válaszok miatt 
ő is kedve-szegett leve. Én a’ boldog esküdt úr 
mellé jutottam, ki mindenből jól evett ivott ’s 
ha evvel kész volt, kenyerét morzsolta. Ma
gam is természetesen veszteg ültem, nagynéni’ 
arczv'onalit vizsgálva, hol Julcsáéin legeltet
ve szemeimet, ’s látóm, hogy minél kelletle
nebb elégületlenség ült azokon, annál csen
desebb boldogság derenge ezeken a’ boldog
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ügyvéd mellett, ki Julcsiival csakugyan né
mileg elzárt, kis társaságot képzett, ’s nem 
mohón ugyan; de okosan ’s éldelettel szedte 
a’ futó pillanat’ szende rózsáit. Én egész evés 
alatt alig mondék többet jó étvágynál, ’s 
egészségre-kívánásnál, de asztal után ismét 
előfogtak a’ barbárok , nevezetesen most meg 
az öreg táblabíró ur esenge újságért. Hát olly 
meddök-e a’ honi hírlapok, hogy ezen jó fa
lusi urak mindent szájból kénytelenek várni, 
vagy nem olvasnak? vagy csupa szójárás köz
tök e’ kérdés: mi újság ?! — Ő Széchenyiről 
kívánt tudni, ’s én a’ mit láttam híven elmon
dani, hogy épen jöttünk előtti napon láttam 
a’ váczi-útczán kocsiút, négy szürkével, an
gol módra.. . .  „Nem ló , öcsém , nem — vág 
haraggal közbe nagybácsi — sem angol-mód: 
hanem a’ Duna és gőzhajók, a’ híd, ’s nem
zeti színház__ “

,Ezek mind ácsnak és kőművesnek való 
tárgyak, mikhez egy finomabb miveltségu ’s 
társalkodású ifjúnak semmi köze. Építsen hi
dat és hajót és házat, kinek mint tetszik, ná
lunk ezeken kívül egyéb foglalatosságot is lel 
az ember, csak ízlés kell hozzá!‘ Ezeket nagy
néni mondá kifakadva faggatásomon, hogy 
segítsen akadozásimban. Evvel Julcsát meg
csókolta, a’ többi uraknak pedig magát ajánl
va, hálószobáját kérdezé ’s eltűnt. — Én 
még köztök maradtam. Nagybácsi nem szólt, 
de füstje vastagon bodorodék pipájából, ’s 
így annál többet gondolt, ’s minden ráncz hom
lokán azt mutatá, miként nincs velünk pesti- 
eKirei senogy' is megelégedve. Már az illy va
csorát aztán méltán kívánja az ember egész
ségre válni, mert a’ gyomor azt nehezen szen
vedi, ha a’ rágodt falatokon kívül egyebet is

kell még nyelnie! — Engem nagynéni magá
hoz hivatott, ’s ha valaha, most igazán öröm
mel engedék parancsának. Mély gondolkodás
ban föl alá sétálva lelém ő t; én mint áldo
zatra szánt bárány, türelmes jámborsággal 
álltam meg előtte, ’s ő kegygyei nyugtatá raj
tam bánatos szemeit jobbját jósággal bal vál
lalnia eresztve. Oh illy nagynéni nincs több a’ 
földön , gondolám, ahítatosan nyomva buzgó 
csókomat bal kezére. — „Étienne! kezdé most 
ünnepileg, vedd szíves részvétemet keserű 
sorsodban. Én szánlak, és módokról gondol
kodom, mellyek megszabadítanának , de fáj
dalom, sükeretlenül! Kiragadnálak a’ barbár’ 
körmei közül, itt hagynék azt az izetlen tapló 
leányt; de csak imént tudám meg, hogy a’ 
táblabíró maga fiának akarja, ’s az a’ kemény 
önfejű bátya könnyen megteszi haragjában is. 
Pedig a’ te sorsod, Etienne, Julcsáéval szo
rosan egybe van fűzve; ne kérdezd mért, de 
neked a’ leányt el kell venned, ’s azért, ha 
görcsöket kapok is belé , megkérem Julcsát... 
í)e megállj! valami ötlött eszembe, szaba
dulást látok; te még boldog lehetsz, Etien
ne! most menj — jó éjszakát!“ Én ismét 
megcsókolám kegyes kezeit a’ jó néninek, 
’s a’ nélkül hogy tudnám, mért voltam itt, 
ismét kimentem szobámba,’s itt egyedül gon
dolkodtam volna a’ mai történetekről, de az 
út’ terhe, a’ mezei kaland, ’s az a’ kemény 
examen, mit vacsorakor kiálltam, oda mun
káltak, hogy fáradt szemeimet minél előbb 
bezárva, még gondolat-lámpámat is eloltsa 
a’ júltevő álom.

(Folytatása a* jöv5 számban.)

Kovács P « / .

E L Ő F I Z E T É S
az ATHENAEUM és FIGYELMEZŐ’ második félévére.

Jelentjük ezennel tisztelt olvasóinknak az ATHENAEUM’s FIGYELMEZŐ’ 
folytatását ’s egyszersmind azt, liogy árat kénytelenek vagyunk félévre egy 
pengő forinttal fölemelni. Eddigi tapasztalásunk ’s azon épült számolásaink, 
előfizetőinknek jövendőre gyanítható száma, kívánják ezen ár-fölemelést, ha 
folyóiratunkat biztosítani, vagy legalább a’ csekélyebb változások’ befolyásá
tól függetlenné tenni akarjuk. Ezen árt olvasóink nem fogják nagynak tarta
n i , ha meggondolják, hogy csinos papiroson ’s nyomtatással félévenként 78 
ívet adunk, mellynek nagyobb részéért írói dijak is fizettetnek. Azon óhajtá
sunk, hogy ezen árt ismét leszállíthassuk, csak akkor érhetne teljesedést, ha 
literaturánk’ kedvezőbb időszakában előfizetőink tetemesen megszaporodnának.

Ára tehát leszen eddigi nagysága ’s alakja mellett félévre: 
közönséges papiroson^ helyben 5 for. — kr.

— — postán 5 — 48 —
vei ín — helyben 7 —----------

— — postán 7 — 48 — pengő p.
Az Atlienaeiim ’s ITigyelinező’ szerkesztősége.

Ayomatik Vuilán, a’ magyar királyi egyetem’ betűivel-
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A z írus parliamenti tagok között mind el
mét , mind befolyást véve, O’ Conellhez leg
közelebb áll Slieil. Ő termetére nézve ki
csiny, szembetUjiöleg kisebb a’ középszerű
nél ; kisded orczájú, barna arczszinü, haja sö
tét, szemei keresztülható feketék ’s egész 
physiognomiája gyorsaságot és hevenyt 
árul e l, a’ mi characterében is kitűnő. Vo
násaiban hibázik a’ szabályszerűség, de az
ért azok még sem kellemetlenek. Álla kevés
sé előre nyúló. Öltözetében meglehetősen 
gondatlan. Fehér ruhája nem a’ legfinomabb 
gyárból kerül, holott hazája e’ részben di
csérettel ismeretes, ’s heti költségei között 
a’ mosónénak kijárni szokott nem nagy ösz- 
veségre mehet. Abban több való volt, mint 
közönségesen hitték, mit a’ Standard ( tory 
lap ’s ígySheilnak nem barátja) beszélt, hogy 
Sheil, mint tagja azon választmánynak, 
inelly az alsóház’ válaszát, a’ parliamentet

*) Sheil R ichard i83ü  óta Tipperary* képviselője az alsó h á j
ban *s ügyvéd. Nemrégiben az unió* megsemmisítésének el
lensége , de m ost ezen eszmének már bará tja , valamint az 
egyházi jövedelmek* köz czélra leendő használatának is *s an
nak , hogy egy fő esküttszéket a* nép válaszszon.

megnyitó beszédére, ő felségének általadan- 
dó 'ó it, nem a’ legtisztább öltözetben je
lent meg, ’s hogy ruházatja már jobb napo
kat is látott volt, és szabása sem volt oly- 
lyan, mellyen a’ szem örömest legelhetett 
volna. Öltözete az volt, mellyet közönsége
sen hord; egy pongyolán hordott fekete se
lyem nyakkendő, barna kaput, fekete mel
lény és hasonló nadrág.

Sheil nagy elméjű férfiú, feltűnő lélek- 
mélvséggel. Kevesen vannak az alsóház
ban , kik olly élesen és szorosan a’ vitatko
zás’ tárgyához tudnák magokat tartani. Az 
ő gondolati mindenkor jók, gyakorta talá
lók és ragyogók. Beszéde szónoki és erő
sen beható. Tételei rendkívüli rövidséggel 
jelelik ki magokat. Eszmékben olly gazdag, 
hogy csaknem minden mondata, ha még olly 
rövid is , foglal magában egyet. Képzelő ere
je dús és virágzó, ’s ha nem fékezi azt, elő
adása lánggal és költői szépségekkel teljes. 
Őt mindig nagy figyelemmel hallgatják, ’s a’ 
háznak minden pártú tagjai meglehetősen 
tűrik. Barátságos ’s minden szükmellüség- 
től idegen. Soha sem bocsátkozik személyes
ségekre, ’s ritkán vonja magára a’ toryk* 
gáncsát. Benne nagy becsületérzés van, ’s 
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e’ mellett igen óvakodik, hogy midőn ellen
ségével van dolga, azon beszéd’ határait, 
mellyet mívelt és tisztességes embertől vár
hatni , ő magra se hágja tú l, ’s ezért nem is 
keveredik személyes vitába. Egyetlenegy 
illy vitája, mellyre emlékeznek, lord Altliorp- 
pal volt ’s erre is nem önkényt, hanem el
háríthatatlan szükségből vetemedett.

Slieil, ámbár nagy hatású, de még is 
némileg ügyetlen szónok. Mohóságban és 
a’ kiejtésnek gyorsaságában fölül haladja a’ 
parliament’ minden más tagjait. Olly bámu
latos sebességgel beszél, hogy a’ legügye
sebb jegyző (reporter) a’ karzaton alig ér
heti utói. ’S ezért, midőn azt kívánja, hogy 
beszéde teljesen jelenjék meg, le kell azt 
írnia ’s valamellyik nevezetesebb napi újság’ 
hivatalának megküldeni , honnan azután a’ 
többiek is közük. Előbb szokása vala beszé
deit leírni , és zsebében vinni magával, hol 
azokat elmondandó volt; mióta azonban egy 
ízben, néhány év előtt, illy leírott beszédét 
egyik'estilap’ kiadójának, néhány órával e- 
lőbb mintsem azt elmondaná, általadta vol
na, a’ gyülekezet’ zajgása miatt pedig nem 
csak el nem mondhatta, sőt szóhoz sem jö
hetett, ’s a’ beszéd a’ nevezett lapban még 
is megjelent; ezen kellemetlen történet óta 
csak akkor írja le beszédeit, ha már azok 
elmondva voltak.

Slieil nem beszél gyakran. O’Connell 
legalább is húszszor szól, míg ő egyszer. 
Minden nevezetes tárgyakról tartott beszé
deit leírja előbb és megtanúlja. Rögtöni 
beszédeket rendkívül ritkán tart. E’ rész
beni ön bizalmatlansága csodálatos; mert a’ 
kik őt rögtön szólani liallák, mindnyájan azt 
ítélik, hogy híre épen nem fogna csökkenni, 
ha gyakrabban, szempillanattól elragadtatva, 
emelné föl szavát. Illy beszédet tarta egy
kor, melly épen nem vala rövid, válaszúi 
Ingüs Rúbertnek, mellyben a’ tiszteletes ba
ronet a’római liitfi tagokat azzal vádiá, hogy 
ök igenlő szavazásaikkal, az egyházi jöve
delmek’ használása’ tárgyában, parliamentbe 
léptükkor tett esküjüket megszegték legyen, 
mert abban az fogadtatott, hogy semmit sem 
teerfdenek, mi a’ törvényes egyház’ kárára 
’s ellenére volna. Slieil’ boszankodása ek
kor olly nagy vala, hogy ünbizalmatlansága’ 
daczára, rögtöni válaszát nem fojthatá el.

Midőn Slieil szólni akar, nem szokott,

mint más tag , felállani, hanem egy mondat
tal vagy szökéssel üléséről hirtelen eltávo
zik, mintha a’ teremből ki akarna futni. En
nek oka az, mert ő általában a’ hirtelen ösz
tön’ teremtménye. A’ mit cselekszik, hirte
lenséggel cselekszi, mintha élet ’s halál fo
rogna fenn. Beszédközbeni mozdulatai ollya- 
nok mint a’ kéneső, nem csak, mert karjai
val hevesen ’s mindenfelé hadonáz, hanem 
néha testét olly igen meghajtja, hogy félni 
lehet, netalán súlyegyenét elvesztvén, fején 
keresztül bosszant földre bukjék. Máskor 
előre lép az asztalhoz, három négy mulat
tató csapást teszen, ’s hirtelen ismét hát
ramegy négy öt lépést. Kevés perczenet 
múlva egy másik gyors mondattal, az aszta
lon áthajolva, előre nyújtott nyakkal, szem
léljük, mintha valamellyik tisztes tagot el
érni akarná, rá egyszersmind merőn kinyi
tott szemekkel tekintve, mintha el volna tö
kélve , keresztülszurú lángpillanataival a’ 
szükséges meggyőződést belé nézni az el
lenkező véleményűekbe, azon esetre, ha 
nem sikerülne azt szavakkal beléjük be
szélni.

Skeil’ articulatiója igen érthetlen, a’ mi 
részint előadása’ sebessége-, de főkép szavá
nak rekedtségéből ered, és abból, mert hang
ját igen magasra erőlteti. E’ részben külö
nös , és szavakkal le nem írható módja van, 
mellyet sem a’ teremben, sem máshol nem 
igen tapasztalhatni. Hangjának hatása né
ha olly szabálytalan , mintha a’ padolatból, 
avval, hol áll, egészen ellenkező helyről, 
jöne. Idegen, hallván őt beszélni, gyakorta 
külföldinek vélné. Illy valami történt is nem 
régiben egy úrral a’ karzaton, ki nem tud
ván, hogy az alant szóló épen Slieil úr, ’s 
nem jutván eszébe, hogy parliamenli tagúi 
az egyesült országoknak csak bennszülött 
polgára választathatik , egészen áitatlanúl 
kérdé szomszédjától, hogy, a’ ki most szól, 
nem külföldi-e?

Slieil igen kitűnő tehetségű író is egy
szersmind. 0 különféle, csodálattal és sok
szor olvasott, czikkelyeket írt, mint péliláúl 
az „irusi törvényszéki vázlatok“ ( Sketches 
of the Irish B ar) a’ New-Monthly-Magazin 
nevű és más folyóiratokba. Ezen most 'em
lített folyóiratnál, meddig azt Campbell’ ba
rátja szerkeztette , állandó munkatárs volt. 
írt több szomorújátékot is, mellyekuek min
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derűkében több szép helyek, költői lánggal 
és erővel teljesek, vannak; egészben véve 
azonban nem tetszettek ’s nem volt neveze
tes hatások.

ü a’ férfikor’ virító szakában á ll: 42 
évii. Azért méltán lehet várni, hogy híre 
még nevekedni fog. Némellyek azt akarják 
elhitetni, hogy O’Connell rá irigy szemmel 
néz, ’s ta r t , nehogy Sheilból versenytársa 
váljék, ’s ezért nem is igen barátságos lá
bon állana vele. Semmi sem lehet alapta
lanabb, mint ezen O’Connell elleni vád. Ő 
Sheilnak legmelegebb barátja és legbuzgóbb 
csodálója. Senki sem adakozóid) magaszta- 
lásjelekben, mint O’ Connell, midőn Sheil 
beszél. Ezen férfiaknak mindenike érzi igen 
jól, hogy Irland’ jelen állapotában mindket
tőjüknek elég hely marad szabad mozgásra, 
’s szellemi tehetségük és honszeretetök’ gya
korlására.

IMasonsxenv. *)

Mimódon történik az , hogy hasonló ha
sonlón erőt vesz ? Történik, és ez elég, mi 
módon? ezt senki sem tudja. — De ugyan 
nem így vagyunk-e legtöbb természeti tüne
ményekkel ? a’ nap világít és melegít, mi mó- 
-don? a’ mágnes asztalon is keresztül hat a’ 
vasra, mi módon? a’ makkból ezer éveken 
keresztül időt kaczagó fa leszen, mi módon? 
a’ liamany inkább szít a’ kénsavhoz, mint a> 
sóhoz, mi módon és miért? — Míg az embe
rek a’csillagvizsgálásban, vegytanban ’s más 
természettudományi dolgokban a’ kis kiván
csi h o g y a n ,  mi é r t ,  mi t  j e l e n t  stb után 
esdeklettek, egy ponton maradtak. De mi
óta megelégszenek mindegyik égitest’ útjá
nak egyszerű kikémlelésével, mióta elég 
tudniok, hogy minden anyag egy savhoz in
kább szít, mint másikhoz, mindegyikhez pe
dig bizonyos rendben, óriási lépéseket tet
tek. Csak a’ gyógytudoinányban vélték egy
kor, hogy a’ természet, a’ csoda nagyságú 
természet, elménk’ korlátái közé szorítható , 
meg nem emlékezvén arról, hogy semmi te
remtettnek meg nem engedtetek a’ természet’ 
belsejébe hatni; hogy, mint egy kitűnő egy

*) M utatványul clr. Ivanovics A ndrása ik  illy czimíí munkájából s 
>,Hasoitszenves (homocopatbicus) gyógy rendszer.

házi szónok mondá: természetben csak a’ 
munkálatokat látjuk, az erőket nem, magok 
pedig az ezeket előhozó mozgonyok általunk 
félre nem vonható kárpit megett rejteznek; 
hogy végre a’ tapasztalás a’ legmerészebb 
okoskoilót is ön szegénységének isméretére 
utasítja legtöbb esetben.

Azonban, ámbár nyíltan valljuk, hogy 
át nem látjuk tökéletesen, mint történjék, 
hogy a’ természetes betegség hasonló, a’ 
gyógyszer által eszközlött változásoknál fog
va megszüntettetik, és e’ gyógyszer csak 
egyedül a’ sikerből kíván megitéltetni; a’ 
lettdolgot még is ekképen magyarázzuk: 
Minden betegségben vagy ha t ó ,  vagy pedig 
s zenvedő  állapotban vagyon az életerő, 
azaz , a’ betegségben észrevehető változások 
( symptomata) vagy készületek, mellyeket az 
életerő eszközöl a’ testben támadt rendetlen
ség’ kijavítására, mint p. o hányás, hasme
nés, gyomorterhelésben, a’ növés’ hátrama
radásában stb, vagy ellenben valódi szenve
dés, p. o. aszály, vérfolyás stb. Az első e- 
setben hason működésű gyógyszer által elö- 
s e g í t t e t i k  az életerőnek törekedése, ’s így 
nem lehet nem czélirányos ; másikban pedig, 
minthogy az életerő’ természeténél fogva 
minden külső erőszaknak ellene szegezi ma
gát, adatván hason munkálaté gyógyszer, 
minden erejét öszveszedi, hogy a’gyógyszer 
által okozott változásokat meggyőzze ; mivel 
pedig ezek egészen hasonlók a’ betegségéi
hez, ezek ellen viaskodván, viaskodik a’ be
tegség ellen is, ’s nem ritkán, hol lehet, 
diadalmaskodik is. —

Egy más tárgyat is kell e’ helyt érinte
ni, melly a’ természetes gyógyrendszerliez 
ugyan, de nem ennek valójához tartozik; ér
tem az adagok’ (dosis) csekélységét. E’ rend
szer’ valója t. i. amaz alapelvben áll: „Hason
ló orvosoltatik hasonlóval “ ; de minő mérték
ben kelljen ez utolsót adni, nagyban-e vagy 
kicsinyben, ember előre meg nem határoz
hatja , függ ez minden egyes kóresettől ; 
meggyőzetik t. i. a’betegség nem annyi gyógy
szerrel, mennyit mi gondolunk, hanem any- 
nyival , mennyi ennek meggyőzethetésére 
szükséges. Hogy azonban a’ mi gyógyrend- 
szeriinkben nem lehet más, mint igen cse
kély gyógyszeradagokat adni, a’ tapasztalás 
határozta meg. Mert

1-szür, minél erősebb, azaz,minél több 
39 *
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és fontosabb változásokat okozhat a’ gyógy- 
szer, annál kevesebb szükséges belőle a’ 
munkálódásra, már pedig a’ legerösb szerek 
itt a’ legkedveltebbek. ’S innen eredhetett, 
hogy némellyek e’ rendszert tudatlanságból 
u i é r e g - g y ó g y r e n d s z e r n e k  nevezték, 
holott itt semmi más gyógyrendszer nem a- 
datik, mint mellyek eddig is adattak, csak
hogy nagyobb mértékben; holott elég cse
kély mértékben semmi  sem,  kelleténél na
gyobban pedig mi nden  méreg.

2- szor. A’ melly testben már vannak vál
tozások jelen , neliéz-e ott épen hasonló vál
tozásokat előhozni? Végre

3- szor. Sok hasonszenves gyógyszert 
nem is lehet más, mint igen csekély adag
ban adni, és pedig az egész természettudo
mányban új , ’s csak századok’ múltával elég
gé méltatandó erőfejtésnek (Kraftentwicke- 
lung) féltaláltatása miatt. — Vannak t. i. sze
lek, mellyek már a’ természetes állapotban 
minden erejüket kifejtve foglalják magokban, 
úgy, hogy erejüket akármelly kezelés által 
is nagyobbítni nem lehet, illyen a’ bor, pá
linka, eczet stb. Vannak ellenben mások, 
mellyek természeti állapotokban vagy épen 
nem, vagy csak igen gyengén hatnak vál
toztatóig az emberi egészségre; minél in
kább osztatnak ’s higíttatnak pedig bizonyos 
fokig, annál hatóbbak : illyenek a’ kova, kré
ta, érczek stb, mintha a’ természet, melly 
az emberi méltóságnak kedvezvén, mindent 
Önmaga által akar feltaláltatni, kívánta vol
na, hogy e’ holtaknak látszó lényekben el
rejtett erőket is idővel gondolkozás és ta
pasztalás által maga fedezze föl stb.

De ez már csakugyan lehetetlen, mert 
nemde a’ 20, 30-dik higítmányban nincs is 
anyag, hogy lehetne tehát ettől munkálódást 
várni? fogja valaki mondani. — Mi is erre 
kérdéssel felelünk: mennyi anyag megy ál
tal mágnesből a’ vastőre, midőn mindkettőt 
falemez, p. o. asztal választja egymástól? 
Mennyi anyagot szívott magába az, ki az 
ideglázas beteg’ szobájában forogván, a’ nél
kül , hogy egyhez közülük nyúlt volna; vagy 
ki a’ pestisben, bujasenyvben, és sok más 
bőrbajokban, vagy a’dühben szenvedőnek né- 
melly nedveit csak érinti az erre fogékony 
testrészszel, ha szinte ezt azonnal az érintés 
után megmossa vagy égeti is , még is ha

sonló és nem ritkán életébe kerülő bajba 
esik? — Ezer meg ezer állat nemi közöskö- 
dés nélkül szaporodik; a’ nőhal kitojt toja- 
tait víznek ereszti, a’ hím is csak a’ nagy 
Dunába vagy tengerbe hinti üiagvát, és még 
is ennek csak ihlete feléleszti azokat, meny
nyi mag-anyag érte itt a’ tojatokat ? Végre 
ha már száz és több gyermeken keresztül 
ment az óthimlő — ez pedig élő példa, mert 
épen hasonló az emberhimlőhöz — még ekkor 
sem szűnik meg épen olly kiiiteget előhozni, 
mint midőn először a’ tehénből vétetett, meny
nyi van még ekkor is a’ tehénből vett anyag
ból jelen ?

Ki azonban a’ hasonszenvi elv szerint 
alkalmazott csekély gyógyszer’ hatásáról ké
telkedik , tapasztaljon , de csak híven, és 
meg fog a’ dolog’ valóságáról bámulással 
győződni. Az orvosok is nem önkényből, 
hanem kénytelenségből jutottak ezekre.

A z  ő s z .

Vándorélet’ véghatárán,
Mint a’ pályaczél előtt,
Áll az ősz, e’ föld’ reményi, 
Biztatási, éleményi 
Kéjre nem hevítiK őt.

Megjövének a’ jövendők,
’S nem hozák el vágyait; 
Habjain bú’ tengerének, 
Enyhéül vérző sebének 
Egy maradt : a’ puszta hit.

Kik e’ földön élvet adtak, 
Nincsenek többé neki,
Nő, barát, kik hűn szerették, 
Csendes hant alá temetvék, 
Ellialának gyermeki.

Ő, miként bús síri emlék,
Áll a’ megholtak fölött,
És beszél a’ szellemekkel. 
Kik, ha van nyugalmas éjjel, 
Látogatni jőnek őt.
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Oh! ha mint őket temette, 
Eltemetné bánátit,
Vagy miként szivén keserv él,
A’ lepoi'lott sírkeresztnél 
Felkölthetné magzatit!

E r d é ly U

Nagybácsi és nagynéni.

( Foly ta tá s . )

Éjem nyugtalan vala, mert az ökrök 
ablakom előtt az udvaron tanyáztak, ’s a’ 
nagy koloinpos köztök, mintegy őrt állva, 
majd minden óranegyedet megharangozott 
nagy nyak-kolompjával, mellyre én, mint 
lárma-harangra, fel-felriadoztam. Más ve
szedelmemre az ebek voltak. Ezeknek is fő 
őrhelye az én ablakom volt, ’s oily gonosz 
torokkal üvölték gyakran nótájokat, hogy én 
egy kölykes farkas-barlangban képzelhetém 
magamat. Alig fáradtak el ezek, viradni 
kezde ’s mozgásba jött egész udvar, kivált 
a’ béresek voltak alkalmatlanok, ostoraikat 
próbálgatva, ’s mondhatom pattogatások nem 
volt csendesebb mint mikor két ellenesapat 
pisztolyokból felelget egymásnak. Ez bor
zasztó egy éj volt, millyet csak ellenségem
nek kívánhatok, ’s csak táblabiró ur’ sipká
ját irígylém, ki azt most bizonyosan jól fülé
re húzva kedvére hortyoghat'. — Végre a’ 
szekerek is elmentek, egyes durranások hal
lattak csak mindig gyengébben a’ távolból, 
mint hátráló ellenség’ egyes ágyúi; de új 
csapást kiilde a’ boszús ég, húnyni kezdő 
szemeimre. —

„Sáp sáp sáp! pin pin pia pia! csir 
csir csir! “ ’s még száz más nemű hanggal 
zendiilt meg egyszerre az udvar, mert a’ ba
romfiakat ereszték ki, kukoriczát hányva e- 
lejekbe Julcsa. Majd megölt az álmatlan
ság, szemeim erővel csukódtak le, ’s nem 
alhatám , gonoszúl hangozván fülembe e’ 
szárnyasak’ concertje. Aztán mint dicsérik 
még is némellyek ezt a’ falusi életet, pedig 
magok sem tudják mért? Hiszen az, hogy 
az ember kellemes társaságok helyett bar
mok közt koczkáztassa életét, opera helyett 
veszedelmesszúnyog-dongás csiklandja fülét, 
’s csendes álom helyett végre is siketülés
től kelljen éjenként óvni füleit — ez, mon
dom , csekély ítéletem szerint, mindöszve

sem sok gyönyört ad , de annál több epét 
csinál, ’s örökös boszú által fogyasztja a’ 
mulékony létet. Oh Pest, ’s ti boldog pes
tiek ! sohajtám; ’s előttem állt a’ kedves vá
ros minden kényelmeivel együtt, és Clemen-
tín__ ! de egy durva csörömpölés az ajtón
véget vete e’ rövid álmomnak is. Ijedve ug- 
ráin ki ágyamból első álmomban a’ szoba
középre, haramiákkal vélvén körűlvétetve 
magamat, midőn az előbbi zaj megújulva, 
egy idegen hang reggelizni sürgetett, mert 
már kívülem mind az asztalnál ülnek. .Uram 
ne vígy a’ kísértettje! most kezdék elaludni 
még, távozván valamennyire ablakom elül a’ 
nesz, ’s ez a’ gonosz cseléd már enni hl. 
Órára nézék , ’s szörnyűség! még hét óra 
sem volt egészen, ’s itt már mind asztalnál 
ülnek. Nem! ez kétségbeejtő! ide csak örök 
fogságra ítélt rabokat kellene hozni, hogy 
minél előbb elveszszenek. De mit tegyek ? 
Nagynéni ezt nekem mind megjövendölé, de 
intett, hogy elszánt hősként kiizdjek az a- 
kadályokkal, mert Julcsát el kell vennem, 
miért? azt ő tudja,’s nekem engedelmesked
nem kell. Azért elliatározám a’ fölkelést, 
’s mint kérő-napon egyúttal némi vőlegényi 
fényben is kívánván megjelenni, nem kímél
tem időt ’s pepecselést tükröm előtt.

Asztalnál magát leiéin nagybácsit, füst- 
föllegében, mély gondolatok között: a’ ven
dégek már elmentek. Ennek örültem, mert 
újságért legalább ma nem gyötörnek, de 
nagybácsi eleven búként iilt az asztal’ szeg
letén, izmos karjával támasztva nehéz fejét, 
’s ettől én elijedtem. Nagynéni még öltö
zött.

- „Öcsém! — szól végre, megszippantván 
utoljára pipáját, mellybölmint volkánból füst 
helyett most már csak tüzes hamu sziporkáit 
föl — öcsém, te nekem nem tetszel! “ Rövid 
de nyomos bevezetés, melly hideg vízként 
futa hátamon végig; de összeszedtem bátor
ságomat, hiszen beszélni nem voltam én ü- 
gyetlen, ha épen a’ vármegye-gyűlésről ’s 
hídról nem tudtam is tegnap szólni.

.Fölötte sajnálom, drága urámbátyám....!1 
igy akarám én is kezdeni, de nagybácsi meg
gátolt.

„Hm! sajnálni, ez nem rósz, csakhogy 
magában nem elég. Jobbulni kell, ez az 
igazi sajnálat!“ Evvel kiveré széles mar
kába pipáját, hogy újra megtöltse.
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,Én nem vagyok idegben, méltóztassék 
csak módot nyújtani__!‘

Nagybácsi felhagyott egészen a’ pipa- 
töltéssel , komolyan végig nézve, ’s e’ né
zésben mondhatom valami kemény, méltósá- 
gos, ’s még' is vonzó volt.

„Módot? — kérdi, ismét folytatva pipa
dolgát. — Egész dolog csak abból á ll, hogy 
férfit ne asszony neveljen; érted-e?“ ’s is
mét , mint előbb, reám meredt.

E’ pillanatban e’ szavaktól szívemnél 
ragadva érzém magamat. Látám egyszer
re a’ hiányt, melly valómon elömölve vala, 
’s látám a’ forrást i s , honnét származik. Szé
gyenben , bánatban álltám nagybácsi előtt, 
’s mintegy kétségbe-esve a’ lehető szaba
duláson, fájdalommal mondám: ,Én apát nem 
ismerék, ’s férfiakkal soha sem társalkod- 
tam! ‘

„Itt a’ bibe, ez a’ nyavalyád, öcséin, 
szeretem, hogy kitaláltad magad is ! — mon- 
dá mintegy kedvre gerjedve az öreg, ’s foly- 
tatáegészbizodalommal — Öcsém,tudod mit? 
leszek én apád, barátod, társalkodód, ma
radj nálam, én még emberré teszlek.“

Keblére dőltem a’ jószivíí öregnek, fe
ledve Pestet, éji álmatlanságomat ’s Clemen- 
tínt. Valami belső ösztön, a’ fölébredt jobb 
érzet, sürgete rögtön határozatra, elfogadni 
az ajánlatot, ’s akadozva mondám: ha nagy
néni megengedi —  sőt kérem, legyen ön szó
szólóm, ha ellenzené.... én örök hálával fo
gok tartozni — 1

„Hallgass háláddal — mond derülten 
nagybácsi — nénéddel meg én majd könnyen 
végzek, csakhogy téged megnyertelek öcsém, 
így önkényt, így magadtól! Még egyszer 
mondom ’s erre megemlékezzél: én emberré 
teszlek! “

Most nagynéni jött Julcsával. Csaknem 
a’ miénkkel egyforma lelkiállapot tiikrözé ma
gát arczaikon ; de mit előbb nagybácsinál 
magába sülyedt búnak nevezénk, az nagy
néninél inkább harag és boszú; ’s mit cse
kélységemmel szégyennek, megtérésnek lá- 
tánk, az Julcsánál magában bízás ’s erőltetett 
készség lehete. Nagynéni és én, ’s a’ jó 
Julcsa is — úgy látszék, csupán kedvünkért 
— szótalanúl reggeiizénk. Arégre nagybácsi, 
szokott egyenességével, minden élőbeszéd 
nélkül kezdé:

„Húgomasszony ! István öcsém nálam

marad.“ Nagynéni a’ már csaknem ajkait 
érte findsát bámultában aljába vissza ereszté.

, Etienne ? lehetetlen ! * ’s most hirtelen 
egy jó kortytyal akará magát talán kitören
dő görcsei ellen biztosítani.

„Julcsát úgy is félhez adom__“ folyta
tó nagybácsi egyke dvűleg.

,Nem! ez sok! Etienne, a’ csöppjeimért 
kérlek, — ezt ki nem állhatom..! * Én a’ csöp- 
pekért futottam ; nagynéni kendőjével legye- 
zé magát, Julcsa elijedt, nagybácsi zavar
talan pipázott. E’ helyezetben leiéin őket 
visszajöttömben is, ’s nagynéni kis csoda
üvegébe szagolva, erőt nyert imígy folytatni: 

,Már látom, bátyám uram minden ter
vemnek ellene szegül. Tudja-e egyezésün
ket? hát így kell férfinak megtartani Ígére
tét. Milly szép álmokat álmodám én e’ vál
lalatból, ’s most egy irigy kéz szétdulja ege
met. Hisz’ ennek a’ leánynak még semmi 
nevelése, világot sem látott, nemzetségem’ 
’s nemem’ gyalázatjára csak nem hagyja igy 
felnőni, mint vad rózsát! ‘ Ebből látni való , 
hogy a’ csöppes üvegcse megtette a’ magá
ét ; nagynéninek nyelvét legalább most már 
szélütéstől nem félthettük. De nagybácsi is 
ünnepélyesen fölkelt ám székéről, a’ gyalá
zat’ hallására, ’s válaszola, még pipáját is 
letevén :

„Kedves húgom, szemrehányás köztünk 
ne legyen, makacssággal, fejességgel engem 
ne vádolj! Megengedem én, hogy Julcsán 
némi darabosság maradt még, mi férfi-kezek 
által el nem egyenlíthető; de azért bátran 
szemébe merem ám mondani mindennek, hogy 
ő az én nevelésem! ’s attól, hogy valaha 
gyalázatjára lenne nemzetségének , őt soha 
sem féltem. Legyen meg azonban kívánsá
god, kedves húgom, vidd el magaddal Jul
csát , ’s hagyd nekem itt Istvánt, tán mind 
kettőn lelünk még egy kis igazítni valót!“ 

Nagynéni e’ szerény nyilatkozásra vala
mennyire meghúhyászkodott.

,Igen — mondá akadozva — de ha Jul
csát már elígérte bátyám uram?1

„Én zsákban macskát nem árulok — fe
lelt nagybácsi — ’s megvallom, a’ tegnapi 
vendégek itt csak kérőben voltak; de én, vi
szonyainkat tudván, halasztottam nekik bi
zonytalan időre, a’ leány’ gyöngeségét adván 
ürügyül; azért kifogás ebben sem lehet.“ 

Nagynéni végre nagyneliezen rá liagyá
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m aját beszéltetni a’ cserére. Két év volt 
idő-határul kitűzve, ’s akkor hozza meg nagy
néni Julcsát, ’s lia egymást megérdemeljük, 
úgy kössön össze bennünket a’ papi áldás,
’s mi e’ frigy által nevelőinket. — Julcsa le
sütő szemeit,’s sok lelki erő mutatkozék a- 
zon harczban, mellyel benn lázongó érzel
meit olly szerencsével elnyomni tudá. Ő va
lódi leánynak mutatá magát, ki meghajol 
sorsa előtt, de erős hit lebeg szelíden fö
lötte , melly őt mindennemű pályán vezéreli. 
A’ józan elveken alapult szilárd nevelés soha 
sem véti el hatását! ’S így, hogy kevés szó
val éljek; meglett az alku, bár egészen e- 
gyik félnek sem kedvére, minek jeléül min- 
deniknek arczán némi elégületlenség vala 
látható. Mert nagynéni mindkettőnket akart, 
féltve engemet a’ falusi levegőtől. ’S nagy
bácsi is szeretett volna mindenikünket meg
tartani, féltve Julcsát a’ nagyvárosi széltől. 
Azonban az áldott középút csak így vala el
érhető , ’s ezért nekem maradnom, Julcsának 
mennie kellett. — Másnap volt az induló. A’ 
bucsúzást minek imám le körülményesebben? 
Képzelheti a’ nyájas olvasó, hogy nagynéni 
örömest ment, ’s nagybácsi nem kényszerítő 
maradásra ; azért a’ vég-istenliozzádnak egy- 
pár teljes czuppanlású hideg csókkal meg
adák módját — ’s a’ kocsi eltűnvén, mi ma
gunk maradtunk.

Az első hónap szerencsésen , de igen 
keservesen múlt el. Nagybácsi engem tüs
tént iskolájába fogott, melly szerint esti 9 
órakor lefeküdni, ’s reggeli 4-kor ébredni 
kellett. A’ czipőt, mint nemcsak férfihoz il
letlent, de falun épen használhatatlan lábbe
lit eldobatá velem, ’s sarkantyús csizmát vi
seltetett. Adott jó viseletéin’ fejében egy 
szép tajtpipát, ’s hónap’ végével már én de
rekasan tudók füstölni. Ez mind olly nagy 
ugrás volt nekem, hogy mindeniknél lábom 
’s nyakamat képzelém kitörni, azonban csak 
első héten. Napestigi mozgás elfáraszta, 
úgy hogy'alig vártam a’ rendes 9 órát, nyu
galomra mehetni, ’s a’ reggeli fris levegő, 
ha a’ kertünkben fészkelő fülemilék’ csatto
gásaira fölébredék, sokkal ingerlőbb vala, 
liogysem ágyban maradhattam volna. Én 
olly jól soha sem éreztem magamat mint reg
gel , azért örültem a’ hajnalnak, melly a’ tom
pa álomból új munkásságra, életre ébreszte. 
Éjeimet semmi nesz többé nem zavara, akár

megszokásból, akár azért, mert erősebb volt 
rövid de ízes álmom, liogysem füleim is ve
lem ne nyugodtak volna. A’ czipő falun csu
pa nevetség lett előttem, ’s pipázni csak az
ért is szerettem, mert nagybácsi kedvét leié 
benne, ha vele más is füstöle. De ez mind 
csak külsőség; azonban bár sok közüle, 
csupán nagybácsi’ gyengeségeinek tanúja, 
még is ez új rend nem mondhatom milly jó
tékony hatással volt városon teljesen elpu- 
hult egész lényemre. De a’ fontosabb fogla
latosságok még következnek. Hőssel a’gaz
daságot megjárván , lovon vagy gyalog , a’ 
hőség elől liüs szobákba vonultunk, ’s ekkor 
kezdődött az igazi iskola. Nagybácsinak 
nem gazdag, de ízléssel választott könyvtára 
volt, ’s délig ott kelle olvasnom, mit ismét 
olly jó ízűn megszokám, mint a’ korán kelést. 
A’ honi törvényeken keresztül mentünk, és 
sokkal több sükerrel, mint én azt Pesten hal
iám; mert nagybácsinak e’ tárgyban alapos 
ismereti valának. Átnéztük a’ nevezetesbb 
birodalmak’ polgári szerkezetét, hasonlításo
kat tevénk, vitatkozónk, ’s nagybácsi telje
sen meg vala velem elégülve, valamint" én 
örök hálával naponként mélyebben érzéui 
iránta magam lekötelezve lenni, mert mint 
igéié, csakugyan „embert tett belőlem.“

Egy év fordult, ’s én egészen más szem
pontból nézém a’ világot. Elveket állíték 
magamnak, mellyekből indulának ki tetteim, 
’s nagybácsi ezekkel elégedett volt annyira, 
hogy a’ megyebeli legjobb házaknál bemu
tatni is mert. Legtöbbet valók még is Ken- 
deressy Lajossal, a’ falusi ügyvéddel, kit 
nagybácsihoz jöttöm’ első estéjén ismertek 
meg olvasóim. Ezen embert lehetetlen volt 
nem szeretni. Olly nyájas, olly bizodalmas 
mód, mellyel emberivel bánni tudott, vala 
hatalmában, hogy társalkodása kívánt, ba
rátsága csak nyereség leliete. Más oldalról 
mély tudományos isméretei, szilárd cliarac- 
tere ’s szívjósága olly szerencsés összeköt
tetésben tárták őt a’ legelső házakkal, hogy 
jövendő szerencséje mintegy bizonyos alapon 
nyugvók már. Hogy magas vagy alacsony 
kalapot, hosszú vagy rövid végű frakkot vi
sel-e? ezt kutatni, hála istennek, már elfe- 
ledém. Én nagybácsi után neki köszönheték 
legtöbbet, mert félévre egészen neki adott 
által nagybácsi. Idővel ismeretségem is szé- 
lesbült a’ vidéken, ’s most már leányos há-
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zaklioz is engede nagybácsi bejárást, mi még 
eddig tiltva volt, azért-e, hogy evvel bőjtöl- 
ném az eddigi asszonynevelést , vagy tán 
hogy Julcsa’ számára annál bizonyosabban 
megmaradjak? világosan át nem lálkatám; 
de most már mint valódi férfi léphetvén föl 
a’ szépnem előtt, sokkal nemesebb éldelet is 
várt reám ennek társaságában. — Nem mesz- 
sze lakott hozzánk Babóti úr, a’ megye má
sod-alispánja, ’s én oda darab idő óta olly 
igen örömest lovagoltam. Nagybácsi illy 
helyekre örömest eresztett, tudván, hogy 
úgy is , mint ezentúl e’ megyebelinek, az al
ispán’ kedvezésére szükségem lehetne ; ’s én 
csakugyan szerencsés valék a’ derék férfiút 
annyira megnyerni, hogy házánál örömest 
látott, ’s ha ezt tudja az ember, oda örö
mestek!) megy mint rnásuvá, ez igen termé
szetes. De a’ mi különösebben engem von- 
za, az tán Julcsa, mint jövendőbeli mátkáin 
volt, kivel íd a , a’ házi kisasszony, szoros 
barátsági viszonyban élt, ’s most is Pestről 
levelezési összeköttetésben vala. — Egy dél
után, tán épen tárgy’ szűkéből hozá elő ída 
Julcsát, olly hamisan pedig, hogy majd el
pirultam belé. Kérdé, kaptam-e sok levelet 
tőle ? ’s most eszméltem, hogy ez csakugyan 
illett volna is már, ’s nem történt; de nem 
esett nehezemre. ída igéié, hogy közleni 
fogja ezentúl Julcsától, mi leveleiben enge- 
met érdekel, ’s olvasa tüstént egypárt, mely- 
lyek’ utúbbia félig nekem szólt. Ez tele volt 
nagyvárosi örömekkel, nagynéni’ jóságával, 
a’ pesti gavallérok’ finomságával, concerttel, 
bállal, színházzal, ’s végűi utána veté, hogy 
ebből látható, melly haladást tett c már a- 
zon utón, mellyen tetszésemet megnyerni re
ményiheti,’s hogy az első angol levél, melly 
hibátlanúl foly tollából, az enyém! Én el- 
ámultam egészen nagynéni’ mesterségén ’s 
nevendéke’ fogékonyságán, hogy illy hamar, 
illy gazdagon diszlik az új vetés, ’s elijedve 
izeném kedves mátkámnak visszaijesztésűl 
falusi kalandjaimat, kaszálásról és aratásról, 
pipáról és sarkantyús csizmáról stb , de olly 
zavartan mindent, hogy az csak nevetséges 
leliete , ’s íd a , a’ lelkes szép leány, igazán 
jóizűt is kaczagott rajtam, ’s intett, hogy 
féltékenységemmel hagynék föl; mert csak 
a’ városi finom gavallérok Julcsám körül za
varának így meg. Én komolyan hallgattam

’s Julcsa’ emléke naponként homályosbbá le
ve előttem. —

„Most tudom már — mondá egykor is
mét ott létemben ída — most tudom már ön’ 
komolykodásának okát. Lánczok tárták ed
dig , nem röpülhete mindig, merre kedve in- 
té ’s vágyai liívák. De ám én tudok vala
mit, mit ad? ’s én szabaddá teszem!“ Mo- 
solylyal hallgatám a’ kedves ingerkedőt ’s 
fél tréfa, fél valóként mondám: .Tegyen 
nagysád rabbá, tán inkább megköszönöm.* 
„Rabság keserves kenyér — felelt pirulva 
ída — de én szabadságát adom vissza. Hall
ja csak mit ír Julcsa!“ ’s ezt olvasá: „„Pis
ta bácsinak mondd meg, hogy imádottja, 
Clementin, egy idevaló nagykereskedő’ leá
nya, tegnap esküdt meg egy fiumei kalmár
ral, most hát ő szabad, csak__csak___“ “
Itt elakadt zavarodtan ’s ismét elpirult, és 
a’ levelet szorgosan keblébe rejté. Én ké- 
rém tovább olvasni, ő vonakodott, ’s nekem 
kedvem jött. egy kis vakmerőségre vetemed
ni , melly köztünk egy kis czivódást okoza, 
ő védvén, én megnyerni óhajtván titkos le
velét. E’ pillanatban lépe be az alispánná ő 
nagysága, egy száraz magas asszony, büsz
kén villogó szemekkel, ’s én egyszerre le
forrázva , mély alázattal járultam ő nagysága’ 
kezének csókolására, bocsánatot esdekelve 
az ártatlan illetlenségért. Ő nagysága nem 
szólt, de annál erősebben nézett, ’s én nem 
állhatván ki tovább e’ gonoszúl varázs sze
mek’ bájos erejét, kalapom után néztem, ’s 
„Ha terhökre vagyok — rebegém ’s ismét ke
zet csókolék — magamat ajánlom“ — ’s ev
vel kimentem a’ szobából.

Életemben ez az első eset, de tán utol
só is, hogy egy aszony, így betű szerint 
értve, kinézett volna a’szobából. Ez olly e- 
semény vala reám nézve, melly a’ szépnem’ 
társas szobáiból engem majd örökre kiijesz
tett. Csendes bánat fogá el keblemet, ’s egy 
kis boszú is a’ méltatlanságon, mellyet az 
alispánná velem olly különösen éreztetett. — 
Ezentúl futottam hol leány volt, ’s annál 
inkább tartottam velem rokonszenvű ’s állású 
férfiakkal, kik közt majd political, majd tu
dományos vitatkozásokban töltvén többnyire 
az időt, nem sokára, mint asszonygyiilölöé, 
rettenetes lett nevem a’ szépek’ világában.
(Folytatása a’ jövő számban.) S £ o t ) € l C S

Kyoinatik Budán» a9 magyar királyi egyetem9 betűivel-
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Vi lügismeret  
emberekben és könyvekben.

A  királyi hatalom és ennek symkolumai el
töröltettek Francziaországban. Egy gas- 
eognei épen vadállatokat mutatott a’ párisiak- 
nak ’s köztök egy hatalmas bengáliai tiorrist, 
mellyet még' minapában „királyi tigrisnek“ 
nevezett a’ jámbor. ’S mit tön most a’ gas- 
pognei ? Ő ismerte a’ világot, ’s most „nem
zeti tigrisnek“ nevezte a’ kölyköt! Walpole 
szerette volt ez aneedotát, mert ő jól ismerte 
a’ világot, ’s jól a’ gascogneit. Épen illyes 
apróságok ’s néha egy phrásisnak szerencsés 
fordulata, teszik a’ hölcseséget. — De vál
tozásoknak van alávetve azelmésség is, mint 
a’ mi egyéb van e’ világon. Sir William Tem
ple beszéli, hogy II-dik Károly’ visszatérté
vel épen gróf Norwich tartatott legízetlenebb
nek az egész aristocratiában: pedig I-ső Ká
roly’ idejében ő volt a’ legelmésebb az udva
riak között. Világos, hogy gróf Norwich 
nem birt világismerettel, ö nem érzette, 
mint ama gascognei, milly üdvösséges az 
epilhetonnak változtatása, — ő az első ke
resztnév mellett maradott mind halálig!

Ezen világismeret keresztülvág számo
lásainkon, — ’s nem teszi fel mindig előre 
a’ tapasztalást. Vannak, kik mintegy szem
lélődés által szerzik meg azt magoknak; első 
lépésök az életben olly mély belátást, a’ vi
szonyok’ ölly szerencsés felfogását mutatja , 
mint az edzett férfiú’ pályázata. Congreve 
huszonöt éves korában irta vígjátékait; a’ 
Cyrust tárgyazó aneedoták között azok a’ 
legjobbak, mellyek gyermekkorából valók. 
Szeretnék Talleyrand’ ifjúságáról valót miit 
hallani. A’ ravaszságnak egy világát látnok 
már az első formák alatt. Sliakspeare festi 
a’ fiatal Hamlet’ bolondságát, ’s festi az öreg 
Learét, — de jóval mélyebb bölcseség van 
az ifjú’ gondolatiban, mint az öregéiben.

Az idején magányhoz szokott lélek rend 
szerint legélesebben lát utóbb. A’ gyermek, 
ki, nem osztatván szét a’ tárgyak’ sokfé
lesége által figyelme, magányban él, nagyob- 
bára gondolkozni kénytelen, nem feladásból, 
de fordulatképen ; ’s némi tartózkodással ve
gyül majdan az emberek közé , de annál biz
tosabban. Hozzászokott az elmélkédéshez, 
’s így, ha újat mit lát, meg nem bökken ; 
az , ha szemébe szökik, lelkét is foglalatos- 
kodtatja. Midőn leül, ’s annak leírásához 
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fog, a’ mit látott még1 csak imént, azt helye
sen leírja, ’s talán elevenebben, mint későb
bi korában, mert reá nézve még- új a’ tárgy. 
Az erkölcsi szem hasonló a’ pliysicaihoz, szo
kás’ útján megbarátkozik a’ káprázattal, ’s 
mozgonyilag felforgatja a’ tárgyakat, míg a’ 
csalódás olly természetessé válik, mint a’ 
természet maga.

Vannak emberek, kik azt mondják ma
gokról , hogy ok ismerik a’ világot, mert en
nek hibáit ismerik. így p. o. a’ new-gatei 
tümlöcztartó. De ezt világismeretnek egye
dül akkor lehetne mondani, ha csak gazem
berek volnának a’ nap alatt. Az orvos kétség
kívül igen roszúl bírálná testeinket, ha a’ 
beteg’ állapotját ismerné, az egészségesét nem. 
Saját betegségnek vélné magát az egészséget. 
Úgy találjuk, hogy az emberek nem annyira 
yétkes hajlandóságaik, mint gyengéik által 
kormányoztatnak, ’s illyes gyengeségek ta
lán még szeleteire méltók is néha. Ezeknek 
ismerete gyakran hamarabb vezet az emberi 
ügyek’ értésére, mint a’ hibák’ ismerete, 
mellyek gyengéinkből származnak; jobb meg
ragadni az okot, ’s nem merülni ezer okozat 
közé. így jutunk világismerethez. Ez teszi 
halhatatlanná Molieret a’ drámában, ez kü
lönbözteti meg Talleyrandot a’ cselekvésben.

Kérdhetni , valljon fogott volna-e azon 
világi bölcseség, mellyet ez vagy amaz író
ban bámulunk, úgy hozván azt magával az 
alkalom, hasonlag kinyilatkozni a’ cselek
vésben is? Mint szükséges következmény 
legalább nem. Swift legértelmesebb Írója 
volt korának, ’s egyike a’ legértelmetlenebb 
politicusoknak, ismeretes, énséges jelenté
sében a’ szónak. Mennyi világismeret „Don 
Juan“ban ’s Byron’ „Levelezésében“, ’s milly 
hiánya ezen ismeretnek a’ nagy költő’ inger
lékenységében, criticusaival szemközt! Mint 
fogjuk magunknak megfejthetni e’ kiilönsé- 
get az ember és az iró között? — Ha fel- 
teszsziik, hogy az Íróban az alkat’ betegsé
gei vagy elpalástolíatnak, vagy díszíttetnek 
a’ genius által, — az íróban nem: vilá
gos leszen előttünk , miképen kedvetlen
ség , elsötétedés, beteges érzelgés terveink
nek ártanak az életben, de érdeket köl
csönöznek gyakran terveinknek a’ papiroson. 
Arra , hogy bölcseséget mutassunk írásban , 
csak tlieoreticai bölcseség kívántatik meg 
szükségképen ; de az életben még a’ tettleges

képességgel is kell bírnunk , a’ szerint cse
lekedhetni. Talán jól tudjuk, hogy mit kel
lene tenni, de annak véghezvitelére nincs 
erőnk. „Most — így szól a’ féltékeny sze
relmes — leánykámhoz kell mennem és szó
tanom vele, — vágytársam ott van, — tár- 
salkodásom a’ lehetőségig kellemes leszen, 
árnyékot kell vetnem ama’ legénykére elmés- 
ségem és bánásmódom által.“ — ’S e’ szerint 
fog cselekedni ? — Nem! sőt egy szegletbe 
húzza magát, ’s neheztelését mutatja. Álla- 
potja, a’ Persiustol leírt nyomorú állapot. 
Tudja mi a’ jó, ’s azt véghezvinni nem tudja. 
’S ez az ember, ha író egyszersmind, épen 
mert keserűen érzi, hogy alkata erősebb eszé
nél , a’ szerelmesre mind azon tulajdonokat 
fogta volna ruházni könyvében, mellyekkel ö 
maga nem bírt az életben.

Van egy különös neme az elmésségnek , 
melly a’ világismerettel szokott já rn i; ’s azok, 
kik ezen ismeretnek fényes jeleit adták írá
saikban, közönségesen elmésségre nézve is 
legelsők; illyesek: Ilorátz, Plautus, Moliere, 
Le Sage, Voltaire, Cervantes, Shakspeare, 
Fielding, Swift, ’s innen láthatni, hogy az 
elmésség’ legfinomabb nemének alapja, a’va
lóság. Még az ünnepélyes, komoly Tacitus- 
ban is rögtön fordulatokat, szúró pontokat, 
csillámló sententiákat találunk mindegyre, 
mellyek jelentőségük’ mélysége mellett is 
mosolygásra bírnak, — az aphorismus min
dig közel jár az epigrammához.

Jegyezzük meg, hogy alig van nagy 
képzelő tehetséggel felruházott, valóban nép
szerű iró, kinek munkáiban azon közértelem
re ne találnánk, melly a’ világ’ ismerete, ’s 
mellyet a’ felületes szemlélő épen egyenes 
ellentétben vél a’ képzelő tehetséggel. Az 
i ró, ki ezt nagy mértékben nem bírja, nagy 
népszerűségre nem tarthat számot, bár mi 
hírre kapjon is különben. Hasonlítsuk csak 
együvé Scottot és Shelleyt, korunknak e’ 
képzeménydús két íróját. Az egyik legva
dabb röptében is a’ közértelmet nem ereszti el 
szém elöl, — némi rokonság van közte és 
legutolsó olvasója között; még pedig annál 
szorosabb a’ rokonság, minél terjedelmesebb 
a’ mű. Sőt mi még sokkal közelebb érezzük 
magunkat a’ szerzőhöz, midőn a’ bérez’ és 
rengeteg’ képeit tünteti felelőttünk, mint mi
dőn az őrházba kisérjük öt, vagy a’ szerel
mesek’ boldog magányába. De Shelley mint
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egy megvetni látszik a’ közértelmet. „Atha- 
nase“jéről csak homályos fogalmunk lehet, 
„Prometheusa“ nem költi fel sympatliiáinkat; 
minél nagyobbá lesz, annál népszerűtleneb
bé válik. — ’S igy, ha e’ vagy ama’ genius- 
ról halljuk, hogy érdemei illőleg nem mél
tatnak a’ sokaság által, az bizonyosan nem 
osztozott a’ sokaság’ érzelmeiben. Mert mi 
egyéb az emberismeret, mint az emberi érzel
mek’, veszélyek’, sajátságok’, szenvedelmek’ 
ismerete; érintsd ezeket, ’s figyelni fognak 
beszédedre, — fejleszd ki ezeket, ’s hallga
tókat szerzettéi magadnak.

Az alsóbb fokú irók között gyakran elég
séges belátást találhatni az emberi gyenge
ségekbe, — úgy, hogy néha meglepetünk 
egyes vonások által, de az egész csakugyan 
nincs tetszésünkre. Észrevételeik a’ leghe
lyesebbek, cliaractereik silányak. Áll ez né
ha nagyobb Írókról is. Staelné és Rousseau 
nagyok apliorismusokban, gyengék, ha vért 
és inakat kell kölcsönözni az eszmének. 
Staelné nem egy lielytt úgy szól, mint ki be 
van avatva az emberi szív’ mysteriumaiba; 
de midőn Corinna’ szerelmesének characterét 
rajzolja, lehetetlen vegyiilet áll elő erkölcsi 
vonásaiból. A’ kevély, érzékeny, nagylelkű 
angol, a’ bátor katona, ’s a’ félénk ember, 
olly férfiú, ki rabszolgája a’ szerelemnek, 
melly őt a’ világ’ megvetésére inti, ’s rab
szolgája a’ véleménynek, melly annak imád- 
tatását parancsolja, — ezen új, finom és 
6okárnyalatú charactert képzelte magának az 
iróné; ’s íme, mi hasonlatlan ehhez ama’ 
szívetlen, pityergő lord, kit ecsete alól ki
kerülni látunk.

Rousseauban lord Edouard’ minden mon
dása tele van szépséggel, tele néha mély
séggel i s ; de mind ezek után sem bírunk a’ 
szóló’ képével. A’ sententiák csupa lélek, 
a’ character merő agyag; nincs fényesebb mi 
a’ kitételeknél, nincs zsibbasztóbb mi a’ cha- 
racternél.

A’ komoly iró gyakran csak előadásá
nak szépségei ’s jeles észrevételek által kü
lönbözteti meg magát: a’ vidámabb iró jóval 
gyakrabban szövet és cliaracterek által. Mi
dőn Goldsmith hasonlatlan regényének min
den személyeivel ismertet meg bennünket, — 
midőn ezekkel nyári estve’ a’ küszöbnél 
ülünk, ’s a’ jó vikárnak dicséretes buzgal
mában a’ monogámiáért osztozunk, midőn egy

pillanatot vetünk a’ lugasba, ’s elmosolyo
dunk a’ víg Sophián, vagy Olivia’ bámulatá
ba merülünk, midőn e’ hallhatatlan beszély’ 
charactereire emlékezvén, annyi élő személy
ről emlékezünk, kikkel jártunk, keltünk, 
közlekedtünk, — akkor Goldsmith’ bölcséül), 
komolyabb társának „Rasselas“ében életnél
küli árnyképeket látunk, való mozgonyokat 
az erkölcstan’ eszméinek ’s jóhangzású plná- 
sisoknak elszavalására.

Ama’ szeretetreméltó önző — féljámbor, 
félbölcs, féicsapodár, félkomoly, a’ philoso- 
phiának ócsárlója, egy szóval, az utánoz- 
liatlan, ’s nem is utánoztatott Montaigne, 
egyenesen azt állítja, hogy f o l y t o n o s  vi
dámság a’ bölcseség’ tagadhatatlan jele, ’s 
hogy a’ bölcseség, azonkép, mint a’ holdfe
letti dolgok, mindig nyúgodt, fellegtelen és 
derült. Beszéli, miképen Demetrius , a’ nyelv
tudós, vidám és kényelmes beszélgetésben 
találván egy philosoplicsapatot a’ delphosi 
templomban, így szólította meg őket: „Kel
lemes társalkodástok, uraim-, ha nagyon nem 
csalatkozom, azt sejdítteti velem, hogy nem 
épen nagy tárgyról folyhat a’ beszélgetés.“ 
Mire válaszolt Heracleon : .Azoknak , kik örö
kös aggodalomban élnek, valljon egy 1-lel 
kell e írni b a l l o ’ futurumát vagy kettővel, 
van okuk borzas szemöldökkel nagy ünnepé
lyesen nézni a’ világra; ellenben természe
tes , hogy a’ való bölcseségről tanácskozók 
vígan néznek magok körül !£ — Ah, ezek 
csakugyan bölcsek voltak.

’S mind e’ mellett még is testalkatunk, 
’s épen nem a’ tanulás, tesz bennünket ko- 
molylyá vagy vidámmá, elevenné vagy né
mává.

Engeínet mi illet, én megvallom őszin
tén, hogy minden törekvéseimnek, ’s minden 
tanúság’ ellenére néha csakugyan elborulok, 
midőn a’ világ’ leczkéire emlékezem. Az em- 
beriséo-től, való, már csak keveset várok,ú
vagy épen semmit, ’s kész vagyok a’ bocsá
natra, lia sértenek, de ezen készség a’ meg
vetésből ered, ’s nem épen a’ legürvendete- 
sebb szerzemény. Jobb’ szeretném, ha meg- 
indúlni tudnék a’ gazság’hallására, mint haj
danában , midőn tűzre gyúltam az ellenség’ 
látására. s

A’ szerint, a’ hogy növekedik az em
berismeret, fokonként el-elborúl minden di
csőség. Már nem bízunk olly annyira abban, 

40*



316

mit valóságnak hittünk; összébb húzzuk kö
rünket , ’s a’ merész tettrekelés helyett, vesz
tésiünk inkább. A’ lábainknál elnyúló ten
dernek nincs olly révpartja, mellyet ne lát
tunk volna. Nagyravágyásunk már csak a’ 
szokásnál melegedik, nem az első hit’ tüzé- 
nél. Megeredtünk a’ pályán, visszavonúlni 
szégyen volna de látjuk, hogy nyomorú ju
talom vár a’ czélnál. Kérdezd a’ legöregebb, 
legelkopottabb kalandort, ’s ő szivének egy 
álmáról fog szólani, mellyet jobb’ szeret min
den esdett dicsőségnél, a’ boldog és derült 
visszavonultság’ álmáról talán , melly a’ gyer
mek’ szivéhez ereszkedett, ’s mellyet létesít
hetni nem fog soha. —

. S3.

NÉPDALOK.

MTI. Miit leány' gondja.
Kicsin a’ lány, nagy a’ gondja, 
Anyja kérdi, még sem mondja. 
Hanem mondja az anyjának, 
Mondja meg a’ galambjának.

Ha én kicsin leány volnék, 
Anyám előtt nem búsulnék,
Mert az anya bár milly kegyes , 
így szidna: mért vagy szerelmes?

De ha látna egy szép legény , 
Sóhajtanék : óh én szegény !
’S ő igy szólna: kis angyalom, 
Hej nekem is nagy a’ bajom!

í r .  *1’ b o r o s  v á n d o r .

Bort ittam én, boros vagyok, 
Haza mennék, de nem tudok, 
A’ ki tudja, mért nem mondja, 
Merre van az ország’ útja. *)

Leányt láttam ’s megszerettem, 
De a’ nyomát elvesztettem,
A’ ki látta, mért nem súgja, 
Hol lakik a’ szívem’ búbja.

*) Sém elly  újdivatú eredetiség-vadászoknak meg kell jegyezni, 
hogy ezen négy vors rég ismeretes '« a ' nép’ szájában él.

Piros csizmás lelkem húgom,
Kár volt futnod ollyan nagyon ?
Hisz én olly jó legény vagyok.
’S illy nyalkán csak ma ballagok.

Törjön el ez út’ kereke.
Süllyedjen el a’ feneke,
Ollyan hosszú, még is szoros ,
Alig fér el rajt’ egy boros.

S z i l á g y .

N a g y b á c s i  é s  n a g y n é n i .

(F o ly ta tás .)

Nem maradt e’ változás figyelem nélkül 
nagybácsi ’s Kenderessy barátom előtt is. Az 
első , kevésbbé ismeretes a’ fiatal szívek’ csel
fogásaival , familiáris nyavalyának nevezé 
bennem e’ magamba-vonulást; mert ő is alig 
közelíté meg, úgymond, a’ liarminczat, tüs
tént kezdé átlátni a’ világ’ haszontalanságát, 
’s magába vonult ’s nőtelen maradt. Lajos 
maga is benn lévén még koromban, epedö 
szerelmet sejte asszony-gyiilölésem’ álorczája 
alatt lappangani, ’s faggatni kezdett, ’s ki
ről egyébről, mint Julcsáról ? Hideg rész
vétlenségem- ’s egykedvű feleletimből most 
ismét más következtetést vont, ’s alispáné- 
kat hozá elő. Nekem unalmas volt hallani 
is asszonyról, azért ketté vágám e’ szavak
kal :

„Barátom, nekem egy sem kell; de nagy
bácsi és nagynéni Julcsát szánták nőmül,— 
hát elveszem!“ Lajos meghökkent.

.Igen, de úgy áldozat lehet a’ szegény 
leány, elmellőzve e’ hideg frigyért egy fér
je t, ki őt forrón ölelné, ’s kit ő is igen 
szeretne... .*

„Hisz ő engem szeret — ez elég! “
.Szereti? — kérdé elijedve Lajos — ’s 

honnét tudja ezt ön ?‘
„ídának írta, miként ő mindig csak azon 

iparkodik, hogy nekem tetszésemre lehessen, 
hisz ennél a’ szerelem sem több !“

„Perse , perse----!“ felelt, megtörölve
izzadt homlokát Lajos, ’s ez volt köztünk el
ső , ’s hálaisten ! utolsó beszéd leány
ról ! -

Két - három hónap múlt már, hogy én 
leánynyal még csak egy kis igécskét sem 
váltottam, ’s higyed, nyájas olvasó , hogy én 
ez idő alatt végetleniil boldog valék, sokkal
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boldogabb, mint ha máskor egyszerre hatnak 
liódolhaték; pedig- ez sem épen megvetendő 
éldeletl — ’S ím a’ körülményeket intéző sors 
úgy akará, hogy épen ez idő tájban tisztú- 
jitás liatároztassék megyénkben, ’s egyszerre 
megmozdult még a’ legaluszékonyabb is. A’ 
földmivelö elliagyá ekéjét, mesterember mű
helyét, ’s pártok gyűlének erre és arra fen
nen kiabálók a’ magyar szabadságot; míg 
szolgailag bókola bornak és erszénynek a’ 
megvesztegetett nép! Illyenkor egy idején 
rendelt mulatság, egy bőkezűleg adott ebéd, 
ritkán vétik el a’ kívánt hatást ez vagy amaz 
tisztviselőt megerősíteni, vagy még fülebb 
magasztalni székében. Babóti alispán isme- 
ré a’ világot ’s bár mindenben jeles volta köz
kedvességet szerze is neki hivatalában, ki 
állliata még is jót előtte, hogy egy fösvény
ségre vagy kevélységre magyarázott elmu
lasztása a’ népkegy-vadászatnak, széke ellen 
fondorkodókat nem támasztand, kik elvág
hatják előtte az utat, közjónak élhetni, a’ 
megyének szolgálhatni ? — Egy igen számos 
és tarka vendégekből álló társaságot hitt hát 
össze egy napon házához, hova természete
sen nagybácsi is velem együtt hivatalos va- 
la. — Én efféle mulatságokban semmi kedve
met sem leiéin, ’s kivált alispánékhoz menni 
épen nem kívántam, de mennem kellett, mert 
nagybácsi erővel be akart tolni jövő alkalom
mal valahova a’ megyei tisztség közé; pedig 
Babóti első alispán leend, ’s a’ főispán ő ex- 
cellentiájával igen jól van! — Engednem 
kellett, ki nem húzhatám magam’, ’s délben 
alispánékhoz mi is behajtatánk! Számos volt 
a’ társaság, ’s mind férfi, az alispánnét leá
nyostól kivéve, kik a’ nagy ebédlőben az el
ső asztalnál ültek, mert mellékszobákban is 
vala terítve biztosabb körök’ számára, vagy 
kik az első asztalnál asszony-szemek előtt 
feszeskedni nem akartak. — Egy illy asztal
hoz félrevonulni vala nekem is szándékom, 
de nagybácsi kikutatott ’s hogy a’ nagyságos 
asszony az ebédlőben már megjelent, erő
vel hurczolt elébe, hogy személyesen bemu
tathasson, mert első alkalommal ő otthonn nem 
volt ’s hogy én később Lajos’ segítségével az 
asszonyokhoz is bejutók, nagybácsi nem tu
dó. — Az alispánná már természeténél fogva 
kevély, fenhéjázó dáma, hozzám különösen 
nem akart simulni, most is egy hideg tekin
tet vala minden, mellyel fogadott, melly ídá-

nak lopva gyúladt hőbb pillantatát is elfagy- 
lalá. Nagybácsi’ elég hosszú liálálkodása’ 
daczára, én újra felforrtam, bánva elhagyott 
jó helyemet, de már későn, mert mindenütt 
elfoglalvák az asztalok ’s nekem akartalanul 
is az elsőnél kellett maradnom, nagybácsi’ 
különös megelégülésére ! Ülésünk úgy esék, 
hogy ída mellé Lajos , ’s én az alispán úr 
mellé jutottam. Ez némileg kedvem szerint 
történt, mert az alispán ollyan ember volt, 
ki másokat hamar magához tuda vonzani ’s 
én vele igen jól mulatók, — ’s ha többnyire 
velem beszélgetéseiből következést huzliatek, 
ő sem unta meg mellettem magát. Ebből az 
le tt, hogy én az egész asztal’ lármájában ke
vés részt vettem, ’s ídára is csak úgy esé- 
nek néha pillantásim akartalanul. — Elkez
dődtek az áldomás - ivások , ’s nekem juta a’ 
szerencse, kedves házi gazdánkat egy kis 
csinos alkalmi beszéddel elég hizelgőleg , de 
nem érdem nélkül’s nem túlságig — mint le
endő első alispánunkat — éltetni! Megle
petve volt általam, látszék hogy mit mond
tam igen ínyére volt mondva, ’s ő is viszon- 
köszöntését hozzám ’s nevemben az egész 
asztalhoz röviden, de igen helyesen adá elő. 
Nagybácsi, harmadik szomszédom, még beszé
dem’ közepén ránczigált, hogy a’ nagyságos 
asszonyt ’s házi kisasszonyt ki ne hagyjam , 
’s most újra lökődött, hogy ő nagysága’ egész
ségére is fognék poharat; de én ezt nem ér
téin, ’s megvallom egy kis kedvem telt benne 
a’ kevély dámával észrevéíetni, hogy akarva 
van elmellőzve. — A’ mellékszobák még egy
re harsogtak a’ sokliangu éljenektöl, ’s kö
zepette a’ lármának jött hozzánk egy, mint 
látszék, illyesben gyakorlottvendég, t,ele po
hárral ’s elkezdé olly torokkal, melly a’ jö
vő tisztujitásra annak, kinek nevét harso- 
gandja, elég vigasztalásul lehete: „Tekintetes, 
nemes, nemzetes és vitézlő ezt ’s ezt (én cse
kélységemet) mint kebelünkbeli új rokonun
kat, barátunkat, legközelébb pedig szíveink’ 
érzelminek liü tolmácsát — ennek ’s ennek a’ 
járásnak leendő főbíróját — az isten éltes
se !“ Megköszöném az alsó táblának e’ ki
tüntetését , melly hihetőleg az alispán ’s nagy
bácsi’ kedvekért történt ’s új szerencse-kivá- 
náSokat nyerék asztalunktól. ída is angyali 
mosolylyal inte felém ajkához vitt vizes po
harával — félve és tartózkodva, hogy ez egy 
pillanat elfelejtesse velem asszonygyűlölése.
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met; de az alispánná csak szemét sem liunyo- 
rítá. Kevélyen , mozdulatlan ü lt, kitűnve a’ 
többi részvevők közűi, mint valamelly ide
gen vallása egyházban , mellynek szokásival 
ismeretlen; ’s engem ez annyira köszöntött, 
hogy Idának is szíves köszöntését csak úgy 
félhidegen adliatáin vissza! — Az ekédnek 
délutáni öt óra felé — istené leg-yen a’ di
csőség- ! — csakug-yan vége le tt; de liisz’ 
nem csoda! itt az egész tisztujítás megtör
tént, kár gondolni lehet, hogy fele sem úgy 
ütött k i, mint elmondva volt. — A’ dámákat 
két három gavallér kekiséré az ekédlőhől, én 
hátramaradtam, kár nagykácsi ismét ránczi- 
gált hátul, hogy az alispánná’ kézcsókolásá- 
ra mennék ; de az egymást gátoló tisztelke- 
dők, kik a’ hennök lángoló pezsgőt egy illy 
kegyes kéz’ csókolásával akarák elnyomtat
ni, úgy is elvették előlem az utat, ha ked
vem lett volna is a’ vállalathoz. — Az alis
pán , nagykácsi és én maradánk egy kis kör
ken, ’s a’ szives házi gazda egész a’pirításig 
minden szépet monda felőlem az örülő öreg
nek , ’s igéié , hogy ha kedvem lenne a’ vár
megyét szolgálni, ö most bizonyosan hecsúsz
tat. Mi megköszönök kegyességét ’s fel- 
oszlánk a’ tökki vendégek között. — Az az 
egyoldalúsága a’ beszélgetésnek , melly itt 
ma kizárólag a’ jövő tiszujítással foglalatos- 
kodék, nekem unalmas kezde lenni, azért a’ 
sok evés’ rovására nagybácsinak főfájást pa
naszolva , kérém, eresztene haza ’s ö , testi 
jóllétemről is híven szorgoskodó, tüstént fo
gatott, ’s maga is elkísérést igéit, de a’ 
nagyságos asszonyhoz búcsúzni föl kelle még 
menni. Okát adók kora távoztunknak, ’s 
(da ennek hallására szemlátomást megdöb
bent, sőt maga a’ nagyságos asszony is ke
gyes volt saját finom colóniai vizét velem 
megszagoltatni, ’s én e’kegyéért, nagybácsi’ 
örömére, csakugyan kezet csókolván, el
hagyók a’ szobát ’s kevés idő múlva egész 
házat. —

Nagykácsi nem győzé eléggé dicsérni 
Idát ’s a’ nagyságos asszonyt: csak azt saj
nálta, hogy én ollyan kevélyen bántam ve
lők, holott ez ollyan ház, mellyel összeköt
tetésbe jőn i, kikeresett szerencse volna.

„Igen de Julcsa ...  ?“ szakasztám félbe 
a’ inármár alispáni mennyről ábrándozó nagy
bácsit.

,Igaz biz ez! monda kelletlenül — de

az Erzsók is (nagynéni) csak koholja más’ ro
vására a’ terveket, aztán ki tudja, nem liir- 
telenkedett-e ? — Hiszen félhez tudnám én 
adni Julcsát is! ’S hidd el öcsém, úri leány
ban olly szelíd, nyájas lelkes lényt mint Ida 
kisasszony — még nem láttam soha!‘ Szóval, 
hogy nagybácsi fülig szerelmes lett számom
ra Idába, az minden szavából kitetszett, csak 
nagynéni ’s a’ vele tett egyezés korlátolá. — 
Más nap még világosabban nyilvánitá gondol
kodását, mint következő beszédéből, melly 
alatt még pipája is kialudt, kitetszik:

„No már öcsém pedig hiúban! — így 
kezdé minden bevezetés nélkül szobámba jő
vén — már hiúban ! Ida kisasszonynak pár
ját én még nem láttam soha. Aztán öcsém !“
— most bizodalmasan közelített hozzám ’s 
fontos lassú hangon sugá — „én sok újságot 
is hallottam a’ tegnapi ebédről, te ott igen 
makranczos ficzkó valál, pedig jó szemmel 
néztek volna rád! Hozd helyre hibádat, tégy 
egy pár látogatást a’ nagyságos asszonynál, 
de kezet csókolj, mert azt szereti, ’s ha ezt 
a’ madarat megfoghatnék, akkor fütyülhet
nénk ám könnyen!“

,Igen , szabad ember mind ezt megtehet
né, de én kötve vagyok; hiszen jól tudja 
urambátyám maga, hogy Ju lcsa ....“

Alig mondám ki e’ nevet, nagybácsi már 
fejét vakará ’s mondá: „Igaz igaz! de hidd 
el öcsém, ez csupán nénéd’ munkája, ő pe
dig mindent ellenem szeret tenni!“ — És így 
volt ez még sokszor. Nagybácsi egyet for
dult , Julcsáról elfelejtkezett, ’s azonnal ked
ve "''nába merült alispánékról; de ha szólt, 
én csak Julcsát emlitém ’s ő meg volt fogva.
— Azt nem tagadhatom, hogy fejemben sze
get ne ütött volna, midőn mondá, hogy rám 
alispánéknál jó szemmel néztek volna, de hol 
vette ezt az öreg ? ő épen nem olly termé
szetű vala, ki újságokat maga szeretett vol
na koholni. Aliá! Lajos barátom volt nála 
reggel, de hát ennek mi czélja, az alispánék- 
hoz füződésemmel ? meg nem fogliatám, de 
titkon föltevém magamban, ha még egyszer 
alispánékkal összejövök, más irányt tűzni ki 
társalkodásomnak ; hiszen, hogy előttem 
csak az alispánná’ kevély, megvető módja 
volt gyűlöletes ’s elidegenítő , azt a’ nyájas 
olvasó bölcsen tudni fogja !

E’ szerelmi tusák közt feltűnt végre me
gyénk’ nagy napja — a’ tisztújitás! — Csa-
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iratonként tódult a’ nemesség Y** városka 
felé, liol a’ megye gyűléseit tartani szokta; 
’s minden párt a’ maga választottjának nevét 
apró zászlócskákon győzelmi ujongatások 
közt liurczolá ’s kiabáló. — Boldog isten! 
sohajtám ezeket látva , csak néhány száz em
ber is mennyire megoszlik véleményében ’s 
hány részre szakadoz mindig a’ magyar, ki
csinyben is , gúnyolva , gyűlölve másként 
gondolkodó rokonait! Maga a’ tisztujitás 
sokkal ismeretesb ünnep Ilonunkban, hogy- 
sem annak közelebbi leírásával untatnám az 
olvasót. Itt is csak úgy történt az meg, 
mint másutt. Fele rekedtségig kiabála a’ 
választóknak egyszerre több nevet, ’s utóbb, 
szavazásra kerülvén a’ dolog, a’ csendesebb 
párté lett a’ diadal. Nekünk csak annyit 
szükség itt tudnunk, hogy első alispán köz- 
felkiáltással csakugyan Babóti leve, ezen kí
vül Kenderessy Lajos tiszti főügyvédnek, 
Kullog esküdt ’s én, szolgalmaknak válasz- 
tatánk el. — Ez délután öt óráig mind meg
történt, ’s ekkor néhány csalt reményű ex- 
tisztviselő befogatva haza hajtatott, az új 
tiszti kar pedig, számos egyéb vendégekkel 
együtt, az új alispántól adandó fényes táncz- 
mulaíságra várva, a’ városban maradt. Nagy
bácsi majd magán kívül lett örömében sze
rencsés választatásomon,’s nem győze emlé
keztetni, hogy az esti mulatságban az al- 
ispánnénak sokszor kezet csókoljak, ’s ída 
kisasszonyt gyakran elvigyem tánczolni. Én 
Julcsával ismét elhallgattatám ugyan, de 
magamban föltevém, egy kis udvart még is 
csinálni alispánék körül! Az ünnep’ király
néja minden esetre ída volt, akármint *,ázi 
kisasszony, akár mint csakugyan legfénylőbb 
csillaga az esti mulatságnak. ’S ez annyira 
kitűnő is vala, hogy kevesen mertek a’ nyá
jas rózsa körül édelegni, néhányat az alis
pánná’ büszkén villogó szemei, másokat tán 
tulajdon csillagzataik tiltván a’ közeledéstől. 
A’ mulatságot én nyitám meg Idát karolva, 
ősi szokásként egy könnyű keringővei, ’s a’ 
leányon némi reszketést vevék észre. Táncz 
után vele sétáltam, nagybácsi az alispánné- 
val. Lassanként bátoraivá némi gyenge szem
rehányásokkal illete, (oh ez jó jel uraim! ) 
miért kerülöm én egy idő óta húzókat ? Én 
nyíltan megvallám, hogy mamája engem olly 
szemekkel néz, mellyekből láthatni, mennyi
re nem tűrhet közelében.... ’s e’ pillantat-

ban „ída!“ liangzék mögöttünk ’s a’ meg
döbbent leány egy fájdalmas pillantatot hagy
va hátra, engedelmeskedék anyjának, ki öt 
kendötevés’ ürügye alatt magával vivé! — 
Én csak bámultam, ’s nagybácsi is, ki egy
szerre mellettem termett — szinte bámult.

„Mi történt urambátyám?“ kérdém a’ 
most is egyre hiiledezőt.

,Öcsém — felelt — én most nagy bakot 
lőttem, de véletlen. Gondold csak ! ő nagy
ságával nyájas beszédbe eredünk egyről, 
másról, utóbb Julcsát kérdi, ’s hogy mikor 
leszen már kézfogója veled? Én nagynénéd- 
del, ’s örökös kifogásiddal tépelődve, ki- 
böffentém neki, hogy mához két hétre vár
juk őket Pestről ’s akkor a’ kézfogó is tüs
tént megleszen. Erre mérgesen ídát kiált ’s 
minket szépen itt hagya a’ faképnél. — Öcsém, 
ebből én azt húzom k i , hogy ída kisasszony 
neked még egres, ’s azt mondom magam is 
— ne ugrálj utána, jó lesz neked Julcsa, az, 
az én nevelésein, ’s tudod mi ez? az én ne
velésem!“ Nem tudtam, nevessek-e vagy 
boszonkodjam ? de más részről nyugodt levéfc, 
mert sejtéin az alispánné’ baját, csakhogy 
most meg’ már nagybácsira nem igen számol- 
haték többé. Legjobbnak látám sorsomra 
bízni a’ kifejlést ’s maradtam a’ régi úton, 
mint Julcsa’ mátkája!

Nagybácsi csakugyan megharagudott az 
alispánnéra, de otthon lassanként lecsillapult 
magában, annyira, hogy engem ismét unszo- 
la menni, nem ugyan a’ nagyságos asszony
hoz épen, de az első alispán úr’ tiszteletére, 
megköszönni pártfogását ’s mint új tisztvise
lő , magamat kegyeibe ajánlani. Az asszo
nyokról szót sem szólott. Én nem sokat ké- 
retéin magamat ’s egy délután átkocsiztam 
alispánéklioz. Az úr ’s asszonyság a’ szőlő
hegyre sétáltak, csak ída volt otthon, ki 
főfájás miatt velők nem mehetett. Bebocsát- 
tatám még is , mit alig reménylék, ’s láttam 
a’ kevés nappal előbb viruló leányt bánatfel- 
legtől nyomott fővel, sápadtan, kedvetlenül 
ülni asztalánál, de beléptemkor mindjárt olly 
kedvet erőltete, melly ezelőtt mindig tulaj
dona volt. Társalkodása most még is sokkal 
hidegebb, tartózkodóbb, mint eddig; csak 
közönös tárgyakról szólt, de végre még is 
előhozó Julcsát.

„Egy hét múlva várjuk“ mondám egy- 
kedvün.
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,Nem esik erejére, örömét annyira tit
kolni kérdé.

„Épen nem, vag-y lia io-en, csak annyi
ra, mint nacrysádnak esik most kedvet szín
leni !“

ída hallgatott, de egy, hár legszorgo- 
sahhan titkolt, fohász nem kerülhetné ki fi
gyelmemet ’s elijedtem, hogy a’ leányt meg
bántottam , mintegy gúnyolni látszván csen
des titkos bánatát.

.Kisasszony! íd a ! — mondám most ér
zéssel — tán balul érté szavaimat —“ ’s Hie
delemmel nyulék a’ drága kéz után engesz
telő csókomat rányomandó. Már rajta vala 
ajkam, épen most égne a’ forró csók — — ’s 
ő nagysága , az alispánná, nyitá be az ajtót, 
jégtekintetével minden hevét érzetimnek el- 
fagylaló. Bámulánk mindketten, mert ída 
eszméletlenül ült asztalánál, ’s utóbb eltö
kélve én kezdém a’ szót, tisztelő kézcsóko
mat bocsátva előre szószólóul:

„Nagyságod bámulja a’ sors’ különös já
tékát velem__ “

,Sors’ játékát ?“ szakasztá félbe jelentő- 
leg fél gúnynyal ő nagysága — „nem azt bá
mulom macskám, mert az efféle sorsjátékok 
ismerősek előttem: de leányom’ elvetemülé- 
se lepett meg__ ‘

ída felzokogva elhagyá a’ szobát.
„Istenért! nagyságos - asszony, huzza 

vissza rettenetes szavát, mellyel az ártatlant 
olly mélyen sebzé. Legyen meggyőződve, 
hogy engem kötelességem húzott ide az al
ispán úr’ kegyeit megköszönni, — ’s ha csak 
egy parányi Bűnt sejt is nagysád e’ történet 
alatt, az az én lelkemet terhelje, mert a’ 
kisasszony itt ártatlanul szenved!“

,Hiszen, ki emleget bünt?‘ mond kevéssé 
csillapulva az alispánná bátor nyilatkozáso
mon — ,én úgy vélem, ki házunkhoz jöhet, 
ki nyilván körünkben lehet, ’s ki férjemmel 
egy tisztikar’ tagja; a’ felől én bűnt csak ár
nyékolásán sem tehetek föl. Csak ez egy 
különös előttem, hogy szolgabiró úr kikiál
tott vőlegény, e’ napokban már menyasszo
nyát várja, hogy vele rövid időn örökre egye
süljön, ’s még is már két ízben olly jelenet

nek valék sors’ játékából tanúja, melly mát
kájának épen nem volna örvendetes, az én 
leányomat pedig ez által szóba hozhatja!‘ 

Ezen finom szúrásokkal ellenem fegy
verzett beszédre szólnom kelle, még pedig 
határozottan, nyíltságai, mint férfihoz illik: 

.Nagyságod olly váddal terhel engem, 
melly még be nem bizonyodott, ’s melly, ha 
legnagyobb — belőle tisztúlnom könnyű le- 
end. lm most kényszerítve vagyok magam 
igazolására kijelenteni nagysád előtt, hogy 
az én mátkaságo'm csupán nagynéném’ terve, 
mellynek betöltése vagy elmellőzése egyedül 
tőlem függ. Csak azt ne hozza nagyobb 
vádúl föl ellenem nagysád, a’ mit látott, 
csak azt ne, hogy ída kisasszonyban ideá
lomat föllelni merém ....!*

„Oh, igy az első vád alóli fölszabadu
lás ez utóbbit magától megsemmisíti —“ sza
kaszta félbe, igen kegyesen az alispánná, — 
„én felfüggesztem Ítéletemet szolgabiró úr fe
lől, ’s az idő majd mindkettőnket megta
nít, mit kelljen tenni? — Férjem — szobájá
ban van !“ Ezzel elhagyott, bizonytalanság
ban ugyan, de reményt is adva, hogy ha jó 
nak látja, kegyes is tud lenni ő nagysága. 
— Az alispán úrral igen jól végezék, ő örült, 
hogy tiszttársának ismerhet, a’ legliizelgőbb 
kifejezésekkel ajánlá mindennemű szolgála
tát ’s igy én könyiilt szívvel ’s legszebb re
ményekkel tölt kebellel kocsiztam Aissza 
nagybácsihoz.

(Vége a* jövő számban.)

Kovács F á k

G o n d o l a t o k .

Ki másnak homályt akar szemére v e tn i, tekint
sen elébb saját belsejébe, ha ott elég világosság van-e. 
Alkonyban az igen olvasható írás is olvashatatlan.

Midőn művészek természetet emlegetnek, min
dig alatta értik az eszmét, a’ nélkül, hogy világosan 
magok is észrevennék.

így járnak azok is, kik kizárólag a’ tapasztalást 
magasztalják ; nem gondolják meg, hogy a’ tapasztalás 
csak félig tapasztalás.

Ha az embereknek csak tizedrésze birna tűrhető 
észszel, akkor reménység lehetne, hogy a’ világon ész 
fog uralkodni.

Az A tbenaeumból hetenként k é tsz e r , úgymint csütörtökön és v a sá rn ap , je lenik meg egy egy ív ;  tá rsábó l, a ’ Figyelm ezőből, minden 
kedden egy ív. Második felévi ára a ' kettőnek Helyben k ihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 5 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tatott 
boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. —  VelinpéJdányok félévenként két fo rin ttal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Xyomatik Budán, a" magyar királyi egyetem’ betűivel.
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„A. lángész, mondják sokan, nem szorult 
törvényre ’s korlátra; az magra alkot müve
ket, mellyekkől mások szabályokat ’s tör
vényt vonhatnak el.“ Ez nem egészen á ll; 
mert ha a’ lángrész nem követ is mindig- má
soktól szabott’s kivált io-en aprólékos ’s rész
letes törvényeket; de bizonyosan követ oly- 
lyakat, mellyeket éles látással a’ természet-, 
élet- ’s művllágrbúl (fő helyet adva ezek köztt 
a’ mások által g-yiijtött tapasztalásoknak) 
szemelt ki magának; csakhogy a’ láng-észnél 
ezen törvények gyakran egyetlen egy merész 
körültekintés’ felfogásai, elméjében mintegy 
ineghonosulnak, annak részeivé válók; nála 
többnyire törvény és mű, mint a’ teremtés
ben , egyszerre születik, ’s új dologhoz ké
pest újra módosulva, ez amannak rendező 
szellemétől nem annyira szabályozva, mint 
inegililetve van A’ lángészt e’ felett az is 
bélyegezi, hogy míg más óvakodva lép, ne
hogy törvénybe ütközzék, ő szabadon ’s erő- 
tetlenül mozog a’ korlátok között, hasonló- 
lag a’ művész lejtőhöz, ki- bekötött szemmel

is könnyen ’s akadatlanúl eljárja tánczát a’ 
nélkül, hogy a’ körűle szabatosan kirakott 
tojások közül csak egyet is érintene. ’S ez 
már így is sokat jelent, de korán sem azt, 
hogy a’ lángész minden előzmények nélkül 
lett volna, a’ mi lön. A’ lángésznek szinte 
táplálatot kell vennie a’ kívüle álló dolgok
ból, kora’, nemzete’, köre’ szelleméből, ízlé
séből, divatjaiból, ’s írott, nem írott, de fenn 
álló szabályaiból azon műágnak, mellyben 
dolgozik; csak a’ törvények’ megválasztása, 
felfogása, ’s betöltése történik nála sajátul 
és sikeresebben, mint egyebeknél, ü gyor
sabban és könnyebben tanúi, mint egyebek, 
a’ tanultnak nagyobb hasznát veszi. Neki 
tehát szinte nem fölöslegesek a’ szabályok: 
ő tanulja, tudja, sőt ennél is többet, ő érzi 
azokat. \

De más felül ha már az ész is igen szép 
adomány a’ természettől, a’ lángésznek vala
mi felségesnek kell lennie. ’S ez (nem olly 
sünien mint neve bitoltatik) sok mostoha év 
után csak századokban terem. E’ szerint, ha 
egészen állana is, mit sokan a’ nem korlá
tozható lángészről tartanak, még igen sok 
jeles elme marad, melly a’ szabályokká szer- 
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készteti idegen tapasztalásokból tanulságot 
vehet, mellyekre annál inkább szüksége is 
vagyon, minél távolabb esik a’ ritka sze
rencsétől , szellemi tekintetben egy egész 
fejjel magasbnak lenni a’ többi embereknél. 
’S ez mondva legyen mindazoknak, kik Ho
ratius’ „múlta túlit fecit(£iie“je nélkül küny- 
nyen, fáradástalanúl, mintegy az ősiből gaz
dálkodván, akarnának édelegni ott, hol csak 
komoly, figyelmes tanulás, tartós ’s egy e- 
gész életet elfoglaló szorgalom után pihen
hetni meg. ’S ez bevezetésül a’ töredékhez 
talán nem egészen helyén kívüli, midőn szín
műről van szó, hol, ha valahol, annak ket
tős ’s azért könnyen téveszthető czélja miatt 
sokkal több gondosságra ’s erőgazdálkodás
ra, más felül nagyobb erő-kifejthetésre van 
szükség', mint a’ költészet’ egyéb ágaiban.

I. A’ dráma általában.
Soha nem kell feledni, hogy a’ dráma 

egyszersmind költői mü is ; mit ugyan mind
nyájan látszanak tudni, csak az nem, kinek 
legjobban kellene, a’ színköltő; ez gyakran 
megfeledkezik a’ dráma’ felsőbb tökélyeiről, 
’s erejét az alsóbb- de szembetűnőbbekre 
vesztegeti. **'r'

A’ dráma’ nemét a’ költészet’ faját a’ 
szín ( ez által a’ cselekvő élet’ ábrázolását 
értvén) teszi. Innen világos, hogy a’ szín
mű a’ költői műnek alá van rendelve; ’s míg 
a’ költői lélek nélkül alkotott színmüveket 
eltemeti az idő, maradandók azok, mellyek, 
ha bár nem felelnek is meg a’ dráma’ kivá- 
natainak, költői bel érték által tartalmasak; 
vagy más szavakkal: a’ nem megmarad, míg 
a’ nemtől igen elszakadott faj magát ön ere
jével fenntartani képtelen. Goethe’ Tassója 
becses marad, ha színre nem való is, míg 
sok zajütő színdarab első fellépésekor már 
arczán viseli a’ halál’ színeit. Ide járu l, 
hogy a’ költészet’ törvényei alól felszabadult 
színi hatás könnyen aljasodik, vagy elva
dul, hasonló lesz a’ pártatlan árhoz, melly 
ragad és iszapol, kártékonyságához képest 
kevés hasznot hajtó.

Azonban van becse a’ puszta színi ha
tásnak is. Ollyan ez, mint mindennapi ke
nyér, melly nélkül színházaink, ezen kicsi, 
központosított képmásai a’ roppant világnak, 
meg nem élhetnének.

’S ezen fölül valami lelkesítő ’s elraga

dó van a’ színi hatásban, mi gondolatokat, 
érzeményeket fejt ki magasabb ’s szilárdabb 
müvekre; minek bizonyságául szolgál, hogy 
soha még drámai literatura nem virágzott 
színház nélkül; ellenben hol színi élet van, 
jeles ’s részint nagy ’s remek müvek állot
tának elő. A’ színi előadás tudniillik azon 
álló törvényszék, melly rögtönös tapsaival 
és gáncsaival sorsot határoz a’ kiállított el
meművek fölött, azon iskola, hol az iró mind 
saját, mind idegen botlások ’s tökélyek után 
képezheti magát, ’s valami ritka vegyületil 
nyereséget vészén, tanulságot és lelkesedést 
egyszersmind, ha erő van benne; a’ közön
ség pedig örömest árnál híven ’s élénken áb
rázolt bajokon, mellyek nem őt nyomják, ’s 
nevet bohóságokat ’s fonák erkölcsöket, 
mellyeket szabad nem sajátjainak hinnie. A’ 
színi hatás tehát drámai dolgozatoknál sem
mi esetre nem olly hiú, vagy közönyös (in- 
differens) dolog, hogy azt megvetni, vagy 
kár ’s veszteség nélkül elmellőzni lehessen.

De mindezeknél főbb azon belső ok, 
hogy dráma, bármi nagy költői becs mellett 
is, színi hatás nélkül nem tökéletes mű ’s 
örökké vádolója marad az Írónak, hogy gon
datlan , vagy gyarló volt, költeményének 
nem illő testalkatot adni. Ugyanis kell va
lami különös oknak lenni arra , hogy tárgyat 
költő drámai alakba önteni, vagy is csupa 
beszélgetésekkel akarjon kimeríteni, ’s hogy 
— mi szinte nagy tekintetű dolog — lemond
jon minden egyéb költészeti formákról. Ezen 
különös ok pedig alig lehet egyéb, mint az , 
hogy a’ költő cselekvő embereket akar fel
léptetni, magokkal ’s egymással küzdőket, 
azon érzelmek’ ’s indulatok’ társaságában, 
melíyektől bizonyos körülmények között cse
lekvésre liatároztatának. A’ dráma’ emberei, 
művészeti értelemben, nem lehetnek liival- 
kodók: úgy kell fellépniük, mint kiknek sür- 
getös dolgok van, miért is heverő jelenetek, 
miilyen az érzelgés, puszta elmélet, okosko
dás, vagy czéltalan, szükségtelen, ’s hosszú 
elbeszélés, hibák, mellyeket kerülni kell. A’ 
költő tehát, ki ezen ok nélkül választá a’ 
drámai alakot, megtévedett választásában ’s 
műve’ kárára korlátozó magát ’s fosztá meg 
az alkalomtól, a’ költés’ más megfelelőbb ne
mében teljes ereje szerint kitűnhetni. Ha
sonlónak lehet mondani az illy tévedést ah
hoz, ha valaki lakházat templom’ idomában
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épít, melly emberekhez mért kisszerüségében 
nem eléggé méltó lak az istenek’, ren
deltetése szerint, ’s aránylag még is nagy 
szabása miatt nem illő ’s kéjelmes az embe
rek’ számára. Fenn "'maiad talán ’s bánuil- 
tatní foo* művészileg szép alakjaiban; de 
használtatni nem. Yagy egészen templom
nak kell vala épülnie, vagy úri palotának, 
hogy ne csak csodált mű legyen, hanem 
haszonvehető is. Akarom mondani, hogy 
némi prosai pontossággal kell arra ügyelni, 
hogy a’ dráma, midőn a’ költészet’ főbb sza
bályaihoz méretik, alkalmaztassék egyszers
mind az alsóbb ’s különösebb szabályokhoz 
is, ’s fajának ’s rendeltetésének megfelelő
ien színiható legyen.

Az eddig mondottakból kivehető, hogy 
drámában sem a’ belső becs nem elegendő 
magában, a’ színi hatás’ hiányával, még ke
vesebbé a’ színihatás belső becs nélkül, már 
csak azért sem, mert azvalódilag csak emez 
által tartatliatik fenn ’s emeltethetik művé
szeti tisztaságra. A’ belső becs ’s tartalom 
legyen azon forrás, inellyből a’ színi hatás 
ered. E’ kettő olly egybe forrott érdek, 
melly ha felbomlott, megszűnik a’ dráma: az 
Olső nélkül ugyanis prosai művé aljasodik, 
’s ezen idegen mezőn is, mint gyökerellen 
növény, mint nemétől messzeszakadt fa j, 
meg nem élhető, a’ második nélkül hiányos 
vagy inkább elhibázott költői mű marad. El 
lehet azonban választani szabályaikat, ’s én 
most a’ dráma’ külsejének szabályaiból leg
előbb azokat érintendem, mellyektöl legin
kább a’színi hatás függ, végezetre hagyván, 
a’ mit a’ színmű’ belsejéről mondliatónak gon
dolok.

Mondhatnám , mielőtt tovább megyek: 
„fungar vice cotis “ ; de a’ kérlelhetetlen idő 
ezt magától ki fogja mondani, ha így áll a’ 
dolog, ’s nem akarok gyanús kényeskedés
sel jogaiba vágni, ahhoz látva inkább, hogy 
mit részint ön botlásaimon, részint egyéb 
tapasztalásaimból okulva tanulságéi vevék, 
független töredékekben közöljem, liaszná- 
landót, kiegészítendőt, vagy végre megiga- 
zítandót mások’ szorgalmai által.

II. A’ d r á m a i  t á r g y .
— — —  Cui lecta po ten ter é r i t  rés ,
N ec facundia deseret lm uc, ncc lucidus ordo.

Igen sok függ a’ helyes választástól, kü
lönösen színműben, hol nem minden tárgy ,

legalább nem hasonló szerencsével képezhe
tő. Ki tárgyát erején fölül, vagy roszúl vá
lasztotta, olly nyűgöt vett magára, melly 
egész munka közben minden lépten nyomon 
csak gátlani fogja, ’s egyszersmind oka lesz 
temérdek botlásainak, mellyeket kikerülnie 
vagy épen nem, vagy csak igen nagy el
mével lehet. A’ roszúl választott tárgy sok 
anyagi bajt szerez .a’ színmű - írónak, 1-szÖr 
az elrendelésben, 2-szor a’részletes kidolgo
zásban ; de legnagyobbat 3-szor a’ részek’ 
harmonicus összeállításában, ’s mind ezen 
vesződés mellett alig fog annak olly kerek- 
dedséget adni, mellyet a’mű okvetetlen meg
kíván , hogy tökéletes egésznek mondathas
sák. Az illy bajosan rendelhető, dolgozha
tó ’s illeszthető tárgy el fogja vonni az irót 
a’főbb érdekektől, ’s nagy idő- ’s erő-vesz
teséggel többnyire az akadályok’ elhárításá
ban foglalkoztatni, ’s mintegy tagadólag tar
tani, a’ helyett, hogy minden tollvonással 
valódi haladást tehetne. E’ mellett érezvén 
az iró , hogy az egészet nem bírja, egyes 
részek által fog fényleni akarni, mellyek 
bármi jelesek legyenek is magokban véve , 
az egészet csak zavarják ’s annak gyarlósá
gaira élénkebben emlékeztetnek:

P urpureus , laté qui sp len d e a t, units e t  a lte r
A ssu itu r pannus.

Ellenben a’jól választott tárgy könnyen 
simul a’ művész’ keze alatt, ’s olly kútfő, 
mellyböl mind könnyebben, mind tisztább ’s 
összeliangzóbb gondolatokat lehet meríteni. 
Igen nagy könnyelműség tehát Írótól, ha 
tárgya’ választására a’ legnagyobb gondot 
nem fordítja.

De miilyennek kell tehát a’ tárgynak 
lennie , hogy azon a’ drámaköltő teljes ere
jét kitüntethesse ?

A’ tárgy gazdag legyen és érdekes, vagy 
érdekessé csinálható, azaz ollyan, melly e- 
lég anyagot ád akár cliaracterek’ kifejtésé
re, akár érdekes helyzetek’ szövésére, vagy 
együtt mindkettőre; továbbá, mit először 
kell vala említenünk, költőinek is kell a’ 
tárgynak lennie, és végre drámainak, azaz 
nem egymás mellett fekvő kész tettek’ bok
rának, vagy egyvelegének (noha e’ részben 
is érdekes mutatványokat lehet adni), ha
nem a’ characterekböl ’s viszonyokból kifej
lett ’s egymást érő cselekvések’ lialadatos 
( successivus) sorának. Szóval mindent ösz- 
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vevéve ollyannak, mellyből a’ dráma’ szabá
lyai szerint helyes és tökéletes művet le
hessen előállítani; tehát ne kicsin, ne sze
gfény, mellyet toldani, férczelni kelljen; ne 
kisszerű, silány; ne összefüggetlen, mi e- 
gésznek nem mondathatik.

Ez igen tagadólagos tannak még is az 
a’ haszna lehet, hogy a’ drámának egyéb 
törvényei ’s kivánatai világosbak lévén, ha 
látja a’ költő, hogy a’ tárgyat alkalmas me
sévé nem alakíthatja, vagy ha ez sikerült, 
azt jó l’s hatást igéröleg el nem rendelheti, 
vagy a’ kidolgozásra kopárnak gyanítja, 
és végre kopár- ’s meddősége miatt nem vi
heti a’ kívánt nagyságra , akkor inkább 
hagyjon fel vele; mert hiú munkától mene- 
kedik meg, ’s erejét másra fordíthatja.

Mind e’ mellett van tárgy, mellyről alig 
lehet előre ’s egész határozottsággal mon
dani , hogy nem drámai; mert nem áll-e az 
írónak hatalmában— a’főbb vonásokat meg
tartván — azt úgy rendelni, módosítani, hogy 
drámaivá legyen ? ’s igen sok tárgy van, hol 
ez lehetséges. így p. o. a’ szigeti ostrom nem 
drámai tárgy úgy mint Körner dolgozta; de 
azzá lehet ügyesebb kéz alatt, ’s oily szel
lemben, mint Aeschylus’ „Persák“ja , hol a’ 
költő, midőn honfiait akarja dicsőíteni, a’ 
peísák’ jajgatásait írja le. Biztosan tehát 
csak a’ költő’ módosításai után lehet némelly 
tárgyról elmondani, hogy az 'úgy, mint a’ 
költő felfogta ’s kivitte, nem drámai.

Azonban van tárgy , melly általában 
nem költői, ’s az illyen természetesen drá
mai sem lehet; példáúl: Zách Felicián’ leá
nya, Klára, ki egy királyné által testvére’ 
kezére játszatván, a’ legzordonabbúl foszta- 
tik meg lánykoszorújától, utóbb atyja’ bű
néért — sőt nem is bűnéért, mert bűn-e leá
nya’ meggyaláztatásáért boszút állani ? ■— em
lői kimetszetvén, lófarkon hurczoltatik. Ki 
lesz az iszonyú, ki ezen vad esetet, mellyet 
az emberiség’ emlékezetéből is ki kellene tö
rölni, még költészet által is kitüntetni alkal
masnak vélje? Hol lesz a’ költői igazság, 
melly a’ fellázadt érzelmeket illy vadságok 
felett megnyugtatni bírja?

Nem drámai tárgy, a’ fölebb mondottak 
szerint, még az ollyan is, melly nem elég 
nagyszerű és gazdag, hogy belőle egy na
gyobb rendű költemény készüljön. ’S e’pont 
az, mellyben a’ vigyáztalan iró gyakran üt

közik, niegcsalatva ’s elragadtatva valamelly 
fényes helye által a’ történetnek, azt tárgyúi 
veszi fel ’s a’ kidolgozás közben veszi észre 
kopárságát. Más részt tagadni nem lehet, 
hogy van tárgy, meliy első tekintetre már 
drámainak mutatkozik’s annak— minden mó
dosítás nélkül — mintegy teremtve van, ’s az 
illyen bizonyosan elsőséget érdemel.

Kérdés továbbá: költeni kell-e azt egé
szen, vagy inkább ismeretes kútfőből, mily- 
lyenek: a’ történetírás, epos, regény, mon
dák, regék stb, meríteni? A’ görög tragi- 
cusok mind ismeretes tárgyakat vettek fe l, 
’s pedig vagy mythosi-, vagy homerosiakat, 
vagy épen történeteket. Shakspear’ majd 
minden drámáinak tárgya vagy a’ történe
tekből , vagy regényből ’s balladákból van 
véve, ’s ez többé vagy kevesbbé áll egyéb 
jeles drámaírókról is. ’S már Horatius illy 
tanácsot adott: ,

Ilectius iliacum carm en deducts in  ac tu s ,
Quamsi proferres igno ta , indictaquo primus.

’S ezen, a’ tan által is jóvá hagyott, sőt 
ajánlt, szokásnak mélyebb alapja van. Mely- 
lyikiink nem óhajtaná a’ múlt idők’ jeleseit 
csak egy pillanatra is feltámadva látni? A’ 
szent könyv’ ’s Homeros’ ’s a’ távol földrészek’ 
embereitől kezdve korunk- és körünkig any- 
nyi dicső, annyi nevezetes é lt, kiket mi pil
lanat’ és pont’ lekötött fiai nem látánk, nem 
ismerénk. Mit nem adnánk érte, ha csak 
őseink’ jelesbjeit, kik jó ’s bal szerencsében 
lelki erő ’s hatás által tiszteletünkre, rész
vételünkre , vagy bámulatunkra méltókká let
tének, léptetné is fel valaki előttünk, azok
nak társaságában, ’s velők ellentételül, kik 
haragunkat vagy utálatunkat érdemlik? A’ 
harczaiban nagy haragú, honn szelíd Ete
lé t, a’világon átrohanó avarokat, a’ honszer- 
zö Árpádot, az egész seregnél egy fejjel 
magasabb szent és vitéz királyt, a’ koránál 
századokkal belesebb józan Kálmánt, Zrí
nyieket és Hunyadiakat, a’ Garák’ konok fa
já t, ’s hogy az elhallgatottak helyett csak 
egyet említsek, az akaratos, de vitéz, bölcs, 
igazságos, méltán dicsőített Mátyást? ’s írn 
a’ színmű, a’ játékszín, ha ezen vágyakat ki 
nem elégíti is teljesen, legalább kárpátot 
nyújt értté. Fellépnek a’ századok’ elham
vadt fiai, a’ távolok’ emberei, ’s mi feszült 
figyelem, várakozás, mennyi érdek függ meg- 
jelenésökön; ’s ha a’ várt nagyok, jelesek
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helyett, törpe és silány, való kép helyett 
köd-alak szállong- el előttünk, az nem egé
szen a’ dolog’ mivoltában fekszik ; az a’ szín
mű’ ’s előadás’ visszásságaiból keletkezik. 
Caesar és Brutus, ’s a’ nagyszerű Coriolán, 
Shakspear’ mesteri keze után, mindig mél
tók a’ legkomolyabb bölcstől is megtekintet
ni , ha híven adatnak.

De nem csak a’ történet’ hősei érdemlik 
ezen elsőséget, hanem mindazok, kiket a’ 
remek költemények, népregék és mondák 
személyesítének és alkottanak a’ természet’ 
örök törvényei szerint; ezek szinte tulajdo
nainkká, emlékezetünk’ világa’ lakóivá let
tek , ’s midőn mint cselekvők léptek fel, fel
ébresztik kíváncsiságunkat, lekötik ismeret
ségük által figyelmünket.

’S mindezen individuumok, mellyek hi
tünk , tudományunk, ismereteink után emlé
kezetünkben honosulva vannak, úgy állanak 
az egészen költött színmű’ embereihez, mint 
a’ történet a’ jövendöléshez, az ismeretes 
múlt a’ nem ismert jövendőhöz, mint aman
nak élesen ’s határozott vonalokkal kijelelt 
alakjai ennek bizonytalan, árnyék gyanánt 
lengő lényeihez ; mint egy ismert társaság’ 
tagjai, kiknek körébe bizodalommal lépünk, 
’s már előre számot tartunk azon elmés, ne
mes , szép , bölcs, vagy megfordítva furcsa, 
fonák, nevetséges ötletek ’s elmélkedésekre, 
mellyekről egyik vagy másik nevezetes , —- 
egy idegen társasághoz képest, mellynek 
ismeretlen tagjaihoz némi tartózkodással ’s 
csak fél bizodalommal közeledünk. ’S ez u- 
tóbbiak (a’ költött színmű’ emberei) csak ak
kor foglalhatnak helyet amazok (az ismere
tes cliaracterek) között, ha szabályszerű, 
művészileg természetes alkatjoknál fogva idő
vel hozzájokhasonlóvá lesznek, vagy is, meg
szűnnek lenni, míg újságok által voltának, 
ismeretlenek.

De más nyereség is jár az ismeretes 
személyek’ felvételével. Itt a’ szerző bizo
nyos alapot talál, mellyre müvét építheti, is
mert, meghatározott vonásokat, mellyek sze
rint embereit ■ biztosan alakíthatja, sokkal 
biztosabban, mint, ha azokat egészen magá
nak kell teremtenie, hol igen nehéz a’ sze
mély’ egységét, cliaracterek’ következetessé
gét meg és fenntartani. ’S e’ fölött megkí
mélheti mind azon erőt, mellyet új emberei’ 
ismertető felléptetésére fordít; ’s azon he

lyet, mit ezekre áldoznia kell, sokkal sike
resebb ’s czélrahatúbb dolgokkal töltheti be.

'S így midőn egy felül kevesebb botlás
nak van kitéve, más felül helyet ’s erőt nem 
kénytelen elvesztegetni müvének kárával.

Mindezzel azonban korán sincs az mond
va, mintha épen nem volna érdem költött 
tárgyat ’s új embereket előállítani. Bizo
nyosan érdem , ha sikerült; de épen , mivel 
bajosan sikerűi, ’s ezen siker mellett is más 
nagyobb hatású dolgok áldoztatnak fel, igen 
könnyen magyarázható, miért nem vadász
ták az ó és újabb kor’ költői ezen feltalálói 
érdem’ dicsőségét, sokkal magasabb, ’s drá
maibb ’s többet Ígérő tökélyeket látván ma
gok előtt, mellyekre törjenek. *)

Az olvasó észre fogta venni, hogy itt 
leginkább a’ komoly színműről van szó, mert 
a’ víg csak hamar (m ára’ régiebb időben) 
kiszoríttatott az élet’ mezejéről, inkább tűr
vén az emberek nagy őseik’ balszerencséjét 
és bűneit színre állíttatni, mint önnön ap
róbb, de furcsa ’s nevetséges hibáikat. Az
óta Thalia csak bűnosztályok’ képviselőit ’s 
személyesített gyarlóságokat láttat a’ szín
padon ; de nem ritkán olly híven másoltakat, 
hogy nevezetlenűl is rá akadunk eredetiökre.

(F o ly ta tása m áskor.)
V'öriismarty*

Nagybácsi és nagynéni.

(Vég o.)
Uram ne vígy a’ kísérteibe! udvarunkon 

pesti hintó állott miié haza értem; czifra 
inas, idegen szobalyány futostak szobáinkon 
keresztül kasúl; hová leszek? nagynéni meg
hozta az ígért mátkát, ’s én épen most mon
dók le róla alispánéknál! — Nagybácsi is
mét vasárnapi attilájában pipázgata, ugyan

*) Legújabban, vaktában és tudatlanul, vagy 
tán gonosz szándékkal is, sokat bölcselke- 
dének az eredetiségről, ’s az itt felhozott 
kölcsönözés szinte ütközik egyikébe hit
ágazataiknak. De mi legyen ez végre? 
Van egy lap, mellyre a’ világ történeteit, 
tapasztalásait, ismereteit’s tudományát ko
ronként följegyzi, ’s ezt ők tisztára akar
ják törleni, hogy saját bolxó ötleteiket ’s 
beteg álmaikat mázolják fel reá. .Tó sze
rencsét , törpék, a’ nagy comoediálioz ! — 
Vagy egyedárúsok akarnak ezen jó urak 
lenni az utánazásban ’s gondolat-orzásban, 
’s hadi cselül a’ világ’ szemeit mások’ gyar
lóságaira akarnák fordítani , hogy saját 
csíneik és cseneik észre ne vétessenek?
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azon széken, mellyen két évvel előbb minket 
fogadott, de még sokkal komoratok, gondol
kodótok volt most, mint akkor.

„No megjött nagynénéd!“ monda egy
hangúlag, mi sok örömet égen nem liagya 
sejteni.

,És Julcsa?“ kérdém.
Néhányszor némán megrázogatta fejét 

nagybácsi, míg nagy nehezen ezen szavak 
törtek ki belőle:

„Ő az én nevelésem volt, öcsém; de 
kárhozat lebeg a’ nagy városok felett. Nézd 
meg, mivé tette két év tizenkét évi szorgal
mamat!“ Sajnálnom kelle szegény nagybá
csit , mert szavaiban mély bánat Ult, ’s kese
rű elfogótlás szorítá mellét azoknak kimon
dásánál. Szólni nem mertem, csak vártam 
nem, égen dobogó szívvel, de még is némi 
feszültséggel a’ jövendő mátkát. Nyílt az 
ajtó, ’s én nagynéni’ karjaiban voltam. Illy 
varázs hatása volt az első nevelésnek! Én 
jól átláttam a’hibákat, mellyekkel nagynéni 
gyermekségem óta ellialmoza; még is meg
látván őt, mintegy tündér-erő öntudat nélkül 
ragadt keblére, ’s ő kimondhatlanúl örüle 
szíves fogadtatásán. Mellette állt egy eleven 
divatkég a’ farsangi maszk-világból , nevet
séges liajlongásokkal, mesterséges üdvözle
teket retoegve majd franczia, majd angol 
nyelven, úgy hogy nagybácsi keseredve for
dult el, öreg szemeiben csillogó egygár ké
nyei letörölni, ’s én a’ meglegetés miatt né
mán bámulám végig a’ nevetséges alakot, 
mert az Julcsa volt, lehetőségig kiforgatva 
természeti lényéből ’s gonosz kezekkel ne
mének ’s éveinek carricaturájává változtatva. 
,,Ez az én nevelésem ! “• mond félsúgva hoz
zám fájdalmas hangon szegény nagybácsi,’s 
elhagyá szótalan a’ szobát, mellyben inkább 
kogorsóját látta volna, mint ez elbüvölését 
kedves nevendékének. — Julcsa egygár év 
alatt előttem is csakugyan nevetséges alakot 
válta. Már öltözete túlzó, beszéde mester
séges , üres és affectált, ’s az egész egy va
lódi vad kége volt az előbbi szelíd jó leány
nak. Meg nem foghattam e’ változást, de 
nagynéninek hatalmas befolyásának kellett 
nevendékeire lenni, hogy illy változást már 
egy kifejlett ’s mint látszott , józan itéletü 
leányon, nagybácsi’ nevelésén, tuda gono
széi véghezvinni. „Nos, Etienne ! hogy tet
szik Zsiili?“ kérdé, büszkén nevendékére,

nagynéni. Ahá! tehát nem István és Julcsa 
többé? gondolám, ’s nagynéninek felelet he
lyett kezet csúkolék, valami kogott szégsé- 
get hazudva Zsiili kisasszonyra — mért ? ma
gam sem tudom. Magam beszélek vele, gon
dolám , tán jobban kikémlelhetem úgy ez uj- 
donúj divat-mátkát, ’s sétálni kértem Julcsát, 
vagy most márZsülit, ugyan azon útra, mely- 
lyen én vele kértére először sétáltam. ’S tán 
eljött? Oh nem! gúnymosolylyal végig gil
lanta, hogy illyesmit csak kérni is merész
lek, ’s elkezde nagynénivel holmi gesti dol
gokról fecsegni. Ez felette jól megy, gon
dolám , de illedelemből ’s csugán ezért, ve
lők maradtam. Ez alatt vendégek érkeztek, 
égen azok, kik első estémen nagybácsinál 
itt voltak, csakhogy az esküdt úr most mint 
szolgátoké, ’s Kenderessy Lajos mint tiszti 
fő ügyvéd, egy kicsit hosszabb bugyogóban, 
mint akkor volt. Hálaisten’! soliajtám ma
gamban , ezek tán megszabadítanak a’ go
nosztól ; ’s szolgátoké úr csakugyan bátrabb
nak mutatkozék most, mint esküdt korában, 
mert hozzánk jö tt , Zsüli kisasszonyt gesti 
újságért megkérdé, ’s nagynéninek kezet csó
kolt. Azonban, mint gondolni lehet, sokra 
nem mehetvén velők, kedvét veszté, ’s egy
szer csak eltűnt a’ szobából. Okosabb volt 
a’ tiszti fő ügyvéd; mert francziául kezdte, 
’s mindig nagynénivel beszélt ugyan, de an
nál huzamosabban legelteté szemeit a’ kis
asszonyon. Én szóhoz sem jöheték köztök, 
’s úgy tettem mint Kullog collega, kilogódz- 
tam a’ szobából. -- Égen akkor mentem a’ 
férfiakhoz, midőn az öreg táblátoké úr nagy 
fontossággal kezdé beszédét nagybácsihoz, 
melly szerencsére olly hosszú bevezetéssel 
bírt, hogy a’ mátkától megfutamodott colle- 
gának még ideje volt addig ránczigálni ag- 
ja ’ kabátját, míg az magára a’ dologra, hi
hetőleg a’ leánykérésre, jött volna; ’s így, 
a’ nélkül, hogy elejéből valamit értettünk 
volna a’ czifra kezdetű beszédnek, vége oda 
ment ki, hogy igen örömest részesülnének 
ugyan a’ szerencsében egy estét nálunk töl
teni ; de—  de —  (ez általmenetel, mint gon
dolhatni, nem volt minden akadozás nélkül) 
—  de ezúttal engedelmet kérnek, mert va
csorára ide ’s ide várják, csak egy ugrásra 
kívánt betérni. Ez alatt a’ collega már ki is 
kiáltott kocsisának, hogy fogjon, ’s egy óra
negyed alig került belé, mi nagybácsival
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magunk marailánk a’ szukában. „Most már 
ez egy reményem is füstbe ment, öcséin! — 
monda fájdalommal nagybácsi. — Azt gon
doltán’, majd csak megszabadítanak attól a’ 
franczia lyánytól, ’s íin mennyire elijedtek 
tőle, még csak hálásra sem maradtak.“ És 
csakugyan tökéletes czélja volt a’ táblaimé 
úrnak megkérni fia’ számára a’ leányt; de 
mint látók, a’ vőlegény addig ránczigálá 
apját , míg az másra csavarván a’ beszédet, 
szándékát szóba sem hozta. „Már most, ö- 
csém, akármit teszesz vele, rád marad a’ 
leány — folytatá töprenkedve nagybácsi — 
mert ládd, nénédnek én írtam a’ múlt héten, 
hogy csak jőjön, te már szolgabíró vagy, 
ne halogassuk tovább egybekelésteket. Hej, 
csak alispánékkal ne történt volna az, a’mi 
történt...!  “

.Lehet azon segíteni, kedves nagybácsi! ‘
„Igen, de Julcsá nyakunkon van , annak 

félhez kell menni, mert magam hívtam őket.“ 
’S most megfordult viszonyban áliánk nagy
bácsival, mert ha én valamit alispánéinál 
előhozék, tüstént ott volt ő Julcsájával, ’s 
mint én előbb őt, úgy ő most engem hall
gattatott el vele. Bíztata aztán, hogy majd 
itt falun, köztünk helyrehozzuk tán a’ hibát, 
’s én ismét sorsomra bíztam magamat. — É- 
jem nyugtalan volt, mert szabadulni vágy
tam a’ gonosztól, ’s nagybácsi minden iitat 
elvága előttem; ő tán még gonoszabból nyu
godott, mert nagynéni azt igéré este, hogy 
ezentúl köztünk fog lakni. Jókor reggel sza
badra siettem, hogy fejem kiszellőzzék, ’s 
összejárván a’ kertet, egy padra telepedtem 
gondolatokba merülve. Ennek háta megett 
vonult el a’ fő sétáló, mellyről az itt ülő", a’ 
sűrűn nőtt szőlőlevelek miatt észre nem vé- 
tetlieték. Most lépteket hallok, ’s kik jőnek, 
ugyan eltalálná-e a’ nyájas olvasó ? Julcsa 
és Lajos, a’ tiszti fő ügyvéd, mint szavokról 
rájok ismerék. De hát még a’ mit beszél
tek? !

„Úgy-e jól vivém szerepemet? — mond 
Julcsa — ’s ebből még nagynéni sem gyanít 
semmit.“

,Igen jól, úgy, miként csak az én Jnl- 
csám teheti azt, a’ mihez fog. De szép is 
volt látni, mint vonultak vissza a’ kérők, 
Kullog csak vacsorán sem mert ott maradni, 
’s a’szolgabiró úrnak sem látszik semmi ked
ve is tovább vitatni a’ dolgot.*

„Felette örülök, hogy ennyire megvál
tozott, csak nagybácsit sajnálom kínozni; de 
hisz nem tart soká, ’s ha álarczom’ levetem, 
ő ismét szeretni fogja bennem ön-nevelését.“ 
Most tovább mentek ’s nem hallhatóin miről 
szóltak. Természetesen most minden világos 
lön előttem, ’s csodálám, mennyire lig-yel- 
nietlen valék mindeddig, hogy Lajos’ szerel
mét nem gyaníthatám. " Most eszmélék visz- 
sza, mért pirult el Julcsa, midőn Lajos’ ko
csiút meglátta, ’s én a’ vendégek felől kér
dezőm ; most tudám már miért hogy Lajos is 
olíy melegen fogá alispánéknál ügyemet pár

tól, ’s mért tévé figyelmessé nagybácsit is 
Idára, az alispáni menyre. Minden jól van, 
gondolám, ’s fölugorva padomról, dúdolva 
lejték szobámba. — Reggelizés után, mint 
semmit sem sejtő , köriilsátorozám Jnlcsát, 
’s várj leány, njegizzasztalak ma! föltevém 
magamban, a’ cselért, mellyel így megzavar
tad házunkat. Kertbe menőnk ’s én Julcsá- 
val együtt hátra maradtam a’ többitől. Most 
kezdém szerelmi hévvel:

„Kedves húgom, most már egészen e- 
nyéin vagy!“ — Julcsa elijedt, én folytatóm: 
„Soha illegnem hálálhatom nagynéninek, hogy 
téged jövendő nőmül illy illően elkészítő. 
Én sem valék itt munkálatiam Nagybácsi’ 
bizodalmát színlett változásommal egészen 
megnyerém, te nagynéni’ kegyét bírod, ’s 
így" mindenik előtt kedvesek leendiink. ’S mi 
magunk? oh ha látnád szívemet, kedves hú
gom, mint tombol örömében keblemben, hogy 
téged megnyerlietélek, hogy most már illy 
kedves harmónia csatolja szorosabban össze 
lényünket. Julcsa! érzed-e ezt úgy, miként 
én érzem?“ — Julcsa elsáppadt, hőség és 
fagy váltogaták magokat arczán, de nem 
szólhatott. Én folytatóm: „Engedj meg, drá
ga lélek, hideg visszatartásomért eddig, ti
tokban vizsgálóm erényidet ’s bámulám ra
gyogó tulaj donidat; de most jer, nyilvánítsuk 
nagybácsi ’s néni előtt szívünk’ érzelit, ne 
késsünk tovább az édenbe lépni, hova sorsunk 
által híva vagyunk! “ ’S most erősebben ra- 
gadámjneg a’ reszkető leányt, hogy az öre
geket utolérjük. Ő léptenként inkább vona
kodott, ’s utóbb látván, hogy erőmnek en
gednie kell, ’s az előttünk sétálókat már-már 
beérjük, nem tűrhető tovább, ’s kitörének 
lelki kínjai. ,Kedves bácsi...!* evvel borult 
sírva nyakamba.

„Nos — talán__ ta lán ....? “
, Én nem viszonozhatom érzelmeit, vise

letéin csupa tettetés, hogy— bácsi —  engem 
—  ne szeressen!*

Én bámulást színlék, és komolyan hall
gattam ; a’ leány még most is karjaimon resz
ketett. „Ha így van — mondám végre hide
gebben — annál jobb, most már hát igazán 
szeretlek, kedves húgom,’s megvallom, az én 
mostani viseletem is csupa tettetés volt, hogy 
kitanuljam szívedet. És ezt változatlannak 
találtam a’ nagyváros’ csábjai közt i s , ’smél- 
tócak arra, hogy egy hű mással boldogít- 
tassék. Most jer, felfedem a’ valót nagy
bácsi előtt.“

Elértük őket. Julcsa erősen belém ka
paszkodott, mert remegő inai meg akarák 
tőle szolgálatokat tagadni, szólni nem tu
dott, mert elfojtott zokogás köté le nyelvét. 
Én vele nagybácsi’ elébe állottam ’s kezdém 
ünnepélyesen : „Kedves urambátyám ! ím itt 
hozom a’ megtért juhocskát, ki valóban mél
tó hogy nevelésének vallja. Ő megcsalt mind
nyájunkat, előbbi viselete tettetés volt, de 
én közelebbről kikémlelvén szívét, azt a’ ré
ginek találtam változatlanéi, miilyenné azt
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keilves nrambátyáin képezni szíves volt. Az
ért adja most áldását egy szerető párra.“ — 
Itt Lajos elhalványult, nagybácsi pedig mind 
inkább derült, én folytatám: „Mint kérő ál
lok most i t t“. — Lajost nem bírák lábai, egy 
almafálioz támaszkodott, Julcsa zokogva nagy
bácsi’ keblére dőlt, én folytatám: „tegyen 
boldoggá két egymást szerető szívet, áldja 
meg gyermekeit, Julcsát és —  Lajost! “ — 
Köz bámulat fogá el a’ kis csoportot, ’s da
rabig a’ nagy meglepetés miatt szóhoz nem 
tuda jőni fegyik is. Végre az ürömében kábu
ló ügyvéd az almafától nagybácsi’elébe tánto
rog, de egész ékesszólását kimenté e’ két 
szó: „Domine spectabilis! “ Julcsa sem volt 
szerencsésebb szónok, ő is csak ezt rebeghe- 
té: „Kedves édes jó nagybácsi!“ — Nagy
néni’ ámultának, meglepetésének ’s meg nem 
foghatásának jeleit többféle nyelven nyilvá- 
nítá, de csak töredékben. Nagybácsi liatá- 
rozatlanúl állott, ’s én ezt látván, fülébe sú- 
gám: „Urambátyám, ha most engedni fog, 
Ida kisasszony bizonyosan az enyém.“ A’kí
vánt hatás nem hibázott. Összecsókolá Jul
csát, kedves nevelését, végig nézé Lajost, 
előbb is , de kivált mióta tiszti főügyvéd, 
kegyenczét; végre nagy nehezen kitört be
lőle is az indulat: „ím vedd, öcsém Lajos, 
csak előttem francziául ne beszéljetek; légy, 
Julcsa, főügyvédné, de a’ tegnapi ruhádat 
add el valami zsidónak.“ A’ boldog pár ke
zeit csókolá a’jó öregnek, aztán nekem jöt
tek, hogy szinte csókba fúlaszszanak nagylel
kűségemért ; de egy sötét kép álla itt villo
gó szemekkel, ’s ehhez közelíteni egyik sem 
mert. Nekem kelle szószólónak lenni, ’s sze
rencséje Lajosnak, hogy francziául tudott, 
*s hogy én pipás és sarkantyús lettem, mert 
különben e’ kelletlen egyezését sem nyerte 
volna meg nagynéninek, mit most nagynelie- 
zen még is kicsikarhatánk belőle. Nagybá
csi ezekkel végezve látván dolgát, örüm-mo- 
solylyal sugá fülembe: „Aztán mikor men
jünk alispánéklioz ? “ ’S ebben a’ pillanatban 
jára udvarunkra egy négylovas hintó, mely- 
lyet tüstént alispánékénak ismerénl>. — ők 
Kullogéktól, kik szorultságból tegnap ott hál
tak, tudták meg Julcsa’ hazajöttét, ’s ída a- 
lig várá a’ pillantatot, őt ölelhetni. — Én e- 
lejükbe futottam, a’ nagyságos asszonynak 
kezet csókolva, lesegítém őket a’ kocsiból, 
hogy Idának egy meleg kézszorítással elője
lét adhassam a’ ránk váró boldogságnak. — 
A’ két barátné öröm-sikoltással omlék egy
másnak karjába, ’s Julcsa az első szívzaj’ 
csillapultával szemérmesen mutatá be Lajost, 
mint mátkáját. ída is elpirult, ’s mintegy 
elijedni látszék az előérzeten, melly neki "is 
hasonló sorsot jósola. Az alispánné’ arczát 
illy derülten még nem láiáin, ’s a’ magasabb 
tonus, melly az ő körét mindenütt kitiinteté, 
nagynénit némileg hozzá közelíté. Úgy lát
szék, ők megtetszének egymásnak. Nagy
bácsi pedig szokott egyenességével, kezet

csókolva az alispánnénak, — ’s ez igen nagy 
jel! — kezdé ismét minden bevezetés nélkül: 
„Épen jókor jött nagyságod.egy párt már ősz- 
szeadtunk, még egy fél van itt — rám mutat
v a ,— adja hozzá nagysád felét, hadd legyen 
ez is egész!“ Az alispánné mosolygott,nagy
néni is derülni kezde, de ída Julcsával meg
szökött. „Az igaz — folytató nagybácsi — 
helye az illyesnek nem épen itt volna ; de az 
én szívem ma olly lele van, hogy a’ szobá
ba sem vihetném a’ nélkül, hogy ki ne locs- 
csanjon. Méltóztassék kegyes feleletére nagy
ságod, szalma-e vagy széna?“ Illy leány
kérést nem igen hallott, úgy hiszem, a’ nyá
jas olvasó, de nagybácsihoz épen ez illett, 
’s tőle sokat jó névén leliete venni, mi más’ 

. szájából talán fonákul jőne ki. Én is oda já
rulék most szemérmesen, de férfias hódolat
tal , az alispánnélioz, bár még magam előtt 
is váratlan volt nagybácsinak e’ hirtelen el- 
tökélése; de nagybácsi belevitt, ki kelle 
iparkodnom. Ő nagysága kegyesen megszo
rító kezemet, ’s nyájas mosolygással leányán 
ra hivatkozott, kinek szabad választás van 
engedve szíve’ dolgában. — Hiában bujkált 
most előttem lúgosról lúgosra a’ gerle pár, 
kézre kerítém utóbb, kivallatám a’ barátné- 
ja’ példáján bátoraiéból végre a’ kedves igen-1 
’s holnapot határoztuk az alispán úrral is szó
lam. Ő szívesen fogadott vejének, mint gon- 
dolliatám, ’s ídát, nagybácsinak teljes örö
mére , azon napon , mellyen Julcsa is Lajos
sal egyesült, nőmül öleiéin. —

’S e’ szerint, mivel mindent a’ legjavá
nál legjobb félbehagyni, történetemnek is itt 
Volna legillőbb vége ; de még két dologról 
kell türelmes olvasómat felvilágosítanom:t.!. 
mért akará nagynéni olly erővel összekötte
tésemet Julcsával, ’s az alispánné mért foga
dott engem mindig olly hidegen? Nagynénf 
ügye igazságszerint titok volna, de miután 
egy kis gyönge sequestrum már nyilvánosan 
rendeltetett neki, szabad lesz tán titkát el
árulni, melly ebből áll: hogy ő Pesten több
nyire az én javaimból tartá nagy házát, u- 
túbb adósság is elég lett rovásomra; azért 
Julcsával akará pótolni, mit a’ másikból el
vesztegetett, ’s így egész dolog inkább is 
csak köztünk maradt volna. — Az alispánné 
pedig mindig úgy gondolta, hogy Julcsa ne
kem már bizonyos mátkám, és így nem szen
vedhette, hogy én még is leányának udvar
iok, azért el akart házától idegeníteni. La
jos iparkodék csak föntartani köztünk az is
meretségi fonalat, tudva lévő okból; de én 
ezért őt boldoggá is tevém. —

Julcsa nem győze csodálkozni, miként 
tudám én meg az ő tervét; 'de megmutatva 
neki a’ kis padot, mellyről látatlanúl párbe
szédét Lajossal liallhatám, természetes lett 
az egész dolog, — ’s én úgy tartom, csak 
ott is virulhat valódi boldogság, hol erőlte
tett mesterkedés a’ természetes úton gátul 
nem áll. Kovács r á t .

Xyoniatik Budán, a* magyar királyi egyetem’ ketüivel.
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jjalaton-Füred’ tájéka tölti) tekintetből, és 
köz vallomásból, Magyarországban első ran
gúvá emeltetik. Kétségkívül a’ tó’ regényes 
és méltóságos volta tesznek igen sokat az 

£ ’elsőség’ elnyerésére. Balaton ugyan is min- 
’ (len tavaink közt legnagyobb, ’s innen köl- 

tőileg m a g y a r  t e n g e r n e k  neveztetik. 
Fekszik Veszprim, Szala és Somogy várme
gyék között, éjszakkeletről éjszaknyugatra 
vonulva. Hosszúságban S német mérföldre 
nyúlik ; pontos mérések ntán kisült, hogy a’ 
10—13 mfnyi liosz rosszul vétetett föl. Szé
lessége X és 1% mf. között ingadoz, a’ 2—3 
mérföldről szóló adatok hibásak, mivel 1834- 
ben, midőn jég borító a’ tó’ színét, pontos 
mérés történt, melly megigazító a’ régibb hi
bás adatokat. Legszélesebb a’ tó Alsó-örs, 
és Sió-fok között (6000 bécsi öl), legkeske
nyebb nyugatra Tihanynál (560 bécsi öl). 
Egyremásra 2200—3000 bécsi ölet leltet föl
venni. Mélysége rendkívül változik több he
lyeken ; legmélyebbnek tartják a’ Balatont 
Tihanynál, hol 40, sőt 60 lábra is teszik ; leg
csekélyebb a’ nyugati partok felé; száraz

években Badacson - Tomaj és P. Ábrahám 
körül zátonyokat is szoktak észrevenni. A’ 
partok mellett nagyobbára csekély a’ tó , de 
kivételt szenved a’ délkeleti oldal, hol a’ part 
magas, egyszersmind meredek. A’ tó’ terü
letét 16—17 négyszeg mérföldre tehetni, ide 
nem gondolván a’ mocsárokat, ezekkel együtt 
pedig 21—22re. A’ vízzelbánó egyesület már 
1826-dik évig is igen sok mocsárt kiszárított, 
’s az által igen termékeny föld-mennyiséget 
nyert, miképen Beszédes úr a’ szárítási föld
képekben előterjeszté 1826ban.

A’ tópartok kevéssé emelkednek a’ tó’szí
ne fölött, csak keletről és délnyugatról nyúl
nak föl itt ott 6—8 ölre; a’ délnyugati részen 
ollyan alacsonyak sok helyt, hogy a’ tó ki
lép medenczéjéből, és széles mocsárokat ké
szít, ugyan az történik délre Sió-foknál. A’ 
partok nagyobbára gyengéd hajlatú hullám
vonalban terülnek el; csak Füred és Aszófő 
közölt nyúlnak majd egy mérföldig a’ tóba, 
hol magasan feltűnnek, és a’ t i h a n y i  f é l 
s z i g e t e t  képzik, kölíőileg m a g y a r  
C h e r s  on es üst.  A’ régi háborús idők
ben Tihany egész szigetet mutata, ’s bevágás 
által könnyű lett volna azzá tenni, ’s jó véd- 
heíylyé formálni; még a’ törökök’ kiűzetése 
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után is úgy maradt egy darabig, mert Ried- 
liofer 1715dik évben még- szigetnek találta. 
Számtalan helyeken sekélyes öblök vonul
nak a’ partokba, de egyik sem neveze
tes közölök. Legmélyebb a’ Szigligetnél lé
vő , de az sem valami különös.

A’ nyugati végen Szala folyó szakad be
lé , ’s ez ad neki legtöbb táplálékot. Táplál
ja még azon kiviil a’ Balatont 32 nagyobb 
’s kisebb patak, és a’ parton fakadó 8 forrás, 
de mind ezek kevesebb vizet visznek a’ tóba, 
mint annak nagyságára elég lenne. Tekin
tetbe vevén ezt, ’s azon nagy felületet, tnely- 
lyet a’ tó nyújt a’ kigőzölgésre, a’ nélkül 
hogy fogyna vizében , hihetőség járuland azon 
régi véleményhez, hogy a’ tómedencze’ fene
kén több forrásnak kell eredni. Valljon ezen 
forrásoknak egy része ásvány-vizes-e, nem 
határozhatni el egészen. Lehet azonban arra 
következést húzni, mivel kis mozgásánál is 
a’ szélnek saját pezsgés mutatkozik a’ tón, 
vize legkisebb mocsár - szagot sem ereszt, 
lielylyel lielylyel fülbugygyanások és hullám
zások vétetnek észre, ’s továbbá, néhol a’ 
legkeményebb télben sem fagy he a’ tó , a’ 
parti részeken pedig egész réteg vasszikrák 
találtatnak, miilyeneket csak ásványvíz szo
kott letenni, ’s végre mivel a’ tó’ medenczé- 
jét ugyanazon bérczi-kőnemek alkotják, mily- 
lyenekből a’ savanyu vizek erednek a’ szára
zon , sőt — a’ mi legtöbb — vegybontás ál
tal azon alkatrészeket lehetett a’ tóvizen fel- 
födözni, millyek a’ füredi ásványos kutak
ban léteznek, mint alább látni fogjuk. Ezen 
tüneményeket más úton is ki lehet ugyan fej
teni , de a’ fennemlített régi véleményt még 
sem állíthatni hibásnak, mindaddig, inig 
csak szorosabb vizsgálatok nem teendnek el
döntő határozást.

Közönségesen azt tartják, hogy a’ tó’ 
lefolyása Sió-folyam által történik, melly 
futása alatt sok mocsárokat okoz, Simontor- 
nya mellett a’ Sárvízzel egyesül, ’s aztán 
Bátánnál a’ Dunába szakad. Azonban egy 
elfogulatlan megtekintése azon tájnak kétsé
get támaszthat az emberben. Mert a’ tó ösz- 
szeköttetésben áll ugyan a’ Sióval, nyújt an
nak egy kevés vizet; de kisebb a’ Sió isint
sem a’ Balaton’ kivezetésére elég volna, a’ 
tómedencze’ mélysége és fekvése sem megfe
lelő a’ Sió’ medrének. Az sem sokat erősít, 
hogy a’ Sió délfelé folyásában mindjárt ele

inte több malmot hajt, mert az a’ somogyi 
hegyek’ vizeit veszi főtáplálékul magába. — 
Mondják, hogy már a’ rómaiak próbálták le
gyen a’ Balatont ezen az úton egybekötni 
a’ Dunával, de hogy semmi összekapcsolás 
nem történt, nyilván hihetni. Bár sikerül
hetne jelenkorunkban , a’ 6 vizzelbánó társa
ságnak ebbeli szándéka, a’ haza’ végtelen 
hasznára! —

A’ tó’ feneke ’s medenczéje jobbára 
mészkőből és bazaltból áll többféle vegyfí- 
letben. A’ mészkövek között találhatni fe
hér-sárgás tömör mészkövet, lapos töréssel, 
sok kagylópótolékkal, mellyet a’ Hypurith, 
és Radiolith fajokhoz lehet tenni. Ezen mész
kő’ bélyegei ju  r a - m é s z r e  mutatnak, ’s a’ 
k e c s k e k ö r ö m  név alatt ismeretes kagylók 
is' bőven találtatnak benne.

Derült, tiszta időben, sima tükör gya
nánt tündöklik a’ tó’ vize. Apály és dagály- 
mozgást több utazók nem vettek rajta észre , 
’s a’ túmelléki mivelíebb lakók sem tapasz
taltak azt. Nem csak a’ köznép, de a’ régi 
és újabb írók is regélnek az úgynevezett Ba
laton-zúgásról, riadásról, melly télen nyá
ron, kivált éjjeleken, borzasztóan hallik. 
Azonban elfogulatlan és figyelmes vizsgá
lók nem tapasztalták ezt sem. Ellenben kö
zönségesen vallják, hogy zivatar’ idején erős 
lázas mozgásba szokott az egész nagy tójő- 
n i, ’s a’ bekövetkező nagy szelet rendesen 
fölzavarodás, tajtékzás és hullámzás előzi 
meg. Illyenkor a’ halászok megjövendölik a’ 
fergeteget. Az éjszaki és éjszak-keleti szél 
legnagyobb hullámzást okoz, ’s a’ hajózást 
igen veszélyessé teszi. Reggelen ’s estvén
ként gyenge , ollykor alig észrevehető in- 
gásba indúl a’ tó’ színe, minthogy illyenkor 
gyenge szellők szoktak lengedezni, ’s hihe
tőleg ez adott alkalmat az apály és dagály’ 
liivésére.

Csaplovics a’ Balaton’ tavát, „mint az 
európai vizek’ legnagyobbikát, kereskedés és 
halászat által elevenültnek látta“ (Topogr. 
Statist. Archiv. I. 239 1.), hanem mai időben 
csak itt ott eviczkél egy két halász csónak, 
vagy sajka, ’s a’ partok’ egybekötésére szol
gáló és a? Tihanyba átszállító ladikokon kí
vül „kereskedésre valók“ épen nincsenek. 
Semmi sem háborítja meg a’ fölséges csen
det , — a’ nyugtalan mozgással és cse
lekvéssel ellentétben terjed el ez, az egész



331

tájon, inelly már magában is ellenálliatlanul 
vonja az utast. Nevelik azon tündérbájt a’ 
buja rétek és szántóföldek, a’ szőlő - és gyü
mölcstermő halmok, ’s a’ partot kerítő hegy- 
kinyúlások; közepettök tűnnek föl a’ szám
talan faluk és tanyák, nyugatra pedig az 

"ősz bazaltkúpok, mellyek a’felhőkbe meresz
kednek kopasz tetőikkel, míg hátaikon er
dők nőnek, ’s aljaikon szőlőgerézdek bujál- 
kodnak, körülvéve tengeri és gabonaföldek
kel. — A’ tónak festői kilátására leginkább 
alkalmasok: a’ füredi ásványos vizek mel
lett épült házaknak déli ablakai, Tihanynak 
majd minden pontja, a’ Zánka fölötti göm
bölyű domb, Badacson, Csobáncz, Szigliget, 
Szent Mihály, Kisfaludy megénekelte helyek; 
továbbá több magasb pontok Keszthely mö
gött ’s ugyanott a’ vendégfogadó’ első eme- 
letű szobái.

Sokféle vélemények forognak a’ nép’ 
száján a’ Balaton’ származásáról. Azt be
szélik például némellyek, hogy egy karpat- 
hegyi tó’ hirtelen eltűnése után eredeti le
gyen a z ; — mások úgy vélekednek, hogy 
egy tátrai vizár síílyed a’földbe Selmecznél, 
és föld alatt egész a’ Balaton’ közepéig fut; 
— sokan a’ nagy tengerrel összeköttetésben 
hiszik lenni; — vannak, kik állítják, hogy 
Krisztus’ születésekor hirtelen támadott. Min
den hypothesisek mellett sem mehetni több
re , mint iszonyú vulkáni vagy tengeri mun
kálatokat fölvenni, némileges készítéséül a’ 
tóformálatnak. B eudan t vulkáni úton ma
gyarázza ki a’ tó’ medenczéjének alakultát.

A’ Balatonban számtalan halak tanyáz
nak, mellyek közül legkedveltebb a’ F o g a s  
(Perea lucioperca L.). Fehér, jóízű ’s kön
nyen emészthető húsa miatt még Bécsben is 
kedvelt és hires. Általában ezen tó’ halai, 
az említett tulajdonok által, minden más vi
zek’ halai fölött kitüntetik magokat.

Az úgynevezett k ő v é v á l t  k e c s k e 
k ö r ö m  találtatik nem csak Tilianynál, Vér- 
kútnál ’s P. Ábraliám mellett; hanem Győr
nél is, a’Bakonyerdőben, Tátika mellett stb. 
A’ származásáról! regék és vélemények kö
zönségesen tudva vannak már hazánkfiai előtt. 
Mind azoknak véget vetett P a r t s c l i  1836- 
dik évben, ki is ezen ásványnemet szorosan 
megvizsgálá, és C o n g e r i a  névvel jeleié 
meg. Öt faj közűi kettő találtatik a’ tóban, 
u. m. h á r o m s z ö g ű  és B a l a t o n - C o n -

geria (Partsch). A’ bécsi museum’ évköny
veiben többet lehet ezen tóról olvasni, vala
mint a’ népregéről is felőle (Annalen des 
Wiener Museums etc. Wien 1836. 4. 1 Bd. 
1-ste Abtlieilung 93-dik 1. ’s Figyelmezö 241.).

Természeti tulajdonait tekintvén a’ Ba
laton’ vizének, annak tűköre tiszta csendes 
időben kékesfehérnek ’s tisztán átlátszónak 
mutatkozik, úgy hogy némelly helyeken a’ 
tó’ fenekét is megláthatni, a’ part mellett 
halszagot ereszt a’ víz, debelebb épen szag
talan ; íze a’ Víznek gyengén, de még is ta- 
gadhatlanul összehúzó; a’ finom bőrt mosás 
által cserepessé és érdessé teszi, az érzéke
nyebb részeket pedig, példáéi a’ szemet, fáj
dalmasan ingerli, ’s ha fürdés-közben nem 
óvatik a’ szem, gyakran meg is gyúlad, a’ 
mit egy részről a’ fenéken ülő ’s fünlésköz- 
ben fölkavart homokrészecskéknek is tulaj
doníthatni; az úsztatóba. hajtott lovak’ kör
mei hamar fölrepedeznek, ha valamelly zsír
ral előbb meg nem kenettek. Csendes idő
ben szennyes-fehér vékony pille terül a’ viz’ 
színén, kivált a’ part körül, ezen pille az 
újak között sikamlós, és szúrós részecské
ket nyújt tapintás alá, megszárítva pedig 
fehéres-zöld szint ölt magára, színtelen és 
ízetlen, finom üvegpor tapintatu, és savak
ban fel nem olvad. A’ tó’ melegségi foka 
különbözik a’ helyhez és napszakaszho’z ké
pest. Általában annál hidegebb, minél be
leld) esik a’ parttól. A’ levegőhöz meglehe
tős állandó arányban á ll, csendes tiszta idő
ben dél tájban 3 vagy 4° R. különbözik at
tól , ’s néha késő éjig azon mérsékletet tart
ja meg. Kemény főkép éjszaki és éjszakke
leti szeleknél, ’s esőzésnél szembeíünőleg 
gyorsan meghidegszik, és pedig gyorsabban 
mint a’ levegő; azonban gyakran tapasz
taltatok, hogy tiszta időben, míg a’ levegő 
fogyna melegségében, a’ tó egész napon ke
resztül megtartá ugyanazon melegségét, sőt 
fölülmúlta a’ levegőét. Főképen 1831-dik év
ben lehetett tapasztalni, midőn t. i. az epe
kórság’ kitörését levegőbeli változások ’s 
rendetlenségek előzék meg, a’ Balaton sok
szor nagyobb melegségi fokot mutata mint a’ 
levegő. Például Júniusban 4 napon át + 299 
R, máskor + 23° R, júliusban 2 napon át 
+  220 R, július’ 27. + 239 R, mutatott, mi
dőn a’ levegő majd 2 fokkal állott leebb.

A’ tóból merített fris víz szinetlen vilá- 
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gos és átlát,szó, állás közben vékony pillét 
kap fölszinén; üledéket csak igen hosszú 
tartás alatt formál, inelly halvány-zöld szí
nű , de a’ víz meg nem zavarodik, ’s több 
hónapok, — a’mint mondják 2—3 év — alatt 
sem indúl forrásnak ’s pöshadásnak, eléggé 
hűvös helyen a’húst és más romlandó anya
got épen tartja, a’ mit inkább a’ benne ta
láltató sóknak kell tulajdonitni mint az igen 
kis mennyiségű szénsavnak. A’ balatonmel- 
léki lakosok hogy ihatóvá tegyék, bizonyos 
időig pinczében szokták tartani.

Nagy szerepet játszik a’ Balaton, mint 
igen kedvelt fürdőhely, ’s méltán is kedve
lik azt, mert pompás kilátása, mérséklete, 
’s alább megnevezendő alkatrészei, nem le
het hogy fölöttébb jótékonyúl ne hassanak 
az emberi testre, hacsak különös testalka
ti hibák nem ellenzik a’ fürdés’ használatát. 
Balaton-Füredtől délnyugatra, magában a’ 
tóban vannak hideg fürdőszobák építve fá
ból , ’s a’ parttal palló által egybekötve. 
1822ben Dr. Oesterreicher állíttatá föl a’ 6 
elsőt, mellyliez később még három épült; 
lS36ban ismét 3, ekképen mostani számok 
12re megyen. Mindenik fürdőszoba el van 
különözve egymástól, délre pedig szabad 
nyílású, ’s szabad kilátást enged, melly Ti
hany félsziget’ regényes szépségével kínál
kozik , a’ minek mind a’ betegre, mind az 
egészségesre ható befolyása tagadhattam Ki
ben szellemi és testi erő van, annak el kell 
itt bájoltatnia és ragadtatnia. így történt 
múlt nyáron báró Wesselényi Miklóssal, ki 
önerejétől ’s a’ tiindérszépségű tájaktól meg
hivatva, kilépe a’ sziikkörü szobából, a’sza
bad tenger’ ölébe dőlt, ’s csaknem egy mér- 
földi úszást tön nagyszámú népség’ bámulíá- 
ra. A’ fürdőszobát a’ tóba eresztett 10 láb 
széles és ugyanannyi hosszú fakosár teszi,* 
mellybe kényelmes lépcsők vezetnek. Az 1. 
és 6. számú fürdő 2 lábbal hosszabb. Az 
említett 12 fürdőhelyen kívül épült még nem 
rég egy térés közönséges fürdő, mellybe azon 
vendégek is beléphetnek, kik magányos für
dőre váltottak jegyet. Egy egy fürdő’ ára 
14 kr. pengőben , a’ közönséges fürdőé pedig 
6 pengő kr.

Hogy vegytani tekintetben is ismertes
sük olvasóinkkal a’ Balaton’ vizét, neveze
tes tudni, hogy prof. Schuster úr föleresztett 
vagy vegyített savanyú víznek tartja azt, ’s

ezen nyilatkozás mind ásványtani nézeteken, 
mind a’ tó’ vegybontásán alapodik. A’ tó’ 
széléből merített víz több álló részeket mu- 
tata, ’s a’ szénsavból alig valamit, de a’ ti
hanyi átjárásnál, ’s általában a’ ló’ közepe
tájából merített víz kevesebb álló részt és 
aránylag több szénsavat tiintete ki. Ez vé
tetett vegybonlás a l á , 2 polgárfontban ta- 
láltaték: szabad szénsav 0, 44196 szemei- 
(vagy 1, 06, köbhüvelyk), szénsavas mész 0, 
47 szemei-, szénsavas vasacs 0, 01,, kénsa
vas szikag 0, 49 ,, sósavas szikag 0, 02 
szénsavas keseragnak csak nyoma timag 0, 
09 „  nötényi és állati anyagrész 0, 54

Katona Antal.

A '  g y i l k o s  a n y a .
A L P E R E S I  V É D E L E M .

Alperes’ védelmezője fájdalommal isme
ri meg a’ szomorú tettet, melly tiszti ügyész 
által követelfelik, megtörténtnek lennie; 
fájdalommal ismeri meg annak rettenetes vol
tát; ’s jól látja, mikép az büntetés nélkül 
semmi esetre sem maradhat: azonban még 
sem hiszi szükségtelennek, szavát a’ bűnös’ 
ügyében felemelni, ’s a’ tett’ körülményeit, 
indítóit, és következéseit felvilágosítani; ez 
által a’ szerencsétlen’ jövendő sorsának kön- 
nyebbülését remélvén.

Gyermek’ életét, mellynek első szikrá
ja az anya’ szíve alatt lobbant fel, ugyan 
azon anyától eloltatva látn i, jól jegyzi meg 
felperes tiszti ügyész, természet elleni láto- 
mány. Vad dühösség lakik a’ ragadozó ál
latban ; ’s még i s , midőn a’ földkerekség’ 
minden lakosaival harczban él, kölykei mel
lett saját életét készen áldozza fel. Olly 
készség, melly a’ természet’ fentartó ösztö
néből önkényt következik, ’s annál fogva 
minden állati kebelbe természettől olly mé
lyen vésve van, hogy annak bötűit csak 
igen erőszakos, az állatot önmagából kivet
keztető , egész lényét öszverázó és felfor
gató körülmények törülhetik le. ’S íme ez 
iszonyú körülmények az állatok’ legnemes- 
bikénél, az embernél állanak elő!

Mi érzet az , minek e’ megdöbbentő ész
revétel mellett, bennünk legközelebb ébredni 
kell? utálat? boszú? Nem! A’ legköze
lebb , legtermészetesb érzet, a’ mi itt szíve
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inket elfogja ; a’ legmélyebb, legigazságosb 
s zá n  a k o z á s !

Az ember egy részben értelmi állat ugyan, 
de azért nem szűnik meg érzékiségénél fog
va más állatokhoz sokképen hasonló lenni; 
’s így a’ mi az állati természet’ egyetemi tör
vényeit ille ti, azok belé is eredetileg öntve 
vágynak. E’ törvényeken alapúi a’ fenntar
tás’ nagy rendszere; ’s azért a’végetlen böl- 
cseség mindenről gondoskodott, a’ mi az ál- 
latiságot azoknak szakadatlan követésére 
oldhatatlan lánczokkal szorítsa. Forró kívá
nat, gyönyör, és fájdalom’ érzelmei vezetik 
az állatot; gyönyör van összekötve a’ mag
zat’ táplálásával, ’s annak elvesztésével mond- 
liatatlan, égő fájdalom; ’s ez okozza, hogy 
az egyetemi nagy törvény ez esetben híven 
betöltetik, hogy minden állat retteg magza
tától megfosztatni, ’s készebb önéletét ve- 
szedelmeztetni, mintsem a’ kirabolt anyának 
gyötrelmét szenvedje.

Ha ez így történik az állati Miágban kö
zönségesen: szükség az emberrel is így tör
ténnie. ’S mennyivel inkább így történik, 
minthogy az ember nem csak jelenben él, 
mint az állat, hanem a’ múlt’ és jövendő’ha
tásait is érezi ? Csak ember az , ki gyer
meke’ sírdombján hosszú évek után is fájda
lom’ könnyeit sirhatja; csak ember az , ki 
gyermeke’ jövő sorsáért aggódik, ’s magá
nak sanyarúvá teszi az életet, hogy gyer
mekének gazdag örökséget hagyhasson; és 
ez embert lehet-e lélekrázó szánakozás nél
kül szemlélni, ha szívében a’ természet’ örök 
törvényei ellen vad lázadás rohan fel? Ki 
nem volt valaha tanúja a’ földfeletti boldog
ságnak , mellytől megdicsőülve az anya most 
született kisdedét legelőször kebléhez szorí
tó? Ki nem volt tanúja a’ leírhatatlan gyöt
relemnek, mellytől elborítva az anya ölében 
elhunyt gyermekét utoljára szívéhez kapcso
ló? Most képzeljük a’ szerencsétlent, kit 
sors , történet, vagy a’ minek nevezni lehet, 
addig vezet, űz, tévelyegtet, míg oda jut, 
hol ama’ boldogságot magától önmaga elta
szítja, ama’ gyötrelembe maga önmagát buk
tatja! Lehetséges-e nem jutni a’ gondolat
ra , hogy itt a’ természetet győzlietlen ellen
ség verte le? hogy itt a’ szerencsétlen te- 
remtvény’ értelmét és érzelmét visszatarthat- 
lan ború lepte meg ?

Hagyomány és történetírás tanítják: mi

képen voltak emberek, voltak egész népek, 
kiknél gyermekeiket feláldozni szokásban va- 
la. így vivék Agamemnon és Idomenevsz sa
ját gyermekeiket halálra ; így lángoltak, a’ 
Druidák’ berkeiben borzasztó gyermekáldo
zatok. De ezeket a’ minden szerencsétlen
ség’ legnagyobbika, a’ babona, vakító és tom
pító eí. És még- is a’ görög költő és művész 
nem állíthatta elő Agamemnont leírhatatlan 
fájdalom’ .jelenségei nélkül; Idomenevsz, a’ 
hagyomány szerint, önkénytes számüzött- 
ségben keresett nyugtatást, azt pedig liihet- 
ni-e, hogy midőn a’ babona által kisded ko
rától fogva mélyen lealacsonyult asszony a’ 
Druida’ vadságára hagyta szülöttét, még így 
is kínos mozdúlatokat nem érzett volna szi
vében? Nemzetségeken, ’s századokon ke
resztül plántált embertelen tudomány mellett 
is , minden bizonynyal rábeszélés, jelen és élet 
utáni kínokkal rettentés, hatalom és kábítás 
vala az , a’ mi az anyát illy környülmények- 
ben is az iszonyító lépésig ragadható. Illy 
eszközökkel kényszeríttetik a’ meghalt hin
du’ nője lángokba rohanni; ’s anyának magát 
vagy magzatját dönteni halálba, egyenlően 
rettentő elszántság.

A’ mit a’ múltkor’ fejletlen népeinél ba
bona okozott: azt nálunk a’ lélek’ szenvedé
seinek őrültségig hágó ereje okozza. Mert 
asszonyt gondolni, ki magában az anyát hi
deg vérrel semmivé tehesse; ki előre meg
gondolással, mint a’ vétekben megöröködött 
rabló, emelhessen kezet magzatjára; ki vé
rének ’s idegeinek egyetemi rengésbe jötte 
’s gondolat és érzés’ rendszerének tökéletes 
öszvezúzatása nélkül a’ halálos csapást meg
tehesse: illy asszonyt gondolni felette nehéz, 
mondhatnék, lehetetlen. Azonban, ha ez er
kölcsileg lehetetlennek látszó dolog valaha 
még is megtörtént; annyit korunk ’s az em
beriség’ becsületére teljes bizonyossággal ál
líthatunk : illy eset törvényszékeink előtt rit
kább, mintsem egyébnek lehetne tartani olly 
kivételnél, melly épen ritkasága, példáílan- 
sága, rendszeretlensége által mutatja, men
nyire ellenkezik a’ dolgok’ természetes fo
lyamával.

Ezért valahányszor e’ jelen esethez ha
sonlók jőnek elő, szorgalommal kell az okok
ra tekintenünk, mik által lehetségessé, vagy 
épen kerülhetlenné lettek; vizsgálnunk kell 
a’ körülményeket, mik a’ bűnöst olly tettre
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liatározák, inelly ellen »aját kebléből száz 
meg' száz szózat emelkedett. ’S lia látni fog- 
juk, mint kezdett a’ szerencsétlen lassanként 
sülyedni; mint lehetett lelkének és szívének 
lassanként kábulni, ’s végre a’ természet’ 
minden intéseire megvakulni, minden szóza
taira megsiketiilni: akkor mind a’ mellett, 
hogy őt bűnösnek kell vallanunk, inég is bo- 
szúkivánság helyett szánakozás fog ébredni; 
’s lehetetlen lesz nem enyhítniink sorsát a’ 
mélyen sűlyedettnefe ; lehetetlen nem óhajta
nunk, bár illy tettnek inkább elhárítására ta
láltatnék óvó eszköz, mint boszúlására bün
tetés.

És mit kell mondanunk, ha meggondol
juk: miképen az iszonyú bűnre — saját gyer
mekét meggyilkolni, többször és inkább tán- 
torodhatik olly személy, ki az erkölcsiség’ 
érzelmét még nem vesztette e l, mint ollyan, 
ki minden szép és jó iránt megtompulva, az 
erkölcsi veszettség’ legalsó lépcsőjéig jutott? 
Szívrendítő gondolat! de a’ mit figyelem alól 
el nem lehet ereszteni, a’ nélkül, hogy ve
szélybe ne jőjiink, elveszteni a’ cselekedet’ 
való mértékét; ’s két bűnös közöít azt tarta
ni kisebbnek, ki a’ sors’ kárhoztató köny
vébe törölhetlen bötükkel van beírva; na
gyobbnak pedig azt, ki a’ vétket tépett szív
vel követte el, ’s legelső perczben utána a’ 
megbánás’ kétségbeesését kárhozott lélek’ 
kínjával érezte.

Az elvettetett teremtvény, ki magát a’ 
bujaság’ karjaiba nyilván vetette, ’s az élet’ 
örömeiből kikiáltott keresetet űz; ki az em
beriség’ sajátságainak egyik legszeretetre 
méltóbbikát, a’ szemérmet, nem ismeri; ki az 
emberek’ becsülésére számot sem nem tart
hat, sem nem tart: illy teremtvény, mit veszt
het általa, ha gyalázattal viselt élte’ bizony
ságát ölében hordozza? ’S az eltartás’gond
jai is kínozhatják-e őt annyira, hogy miat- 
tok tettet kövessen el ön életére veszélyho
zót? Az erkölcsi lesűlyedés, a’ közönség’ 
szemei előtt gyalázatban forgás, merész hom- 
lokfalanságot hoz magával; ’s ki a’ bűn’ ös
vényén egész eddig jutott el, az selyemben 
és rongyban, dobzódva és éhen egyenlő 
szemtelenséggel tolakodik az emberek közt; 
’s keres és talál módokat a’ táplálás’ gond
jaitól úgy szabadulni meg, hogy a’ törvény’ 
fenyítéke alá ne essék.

Mi másképen van a’szerencsétlen, kinek

szívéből az erkölcs még egészen számkivetve 
nincs; kinek becsülete a’ közönség’ vélemé
nyében még el nem veszett; ki még is győz
hető vagy győzhetlen kísértetek közt a’ gyar
lóságot titokban elkövette; ki e’ pillantat 
óta könnyeit emberi szem elől palástolva, 
jövendőjén aggódik; ’s most egyszerre ott lát
ja magát, hol titka felfedeztetvén, hírét, 
szerencséjét semmivé téve szemléli, ’s előtte 
egy hosszú, kínnal és gyalázattal gazdag élet 
nyílik mig! Itt minél gyöngédebb az érzés , 
annál közelebb a’ veszély; minél kevesebb 
veszett el az erkölcsiségből, annál bizonyos!) 
a’ kétségbeesés, ’s mikor ennek kínai előál- 
lanak, mikor velőt és ideget fagylaló vaskéz
zel ragad meg: akkor emberi ész többé nem 
munkál, emberi erő többé nem használ; a’ 
veszélyteljes óra megkondult, ’s a’ következ
mény halandó akarattól többé nem függ.

E’ tekintet alá jön a’ szerencsétlen, ki 
felett tiszti ügyész a’ halálos ítéletet kimon
datni kívánja. Alperes a’ maga esetének kö
vetkezésében sokkal inkább el van csüggeszt- 
ve , az iszonyú lélekállapot, mellyből tette 
folyt, ’s ez a’ tett, melly a’ gyermek’ élté
vel együtt az anyai szívet ’s az egész élet’ 
minden boldogságát keresztül metszette , sok
kal nehezebben fekszik rajta, mintsem a’ ha
lált egyébnek tarthatná azon egyetlen egy 
módnál, minél fogva végetlennek látszó gyöt
relmeiből kiszabadulhat. De a’ bírónak az 
előtte álló boldogtalant más szempontból kell 
néznie. Neki látni kell, hogy nem megrög
zött gonosztevő’, nem jobbíthatatlan bűnös’ 
fejére mondja az ítéletet; hogy szénásra 
méltó nyomorult ez, kinek nem annyira bün
tetést , mint útat kell szabnia , mellyen bán- 
kódás és megtisztúlás által istent és embert 
megengesztelve a’ társaság’ kebelébe vissza
térhessen ; ’s önmagával még egyszer kibé
külve , idő és vallás által találjon most még 
alig remélhető vigasztalást.

Alperes’ atyja bizonyos külföldről be
vándorlóit tiszt vala; ki minekutána szolgá
latra alkalmatlan lett, hosszú viszontagságok 
közt e’ városig é r t ; nevén, becsületén, kard
ján és leányán kívül nem bírván semmit is. 
Beteg volt a’ megérkező, ’s egy orvos, szá
nakozásból , vagy azért mert nőtelennek a’ 
virúló leány szemébe tűnt, befogadá. Em
beri tudomány az életemésztő fájdalmak ellen 
nem használt; ’s az idegen, hol hazát kere-
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sett, kevés napok mwlva temetőjét találta. Ő 
ugyan elnyúgodván mentve lön mind azon ba
joktól, mikkel a’ sors életét gazdagon lialmozá: 
de annál csoportosbak lettek azok az árva fe
lett, ki most ifjúsága’virágában, segéd, tanács, 
és tapasztalás nélkül egyedül’s, idegen földön 
áll vala. Hova fordulhatott volna? Köz inté
zeteink, hol az ügyefogyott munkát és enyhü
lést leljen, nincsenek; ismerőse az egy orvoson 
kiviil senki nem vala; ’s így ehhez folyamodott •' 
vetné közbe magát, ’s keresne szolgálatot szá
mára. ígéretet nyert; ’s teljesítését vártában 
szerencsésnek tarthatá magát, ha az orvos’ fe
dele alatt maradhatván, a’ házról házra koldu
lás vagy az éhen halás közti rettenetes válasz
tástól megszabadult. Azonban a’ szállásadónak 
illy vendég nem volt kedve ellen; a’ szolgálat
keresés napról napra sikeretlenebb lett, ’s ke
vesebb szorgalommal vitetett; szóval, a’ leány 
helyben maradt; ’s a’ háztartás’ gondjait viselé.

A’ szerencsétlenség’ forrása ez vala. A’ 
férfi a’ jóltevő’ szerepét játszva, vendége’hely
zetével visszaélt; és szerzőjévé tette magát az 
esetnek, melly miatt egy élet már feláldoztatott, 
’s még egy másiknak feláldoztatása törvény’ 
után kívántatik. És ő , ki a’ gyengébbet, a’ vi
szontagság alatt meghajlottat a’ bűnbe nem ve- 
zeté, de taszítá, bátorságban ül; ez pedig a’ 
legkeserűbb sors’ marlalékává lön; és sokkal 
kevésbbé az által, a ’ mit a’ törvény’kárhoztató 
szavai reá mondanak, mint a’ gyógyulliatlan 
seb által, mit a’ kétségbeesés’ pillantatában sa
ját leikébe égetett vala.

Lehetne talán a’ gyengeséget menteni, 
mellyet vele természeti ösztön és személyes 
hajlandóság elkövettetett. Az emberi gyarlóság 
maga magának ellensége; ’s magában is roszra 
vezethet, ’s mi leszen még, ha csábítás, alka
lom, szűkölködés, ’s ezer meg ezer kísértetek 
tűnnek fel, értelmet és érzést ostromolvák? 
Mind a’ mellett, ki szabadíthatja fel őtet a’ vé
tek alól? De nyomorúságának mélysége abban 
áll, mert vétket követvén e l, tiszteletét az er- 
kölcsiség, a’ társasági rények iránt magából 
ki nem irthatta» mert mélyen érezte, mit vesz» 
tett el; ’s nem nyerhetett magán erőt, e’ vesz
teségével világ előtt megjelenni. így történt , 
hogy mig mások, a’ vétket megszokván, ’s a’ 
gyalázathozó következéstől nem rettegvén, hí
rüket ugyan eltékozolták; hanem a’ társaság’ 
kebeléből ki nem vettettek: ő lelke’ borzasztó 
tévelyedésében magát a’ társaságos életből vér
rel szakasztá ki.

Felébredt a’ részegültségből, mellyel in
dulatai rajta uralkodónak; ’s éles, de már ké
ső pillantatot vete a’ jövendőbe; ’s megborzadt. 
Csábítója nyújthatott volna segédkezet; de ez 
vad szilajságban törte le a’ virágot,.’s még va
dabb hidegséggel löké most el magától; a’ le

ányt elkergetvén. Ki mondhatja magát szeren
csétlenebbnek, mint az elhagyatott e’ perezben 
vala ? Beteljesedve érzett maga felett minden 
átkot, a’ mit a’ megbántott istenség a’ bűnös em
beri nemre kimondott. Atyja’ halálakor, idegen 
nép’ hazájában, segéd .és remény nélkül, még 
boldognak mondható magát; mert tisztán állott 
isten és emberek előtt;’s ahhoz imádságát, ezek
hez kérelmét pirulás nélkül nyújtható. Most ott 
álla, két élettel szíve alatt, lesűlyedve terem
tője előtt, kinek csillagaihoz felpillantani nem 
mere; ’s égető gyalázat’ érzelmével az embe
rek közt, kiknek tekinteteikből saját vétkét kép
zelte olvasni. ’S vegyük e’ helyzethez a’ lélek- 
lázasztó gonoszságot, mellyel eddigi lakhelyé
ről száműzetett: ’s hol az ember, ki őt könnyei
re méltónak nem találná?

Ekkor lön, hogy önmaga előtt rejtezni kí
vánván , czél és kinézés nélkül útnak eredt. 
Álomjáróként tévelygett az utakon; három egy
más után következő nap’ folytában többen lát
ták majd itt, majd amott; futotta a’ vándort; 
került falut és vendégházat; ’s élelem és nyug
vás nélkül keble’ Fúriáit liurczolá. Az óra jött; 
alkony feküvék az erdőn, mellynek széléig von- 
czolta kínait. Mi történt ? az rettenetes valóság
ban áll előttünk. Mint történt? azt tudja az ég, 
mellynek szent boltozata alatt idegen szem’ ta
núsága nélkül, ’s a’ tevő’ lelkének elteábulásá- 
ban történt. Néhány lépésnyire fák közt jött 
egy útas, ’s épen az, kit a’ tiszti tanúk’ sorá
ban legelői láthatni; vad felsikoltást hall közel; 
arra fordul; ’s látja a’ felsikoltott személyt tér
dein; és látja, mint szorítja a’ már nem élő 
gyermeket szivéhez; látja, mint nyomja ajkait 
a’ vérző sebre, ’s mint omlik ei fájdalmaitól el
szédítve félholtan !

Vágynak esetek, mikor az ember óhajtá
sokra kényszeríttetik, az emberi jóllét’ és mél
tóság’ gondolatával ellenkezőkre. így e’ jelen 
esetben erőszakosan tolakodik belsőnkbe a’ ret
tenetes kivánság: bár e’ szerencsétlen a’ reá 
szállott lélekborúból ne derülhetett volna k i! És 
nem volna-e jótétemény, ha öntudatától meg
fosztva, tette’ iszonyú voltát által nem láthatva, 
helyzete’ vígasztalhatlanságát nem érezhetve, 
futhatná keresztül az életet, istennek e’ szép, 
de rá nézve kárhozattá vált ajándékát? Most 
mit használ neki az észnek visszatért világa, 
hanem , hogy segédével tisztán pillanthasson kö
rül a’ mélységben, mellybe értelmének a’ meg
határozó perezben történt elsötétűlése buktatá?

Nem lehet állítani, hogy az elkövetett bűn 
neki nem tulajdoníttathatik. Őrjöngése a’ két
ségbeesés’ szempillantatnyi rohanásának követ
kezése volt, melly minekutána jóvá tehetetlen 
dúlással keresztül ment, az értelem’ uralkodá
sának ismét helyet engede; ’s illy körülmény
ben a’ bírói ítélet meg nem néniül. Azonban,



3 30

ha megnémulnia nem lehet, enyhülnie bizonyo
san kell. Mi is lenne az emberekből, ha egye
dül a’ tett, nem pedig annak ’s tevőjének körül - 
menyei tekintetnének? Volt rabló, ki fegyve
resen állott a’ vándor’ útába; mert éhség’’ ide
jén kézmunkája nem nyújthatott elét»' segédet, 
számos háznépét a’ mindennapi szükség’ torká
ból kiragadni. Bűnös vala, az tagadhatatlan 1 
de birája előtt nem csak a’ bűnnek kelle fel
tűnnie, hanem a’ fájdalomnak is, melly haldok
ló háznépére vetett mindegyik pillantatával két
élű fegyverként metszé kebelét; a’ fájdalomnak 
is , mellyel kettőztetett fáradságainak sikeretlen- 
ségét látni kénytelen vala. És fel kelle tűnnie 
a’ naponként uevekedő szükségnek, földi és 
mennyei segédbe vetett bizodnlom’ naponként 
fogyásának, ’s az iszonyú ostromnak, melly a’ 
lelket mind ezek alatt szakadatlanul kínozó. Meg
telik egyszer a’ pohár; a’ kétségbeesés megje- 
jen; ’s ki mondja meg: mit lehetene akkor bor
zasztóbbnak találni? Azt-e, ha az embert hir
telen őrület szállja meg, ’s öntudatlan teszi a’ 
bűnt? Vagy azt-o, ha eszméletét nagy részben 
megtartván, mélyen érzi a’ bűn’ rútságát, nyu
galma’ és üdvessége’ örök veszélyben forgá
sát, és még is kezeit visszavonni nem birja?

Nem szükség fejtegetnünk: illy esetekben 
mennyire lehessen a’ vétket a’ vétkesnek tulajdo
nítani. Az iskola’ minden bölcseségénél többet 
mond illyenkor a’ szív’ mozdulata, minél fogva 
előttünk világos, hogy találkozik bűnös, kinek 
joga van mind azon könyörűletre, mit azok, ki
ket szerencsétleneknek hívunk, érdemelnek is, 
kívánnak is. A’ millyen útálatra méltó az, ki 
az emberiséget levetkezvén hidegen , vagy épen 
gyönyörrel űzi a’ bűnt, kereset’ módjává tévén 
azt; ollyan szánakozásra tartván számot, kit 
egymást váltó baltörténetek, erőszakos környül- 
mények vagy lassanként, de észrevétlenül ve
zettek , vagr sebes rohanással ragadtak bűnbe. 
Ennek szerencsétlensége az vala, mert nembirt 
hősi bátorsággal szenvedés és kísértetek ellen 
vívnia; mert nem bírt erős nyúgalommal meg- 
vizsgálni, hogy mentséget keresvén olly esz
közhöz nyúlt, melly minden szabadúlást elzár 
előtte. ’S hol van halandó, ki bizonyos lehetne, 
ha belső szélvészekben mindig elegendő erőt, 
és csendességet bírand - e , állandóul maradni a’ 
pályán , mit boldogsága’ napjaiban magának ki
jelelt? A’ szerencsétlen hasonló a’ katonához, 
kit ellenség’ nagy száma vett körül; ’s kinek 
kardja kezében akkor szakad ketté, midőn ere
je’ végső megfeszítésével magát a’ sűrű soro
kon keresztül vágni akará.

Hol az emberi szánakozás a’ gyarlóságá
ban magáról megfeledkezett személy’ számára 
menedéket készített; hol a’ szülő’ hibája miatt 
bálsorsban született gyermekről gondoskodó in
tézet alkottaték: ott illy tett, minte’ leányé, va
lamint ritkábban fog történhetni; úgy nehezebb 
büntetésre érdemesnek méltán tartatik. De ná
lunk (szomorú vallástétel!) a’ gyarlóra nem vár 
egyéb gyalázatnál, elliagyatásnál, ínségnél; ná
lunk a’ későbbi jobbúlás’ úta annál nehezebbé 
tétetik, minél inkább ki van téve a’ vétkes leg
első tévelyedésével mindent elveszteni, ]s min
den reményről előre lemondani. Különbség van , 
és milly nagy, millv megmérhetetlen ! a’ vétkes 
közt, ki előtt mindjárt első lépés után, a’ terem
tő’ egész, végeden világa bezáródik; ki előtt 
a’ kegyelem’ gazdag forrása az utolsó cseppig 
egyszerre kiapad; ’s az örök vigasztalás’ milli
óm súgárai egyetlen egy perezben setétednek 
el. Illy állapotban lehet az örök kárhozatra ve
tett lélek, ki helyzete’ rettentő, végetlen és

változatlan voltát világosan látja. Mit használ
na már neki a’ lélekengesztelő megbánás, az 
elhagyott útra visszatörekedés, ’s minden egyéb, 
a’ mi bár melly mondhatatiau gyötrelmek után 
is, bár melly felszámítliatlan századokon, ezre- 
deken túl is csak valaha, csak egyszer enyhü
lést nyújthatna?

Ennek az öszvezúzó, semmivé tevő érze
lemnek kellett e’ szerencsétlenen is erőt venni; 
ennek kellett az ő kétségbeesését az őrjöngés’ 
dühéig lecsigázni. ’S mennyi czím jőve itt együ
vé az eltévelyedett, és sem külső, sem belső 
erő által többé nem támogatott személyt ör
vénybe sodrani 1 Idegen, elhagyatott voltának 
tudása; csábítója’ vad bánása; elkövetett gyar
lóságának lesújtó ismérete; remény nélküli, 
szívfagylaló kinézés a’ jövőbe: mind ezek, mi 
önbizodalmatlanságot, keserűséget, gyűlöletet, 
szégyent, és aggódó rettegést riasztónak fel keb
lében ! Adjuk hozzá, hogy elűzetése után az egyet
len egy fedél alól, hol az idegen földön, noha 
saját romlására, még eddig magát megvonható, 
természeti csendében többénem vala; hogyhá- 
rom napi gyötrelemmel teljes életét tébolyodott- 
ként bolyongva töltötte; hogy nyúgalom’ és 
táplálat’ hiányában teste és lelke elerőtle- 
niilvén , maga hatalmában már nem lehetett: ’s 
állithatjuk-e, gondolhatjuk-e, hogy megfontolás
sal, hogy előre megérlelt szándékkal cselekedett; 
’s hogy öntudatát e’ lázasztó, e’marczongló ér
zetek közt végpontig megtarthatta? És valljon 
keresett-e helyet, hol kémlelő szemek elől tet
tét elrejtse? Gondoskodott-e róla, hogy elkö
vetés után annak jeleit eltitkolhassa ? Ott omla 
öszve a’ boldogtalan, közel az úthoz; sikoltásá
val áruiá el magát; ’s bűne’vértanúját vad sze
relemmel kapcsolá kebléhez. E’ viselet szándé
kos , saját magáról tisztán eszmélő bűnös’ vise
leté nem lehetett. Sikoltása, melly tettét eláru- 
lá , egyszersmind bizonyságot tesz lelke’ állapo
táról , melly azon pillanatban szabad akaratjá
tól nem függhetett. De bizonyságot tesz az e- 
gész helyezet, menyben a’ tiszti tanúk’ elsője 
ót megpillantó; bizonyságot az ájulás, mellybe 
hullott; a’ vér, mellyet ajkaira az ártatlannak 
sebéből csókola; és mindenek felett bizonysá
got tesz felébredése az ájulásból, e’felébredés, 
mellynek kimondására szó, festésére szín nem 
találkozik.

Mind ezeket, mik a’ tiszti tanúk által fel
hozott környülményekból önkényt és világosan 
következnek, részint bizonyítja, részint ma
gyarázza a’ hónapok óta raboskodónak itt a’ 
közönség’ szemei előtt viselt élete. Nem volt 
e’ megye’ fogházában bűnös, ki a’ legfelsőbb 
szó által helyben hagyott halálos Ítéletet olly 
fájdalommal hallgatta volna: mint a’ miilyennel 
ez elkövetett tettét emlékezetében hordozza. 
’S ha a’ fenyítő törvény’ legfőbb, tiszteletre leg
méltóbb czélja — bűnöst jobbítani: bizony ő ér
demli , hogy rá nézve e’ czél szem elől el ne té- 
vesztessék. Szenvedései nagyobbak valónak a’ 
halál’ előérzéseinél; ’s maga a’ cselekedet, mi
ért bűnhődnie kell, olly lángoló, olly gyógyul- 
hatatlan sebet ejte rajta, minek fájdalmát az 
iouzság’ pallosa nem nevelheti,’csak megszün
tetheti. Látni való, itt a’büntetést maga az is
teni végzet mondó ki, ’s maga az isteni kéz telje
sítette. Illy esetben embernek csak a’ szere
tet’ munkája marad fenn: az elbukottnak kezet 
nyújtani, ’s azt a’ remény’ és_ kegyelem’ útaira 
visszavezetni. Alperesi ügyvéd e’ hit által vi
gasztalva, nem kételkedik, hogy ez ügyben 
igazság és irgalom kezet fogva liozandják az 
Ítéletet, melly alá azt ezennel bocsátja.

nőiese;/'
Xyomatik hudáa, a* magyar királyi egyetem’ betűivel.
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Csak minden oldalú vizsgálat által lelhetni fel az igazságot, *'» ez csak 
a’ gondolatok’ legszabadabb közlése által valósulhat.

G r . Széchenyi.

Miarok és rendek.

JVéliai "Vitéz nrtvari ágens által 1834-ben 
föltett eme’ jutalomkérdésre: „Magyaráztas- 
sék meg a’ karoknak és rendeknek (status et 
ordines) igazi ismerete, és liatároztassék meg, 
kik teszik a’ karokat, és kik a’ rendeket Ma
gyarországban ? “ Podluaczky József ez évi 
Tud. Gyűjt. I. kötetében (66—711.) a’ múlt vi
lág’ setétségében polgári optimismust kere
sők’ hangján, előítéletes panaszra fakad a’ 
régiséget méltánylani nem tudó időszakunk 
ellen, és egy 1681-ben költ oklevél’ közlése 
után e’ tárgyról, mellyre annyi századok’ vi
szontagságai sűrű homályt vontának, ezeket 
írja: „Mellynek (a’közlött levélnek) aláírá
sából megfelelhetni (?) ama’ kérdésre: Kik 
teszik a’karokat, és kik a’ rendeket Magyar- 
országban ? A’ Magyar Status (rigy mond) 
négy karból á ll , 1. Praelatusokból. 2. Zász
lós avagy Jobbágy urakból, kiken értetőd
nek a’ Főispánok is. 3. Nemességből. 4. 
Szabad Királyi Városokbul, és Szabad Kerii- 
letekbül.----- Azért neveztetnek pedig Ren
deknek, mivel a’ tisztelt négy Kar (Status)

szerint rendre ülnek a’ Gyűléseken ( ? ) ------
Ezekből továbbá még ez is következik, hogy 
midőn mind a’ négy Status (Kar) együtt nin
csen, akkor őket Karoknak és Rendeknek 
tellyes czimével nem tisztelhetjük.“

így felel Podhraczky József a’ fönn érin
tett nevezetes kérdésre, ezeket adván fele
letéhez befejezésül: „Ezeknél fogva, ha el 
nem tévedtem, megmagyaráztam a’ Karok
nak és Rendeknek (Status et Ordines) igazi 
esméretiiket.“ Pedig ezen még nyelv’ tekin
tetében is gondatlan előadásában, nem csak 
igazi (valódi), hanem épen semmi ismeret 
nem találtatik. Előítéletes szemrehányást 
teszen a’ régiséget megvetőnek, azt törpe 
gondolkozásának nevezi: még sem jut eszé
be, hogy polgári szerkezetünk nem másfél 
százados homályban, hanem olly ősz régi
ségben tűnik el, hová gyenge szem, gyak
ran egy másfél százados oklevél miatt vagy 
nem lá t, vagy látni nem akar.

Ha a’ kérdés’ eldöntése ennyiből áll, 
ágy az 1607: 1 (k. u.) törvényezikkely’ ol
vasása elég, az 1791: 29, és 1792: 10. tör
vények’ futólagos megtekintése pedig bőven 
is elég annak megfejtésére ; az 1681-diki ok- 
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levél haszonvehetetlen, az’érdemli meg a’ 
koszorút, ki jutalomfeleletül e’ törvényekre, 
mint hiteles kútfőkre, képes hivatkozni.

Nemzetünk’ történeti életéhen nincs vét
kest) dolog1 annál, hogy nyelve ’s nemzeti
sége majd feledékenységhe mentenek; e’ 
szent tulajdonaira nem ügyelve, olly vígan 
vonta a’ magyar sok századon keresztül a’ 
képzelten szükséges római nyelv’ járm át, 
hogy ámhár a’ római törvénykönyvnek (jus 
scriptum), mint saját polgári szerkezetével 
sokban ellenkezőnek, elfogadására kénysze
rítő erővel sem lehetne bírni: még is abból 
számtalan helyes és helytelen , már akkor 
a’ rómaiaknál is kiavúlt elnevezés szállíttaték 
át saját polgári törvényeibe (jus consvetu- 
dinarinm. — Tud. Gyiijt. 1831. VIII. k. 91 — 101
I. ); így csúszott át a’ kérdés alatti

I. S t a t u s  kifejezés is volt latin diplo- 
maticai nyelvünkbe, mellynek eredeti értel
mét az utóbbi kor figyelem nélkül lxagyá; a’ 
zavargó erők’ pedig és küzdések’ viszontag
sága más értelemre változtatá. Status, azon 
alapföltételek’ összesége, mellytől mindegyik
nek általános jogilletősége függött, és há
romféle : s z a b a d sá g ’, p o l g á r i s  ág’ és 
nem z ets  ég’statusa ; „Tria enim sunt, quae 
liabemus,libertatém, civitatem, famíliáin, (fr.
II. D. IV. 5. de cap. minut,)“ A’ törvény csak 
annak adott jogot általában, ki úgy tűnt fel, 
mint szabad, egyedül azt tekinté személynek, 
kinek szabadsága volt; a’ s z a b a d s á g (  sta
tus libertatis) tehát minden egyéb jognak 
alapföltétele, de nem egyszersmind alapja 
minden polgárjognak, mihez p o l g á r i s  ág 
(status civitatis) kivántatott; mivel ez volt 
a’ polgárjogok’ alapföltétele. A’ki pedig tag
ja volt valamelly nemesi (patricia gens ) vagy 
köznépi (plebeia gens) családnak, ez alapúi 
szolgált n e m z e t s é g e ’ j o g a i n a k  birhatá- 
sára (status familiae), melly ama’ két előb
binek úgy volt alá rendelve, mint polgári
ság a’ szabadságnak.

Ez a’ status, mellyre a’ közép század
ból fennmaradóit Europa’ törvényeiben aka
dunk, p o l g á r i  f e j nek  is (caput civile) ne
veztetik. Olvassuk el figyelemmel azon tör
vényeket, mellyekre Carpzovius hivatkozik, 
és hinni fogjuk, hogy helyesen írja: „Civile 
caput est status, seu conditio hominis in li
bertate, civitate.et família consistentis. (Be- 
ned. Carpzovii, Practica rerum criminal. Im-

perialis Saxonica. Lipsiae, 1739. föl. P. III. 
q. CII. p. 8. n. 6.)“ Minthogy a’ nemzetségi 
jog általában a’ polgárjognak, ez pedig a’ 
szabadságnak alapföltétele ; a’ szabadság’ el
vesztése szükségképen maga után vonta a’ 
polgáriság’ és nemzetségi jogok’ elvesztését, 
melly fe j v e s z t é s n e k  mondatik. „Capitis 
minutio est status permutatio. ( fr. 1. D. IV. 5. 
de cap. minut.)“ E’ fejvesztés szinte három 
féle: 1 e g n a g y o b b (maxima), k ö z é p  vagy 
k i s eb b  (media vei minor), és l e g k i s e b b  
(minima). Az első vagy l e g n a g y o b b  fej 
v e s z t é s  az, ha valaki egész fejét, azaz 
szabadságát veszté e l, ennek következménye 
rabszolgaság (servitus), pórság (mancipatus): 
minthogy a’ szabadság minden egyéb jognak 
alapföltétele, ’s nélküle jog általában meg 
nem állhat: a’ ki szabadságától megfoszta- 
tik, annak nincs többé mit vesztenie, az 
polgárikig meghalt, ama’ törvény’ szabálya 
szerint: „Servitutem mortalitati fere compa- 
ramus. ( fr. 209. D.L. 17. de reg. jur.)“ Bölcs 
Leo görög császár a’ magyar népet szabad 
népnek nevezi, és ez volt oka, hogy ki a’ 
vérbe mártott tőr, vagy kard’ hordozása 
melletti közfelkelésnek kikiáltásakor a’ sza
badság’ védelmére meg nem jelent, az vagy 
megöleték, vagy szabadságra méltatlannak 
ítéltetvén, örök szolgaság alá vetteték. (Ver- 
bőczi I. 3.) — A’ közép vagy k i s eb b  fe j
v e s z t é s  (media capitis diminutio) az, mi
kor valaki szabadsága’ sérelme nélkül pol
gáriságát veszti el; a’ l e g k i s e b b  pedig, 
ha a’ két elébbinek fenntartása mellett , e- 
gyedül nemzetségi jogairól volt kénytelen 
lemondani. A’ régi törvények’ és szokások’ 
hasonlatosságáról értekező Kállay Ferencz 
( Tudománytár VI. k.) meg nem foghatja, miként 
vesztheti el valaki fejét úgy, hogy még is 
éljen: ott is vérengző törvényekre talál, a’ 
hol nincsenek. Előtte minden főbenjáró Íté
let ( sententia capitalis major et minor) vér
bosszú ; ő át nem láthatá, hogy valaki fél 
fejét is elveszthette, még is életben mara
dott. A’ XIV-dik századi bécsi képes kró
nikában olvastatik: „Dux Almus, severitate 
regis Stephani minoris, médiám capitis sui 
diminutionem passus fuerat.“ (Joan. Georg. 
Schwandiner, Scriptores rerum hung. Lipsiae, 
174G. föl. P. II. c. LXIII. p. 141.) Ha az egész 
fejvesztés’következménye rabszolgaság, pór
ság, ez pedig nem tartaték személynek: igen
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természetes, hogy az ollyannak vagyona el
foglaltatott, maga pedig az úriszék előtt 
vagy eladásra, vagy halálra ítéltetett, ha
csak urával ,kinek törvényhatósága, hatal
ma alá tartozott ( úriszék’ eredete ) meg nem 
egyezvén, fejét (szabadságát) meg nem vál
totta. Ha a’ fejváltság ( emenda capitis ) az 
értekező szerint is ( Tudományt. YI. k. G7.1.) 
vagy egész vagy fél törvényeinkben: úgy 
könnyű volt volna átlátni, hogy az elveszt
hető ’s kiváltani érdemes fejnek is kétfélé
nek kellett lenni. De térjünk vissza a’ kér
dés’ második részének vizsgálatára.

II. Kik a’ statusok Magyarországban ? 
vagy a’ mi az eddig mondottak szerint mind
egy: kinek volt hazánkban feje ,  azaz sza
b a d s á g a ,  p o l g á r i s á g a  és n e m z e t s é 
ge?  Az e’ földet sok veszély közt vezéreik 
alatt elfoglaló 10S magyar nemzetség a’ nem
zetek’ sorába léptét nyomozni, nemzetünk’ 
emelkedés és hanyatlás közli küzdéseit elő
adni, hosszas vizsgálatot kíván; itt elég tud
nunk, hogy a’ nemzetségek az elfoglalt és 
ö r ö k b i r t o k  (allodium, descensus, haere- 
ditas, praedium) gyanánt magok közt fel
osztott téren hazát alkottak, mellyben nem
zetünk, hol fény, hol borongás közt járja 
az esetek’ pályáját, a’ mint intézetei vagy 
saját nemzetiségéből fejledeznek, vagy ide
gen elfajulíság’ magvaiból erednek. E’ nem
zetségek (nobiles primi, puri, veri, natura
les ), mivel saját zászlójok alatt vezették 
bé rb i r t ok os  (possessio, feudum) fegyve
reseiket a’ haza’ védelmére, zászlósoknak is 
mondatnak; minthogy továbbá Cornwall, bre- 
tan, és teuton nyelvekben bann annyi mint 
zászló, fennség; innen bán,  b á nn i t ,  ban
di t ,  főszemély, igazgató; cambri nyelven 
b a n n i á r ; a’ latin bandum,  b a ne r ium 
b a n d é r i u m ; franczia Kanniere ,  banié-  
re;  olasz k a n d i é r a ,  zászlót jelentenek; az 
arab band ,  b an da ,  katonacsapat; régi né
meteknél bann ,  kikiáltás; b á n n á  (eccle- 
siastica) kihirdetés’ jelentéssel bírnak : az
ért a’ bandérium majd zászló, majd katona
csapat, majd a’hadvezér’pajzsára vagy vérté
re festett czímer értelemben; a’ zászlósok 
pedig nobiles banderiati, barones, néven em- 
líttetnek történeti emlékeinkben.

Katonai szerkezetű országunk’ zászlósai 
vagy bárói , kikről sz. István királyunk ma- 
gasztalólag emlékezik (L.I. c. 4.) mindig az

ország’ hadaihoz kapcsolták magokat; a’ ki
rály’ bárói ellenben (barones ex officio) mint 
zsoldosok (Honores, azaz proventus Barona- 
tuum tenentes. 1454: 2. officiales banderiati 
1498: 21.) a’ király’ seregéhez tartoztak.

Az örökbirtok’ enyésztével, és az ágbir
tok ( perpetuitas), vagy egyedül a’ felkérő’ 
utódira szorított birtok’ behozatalával, kivált 
a’ honnagyok ( magnates ) határozatlan neve
zet’ elágazása, valamint számos idegen’ ho
nosítása után , kikről gyéren olvashatni : 
„Lingvam ungaricam, et mores ungaricos 
probe didicerant.“ (1550: 75.) a’ zászlósok 
mind inkább vesztének ugyan az örökbirto
kon épült hatalmokból; de emlékirataink még 
akkor is megkülönböztetik őket a’ többi ne
mességtől , midőn már zavart viszonyokban ’s 
elgyengült helyezetben valának. Zsigmoinl ki
rályunk’ YI-dik törvényének 20-dik czikke- 
lyében találtatik „Baronum seu majorum no- 
bilium“ ; az 1459: 39-dikében pedig ez mon
datik: „Sunt plures nobiles, qui quodammö- 
do statum baroniae, seu alium lionestum sta- 
tum ultra ceteros nobiles habent.“ Még az 
1487-diki oklevelet először a’ király’ bárói, 
és azok után a’ született bárók írták alá.

A’ királyi zászlóalj ezer, az országbá
rói pedig négyszáz lovasra határoztatván (II. 
Ulász. I. 20. III. 21.) az ennyi számú fegyve
res’ kiállítására ’s saját költségén tartására 
elégtelen zászlós kénytelen volt hadi köte
lességét vagyonához aránylag teljesíteni , 
ámbár hadait a’ többi zászlósokéhoz kap
csolhatta, még az annyiszor ismételt, követ
kezőleg sokáig sikeretlen törvény’ határoza
tából is egyedül a’ csekélyebb értékű zász
lós veszté el ezen szabadságát ; mivel 
csak az kötelezteték az illető vármegye’ se
regével táborozni, ki saját költségén 50 lo
vast nem birt kiállítani a’ liarczmezüre (1525: 
14. rákosi, 1526: 27. 1536: 26); jóllehet 50 
lovas’ kiállíthatására még akkor gazdag va
gyon kivántatott, mikor 20—36 jobbágyi te
lekre egy lovas számíttatott (II. Ulász. III. 16.), 
és ezen jobbágyi telkektől állított katonaság 
( militia portalis), mint birtokhoz kapcsolt 
kötelesség , még a’ nemességhez kötött 
személyes felkeléstől senkit fel nem mentett 
(1435: 4.).

így történt, hogy egy részről már nem 
minden zászlós gyüjtlieté saját zászlója alá 
fegyvereseit, más részről sok hatalmas ne- 
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mes alacsonylá az illető vármegyéhez kül
deni számosabb seregiét; hanem fényes!) te
kintetre vágyásból inkább saját zászlója a- 
latt a’ bárók’ hadaihoz kapcsolta vitézeit; 
azért találtatnak zászlós nemesek, valamint 
nem-zászlós bárók törvényeinkben. E’ büsz
keség- szülte zavar’ eligazítását fogta czélúl 
az 1500-dik évi II. Ulászló’ IV-dik törvénye’ 
21-dik czikkelyének azon rendelete, hogy 
kik a’ kisebb decretumban a’ bárók’ és zász
lósok’ sorában megnevezve nincsenek, azok 
a’ nem-zászlós nemesség- közé számíttassa
nak. E’ törvény’ alapjául felhozott II. Ulász. 
III. 20, 21, 22. törvényekben azonban nem a’ 
zászlósok’ elválasztó tulajdonai, hanem né- 
melly királyi tisztviselők’ során kívül egyes 
személyek adatnak elő, minél fogva az ott 
nevezettek’ utódi a’ zászlósok’ sorából kizá
ratnak egyedül azért, mivel a’ kisebb decre-, 
tumban megnevezve nincsenek. így lianyat- 
lának el országunk’ született zászlósai, ’s I. 
Ferdinand királyunk alatt jnár nem a’ ma
gyar hazát elfoglaló nemzetségek’ utódi, ha
nem azok tekintettek báróknak, kik a’ ki
rálytól jeles alkatú levél (privilégium) -által 
valának azoknak kinevezve; utóbb ország
gyűlési törvény is hozatott (1556: 40.), hogy 
a’ királytól zászlósoknak vagy báróknak ki 
nem nevezettek az illető vármegyéhez gyűj
tsék hadaikat.

Az volna már megmutatandó, mennyire 
vettek részt törvényeink’ alkotásában , meny
nyire a’ közigazgatásban ezen polgáriságunk’ 
alkotói; de az előttünk álló kérdés’ megfej
tése mást kíván, nem is ezek, hanem

a) A’ főpapok említendők ; mert sz. ki
rályunk fiához intézett oktatásában mondja: 
„Úgy őrizd ezeket, mint szemed’ fényét, ha 
azok’ szíveit birandod, nem lesz mit félned 
ellenségeidtől“ (I. 3.), és a’főpapoknak egy
házi haszonvételes birtokon kívül, mellynek *
sajátsága (patronatus) a’ fejedelemhez tar
tozik, szintúgy volt teljes hatalmú örökbir
tokuk (praedium), mint magának a’ fejede
lemnek, királynénak, és a’ magyar nemzet
ségeknek ; sz. László királyunk’ 1082-diki ok
levelében mondatik: „In praedio Merena, 
quod uxor nostra concessit ecclesiae sancti 
Michaelis de nostra voluntate.“ Ők szinte 
az ország’ hadaihoz gyiijték fegyvereseiket 
(praediales), mert e’ fényes kiváltság min
den örökbirtokkal szoros kapcsolatban állott

(II.Ulász. III. 15. FV. 21.); ők szabadsággal, 
polgárisággal és nemzetségi joggal birtanak; 
és ámbár az egyházi törvény hazánkban kö
telező erejűnek ismerteték törvényeink sze
rint, az pedig világosan rendelé: „Az isten, 
szolgálatának igazgatására keveset válasz
tott azokból, kik nemes és hatalmas szüle
tésűek , hanem nemteleneket és szegénye
ket ; mert előtte személyválogatásnak helye 
nincsen“ (cap. 37. X. de praeb. et dign.); Il-k 
András királyunk még is azt rendelé, hogy 
a’ nem-nemes pappá ne lehessen (Kollár, 
Amoenitates. Vol.II. p. 131.); az 1514-diki 24- 
dik törvényünk még is így szól: „Nemo de 
rustica progenie natus in episcopuin eliga- 
tur.“ — A’ főpapoknak tehát volt fejők szint
úgy mint

b) A’ zászlósoknak, és egyéb
c) Akár örök-, akár ágbirtoku nemesek

nek. Az örökbirtok vagy osztályból, vagy 
királyi ajándékból, vagy törvény’ rendeleté
ből (Kálin. I. 15.20.) eredt. Kézai Simon vi
lágosan írja a’ hazát elfoglaló nemzetségek
ről: ,,Acceperunt sibi locum, et descensiun, 
ad eoruin beneplacitum.“ És épen illy ürök- 
birtokú szállást ajándékozott IV-dik Béla 1248- 
ban Detrik’ Mohol fiának, ki Sajónál a’ ki
rály’ életét megmentette; ezek olvastatnak 
adománylevelében: „Non ut donationes a re
gia benignitate concessas, séd ut descensiun 
hereditarium — — jure hereditario — — do- 
navimus.“ (Bárdosy, Sup. anal. Seep. Leuts. 
1802. 4. p. 47.) A’ jövevény örökbirtokú nem
zetségek örökségeiket egyébként is nem osz
tályból , mint a’ hazabeliek első elfoglalás
kor , hanem királyi ajándékból nyerték ; azért 
mondatik szent István’ törvényében: „Unus 
gnisque dominetur p r o p r i o r u m , similiter 
et do no rum  R eg is.“ (L. II. cap. 35.). 
Melly örökbirtok különbözött az ágbirtoktól 
(perpetuitas); a’ bérbirtoktól ( feudiun) pedig 
még inkább, és ámbár a’ várhoz tartozó jó
szág sz. István’ világos törvénye szerint (II.
6. 35.) sem örökbirtokúl, sem ágbirtokúl a’ 
vártól nem volt elidegeníthető, királyaink 
még is mind a’ várakat, mind az azokhoz 
kapcsolt jószágokat (castra, comitatus ter
ra ) már a’ XIÍ. és XlII-dik században elkez
dők ajándékozgatni, mint II. András 1218diki 
oklevelében beszéli. (Georg. Pray, hist. Reg. 
Hung. Budáé, 1801. 8. P. I. p. 210. 6.) Béla 
pedig 1267-diki oklevelében következőleg adja
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elő: „Tmmensas donationes, guas guibusdam 
personis passim et indifferenter in praejudici- 
uni coronaeregiafe facere consueuerat (Andre
as).“ (Cod. Dipl. T. IV. Vol. III. p. 388.). Igy 
lettek késöl)l)en ismét sokan a’ várak, vár
megyék , és az azokhoz tartozó földek’ vagy 
örökös (liaereditarii) , vagy ághirtokú (per- 
petui) tulajdonosi; a’ mi utóhh szinte az em
beri boldogságot szőkébb körre szorító jelen
tés nélküli czímnek véteték, és drágán árul- 
taték. Fejők volt

d) A’ sz. k. városoknak. Ezek polgáriak
ból ( c ív q s , civiles) a’ megyék’ lakosiből, mester
ségeket, kézműveket és kereskedést gyakorló 
szabad (1222: 19. §. 1) néposztályból, na
gyobb részint beköltözött idegenekből (lio- 
spites liberi) lettenek; minél fogva a’« váro
sok, mint idegen és köztársasági szerkezetű 
(1542: 34.) gyarmatok ellenkezésben , hatás 
és visszahatás okozta küzdésben valának a’ 
magyar nemességgel (1642: 33); az aristo- 
cratia majd a’ belső villongások és török ha
talmaskodás miatt városokban kerese mene
déket (1552: 45. 1563: 62.); majd parancsra 
fakadván mentői közt, ott liivatal-viselhetést 
kívánt; majd annyira meggyengültnek érzé 
magát, hogy a’ városokat minden birtok-sze- 
rezhetéstöl eltiltani, ’s így a’ status’ egyik 
fősajátságától megfosztani, ’s azok’ szaporo
dását gátolni szükségesnek vélte (1686:17.): 
a’ városok’ fejlődése azonban mind inkább 
haladott, az ellenszegült akadályok és küz
delmek , noha különvált érdeket, és minden 
közértelmesség iránti idegenkedést szülte- 
nek, nem gátolták, hanem okozták a’ mű
veltség, szorgalom jobb és vidámabb élet’ 
eszközeit; mert boldogulhatás az ember’ ter
mészeti vágya ’s törekvése, mellynek mene
tét az önség és hatalom elferdítheti, de irá
nyából sem erő, sem hatalom ki nem kap
hatja. Azonban a’ városokról nem régiben 
napfényre bocsátott (Fejér György, Honi vá
rosaink stb. Pesten, 1837.8.) vizsgálatnál 
úgy is alaposabb jutalomfeleletet várunk.

e) Hogy a’ szabad kerületeknek volt fe
jők,  az onnan is világos, hogy nemesek va
lának. Kán László’ 1279-dik évi oklevelében 
az ország’ keblében megtelepedett kánokról 
mondja: „Resideant modo praemisso tam- 
quam mobiles regni nostri “ (Pray biss. Hist, 
crit. p. 118.). HI. András’1298-diki törvénye’ 
bevezetésében ez á ll: „Cum omnibus nobili-

bus Hungáriáé, singulis Saxonibus, Cumanis 
in unum convenientes.“ A’ székely nemzet
ségek még a’ XVI-dik század’ kezdetén osz
toztak örökbirtokaikban (Yerbőczi III. 4.).

III. Podhraczky József’ azon magyará
zata, hogy a’statusok azért neveztetnek ren
deknek, mivel rend szerint ültek a’ gyűlése
ken , egészen alaptalan; mert az országgyű
lések 1526-dikig többnyire szabad ég alatt 
tartatván, azokban gyakran 80,000 lovas volt 
jelen ( Schwartner’s Statistik, Ofen, 1811. 8. 
II. u. III. Th. 123.). Ranzán írja: „Quo enim 
tempore eligunt sibi regem, fieri sólet totius 
regni, et optimatum, et capitum populorum 
conuentus adeo freguens; vt numerus con- 
uenientium saepe excedat summám octogin- 
ta millium“ (Epit. Ind. I. 333. — 1490-diki 
törv.), ha felteszsziik i s , hogy e’ -sokaság 
rendszerint ült, Hartvik’ íme’ szavai: „Con- 
vocatis primatibus cum ordine seguenti “ rend 
szerinti ülésre még sem magyarázhatók; de 
tegyük, meg nem engedve, hogy Hartvik’ 
ezen helye rendszerinti ülést is jelenthetett, 
az ennél újabb 1550-dik évi oklevél’ íme’ sza
vai: „In causis guibusuis—  per eos contra
alios o r d i n i s  sui exortis—  as t a r é ----- “
( Scliwartner, De Scultetiis. Budáé, 1815. 8. 
p, 163.), minthogy állásról szólanak, ülést 
semmi esetre nem jelenthetnek. III. András’ 
1298-diki törvényének bevezetésében ezek 
találtatnak: „Tractare coepimus de his, per 
guae regiae magnificentiae, et s t a t u i  regni 
totius, ac etiam ipsarum ecclesiasticarum per- 
sonanun, et ordinum aliorum consuleretur.“ 
Mellyböl világos, hogy valamint egy részről 
nem minden egyházi személy status, úgy más 
részről azon néposztály, melly ordines neve
zet alatt említtetik, a’ statushoz nem tarto
zik. Nem a’ szabadok ( status), hanem a’ 
szabadosok ( servientes), mint a’ várakhoz 
tartozó jószágok’ bérbirtokosi, ’s zászlósok’ 
szabadosi ( conditional'») valának rendekre 
(ordo) felosztva. A’ királyok és zászlósok 
által felszabadított szolgákról írja Kézai Si
mon: „Curiae suae famulantes or d i na r  unt  
ex eisdem.“ A’ váradi jegyzőkönyvben nem 
egyszer olvastatik: „Rejecerunt ilium de or
dine suo,  dicentes, guod ipse non esset de 
o r d i ne  jobbagionum S. Regis“ (Kollár, A- 
moenitates. Yindob. 1783. 8. Vol. II. p. 37.). 
És ismét Kézai Simon: „Servientes regibus 
vei ceteris regni dominis ex ipsis feuda
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acquirendo , nobilitatem processu temp or is 
sunt adepti.“ A’ bérbirtokosok teliát nem 
voltak nemesek, ámbár ezek is lehettek bér
birtokosok. A’ valódi, azaz örök-, és ágbir- 
tokú nemességről mindig- állott ama’ törvény: 
„Ab omni conditionaria Servitute immunes.“ 
ük az ország-’ hadaihoz tartozván, egyedül 
az ország’ részeiben védőleg; a’ király’ bér
birtokosi pedig, a’ király’ hadaival, külföl
dön is, támadólag is katonáskodtak (1231: 
13.). Ezen bérbirtokosokról, mint szabado
sokról mondatik : „Nobiles , qui servientes 
legales dicuntur“ (1267: exord.). Ezek’ bí
rája nevezteték szolgabirúnak; mert a’ való
di nemesek egyedül a’ törvényes király’ bi- 
íóhatósága alá tartoztak, kinek személyében 
jobbadán az ország’ (király’) bírája (prae- 
sentia regia) Ítélt. A’ bérbirtokosok valódi 
nemességet csak akkor nyertének, ha a’ rá- 
jok rótt szolgálat alól felmentettek, mi az 
oklevelekben számtalanszor említtetik, az 
1266-dik észt. költ levélben pedig követke
zőleg adatik elő: „Ipsos cum tota terra eo- 
rum a conditlonibus et servitiis, quibus fue- 
rant astricti, de regia liberalitate eximentes“ 
(Cod. Dipl. T. IV. Vol. III. p. 346. seq.). Az is 
alaptalan, a’ mit Íróink széliében hirdetnek, 
hogy az 1351-diki 11-dik törvény a’ bérbir
tokosok’ vagy szabadosok’ (servientes castri) 
egész seregét a’ többi nemesek’ sorába he- 
lyezé; részint azért, mert e’ törvényben az 
.üniversi vili nobiles* kifejezés hibás olva
sás , mellynek eredetie nem ,viri‘ hanem .ve
ri nobiles*, részint azért, mivel a’ bérbirto
kosok (nobiles castrenses) ezen törvény ti
tán sem tartattak valódi nemeseknek. Az 
1360-dik évi oklevélben mondatik: „üt eos, 
—  de jobbagyionatu aliorum n o b i 1 i u m c a- 
s t r e n s i u m —  eximere dignaremur.“ És a- 
lább: „4rolumus, ut a modo deinceps eadem 
praerogativanobilitatis ac libertate, qua alii, 
et ve r i  ceteri nobiles regni nostri Hungá
riáé utuntur, gaudeant“ (Cod.Dipl. T. LX. Vol.
III. p.686. seq ). Minek kértek volna nemes
séget ezen bérbirtokosok (nobiles castren
ses), azaz szabadosok, ha az elébbi törvény 
szerint úgy is azok voltának?

A’ szabadosok’ osztályait és a’ pórság’ 
nemeit kellene még előadnom, és megfejte
nem, mennyire vettek részt állásoknál fog
va mind a’ szabadok ( status ), mind a’ sza
badosok (ordines) a’törvényhozásban és köz

igazgatásban ; de amaz külön vizsgálatot kí
ván , ez pedig polgári alkotmányunk’ és or
szággyűléseink’ szövevényes történetéhez 
tartozik. Jelenleg elég volt a’ kérdés’ egy
ségéhez képest azon főelveket megismertet
ni, mellyek a’ .status et ordines* azaz sza
badok és szabadosok’ (nem karok és rendek) 
valódi értelmére vezethetik a’ látni akaró ’s 
polgári alkotmányunk’ régiségeit vizsgáló 
bölcselkedőt.

M>obokay.

Honfit is zt.

Ha szíved a’ hazáért 
Úgy lángol és eped,
Hogy vérező Keservek 
Miatt majd megreped;

írj, tégy, csatázz, kinek mint 
Adák az istenek,
Oltári a’ hazának 
Hogy füstölögjenek.

Ha írsz, csak honszerelmet 
Súgjon minden dalod;
Ha tészsz, hiven kövessed 
Meghívó angyalod’;

Ha mégy csaták’ elébe,
Szakítsd föl kebledet,
Meglátjuk a’ kiömlő 
Vérben szerelmedet.

Hrúétf/i.

MZgg hajó'' története.

Ezen pillanatban nyugszik Marseille’ ki
kötőjében egy hajó, mellynek neve : ,,A’ na- 
valói rév’ szeretett testvérei.“ Minden em
berben, ki csak látja, kimondhatatlan szo
morú érzéseket gerjeszt. Soha sem nyújtott 
még hajó, mellyet szélvész roncsola szét, és 
legutolsó szegéig rozsda emésztett meg, a’ 
maga végpillanataiban komorabb tekintetet 
a’ nézőnek, mint ez. Ezt nem régiség enyész- 
ti e l ; fa , réz és szegek legjobb állapotban

# _______  ' ____________ _
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vannak rajta. Mi teliát annak oka, hogy 
tekintetére mindenki annyira elbúsul ? — E- 
zen bajó, mint két eltörött árbocza és szét
szakadozott kötelei jelentik , egy gyászos 
történetet tud beszélni, egy történetet, nielly 
annál szívrehatóbb , minthogy felöle sem
mi emberi száj sem szólhat; egy történe
tet , mellyet zivatar és villám bélyegezett, 
borzasztó sorscsapásként, eleven jelekkel, e’ 
hajó’ külsejére.

Felix nevű nászad december’ 9-kén 1836 
találkozott ezen hajóval a’ majorcai partok
nál. Felixnek kapitánya egy szörnyű holt
testet sejdíte a’ tengeren úszva. Semmi nesz 
sem volt hallható a’ födélről, ’s kormányta- 
lan látszott az ide ’s tova bolyongani. A’ vi
torlák nem ügyelték, melly részről fú a’ szél, 
’s úgy tetszett, ezen élettelen testnek e- 
gyedül a’ messze tenger hazája.

Felix kiáltott reá ; de csak szélmoraj vá
laszolt a’ hajó-kötelek közűi.

„Ez valamelly elhagyatott hajó “ mond 
a’ Felix’ kapitánya. ’S azonnal magokhoz 
csáklyázták „a* navalói rév’ szeretett testvé
re it“ ’s kiszállottak annak puszta párkány
zatára. — Egy ebet, egy macskát ’s egy pa- 
pagályt leltek rajta. A’ papagály épen akkor 
vala haldoklás között, ’s még utóljára elha
ló hangon Anna  nevet rebegett, mellyre az 
ifjú hajósokat borzadás futotta e l; a’ macska 
elbújt; a’ rendkívül kisoványodott eb első lá
baira támaszkodék és kelet felé vonított. A’ 
kapitány öszvekutata minden zugolyt, de egy 
lelket sem talált; felnyita szekrényeket és 
ládákat, de semmit sem lelt, mi a’ hajó’ em
berei felöl tudósítást adott volna; sajkái a’ 
hajónak nem voltak.

A’ kapitány kiváncsi és fürkésző termé
szetű vala. Megparancsolá embereinek, hogy 
az idegen hajót Marseilleig vontassák. A’ 
papagályt az asztalra tévé ’s .mellé ült, a’ 
kutyának egy darab kétszer-sültet adott, 
melly azonnal közelében feküdt le.

Az Anna név ismét eszébe ötlött és szo
morúan tekintett a’ megholt papagályra.

Lehető-e, hogy ez Anna lett legyen? 
úgymond felkiáltva.

A’ kutya elkezde szomorúan vonítani.
Istenem! Anna! a’ legszebb creolné He 

Bourbonból; Anna, az én jegyesem, ki any
jával Francziaországba volt jöendő!

De mindig, valahányszor az Anna nevet 
kimondá , elkezde a’ kutya újra vonítani.

Éjszaka lett; a’ kapitány meggyújtá 
lámpáját ’s ekkor veve észre egy nyakkötőt 
a’ kutyán; befödözte szemeit mind két ke
zével.

Bátorság! úgymond magában. — Mi na
gyon hasonlít ezen kutya Lice-liez, mellyet 
én ajándékoztam Annának ; épen illyen tarka 
volt.

„Lice!“ kiálta erős hangon.
Felszökött erre a’ kutya ’s két lábát a’ 

kapitány’ térdére tévé.
Borzasztó! monda elfojtott szózattal, itt 

van nevem a’ nyakkötőn! Szegény Anna!
Miután hadnagyának megparancsolá , 

hogy Majorca felé evezzen, ismét a’ magá
nyos hajó’‘szobáiba lépett. Midőn a’ sziget
re érkezett, meglátogatá a’ franczia consult 
’s elbeszélte neki szomorú sejtését. Tíz nap
pal előbb borzasztó vihar dühöngött Majorca’ 
partjainál, a’ város’ lakosai két csónakot lát
tak elsűlyedni, ’s a’ tenger holtakat hányt a 
partra. A’ sziget’ asszonyai sírva vitték egy 
ifjú lyányka’ testét a’ templomba, melly meg- 
merevült kezeiben egy nyakáról lefüggő ké
pet tarta.

A’ kapitány a’ nyakkötö’ szemléletére 
reszketett; most midőn a’ képre ráismert, 
csillapodott vala ’s nem liullata könnyet.

Csendesen a’ puszta hajóra ment ’s mi
után anyjához és hadnagyához írt volna, 
megölelte gyötrelmei’ egyetlen és utolsó tár
sát , a’ hű Licét, és meglőtte magát. —

A’ hadnagy Marseille’ kikötőjébe hozta 
a’ roncsolt hajót.

Sz.

A'jó Tbramin.

Utazásaimban egy öreg bramínnal ismer
kedőm meg, bölcs és nagy tudományé férfiú
val , ki — a’ mi még több! — gazdag is vala, kö
vetkezőleg még bölcsebb , mert nem szorulván 
senkire, nem kénytelenitteték senkit is meg
csalni. Családját három szép nő jelesen kormá- 
nyozá, kik egyedül azon torék fejőket, hogy 
neki tessenek. Ha idejét nem a’ nőkkel tölté 
— pliilosophált.

Közel igen csinos lakához, mellyet pompás 
kertek körítőnek, lakott egy agg indus özvegy; 
vakhitű, ’s így oktalan, ’s így igen szegény.

A’bramín egy nap így szóla hozzám: ,Sze
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retném, ha soha nem születtem volna.* — „Mi
ért?“ kérdém. — , Negyven éve, hogy tanulok, 
feleié, ’s a’ negyven év veszve van. Én máso
kat tanítok ’s enmagam semmit sem tudok. Ez 
öntudat annyira aláz, hogy az élet előttem li
láit’s türhetlen. — Születtem, azaz időben élek; 
és nem tudom, mi az idő. A’ bölcsek’ tanítása 
szerint két öröklét közti parton állok; ’s az 
öröklétről még csak eszmém sincs. Anyagból 
vagyok öszverakva, ’s gondolkozom’s kitalálni 
nem tudom, mi szüli a’ gondolatokat; nem tu
dom, ha eszem egyszerű erő-e csak, mint a’ 
járás, emésztés stb, ’s ha úgy gondolkozom-e 
fejemmel, mintha azt kézzel fognám meg. Nem 
csak gondolataim alapelve ismeretlen előttem,
de még mozdulataimé is egész rejtvény__  ’S
ezekről még is mindennap kérdeztetem ; ’s bár 
jót, kimerítőt mondani nem tudok, felelni még 
is kénytelen vagyok. És sokat beszélek, ’s az
tán szégyenemben enmagam előtt csaknem el- 
sűlyedek. Olvasom a’ régiek’ műveit; ’s azok 
csak kétszerezik a’ sötétséget. Társaimmal szó
lok; egyik azt mondja: Vivendum est, ’s éltet 
használni’s az embereket kijátszani; másik tud
ni akar valamit, ’s túlságok’ eszméiben vész 
el__  Mindenik csak azon fájdalmas életet nö
veszti , melly keblemben ég. Vannak perczek, 
midőn csaknem elhalok a’ kétségek’ özönében, 
hogy minden vizsgálataim után sem találliatáin 
ki: mi vagyok...... ?*

A’ jónak ezen állapotja engem valóban el- 
husíta; mert nálánál senki nem vala bölcsebb, 
senki tisztább lelkű. Tudtam, hoyy minél töb
bet lát lelke, minél több érzékenység van szi
vében, annál boldogtalanabb.

— Az nap’ látám az öreg nőt, ki szomszéd
ságában lakott. Valljon nem busítja-e az, hogy 
nem ismeri lelke’ szerkezetét ? kérdém. Még 
csak e’ kérdést sem érté meg; élte’ egy pilla
natában sem gondolkozók arról, mi a’ bramínt 
annyira kínozá; ’s ha néha a’Gangesben megfü- 
rödlieték, magát a’ legboldogabbak’ legboldo- 
gabbikának Ilivé.

Megzavartatva e’ szegény teremtmény’ bol
dogsága által, mentem vissza a’ pliilosoplihoz, 
’s így szólék hozzá: ,Nem szégyenlesz boldog
talan lenni, míg házad előtt egy vén automát 
van, ki semmiről sem gondolkozik, ’s még is e- 
légűlt? *

„Igazad van — kapám feleletül — én már 
százszor mondám magamnak,boldogabb volnék, 
ha olly ostoba lennék, mint szoinszédném. De 
én még sem akarok illy boldogságot.“

A’ bramínnak ezen felelete nagyobb be
nyomást teve rám, mint a’ többi mind; enma-

gamat megvizsgálva, úgy lelém, azon föltétel 
alatt, hogy oktalan legyek, még boldog sem 
lennék.

Elébe terjesztém ezt a’ philosophoknak, ’s 
ők véleményemen valának. Bár miként legyen 
a’ dolog, a’ gondolkozás’ e’ nemében iszonyú 
az ellenmondás. Mert végtére is mire iigyek- 
sziink ? Boldoglétre. Mit tesz , okosak va
gyunk-e vagy bolondok? Sőt még több; azok, 
kik állapotjokkal elégültek, elégedésökben igen 
bizonyosak, ’s azok, kik okoskodnak, nem bi
zonyosak, jól okoskodnak-e. így hát világos, 
folytatám, hogy ezt kell választani: még csak 
közönséges elmét sem akarni, ha az boldogta
lanságunkat nagyítja........

Az egész világ véleményemen volt, ’s még 
sem leiék embert, ki rá állt volna, ostobáúl len
ni boldognak. Ebbőién azt következtetém, hogy 
mi, bár milly sokat teszünk a’ boldogságból, az 
észről még is többet tartunk.

Ha erről gondolkozunk, úgy látszik, hogy 
az észt a’ boldogságnak elébe tenni oktalanság. 
Hogy lehet ez ellenmondásokat kimagyarázni?

Mint sok többet. — Kóla beszélni egy ra
kást lehetne.

V o ltaire  u tá n . J H s t n c x .

Gondolatot c.

Ki napjainkban a’ művészetről írni vagy épen 
vitatkozni akar, szükség, hogy legalább sejtései le
gyenek a’ felől, mit a’ phiiosopbia korunkban tett és 
folyvást tegzen.

Ki egyetlenegy lapból akarna megbírálni egy e- 
gész könyvet, azt bolondnak tartanók; az embert pe
dig egyetlenegy tettből megítéltetni, mindennap tapasz
taljuk.

Azt jobban szoktuk szeretni, ki bennünket cso
d á l, mint azt, kit mi csodálunk.

Ha bennünket belső bíró nem kárhoztat, kön
nyít szívvel fogjuk hallgatni embertársaink’ kárhozta- 
tását: ellenben a’ külső bíró’ feloldozása lever, ha e- 
zen feloldozást a’ belső inquisitor alá nem írja.

Hol csak jéghideg ész uralkodik, ott rémítő ke
ménység, hol pedig csak jó emberi érzések, ott gyen
geség van. Legjobb életpálya az, hol a’ vitorlákat 
érzés dagasztja, a’ kormányt pedig ész viszi.

Ki ma megvallja, hogy tegnap hibázott, azt bi
zonyítja, hogy ma bölcsebb, mint tegnap volt: nem 
kellene tehát annyira vonakodnunk a’ mentegetőzés 
’s bocsánatkéréstöl.

Kit dicséret vagy gáncsolás felfuvalkodottá te- 
szen vagy lever , az épen olly mértékben gyenge , mily- 
lyenben elhízott az , ki a’ dicséretet ’s gáncsot egy- 
kedvüleg veszi.

A z A th en aeu m b o l h e te n k e n t  k é ts z e r ,  ú gym in t c sü tö rtö k ö n  és v asárn ap  , je le u ik  m eg egy egy ív  ; tá r sá b ó l,  a ’ F ig y e lm ezS b ö l. m in d en  
k ed d en  e g y rv . M ásod ik  félév i á ra  a ' k e ttő n ek  h e lyben  k ih o rd á s s a l ,  vagy k ö u y v á ro s i ú to n ,  h a v o n k é n t szállítva  5 f t. cp . ; p o s tá n ,  n y o m ta to tt  
b o r íté k  a la tt 5 f t .  48  k r .  cp . —  V e linpé ídányok  fé lé v e n k én t k é t  f o r in t ta l  d rágábbak. —  H e ly b e liek  év n e g y ed e n k é n t is v á lth a tn a k  p é ld á n y t.

Xyoinaíik Hullán, a’ magyar királyi egyetem’ Betűivel.
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III. A’ d r á m a i  m e s e .

M iután általánosabb nézeteinket elmondok 
a’ drámai tárgyról, áltahnegyünk arra , úgy, 
mint eredetileg, vagy a’ költő’ módosításával 
mesévé alakúit.

A’ drámai mese terv, melly a’ színmű’ 
cselekvőleg foglalatos személyei által tartal
mához képest ’s ezek’ cliaracterei szerint vi- 
gan vagy komolyan végreliajtatik; vázolat, 
mellynek puszta helyei a’ fellépő emberek’ 
komoly vagy nevetséges cselekvéseik ’s az 
ezekre okot adó esetek ’s akarathatározó 
érzelem , indulat’ , szenvedélyek’ színeze
teivel töltetik b e ; vagy végre gyakorla
tilag ’s visszájáról szólva , rövid kivonata 
azon történetnek , melly a’ színmű’ emberei
nek cselekvéseiből áll elő. Ez utóbbi ma
gyarázat talán legérthetőbb ’s nem is helyte
len ; mert a’ dráma’ tervének minden esetre 
úgy kell alkotva lennie, hogy az a’ cselek
vőleg fellépő drámai személyek által végre
hajtható , ’s úgy legyen előre kigondolva, 
mintha valamelly jeles színműből vonatott

ved.»* ki. Ha a’ költő dolgozás-közben, a’ 
mű’ kára nélkül változtat tervén vagy épen 
javíthat, az csak szerencse, de nem olly biz
tos , hogy ok lehessen ingatag ’s félig kész 
terv’ ajánlására.

D enique s í t ,  quodv ís , sim plex danlaxat , e t unurn.

Horatius itt általában az illetlen költői 
tarkázatot ’s össze nem hangzó egészet akar
ta megróni; de szavai igen helyesen alkal
mazhatók a’ dráma’ meséjére.

Egység és egyszerűség, a’ mi a’ szín
mű’ meséjében megkivántatik, és pedig az 
egység szükségképen, az egyszerűség nagy 
hasznai miatt.

A’ régiebbek három egységet kívántak 
színműben , u. m. a’ történet’ helyének, 
idejének ’s fő érdekének, vagy is a’ fő cse- 
lekvénynek egységét.

Nem kell hosszasan vitatnunk,.hogy a’ 
két első szükségtelen. Ugyan is a’ történet’ 
helye igen mellékes dolog ’s annak némelly- 
kori egysége nem egyébért kivántató, hanem 
azon természetes okból, hogy a’ színmű’ sze
mélyei érintésbe jöhessenek egymással, ’s ez 
megeshetik a’ nélkül, hogy az egész drámai 
mozgás változatlanúl egy yonthoz szegeztes- 
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sék, ’s mintegy sarkon forduljon meg. Egye
nes haszon tehát ezen szorosan vett hely’ 
egységéből épen semmi sincs; de annál töb
bet árt, ha szabályul vétetik; mert a’ költő
nek nincs azon szabad mozgása, ’s térés me
zeje, mellyet a’ drámai literatura’ folyvásti 
leijeszkedése ’s kifejtődése megkíván. Ez 
végre némi feszességet ’s egyhangúságot ’s 
örökké ugyan azon helyzeteket hozván a’ 
színi müvekbe, untatóvá lenne. ’S ha a’ drá
ma az élet’ képét akarja adni, igen rosszul 
értené tisztét, csak úgy tudván cselekvő’s 
egy történetbe szőtt embereket kiállítani, 
hogy azok kezdettől fogva végig egy helyen 
lépjenek fel. Ezt csak a’régi színház’ alkotá
sa hozhatá magával.

Mihelyt a’ hely’ egységén túl vagyunk, 
megszűnik az idő’ egysége is ; mert hogy a’ 
távol eső drámai személyek érintésbe jöhes
senek, több üres időt kell betöltenie a’ kép
zeletnek, mint ha folyvást egy helyen tűn
nek fel. ’S hogy az idő’ egysége szinte nem 
a’ dráma’ lényegéből foly, ugyan azon okból 
világos, mellyet a’ helyről említénk, tudni 
illik, mivel az életben szinte nincs minden ne
vezetes cselekvény egy napra szorítva, ’s így 
ezen korlátozás épen úgy mint amaz, csak 
akadály volna minden haszon nélkül. Úgy 
kell tehát ezt is tekinteni, mint egészen mel
lékes dolgot, melly a’ tárgytól, ’s a’ fő cse
lekvény’ természetétől függ, ’s annak egé
szen alája van rendelve.

Az az egy látszanék a’ történet’ idejé
nek rövidségét ajánlani, mivel a’ drámában 
sebesen kell a’ kifejtésnek vége felé halad
nia ; de ezen külső sebesség, azonkívül, 
hogy minden sebesség relativus , nem egé
szen ’s egyedül az, mit a’ drámában haladás
nak nevezünk: a’ haladás főképen a’ dráma ’ 
belső életében fekszik.

Mi korlátozza tehát a’ költőt hely- ’s 
időre nézve ? Az, hogy a’ képzelődést fö
löttébb meg ne terhelje, képtelenségekkel 
meg ne bántsa, igen merész ’s okatlan csa- 
pongásokkal bolonddá ne tegye; ezt pedig nem 
fogja tenni, mihelyt a’ mű’ egyébiránt belső
leg helyes és szabályszerű elrendelése ’s ki
dolgozása az idő’ ’s hely’ távolságát okveíet- 
len megkívánja. Ha azt kívánjuk a’ néző
től, hogy embert, ki ezelőtt századokkal, 
vagy tőle több száz mértföldnyire távol élt és 
é l , jelen ’s a’ színházban p. o. Pesten maga

előtt képzeljen, vagy hogy történetet, melly 
egy nap alatt ment végbe (a’ régiek ennyi 
időt engedtek drámában) két három óra alatt 
lefolyni lásson, nincs józan ok, miért ne 
kívánhassunk többet, de rokon neműt.

A’ képzelődés csak visszás dolgokon 
nem nyughatik meg; de utói érni képes a’ 
leggyorsabb változást is, miilyen p. o. az, 
hogy ki imént úgy lépett fel, mintha Pesten 
volna, egy zsinegrántásra már Pozsonyban 
vagy épen Philadelphiában léphet fel, ha a’ 
színdarab’ érdeke úgy hozza magával; a’ 
képzelődés bizonyosan ott is utoléri; csak
hogy embereinket ok nélkül ide ’s tova liur- 
czolni már több mint költemény, hiú játék 
volna.

A’ három egység közül tehát csak az 
utósó, a’ cselekvény’ egysége marad fenn 
szükségképen. Ezt már maga a’ költői mű’ 
természete hozza magával ; mert nélküle tö
kéletes egészszé nem alakulhat; de megkí
vánja különösen a’színi hatás, mert a’figye
lem csak valamelly kitűnő fő érdek által köt
tethetik meg; a’ fő érdek pedig igen tete
mesen gyengül, (ha nem enyészik) az által, 
ha a’ színműben két külön, egészen szétága
zó történet foglaltatik, vagy a’ mi egyre 
megy, ha két fő hős jelenik meg egymástól 
független cselekvények- ’s tülekedésekkel. 
Az illy különböző , szétágazó érdekek által 
megzaklatott ’s kijátszott figyelem végre irányt 
veszt, kifárad, vagy boszonkodva megtagad
ja a’ szolgálatot.

E’ tanra tán ellenpéldáéi hozathatnék 
fel Shakspear’ Midsummer - night’s dream-je 
(nyárközepéjálma), mellyben Oberon és l i 
tánia’ kibékülése ’s két szerelmes pár’ kaland
jai adatnak elő, látszólag két külön történet; 
de érdekeik annyira össze vannak szőve ’s 
oily elmésen végig víve, hogy az illyen el
térést (ha az volna) egy Shakspear’ szelle
mével bíró költőnek mindig meg fognánk bo
csátani. E’ felett ha mélyebben vizsgáljuk e’ 
müvet, fő történetül csakugyan a’ két sze
relmes pár’ kalandjait vehetni, melly a’ két 
tündér: Oberon és Titánia’ befolyása által olly 
kellemes bonyolódást ’s kielégítő véget nyer 
’s a’ két tündér itt úgy tűnik fel, mint a’ gö
rög tragoediákban az istenek, kiknek csak
nem gyermeki gyarlóságokban el nem érik 
ugyan magas méltóságát; de épen ezen ki
bújok által közelebb hozatnak hozzánk ’s né-
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m ile s ’ é r d e k e s e b b é  v á ln a k . H o g y  k é t  k ü lö n  

k o r ’ e m b e r e i ’s m y t h o s a  z a v a r t a t o t t  e g y b e ,  

t a lá n  in k á b b  h ib a  ; d e  a z t  m e g r ó n i  n e m  id e  

ta r to z ik .

Ezen egységnek az íróra nézve igen sok 
hasznai vannak; ez által lesz képes valami 
nagy, az egész lélek’figyelmét elfoglaló gon
dolatnak kivitelére, ez fogja örökké sürget
ni , hogy minden haszontalan kitérések ’s 
részletes czifrázások nélkül szüntelen czél- 
jára siessen, egy tökéletes, helyesen egy
másba fűzött ’s alárendelt részekből álló egé
szet törekedjék adni; ez fogja segíteni, hogy 
fő charactereit következetességben ta rtsa , ’s 
mindezek által, midőn a’ költészet’ belsőbb 
kivánatainak megfelel, egyszersmind legczél- 
irányosablian dolgozik a’ híven megtartott fő 
érdek által színi hatásra is.

Ide tartozik említenünk az episodiumot 
is, azon mellék történetet, melly a’ fő tör
ténetbe mintegy belé szőve, annak több ér
deket, változatosságot, színt kölcsönöz. De 
ez természetesen csak úgy érethetik el, ha 
az epizód a’ történetnek alá van rendelve, 
mert mihelyt ezen túl hág, már csak ártani 
fog, elvonván ’s megzavarván azon figyelmet, 
mellynek a’ fő történetre kelle fordítva len
nie. ’S hogy csupa folt ne legyen, szükség
képen kell a’ fő történet’ valamellyik ágához 
tartoznia ’s abból eredtnek lennie.

Az egyszerűség (a’ dráma’ meséjére al
kalmazóban) a’ részek’ arányos mennyiségé
ben ’s természetes összeillésében áll.

Nálunk legtöbb hiba követtetik el az ért
hetőség ellen. Mindenben a’ mit mondunk, 
Írunk, nyomtatunk, játékszínünkön ’s egyé- 
biitt elszavalunk, valami fárasztó, egész az 
érdektelenségig népszerűtlen homály ’s ért- 
lietlenség van. ’S e’ homály ’s értlietlenség 
nem csupán szaporán költ új szavainkból, 
(mellyekre azonban nagyobb részt szükségünk 
van) nem csupán nyakaszegett feszű és czi- 
kornyáju mondatainkból ered (noha ezek is 
igen rút nyavalyái korunknak) hanem mind 
ezekkel együtt folyadéka egy mélyebb kút
főnek , miilyenek a’ roszúl emésztett képze
tek, gondatlan szapora munka, nem értett, 
meg nem birt tárgy, melly urunkká lesz, a’ 
helyeit hogy uralkodnánk rajta , nem is em
lítvén a’ fonák ízlést, melly a’ szép, össze- 
hangzó egész helyett tarkabarka egyveleg
ben keresi dicsőségét.

Az egyszerűség a’részek’s azokból kelt 
egész’ könnyű felfoghatását eszközli; a’ könnyű 
felfoghatásból világos ’s egyszerreható (a’ mi 
színműnél nem megvetendő dolog) érthetőség 
ered, ’s az érthetőségben egyéb szükséges 
tulajdonok mellett valami ellenállhatlan, visz- 
szanyomhatlan erő és hatás van; sőt hatást 
e’ nélkül nem is képzelhetni. Az életben is 
örömest értekezünk bármi együgyű emberrel, 
ha értelmesen beszél; mert legalább tudjuk 
hányadán vagyunk, míg a’ zavart, dagályo- 
san áradozó beszéd untat és boszont minden 
józant ’s csak a’ gyenge fejűnek szolgáltat 
némi kábító gyönyört, ki mindenben, mi ne
ki megfoghatlan ’s érthetetlen, valami na
gyot, rendkívülit sejt. így a’ művészetben 
’s itt annyival bocsáthatlanabb a’ homály ’s 
értlietlenség; mert mi szükség vala szaporí
tani a’ bajt, ’s általvinni a’ lélek’ tisztább éle- 
ményei közé, melly már életben is olly bán
tó , egyenes ellenkezésben lévén a’ beszéd
nek mind czéljával, mind méltóságával.

’S ha nem csalatkozom, ezen hiánynak 
igen nagy köze van műveink’, kivált színda
rabjaink’ éldelhetlenségéhez , ’s ennek alapo
sabb ellenszere nincs, mint az egyszerűség.

Azon mű, melly igen sok idegen nemű 
részekből állittatik össze .nagyobb érdekű le
het talán a’ bel kiüönféleség, sokszerűség, 
’s változatok á lta l; de mind ezen haszon sem
mivé lesz, ha fölöttébb ’s aránytalanúl meg- 
terlieltelik, ha a’ részek’ különnemű sokasá
ga által az emlékezet elborítva, a’ figyelem 
kifárasztva, vagy a’ mi még többet árt a’ szí
ni hatásnak, elszórakozva van. Azonban itt 
határozottabb szabályt adni nem lehet: a’ 
költő’ ítéletében ’s ízlésében kell azon helyes 
mértéknek lenni, melly szerint az egészet ’s 
ahhoz , ’s egymáshoz aránylag a’ részeket in
tézze ’s csak annyit ’s ollyakat vegyen fel 
müvébe, a’ mennyi könnyű felfoghatásánál 
fogva az értelmet ki nem fárasztja. Az egy
szerűség ugyan igen sokat függ a’ drámai he
lyes elrendeléstől, a’ czélirányos kidolgozás
tól, de alapját csakugyan a’ mesében kell 
megvetni, mellyet úgy lehet tekinteni, mint 
azon magot, mellyből kell minden egyébnek 
kinyílnia.

W'üriiímavty.

4 4 *
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M X . JK « »' o  l  g .

IX-diE Károly George kapitányt maga 
eleibe liívatá. Ez a’ meghatározott órára a’ 
Louvre-be ment. Mihelyt a’ kapitány leje
lentetek , egy udvarnok megnyita egy kárpit
ajtót, ’s őt a’ király’ kabinetjébe vezette. A’ 
fejedelem, ki tollat kezében tartva, egy iró- 
asztalka mellett ü lt, némán intett neki, hogy 
álljon veszteg, mintha attól félt volna, hogy 
a’ szó gondolatainak, mellyek elméjét el
foglalók, fonalát meg fogná szakasztani. — 
Míg a’ kapitány imígy hat lépésnyire az Író
asztaltól tiszteletteljes helyezetben csönde
sen állott, volt ideje szemeit a’ teremben vé
gig futtatni, ’s ennek bútorozatát szemügy- 
re venni.

A’ terem igen egyszerűen vala bútoroz
va ; abban úgy szólván semmi sem volt va
dász-eszközökön kívül , mellyek legkisebb 
rend nélkül függtek szerte a’ falon. Egy 
meglehetős szép festvény, melly Dianát a’ 
vadászat’ istennőjét ábrázoló, függött egy 
hosszú puska ’s egy vadászkiirt között. Azon 
asztalon, mellynél a’ király irt, holmi iro
mányok hevertek, ’s asztal alatt a’ földön 
könyvek , egy olvasó , egy kis imádságos 
könyv, sólyom-zsinegek ’s csengetyük össze
vissza. Egy nagy agár vánkoson feküdt kö
zel a’ királyhoz.

A’ király egyszerre dühösen felrobban 
’s fogai közt vad szitkot mormogva »’ tol
lat elhajítja magától. Lesütött fejjel ’s in
gatag léptekkel jár háromszor a’ teremben 
fel ’s alá, azután hirtelen megáll a’ kapi
tány előtt, ’s megütközve tekint rá, mintha 
csak most venné őt észre. — ,,H a! ön az ?“ 
szólalt meg a’ fejedelem, egyszersmind egy 
lépéssel hátrálva. — A’ kapitány egészen föl
dig meghajtó magát. — „Örvendek, hogy
önt láthatom. Szólni akarék önnel__ Mind-
azáltal...  “ A’ király itt megállapodott.

— George félig nyílt ajakkal, nyújtott 
nyakkal, bal lábát hat hüvelyknyire a’ job
biknak elébe téve ; szóval, olly helyezetben, 
mikép egy festész a’ személyesített ügyeimet 
fogná ábrázolni, várta végét a’ királyi be
szédnek. De a’ király mellére horgasztá fe
jét , ’s gondolatai, úgy látszék, más irányt 
vettek, egészen eltérőt azon ponttól, melly 
fölött vele értekezni szándéka volt. Most 
néhány perczig tartó hallgatás következett;

a’ király íeiiit ’s tenyerébe hajtá homlokát, 
mint olly ember szokott, ki ig£H el van fá
radva. — „Diable de rime!“ felkiáltod ’s lá
bával földre dobbanta, hogy csizmáin a’hotz- 
szú sarkantyúk hangosan pörgének.

A’ nagy agár, melly e’ lábdobbanásra 
fölébredt, ’s azt őt érdeklő jelnek vévé, föl- 
emelkedett fekhelyéből, a’ király’ székéhez 
közelíte, két első lábát a’ fejdelmi úr’ tér
dére fekteté ’s hosszú keskeny fejét, melly 
a’ királyénál sokkal magasbra nyúlt, föle
melvén , száját hatalmasan feltátotta ’s min
den ceremónia nélkül ásított. Olly nehéz 
mesterség a’ kutyát udvari finom viseletre 
szoktatni!

A’ király eltávolító a’ kutyát, melly 
most ismét lefeküdt a’ vánkosra; ’s midőn a’ 
király’ pillanatai a’ kapitányéival mintegy vé
letlenül ismét összetalálkoztak, imígy szólt: 
„Ne csodálkozzék ön rajtam, George ; az 
ember néha csaknem vért izzad, míg egy 
kellően összeliangzó rímre akad.

,Talán terhére vagyok fölségednek ?' 
kérdé a’ kapitány mély alázattal.

„Nem, nem!“ viszonzá a’ király. Itt 
fölkele ’s kezét bizodalmas tekintettel a’ ka
pitány’ vállára tévé; egyszersmind mo
solygott, hanem e’ mosolygás csupán ajkain 
lebegett, szórakozott pillanata abban nem 
vön részt.

„Fáradt-e még ön a’ tegnapi vadászat-' 
tói?“ rnondá a’ király, ki szemlátomást za
varban volt ’s nem tudta, mint kezdjen már 
a’ dologhoz.

,Sire, nem volnék méltó, hogy felsé
ged’ liadsergében egy lovag-osztály’ parancs
noka legyek, ha olly mulatság, mint a’ teg
napi , engem eláraszthatna. Guise úr engem 
az utolsó háborúkban, mivel mindig nyereg
ben láta ülni, albániainak nevezett.'

„Igenigen, nekem azt mondották, hogy 
te derék, ügyes lovag vagy. De ugyan 
mondd meg, tudod-e a’puskát is emberül for
gatni.?“

,Meglehetősen , sire; azonban távol le
gyen tőlem, hogy felségedéhez hasonló ügyes
séggel merjek kérkedni; ez nem mindenki
nek adatott.'

„Látod ezen hosszú puskát? tégy bele 
tizenkét ficzkót, ’s ördögé legyek, ha hat
van lépésnyire mindegyik el nem találja azon 
pogánynak keblét, mellyet czélúl kitűzesz."
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,Hatvan lépésre ? Már ez sok...;  azon
ban olly ügyes lövész által, mint fölséged, 
csakugyan kész volnék a’ dolgot próbára 
tenni.'

„Nem, nem, az kevés; e’ puska kétszáz 
lépésre golyót repít a’ testbe, ha t. i. a’ go
lyó kellő nehezékkel bir.“

A’ király itt a’ puskát George’ karjára 
fekteté.

,Valóban úgy látszik, szintolly jó , mint 
gazdag fegyver1 — jegyzé meg a’ kapitány, 
miután azt gondosan megvizsgálta, a’ sár
kányt felhúzta ’s ismét leereszté.

„Látom, te értesz a’ fegyverhez, vitéz 
barátom. Ugyan emeld csak arczodhoz ,*liadd 
lássam, mikép cselekszed azt.“

A’ kapitány engedelmeskedék.
„Bizony megbecsülhetetlen kincs a’ jó 

puska — folytató a’ király halkabb hangon; 
— az újat gyöngén billenteni kell, ’s száz 
lépésnyire biztosan kiirthatni az ellenséget, 
a’ nélkül, hogy a’ jó golyó ellen pánczél 
vagy mellvas védhetné.“ '

IXdik Károly, már akár szokás, akár 
természeti félénkség okozta volt, majd soha
sem nézett azon ember’ szemébe, kivel be
szélt. De most egyszer rendkívüli kifejezés
sel, merően szegzé pillanatit a’ kapitányra. 
George önkénytelenül lesiité szemeit, ’s a’ 
király majd ugyanazon pillanatban hasonlót 
cselekvék. Most újra mély csendesség lön, 
mellyet George első szakaszta félbe.

,Mindazáltal — imígy szólt — bármi 
mesterül értsen valaki a’ lőfegyverhez, vé
leményem szerint még is a’ kard és lándsa 
biztosabb__ *

„Igen ám , de a’ puska ... .“ Károly itt 
csodálatosan mosolygott; de hamar ismét ezt 
tévé hozzá: „ügyhallom, George, hogy Co- 
ligny admirál (köztudomás szerint feje a’ 
franczia protestánsoknak, kiket a’ vakbuzgó 
Károly halálosan gyűlölt) rajtad nagy sérel
met követett el ?“

— ,Sire__‘
„—Én tudom azt, ’s bizonyosan tudom. 

Azonban kedvesen venném ... sőt akarom, 
hogy nekem a’ dolgot tenmagad beszéld el.“ 

,Az igaz, sire, én egy szerencsétlen 
körülményről, melly nem kevéssé feküdt
szívemen, értekeztem vele__ *

„Tudom, tudom, öcséd’ párviadaláról. 
P a r b 1 e u ! Derék egy ifjú , mondhatom, ki

emberétől nem ijed meg; én szeretek illy 
embereket. Hanem mórt de ma vie, mi ör
dög birhatá a’ vén szakállost a rra , hogy ve
led összekapjon ?“

,Úgy gondolom, hogy a’ szerencsétlen val
láskülönbségek, hogy a’ catliol. vallásra is
mét visszatértem, mellyet már elfelejtettnek
hivék----‘

„Elfelejtettnek ?“
— „Legalább fölséged példát adott rit

ka ’s részreliajlatlan igazságszeretete által: 
mint kell vallásbeli czivódásokat elfeledni.* 

„Igen, de tudnod kell barátom, hogy az 
admirál mit sem felejt el.“

,Ezt vettem észre, sire — ‘ (A’ kapitány’ 
arcza itt elsötétült.)

„Mondd meg nekem őszintén, George , 
mit akarsz most cselekedni?“

,Én, sire?‘
„Igen; beszélj nyíltan.“
,Sire, én szegény nemes ember vagyok, 

az admirál pedig sokkal öregebb, liogysem 
őt párviadalra idézhessem, ’s ezen felül, si
re, (itt meghajtó magát, mintha egy udva
rias fordulat által azon benyomást kitörlesz- 
teni akarná , mellyet, véleménye szerint, illy 
merész mondásnak a’ királyban okoznia kel
lett) , ha tehetném is , méltán tarthatnék at
tól, hogy fölséged’ neheztelését vonaiidom 
ez által magamra.*

„Pali!“ — felkiált a’ király, " egyszers
mind jobbjával George’ vállát érinté.

Szerencsémre — folytató a’ kapitány — 
becsületem nem az admirál’ kezében fekszik; 
’s ha valaki kétkedni merészkednék becsüle
temben ,. akkor kérni fognám fölségedet, en
gedje meg nekem, hogy— *

„Jó, te az admirálon nem állsz boszút 
__ természet szerint., ő mód nélkül szemte
len kezd lenni... (George csodálkoztában sze
meit mereszti) ’s ő téged megbántott, ezer 
mennykő! pedig súlyosan bántott meg, mint 
hallom ... Egy nemes ember nem hitvány 
szolga, ’s vannak dolgok, mellyeket még 
egy királyi lierezegtől sem szívelhetni el.“ 

,Mint állhatnék én az admirálon boszút? 
Ő méltóságával meg nem férhetőnek tartaná, 
hogy velem párvivásra keljen.*

„Talán, hanem... (a’ király ismét ke
zébe veszi a’ puskát’s arczálioz tartja, mint
egy czélozva) Értesz engem?“
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A’ kapitány két lépésnyire liátravonult; 
a’ fejdelem’ testmozgása ’s eltorzított arcza 
elég elevenen fejezék ki gondolatját.

.Hogyan, sire! Ön tanácsol nekem?'
,,A’ király itt a’ puskaágygyal földre 

sújt ’s fölkiált, a’ kapitányra dühös pillana
tot lövelve. Én neked tanácsolni? Ventre 
de Dieu! Én senkinek sem tanácsiok!“

A’ kapitány erre nem tudott mit felelni, 
’s úgy tőn, mikép minden okos einher ha
sonló helyzetben tenni fogott volna : szemeit 
földre siité ’s hallgatott.

Károly csakhamar szelidebb hangion foly
tató a’ beszédet: „Hogy te becsületedet egy
mesterlövés által boszuld rajta---- ez reám
nézve igen egykedvű dolog. A’ szent vati- 
cánra mondom! egy nemesembernek legdrá
gább kincse a’ becsület, ’s hogy ez helyre- 
állíttassék, akármi merényiül sem szabad visz- 
szaijednie. Azon felül e’ Chatillonok olly ke- 
vélyek és szemtelenek, mint az ördögök; én 
tudom, hogy a’ gazemberek szeretnék még 
ennyakamat is kitekerni ’s magokat helyem
be ültetni. Ha én az admirált látom, nem 
egyszer jő kedvem szakállát egy szálig ki
tépni."

E’ szóözönre, melly a’ különben nem 
igen bőbeszédű fejdelem’ ajakiról folyt, a’ 
kapitány mit sem felelt.

„No ’s tehát, ezer mennykő ! hadd hall
jam , milly tervekkel vajúdik elméd, mi szán
dékot forral agykamarád? Lásd, ha én Ge
orge volnék, meglesném öt, mikor a’ tem
plomból kijő ’s egy ablakból golyót röpítnék 
eretnek testébe. Parbleu! az én rokonom Guize 
ezt neked megfogná köszönni, ’s te az ország’ 
nyugalmát sokban helyreállítottad volna. Tu
dod-e azt, hogy Colignyhatalmasabb úrFran- 
ceiaországban, mint én a’ király? Ezt vég
re csakugyan megúnom... Én úgy beszélek, 
a’ mint gondolkozom; e’ dölyfös ember
nek végre meg kell mutatni, hogy nem né
zik el, ha egy nemesember’ becsületébe csor
bát ejtenek. Ki másnak becsületébe lyukat 
fúr, annak visszatorlásul bőrébe kell lyukat 
fúrni. Szeget szeggel."

.Orgyilkosság által, sire, a’ nemesem
ber helyre nem üti becsületét, hanem vég
kép elöli.'

E’ válasz a’ királyt mint villám sujtá. 
Mozdulatlanúl, kezeit a’ kapitány felé ter
jesztve, tartá a’ lőfegyvert, mellyel őt mint

bosszuállás’ sikeres eszközével megkínálni 
látszék. Ajka lialovány volt, szája félig 
nyitva, ’s nagy meredt szemeiben varázs 
tűz égett, melly George’ szemei felé lángo
kat töveit. Végre az óriási lőfegyver kiesett 
a’ király’ reszkető kezeiből, úgy hogy a’ te
rem megrendült az esés’ tompa zajától; a’ ka
pitány oda ugrott fölemelni a z t; a’ király szé
kébe ült, ’s komor arczczal mellére horgasz- 
tá fejét. Ajakinak ’s szemöldökének erős 
rángásai elárulák a’ harczot, melly keblében 
dúlt. „Kapitány — megszólamlék hosszú szü
net után — hol a’ te lovag-osztályod?"

.Meauxban, sire.'
— „Kevés nap múlva visszatérsz osztá

lyodhoz, ’s te magad fogod azt Párisba ve
zetni. Várd be ez iránt a’ parancsot. A dieu.'

Ezt kemény ’s haragos hangon mondá. 
A’ kapitány mélyen meghajtó magát. Károly 
az ajtó felé mutatott, ’s ez által tudtára adá, 
hogy az audientiának vége van.

A’ kapitány szokott udvariság ’s tisz- 
telkedés’ jeleivel hátrált az ajtó felé, midőn 
a’ király zordonan felugrott, ’s őt karján ra
gadta meg: „Legalább szájadat fogd be ! Te 
értesz engem." George mély hajlongás közt 
kezét mellére fekteté. Midőn a’ teremből 
már kilépett, hallotta a’ királynak zordon 
szavát, ki vadász-ostorával pattantva, aga
rát előszólítá, mintha kedve volna ez ártat
lan állaton boszúját tölteni.

George, szállására érkezvén, követke
ző tartalmú levelet irt az admirállioz: „Egy 
valaki, ki nem szereti önt, de barátja a’ be
csületnek, figyelmezteti, hogy vigyázzon 
magára, ’s óvakodjék Guize lierczegtöl, ’s 
talán még egy hatalmasabbtól is. Ön’ élete 
veszélyben forog."

E’ levél Coligny’ rettenthetetlen lelkére 
hatás nélkül maradt. — De nem sokára az
után (ez aug. 22kén 1572. történt) elesett az 
átkozott Maur e  v e i n e k  egy lövése által, 
ki e’ miatt a’ királytól kibérlett hóhérnak ne- 
vezteték. Ez előjátéka volt a’ vérengző Ber- 
talan-éjnek.

(O steilünd. B li t te r .)  Ss...ey.

Mtaphaüt és Angelo Mihály.

A’ Farnese nemzetség a’ Tiberis’ partján 
egy mulatóházat építtetett. Farnese bibornok,
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kl e’ majort a’ világ’ legszebb hajlékává akarta 
tenni, a’ terem’ mennyezetét maga Raphael ál
tal kiváná festetni; eleinte nehéz volt a’ nagy 
művészt reá beszélnie, de mikor ő eminentiája 
a’ szép Fornarinát megnyerte, Raphael nem sze
gült többé ellen, ’s megígérte, minden tehetsé
gét feláldozni e’ majornak olly széppé-tételére, 
hogy mása ne legyen, de azon foltét alatt, ha 
munkája’ bevégzése előtt a’ bemenetel senkinek 
sem engedtetik meg. Egész világ tudta a’ Ra
phael és Angelo Mihály (Buonarotti) között fen- 
forg'ó versenygést, melly azon egy művészet’ 
gyakorlásából támadván, mindkét híres kortárs
ban heves féltékenységet ébreszte. Romában 
kevés műértő volt, ki a’Raphael’ képeiben mu
tatkozó kellemet és szépséget, versenytársa’óri
ási lángeszének erőteljes szüleményeinél többre 
nem becsülte; ezt jól tudta Buonarotti, mi már 
természettől heves és kemény characterét még 
nagyobb haragra ingerlé; megesküvék, hogy 
minden alkalmat megragad, mellyel Raphaelt 
háborgathassa ’s neki árthasson.

Csakhamar nem beszéltek egyébről, mint 
azon szép képekről, menyekkel Raphael Farnese 
majort ékesíté. Némellyek elragadtatva beszél
tek az i s t e n e k ’ k o s z o r ú j á r ó l ’s P s y c h e ’ 
m e n y e k z ő j  érői ;  mások G a l a t h e á t  di
csérték, ’s mindenik ezzel végzé : „Meglássuk, 
mit fog reá Angelo Mihály mondani.“

Mind e’kóbor hírek, mind ezen csak névről 
ismert művek felől terjesztett dicséretek fülébe 
jutottak Buonarottinak, ki Dante’ poklára eskü- 
vék, hogy módot találand, Farnese - majorba 
hatni, versenytársa’ képeit meglátni ’s őt azok’ 
bevégzésében akadályozni.

Raphael úgy belé szeretett a’ szép Forna- 
rinába, hogy gyakran több nap múlt el, míg 
kedvese’ jelenlétének varázsából magát kira- 
gadliatá, ’s ritkán ment ebéd előtt Farnese-ma- 
jorba.

Egy reggel Angelo Mihály igen korán föl
kelvén , szeszárúsnak öltözék, kétszersiilttel ’s 
a’ köznépnél legkedveltebb szeszekkel megtöltött 
kosarat vön karjára ’s Farnese-major felé in
dult, hol a’ kőművesek munkáikkal foglalkozá- 
nak; ott harsány hangon kiáltó; Aquavite, 
aquavite! Mihelyt a’ munkások e’ kiáltást meg
hallották, lábtóikról leszállónak, az ajtókat föl- 
nyiták ’s az aquavitariót beliívák. Alig lépte 
át Angelo Mihály a’ major’ küszöbét, azonnal 
kosarát lepényestül és szeszestül a’ munkások 
közepet! létévé’s a’ teremekbe rohant, verseny
társa’ festményeit fölkeresendő. Kiváncsi pil
lanatot vetett az első, aztán a’ második darab
ra , ’s végre az igéző Galathea előtt megállóit. 
Minthogy e’ rajzon üres helyet vön észre, ’s a’ 
távollevő művész’ állását épen oda helyezve lá
tó, tüstént fölment reá, ’s versenytársa’ képé
nek közepére szénnel egy óriási Jupiterfőt fes

tett. Aztán ismét hamar leszállóit, árúit ott 
hagyta ’s a’ majorból eltávozott.

Délfelé előjött Raphael; mihelyt festmé
nyei között a’ fölséges főt megpillantó, fölkiál
tott: „Angelo Mihály!“ E’napságtól fogva nem 
dolgozott többé Farnese-major’ számára ’s mi
vé félben maradt.

A’ falra Angelo Mihály által rajzolt fő még 
megvan; üveggel boríttatott be, ’s még most is 
magára vonja a’ művészek’ ’s műértők’ csodál
kozását.

Jtl. S.

M E S É K .

A’ I f . J ‘ holtó és majoros.
Nemde hív barátod vagyok é n , édes gazdám ? 

így szólt a’ szalmakazalról a’ holló , mert minden té
len okvetetlenűl meglátogatlak. Igen, hív barátja vagy 
sz almakazalomnak, de nem nekem , monda a’ ma
joros.

Tányérnyaló, és hív barát, nem mindegy.

.íz altatok’ hadi játéka.
Jißgy hadi játékra öszvesereglettek mindnyájan 

az állatok. A’ nagy tömegből oroszlánok , bikák , hör- 
csökök, sasok, darvak, kakasok kiválván erősen vias
kodtak. A’ nézők’ része gyönyörködék a’ viadalban, 
többen bámulták a’ bátrakat, legtöbben még is fity- 
málódtak, kikhez feddödőleg így szólott a’róka: Ócsár- 
lók ti! ha nincs küzdéshez fegyveretek, ’s erőtök, 
mit biróskodtok ? hiszen a’ vak nem Ítélhet színről ; 
ha pedig fegyvert ’s erőt öröklöttetek, gyáva párák ! 
mért nem vesztek részt a’ viadalban?
XVIII. *4’ beteg ló, hollósereg és róka.

A’ beteg gebét egy hollósereg nagy károgva rep
kedő körűi. A’ szegény pára ezt sajnálkozásnak vél
vén, így nyöge fel bozzájok: Szánakozó jó lelkek t i ,  
köszönöm részvéteiteket, hilaemlékül nektek hagyom 
kizárólag mármár omladozó tetemeim’. Ezt a’ róka hall
ván, a’ közel bokorból így szóla: Szegény csalatkozott 
beteg, hiszen ezek örömökben kárognak, hogy nem 
sokára zsákmányt tehetnek benned.

Gazdag haldokló , örömkönyős rokonok.
XIX. *<’ majoros és az ökrök.
Az ökrök kérték a’ majoros gazdát, adatna ne

kik kévéssé jobb takarmányt, ’s tiltaná meg béresei
nek az irgalmatlan ostorozásokat, hiszen ők biztató



3 52

szóra is készek a’ terhet vinni. A’ gazda váiaszola: 
Várjatok, még korán lenne ennyi engedély, majd ha 
olly szelídek lesztek , mint ama’ selyemréten járó kül
földi gulyámbeliek, majd akkor — no de azonban még 
is teszek rendelést dolgotokról. A’ jámbor állatok re
ménytelve váltak el gazdájoklól , de az a’ híre , hogy 
most is csak szalmán rágódnak, ’s hátbőreik fölrepe- 
dezvék.

XX. jV teheneit és rótta.

A’ tehenek tekervényes , felvágott, mély ösvényen 
botorkálva, ’s meg-megbukva mentek egymás után. 
Látván ezt a’ róka, monda nekik: Amarra alkalma
sabb és rövidebb volna az út. E j, feleiének a’ tőgye
sek , mi csak ebben maradjunk, hiszen nagyanyáink is 
erre já rtak , még is megvoltak. .

XXI. . f  paripa és as ökör.

A’ sallangos szerszámú paripa kevélyen hányta 
mezei urát a’ szántó ökör mellett, ’s a’ munkás állat’ 
szolgálatát kigúnyolá. Ne volnék én , monda szelíden 
az igás, te sem ficzkándoznál olly büszkén ülőddel 
együtt.

Ss...gy.

E g y v e l e g .

Találmányok, — II é v m é r ü-ó r a. — Közön
séges hévmérűk csak azon pillanat’ légmérsékét mutatják , 
mellyben megnézzük. Más műszerek a’ légnek legmagasb 
és legalacsonyabb hévállapotját azon időtől fogva mutat
ják, mellyben az ember azt szemmel tartja. Azonban még 
eddig nem készült clly hévmérü, melly képes volna 
valamclly nap’ , hónap’, vagy esztendő’ közép mérsé- 
két megjelenteni. J u r g e n s o n  G y u l a  nevű ügyes 
órás Koppenhágában, ki már ismeretessé tette magát 
értekezése által a’ szabad ütőmívról (Stoszwerk , Abfall 
in d. Uhrmacherei) ’s felülmúlhatatlan időmérüje (chro
nometer) által, illy nehéz föladás’ megfejtéséhez fo
gott. Időmérőjét is a’ közép hévállapot’ tervére hasz
nálta. Tudva van, hogy valamelly órát a’ légmérsék’ 
változásitól meg akarván őrizni , lebegőjére (Schweber) 
egy vékony kerekre metszett lemezecskét tesznek, két 
érczből álló t, mellyeknek egyenetlen kiterjedése a’ 
görbülést olly formán nyitja meg vagy zárja el , hogy 
a’ mozgást sietteti vagy késlelteti. Hogy már illy ké
szület a’ közép légmérsék’ mértékére alkalmazhatóvá 
tétethessék, a’ czirkalom’ kerekvájulatát kifelé kell csi
nálni , mi a’ hévállapot okozta változást megkettőzteti. 
Jurgenson ahhoz egy második czirkalmot foglalt, hogy 
a’ hatást még érezhetőbbé tegye. Ezáltal egy hévfok
ra nézve 51 i f i  másodpereznyi kíilönségre tőn szert. 
E’ szerint megfogható, hogy ha e’ műszer összehason- 
líttalik egy szabályszerű időmérővel k é t ,  egymástól 
24 órányi távolságban lévő pillanatban, könnyen meg

tudhatni, valljon a’ légállapot egy adott légmérséken 
f e l ü l  vagy a l u l  volt-e, miután a’ műszer’ menete
le valamelly meghatározott légmérsék, péld. zérus sze
rint intéztetik. Hogy hévmérü-óráját nagyobb és kö
zönségesebb hasznúvá tegyg , Jurgenson , a' nélkül, 
hogy tömege azáltal észrevehetőleg nagyobbodnék, reá 
egy ércz-hévmérüt illesztett: melly a’ pillantatnyi ’s 
két mozgatható fonal’ segedelmével, 24 óra a la tt, a’ 
legmagasb és legalacsonyabb hévállapotot mutatja.

G Ő z p u  ska .  — Londonban a’ britt ipar’ ké
szítményeinek utolsó nyilvános kiállításakor, egy gőz
puska tűnt szembe, melly n é g y  m á s o d  p e r  ez  alatt 
hetven golyóbist lő ki. Azután, ismét szintannyi go
lyóbissal közvetlenül megtöltethetik, mellyek tetszés 
szerint egyenként vagy csoportosan lövethetnek k i , 
úgyhogy egy perez alatt 420, egy óra alatt pedig 25,200 
golyóbist lehet eltüzelni.

A’ puskacső, nagyobb bátorság’ okáért, bizonyos 
irányban van megerősítve. Azonban, ha az ember 
hadi fegyverül akarja használni, csavaron (srófonl ide 
’s tova forgathatja, ’s azon irányt adhatja neki , mel- 
lyet legczélszerűbbnek vél. Jobbra vagy balra, fel
vagy lefelé fordíthatja, mint a’ tűzfecskendő’ csövét. 
Ha embercsoport ellen irányoztatnék, pusztító erejét 
csak a’ kilőtt golyóbisok’ száma szerint lehetne föl
vetni. A’ szóban forgó gőzpuska azonban nem csak 
mint hadi fegyver érdemel figyelmet, hanem mint ta- 
nueszköz is a’ gőznyomás’ roppant erejéről, azon kön
nyűségről , mellyel azt megtarthatni , ’s azon biztosság
ról , mellyel használhatni.

A’ v i l l ó f ű t é j .  — Dr. M o r n e y  a’ clinicai 
társaság előtt Londonban egy értekezést olvasott a’ vil— 
lófűtéjről (euphorbia phosphorescens), melly a’ far- 
kastéj-növényeknek Keletindiában, Afrikában ’s mind 
két Amerikában olly bőven találtató és sokféle fajá
hoz tartozik. Ő (egyszersmind olly példányt mutatott 
be a’ társaságnak e’ növényből, melly 1S36. év’ ta
vaszán Alagoas nevű brazíliai tartományban, néhány 
órajárásnyira a’ San-Francisco-folyam’ balpartjától, vá
gatott le. Ezen villófü igen sűrű tömegeket képez, 
mellyek némellykor több ezer koczkalábnyi kiterjedésű 
térföldet borítnak el. Az illyképen összekuszálódó 
csomók nem ritkán magoktól meggyuladnak, miután 
belőlök kevéssel elébb tömérdek fekete füstoszlopok 
emelkedtek föl. A’ láng igen világos. Csak csekély 
melegben fejlődik ki ’s csakhamar ismét elfojtódik, 
mivel azon nedv, melly az á l ta l , hogy a’ léggel érin
tésbe jő , meggyulad, hirtelen kérget készít, mi által az 
említett érintkezés megakadályoztatik.

J a v í t á s o k .  Az A thenaeum ’ muH szám ában, az első lap ' 

2 -d . hasábjában alólról 4 -d ik  s o r ,  i6o7  helyett olv. 1 6 0 8 ; a '  má
sodik (338) lap’ első hasábja’ i3 -d .  sorában e’ h e ly e t t :  lehetne 

olv. lehete.

Az Athenaeum ból belenként k é tsz e r, úgymint csütörtökön és vasá rn ap , jelenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a ’ Figyelm ezoből, minden 
kedden egy ív . Második félévi ára a’ keltőnek helyben k ihordással, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 5 ft. cp. ; postán , nyom tatott 
boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. —  Velinpéldányok félévenként k é t forin  Ital drágábbak. —  H elybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Xyomalik Hullán, a* magyar királyi egyelem* betűivel.
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Szűk m ár az ősi h áz , tovább röpüln i 
V igyton vágy a’ fellengő ifjú  lűz ;
Kicsb v irány látszik felénk derülni ,

Hol majd egy szép tündér jobbjára fű z .

K ivel dühös vihar közé m erülni 
Feszül keblünk, a’ ge rjedő , a’ s zű z ;

M iénk a* fö ld , m iénk egész terem tm ény,
'S  te ltek re szólít egy hízelkedő fény.

Kisfáltuly Károly,

Mi  l é t s z a k o k ,

( F oly ta tás. ) III.

I I I .  A. 7. 1 I  J  Ú .

K i  lá t a  a ’ ta v a s z n a k  e g y i k  s z é p  h ó n a p já b a n  

k e r t i  v a g y  m e z e i  r ó z s á t ,  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  é r 

z é k e in e k  m a jd n em  m in d n y á ja  t e l j e s  g y ö n y ö 

r ű s é g b e  m e r ü lt  v o ln a  ? A’ s z e m  k e d v e s  id o 
m á b a n  g y ö n y ö r k ö d ik ,  a z  orr i l l a t a iv a l  m u la t ,  

míg- a ’ f ü l e k n e k ,  a ’ k e l e t i  m e s e  s z e r i n t ,  a ’ 
b e lé j ö k  s z e r e lm e s  c s a l o g á n y ’ d a la i  a d n a k  é l -  

d e le t e t .  É s  m ég1 i s  m i a ’ r ó z s a  e g y  fe j lő d é 
s é n e k  k ö z e p é b e n  lé v ő  ép  if jú h o z  k é p e s t ?  a z ,  

m i ő  h o z z á  a ’ t u l i p á n ; a z , m i a ’ d é li  n a p  

m e l le t t  a ’ f á k ly a c s i l lá m  !

K é p ü n k h ö z  a ’ n a p t ó l  k e l l e n e  su g -a ra k a t  
k ö lc s ö n ö z n ö m ,  h o g y  a z  if jú ’ d e l i s é g é t  b e n 

n ü k  e l é g g é  k i t ü n t e s s e m ,  — v a la m in t  á r n y a 

la t o k a t  a ’ fe j le t le n s é g - ’ e lő -  ’s  k iv á l t  a ’ h a 
n y a t l á s ’ u tó -k o r á b ó l k e l l  v e n n e m , m in t  m e ly -  

l y e k  a ’ m in d e n t b e fo g -a d ó  é j s z a k á h o z  k ö z e -  
l e b b e k , h o z z á jo k  r o k o n a b b a k .

É n  a z  if jú t  a ’ t e r m é s z e t ’ g ő g é n e k  n e v e z 

n é m , a r r a  s z á n t a t ,  h o g y  t ö k é ly p é ld á t  m u 
t a s s o n  a ’ t e r m é s z e t b e n ,  m e l ly r ő l  a z  a n g y a 

lo k  t a n u lh a s s a n a k ,  —  a ’ g o n o s z  s z e l l e m e k 

n e k  p e d ig 1 l e g y e n  t ü k r ö k ,  k é p ü k e t  eg -é sz  u n -  

d o k sá g -á b a n  m u t a t ó , a ’ r a v a s z s á g - o t , á r u lá s t ,  

ő s z i n t e s é g ' l i iá n y t , k á r ö r ö m e t  é s  v é s z o k o z á s t  

e l  n e m  ta k a r ó . H a  a ’ t a v a s z b a n  v a n  v id á m 

s á g 1, a k k o r  v a n  a z  if jú b a n  i s ;  h a  a ’ v irá g -o k  

r e m é n y b iz t a t ó k , a z  if jú  r e m é n y e k k e l  b iz t a t .

1 A ’ m in d e n s é g ’ s z á m ta la n  t á r g y a i  k ö z ö t t  
b e n n e  v a n  l e g t ö k é le t e s e b b  h a r m ó n ia :  m in d e n  

é r d e k li  ő t , m in d e n b e n  v a n  b iz o d a lm a , m in 

d e n t h i s z ,  m in d e n t  r e m é n y i ,  a ’ le g j o b b a t  v á r 

ja . N e m  a p r ó s á g g a l  b íb e lő d ik ,  m in t a ’ g y e r 
m e k  ; g o n d o k a t  n e m  i s m e r , m in t a ’ f é r f iú ; 

m e g c s a l t  r e m é n y e ié r t  n e m  k o m o r , m in t  a z  

a g g ;  —  h a j h ,  é s  s z ív e  e g y e n e s ,  m in t  a k a 
r a ta  s z e n t ,  é s  f e j e  g ő z t ő l  t i s z t a !

H o l  k e z d je m  e ls z á m lá ln i  a z  i f j ú s á g ’ k e d 
v e s  t á r g y a i t ?  n e m  a z o k é i t ,  k ik  a ’ n e m s z e l 
l ő z t e t e t t  s z o b á k ’ d o h á n y fü s té b e n  ö r ö m e s te b b  

t e s p e d n e k , m in t h o g y  t e s t ü k e t  a ’ s z é p  v i l á g ’ 

s z a b a d  m e z ő s é g e in  g y a k o r la n á k , ’s  a ’ h e g y 
fo k o k r a  f ö l m e n n é n e k , b a lz a n io s  l e v e g ő t  ’s  
s z e m g y a k o r ló  k i l á t á s t  n y e r e n d ő k ; n e m  a z o -  

k é t ,  k ik  n a p p a l a lu d v á n ,  é j s z a k á n k é n t  k á r 
t y a l e v e l e k e t  fo r g a t n a k  a ’ t e r m é s z e t ’ n a g y  

b ö lc s e s é g - k ö n y v é n e k  le v e l e i  h e l y e t t ;  h a n e m  
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kik jol)1) agyagból gyúrvák, kik emberek és 
polgárok akarnak lenni.

Tanulás- és gyakorlat - tárgyúi szolgál 
az ifjúnak az egész természet, mellynek min
den tárgyával megismerkedni, megbarátkoz
ni , megbirkózni akar. így úszsza át a’ fo
lyamokat, járja be a’ hegyvölgyeket, eresz
kedik le a’ bányákba, ’s így forgatja mulat
ságul a’ kardot, mellyet az igazság’ védel
mére ’s a’ gonoszság’ leverésére gyártottnak 
hisz. És ösvényén el nem fárad, mert neki 
minden mulatság ’s fűszer a’ tovább mula- 
tásra.

Lelkében betölthetlen üreget vesz ész
re, némileg hasonlítót a’ nagy mindenség’ 
üregéhez, melly annál mérhetleneblmek lát
szik , minél tovább méreték meg. Minél töb
bet tud ű , annál több tanulandót lát maga 
körül; minél többet meríte az ismeretek’ ten
geréből, annál szomjusabb abban elmerülni, 
abban úszkálni, feneket és fölszint vizsgál
va ; néha pedig a’ költés’ szárnyain még fö
leid) emelkedik, finomabb léget szíva, ’s a 
sejditések’ végetlenségében eltűnve.

De álmából hamar fölébred, ’s a’ valót 
nézi maga körül. Barátokat lat itt es szép 
barátnékat, kik édelgve érzik lételüket, kik 
a’ nap’ fényében úgy gyönyörködnek mint ő, 
kiknek a’ természet’ zöld abrosza szinte mu
lató ’s oktató könyvül van kiterítve, kiknek 
szive szinte forró, érzékeny, agyok pedig 
vizsgálatvágygyal telt , épen mint ő nála. 
Ellenséget még nem ismer.

Barátaival gyakorta egyesül. Együtt 
vesz oktatást értelmesektől, együtt jár do
logra , mulatni; némelly czél’ kivitelére ro
kon érzelmitekkel fog kezet. Megpendítik 
így a’ haza’ szent nevét, lelkesedéssel hall
ják azon szavakat, mellyekben a’ közjó ’s a’ 
haza’ java ugyanazonosnak határoztatnak, a’ 
hazaszeretet a’ kötelességek’ legédesbikének 
nyilatkoztattatlk, a’ hon’ javáérti áldozat pe
dig az erények’ legdicsőbbikének kiáltatik 
ki. Bálványává lesz ekkor a’ haza, mert tud
ja, hogy ennek javában az ő java is foglal
tatik, és mindazoké, kiket úgy szeret, mint 
életét: az agg apáé, a’ kedves testvéreké, 
szíves barátaié, ’s azon egyetlen leányé is , 
kinek számára szivében üres hely áll készen. 
És a’ hazáért mindent kész merészelni: sze
retni annak barátait, gyűlölni ellenségeit, 
éjjel nappal tanulni, hogy hasznos tag lehes

sen, dolgozni, tűrni, szenvedni, és meghal
ni is; mert hiszen sírja vagy köz sír baráti
éval, vagy virágágy amazok’ öröméinek.

Kellemesebb tüneményt nem láthatni a’ 
fiatalok’ seregénél, melly majd kedvsugárzó 
szemekkel keres köz mulatságot, és beku
tatja a’ vidék’ szebb helyeit, virágokat szed 
a’hegyi réteken, letelepedik a’hives árnyék
ban, tombol a’ kilátásoknál, ’s szomjat olt 
a’ forrásokhoz érve, majd versenygeni kezd 
egymással, a’ lábak’ gyorsaságát kisértve 
meg, vagy az úszni, hajítani, kúszni, küz
deni tudást, nem ritkán versenytárgyúi vá
lasztva a’ tanulást is, vagy a’ fuvolából édes 
hangok’ előcsalását, sőt a’ költést magát, 
dicséretet énekelve az erények’ és erénye
sek’ számára, dalt ümledezve a’barátságnak 
és szerelemnek.

De fő forrongásban akkor látod őt, mi
kor a’ haza veszélyben forog, mikor ellen
ség1 fenyegeti a’ szabadságot, az életet. Fér
fiú kell ugyan kormányzásokra , férfiú szük
séges hadvezérnek, ki tapasztaltságból in
tézkedjék , és hidegebb észszel fontoljon meg 
mindent: de a’ kivitel a’ hont hevesen sze
rető ifjaké. Ezek dicsőítik Maratlionná a’ 
csatatereket, törik meg Lipcsénél a’ világ- 
rendítő’ hatalmát.

A’ hazatérőt pedig, a’ csatákban vagy 
a’ vitában győzedelmeset, baráti körök vár
ják; egy anya, ki öt jobban szereti életénél, 
egy apa, ki ifjúságában hasonlóan tön ’s fiá
ban uj ifjúságot gyanít élni, emlékében hí
ven megmaradt örömeivel, testvérek, még 
időben ’s karban gyöngék, de tiizlelküek, 
nehezen várók,hogy felnőjenek, ’s némi tett
pálya nekik is nyíljék, — egy szép leány
koszorú , dobogó mellű, virító arczu, félve 
reménylő, előtte elpiruló, ’s iránta olly jó. 
Ezek dalt kezdenek neki, enyelgenek előtte 
’s megkoszorúzzák öt, szép virágkoszorúval, 
miilyent az évszak nyújt. Fejére pedig le
sütött szemmel teszi egyik a’ virágot, kit 
társnéi e’ czélra szemellek ki, mivel láták, 
hogy az ifjú’ szemei rajta leginkább, lcg- 
örömestebb nyugodtak.

Az ifjú’ keblében pedig egy új érzés 
csirádzik: nyugtalanító, de édes, az egész 
embert lassanként elfoglaló , de meg nem va
kító , uralkodó ’s még is engedelmeskedő, 
bátorságra, vakmerőségre ragadó ’s megre
megtető , szerelem nevű, többé kevésbbé az
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eo’ész világ élűit ismeretes. A’ kevély ifjú 
eleinte mintegy vonakodik hódolni az új ven
dé gnek, de vidámságát elveszti, magányt 
keres, társai előtt hújik, csöndes ligeteket 
’s ábrándélesztö holdvilágot választ megbí- 
zottjaivá. Ügye azonban nem javúl. A’ be
csapott láng tovább liarapozik , a’ sebző 
nyíl egyre mélyebben hat, ’s ő lialoványon 
tér az apai lakba vissza.

Messze, messze keriilendőnek határoz
za ekkor a’ leányt, ’s képzeleteiben idegen 
országokat látogat m w , hol új szokások, 
ismeretlen erkölcsök, hasznos intézetek’ vizs
gálatába merői; néha egészen más világré- 
szekbe álmodja át magát, hol más irányban 
süt a’ nap, más növények lepik el a’ földet, 
más állatok mulatnak és rettentenek, sőt 
magra az ember is más színű. Új tárgyak
ba remél ott mindenkor ütközni, — ’s egy 
tárgy ütközik szemébe, őt álmaiból felve
rő, — a’ kedves leány’ ablaka, ’s az ablak
ban maga a’ kedves leány, elhiilő, munká
ját folytatni nem tudó.

Látják egymást, beszélnek egymással, 
’s a’ kegyetlen ifjú búcsút vesz a’ remegő- 
tö l, hidegen, szoruló kebellel, még nem is 
könnyezve. De a’ leány’ kigördült könnye 
egész útjában kiséri ő t; a’ legtisztább gyöngy
ként ragyog előtte, ’s ő fohászokat bocsát 
haza felé, vágyai a’ hon’ keblébe irányozzák 
ú tját, hol az évig vagy évekig távol voltat 
minden olly barátságosan 'üdvözli: maga a’ 
levegő, a’ hegyek, folyamok, síkok ’s a’ jó 
emberek, neki hazafiai; de ólly édesen egy 
sem, mint az epedett kedves.

Mindenik kifejlettebbnek találja mási
kát , és szebbnek, kivánainlóbbnak. A’ szív’ 
szava értelmesebb ekkor, ’s mi a’ szívben e- 
gészen értelmes, a’ nyelven még ollyanabb. 
A’ leány igent mond a’ kedves könyörgőnek, 
vonakodó tűzzel hagyja ajakán elcsattanni 
az első csókot, mellyet majd bátor lesz vi
szonozni is, — míg az egészet a’ törvény- 
rendelte cselekvés fejezi be.

’S a’ reggeli tündérfény legsűrűbben le
beg ekkor feje fölött, kis időt még,’s a’ nap 
fölpillant a’ láthatáron, az álmok tűnnek, 
’s a’ férfiú áll előttünk, érdekes, nehéz, de 
megjárásra méltó pályán.

( F o ly t a t á s a  m á s k o r . )
Vajda»

•Magyar hitel • bank. *)■

I.
Midőn valamelly ország’ ipara, kézmüve 

’s gyárai lábra kapnak, ’s kiilebb terjednek, 
élénkebb benne a’ pénznek forgása is ; de 
annak számítása ’s egy helyről másra való 
áttétele nem kevés bajjal jár ; mert a’ pénz
számítás időbe kerül, ’s több tisztnek tartá
sát kívánja meg. Ez pedig nem kevés ag
godalmat okoz; mert azonfelül, hogy őket 
fizetni kell, kötve lehet hinni még hűségűk
ben is; sőt akaratlan is rnelly könnyen ejt
heti kárba a’ gazdát a’ tiszt egyetlenegy 
gondatlan számítással ? De még a’ szobában 
való őrzése is a’ pénznek, tűz ’s tolvajok el
len , nem kis nyugtalanságra ád okot. Hát 
még mennyi veszedelem leselkedik annak 
odább szállításánál? Egy millió ezüst forint 
327 mázsát nyom húszas pénzben, hány sze
kér kell tehát annak átszállítására, ’s ott 
helyben ismét mennyi időbe kerül annak 
megszámílása? Mert ha egy ember egy má
sod perczben két húszast, egy első perczben 
40 pengő forintot, ’s így egy órában 2400 
ftot számít meg, a’ mit nehezen tehet; illy 
egyformaságú munka annyira elkábítja, hogy 
alig folytathatja azt tovább két óránál dél
előtt ’s délután ismét annyinál: a’ mi napon
ként 9400 forintot teszen. Ha már 300 do
log-napot veszünk, esztendőt át egy ember 
megszámít 2,8S0,()00 ftot; és így 28,800,000 
fthoz már 10 számító ember kell, ’s ezek 
csak 10 esztendő alatt számíthatnak meg 
288 millió forintot. Hát még mikor az ara
nyat egyenként kell méregetni?

Ezen nehézségek azon gondolatot szül
ték az emberekben, hogy az illyen pénzt va
lami biztos helyre köz felvigyázás alá kell 
letenni, ’s az ezen czélra állított helyet vagy 
intézetet l e t é t i  (Deposit) b a nk n ak  ne
vezték.

Hlyen legelőször is Genuában állott fel 
1407-ben, ’s 1582-ben Velenczében. Midőn 
már valakinek fizetnie kellett, ö nem szá- 
mítá ki a’ másiknak azon pénzt, hanem a’ 
bank’ könyvében a’ maga pénzéből az ő ne
vére általíratott annyit, ’s így lett a’ kör-

*) M utatványéi illy  czimű m unkából t „T e rv e  egy felállítandó 
nemzeti h itel-banknak, kereskedésnek, *s néinelly jótékony 
intézetnok. I r ta  Farkasfalvi Farkas F e re n c r , hites jogvéd.

45 *
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bank  (Gyro-Bank), minthogy egy városban 
’s egy körben maradt a’ pénz.

Azonban csakhamar észrevették az em
berek, hogy kár lenne heverni ennyi pénz
nek, ’s kezdték azt jó helyekre kiadni ka
matra, minthogy akár a’ bank’ ládájában he
vert a’ pénz, akár más jó kéznél volt, min
dig az előbbibirtokosának tette vagyonát, 
és kamatot is hozott. így kezdődött a’ köl- 
esön-bank.  Ezt legelőbb némelly ezüsttel 
’s aranynyal kereskedő angolok kezdték hasz
nálni , kik magok is néha C procentre szed
tek pénzt, de néha 20 procentre is adták azt 
ki. Azonban csakhamar észrevette a’ nép, 
hogy a’ forgó pénz mind oda gyűl be; a’ ke
reskedéstől ’s földmiveléstől meg van vonva 
a’ szükséges tőkepénz, ’s Paterson Vilhelm’ 
terve szerént Angliában 1604-ben maga a’ 
parliament nyittatott meg egy bankot 1,500,000 
font sterlinggel 8 procentre, ’s 1790-ben öt 
millió fontra nevekedett. Ezen nevekedés 4 
óra alatt már alá volt írva, ámbár a’ bank 
115 font helyett csak 100 fontot írt be; de 
nevekedvén a’ pénz’ forgása, a’ kamat idő
ről időre alább szállott, ’s most 2—4 pro- 
centet tesz.

Az edinburgi bank jött legelőbb azon 
gondolatra, hogy a’ kiadott kölcsön’ lerová
sára részleteket fogadjon el, a’ kamatot a- 
lább szállítsa, a’ mint a’ részlet-fizetéssel a- 
lább szállott az adósság. így igen kapóssá 
tette magát, ámbár az ő számadások a’ ka
mat’ keveserlésével, kivált a’ kölcsönözőre 
nézve, bonyoltabb le tt, mint az én tervem 
szerint fog lenni. Most ott két bank van, 
egyik a’ scót nemzeté, melly 1695-ben a’par
liament’ rendelésére állott fe l; másik királyi 
bank, melly 1727-ben vette eredetét királyi 
kiváltság mellett, egy millió font sterlinggel.

Azonban a’ kölcsön-banknál még mindig 
szőkébb határok közé látszott szorítva lenni 
a’ bank’ haszna. A’ hitel’ megvizsgálása min
dig vagy nagyobb fáradságot, vagy kezest 
kívánt meg. Hogy tehát a’ bank’ hasznát 
többekre is terjeszszék k i, kik illy szoros 
összeköttetésbe nem jöhettek a’ bankkal, 
banknotákat is kezdtek kiadni. Erre első 
gondolatot a’ stockholmi bank adott, mellyet 
1688-ban 300,000 tallérral kezdtek meg, azt 
6§ adván ki, a’ tökét pedig 4§ vevén mások
tól fel. Ők kezdték legelőbb a’ beadott tőke
pénzeket nevetlenül jegyzeni fel, kötelezvé

nyükre azt írván: „Payables au porteur“ az
az : a’ hozónak lesz fizetve. Innét kereke
dett a’ banknóta’ eszméje, mellyet Anglia 
1694-ben már kifejtett. Ez különbféle érté
kű banknótákat adott ki maga felállásakor 
azon készpénz gyanánt, mellyet a’ részvé
nyesek a’ bankba adtak. így kerekedett Kop
penhágában assignalio-, váltó- (Wechsel) és 
kölcsön- (Leibe) bank 1737-ben , 500,000 tal
lérral ; Spanyolországban 1782-ben; Berlin- 
benn 1770-ben.

Ezen eszme ismét egy másikat nemze. 
Azon magánosok, kiknek volt ugyan vagyo
nok , de nem volt pénzük, magok csináltak 
magoknak papiros - pénzt. Ezt v á l t ó n a k  
(Wechsel) nevezzük, vagy t r a t t á n a k  is,  
mellyet más jó ismerős ember készpénz gya
nánt elfogad, ’s a’ maga’ idejében a’ kiadó
nál készpénzzé tesz. Már ennek felette nagy 
a’ haszna, mivel a’ kereskedőnek ’s gyáros
nak nem kell hevertetni maga pénzét a’ lá
dában , hogy ekkor ’s ekkor ennyit ’s ennyit 
fizethessen ki; hanem bátran kiadja azt, míg 
az illy váltóra vagy trattára kaphat köl
csönt ; mert ha az ő határ-idejére még nem 
jött volna be a’ váltó-fizetésre való pénze, 
úgy új váltót ír, és annak átváltásán bejött 
pénzzel fizeti előbbi váltóját. Ezt mindad
dig teheti, míg hitele van, és pedig annál 
kevesebb kamattal, minél nagyobb a’ hitele. 
A’ kamatot váltóknál di scon t ó n a k  neve
zik. Ez kétségkívül csak munkás embernek 
való, ki azon pénzen többet tud fordítani a- 
zon kamatnál vagy discontónál, mellyet az 
ő váltója’ értékéből előre levon a’ vevő. De 
a’ gyáros több embert tarthat több pénzből, 
’s mind magának nagyobb a’ nyeresége, mind 
a’ statusé, mellyben többen kapnak munkát. 
Azért a’ status az illy váltóknak maga is ad 
hitelt, ’s így a’ londoni bank már disconto 
bank lett, a’ koppenhagi Assignaten-, váltó, 
és kölcsön-bank, a’ stockholmi Lehn Ban
co Z e d 1 a r.

Az illy banknak jótékony hatását leg
inkább Angliában vehetni észre. Ott Col- 
yuhoun szerint már 1814-ben 865 privát bank 
állott, ’s közülök 784 tulajdon banknótákkal 
bírt. Magában Londonban a’közönséges nagy 
bankon felül még 71 bank áll, ’s naponként 
5 millió font sterlinget, vagyis 50 millió e- 
ziist forintot fizet ki. Egy olly országban, 
melly maga 300 millió mázsa kőszenet emészt
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fei, inelly 14 millió mázsa vasat termeszt, 
melly 25,055 hajóján 54,320,000 mázsa por
tékát hordoz, melly gőzhajóival Lisabontól 
Pé térvárig tíz nap alatt átrepül, ’s melly 
1835-hen csupán a’ Liverpool-Manchesteri 
vasúton 1,179,560 ftot pengőben vett be, ott, 
mondom, igen élénk a’ pénz’ forgása. De 
hogy számíthat annyit ki ? Közülök 46 bank 
minden estve megteszi egymással a’ szám
adást , ’s csak a’ különbséget egyenlíti ki 
egymás között kész pénzzel. Erre 220,000 
font rendesen elég, és így melly temérdek 
summákat fizethetnek ki ennyi pénzzel?

így származott az, hogy Glasgow bank
jának felállítása után 15 esztendő múlva még 
egyszer annyira nevekedett. Edinburg pedig 
50 esztendő alatt öt annyira, a’ mint Hohler 
feljegyezte. Több hasznait a’ bankoknak ’s 
banknótáknak előszámlálja Smith Ádám ; 
en csak némelly kárait számláltam elő ott, 
hol annak nincs még tökéletes biztossága.

De két fő hasznát a’ banknak meg kell 
említenem. Egyik az, hogy az uzsoráskodást 
megszünteti; mert midőn van hol kapni ke
vés kamatra pénzt, bizonyosan nem mennek 
oda, hol több kamat kívántatik , ’s így az 
illy uzsorás is kénytelen alászállni kamat
kérésével , csakhogy' hasznát vehesse pénzé
nek. Másik az, hogy felemeli a’ fekvő bir
toknak árát- Például, veszek egy jószágot, 
melly 600 ft jövedelmet hoz. Ezen jószág 
10,000 ftot ér, mivel ezen 10,000 ft. kiadva, 
6-tal száztól hozza be azon 600 ftot. Most 
ha feláll minálunk egy bank, ez a’ pénzt for
gásba hozza , sőt az által, hogy papirospénzt 
is ereszt ki, mintegy kettőzteti annak szá
mát. Már pedig minél több pénz forog az 
emberek között, annál olcsóbb az, azaz: an
nál kevesebb kamatot kap tőle az ember. Ha 
ezen kamat 3§ra száll le, már azon jószág 
szemlátomást kétannyit ér; mert az most is 
behozza a’ 600 forintot, a’ mi 20,000 ff jö
vedelme. De ám épen akkor, midőn a’ pénz 
olcsó, más dolgok megdrágulnak, ’s így a- 
zon holmi, mellyel azon jószág ezelőtt 600 
ftot jövedelmezett, már most két annyi jöve
delmet hoz be, azaz 1200 ftot, a’ minek tő
kéje 3 § szerint 40,000 ftot teszen.

Ki előtt ez phantomnak látszik, tekint
sen Angliára. — Észre kell azonban venni, 
hogy mihelyt a’ tőke megoícsúl, készül más
hová átköltözni, hol több nyereség kínálko

zik, a’ mit ismét Angliában láthatunk,’s ak
kor a’ tőke már ritkulván, maga honában is 
többet kezd gyümölcsözni. így örökös ke
ringésben mindenütt ’s mindenben a’ drága
ság szüli az olcsóságot, az olcsóság viszont 
a’ drágaságot, ’s egyedül a’ mesterember ’s 
földbirtokos azon szerencsés , ki szüntelen 
fenn lebeg a’ változás’ habjain, ’s lépést jár
ván jövedelme az idővel, annak csapkodásit 
nevetheti.

Vannak még a’ banknak több nemei. 
Én magam is meg fogok néhányat emlí
teni, de most a’ h i t e l - b a n k r a ,  mint kitű
zött fő czélomra megyek által.

II.
Úgy vélekednek legszámosabban, hogy 

megjő nálunk a’ hitel, mihelyt az úgy ne
vezett váltójogot (Wechselrecht) behozzuk 
országunkba ; azaz: ha az adóst nyakon kap
juk azonnal, mihelyt nem fizet a’ határnap
ra. Én sem akarnám ugyan hosszú pórázra 
ereszteni a’ hitel-pert; de ha nem adunk mó
dot az adósnak a’ fizetésre, úgy megrontjuk 
őt, ’s magunkon nem segítünk.

Nálunk eddig minden financziai-munkálat 
abban állott, hogyha valaki vagy zálogra, 
vagy csupán vagyona mellett jó hírére néz
ve pénzt vett fel kölcsön, annak, ha lehet
séges vblt, ’s mellette becsületes ember is, 
fizette m!”dig kamatját, míg végre letette a’ 
lökét i s ; ha pedig nem volt becsület lelké
ben , úgy a’ fizetést tőle csak perrel lehetett 
kicsikarni; de végre még is, ha volt miből, 
megkerült a’ töke kamatostúl; holott Wiir- 
lembergben úgy van elosztva a’ visszafize
tés’ terhe, hogy egész súlyával nem eresz
kedik az adósra egyszerre, hanem a’ kama
ton felül egy részletet fizet az adós, mely- 
lyet soha sem érez annyira meg. Ha na
gyobb részlet-fizetést vállal magára, úgy ha
marabb szabadul meg mind a’ részlet-, mind 
a’ kamat-fizetéstől; ha pedig apróbb részle
tekben fizeti, úgy liúzamosabb ideig tartozik 
fizetni azt, ’s ennek múltával a’ tőke ’s ka
mat-fizetés végkép megszűnik.

Ezt így érthetni meg legkönnyebben: 
Minden tő-pénz hat ft évi fizetéssel 16 év ’s 
8 hónap alatt letelik; mert ha 100-at elosz
tunk 6-tal, lesz belőle 16%. De ío-y csak a’ 
töke vagyon lefizetve, a’ kamat pedig még 
hátra van. Ha ki hát a’ 6 ft kamatot is , a-
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zon felül pedig- a’ tü-pénz’ lerovására még 
más 6 forintot 16% évig űzet, megtérítette 
a’ tőkét kamatostól; ha pedig a’ 6 ft kamaton 
felül esztendőnként fizet még más 12 ftot, 
tehát 8 esztendő és 4 hónap alatt egész tar
tozásától megmenekszik ; ha pedig 24 ftot fi
zet évenként, úgy 4 év ’s 2 hónap alatt le
telik tartozása, mert 30 +  4y6 =  125.

Ezen fizetésnél szemlátomást nyer a’ hi
telező, mert ha egyszer a’ 100 ft tőpénzre 
lefizetett az adós 24 ftot, már a’ másodikban 
nem lOOfttól, hanem csak 76-tól kellene jár
ni a’ kamatnak, de mivel kamat’ fejéhen most 
is hefizeti az adós a’ . . . .  6 ftot 
a’ 76-tól pedig járna csak . . .  4 ft 56 d. 
tehát a’ törvényes kamaton felül 
többet kapott a’ hitelező . . . 1 ft 44 d.
harmadik 24 fttal kevesedvén a’ tő
ke , már két annyival kapott töb
bet , a zaz .....................................2 ft 88 d.
negyedikben három annyival, azaz 4 ft 12 d.
tehát a’ hitelező kelletinél többet •
kapott: öszveséggel . . . . . 8 ft 44 d.

Ámbár ezen 8 ft 44 drt a’ rendest kama
ton felül kapta a’ hitelező, de*4Í) mint ma
gános ember, az illy aprólékos fizetéssel még 
sem elégedhetik he ; mivel az illy apró fize
tés kicsúszik az ember’ keze közül, ’s az e- 
gész tő-pénz elolvad. Azért financiális nyel
ven ennek neve veszett-tőke (Foiíd^terdu). 
Ha azonban valaki a’ 6 ft kamaton felül a’ 
tőke’ lerovására még más 6 ftot fizet eszten
dőnként, úgy 12% esztendő alatt letelik tar
tozása.

De máskép van a’ dolog egy bankkal. 
Itt a’ sok tő-pénznek részletes visszafizeté
sével olly tetemes summa gyűl öszve, hogy 
azt ismét kiadhatni másnak: így ennek ke
zei közt a’ pénz soha sem olvad e l , hanem 
ismét haszonhaj tóvá leszen.

így tehát, mivel a’ banknak mindegy, 
akármelly apró részletben térítse meg a’ tő
két az adós; egyedül az adóstól függ , liosz- 
szabb vagy rövidebb idő alatt akar-e meg- 
szabadúlni tartozásától,’s így nagyobb vagy 
apróbb részletekben fizesse-e azt vissza.

Én Stuttgartban járván, kiírtam volt a’ 
részlet-fizetésnek tábláit, de későbben azok 
meg is jelentek nyomtatásban illy czím alatt: 
„Verwaltungs Grundsaetze des Wiirtembergi- 
schen Credit- Vereins ; Stnttgardt, gedruckt 
bey den Gebrüdern Maentler, 1831.

Azonban nálunk ezen munkát csak ar
ra használhatni, hogy egy illy intézet’ feláll- 
liatását élő példával lehessen bebizonyítani: 
ott t. i. a’ kamat csak 4%, vagy 4%, holott 
nálunk ütnél alább pénzt kamatra kapni majd 
csaknem lehetetlen. Mert:

Mindig nagyobb kamatot szednek a’pénz
től, hol abból kevesebb van forgásban ; ellen
ben hol sok pénz forog, sokkal kevesebb ka
mattal elégszik meg az ember bátorságos he
lyeken. így Amsterdamban az amerikai szö
vetséges országok’ egyes városai, Alexandria, 
Georgetown és Washington, a’ csatornák’ 
készítésének befejezésére 3,750,000 hollandi 
forintot kaptak kölcsön 1829-ben, csupán 1% 
kamatra, és pedig teljes számmal 100 ftos 
kötelezvényért valóságos 100 ftot. Angliá
ban 2 % pénzt széliében kölcsönözhetni, Fran- 
cziaországban 3%, Németországban 4%, An- 
striában a’ törvényes kamat 5%, nálunk 6% 
törvényesen, ’s a’ falusi jobbágyok egymás
tól 10% vesznek.

Másik oka, mért nem lehet azt reánk 
alkalmazni, abban áll, hogy ők a’ részlet- 
fizetést egész 52 esztendőre nyújtják ki, a’ 
mi ugyan nálunk sem lenne tilalmas , de már 
mi a’ zálogoknál lévő 32 esztendőhöz úgy 
hozzá szoktunk, hogy ezen határnapot, mint 
legliosszabbat jegyzi ki nálunk a’ törvényes 
szokás. Több más különösségei sem illenek 
mi ránk.

Közelebb hozott törvényeinkhez Deyák 
József úrnak, azon szép lelkű, szorgalmas 
hazánkfiának, terve, mellyet német nyelven ő 
csász. kir. fő herczegsége, a’ nádor, a’kirá
lyi városokhoz ez előtt néhány évvel küldö
zött szét, csak a’ városi szokáshoz vagyon 
alkalmazva, ’s csupán 2 ftot vesz fel eszten
dei részletül.

Én tehát, mint ügyvéd, a’ nemzeti hi
telbanknak tervét úgy dolgoztam ki, mint az 
természetünkkel, megfogásinkkal, törvénye
inkkel ’s szokásainkkal leginkább megfér; 
a’ fizetést pedig úgy számítottam k i, hogy a’ 
leghoszabb részlet-fizetés 32 esztendőre nyúl
hassák. A’ részletet 1 ft 18krtó l,’s 1 ft 30 
krtól felfelé 30 krral nevekedve, egész 6 ftig 
számítóm ki, elötiintetve így azon esztendőt 
i s , mellyben mindenik részlet-fizetés mellett 
letelik az adósság. Kiírtam pedig az egész 
számítást, hogy utánam számíthassa minde
nik, ’s így magát vagy a’ számítás’ helyes
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voltáról meggyőzhesse, vagy megjobbítliassa 
hibáját, ’s egyszersmind megláthassa , hogy 
minden fillér, mellyet részletében fizetett be, 
csakugyan be van írva, ’s a’ befizetés’ napjá
tól már neki kamatéi i s , sőt kamatot hoz 
maga a’ kamat, és így a’ tartozást valójá
ban fogyasztja.

J ’ ss  idő.

Szép nyári délesten egy athletai test
alkatú lovag, ágy fegyverkezve , mint a’ XII. 
század’ legszegényebb bajnokai, ment tajték
zó ménen a’ porzó úton Faversham felé. Nem 
messze előtte egy szegény ruházatú férfi bal
lagott öszvéren, maga mellett még egy meg
terhelt állatot vezetvén. Kevés perez alatt 
elérte az utazót a’ lovag, kit olajszinű bőré
ről, sasorráról, koromfekete hajáról, de leg
inkább a’ sapkájára varrt veres posztódarab
ról, Izrael’ gyermekei’ egyikének ismére, kik 
akkor mindenhol iildöztettek.

„Tekints föl, zsidó! — kiálta mennydör
gő hangon — tekints föl, vagy, lovagi sza
vamra, csontjaid’ pora az útéval keveredik 
össze ! “ ’S míg e’ szavakat elharsogá , mé
lyen szúrá sarkantyúit méné’ hordáiba, melly 
folágaskodék, ’s vesztett ereje’ egy részét 
visszakapni látszott.

Az alázatos zsidó nem felelt, de siete 
az út’ szélére kitérni. E’ perezben nyargalt 
el mellette a’ lovag. De alig tön néhány 
száz lépést, ’s füleit jól ismert zugás csapá 
meg. Három , hihetőleg gyakorlatlan kéztől 
lőtt, nyíl röppene el feje fölött, ’s oldalánál 
egy fa’ törzsökébe csappant. Csaknem egy
szerre ezzel három vad kinézésű, tetőtől 
talpig fegyverzett, férfi rohant elébe. Czomb- 
jaikat, a’ gall pórnép’ szokásaként, tekert 
zsinórtól tartott posztódarab fedé; bialbör- 
öv, mellyről apró lánczokon ív ’s egy fűrész- 
kés fiigge, még jobban kijeleié herculesi 
alakjaikat, ’s végre egy kis köpönyeg, csí
pőig alig érő, tökélyesité ruházatjokat. Mi
után czéljokat elhibíták, mindnyájan elvetet
ték ívüket, ’s gyilokkal kezükben rohaná- 
nak a’ lovag felé, ki őket rendíllenül várá. 
Azon korban ez volt közönséges szokása ’s 
módja a’ soudardoknak, vagy angol zsoldo
soknak. Ez a’ magára hagyott, ritkán fe- 
gyes, ’s még ritkábban büntetett tömeg, a’ 
rablást és gyilkolást mestersége’ természetes

függelékének nézé. ’S valóban nem egészen 
jog nélkül, mert a’ tőlök kívánt szolgálatok 
nem ritkán faluk’ kirablásából álltak. Épen 
olly merészen adtak halált, miként vevék, 
’s a’ kormány akadálytalan hagyá czimborái’ 
vad kényére a’ jog- és védnéíküli nép’ sa
nyargatását.

De térjünk vissza lovagunkhoz, kit u- 
gyancsak szorult helyezetben liagyánk. — 
Ő legkevesbbé sem látszék rettegni a’ csata’ 
lehető következéseit; erősen ülve nyergében, 
két kezével ragadá meg kardját, ’s ijedés 
nélkül várakozék, míg amazoknak tetszen- 
dik a’ vitát megkezdeni.

A’ vitéz lovag’ eltökélt tekintete a’ rab
lókat kissé meghökkenté; de még is ren- 
dítlenííl lépdeltek felé. .Megállj!* kiálták. 

„Mit akartok, nyomorék?“
, Csak lassan, lovag úr, mi csak erszé

nyét czélozzuk.*
„Ha kardommal akaríalan érintkezni nem 

akartok, gaz kutyák.“
.Semmi szilkokat, mi az illyekre nem 

felelünk ; csak az erszényre van szükségünk.* 
„Vegyétek el hát magatok; védszentem- 

re esküszöm , csak annak adom közííletek, 
ki megérdemlendi. Különben pedig takarod
jatok, mert a’ városba kell sietnem.“

É’ szavakra a’ három zsoldos egyszerre 
rohant a’ lovagra; ’s míg az egyik balról, a’ 
másik jobbról támadá, a’ harmadik ágasko
dó lovának kantárát iigyekezék megkapni. 
A’ lovag, ki mozdulatai’ idejét igen jól tudá 
kiszámolni, hosszú szablyáját a’ közel hara
miára éjié, míg lovának gyors elfordítása 
által a’ másik kettő’ támadása elöl elvonult. 
Ez első ellenségétől megmenekedve, maga 
ment a’ második’ elébe, ’s fején eltördelé 
szablyáját. Ez a’, vagy heveskedése, vagy 
sietése által okozott, baleset, minden véd- 
szer nélkül liagyú utólsó ellensége’ dühének.

Ez már boszúra gyúlva, emelt gyilok
kal közelgete a’ lovag felé, társait megbo- 
szulandó, midőn egy pálczacsapás alatt ösz- 
szeomlott. — A’ lovag megfordúlt, szabadi- 
tóját látandó; és abban, nem kis pirulás nél
kül ismere azon zsidóra, kit kevés perczek 
előtt olly gúnyosan szólíta meg.

.Köszönöm, Mózses! (ez voll akkor min
den különbség nélkül az izraeliták’ neve) 
mondá, leugorva lováról, ’s kezét szívesen 
megszorítva. Te hálásnak lelendesz irántam 
mutatott szolgálatodért, mert úgy viseléd ma
gad, mint hajdan Dávid az Amalekiták közt. 
Hová mégy, vitéz zsidóm?*

„Favershamba, lovag úr; holmit viszek 
magammal , mit az éjjel báíorságos helyen 
szeretnék látni.“

,Én a’ legközelebbi toronyig kisérlek — 
mondá a’ lovag — bár fegyverem nincs, hogy 
a’ netaláni támadás ellen védelmezzelek. De 
mondd meg, mi indíta, hogy tenélteil’ veszé
lyeztetésével segéld nemzetednek egy üldö
zőjét ? *
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„Szívem’ szava — válaszola a’ zsidó. — Nem 
parancsolák-e atyáink, hogy mindenkit szeres
sünk?“

,Te hálásnak lelendesz engem, ismétlem 
— monda a’ lovag. — Egykor az udvarnál ha
talmas valók, de Jelenleg semmit sem tehetek; 
mindazáltal nem hagyok föl reményemmel, hogy 
neked liasználhatandok.1

E’ szavakkal fölliága paripájára, a’ zsidó 
is fölmászott öszvérére, ’s együtt indultak a’ 
város felé. Útközben megtudá a’ lovag, hogy 
társa a’ Sandwichben fekvő zsoldosoktól kira- 
boltaték, ’s nagy nehezen mente meg valamit, 
's most Favershamba megy, ott húgával talál
kozandó , kit egy vén nő - hitsorsosa’ védelme 
alatt hagyott.

Utazóink éjre beértek a’ városba. És a’ 
lovag leliúza újáról egy nagy mesterséggel ké
szített gyűrű t,’s Jákob’ fiának nyújtásé’ sza
vakkal : , Fogadd, vitéz, a’ hálának e’ jelét egy 
férfitól, ki a’ bátorságot a’ zsidóban épen úgy 
tudja méltánylanl, mint keresztényben. Jer le
hetőleg hamar Londonba, ’s mához tizennégy nap
ra, épen dél’ órájában, állj meg az Aldkapunál 
’s maradj ott, inig eQy lovagot’ fényes kíséret
tel jőni látandasz. De ha még is ekkor nem 
jönne, ne késlekedjél a’ következő nap, ugyan- 

- azon órában ismét ott lenni. Jelenleg éretted 
sémmit nem tehetek, de ő mindent teeml; nyújtsd 
neki e’ gyűrűt nevemben, és__1

„EiiQedelmeddel, uram — szakítá félbe a’ 
zsidó — még nem mondád meg nevedet, ’s ha 
kérdezné.

, Igazod van — felele a’ lovag — elfcled- 
kezém. "iVevem Lionel, ’s két ezüst oroszlánt 
hordok sárkánytéren czímerűl. Ő engem tüstént 
m’egismerend, mert gyermekkori barátok va
gyunk. Tehát gyűrűmet nyujtandod neki, ’s én 
nem kétkedem, hogy magát védelmeződnek nyll- 
vánitandja, elrablóit portékáidat kipótlandja, ’s 
végre irántam mutatott szolgálatodért megjutal- 
mazand. Élj szerencsésen; most elhagylak. El 
ne feledd, ha hogy a’ jelelt úr nem úgy mutat
koznék irántad, mint én kívánom, azt csak ne
kem panaszlani.* — És mielőtt az örömrészeg 
zsidónak ideje volt volna hálát mondani, meg- 
sarkantyúzá lovát ’s a’ távolban eltiinék.

Ruben egypár pillanatig mozdulatlan ma
radt; majd a’ kincsetnézé, majd a’ lovagot, kit 
távol és porfelleg elrejtének szeme elől. Az éj 
véget vete vizsgálatinak, ’s személyes biztossá
gára emlékeztető. Elindula tehát, ’s egy órá
val később örömmel öleié át Esztert, szeretett 
Juigát, kinek kalandját elmondá, miként ő egy 
nemes születésű lovagnak éltét megmenté, mint 
mutatá a’ nemes lovag háláját,’s igazságot mi
ként igére neki.

Tizennégy nappal később roppant számú 
nép sereglett Londonba, tanúja valami nagy 
ünnepnek’ Ruben húgával a’ jelelt kapunál ál
la, ’s nem csodálkozás nélkül, hogy ugyanott 
végeden számú nép óhajtva várakozik. De nem 
merészle legkisebb tudósítást is kérni, meggya- 
lázást rettegvén. Csak jó helyet kerese, hol le
hetőleg felötiendő legyen. A’ nép durván taszí
tó ’s nyoíná vissza, de Ruben’ merész tekintete 
mutatá, hogy az első, ki húgát megyalázza, é- 
leíével lakoTand. — Dobok’ és trombiták’ meg- 
hosszított harsogása fényes menet’ közelgését 
hirdeté, melly előtt hószinű büszke ménen egy 
lovag ült, kinek gyöngyökkel ’s drágakövekkel 
hímzett köpönyegé’s fegyverei ezerezve löveliék 
vissza a’ nap’ sugarait. A’ zsidót önkénytelen 
ijedés lepé meg, midőn e’ férfias arczban azon

lovag’ vonalaira ismert, kinek a’ favershami 
úton segélyt nyujta. És nem csalatkozék. Ri
chard volt az, az angol király, az oily soká el
veszettnek hitt; ki a’ keresztháborúból megtér
ve, áruló testvére’ megboszulása után, a’ nép’ 
ezerszeres örömkiáltási közt tartá diadalmas 
menetét Londonba. Midőn Ruben elbódulásából, 
mellybe e’ látvány tévé, némileg magához tért, 
megfogó húga’ kezét, 's az öröTn’ és’ zaj’ e’ je
lenetétől el akaró vezetni. „Siessünk, Eszter,
— mondá, megindulása miatt csaknek értlietlen 
hangon — soha sem fog egy hatalmas keresz
tény király, népe’ jelenlétében, illy szegény 
zsidókat, mint mi, megismerni akarni.“

, Maradjunk, Ruben, kérlek — válaszola 
húga bizonyosság’ hangján. — Add nekem a’ gyű
rűt; a] szent angyalok segélendenek. ‘

És vévé a’’ kincset’ és a’ nélkül, hogy 
bátyja’ intéseire figyelne, elhatárzottan ment 
az út felé; szemeiben olly érzékenyítő ’s meg
győző néma szónoklattal, ’s minden vonalaiban 
olly leirhatlan’s rendkívüli kifejezéssel, hogy 
a’ legkiváncsibb nézők is elnyomók egy perez
re vágyaikat, ’s mintegy meggyőzeivé nyitónak 
utat. így lépdelé át merészen a’ sokaságot, de 
alig vala szemközt a’ királylyal, bátorsága egy
szerre elhagyá; sűrű fátyol borúla szemeire, 
arcza elhalaványodék, ’s alig volt ereje szó nél
kül tartani föl a’ gyűrűt. De a’ király’ éles 
szeme már észrevevé vitéz védelmezőjét. „Itt 
vagy, vitéz zsidóm ! — mondá lelkének tulajdon 
szabadszerűségével ’s szves nyájasságával — te 
épen olly pontos vagy mint bátor.“ ’S testőrei’ 
kapitányához fordúlva: „Fitz-Maurice — mondá
— rád bízzuk, hogy e’ zsidót ’s szép társnéját 
palotánkba vezesd, hogy ott kitüntetett figye
lemmel fogadtassanak , ’s nagy szolgálatához 
irányzott kegyjeleket vegyenek? Ez a’ mi aka
ratunk. Hozzánk fordulának , hogy igazság 
szolgáltassák nekik, ’s mi védszentünkre eskü- 
vénk, azt teljesitendők.“ És egy nagy gyémán
tot vön le melléről Richard , ’s a? reszkető zsidó
nak nyújtó, ’s monda: „E’kő, királyi kincsünk’ 
legfőbb dísze , jutalmazza, vitéz zsidó, királyod
nak tett szolgálatodat, míg kegyünk’további je
leit venned.“ És kegyes mozdulattal elbocsátó 
a’ meglepett zsidót, ’s a’ menet tovább indult.

A’ történet’ híre az alatt szájról szájra 
ment, ’s a’ kiváncsi nép elétódula, látandó a’ 
zsidó párt, ki a’ testőr-kapitány’ ’s több udvar- 
nokok’ kíséretében a’ királyi palota felé ment. 
Mély gondolatok közt lépdele Ruben Eszter’ ol
dalánál, mindig növekedő néptömeg’ kíséreté
ben, míg a’ Henrikhíd’ közepén megállapodék, 
’s lelkesült hanggal e’ szavakat mondá : „Richard, 
a’ nagylelkű király, a’ szegény zsidót koroná
ja’ legbecsesb kövével ajándékozó meg; épen 
olly bűntett volna az tőlem, a’ megbeesiillietlen 
kincset eladni, mint egv szolga’ díszjeléüi hasz
nálni. ’S a’ gyémántot elébbi használatának 
szentelni sem merészlein; mert mit a’ király el- 
ajándékoza, soha nem venné azt vissza a’ nagy 
Richard. Legalább soha se dicsekedhessék ha
landó a’ legszebb kincs’ birtokával, melly a’ne
mes Richard’ mellét diszesítél“ És Ruben ma
gasan fölcmelé a’ gyémántot a’ némán figyelő 
nép’ szemei előtt, ’s ünnepélyes nyugalommal 
temeté a’ Themse’ hullámaiba.

Még mielőtt a’ nap leáldozék, gazdagon 
visszapótoltatott Rubennek János herczeg’. zsol
dosaitól okozott vesztesége; ’s a’ krónika, inelly- 
ből e’ történetet veszszük? hozzá teszi, hogy még 
sokáig éle azután, kalandját ’s az oroszlánszívű’ 
nagylelkűségét hirdetendő.

Núeiui. Kazinczy fiáhor.

.Vyoinalik Budán» a’ magyar királyi egyetem’ betűivel«
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( Foly ta tás. )

IV. El rendelés .
A  drámai elrendelést máskép a’ színmű’ oe- 
conomiájának nevezhetni, ’s ez utóbbi lia 
nem egészen művészileg tiszta ; de minden 
esetre tanulságos kifejezés, különösen a’ szí
ni hatást illetőleg. Valamint a’ gazdálkodás
ban, úgy itt, a’ legnagyobb erő mellett is 
csak az által érhetni a’ kivánt sikert’s hatást, 
ha minden a’ maya helyén ’s idejében adatik 
elő; ha az iró okos gazdálkodással oda tart
ja ’s fordítja erejét, hol arra legnagyobb 
szükség van ’s nem pazarolja el időnek előt
te ’s ollyan helyekre, mellyek’ kiemelése az 
egésznek inkább árt, mint használ.

A’ dráma’ helyes elrendelése minden 
egyéb tulajdonok fölött az, melly színi ha
tást arat. Sok darabot látunk, melly minden 
belső silánysága mellett is nagy hatással hír; 
’s mind ezt nagyobb részint jó szerkezetének 
köszöni; azon rendnek, melly a’ helyes arány- 
nyal ’s jól egymásba fűzött részekből egy vi
lágos, természetes folyamaté ’s változatosan 
meglepő , kerekded egészt varázsol elő.

Itt van alkalma a’ költőnek úgy vetni 
meg- a’ mű’ alapjait, hogy minden, belső’ki
fejlődés által menjen végbe.

E’ szó, kifejlődés magában foglalja mind 
azt , mit mondani akarunk. A’ kifejlődés fel
teszi, hogy valamelly cselekvény’ kezdetén 
jelen vagyunk, szemünk’ láttára .bonyolódik 
el érdekes ’s egymásba szőtt cliaractereivel 
és helyzeteivel , fölemelkedik az érettség’ 
fokára, hogy onnan vége felé szálljon ’s egy 
fátyoltalan képét tárja ki előttünk az élet’ ko
moly vagy víg szakaszának, mind azon meg
indító nagyszerűségével a’ szenvedésnek > 
vagy nevetséges vonalaival a’ gyarlóságok
nak , melly feszült várakozásban tartotta lel
künket. Félre ne értessünk, midőn a’ cse
lekvény’ kezdetét említjük, annak csak vi- 
szonlag kell kezdetnek lennie a’ többi ré
szekhez képest, hogy belőle emelkedést ’s 
hanyatlást hozhassunk ki, mert ide is érte
tik Horatius’ tanítása:

N cc reditum  Diomcdis ab in te ritu  M eleagri,
N ec gemino bellum  Trojanum  o rd itu r ab o v o ,
Semper ad eventum  festinat , e t in médiás r é s ,
N ec secus ac notas auditorem  rapit.

Igen helyes tan, ’s méltó mélyebb visgálat- 
ra. Ki igen elől kezdi a’ történetet, hegye- 
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ket fog öszehalmozni, mielőtt érdekes dol
gokhoz juthatna.

A’ kifejlődés’ természetével ellenkezik, 
hogy a’ bevégzett, vagy hanyatlásnak indúlt 
történet, valamelly fogás által visszatétessék 
azon fokra, mellyről már leszállóit’s mint
egy megújíttassék ; ez ellen fel fog lázzadni 
a’ megcsalt várakozás, csökken az érdek ’s 
a’ színi hatás zavarba jő. Ezen hibába legin
kább az csalja a’ költőt, ha müvét több fel
vonásra akarja nyújtani, mint mennyi a’ me
se’ valódi tartalmából telik. De a’ mesének 
ezen hibája, vagy inkább fogyatkozottsága 
’s az ebből szükségképen eredő férczelgetés 
már magával a’ dráma’ egységével is ellen
kezik.

A’ kifejlődéssel meg nem férhető még 
a’ pangás , a’ történetek’ egymás mellett he- 
verése, mozdulatlansága, mellyhiba még ne- 
vekedik a’ helytelen elrendelés ’s kidolgozás 
által, midőn nem annyira cselekvő ’s az ezek
re okot adó indulat- ’s szenvedély- vagy ér
zéstől ragadott, mint a’ megtörténtek felett 
sopánkodó, kesergő, vagy okoskodó, ’s ha 
víg a’ já ték , elméskedő embereket állítunk a’ 
színre.

Azonban az elrendelés maga nem elég
séges a’ színi hatásra ; minden esetre a’ jól 
kigondolt- mesében kell gyökereznie ’s meg
felelő kidolgozás által azon tökély’ fokára 
emeltetnie, mellyet a’ művészet kíván ’s a’ 
színi hatást is, ezen tündér kedvezését a’ so
kaságnak, csak így teheti maradandóvá. De 
ha magában nem elég is , minden esetre leg- 
föbbikét teszi a’ dráma’ külső tökélyeinek. 
Említők az egésznek kerekdedségét, a’ ré
szek’ id ő -’s hely-arányos összeállítását, az 
ezekből eredő természetes ’s még is változa
tosan meglepő folyamatot, a’ világosságot, 
melly a’ művet könnyen felfogliatóvá ’s mint
egy átlátszóvá teszi: mind olly dolgok, mely- 
lyek különös tekintetet érdemlenek.

A’ régi dráma öt actusra oszlott, ’s eli- 
hezképest volt az elrendelés is. Az első fel
vonásban nagy részt az expositio foglalt el, 
vagy i s : színre hozattak a’ dráma’ főbb em
berei ’s előadattak azoknak némelly viszo
nyai, a’ történet’ azon környülinényei, mely- 
lyek a’ nézőt a’ dolog’ fekvésével némileg 
megismertetik ’s szükségesnek látszanak ar
ra , hogy a’ következőket érteni lehessen. 
Ezen rész igen nagy vigyázatot ’s ügyes ke

zet kíván; vigyázatot, nehogy a’ szüksé
gesnél több vagy kevesebb mondassék: a’ 
t ö b b  korán kitárja, vagy történetekké te
szi a’ dolgokat, mellyeket később’s nagyobb 
hatással lehet ’s kell vala kifejteni ’s a’ cse- 
lekvőleg küzdő drámai személyek által vég
re hajtatni; a’ k e v e s e b b  érthetlenséget 
szül, vagy azon bajt, hogy később (midőn 
már nyomosabb ’s élénkebb dolgokat várna 
a’ néző) kell felvilágosítást ’s magyarázato
kat adnunk, mik a’ dráma’ menetelét gátol
ják, haladását nehezítik. Ügyesség kíván
tatik ezen kívül, nehogy ezen Iegparlagabb 
része a’ drámának hosszas elbeszélések által 
unalmassá váljék. ’S ez talán az által mel- 
löztetik, ha nem csupán beszéltetjük a’ tör
ténteket , hanem azokat mintegy visszatük
rözni hagyjuk a’ drámai characterekhen. Az 
első actusban már kezdődhetik a’ bonyolódás, 
minthogy a’ csomókötés, mellyet utóbb ki
fejteni kell, nem esketik meg némi bonyoló
dás nélkül; de itt a’ bonyolódás minden 
esetre alája rendeltessék a’ drámai exposiíió- 
nak, melly ha hátrább marad, csak akadá
lyéi leend, vagy homályt okozand.

A’ második, harmadik, negyedik felvo
nás a’ bonyolódások’ helye, úgy azonban , 
hogy azok a’ harmadik felvonásban a’ leg
főbb fokra hágjanak ’s a’ szerint mint a’má
sodikban emelkedének, szállani kezdjenek 
a’ negyedikben ’s megérjenek a’ végső kifej- 
lésre, mellynek az ötödikben következ
ni kell.

Mennyiben a’ csomókötés’ szakaszának 
nevezhetjük az elsőt, annyiban lehet az ötö
diket kifejlés’ vagy feloldás’ szakaszának 
mondani. A’ feloldás szó már maga arra ta
nít , hogy a’ csomót ketté vágni nem szabad*, 
a’ végnek a’ drámai characterekből, azoknak 
viszonyaiból ’s cselekvéseikből természete
sen folyni, ’s kifejteni kell; de erről alább 
bővebben lesz szó. Példáéi a’ felvonások 
ezen rendeltetésére sok helyett csak egyet 
említünk, Julius Caesart Shakspeartől. Itt 
látjuk az e l ső  f e l v o n á s b a n  a’ népet, 
melly Caesar’ diadalmenetét lesi, ’s Flavins 
és Marullustól haza keígettetik. Julius Cae
sart Antonius koronával kínálja, az nem fo
gadja e l ; de Cassius dühöng ’s maga a’ még 
hallgató Brutus megdöbben az új tisztelke- 
déseken; Caesar gyanakszik Cassiusra; Cas
sius Brutust meg akarja nyerni Caesar’meg-
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döntésére. A’ m á s o d i k  f e l v o n á s b a n  
Brutus, Cassius elhatározzák Caesart, kinek 
nagyravágyásától tartanak, megölni a’ Ca- 
pitoliumban. Viharos éj, tele réinjelekkel. 
Calpurnia férjét nem akarja a’ végzetes na
pon kibocsátani; de Decius, egyik pártos, 
hízelgéssel ráveszi. Portia aggódva küld 
Brutus után, kinek dolgát félti a’ Capitoliu- 
iaon. A’ jós Caesart tartóztatja. A’ h a r 
ma di k  f e l v o n á s b a n  Caesar kimegy ké
relmek és jövendölések’ ellenére ’s megöle
tik. Brutus számot ad a’ népnek ’s az őt za
josan élteti; de Antonius, ki ál barátsággal 
kinyeré Brutustól Caesar felett gyászbeszé
det tarthatnia, felzendíti a’ népet Brutus ’s 
a’ többiek ellen; ’s mikor szavai’ teljes si
kerét lá tja , felkiált: Bal sors ! utón vagy 
menj, a’ merre tetszik. — Ez a’ bonyolódá- 
sok’ legmagasabb foka. — A’ n e g y e d i k  
f e l v o n á s b a n  Brutus, Cassius egyfelől ,  
Antonius és Octavius más felül hadat gyűj
tenek. Brutus és Cassius perlenek. Brutus- 
nak megjelenik Caesar’ szelleme. Mind rósz 
jelenségek, ’s egy lépéssel tovább vagyunk 
a’ végkifejlésliez. A’ két had Philippinél 
szemben áll. Az ö t ö d i k  f e l v o n á s b a n  
kétes szerencse, végre vesztett csata, melly 
után Cassius, utóbb Brutus kardjaikba dől
nek.

áz első felvonás bevezet a’ drámai élet’ 
mezejébe, hol a’ figyelem jövevény gyanánt 
tekint körü l,’s nyugalmas nézelődéssel kezd 
ismerni helyet, embert, viszonyokat. — A’ 
második felvonásban már élénkebb tanúja lesz 
az ismerni kezdett emberek ’s viszonyok’ 
szövődéseinek, míg ezek a’ harmadikban a’ 
főnzési pontot érik, hol a’ feszült figyelem 
egészen el van merülve egy végetlen kilátás’ 
gyönyöreibe. De ezen feszültsége nem tart
hat soká, örömest látja a’ negyedik felvo
násban összébb vonulni a’ láthatárt, közeled
ni a’ messze tárgyakat, ’s az ötödikben jöni 
látja, mitől félt vagy minek örült, a’ küzdé
sek’ végét, melly vígjátékban az emberi vá
gyak’ (nem csupán házasság’) oltárához, a’ 
szomorúban sírhoz vagy ész és szerencse’ ha
jótöréséhez viszi embereit.

Ehhez legközelítőbb tökélyünek látszik 
a’ három felvonásos dráma, mellynek első ’s 
harmadik felvonása átvehet valamit a’ bonyo- 
lódás’ emelkedése ’s hanyatlásából, míg a’ 
középső felvonást a* cselekvés’ fönzése fog

lalja e l; vagy ha a’ közép felvonás elég ter
jedelmű a’ bonyolódás’ emelkedő , fönző ’s ha
nyatló szövevényeinek helyet adni, az első 
és végső, rendeltetéséhez képest, rövidebb 
lehet.

Legkevesbbé látszik helyesnek a’ két 
felvonásu felosztás, hol ezen természetes ha
ladás ’s kifejlés’ vonalait alig lehet össze 
nem zavarni, ’s nincs elég tér engedve a’ bo- 
nyolódásnak, nincs alkalmas hely, hol az fő 
fokára hágjon; mert, ha ezen fő fok az el
ső felvonás’ végén van, igen sebes az emel
kedés , ha a’ második’ elején, igen gyors a’ 
hanyatlás ’s kifejlés ’s a’ figyelemnek nincs 
olly pontja, hol a’ legfőbb érdekek’ küzdései’ 
látásában egy pillantatig édelegjen, ’s ha- 
sonlag jár a’ hegyremenőhöz, kit a’ tetőn, 
hol a’ fáradságért a’ kilátás’ bájaiban kár- 
mentesíttetnék, nem hagyunk megpihenni; 
hanem vagy feljutás előtt, vagy azután, mi
dőn a’ megállapodás vagy nem olly szüksé
ges , vagy nem olly gyönyörködtető.

Ha mind ezeket szoros szabályul nem 
lehet is venni, annyi bizonyos, hogy a’ drá
mai költés’ nagyszerűsége ’s a’ haladás, 
melly benne főképen megkivántató, e’ rész
ben is igen nagy meggondolást ’s kiszámí
tást kiván, ’s hogy a’ helyaránytalan felosz
tás minden esetre gyengíti a’ hatást.

Mi a’ felvonásokat egyenként illeti, min- 
denikben kell valami bevégzetnek lenni. Úgy 
lehet azokat tekinteni, mint egy több tagú 
körmondatnak vagy epigrammának egyes ré
szeit, mellyek mindenkor egy egész mon
dást foglalnak magokban , függőt ugyan a’ 
többi mondatoktól ; de önállót i s , ha köt- 
szavaiktól megfosztatának. Ezen bevégzett- 
ség még inkább megkivántató drámában, 
melly szünetekkel szakasztatik meg; miért 
is minden felvonás’ végén kell valami nyug- 
pontot adni a’ figyelemnek, hogy a’ szüneten 
végig békével ’s zavartalanul várakozzék.

De hogy érthetőbb legyen, vegyük a’ 
dolgot kisebb mértékre. Ha valaki példáúl 
periódust szavalna, igen roszúl szakasztaná 
meg így:

Minthogy az ismeretek’ bőségéből kell 
kivirágoznia ’s dúskodnia

A’ beszédnek, senki sem lehet minden 
tekintetben

Dicséretes szónokká , hacsak vala
mennyi
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Nagy dolgok’ ’s művészetek’ ismeretét
Meg1 nem szerezendi.
Hasonló hibákat lehet elkövetni helyte

len felosztással a’ drámában i s , ’s a’ három 
vagy ötös felosztásnál ennek kevesbbé van 
kitéve az író mint különben.

Az újabb kor, melly életben és színen 
meglepőhöz ’s rendkívülihez van szokva, 
minden felvonás’ végén valami epigrammái 
élt ’s fordulatot keres, ’s ez ha nem erőte- 
te tt, ’s mintegy önként jő , ha neki főbb ér
dekek fel nem áldoztatnak ’s ha nem csupán 
martialisi, hanem inkább görög epigramma’ 
szellemében értetik, csak ajánlatos lehet; 
sőt mondhatni, az egésznek egy nagy rop
pant epigrammának kell lennie, hogy össze
függés , folyamatosság ’s kerekdedség által 
világos és jó hatású legyen. Annyi bizonyos , 
hogy a’ felvonások’ végein valami olly mon
datnak kell lennie, melly vagy határozatot, 
vagy valamelly tettre határozó indulatot és 
szenvedélyt fejezzen ki.

A’ relativus bevégzettségen kívül az 
egyes részek’ (felvonások’) arányos nagysá
ga is kívántatik, ’s valamint (az előbbi pél
dához visszatérve) hiba, ha a’ körmondat’ 
valamellyik része arány felett nagyobb a’ 
többinél, ’s azt nem csak bájától fosztja 
meg; hanem kárára van az érthetőségnek is : 
úgy árt ezen aránytalanság az egész mű’ 
kerekdedségének; összezavarja a’ haladás’ 
nyugpontjait, ’s azáltal gyengíti a’ hatást.

Miután az író a’ drámai mesét kidol
gozta , ’s felvonásonként elrendelte, legbiz
tosabban teend, ha a’ jeleneteket is kiírja 
olly rendben, mint következniök kell, rövi
den tartalmok’ ’s az összefüggés’ kapcsait is 
oda jegyezvén; nem mintha ezen rendnek ’s 
jeleneteknek változatlanúl meg kellene ma- 
radniok, hanem, hogy ezen taglalás által 
kidolgozandó műve’ minden részeivel jó előre 
megismerkedjék, ’s ha mi hiányt ’s drámai- 
lag kivihetlent födözne fel akár a’ mesében, 
akár a’ szakaszos felosztásban, azon, mielőtt 
kidolgozás által organicus, ’s az egészben 
elágazó hibává le tt, czélirányos módosítá
sokat tehessen.

A’jelenetes felosztásnál legjobban szem
mel tarthatja a’ szerző Horatius’ ezen taní
tását :

Ordinis haec v irtus é r i t ,  au l venns 
- U t iám uunc dicat , iám nune debcntia dici

Plcraque differat et praesens in tempus omiltat.

Ezen gazdálkodás a’ mondani valókkal 
arra szolgál, hogy a’ költő minden dolgot 
ott adjon elő, hol legnagyobb sikerét vár
hatja. A’ bonyolódás az ellenkező characte- 
rek’ összeütközéséből; de nagy részt egy
másnak vagy a’ dolgoknak félreértéséből is 
ered, ’s e’ szerint a’ characterek’ érintésbe 
hozása, a’ félreértések vagy azok’ felvilá
gosítása azon dolgok, menyekről itt legin
kább szó lehet. A’ korábban vagy későbben- 
től igen sokszor nagy drámai hatás függ: 
innen erednek külsőleg a’ meglépések, nem 
megvetendő dolgok , ha erőtetlenül jőnek ’s 
nem aljasak, mindennapiság, hanem nagy
szerűek ’s meghatók főbb érdekek’ találkozá
sa által.

A’ meglépésekről röviden megjegyezzük 
itt, hogy a’ közönség sokszor tudja a’ dol
gok’ összefüggését, ismeri a’ személyek’ vi
szonyait ; de maga a’ drámai hős nem tudja; 
miért is fenn marad a’ meglepetés a’ dráma’ 
személyeire nézve, ’s ezeknek furcsa, vagy 
veszélyteli találkozását a’ közönség, melly 
viszonyaikról tud, a’ legfeszültebb figyelem
mel várja. Azon teljes meglepetés, midőn 
sem közönség, sem a’ költemény’ személyei 
nem tudnak a’ dologról, ritkábban használ
ható drámában: az a’ regénynek sajátja.

Mind ezeken fölül szükséges (’s ez az 
igen részletes felosztásnál leginkább így in
tézhető) , hogy a’ mesének drámai oldalait 
fogja fel a’ költő ’s tűntesse ki jeleneteiben, 
elhallgatván , vagy szükségből csak érintvén 
a’ nem drámaiakat; vagy is : törekedjék nem 
annyira a’ megtörténteket, mint inkább a’ 
cselekvést előállítani, mind azon rugóknak 
kiemelésével, mellyektől annak erednie kel
lett. E’ nézet szerint ugyan azon tárgyat (ha 
lehet) egészen más renddel kell regény - vagy 
epos-írónak kidolgozni, mint drámaköltőnek 
’s e’ különbségnél fogva két illy egytárgyú mű
nek nem ugyan azok lesznek fénypontjai a’ 
drámában, mellyek regényben vagy eposban 
lennének.

’S e’ szabály az , mellynek meg nem 
tartásával liiában pazaroltatik a’ legdú- 
sabb poétái ér is jelenetekre, mellyek fo- 
nákúl állítattak elő. A’ jelenetek czifra 
foltok leendenek, mellyekben pang a’ cselek
vés ; ’s ha mint egyes részek költői becscsel 
birandanak is, ártani fognak idegennemüsé- 
gökkel az egésznek, soha abba által nem
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olvadók. ’S lia az egész mű illy jelenetek
ből á ll , hasonló lesz egy értekezéshez , nielly 
beszédekre szakasztatott, ’s a’ helyett, hogy 
az élet’ színpadjára vinné a’ keletkező ’s ki
fejlő zavarok közé, csak értelmünket fogja 
némileg foglalatoskodtatni; de mindenkor 
azon bántó érzéssel, hogy mindezeket az 
irás’ egyéb megfelelőbb nemében sokkal job
ban éldelhettük volna. *)

(Folytatása máskor.)

W ' ö r i i s m a r t y .

s í r.

A’ néma sírra nézek,
’S nem láthatom,
Kiért örökre hűn él 
Szivbánatom.

Aztán szivembe nézek 
Nagy bú miatt.
És benne látom nyugvó 
Halottamat. —

E r d é l y i  J á n o s .

T Ö R E D É K E K .

. f f  o r  i  e  r* r e g é n y e i b ő l .
■ *

•  . *  f
(Folytatás.)

III.
Egy ebéd a* követ* tiszteletére. Az asszonyok’ elsősegéről. A ’ 

Sörivásról.

Úgy tetszett nekünk, mintha egy új és 
egyetemes ösztön járta volna át a’ várost eze- 
renként üszveseregelni, előttünk egészen új 
czélokból. A’ férfiak fölkeresték az asszo
nyokat,, ’s az asszonyok elfogadták a’ férfia
kat. Rejjjrel öszvejöttek történetes látoga
tásoknál nem nagy fontosságú tárgyakról fe
csegni ; később lóháton vagy kocsin seregei
tek öszve; ’s aztán megint elszéledtek, ’s

*) El nem hallgathatom itt, hogy ezen sza
bálytól a’ magyar szinen ’s két magyar 
eredeti darabban nevezetes kivételt talál
tam. Mind a’ két művet úgy nézhetni, 
mint egy bokrát a’ jeleneteknek, menyek
ben az egymás mellett álló ’s együtt tör
ténő dolgok adatnak elő, igen kevés belső 
’s csaknem semmi külső haladással, ’s még 
is mind a’ két mű érdekesnek találtatott 
élénk, életvaló jelenetei ’s azon elmésség’ 
fűszere által, melly rajtok elárasztva van; 
de ez minden esetre ritkaság ’s mostani 
értelemben nem tökéletes drámai mű.

külön felekezetekre válva enni mentek; ’s 
noha azon idő, mi alatt ezt bevégezték, már 
lefekvésünk’ órája volt, még is újra öszve
jöttek, nagyobb és még számosb társaságok
ban tánczolni, vagy ülni, a’vagy tömegekben 
öszvenyomatni ollyképen, mit bajos volna 
megmagyarázni. Ebben csakugyan a’ mint 
értettük, ön tetszésöket követték ők, ’s e ’ 
nagy gyülekezetek a’ világért sem voltak ki
rályok’ tiszteletére, mint miéinknek neveze- 
tesbjei rendszerint lenni szoktak, hanem csu
pán önnön tréfájokra. Mert midőn mi nagy 
számmal öszvejövünk, az rendszerint a’ Sliáh’ 
tiszteletére történik; ’s ámbár összegyűlünk 
és eszünk is együtt hébe-hóba, de ki a’ ta
tárnak jutna eszébe azt az Angliában divato
zó korlátlan mód szerint tenni ?

Egyszer a’ mehmandar a’ követ’ szobá
jába lépett a’ parliamentbeni megjelenése 
után következő napon, mondván: „Iliol öt 
ebédi meghívás mára !“

.Allah 1 Allah!' kiálta a’ követ, ,öt meg
hívás ! ki tudna enni öt ebédet egy napon ?'

,Nem kell azt mind megenni', felel a’ 
mehmandar, elég ha elfogad egyet. Egy ebé
det megeszik, ’s aztán annyi esti társasá
gokba mehet, a’ hányba tetszik. Imliol egy 
teli marok meghívás.'

Erre tökéletes csodálkozás fogott el. 
,Ki tud ennyi fáradságon átmenni?' mondánk, 
,’s aztán még is élni ?' Mi perzsák vagyunk; 
mi alunni megyünk, midőtf az utósó könyör
gés elénekeltetett, ’s a’ hajnallal ébredünk. 
Mi dolog ez?'

„Majd megbarátkozik kegyetek a’ mi 
szokásainkkal", mondá a’ mehmandar. Mi 
kicsi különséget teszünk ám az éj és nappal 
között e’ tájt."

A’ követ tehát minden további ellenve
tés nélkül a’ mehmandartól és tőlem kisérve 
a’ kérdéses ebédre ment, mellyet a’ vezérek
nek egyike adott. A’ Mirza legszebb ruhájá
ba öltözködött, Sliawltól körözött innepi 
kucsmáját csípte fel, derekát pedig gyémánt 
maroklatú tőrével övezte. Kényelmesebbnek 
tartotta a’ frankok’ czipőit használni (kivéve 
igen nevezetes alkalmakat, midőn megtartot
ta magos sarkú papucsainkat), mivel lehetlen 
volt mindig papucshordozóitól kisérve lennie. 
Tudtomra adatván , hogy én kisérendem el őt, 
magam is olly megmutatliatóvá tettem szemé
lyemet a’ mint csak tőlem kitelt.
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Senki sem jött tudósitni bennünket, hogy 
a’ lakoma készen van ; senki sem mondta el 
a’ B i s m i l l á h t ;  hanem egyenest a’ vezér’ 
házához mentünk, ’s néhány lármás kolom- 
polások által bejelentettetliink, miket izmos 
szolgák egy hezárt kapura intézének. Be- 
lőlről más cselédek jelenvén meg1, azok kér
tek, hogy sétálnánk he. Erre a’ követnek 
neve meghatárzott távolságokra kikiáltaíott, 
míg az öszvejövési terembe nem vezettettünk 
he. Mellynek küszöbén a’ vezér fogadott el, 
ki maga fel ’s alá sétált épen úgy mint ven
dégeinek nagyobb része, mivel e’ részben 
teljes szabadság látszott uralkodni. Ezzel a’ 
vezér’ feleségéhez mentünk , ki épen úgy lionn 
lenni látszott mint férje, ’s a’ kitellietőségig 
ilgyekezett nyájas mosolyai által idvezelni 
bennünket. Több más Kl ianumok (úri nők) 
is voltak jelen, igen neveltek és szépek. Ha 
egy fátyolnak bár mi darabkáját rájok vetet
ték volna igen igen fehér testüknek bizonyos 
részeit eltakarni, azonnal magam is szere
lemlázba estem volna; de így alig gondol
koztam felölök úgy mint nőkről. A’ társal- 
kodás azon kezdődött, hogy a’ jelenlévők’ 
mindenike igen kiváncsinak látszott megtud
ni, ha valljon láttuk-e az nap a’ napot? mert 
azt álliták, hogy láttatott; de hogy valljon 
egy egész óráig - e , vagy csak fél óráig, az 
iránt igen komoly kétkedések látszának ural
kodni. A’ követ, hihetőkép megelégelvén 
ezen örökös példázgatást a’ hibásan ránk ru
házott napimádásra, egy a’ vezér’ nőjéhez 
intézett bókolással fordított ez észrevétele
ken. ,Kegyeteknek, mond ő, honokban nincs 
sziikségök a’ napra, midőn illyen napokkal 
mint a’ k l i anum’ szemei, fényt és gyönyört 
adni tudnak a’ világnak !‘

Ez, megmagyaráztatván, egy közönsé
gesen méltányló felkiáltást okozott, ’s tüs
tént a’ legvidorabb szeszélylyel lön felfogva 
a’ vezér által, ki igy felelt: „Ha ö excellen- 
tiája apostatává lesz, ’s magáé helyett ezen 
napokat (a’ lady’ szemeire mutatván) készül 
imádni, úgy körül kell ám nézni magunkat. 
Háremek’ építéséhez , és fátyolok’ készítteté
séhez kell kezdenünk.“

Erre sok kellemes tréfálkozás követke
zett az egész társaságot felvidító , ’s nekünk 
az angol character’ belsőjébe valósággal olly 
egy tekintetet nyitó, mellyet soha sem sze
rezhettünk meg ezelőtt. Mi perzsák, kik olly

bolondjai vagyunk egy egy jó mondásnak, 
örvendettünk, hogy annyi vidorság létezhe
tik emberek között, kik rendszerint siirü köd
ben élnek; ’s a’ követ, ki azt gondolta, hogy 
tán valami rangkülönbség uralkodik közöttük 
a’ felett, ki pendítse meg az első tréfát, lát
ván , hogy közönségesen olly hallgatók , szí
vesen állott elő megtörni a’ bííbájt, ’s soha 
többet egy alkalmat sem mulasztott el bele 
vágni a’ szóba, valamikor csak Hiedelemmel 
tehette azt.

Egy a’ lakomára meghívó fehér porral 
behintett fejű embernek megjelenése, egy 
időre véget vetett a’ kitörő jó kedvnek, ’s 
miután a’ társaság felkölt, úgy találtuk, 
hogy az angolok között épen annyi rangkü
lönbség létezik az elsőség felett, mint a’ mi 
országunkban. De allah ! allah ! kik, hadd 
mondjam meg, kik valának annak tárgyai! 
Mohamed bég, mikor elbeszéltem, nem akar
ta hinni. Az asszonyok! Igen is, övék, az 
asszonyoké, volt az elsőség. Ők mentek ki 
előbb a’ szobából, míg a’ férfiak dulakodni 
látszottak a’ kiváltságért, hogy őket tovább 
vezethessék. Követünk iránt is csakugyan 
mindennemű tisztesség megtétetett. Megki- 
náltatott a’ Vezér’ nőjének kivezetésével, mit 
ő , jobb kezét annak baljába tévén, ’s felvé
ve azt, hogy legelőször hajtott végre illy oe- 
rimóniát, valósággal bámulandó ügyesség
gel vitt véghez. A’ nélkül tehát, hogy kéz
mosásra csak gondolnánk i s , mielőtt enni 
kezdenénk, mindnyájan férfiak és asszonyok, 
a’ hely’ színére indultunk. Mi musulmáno- 
kúl, mitévők legyünk balkezünkkel, mindig 
fontos vizsgálat’ tárgya volt; azonban egy 
hitetlenek lakta országban szabadságokat vet
tünk magunknak , miket tenni más eset soha 
meg nem törvényesíthetne.

Egy tágas terembe érkezénk , mellynek 
közepén egy sokkal csodásbban felczifrázott 
asztal volt terítve, mint minden eddig látot
tak. E’ körül helyezők el magunkat, de nem 
számos rangkülönbséget illető nehézségek 
nélkül. Megvallom, hogy min szakállunkat ki
véve, melly egy kevéssé helyén kívülinek 
látszott az asztal körül lógó sírna állak kö
zött, igen gyönyörködtem e’ látományban. 
Igaz ugyan , hogy sokkal több nesz hallatott, 
mint a’ mi vendégségeink’ folyamata alatt; 
mert a’ recsegő czipöjü cselédeknek meg nem 
szűnő lótás-futása, a’ tányérok’ zöreje, po
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harak’ koczínlása, az éles eszküzökkeli csön
getések és szeldelgetések, mindenek felett 
pedig a’ társaságnak öszveséges terecselése, 
olly zsinatot okoztak, mellyhez mi nem igen 
valánk szokva, ’s mellyPerzsiában felette il
letlennek tartatnék. *) Azonban még is lelke
sítő egy tekintet volt az, ’s azt kivéve, hogy 
hibázott egy H a fiz,  ki megénekelné bora
inknak kéjeit, mellyeknek felséges voltokról 
boldogságos prophétánk sen» tudott volna még 
csak álmodni sem. Miből voltak összeállít
va számos étkeink, annak szoros vizsgálgatá- 
sával nem igen törtem fejemet, ’s a’ nélkül 
hogy tudakoltam volna, ha valljon berbécs 
uram illően vérzett-e, vagy a’ csibe igazi ha
lálnak halálával lialt-e meg, mindent meget
tem, a’ mi csak élőmbe jött. Egyszer két
szer igaz ugyan, hogy fintorgatám orromat 
a’ húsnak egyegy új nemére, melly a’ mint 
képzelődtem, talán a’tisztátalan állaté lehet
ne , de „alláhnak nevére!“ mondám, „mi 
haszna óvakodni a’ fertőz.tetéstől, mikor az
óta, hogy a’ hitetlenek között élünk, nyakig 
benne vo’tunk ?“ ’s tehát mindenből ettem, 
mit csak élőmbe hoztak. Ha Mohamed bég 
velünk vala, nyelhette volna a’ száraz kor
tyot az egész vendégség alatt. A’ követ el
lenben annyira otthonosnak látszott lenni, 
mint magok az angolok között a’ leggyakor
lottabb ebédet evőknek akármellyike. A’ ka- 
lanakat, késeket, horgonyokat, és harapó
fogókat olly bámulandó ügyességgel forgatta. 
Én azonban, megkell vallanom, nem valék 
oily szerencsés, mert vagy két hibát ejtet
tem , mellyek igazában előbbi szokástól ered
tek, ’s úgy látszott, kedvetlen hatással vol
tak szomszédaimra. Példának okáért osztoz
tam a’ szomszédom’ kenyeréből, mit itt épen 
olly nagy hántásnak vesznek, mint ellenke
zőleg Perzsiában. Poharából is ittam, sőt 
egyszer egy előttem lévő ételből falatot is 
ajánlottam neki ujjaimmal, mire ő kelme ollyat 
ugrott egyet, mintha méreggel kínáltam vol
na meg a’jámbort. Noha nem ültünk aláhaj
tott térdekkel, sőt magunkat igen kényelme
sen találtuk székeken, függő szárokkal, a’

*) A’ perzsa cselédség, midőn vendégségnél 
szolgál, alig hallható. Mezítláb lévén, a’ 
tányérok pedig, kések és villák nem vál- 
tozíattatván, asztalaink’ zsivajához képest, 
nagy a’ csend.

lakomának felette nagy húzamossága még is 
szinte megölt. Végre csakugyan egy közön
séges mozgás lön, de nagyobb csodámra, 
csak az asszonyok távoztak. Ez lévén a’ mié- 
inkhez legközelitőbb szokás, mellyet még 
láték közöttük, kérdőm szomszédomat, mire 
való e’ megkülönböztetés? Miért mennek az 
asszonyok magokra ? Szomszédom habozni 
látszott a’ felelettel, „ügy van-e parancsol
va kegyetek’ könyvében, mondék, vagy pedig 
királyuk rendelte így?“ Még mind nem tu- 
dá mit válaszoljon, tehát én ebből azt kö
vetkeztetőm, hogy ez tán valami Islamböl 
kölcsönözött szokás lehet. Szomszédom’ be
széde oda nézett, hogy az asszonyok’ eltá
vozása több szabadságot ád a’ férfiaknak be
szélgetésre és borzadásra. ,Ugy-e, mondék , 
kegyetek hát azon keleti maximával tart, 
melly azt mondja: .Előbb az ebéd, aztán a’ 
íársalkodás azonban, ha ivás a’ czéljok , 
nem ez az ú t, mellyen menniük kell. Tegye
nek úgymint mi Perzsiában; keljenek fel ko
rán reggel; menjenek egy kertbe ; teleped
jenek le egy csörgő patak mellé; hintsenek 
virágokat fejökre; legyenek dalnokaik, és 
csalogányaik; igyék kegyetek, míg érzé
keik odahagyták, ’s újra várjanak , míg me
gint visszatérnek; ’s aztán újra igyanak; ’s 
ne gondoljanak az időre; hadd legyen nap és 
éj mindegy kegyetek előtt, míg végre olly 
tökéletesen beáztaták magokat borba, hogy 
már ideje van felkiáltani: „Elég! elég!“

(Folytatása máskor.)

P ctr ic lie v ic h  Hot'i üth házar.

,f' f e k e t e  s z o b a .

V a l ó s á g o s  J e l e n e ,  na  á l e t b í l .

Fekete viskóban lakik honunk’ felvidékein 
majdnem altaljában a’ tót pórnép, kivált ott, 
hol a’ gyámoltalan szegénység’ fölsegítésével 
’s oktatásával senki nem gondol, hol az Ínség 
megvonja tőle a’ mindennapi kenyeret i s , hol 
ringyrongyba burkolva kénytelen a’ nyomorú 
koplaló pór egész házi családostul, nem csak 
dermesztő télben, de langyabb napokban is 
eo-yedűl a’ füstös kemencze körűi munkátlan 
henyeségbeu tengeni. De ugyan illy fekete haj
lékban lakik ezen vidékeken több birtokos ne- 
mes’ cselédsége is. Az illy hajlék belőlről fű
lik, de kéménye nincs, hanem szabadon hagya- 
tik terjedni a’ füst a’ szobában , míg össze go-
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molyodván annak minden szögében és sarká
ban, végre ön magától utat lelve, valainelly 
ajtó ’s ablak vagy padlat’ hasadékán, szabadra 
kitolni. A’ siska, — így nevezik ezen hajlékok’ 
kandalló - alakú kemenczéjét — nyarantan örö
kös sütés-főzés’, télen át pedig éjjel-nappali füt- 
közés’ helye. A’ füst tehát öröklő e’ hajlékok
ban, ’s miatta a’ falak olly feketék, hogy gon
dolj egy illy Iaktalan szobában asztalkán fátyol
lal bevont feszületet,’s két égő gyertyát mellet
te, ’s régi catacombában lészsz. Ez az én 
„fekete szobám“, méltó, hogy szivrázó jelené
sei festőibb tárgy lennének egy színműre, mint 
a’ czégéres hírű „Zu ebener Erde und erste 
Stock.“

Nagyok ezen szobák, gyakran 20 néha 24 
négyszög ölesek is. Ha más épületről szólnék, 
ezen nagyságot belső világosságnak kellene ne
veznem: itt csak belső sötétségnek hívhatom. 
Egy illy cselédházban a’múlt télen t i z e n n é g y  
béres lakott egész családostul. Egyetlen egy 
sem volt ezen emberek közül nőtelen, sőt há
rom vagy négy ollyan, ki másodszori vagy har
madszori özvegy létére szinte másod vagy har- 
madízben özvegységre jutott nőt bírt feleségül, 
és így első, másod vagy harmadrendbeli gyer
mekeivel, szinte így nője’ részéről ennyiféle 
mostoháival, ’s ezen felül uémellyik még élő 
édes apjával és anyjával vagy ipával és ha- 
pával élvén egy kenyéren, ’s ugyanazon födél 
alatt; elgondolhatni, milly tömérdek sok lalfbs 
esett ezen fekete szoba’ egy nyégyszög ölére! 
De ez semmi baj ahhoz képest, mellyben az 
élet’ csodálatos változásai állanakegy illy feke
te szobában. Az egész szobatér egy gombolyag, 
mellynek kezdetét, végét, a’ tömöttség rejti: 
lócza, asztal, pad, hasábfák, dézsa, fazék, 
korsó, Qiizsaly a’ legtarkább lialmozatban ve
gyest, félig meztelen, piszkos gyermekekkel, 
tyúkokkal, malaczokkal, úgy hogy ez mind él
ni, mind egy gomolyban mozogni látszik.

De geograpliiai fekvését kell fölvennem, 
hogy egyes részletekben is láthassuk az egé
szet, mint én láttam volt. A’ fekete szoba’ éj
szak felé eső szögletében egyik béresnek anyja 
hever, egerektől szecskára rágott szalmán; az 
uraság’ javáért buzgó hajdú úr nem akar uj 
zsúpot adni. „Kosz vala a’ termés, úgymond 
a’ rimánkodóknak, tömérdek zsúp kell a’ pusz
tai csapszék’ állása’ foltozására.“ Rongyos üng- 
ben ’s egy nyomorék diribdarab hamvassal be- 
takartan fekszik a’ kinlódó agg anya; minden 
párnát ’s valamennyi épebb ágyi ruhát elvitt

alóla az irgalmatlan uj menyecske, talán nem 
ugyan részvétlenségből vagy megrögzött go
noszságból, mint inkább, mivel a’nyavalyát ra
gadósnak tartja; ott fetreng tehát, a’ sinlődő 
öreg anyó, kínjai’ teljes mértékében, és tiidő- 
gyuladásának legfensőbb stádiumában, a’ se
bész épen harmadszori érvágást viszen véghez 
ra jta : midőn a’ szoba’ délfelőli részében egy 
fiatal menyecske két kis ikerreli gyermekágyá- 
ból szabadéi fel csupán csak az égnek segedel
mével, mert az ügyetlen falusi bába, kinek je
lenléte inkább káros, mint hasznos, ’s kire ma- 
laczok’ ápolását sem kellene bízni, ott tipeg kö
rülötte dőlöngve , részegen. A’ szegény ikrek, 
a’ füst és különnemű gőzökkel teljes levegőt ir- 
tóztatő sikítással hasítják. — Ugyan ekkor a’ 
szobának harmadik részében napkelet felől egy 
már két napos csecsemőnek keresztelő torát (pa
szitáját) tartják; az összesereglett atyafiak, ko
mák és vendégek isznak esznek, kurjongnak ’s 
dudaszón tánczolnak, nem is ügyelvén arra, 
hogy ugyan ezen pillanatban körükből egy ven
dég-asszony, ki távolabbról jővén e’ kereszte
lőbe, úton átfázott ’s most reá a’ füstös meleg 
szobában mértéken túl dőzsölvén, egyszerre 
szélütés által a’ földre sujtatott ’s a’ fekete szo
ba’ negyedik napnyugoti részében holtan épen 
kiteríttetik.

Itt áll tehát együtt a’ fekete szoba’ falai 
közt ’s ugyan egy időben az ember - világ’ 
kezdete, alkonya, kín és öröm, létei nem-létei, 
élni sietés és memento móri.

Síyitraxerdahelyi hövincx.

Egy v e l e g .

Amaz ismeretes franczia í r ó t , Balzac-ot, ki je
lenleg Majlandban tartózkodik , e’ város’ közepén mi
nap estenden rablók támadták meg. Előszói távolról 
köszönték, mintha csodálóihoz tartoznának; de miután 
bókok közt körülfogták , pénzétől megfoszták. Vesz
teségét , úgy véli, könnyen helyre pótolhatja, ha ezen 
történetet egy új novella’ tárgyává teszi.

Egy romai hírlapban martius’ 9-ről ezt olvassuk: 
„Őseink az 1595. martius’ 25-ke’ emlékezetét megtar
tották , midőn még hó esett ’s az egész nap megma
radt a’ háztetőkön ’s útakon. Mi most utódjaink szá
mára hasonló rendkívüli tüneményt jegyezhetünk föl az 
időjárás’ évkönyveibe , hogy tudniillik tegnap reggel öt 
hüvelyk mélységű hó esett.“  Tehat 240 év óta nem 
értek Romában illy különös légmérséket.

Az Athenaeumból tétenként kétszer, úgymint csütörtökön és vasárnap, jelenik meg egy egy ív ;  társából, a ’ FigyelmezSből, mtnden 
Kedden, egy ív. M ásodik félévi ára a' kettőnek helyben kihordással , vagy könyvárosi úton, havonként szállítva 5 ft. cp. •, postán , nyomtatott 
boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. — Velinpéldányok félévenként két forinttal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

^yomatik Budán» a’ magyar királyi egyetem’ Iietuivel
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T Ö R V É M Y S Z É K I  B E 8 Z K D .

Félve szólamlom meg-, tek. törvényszék, lát
ván a’ nevezetes többséget, melly e’ sze
rencsétlen asszony’ sorsát már már elhatároz
ta ; de egy emberi élet’ reménylliető megtar
tása minden kétségen túl fontosabb, mint
sem érette mindent elkövetni nem kellene. — 
Azonban kevés érdemet teszek az életre, 
melly gyalázattal bélyegezve van^y^alaiuint 
magam csak addig szeretek élni, míg a’ be
csülettel folytatott pálya’ önérzetét keblem
ben hordhatom: úgy nem tartom méltónak 
olly élet’ megtartásáért fáradozni, melly bir
tokosát csak köz utálat’ tárgyává tehetné. 
Én, tek. törvényszék, ártatlannak hiszem az 
ítélet alá bocsátott személyt, ’s mint ollyat, 
készülök a’ gyalázatból kiragadni, mineku
tána a’ szenvedések közül úgy sem ragad
hatom ki, mikbe a’ neki tulajdonított, de más 
által elkövetett bűn’ következései mélyen ta
szították.

Ezen asszony, úgymond a’ vád, saját 
férjét gyilkolta meg; férjét, ki őt forrón sze

rette; ki parányi hivatala'súlyait híven tűr
te, hogy háza’népét minden más jövedelem’ 
hiányában , táplálhassa; ki öt élte’ minden 
napjaiban soha sem keseríté; ki akkor is, 
midőn meggyilkoltaték, neje miatt tett fá
radságos irtából jött meg; ’s tele gonddal fe
küdt ágyába, honnan többé fel nem ébredett.

Nehéz vád, tek. törvényszék, ’s mennél 
nehezebb, annál gondosabban kell azt tekin
tenünk ; annál mélyebben kell néznünk szö
vedékeibe. Valónak állítjuk azt? akkor a’ 
szerencsétlen , ki általa terheltetik, vissza- 
hozhatatlanúl elsűlyedett. Ketté tört a’ vesz- 
sző feje felett; mert mellyik itélőszék len
ne a’ szerető férj’ gyilkosának kegyelmes? 
Bűnösnek akarjuk-e hát vallani ? Ki akar
juk-e rá mondani a’ halált, a’ biró’ ajkai kö
zül olly rettenetes szavat ? Mert halál a’ 
liarczmezön, dicsőség; halál a’ kórágyban 
elnyúgvás; de halál a’ pallos alatt, lángoló 
gyalázat, melly a’ maradék’ szivében is ég.

Nem, tek. törvényszék, mi a’ sorstele 
ítéletet: „bűnös!“ olly hamar, olly hidegen 
kimondani nem fogjuk; mi késni fogunk a’ 
vétek’ megtörténtét elhinni, míg az ártatlan
ságnak legkisebb, legtávolabb lehetsége fenn- 
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marad ; mi örülni fogunk, ha valaki csak egy 
nyomocskát is mutálhat, mellyen a’ szeren
csétlen’ számára menedéket lelhetnénk!

’S valljuk meg, hogy minden, a’ mi ez 
asszonyt közelebbről illeti, minden , a’ mi 
körülm ényihez ’s eddigi életének egész 
szövedékéhez tartozik, messze van attól, a’ 
mi őt illy iszonyú tett’ gyanújába vethet
né. Ismertük a’ derék házat, mellynek leá
nya volt; ismertük szülőit, kik számos gyer
mekeiknek bár javakat nem, de példás neve
lést hagytak osztályrészül; emlékezünk, mi
kor szerelemből választott férje’ karjai közé 
vezettetett; láttuk, miként éltek egymással 
kölcsönös bizodalommal; láttuk, mint tölté 
be mindegyik saját házi körét; milly egész 
lélekkel függőitek gyermekeiken ; ’s mind e- 
zek után erőszakos behatás nélkül ébredliet-e 
bennünk gondolat, hogy ez asszony e’ férjét 
meggyilkolta? hogy egy pillantat alatt elfoj
totta keblében a’ szelídebb érzés’ minden 
mozdulatit , az erkölcsiség’ minden elveit, 
miket a’ természettől ’s szülői’ oktatásából 
nyert vala ? hogy hirtelen, dühös elhatáro
zással kitépte magát a’ szerelem’ ’s boldog
ság’ karjai közül? hogy annyira kedvelt 
gyermekeit, szánakozás nélkül, a’ gyalázat 
és Ínség’ zsákmányivá tévé ? hogy önkényt 
rohant a’ végveszélybe, ki az asszonyi gyön
gédséget olly mértékben sajátává tévé ?

Nem lehetséges,'tek. törvényszék, az 
erény’ ösvényiről egyszerre a’ bűn’ örvényé
be sülyedni. Csak a’ ki egész életében szen
vedelmei’ játéka volt, ki indulati’ rohanásá
nak küzdés nélkül engedett, ki haragnak és 
boszúnak mindég részeg diihvel nyitott u tat. 
ki kívánságaiban soha féket nem ismert, ’s 
a’ reá ható pillantatot vad tűzzel fogadta; 
csak egy illy személyben, illy vad állatban 
lehetne elképzelni, hogy illy önmagát ’s ön 
kedvelteit semmivé tevő, öszvezúzó tettre 
lobbanjon fel. De a’ mi szerencsétlenünk 
illyen nem vala; ’s annál fogva képzellretet- 
len, gondolhatatlan, hihetetlen a’ vétek, mit 
elkövetettnek lenni mondatik. Őrjöngő dii- 
hödés reá nem szállá; míg pedig a’ józan 
észnek egyetlenegy szikráját táplálhatá: jö- 
hetett-e a’ gondolatra, megfosztani magát a’ 
férjtől, ki őt ’s gyermekeit csekély hivatala’ 
jövedelméből, mindennapi szorgalmával táp
lálta , kinek halálával előre látta magát gyá- 
molától ’s naponkénti táplálójától meo'fosz-

talni, ’s kinek meggyilkoltatása után való
sággal veszedelemben van, hogy ártatlan 
gyermekeivel együtt, a’ legborzasztóbb nyo
morúság’ terhe alatt összeroskadjon? Nő és 
anya, és szükségtől retteghető asszony va
lami illyet követhetett-e el? Nem, tek. tör
vényszék ! erkölcsi lehetetlenség ez ; ’s me
rem kiáltani: vagy minden tapasztalás ésem- 
berisméret hazug, vagy ez a’ személy ár
tatlan! £ ct-kf****

’S nézzük a’ tanúvallásokat, ’s nyomoz
zuk a’ történetet. Az asszonynak bizonyos 
távol-rokona meghal, ’s végintézetet hágy. 
Remény vala, hogy e’ szerencsétlenről sem 
feledkezett e l ; a’ férj megy; a’ végintézet’ 
felnyitásán megjelenik, ’s valami csekélységet 
nyervén az által, visszafordúl, hogy gyen
gélkedő állapotban elhagyott nőjét ismét meg
láthassa. Éj vala; a’ beteges asszony gyer
mekei közt nyúgovék; ’s a’ hazatérő félj, 
nem akarván őt álmából felverni, egy távo
labb szobában az «út’ alkalmatlanságait kipi
henni lefekszik. Víradni kezd, ’s a’ szolgá
latot tevő leány asszonya’ szobájába lép, ’s 
azt ágyában aludva találja, költi ’s ébredte- 
kor a’ rettenetes hírrel fogadja: miképen az 
éjjel megérkezett úr halva van. Mint rez
zent össze, mint ragadta fel ismét magát, 
mint rohant a’ gyászos terembe, mint omlott 
el a’ halott felett, mint liurczoltatott vissza 
eszmélet nélkül, mint feküdt hetekig élet és 
halál közt a’ forró-láz’ kínaiban, többen lát
ták; ’s mindazok, kik látták, bizonyságot 
tesznek a’ legvalóbb, legégetőbb, legmélyebb 
fájdalomról, minek valaha tanúi valának. ’S 
illy környiilménvekben ki lehetett volna e- 
léggé yad,. eléggé gonosz azt hinni, vagy 
csak gyanítani is, hogy ő férjgyilkos lehet
ne? ’S valóban e’ legrettentőbb napok élte
iének; orvosi segéd’s az ifjúság’ ereje a’ha
lállal küzdőt az életre lassanként visszaho- 
zák; ’s ott vala ő háza’ borzasztó pusztasá
gában, gyámol nélkül maradt gyermekei közt, 
jövendő szükségnek zsákmányéi adatva; ’s 
még nem emelte fel magát a’ hír, nem vala 
sem gondolat, sem szó e’ bűn felől, a’ miért 
most ítéletet hozandók leszünk.

A’ felgyógyulás után kevés idő tölt még 
el, ’s a’ váratlan veszteség’ érzelme, ’s a’ ház
tartás’ aggodalmai közt hánykódó asszony’ 
könnyei még folytának; midőn bizonyos, e- 
lőttünk sem ismeretlen férfiú, megjelent ’s
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jobbját kérő magjának. Virító leány korában 
ugyan e’ férfinak hasonló kérést megtaga
dott ; ’s most, noha két neveletlen gyermek’ 
szükségtől rettegő anyja, nem fogadta ne
heztelés nélkül a’ tolakodó kérőt; ki a’ fia
tal, szép özvegy’ elhagyatott sorsától akar
ván azt , mit a’ leány’ szerelmétől meg nem 
nyert, elérni, nem tisztelte a’ legméltóbb 
fájdalmat, ’s a’ lángoló bánatnak még sze
meiben csillogó könnyeivel menyekzői oltár
hoz kiváná vonzolni.

A’ már másod ízben elúlasított kérő bo- 
szúsan vonul vissza; ’s kevés napok alaít 
hír támad, hogy a’ megholt nem természeti 
halállal múlt k i, hogy gyilkos kezek metszék 
élte’ fonalát, ’s hogy a’ bűnös közelebb van, 
mint lehetne gondolni. Homályos vala a’ 
hírnek mind eredete, mind tartalma; de not
ion nőtt, de terjedten terjedt, ’s a’ helybeli 
kormány’ ügyeimét elkerülnie többé nem le
hetett. Közvélemény szerint ugyan a’ hirte
len eset’ oka szélütés volt; ’s a’ törvényszék’ 
ez időben egybegyűlt tagjai még semmi okot 
nem láttának, miért a’ véleményt változtat
ni kellene: de minekutána bizonyos személy, 
bizonyos helyeken, bizonyos hallgatók előtt, 
bizonyos körülményeket kezdett jelentgetni; 
nem lehetett máskép, mint az illető tisztvi
selőt kiküldeni, hogy a’ botránkoztató hírt, 
ha alaptalan, megszüntesse; ha nem épen 
alaptalan, megvizsgálja.

’S íme most, tek. törvényszék, a’ kikül
dött tiszt’ elébe hívatva egy ismeretlen, ’s 
alakjával, viseletével ’s egész valójával gya
nút gerjesztő asszony megjelenik, és kikér- 
deztetik; ’s félig nyilván, félig rejtélyes sza
vakkal, a’ sírban fekvő halottat ’s különösen 
annak fejét megvizsgáltatni kívánja. A’~gya- 
nús asszony elzáratván, a’ felásás és vizs
gálat megrendeltetik, ’s a’ sírjából kibolyga
tott nyugvó’ kaponyája, a’ fürtök’ sűrűségé
ben, éles szeggel beverve találtatik.

Bizonyos lön a’ te tt; de a’ tevőről vala 
még kérdés ; ’s most az elzárt és újólag fe
leletre vont asszony nyilván állítja: miképen 
a’ baleset’ éjszakáján , bizonyos helyről, hol 
az éjnek felét fonással töltötte, szállására 
térvén, a’ megholt’ házának útczára fekvő 
ablakát kivilágosítva látta, ’s újságkívánat
ból betekintett, ’s egy lyukon keresztül, 
melly az ablak’ alsó részére függesztett ru
hán vala, szemlélte a’ rettenetes bűnt; szem

lélte, hogy a’ házi asszony, ezen ítélet alatt 
álló özvegy, és bizonyos ismeretlen férü, az 
ágyon nyugvó férj’ kaponyáját szeggel be
verték.

Mi lön természetes!), mint az, hogy a’ 
kiküldött tiszt ez iszonyító vallomást ördögi 
hazugságnak vévé? ’S annak vette minden 
m ás; ’s most kétszeres tűzzel folyt a’ vizs
gálat , hogy a’ való bűnös kinyomoztatván, 
az özvegyen történt méltatlanság lielyreállít- 
tassék. Fájdalom! a’ kimenetel irtózatos és 
mindég irtózatos!) színt vett magára. Har
mad nap múlva még egy más tanú, az éjjeli 
őr, állott elő; ki ugyan az éjjel a’ ház’ tor
nászába szolgáló útczaajtót nyitva találta, 
’s intést adni bemenvén, a’ liasonlólag nyílt 
pitvarba lépett; midőn az útczára fekvő te
rem’ ajtaja felől mozgást ’s az ajtó’ hasadé- 
kán keresztül világot vett észre. Már már 
a’ terembe lépendő vala, midőn az ajtó hir
telen megzörren, ’s ő, maga sem tudván mi
ért ? a’ pitvarból a’ tornáczba döbbenve vo
nul ki, ’s a’ falhoz lapul, és hall a’ szobá
itól embereket kilépni. „Ne félj semmit, meg
holt“ monda egy férfi hang. ,Jaj istenem!* 
remegett egy asszonyi. A’ lépések ki felé a’ 
tornáczba tartottak; az őr hirtelen egy osz
lop mellé vonta magát, ’s jól látta, hogy 
bizonyos ismeretlen férfi, a’ ház’ asszonyától 
lámpával kísérve, lépett a’ pitvarból ki; ’s 
a’ férfi e l, az asszony pedig vissza, az ud
varra fekvő szobába, szétmentek.

Két tanú, két szemmel látott tanú; ’s 
ha a’ dolognak csak külszínét nézzük, a’ már 
elmondott, ’s a’ dolog’ erkölcsiképen nem le
hetséges voltából vett okokat el kell mellőz
nünk , ’s bár nehezen is , bár a’ történet’ e- 
gész folyását meg nem foghatva is, bíróilag 
a’ szerint győződünk meg, a’ mit az előt
tünk fekvő irományok tartanak. De, tek. 
törvényszék , hány történet bizonyítja már, 
hogy gyakran a’ legvilágosb, leggyanútla
nabb , ’s belső és külső körülményekkel leg
inkább megegyezni látszó tanúvallások is 
csaltanak ? ’S e’jelen tanúvallásokat tartsuk-e 
bizonyosoknak, mik mind azzal, a’ mi az íté
let alatt állónak egész éltéből, helyzetébőr, 
és mind előbbi, mind utóbbi körülményeiből 
természetes következéssel foly, olly szembe- 
tiinőleg ellenkeznek?

Feledjük el, ha lehetséges, mind azt, 
a’ mi ezen asszony e’tanúvallások előtt volt;
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feledjük el, mint élt, mint gondolkozott, mint 
cselekedett; feledjük e l , mi viszonyban ál
lott férjével, gyermekeivel és saját körülmé
nyeivel ; ’s kezdjük vizsgálatainkat csak ot t , 
csak a’ pillantaton , hol az előttünk fekvő 
adatoknál fogva az általa elkövettetni állí
tott bűn kezdődik.

Gyilkolt, úgymond a’ vád. ’S mindjárt 
azután mi történt körűié? Kikísérte bűntár
sát, mond az őr, ’s szobájába visszatért. ’S 
mit tőn? lefeküdt gyermekei közé, ’s nyu
godtan aludt, míg a’ reggel berohanó leány 
a’ rettenetes hírrel fel nem riasztá. Lehet-e 
képzelni, tek. törvényszék, hogy gyilkos, 
hogy férjgyilkos, azon éjjel, mellyen a’ tet
tet végrehajtó, azon fedél a latt, hol az ál
dozat élet nélkül fekszik, azon ágyban, mi
ben az atyjoktól megfosztott árvák veszélyt 
nem sejdítve nyúgosznak, álmot találhasson? 
Lehet-e képzelni, hogy ötét sem a’ kétség: 
ha tette világra jön-e vagy homályban ma
rad? sem a’ rettegés, hogy bűnét a’ törvény 
kérlelhetetlenül fogja megboszúlni, sem a’ 
szánakozás, hogy gyermekeit Ínség’ és gya
lázat’ örököseivé tette , fel nem háborították ? 
Nem! ez álom az elkövetett bűn után olly 
liidegvérűség’ következése fogott volna len
ni , millyet csak a’ pokol’ valamellyik lako
sáról lehetne feltenni; ’s ez álomban már kü- 
lönvéve is a’ vádlott’ ártatlan voltának olly 
bizonyságát találjuk, melly az említett két 
tanú’ hitelessége iránt gyanút gerjeszt.

És kik ezen tanúk ? Egy ismeretlen, 
gyanús asszony ; és egy bizonytalan hírű 
férfi, kik már tanúskodásokkal magokat vá
dolják. Mert hol valónak mindjárt akkor, 
mikor a’ bűn, állítások szerint, elkövetteték? 
Nem lett volna-e kötelességük arról mindjárt 
tudósítást tenni? Mi okozta hallgatásokat? 
Mi okozta , hogy csak hetekkel későbben, 
’s csak homályban , de még is terjeszteni 
látszó igyekezettel kezdék a’ hírt szórogat- 
ni? Nem nyilván tetszett-e, miképen vala
mi előre feltett szándék és czél szerint dol
goztak ? Elvárták az időt, míg az özvegy 
halálos ágyából felgyógyúl; el, míg az újó
lag virulni kezdőt a’ régi kérő [újólag meg
keresi; és csak azután, ’s mindjárt azután, 
hogy ez czélját el nem érlieté, támasztják 
a’ hírt, a’ bizonytalan, meg nem határozott 
hírt, sem kútfejéről, sem körülményeiről vi
lágosan nem szólván.

Illy tanúk ’ellen, tek. törvényszék, a’ 
vádlott’ megelőzött élete ’s mostani állapo
ta magokban is erős bizonyságot tennének. 
Előbb, mintsem az övegyet illy természet, 
józan ész, és emberismeret ellen kiáltó tett’ 
gyanújába tegyem: száz okaim vágynak hin
ni , hogy a’ bűn magok a’ tanúk által vite
tett véghez. Minden vonás, minden szó, 
minden körülmény, a’ mi által a’ dolog bi
zonyosságra jött, őket Jterheli. Befolyással 
kellett minden esetre lenniük; ’s az egész 
tett az özvegy’ férjhez kérésével összefüg
gésben áll. Mert ki vala az a’ kérő ? Nin- 
csenek-e köztudományban a’ tiszti-keresetek, 
mik ellene közvégzés által rendeltettek? ’8 
miért? Nem azért-e, mert évek óta sok oly- 
lyanokkal, kik e’ törvényhatóság’ fogházá
ban tolvajlásért és rablásért érdemlett bünte
tést nem egyszer vettek, szövetségben áll? 
Nem volt-e ez ember első ifjúságától fogva 
köz gyanú alatt? Nem ismeretes-e a’ szen
vedelem, mivel ő a’ vádlott iránt még ennek 
leánykorában viseltetett ? Nem tudatik-e kö
zönségesen , miképen a’ tanúskodó asszony, 
e’ városba jöttével, annak házában talált me
nedéket ? Maga az éjjeli őr nem volt-e több 
ideig szolgálatában ? ’S mind ezek nem arra 
visznek-e, hogy összefüggést és tehetséget 
ott keressünk, hol egy lánezszem a’ másikat 
adja kezeinkbe; nem pedig ott, hol a’ lánca 
megpattan, és semmi sincs a’ mi tovább ve
zethessen ?

Ki követett el valaha gyilkosságot (ha 
csak a’ jelen pillanatban dühösségig nem in- 
gereltetett) haszon és kinézés nélkül? Ki 
követett el valaha haszon és kinézés nélkül 
gyilkosságot előre meggondolva és hidegen? 
Nem hihetem.nem gondolhatom, nem is kép
zelhetem, hogy valaki szenvedelemtől el nem 
vakulva, hideg józansággal, semmi remény 
által nem kecsegtetve, emberi éltet tehessen 
semmivé ; ’s ez okfőnél fogva bátran vallom: 
a’ megöletettnek más gyilkosa nem volt azon 
kívül, a’ ki a’ gonosztettből magára hasznot 
várt.

’S hasznot ki várt, tek. törvényszék? Az 
özvegy ? Ha minden képzelhető esetet ke
resztül gondolok, alig találok olly messzérői 
hozott, olly keresve keresett feltételt, min 
valami következést építhessek; ’s a’ gyanú
ra leghajlandóbb gondolattal is, tettét csak 
azon esetben magyarázhatnám meg, ha fér
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jét gyűlölte, más valaki iránt pedig- elvakí
tó, ellene állhatatlan szerelemmel viselte
tett , ’s annak birtokát e’ hűn nélkül elérnie 
nem lehetett volna. ’S ezt állítani, hol az 
ok? Hol a’ férfiú, ki ismerte valaha a’ fér
fiút, kiért ezt tennie kellett? Az talán, kit 
a’ tanúk a’ titok’ éjszakáján láttak vala ? 
De miért nem nevezik azt? miért nem említ- 
nek semmit, a’ mi annak kilétét távolról is 
sejdítethetné ? Hova lön az mind ez ideig- ? 
Miért liag-yá el az asszonyt a’ rettenetes na
pokban, midőn olly iszonyú fájdalmakkal küz- 
küdött? Miért nem jelent meg- felgyógyúlta- 
kor , midőn keze után más esdeklett ? Vagy 
a’ szövetség köztök megbomlott talán ? Nem, 
tek. törvényszék! szenvedelem, melly vérrel 
is kész magának útat nyitni, olly hamar, 
olly egyszerre nem csendesedik el. Azért 
csatlották volna egymáshoz magokat iszo- 
nyító, szívnyngalmat örökre elsíílyesztő, élet
ben és élet után átok alatt fekvő tettet kö
vetni el, hogy egymást többé ne lássák? Ez 
vala tehát a’ kinézés, a’ remény, a’ czél, 
miért a’ vádlott nyúgalmát, életét és becsü
letét koczkára tévé ? Ez vala az elrészegí
tő , elvakító , őrjöngésre gyúlasztó gyönyör, 
mit a’ boldogtalan magának álmodott? Oh! 
mit álmodhatott ő magának, ki e’ veszteség 
után minden esetre csak elliagyatást, pusz- 
túlást, és sanyarító szükséget várhatott és 
talált ?

Kinek vala tehát kinézése nyereségre ? 
Rablónak , ki pénz és javak után áhítozik, 
nem ; mert érdemes vala-e, hogy a’ gonosz 
magát veszélyre tegye ki, a’ csekélységért, 
a’ tekintetet ’s fáradást nem érdemlő csekély
ségért, a’ mi nála található volt? Nem is 
raboltatott el semmi; ’s a’ parányi örökség 
is, mit végső átázásából magával hozott, 
épen találtaték. Szűkölködött a’ ház minden 
nélkül, a’ mi a’ romlott lelküekbe vágyat 
gerjeszszen; csak egy kincs vala e’ fedél a- 
lat t , mi után vad kebel sóvárgott — egy nő, 
kit férje’ éltében elnyerni többé remény nem 
vala. ’S e’ kincs’ birtokáért kellett a’ sze
rencsétlennek korán elhunynia; hogy öröksé
gét vérbe füresztett kéz zsákmányolja fel. És 
késett-e valljon a’ zsákmányért eljőni ? Né
zett-e időt, helyet és illendőséget? ’S tit
kolta-e gonosz szivét, midőn kérését meg 
nem nyerte? Nem mutatta-e a’ cseléd előtt 
boszúját ? Nem ejtett-e fenyegető szókat,

akkor rejtélyeseket ugyan, most e’ vád után 
már világosokat? ’S midőn a’ hír már ho
mályban kezdett mozogni , nem újitotta-e 
meg kérését levél által? Nem újabb vissza- 
vettetésekor kezdődik-e a’ hír komolyabb a- 
lakja? És mit, tek. törvényszék? Hiszen én 
tudom, én láttam, én újaim közt tartottam, 
én vizsgáltam és olvastam egy más levelet, 
mit a’ vádlott mindjárt a’ halott’ felásatása, 
mindjárt az asszonytanú’ másod kihallgatása 
után ugyan azon kéztől írva, de ismeretlen 
úton vett , mellytől a’ kérő levél íraték. E’ 
levél mentséget, szabadúlást, ’s becsiilet- 
lielyreállást ígér, ha még magát meggondol
ja , ’s a’ szabadító’ jobbját elfogadja. Meg
foghatatlan előttem, miért e’ levél nincs a’ 
pörírományok közt? ?S történt legyen az 
szándékkal, vagy gondatlanságból, minden 
esetre olly hiba, mit megengedni nem lehet; 
’s minek igazítását haladék nélkül kell kez
denünk.

Nyom nyomra vezet, tek. törvényszék! 
Itt e’ bezárt falak közt mondom, de kész le
szek ég’ és föld’ hallatára is kikiáltani; ezen 
egész pör mentőleg és vádlúlag gyanús szö
vedékkel van öszvefűzve. Én annyit látok 
ez ügyben a’ mi valóságra vihet; ’s még is 
e’ pör’ egész kiterjedésében nincsen egy nyom 
is követve, ê gy fonal is felfogva, egy cso
mó is fejtegetve. Egy emberi élet’ veszély
ben forgása, egy szegény, de mind eddig be
csületben állott háznép’ elsűlyedése, olly pa
rányi dolog-e, hogy érette egy mélyebb te
kintetet ez ügyre vetni resteljiink? Elég-e 
elmondani: két nyomoréit, elvettetett ember
alak, mit szólott? Elég-e tudni: egy elti
port, magán kivűltett, boldogtalan özvegy, 
maga mentségére mit hoz fel ? És mit ? bi
zonyosan nem egyebet önérzésénél, minek 
hinni senki nem akar ; fájdalmánál, minek 
mélységét és tisztaságát más nem látja ; ’s 
istenénél, ki ártatlanságát jól tudja, de fel- 
legeiből megdördülni, ’s érette csudát tenni 
nem fog. Miénk, tek. törvényszék, ’s min
denek felett miénk a’ kötelesség, valót és 
igazságot nyomosán, mélyen és fáradhatatla
nul keresni. Mert nekünk kell itt most vagy 
későbben Ítéletet hozni. Halált fogunk mon
dani ; ’s miként adunk számot magunknak e’ 
pillanattól aifiaz utolsóig, ha nem követtünk 
el mindent, hogy Ítéletünket a’ lehetségig bi
zonyos alapon építsük. Pallos alatt vérzik el
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férjgyilkolásért a’ nő, ki talán férje’ életéért 
magáét kétszer adta volna. Pallos alatt vér
zik el az anya, ki gyermekeit istenifélelem- 
ben, hit’, remény’ és szeretet’ karjain nevel
te. ’S nem fog - e ő a’ mi álmainknak két
ség-be esett arczczal, halotti halványság-ban 
jelenni meg-? Ig-en is; látni fogjuk ötét, és 
emlílni fogja kínait, említni elzúzott jó ne
vét, lesülyesztett házát, ’s az éveket, miket 
tőle elrablottunk. Előmutatja gyermekeit; 
visszakéri tőlünk a’ gyámkarokat, miktől azo
kat megfosztók, vissza az árvák’ örökre el
dúlt örömeit, a’ jobb napok’ reményét, ’s a’ 
becsület’ bezáródott ösvényét. ’S miért, tek. 
törvényszék ? Mert hidegen néztük a’ csel- 
szövényt, mit a’ gonosz olly magában bízva, 
olly kárt örülő lélekkel szőtt; mert védelem 
nélkül hagytuk az ártatlant, kinek istenen 
kívül csak a' biró’ igazsága marad vala; mert 
nem akartuk érezni a’ könnyek’ égető hevét, 
miket üldözött ártatlanság, miket özvegy és 
árvák hullattanak. Azért tek. törvényszék, 
hogy e’ rettenetes számadást magunkról el
hárítsuk , gondoljuk meg magunkat; ’s át
látván , legalább erősen gyanítván a’ gonosz
ságot , melly itt fondorkodva lappang ; átlát
ván a’ hibát, mivel e’ pörben vád és mentség 
vitetik : szűnjünk meg minden ítélettől. Meg 
kell vizsgálnunk minden kör^iilményt, min
den nyomot. Be kell fogatnunk a’ másik ta
nút is, az éjjeli őrt; ’s mind a’ kettőt külön, 
magányos, és szoros őrizet alá tétetnünk; 
felkeli hozatnunk a’ leveleket, mik a’ gya
nús kérő’ kezeitől olly világos ösvényre ve
zetve írattak; ’s ennek cselekedetei, a’ tit
kos éjen hol tartózkodása, ’s minden ide tar
tozók felett kemény nyomozódást rendelnünk. 
’S lehetetlen, hogy a’ mi így megtudalik, 
mind azzal, a’ mi eddig világra jött, össze
vetve bizonyos útra ne vezessen. Ezt, ’s 
egyedül ezt tegyük, tek. törvényszék; ezt 
kívánom, ezért kérek , e’ miatt könyörgök; 
egyszersmind egyenesen és ünnepélyesen nyi
latkoztatván k i, hogy ha a’ végítélet fel nem 
fiiggesztetik: én egyfelől a’ pof’ hiányos vol
tát, másfelől saját meggyőződésemet ’s az 
előttem tudva lévő nyomokat tekintvén, bírói 
székemről azonnal felkelek ; ’s isten és em
ber előtt tanúnak kiállván, a’ vádlott’ ártat
lansága felől bizonyságot mondok.

Kölesen•

.1* maeli örvény. *)

„Ma péntek van, a’ kapitány még is in
dulni akar, ez nem helyes.“

így szólt Braerignek, vagy máskép szűz 
Annának, a’ scót nászadnak főkormányosa, ke
resztbe vetett kezekkel a’ rostélyozatra támasz
kodva és szemeit az égre függesztve. Őszi nap 
álla a’ norveQiai tenger fölött, menynek halvány 
sugárai jól felvilágíták ngyan a’ tájat, de nem 
eleveníték meg.

Egy fiatal scót lyányka, halványabb mint 
Norvégia’ napja, atyjának,Mac-Readnak, kar
jára támaszkodék. Mac-Read presbyterian lxitü 
pap volt, kinek tiszteletreméltó ábrázata és fe
hér haja, szegény öltözete’ daczára is, tekinte
tet adtanak. Nem messze ezen csoportozattól 
egy csomó alattságon (Tau) az egyház’ szolgá
jának legöregebbik leánya, Helena, egy fekete 
hajú, lelkes arezvonású hölgy, ült, Donald scót 
szolga’ regéit hallgatva, ki olly kötelékekkel, 
mellyek csak Scótországban ismeretesek, volt a’ 
családhoz kapcsolva, ’s ki hűségesen azt hitte, 
hogy a’ két leánykának, Helénának és Sprigth- 
lynek, épen úgy atyja ő , mint Mac-Read úr 
maga.

„igen — mond a’ főkormányos, Mac-Read- 
lioz fordulva — ma péntek van. ’S nézze csak 
ön, hogyan dolgoznak embereink; valamint a’ 
tekenős békák; most épen nincs mit kezdeni 
velők.“

, Hogyan, főkormányos úr — kérdé Hele
na fölegyenesedve — ön babonás ? ‘

„Azt épen nem mondhatnám, szüzeeskéra. 
Szárazon fel sem veszem a’ pénteket, de mikor 
így a’ kék hullámokon tánczolni, viharral és 
szélcsenddel egyre küzködni kell, akkor, isten 
bizony, nagy tisztelettel vagyok péntek iránt; 
’s azonkívül ezekkel a’ flczkókkal is mit sem 
kezdhetni. Csak ha kedvök van, akkor lehet 
őket a’ kötélfalakon fel ’s alá mászva látni, fü
tyülés és danolásaikat hallani, akkor feszülnek 
meg minden idegeik, a’ szív magasan dobog a’ 
reménytől, megveti a’ száraz földet, és daczol 
a’ tengerrel. De mit lehet kezdeni illy rósz ked
vű fiúkkal, mint ezek itt ? “

,Főkormányos 1 — kiálta most mennydörgő 
szózattal a’ kapitány — hol van Campbell, az a’ 
hegyi eb ? ‘

„Még alszik — felelt ez — mert beteg.“
,Beteg? — nekem nem kellenek betegek.*

#) A ’ Malström , maeli ö rvény , W eröen  és Mosken szigetek közt 
van az éjszaki óczeánon, a* 6 7 °  4o ' éjszaki szélesség, és n °  
4 4 ' déli hossz között. Zúgása több órányi távolságra elhallik; 
vonzó ereje olly hatalmas , hogy a ’ közel jövő hajókat torkába 
ragadozza. ,,E z e n  ö rvény ' e re je , írja  Málló B rün  , néha két 
ellenkező folyam és a’ szélvész által is nagyobbodik. A ' magá
ba ragadt hajókat összetördcli a ’ szik lákon, vagy a ’ mélységbe 
s o d o rja ’s kis idő múlva töredékeiket hányja ki,
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„Hideg rázza, mint az orvos monda, ’s 
az éjjel függő ágyán pokollal álmodott.“

, Bárcsak ez a’ Campbell, álmaival együtt, 
pokol’ fenekén ülne m ár! szitkozódék a’ kapitány. 
— Minek kell épen nekem ezt a’ szárazföldi 
patkányt, ki álmaival minden emberemet meg
hódítja, hajómon tartanom?1

„Kapitány uram, — mond a’ főkormányos 
visszatérőleg — nekem embereink’ nevében egy 
kegyességért kell könyörögnöm, mire ők sokat 
építenek.“ — ,Nos?4 — „Ők úgy hiszik, hogy 
kapitány úr csak holnap induland tovább, mert 
higyen nekem, szűz Anna még soha sem szál
lott pénteken tengerre.“

A’ kapitány nem hagyá a’ főkormányost 
végig beszélni, hanem hátat fordítván neki, ká
romkodott és tombolt emberei ellen, olly rémí- 
tőleg, hogy mindnyája elnémula és elsápadt. A’ 
munka azonban nem folyt gyorsabban, ’s a’ 
matrózok némán és komoran tekintgetének egy
másra. A’ hajó kiindult. Minden ember ked
vetlen vala. A’ kapitány hátra tett kezekkel sé
tált fel’s alá, ürügyöt keresve szidalomra ’s ha 
nem lelt azt, maga koholt. Az ábrándos Camp
bell, kit álmából vertek fel, mormogva teljesítő 
szolgálatát; most pedig egyszerre kedve eredt 
az úgy nevezett W a i l  éneket, a’ vad scótok’ 
halotti énekét, zengeni. Az öreg scót pap föl
egyenesedett az ismert hangokra, Helena cso
dálkozás! mozdulatokat teve, a’ kis Sprigtlily’ 
szemei pedig könyekbe lábadtak. Visszaemlé
kezés hazájokra és halotti gondolatok ébredte- 
nek fel leikeikben.

E’ vészes előjelek csak hamar meg kezdő
nek valósulni. Szélrohanások támadtak és bal
irányú szelek; a’ tenger homorodni kezde’snem 
sokára borzasztó vihar ordítozott. A’ hajón a’ 
munka lassan haladt; bevonattak ugyan minden 
vitorlák, de élénkség és kedv nélkül. A’ hajó 
remegett a’ rajta széttöredező hullámok’ csapá
sai alatt. Ellentálla ugyan, hála erős alkatá
nak, de más útra veretett, mint a’ mellyen sa
játkép mennie kell vala. Egész éjt a’ szivatyúk- 
nál kelle tölteni; a’víz a’hajóürbe (Schiffsraum) 
özönlött ’s erős munka kivántaték, hogy a’ ha
jó víz’ szinén fenntartassék.

Az árboczok’ egyike elveszett, a’ másikat 
el kelle vágni. Szűz Anna még mindig fennle
begett az Örvény felett, mellynek hullámai csap- 
kodák, ’s e’ vihar hányta koporsóban egy tömeg 
bátortalan ember volt egybe szóróivá, kik csak 
szokásból tevék még kötelességöket.

„Atyám, van-e még remény ? “ kérdé most 
egy szelid szózat. — ,Imádkozzatok leányaim,4 
mond a’ pap könyes szemekkel, elszorúlt mellel.

E’ tiszteletet parancsoló szózat’ imádsága, 
a’ biblia’ leveleinek suhogása, mellyet az agg 
férfiú’ újai forgattak, a’ sápadt leánykák’ vála
sza, kik egy lámpa’ bágyadtan lobogó fényétől

világítva, függő ágyaikon fekiittek, mind ezek 
örökre emlékezetemben fognak maradni. Halál 
mennydörgott az égből alá, halál az örvényből 
fel, halál vette a’ hajót körűi. A’ kapitány ru
mot ivott, nem hogy bátorságát, hanem hogy 
reményeit elevenítse föl; a’kifáradt népség még 
folyvást dolgozott, ’s a’ lehetőkép kitatarozott 
hajó haladt kétes, ingatag útján.

„Lám, Donald — monda’ kapitány, midőn 
reggeledni kezde — még is kiállottuk. A’ szél 
lecsillapult, szép nap van. A’ ti ábrándos Camp- 
belltek bolond; mi nem fogunk meghalni azért, 
hogy pénteken szállottunk tengerre.“

,De hajónk ördöngösen meg van rongálva4 
felelt Donald, midőn Campbell épen mellettük 
suhana el, szomorú melódiáját fütyölve.

„Reggelizni, ficzkók — kiálta a’ kapitány 
— mindeniknek egy pohár g r og  *)munkájáért; 
hurrah!44

Senki sem viszonzá ez örömkiáltást; min
den homlok összeránczolódva maradt ’s minden 
arezon félelem ült.

A’ reggeli köd ez alatt lassanként szét sza
kadozott, és szigeteket leplezett fel a’ messze 
látkörön. A’ tenger’haragja lecsillapult’s egyet
lenegy redő sem volt a’ víz’ tükörén látható. De 
ez uralkodó hallgatásnak közepette hirtelen egy 
távoli kétes suhogás hallott, melly lassanként 
közelebb és közelebb jőve, liasonlólag a’ méh
rajzáshoz. A’ legénység fölfuta a’ födözékre és 
elfojtott lélekzettel hallgatózott. A’ kapitány 
mozdulatlan álla a’ fedélköz’ lépcsőjén, a’ fő
kormányos pedig kihajla a’ hajó’ előlső részén, 
előre nyújtott nyakkal és kémlelő szemekkel 
aggodalmasan hallgatózva, míg segéde mozdu
lat nélkül álla mellette, kezét jeladatra emelint- 
ve. Két perczi hallgatás után a’ főkormányos 
egyenesen a’ kapitányhoz ment, és tompa han
gon ezt mondá: „Most minden oda van; ez a’ 
mae l i  örvény’ zuhogása.“

A’ „maeli örvény!44 zengett mindenünnen 
halálos viszhangban ’s reá egy borzasztó csend 
következett, mellyet csak az elfogulatlan Sprigh
tly’ kérdése szakasztott meg: , Mi az a’ maeli 
örvény?4

Donald elkezdé a’ halotti éneket, egy ma
tróz pedig, kiliörpentve pohár grogját: ,A’ ma
eli örvény a’ halál!4 úgymond.

„Nosza, fiaim, munkára! — kiálta mosta’ 
kapitány’ mennydörgő szózata. — Ezer menny
kő ! egy új árboczot, új vitorlát, dolgozzatok, 
dolgozzatok !44

Most nagy zsivaj keletkezők, hogy az em
ber saját szavát is alig érthette. A’ legénység 
valódi cselekvés’ lázától elkapatva fogott hozzá 
az új árbocz’ kitűzéséhez, rendbe szedé a’ vi
torlákat, és futkosott minden irányban. Csak 
az álmodó Campbell nem tudott dolgozni. Donald

Xádmczze! készített égettkor.
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ellenben mindenhez hozzá nyúlt, ’s nem foghat
ván meg Campbell’ tétnélkiiliségét, keserű szi
dalmakkal illette őt. Egy óra’ elfolyása alatt 
minden készen volt, az árbocz felállítva, a’ vi
torla kifeszítve: de ah, mind hasztalanul! A’ 
vitorla renyhén függött le, és az annyi fárad
sággal felállított árbocz körül tekerődött. A’ 
sajka rég elveszett a’ viharban, ’s már a’ lofo- 
d e n i  sziklák láthatókká lőnek, ’s a’Maelnek, a’ 
borzasztó , elkerülhetetlen örvénynek, zuhogása 
jobban és jobban hallatott. Minden szem az ár- 
boczra és vitorlára vala függesztve; amaz haj
longott, ez mozdulatlan marada. Ki ábrázolhat
ná "a’ mlndenik arczon uralkodó kifejezést, a’ 
mereven pillantatokat, a’ legbátrabbak’ remény
telenségét, a’ fiatal lyánykák’ elszánását, az a- 
pának, ki nem maga, hanem gyermekei miatt 
szenvedett, fájdalmát? Ezen kétségbeejtő pil
lantatok alatt a’ kapitány’ újfundlandi ebe, egy 
hűséges állat, futott keresztül a’ hajón, mintha 
a’ fenyegető veszélyt akarná kikerülni, ’s el 
kezde ordítozni, olly rémítőleg, hogy a’ hajó’ 
minden embereit borzadás fogta el.

„Én jól tudtam azt!“ mondá végre az ál
modó Campbell. — ,Mit tudtál?1 — „Látják a’ 
l o f oden i  sziklákat? én láttam őket, és rájok 
ismerek újra. Azok akkor balra valónak, szin
te úgy mint most magam előtt látom. Az én ál
mom nem csalt. Oh’péntek, szerencsétlenség
gel teljes nap ! Átok a’kapitányra.“ —, Átok reá!1

A’ mohawkok' liarczriadalma nem lehet ré
mítőbb, mint a’ matrózok’ dühös kiáltozása, kik 
most mindnyájan egyszerre a’ hajó’ hátulsó ré
sze felé rohantak, a’ szerencsétlen kapitányt 
megtagadók, ’s minden kérelmei’ ’s ellenszegü
lése’ daczára a’ tengerbe lökték. Kutyája meg
látó esését, ’s ezen utolsó hű barát azon pilla
natban utána szökött, megkapván gallérénál, 
vonczolta a’ hajó felé, és sokáig ellentálla a’ 
habrohanásnak. Végre a’ kapitány kinyílj tá 
mind két kezét a’ vízből, átfogta a’kutyát utol
só szabadító horgonyként, ’s csakhamar mind 
az úr, mind hű társa elmerültek a’ borzasztó 
mélységbe, soha fel nem tünendők a’ tenger’ 
színén. A’ bűn el vala követve, a’ halál ajtó 
előtt álla, minden munka hasztalan volt, sza
baduláshoz semmi remény; a’ hajó mindig kö
zelebb jött veszedelméhez. Melly rettentő he
lyezet! A’ népség elhagyó pontjait, a’ főkor
mányos mozdulat nélkül ült az árbocz’ töredé
kein, néhányan imádkoztak, mások tánczoltak, 
legtöbben pedig grog és égettbor miatt cziva- 
kodtak- A’ legbátrabbak hangos kiáltással a’ 
tengerbe szöktek ’s egymást’ kezöknél fogva 
tartván körtánczot jártak, mint őrjöngök, ’ itt 
egy sereg hangosan kaczagott, ’s csakhamar 
Ismét hosszú zokogásnak esett; mások eszmé
let nélkül hevertek a’ födélen ’s hirtelen ismét 
dühös vigalommal felugráltak, ’s a’ mi kezükbe 
akadt, a’ tengerbe hányták. Ezen borzasztó je
lenés alatt a’ nap gyönyörűen fénylett az égen, 
’s megaranyozá sugáraival a’ tűkör-síma ten
gert ’s az előttünk fekvő moskeni  viruló szi
getet. Szűz Anna futó, mint nyil, feltartózta
tás’ tehetsége nélkül, a’vészterhes halálpályát.

„Főkormányos ! kiálta most a’ segéd, bi
zonyságul hívom fel kendet, hogy én a’ kapitányt 
nem bántottam.“

A’ főkormányos szótlanúl mosolyga. A’se
géd az isteni igazságtételről olly képzelettel va
la , miilyennel egy földi törvényszékről; szegény 
ördög azt hitte, hogy a’ legfelsőbb bíró elébe is 
tanút kell tetteiről vinnie.

„Nos, szegény will, nem válaszolsz? Mondd 
meg, meddig fogunk még élni ?“

,Fiam, mond a’ főkormányos , Tömhöz 
fordulva, ha arra kerül, hogy viseletűnkről szá
mot adjunk, én bizonyságod leszek. Benned 
több bátorság van, mint ama’ tánczolókban a- 
mott. Kiuek’szíve helyén van, az szótlanúl hal 
meg. Isten veled, Tom, még tizenöt perez van 
legfelebb és nem több.4

„Isten veled, pajtás ! — Azon két leányka 
amott igen nehezíti szivemet.“

,Ezer mennykő! fogd be szádat. — Isten bo
csássa meg, hogy még most is káromkodom! 
én nem szólok többé, eredj, eredj!‘

Az örvény’ ragadó ereje mindig nagyobb 
és nagyobb lön. A’ liajó, a’ magokat tengerbe 
ölök által mindig üresebb leve, némellyfk ka- 
czagva, más ismét sírva ugrott az özönbe. A’ 
h e l l s e n i  halmokon embercsoportozatok voltak 
láthatók, kik a’ hajót a’ mélység felé rohanni 
szemlélték a’ nélkül, hogy segíthettek volna. 
Mac-read átölelve tartó leányait, Donald pedig 
sípját fává. Egy hó fehérségű madár röppent 
ezen pillantatban elő az a m b a r e e m i  halmok 
felöl, el kezde a’ hajó felett lebegni, és lassan 
követé annak futását. A’ szerencsés madár! Ő 
élhetett, a’ hajónak pedig vesznie kelle.

Borzasztó zuhogás csapta most meg fülein
ket, melly egyenesen a’ Maelörvényböl látszott 
jöni; borzasztó bőgés, hasonló a’ lialálvergődé- 
si nyögdelmekhez , volt hallható , mintha vala- 
melly óriási szörnyeteg küzködnék a’ halállal. 
Egy czet vala ez, mellyet hasonlókép az örvény 
kapott meg, ’s melly az iszonyú tölcsér’ közepén 
vergődött hasztalan ez őt mélységbe sodró szer
telen erő ellen.

Ugyan e’ sors várt reánk is. A’ gyö
nyörű nap, kékelló ég, ragyogó tengertükör 
szembeszökő ellentétben vala a’ közel halállal, 
a’ bizonyos enyészettel. Egy ifjú matróz, ki 
eddig sírt vala, hirtelen a’ fókonnányoslioz for
dulva ezt mondá:

„Nem, ón még sem hilietem ; ez lehetetlen, 
a’ tenger olly nyugalmas, semmi vihar, semmi 
szikla. Honnét jöhetne halál?“

A’ főkormányos keserűen nevetett,
„Munkára!“ kiálta az ifjú.
,Dolgozzál , mennyit bírsz, viszonzá az 

öreg hajós, de három perez múlva még csak két 
darab fa sem lesz egymáson Annából. Töröld 
meg szemeid’ szegény fiú; neked még ma egy 
pint sósvizet kell innod, ’s ebből áll az egész. 
Ha akarod látni, mint hal meg egy férfi, ma
radj mellettem; de hallgass és hagyj engem 
nyugton.4

A’ főkormányos igazat monda. A’ Mael- 
örvény’ rohanása siettető hajónk’ futását, hol 
jobbra , hol balra fordult a’ haboktól verdesve. 
Majd megfordult, majd pedig le és ismét fölfe
lé iökődött. A’ matrózok felkapaszkodónak a’ 
kötélzetre. Donald a’ tengerbe ugrott, a’ fő
kormányos a’ levegőben lebegtető kalapját, a’ 
hajó pedig ez alatt olly sebesen megfordult, 
mint a’ gyermek által ostorozott csiga. Ezen 
pillantatban elvesztőm eszméletemet.

A’ fedélen elterülve, néma kétségbeesés 
közt néztem a’ mi körűlem végbement, ’s midőn 
ismét magamhoz jöttem, mezítelenül és vérrel 
borítva feküvém a’ l i e g g e s e n i  sziklaparton. 
Alig volt erőm az ottani hegyi lakosok’ kunyhó
jába vánszorognom. A’ parton még egy darab 
kötelet és egy összetöredezett padlót láttam. 
Soha még, emberemlékezés óta —miként ápoló
im, az ottani szegény emberek, bizonyítók, — a’ 
Mael egy áldozatának sem kegyelmezett meg.

N em eiből. £ & « « .  • * » .

Ayoniatik Hildán, a* magyar királyi egyetem’ betűivel.
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A  beszéd, az emberi lélek’ kifejezése, an
nak egyszersmind legnemesb tulajdona. Min
den öszhangzat a’ természetben; minden élő 
lény saját hangoztatás által fejezi ki léteiét; 
de mi a’ puszta ösztönnel megajándékozott 
állatnál csupán határozatlan ’s tagolatlan ki
áltás, annak az embernél, legelső felébredé
sével,, a’ gondolat’ tökéletes képének kelle 
lenni./ Ki Írhatja le a’ pillanatot, midőn a’ 
semmiség’ öléből kikelve, szemei a’természet’ 
csodáitól elragadtatva, fülei annak melódiái
tól elbájoltan, ’s egy rögtön indulat által lé
te’ kinyilatkoztatására ösztönöztetve, az em
ber kiejté az első szót, ’s azzal a’ földnek ér
telmisége’ tagadhatatlan hatalmát kihirdeté ! 
A’ szent irás úgy ábrázolja istent, mint ki 
maga vezeti Ádám’ elejébe a’ teremtmények’ 
ezereit, újbirodalmának lakosit, parancsol
ván neki, hogy adna azoknak neveket. Egy- *)

*) „P ara lle le  des langues de 1’ E u ro p e  el de 1’ la d e “  czimíí 
munkájából , m ellyet a’ Figyelmezö’ 9-d ik  számában ism ertet
tünk meg. A ’ azerk.

szerű és fennséges hagyomány, meliy azt lát
szik minden időkornak bebizonyítani, hogy 
az emberi nyelv és beszéd nem fokonkénti ta
lálmány, nem hosszas combinatióknak gyü
mölcse , hanem a’ léleknek bennszületett, ve
le élő tehetsége, melly azzal együtt kelt ki 
annak bölcs és mindenható akaratjából, ki 
mindent a’ mi é l, boldogságra teremtett.

A’ nélkül, hogy a’ nyelv’ első eredetét 
akarnók megfejteni, melly szintolly titoktel
jes mint az első ember’ születése vagy a’ test 
’s lélek közötti kapocs, még is egy bizonyos 
pontig nyomoznunk leliet a’ változásokat, 
mellyeken keresztülment, ’s visszahaladva a’ 
korokon, némi ábrázt csinálhatunk magunk
nak eredeti alakjáról. Azon szemléleti ’s 
összérzeti állapothoz képest, yielly minden 
hihetőség szerint az emberi nem’ csecsemő
korát bélyegezé, ’s mellyben a’ lélek az egész 
kiil természethez csatolva, annak egyszers
mind hiv tükre vala, a’ nyelv, mint a’ gon
dolat’ tolmácsa, kétség kiviil szintolly egy
szerű ’s harmóniai éljes volt, mint e’ gondo
lat maga; minden hang egy kép, ’s minden 
kép az- egész nagy természetnek egyegy visz- 
sugára. Az elemi hangok ekkor elegendők 
lehettek mindennemű érzés’ festésére, mert 
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az érzékek’ tökéletességbe és rendkívüli gyön
gédsége sokkal nagyobb változatosságot ad
hatott azoknak, ’s a’ különböző lejtéseknek 
egy egész seregiét, melly ma már a’ mi ér
zékeinknek észrevehetetlenné lett. A’ ma
gánhangzók, hangteljes lejtéseikben, a’ lé
leknek önkényti felkiáltásai voltak; a’ szi
lárdabb és tagoltabb mássalhangzók pedig1 a’ 
mélyebb benyomásoknak szolgáltak bélyegről 
’s egyegy vonással kört és állapodást szab
tak a’ gondolatnak. így kapcsolá össze egy 
szoros és örök törvényeken nyugvó sympa- 
thia az érzéki világot az értelmihez, ’s ki- 
nyilatkoztatá emezt a’ szó által. E’ szó szük
ségképen rokon szabályú (analogue) vala az 
érzéssel, mellyből fakadóit: a’ szelídebb ’s 
olvadóbb hangok édesb érzéseket, a’ durvák 
’s szakadozottak kellemetleneket jeleltek; a’ 
szépség, könnyűség, erő különböztető han
goztatást kívántak, ’s minden egy szótagot 
úgy lehet képzelnünk, mint egyegy muzsikai 
hangot, mellynek annyi századok múlva még 
ma is eltaláljuk néha vagy sejdítjük legalább 
értelmét. De fel akarni bonczolni e’ mi késő 
napjainkban azon accordokat, mellyek a’ lé
lek ’s a’ kül természet között léteznek; meg 
akarni mondani, miképen illette a’ formának, 
a’ színnek, a’ mozdulatnak mindenik ötlete 
a’ íegbennsőbb érzéket, hogy ezen illetésből 
ez és ne más szó fakadjon ki: ez olly sike- 
retlen szándék volna , mellynek a’ Iegelmésb 
hypothesisek sem adhatnának sem czélt, sem 
biztosságot. Minden , a’ minek nyomára jut
hatunk, csak annyi, hogy az eredetkori szók 
vélhetőleg csekély számúak ’s mind egyta- 
gúak voltak; hogy minden illyen szótagelem, 
melly valamelly főtárgyat jelentett, csakha
mar ’s különféle módosításokkal több más ha
sonló tárgyak’ jelenésére használtatott, ’s az 
így támadott szószármazékok ismét más ana
lógiáknak levének mintái; hogy így, előbbre 
haladva, ugyanazon hangok igen sok, egy
mástól mind távolabb ’s különbözőbb tárgyak’ 
jelelésére használtattak, míg az egy ivadék 
bennük folyvást ’s valósággal megmaradott 
ugyan, de mind ismerhetlenebb ’s kevésbbé 
kitetsző lett. Vezettetve a’ hasonlításnak 
vele született ösztönétől, a’ gondolat, véget- 
len önmagában, a’ szavak’ keskenyebb for
máiba simult, azon általányos szabályoknak 
hódolva, mellyek egy ugyanazon osztályba 
sorozának minden ollyas dolgot, mellyek né

mi részben egymáshoz közelíthetők valának. 
így látjuk a’ legrégibb ’s a’ világ’ bölcsőjé
hez közelebb nyelvekben a’ magasság és mély
ség’, a’ homorú és domború’, a’ világ és me
leg’, a’ sötét és hideg’ ideáit egymással ’s 
ugyanazon hanggal fejeztetni ki, miképen 
magok e’ dolgok egy eredetűek. így látjuk 
ugyan ezen nyelvekben, hogy azon ’szó, 
melly a’ tárgyat megnevezi, és az, melly azt 
módosítja, ’s ismét a z , melly azt élteti ’s 
cselekvésbe hozza, gyakran ugyanegy, ugyan
azon monosyllabon ; mint ez keleti Ásiának 
népeinél, az előkori hagyományok’ vallásos 
megtartóinál, máig is divatoz.

De csakhamar ezen általányos formu
láknak szűkeknek, elégteleneknek kelle lát- 
szaniok. Az emberi család’ megszaporodása 
megszaporitá a’ viszonyokat és szükségeket; 
a’ találékony elme másmás alakot ada a’ tár
gyaknak ’s a’ látható természet’ széles biro
dalmát meghódítva, azt saját hasznaira al- 
kalmazá. Innentúl a’ nyelvnek nőni kellett 
urával az emberrel együtt. Az analógia’ tör
vényét követve, az alaphangokat ’s szó
kat át kezdék vinni az individuumról a’ 
fajra ’s a’ kül dologról az ideára; kiilön- 
szigetelék a’ tárgy’ tulajdonait ’s velek más 
de ugyanazon nemű tárgyakat jeleiének ; el- 
választák a’ mulékony cselekedetet az állan
dó lénytől, melly azt okozá; némelly már 
ismert szók által pótolák ugyanazon név
nek gyakor és unalmas ismétlését; végre 
megliatározák a’ számok’ hágcsóját, az idő 
és a’ tér’ viszonyait ’s minden mellékes kö
rülményeket. Ekképen esett, hogy a’ beszéd
nek logicai részei, mellyek az emberész előtt 
mindenkor jelen vannak, akkor is, midőn 
azokat ki nem fejezi, világosan feltűntek a’ 
nyelvben a’ főnevek’, melléknevek’, igék’, 
névmások’ és szócskák vagy particulák’ for
máiban. A’ tárgyak’ kölcsönös viszonyai ’s 
a’ cselekvésnek meghatározott idei csakha
mar változatosságot hoztak ezen osztályokba 
is a’ névejtegetés ’s az igehajtogatás által. 
Illy sok nemű változatnak megfelelhettek 
ugyan eleinte a’ szók, mindenike különkii- 
lön ’s önállólag egymás mellé sorozva, cso- 
portozva, a’ nélkül, hogy saját értékeiket 
elvesztenék; de utóbb némelly szóknak és 
szócskáknak igen gyakor sőt szüntelen elö- 
fordúlta, a’ mint tudnillik őket az ideák’ nö
vekedő gazdagságával az értelemnek és ité.
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leinek ismételt munkálatai ismét ’s ismét 
előhozák ’s mintegy egymásra halmozák, 
nem sokára egyikét ’s másikát a’ puszta elő - 
vagy utóragoknak ’s függelékeknek szerepé
re szorítá; két szó, egymást módosítva, egy- 
gyé olvadt ’s ezen egygyéolvadás állandóvá 
le tt; mi által aztán egy szó több ideát fog
lalt magába, a’ nyelv egy hatalmas iramo- 
dással kilépett az egytaguság’ szűk korláti- 
hól, ’s a’ szavak’ többtagásága a’ nyelv’ tö
mérdek gyarapulásával elkezdődött.

Most már az emberek’ nyelve szükség
képen megszűnt egy lenni, ’s azon egynek 
szintolly különböző mint hirtelen fejledezései 
mind azon viszontagságokon átestek, mely- 
lyeken magok a’ föld’ kerekségén eloszlott 
népségek. Hatalmas közök, hegyek és ró
nák , folyamok és tengerek által elválasztva, 
hova* még a’ föld’ színének tetemes és erő
szakos változási is járultak, e’ népek a’ leg
különbözőbb befolyások alatt mivelék tovább 
saját nyelvűket. A’ mérsékelt éghajlatok’ la
kóinál szelíd és hangzatos nyelv, rövid és 
siket hangzatokat ölte a’ térítők’ tüze alatt, 
keményeket és zordonokat az éjszak’ jegei
nél; festé a’ pásztor’ andalgó életét, a’ va
dász’ lihegő futását, a’ bajnok család’ harcz- 
kisztő riadozásit; mindenik csapat’ sorsával 
együtt já r t , megszegényült az elvadultakkal, 
elterjedett a’ diadalmasokkal, ’s megnemesült 
a’ polgárisodókkal. Az emberi nem’ moz
galminak közepette számos család, eltávo
lodva a’ felvilágosodás’ első központjától, a’ 
vadság’ állapotába rogyott vissza, míg má
sok, szerencsésebbek, a’ műveltségnek tete
mes fokára jutottak. Amazoknál a’ szünte
len belháborúk’ forradalmi és szakadozási kö
zött a’ már is elfajult nyelv számtalan táj
nyelvekre , idiomokra töredezett, mellyek 
szintolly ingatagok ’s tévedezők, mint kii- 
lönködők ’s függéstelenek valának. Ellenben 
a’ polgárisodott népeknél, azoknál, méllyek 
termékeny föld ’s nyugodt birtok’ jötéteivel 
élve, értelmi életet élhettek ’s tudományok 
és miivészetek’ ismeretéhez juthattak, a’ 
nyelv is müveltetett, tökélyesbült, egyenlő 
’s állandó alakban terjedett el ’s nem ismert 
egyéb határokat, mint a’ köz hazáét. így 
az európai nyelvek mindnyájan saját, egyen
lő képpel bírnak, míg az amerikai benszülöt- 
tekéi csaknem falunként változnak ’s elütnek 
egymástól.

Csak akkor, midőn a’ nyelvek’ egyetemi 
lánczolatát áttekintjük, midőn egy pillanatot 
vetünk ezen örök forgásban lévő mozgó kép
re , mellyben az emberi szózat ezer különbö
ző árnyékolattal töri meg sugárait, csak ak
kor látjuk ’s csodáljuk méltókép a’ természet
ben uralkodó egységet ’s változatosságot. 
Egységet magában a’ nyelvek’ lényegében, 
az egyszerű ideák’ rövid, vagdalt kifejezésé
ben , ’s az alaphangok’ csekély számában, 
melly ötvenet alig halad meg; változatossá
got pedig ugyanezen alaphangok’ határt nem 
ismerő társulásaiban, a’ vegyes ideák’ elvo
násában (abstractio) ’s átolvadásában, min
den külön tájnyelv’ saját alakjában, melly 
a’ külön népcsaládok’ haladásit bélyegzi ’s 
a’ vad’ egyenetlen kiáltozásitól a’ költő’ ih
lett szózatáig ’s a’ szónok’ észteljes dialecti- 
cájáig emelkedik. Hány illyen, inkább vagy 
kevesbbé kiművelt idiom enyészett már el a’ 
föld’ színéről; hány más keveredett össze 
vagy változott által erőszakos mozgalmak, 
avagy módosult és uj alakot ölte a’ századok’ 
ellenállhatlan haladása által, valamint maig- 
lan módosulnak és változnak mindnyájan, a’ 
nélkül, hogy a’ tudomány’ erőlködései vagy 
a’ literatúrai remekek’ szépségei megállíthat
nák valaha ezen minden földi dolgokba öntött 
forgandóságot!

. Csató Pál.

Konstantin a.

Az adatok nem egyeznek meg tökélete
sen Konstantina’ valóságos távolságára néz
ve Algírtól. Némellyek szerint az csak 60, 
mások szerint 90 franczia órajárásnyi. Az 
utóbbi adat az utazásra inegkivántató napi 
meneteken alapszik. Az arabok közül sokan, 
kik azon utat több ízben megtették, állítják, 
hogy arra lóháton vagy öszvéren k i l en  ez 
nap kívántatik.

A’ Konstantina’ elfoglalására szánt ’s 
Clausel marsall által vezérlett franczia had
sereg előtt három út volt, úgymint az imént 
említett, melly egyszersmind a’ leghosszabb 
és legterliesebb, aztán a’ tengerfölötti, a’ 
tengerrévig és Stóra nevű kisvárosig, melly 
csak 15 órajárás Konstantinától, végre a’ 
tengerfölötti Konstantinától 45 órajárásnyi
ra fekvő Bénáig. Mivel a’ fővezér az utol
sót választotta elindulási pontúi, hihető- 
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leg- kevésbbé vette fontolóra a’ hosszabb út
köz’ nehézségeit, mint mind azon hasznokat, 
mellyeket a’ magtárok, kórházak, szállítási 
eszközök, kenyérsütőhelyek ’s mindenféle 
intézetek nyújtanak, mellyek Bónában rég
óta találtatnak, ’s mellyeket Stólában csak 
most kellett volna alapítani, mi sok idővesz
teséget ’s nagy költségeket vala maga után 
vonandó. Az út’ nehézségei egyébiránt Stó- 
rától szintollyanok lettek volna, mint Béná
tól. Minden esetben hegyes vidéket kell át
vágni , hol csak keskeny utak vannak, mely- 
lyeken szekerek és ágyúk nem mehetnek. 
Ennélfogva poggyászt, ágyúkat, lőszert, e- 
leséget stb, több ezer tevén ’s lovon kell át
szállítani, mi sok késedelmet ’s nem cse
kély zűrzavart okozhat , annyival inkább , 
mivel a’ seregek is egy hosszú vékony vo
nalban kénytelenek menni, ’s bizonyosan gya- 
kor megtámadásoknak tétetnek ki olly bátor 
ellenség’ részéről, melly semmit sem vala 
elmulasztandó, hogy a’ franczia hadnak a’ 
tengerparttal minden összeköttetését elvág
hassa.

Bónában a’ francziáknak egy erős pont
juk van, mellyen teljes bátorsággal marad
hatnak. E’ város’ lakosi (népessége 6—8000 
1.) mindig hajlandóknak mutatkoztak irántok, 
’s mióta közvetlenül Francziaországhoz tar
toznak, bennök még némi honszeretet is tá
madott, melly több tekintetben a’ korzókét 
még felülmúlja. Másfelül a’ francziák engesz
telhetetlen ’s félelmes ellenségre találnak a’ 
k a b i l ó k b a n ,  kikkel semminemű szerződés
re nem léphetni, ’s kikkel vagy szüntelen 
harczot kell víni, vagy őket egy hatalmas 
csapással kiirtani, mi minden esetre igen 
bajos volna. Bármint legyen is a’ dolog, 
ezen fáradhatatlan barbárok még most is a- 
zok, mik a’ romaiak’ idejében voltak. Vala
mint akkor, úgy most is szakadatlanúl vias
kodnak egymás között, ’s csak azért egye
sülnek, hogy valamelly köz ellenségre tá
borba szánjanak. Ha még is békés időköz 
áll be, az Atlás’ hegyén vadászatot tartanak 
a’ nagy ragadozó állatok ellen, mellyek őket 
gyakran ejtik szorultságba. Mert elég sok
szor támadják meg az oroszlánok és sakálok 
tulajdon tanyáikon , és csordáikkal együtt 
visszavonulásra kényszerítik. A’ francziák 
által thrónjátúl megfoszlatott előbbi algíri 
dey, H u s s e i n ,  következőkép festi e’ nép

törzsek’ characterét azon javaslatokban, mely- 
lyeket győzőivel közölni jónak tartott: „Ho
gyan nyerhetnének a’ kabilok hajlandóságot 
irántatok, holott magok közt is egyenetle
nek ’s mindig új harczra készek ? Valamint 
most gyűlölnek ’s utálnak benneteket, min
dig is utálni ’s gyűlölni fognak. Jaj nektek, 
ha ők egyesülve ellenetek támadnak. Csak 
egyetlenegy eszköz van illy fenyegető ve
szély’ elhárítására , tudni illik, őket magok 
közt összeveszteni ’s czivódásaikat arra hasz
nálni, hogy számok megkevesíttethessék. Az 
arab beduinok ellenben csakhamar őszintén 
fognak hozzátok ragaszkodni, ha velők jól és 
barátságosan bántok.“ A’ francziák a’ tar
tomány’ volt uralkodója által nekik adott ta
nácsot nem minden pontban követték, ’s ipar
kodtak a’ kabilokat is magokhoz vonni. Tö
mérdek számú öldöklések, mellyeket a’ ka
bilok a’ leghidegebb kegyetlenséggel követ
tek el a’ gyarmatiakon, Metidga’ síkján ’s 
közel Algír’ kapuihoz, bizonyították, melly 
igen hibáztak emberszereteti föltételeikben. 
Most ez által azon meggyőződést nyerték, 
hogy jobban félhetni a’ kabiloktól, mintsem 
veszett kutyától, niég a’ többi bensziilött nép
törzsekhez tartozó emberek magokat ügye
sen osztott ajándékok által könnyen enged
nék a’ franczia uralkodás’ érdekéhez alkal
maztatni. A’ francziák’ előadása szerint, a’ 
konstantinai bey, Ahmed vagy Achmet, va
lóságos liaramja basa, ki egyedül a’ tőle el
terjesztett rémület által tartja meg hat év 
óta helyét. Legvadabb cliaracíerű, rablás, 
öldöklés és mindennemű erőszak annyira szo
kássá váltak nála, hogy azt gyakran csupán 
időtöltésül gyakorolja. Parancsára egész 
néptörzsek kiirtatnak, tanyáik leégettetnek 
’s földig rontalnak, asszonyok ’s gyermekek 
irgalom nélkül gyilkoltatnak. Mivel az Ama- 
marali nevű néptörzs 1835-ki augustusiján egy 
hozzá intézett parancsnak tüstént nem en
gedelmeskedett, a’ bey egyetlen egy napon 
70 legelőkelőbb családkormányzónak vétette 
fejét. Ennél fogva ő csak a’ Konstantina’kö
zelében lakó néptörzsek’ hathatós segedel
mére számolhat. A’ többiek mindnyájan ki
sebb nagyobb mértékben ellenséges indulat
tal viseltetnek iránta. A’ Biskara tartomány
beliek, a’ Bugia, Calla’ környékében, ’s a’ 
Beylick’ egész keleti részén lakók, hatalmát 
soha sem ismerték el. Szinte franczia tu-
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dósitások szerint (mellyek azonban nem épen 
tökéletes liitelüek) Aclnnet’ hadereje, inelly 
törökök-, mórok - és kuluglikból áll, Iegfe- 
lebb 6000 emberre megy. Ezek ugyanazon 
csapatok, mellyekkel ő 1830-ban az Algír 
melletti ütközetben részt' vett. Hussein dey’ 
megbukta után visszavonult a’ tengerparthoz, 
’s nem űzetvén, könnyű volt, igen nagy szá
mú szökevényt összegyűjteni ’s magával vin
nie. Ez utolsókhoz 2000 jancsár és 500 asz- 
szony tartozott. Tetemes zsákmányt nyert 
Rassautában Mitidga’ síkján, hol az algíri 
deynek nagy csordái voltak. Azonban nem 
egész zsákmányát vivé Konstantináig, mert 
az úgynevezett Vaskapuknál a’ kabilok vélet
lenül megtámadták ’s keményen megron
gálták.

Ha az ember egyenes irányban megy 
Algírtól Konstantina felé , öt napi útazása 
után a’ hegy’ aljához érkezik. Az utak itt 
igen roszak lesznek, rendkívül kövesek, olly 
keskenyek és méredekek, hogy terhelt lova
kat ’s öszvéreket csak nagy bajjal lehet he
lyükből tovább vinni. A’ lejtőket áthatha- 
tatlan cserjék födik, mellyek fölött meredek 
sziklák emelkednek, egyfelől megmászhatla- 
nok, másfélül pedig bástyák gyanánt szol
gálhatnak , niellyeket könnyen védelmezhet
ni. Épen mögöttük egy hét órajárásnyi liosz- 
szú szurdok (szoros út) kezdődik, mellynek 
sajátképi neve Biban, de közönségesen „Vas
kapuk’“ nevezetét viseli. Egy igen szűk völ
gyet , vagyis inkább torkolatot képez, mely- 
lyet mindkét felől meredekre szakadozott ma
gasságok boriinak, fenekén pedig egy sós 
patak foly keresztül', melly néha jó magas
ra dagad,’s annyi kanyarúlatotcsinál, hogy 
több mint negyvenszer kell rajta átgázolni. 
Bánnilly erős és jól fegyverzett karaván sem 
mehet a’ Bibanon keresztül, hogy a’ kabi- 
loknak adót ne fizessen, ha nem akarja ma
gát kitenni azon veszélynek, hogy azoktól 
megtámadtassék ’s kiraboltassák. Ki illyen- 
kor ellent á ll, haladék nélkül levágatik. Ma
ga a’ konstantinai bey is , k i , midőn az al
gíri deyhez ment, hogy kötelességét telje
sítse , ’s a’ reá vetett summát lefizesse, min
dig erős őrkiséreteí vitt magával, minden
kor kénytelen volt a’ kabilokkal alkudozni, 
hogy sértetlenül juthasson át a’ félelmes szur
dokon. Illy alkalommal olly ajándékot ada 
nekik, melly soha ezer piaszternél kevesebb

nem volt. Miután a’ francziák Algírt bevet
ték, megtudták a’ kabilok, hogy Aclnnet bey 
nem csak tömérdek számú marhát hajtatott 
el Rassautából, hanem hogy az aga’ házá
ban , Babazun külvároson kivűl találtató kin
cseket is elfoglalta. Őt seregestül a’ szur
dokban liállóba keríték, aztán dühösen meg- 
támadák, ’s tőle azt, mit Algírból zsákmá
nyén vitt magával, elvevék.

A’ törökök, kik Aclnnet’ legjelesb had
erejét teszik, jelenleg 3000 emberből álló, 
jó fenyítékéi ’s fegyverben gyakorlott hadi 
testet képeznek. Ha a’ francziák’ előadási
nak hitelt adhatni, úgy Aclnnet nem igen 
bizhatik e’ vitézcsapatba, mivel már több
szöri megvetést bizonyított iránta, sőt egy
szer próbálta is méltóságától megfosztani ’s 
helyébe egy Ja  gh er nevű fiatal kéjenczet, 
valamellyik néhai bey’ fiát emelni, mivel 
Aclnnet csak egy néptörzs’ főnöke volt. De 
az összeesküvés elárultatott. Aclnnet a’ jan- 
csárokat éjente megrohanó , ’s az ifjú prae- 
tendenst, 20 leghűbb barátjával együtt, meg
ölette. Ezáltal megerősíté hatalmát, a’ nél
kül , hogy a’ törökök’ hajlandóságát többé 
megnyerhetné, kik még mindig boszonkod- 
nak, hogy olly arab’ parancsának kell en
gedelmeskedniük, ki véleményük szerint ma
gas rangjára nem méltó. A’ francziák ebből 
azt következtetik, hogy talán nem fogna ne
héz lenni, az imént említett 3000 törököt el
pártolásra bírni, mi szükségkép a’ bey’ bu
kását vonná maga után. Sőt azt állítják, 
hogy ellene Konstantinéban lázadás üthetne 
k i, mihelyt e’ várost elhagyná. Egy más 
körülmény, melly valóban á ll, az előbb em
lített véleményt támogatni látszik. T. i. Bó- 
na’ birtoka sokkal nagyobb fontosságú volt 
Achmet beyre nézve, minthogy mindent föl 
ne áldozzon, e’ várost magáévá tehetni. 
Ámde lakosai öt soha sem akarták főurok- 
nak elismerni, még akkor sem, midőn a’ 
francziáktól elhagyattak. Azonban Ben Aissa 
nevű tisztének sikerült, egy kaput bevenni, 
’s némi ellenállás után a’ várost elfoglalni. 
A’ fellegvár azonban egy maroknyi török’ 
kezében volt, kik makacsúl vonakodtak azt 
feladni. Ugyan ekkor a’ révben egy kétvi- 
torlás hadi hajó horgonyzott, mellyen az is
meretes Jussuf volt, ki akkor a’ francziák’ 
szolgalatjában lovaskapitányságot viselt, ’s 
most előre konstantinai beyvé neveztetett.
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Ezen Jussuf, Annandy pattantyús-kapitány’s 
’s 26 tengeri katona, a’ fellegvár felélopóz- 
tak , fölmásztak a’ sziklákra a’ város mögöt
ti részen, a’ sánczokig jutának, ’s a’ törö
kök által, kikkel egyet értettek, köteleken 
húzattak föl. Tüstént feltűzék a’ liáromszí- 
nű zászlót, ’s Ben Aissa most hevenyében 
egyebet nem tehetvén, a’ városból, mellyet 
előbb raboltatott, kiköltözék. A’ lakosok
nak halálos büntetés alatt parancsolá, hogy 
öt kövessék, csak két órányi időt engedvén 
nekik, hogy útra készülhessenek ’s mind 
azt, kit elrejtve találandnak, lekaszabolással 
fenyegeté. A’ szerencsétlenek, férfiak, asz*- 
szonyok és gyermekek illyképen mint fog
lyok hurczoltattak Konstantinába. Nem szen
ved kétséget, hogy ezek a’ legelső adandó 
alkalmat használva, elnyomójok ellen fölkel
ni és szabadítóiknak segédkezet nyújtani 
fognak. *)

.Magyar hitel-barik.

( Folytatás.)

in .
A’ magyar hitelbanknak czélja nem ab

ban áll, hogy az a’ törvényes kamaton fölül 
még más osztalékot is juttasson a’ részvé
nyeseknek ; hanem egyedül abban, hogy egy
más’ pénzét kölcsönös bátorságba helyezzék, 
így a’ pénzes ne tartson többé pénzének a’ 
kikölesünözés által történhető elvesztésétől, 
mint edílig félhetett a ttó l; a’ hitelt kereső 
pedig maga birtokára bizonyosan kaphasson 
pénzt. E’ felett a’ hitelező necsak arról le
gyen bizonyos, hogy tőpénzét idővel meg
kaphatja, hanem arról is legyen meggyő
ződve, hogy egész tőpénzét ismét kivehe
ti a’ bankból, és pedig a’ felmondás után 
vagy hat hónapra, vagy egy hétre , vagy 
azonnal, mint ő maga a’ kamatnak megki- 
vánása által maga szabta ki az időt. Mert 
leomagyobb kamatot fizet a’ bank hitelezői
nek , ki félesztendei felmondással beelég
szik ; kevesebbet annak , ki rövidebb időt 
köt ki magának a’ felmondásra, ’s legkeve
sebbet annak, ki a’ felmondásra rögtön (auf 
Sicht) kivánja visszafizettetni tőpénzét. így 
tehát a’ pénztulajdonos akkor, mikor jobb

*) Mit a* múlt cv’ .végétől a’ konstanlinai ügybeu történlek , 
vagy inkább nem történtek , a' political lapokból tudatik.

hasznát pénzének nem veheti, beadja azt a’ 
hitel-bankba , annak ellopásától nem tart
hat, sőt pénze még kamatol is neki hever- 
tében; ha pedig valahol tetemesebb nyere
ség mutatkozik, kiveszi pénzét a’ bankból, 
’s fordít rajta. Az adós ellenben bizonyos 
a’ felől, hogy neki a’ íőpénzt fel nem mond
ja a’ bank, valameddig ő fizeti maga részle
tét ; hogy részenként fizetheti azt vissza; 
hogy csak tőle függ meghatározása azon 
időnek, melly alatt meg akar szabadulni ma
ga tartozásától; azonban lefizetheti azt akár
mikor is egyszerre, ha kedvezőbb körülmé
nyi megengedik; ellenben alább szállíthatja 
részletét, ha idő közben valami szerencsét
lenség érte volna. Egyébiránt a’ lefizetés’ 
leghosszabb ideje 32 esztendő rendesen, a’ 
legkevesebb részlet pedig minden 100 ftra fél 
esztendőnként a’ rendes kamaton felül 39 kr. 
Ki tehát a’ rendes kamaton felül 32 eszten
deig fizeti ezt, többet sem tőpénzel, sem ka
mattal nem tartozik.

Ha ki maga részletét nem fizette be ren
desen , sem annak leszállítására a’ banktól 
nem nyert ki engedelmet, két megintés után 
a’ késedelmest pörbe idézi a’ bank, az adós
nak rendes bírósága elébe; de ez bizonyos 
rövid idő alatt, mellyet az ország-gyűlése fog 
meghatározni,’s a’ kötlevélben (obligatoria- 
les) ki lesz nyomtatva, ítéletet hoz a’pörben. 
A’ jószágot a’ bank sem meg nem becsülted, 
sem át nem veszi soha is , hanem csak 6 esz
tendőre haszonbérbe ereszti át a’ többet ígé
rőnek. Ha ebből ki nem telik a’ részlet, a- 
lább szállítja a’ részletet; ha több jön be, a’ 
többit az adósnak ereszti át, ’s így a’jószág 
maga tulajdonosához teher nélkül kerül visz- 
sza, ha letelt az adósság, kamattal ’s pör- 
beli költségekkel.

Ezen hitel-bank ugyan azért most csak 
ingatlan, jövedelmező jószágra adhat köl
csönt, a’ jószágnak jövedelmét, nem pedig 
belső értékét vevén a’ hitel’ alapjáúl. Ugyan
ezért jövedelmet nem hozó épületekre, kas
télyokra, kertekre ’s erdőkre a’ bank pénzt 
nem kölcsönözhet. Későbben azonban ezen 
hitel-bankból kisarjadhat egy kereskedő-bank, 
gazdasági bank, és zálog-bank.

A’ bank elfogad akármelly csekély sum
mát, de 25 fton alól nem kölcsönöz, ’s ezen 
tekintetben azt takarék-bank ( Sparrkasse) 
gyanánt is tekinthetni. Kötleveleihez hoz
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zá nyomtatvák a’ kamat-lapok (Couppon), 
ellenőri másolattal. A’ kamat-lapot a’ bemu
tatónak a’ reá nyomtatott idő-pontban fizeti 
ki a’ bank, ’s időközben azt kész pénz gya- 
nánt is adhatni másnak; de a’ bankba betett 
tőkét csak a’ bank’ tudtával lehet átruházni 
másra. Az illy átírásoknál minden 100 ftra 
30 kr jár a’ banknak irásdíj nevezet alatt.

Ebből kiviláglik, hogy az én tervem sze
rint ezen magyar hitel-banknak tulajdon pén
ze nincsen, sem nem alapúi részvényeken. 
Ez csak közbenjáró a’ kölcsön-adó ’s vevő 
közt. A’ kölcsön-adó a’ banknak kölcsönöz, 
a’ kölcsönvevő pedig a’ banktól kölcsönöz. 
Hogy az elmaradt részlet zavart ne okoz
zon, ’s a’ felmondott tőkét annak idejében 
kifizethesse a’ bank, bizonyos summa pénzt 
mindig készen tart. Osztalékot senki sem 
kap, hanem kénytelen megelégedni a’ beadott 
tökének rendes kamatjával a’ kölcsönadó. 
Mert ámbár a’ bank tetemesen nyer az által, 
hogy ez maga pénzeit 6£ adja ki, maga pe
dig 5 §nél többet senkinek sem fizet; hogy 
mind a’ kamatot, mind a’ részletet féleszten
dővel előre szedi, ’s az átírás is gyümölcsöz, 
én még is ezen nyereséget koránt sem akar
nám a’ kölcsönözőkre hárítani, hanem azt 
falusi magyar iskolák’, dologházak’, kórhá
zak’, szülőházak’, kisded óvó ’s más több illy 
közhasznú intézetek’ alapítására fordíttatni 
kívánnám. Azonban az illy bankért az or
szágnak kellene magára venni a’ kezessé
get , a’ fő bankot több vármegyékben fiók 
bankokra felosztani, ’s annak hasznát a’ leg
távolabbi földmivelőre is kiterjeszteni.

Farkas Ferencs.

E l v á l á s .

Lyányka, lyányka int az óra 
Hajh! ’s az érted lángolóra 
Messze szálló sajka vár.
’S bár könyektől arcza nedves 
’S vérzik érted szíve, kedves! 
Válni készti sorsa már.

Esti szellők nyögve kelnek 
Bús hullámtetőn emelnek 
Egy távol vidékre majd,
Hol bár a’ virágok szebbek,
És a’ partok ékesebbek 
Nyög csak e’ szív és sóhajt.

Csak sóhajt a’ kék egekre 
Fölcsillámló tengerekre,
’S a’ távolba vissza néz,
Melly reményit elfedezve,
Vad homály közt lengedezve, 
Búsan rémlik mint a’ vész.

Ah! de bár milly sors találjon,
Bár a’ sajka merre szálljon, 
Rendületlen tűröm azt;
Szent a’ láncz a’ melly bilincsel, 
Nincs erőszak, lyányka, nincs csel, 
Melly tetőled elszakaszt.

Gáthatárt a’ messze pálya, 
Völgyek’ halmok’ bús homálya,
A’ sziveknek nem tehet:
Zúgjanak bár dörgő vészek, 
Szellememben nálad lészek 
’S szivünk egygyé forrt lehet.

SS.

Ftjy gránátos dandár* története.

Midőn October’ 24. 1812, az első csapat 
( corps ) parancsot kapa Moszkva’ elhagyásá
ra, még jókor ért Maloijaroslawetzbe, azon 
dicső ütközetben részt veendő, mellyet Eugen 
herczeg a’ 4-dik csapattal az egyesült ellen- 
ségi erők ellen vitt ki. Kobilinski ezredes, 
Davoust marsai’ segéde, parancsot vivén a’ 
csatavonal’ hosszában, egy golyótól találta- 
ték ’s életjel nélkül esett el. E’ fényes nap’ 
estéjén, mikor a’ kérdésbe hozott kis Maloi- 
jaroslawetz város, többszöri kölcsönös el
foglalás után, végre franczia - kézen maradt, 
Davoust marsai a’ csata-téren átlovagolt, ’s 
ím a’ halott csoport közül hirtelen föl kel egy 
vérfedett ember ’s kiált: „No’s , bajtársak, 
segedelem nélkül hagytok-e elveszni ? “ Ko
bilinski ezredes volt ez, kiről aztvélék, hogy 
az általános zavarban az ellenség’ hatalmá
ba jutott. A’ kiséretbeli emberek hamar hord- 
széket készítettek, ’s a’ szegény sebes gyor
san átadaték a’ sebészek’ gondja alá, de ki 
sebeit bekötözé, szomorú pillantásokat válta 
a’ marsallal: állapotja kétes ; Kobilinski má
sodszor is elveszti eszméletét, ’s végbucsú-
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szó helyett jeles parancsnokának kezét, mely- 
lyet az oila nyujta neki, szorító meg.

Másnap parancsot kapa a’ marsai a’ k a- 
lu g a i  út’ elhagyására, ’s hogy Vilna felé 
tartson, merre a’ visszavonulás történendik. 
A’ seregek megtevék már e’ mozdulatot, mi
dőn a’ marsaitól Kohilinski’ hogy’ létét meg- 
tudakozó tiszt azon hírrel jött vissza, hogy 
ö minden reménység-’ ellenére életben van. 
És a’ tábori lazaretlrok hátra hag-yva , a’ pogy- 
g-yászok elégetve lévén , mi történjék a’ sze
rencsétlen lengyellel? Erről g-ondolkodék a’ 
marsai, midőn eg-y eszme villámlék fején ke
resztül. Nyomban eg-y gránátos dandár’ elé
be lépett: „Vitézek! — így szólt — seg-é- 
dem’, Kobilinski ezredes’ czombját elragadta 
egy golyó ; lengyelek! neki nem szabad orosz 
hatalomba esni; rátok bízom, őrizzétek mint 
zászlótokat! “ Néhány perez múlva Kobilins
ki , a’ dandár’ közepében gyalogliintón vitet
ve, követé a’ sereg’ hátráló mozgását. Ak
kor , midőn a’ nagy esetek napi renden vol
tak , eleinte a’ sors is a’ katonák’ érdeklő 
védelmének kedvezve, reményt ’s életet lát- 
szék a’ megsebesítettnek adni, de néhány 
nap múlva a’ jó rendben kezdett hátrálás, a’ 
mindig nevekedö fagy mellett, a’ zavar Jés 
nyomorúság irtóztató látmányt ada.

A’ gránátos dandár lassan ’s úgy szól
ván elszigetelten lépett előre a’ nagy sereg’ 
romjaival fedett úton; erőlködései a’ legna
gyobbak voltak, néhány napon, sőt néhány 
órában a’ had’ minden iszonyait ’s veszedel
mét ki kellvén állania; majd a’ beteg körül 
képzett körben a’ megtámadást kelle visz- 
szavernie, majd megtámadólag dolgoznia, 
útat nyitandó az ellenséges tömegen át. — 
Milly szívreható látvány volt ez ! minő epi- 
sod a’ nagy drámából, melly talán, a’'bá
torság’ és föláldozás’ ezer más magános vo- 
nataiképen , ismeretlen maradt volna , ha em
lékét szemtanúk főn nem tartják! Honnan 
kapák a’ magokra hagyott katonák, a’ köz 
levertségben , ezen az eseteken uralkodó e- 
röt? Nem életüket védik többé, hanem egy 
franczia marsai ezt mondván nekik: „Becsü
letetekre bízom Kobilinskit, visszahozandjá- 
tok őt! “ a’ lűr’ varázsa valósággá változik 
nálok, ’s a’ katonai szellem minden akadályt

meggyőző rugóvá lesz. Három legnyoinorúbb 
hét után látá az ezredes, hogy ő egyetlen 
oka a’ példanélküli, de síikért nem hozható 
föláldozásnak , összetett kézzel esedezett, 
hagynák őt az országúton hátra... „Ezrede
sem ! — így felelt neki egy öreg stoicus baj
nok — önt élve vagy halva vissza kell hoz
nunk , ez a’ marsai’ parancsa, többit az is
tenre bízzuk.“ ’S midőn néhány nap múlva 
az, ki így szólott, mint ötödiké az egész 
dandárból megmaradtaknak, azon kábulásból 
föléledt, mellybe őt bajtársainak halála súj
tó, azon szomorú, vészteljes éjszakán, mily- 
lyent a’ történetírók’ tolla többé nem jegye- 
zend föl: ekkor azon nap’ estéjén, a’ látkör’ 
távol ködében, az országút’ irányában egy 
liázleplezet mutatkozék. Vilna volt! az ígé
ret’ földe, Kapna a’ maga kéjeiméivel, olly 
forrón Óhajtott kéjelmeivel, mellyek azonban 
födél’, kevés szalma ’s kenyér’ reményében 
állottak! Örömkiáltás deríté föl az öt baj
nok’ kedvét, kik még a’ félholt Kobilinski’ 
nyoszolyáját emelték. Hiú remény! ezen utol
só erőlködés megemészté erejöket; hármok 
halva rogy le a’ külváros előtt, a’ másik 
kettő néhány lépést tesz még, ’s elliúll, — 
és csak egy, egyetlenegy küzd vezére’ pie- 
revedett testéért a’ korlátlan elemekkel. Nein 
tudván őt emelni, vonczolja csak az irtózatos 
csendben maga után. De most hirtelen dia- 
dalmat kiálta: mert Wilnába ért e l!

Néhány katona’ segedelmével csak ha
mar azon rongált épületbe viszi drága terhéjf, 
hol Davoust marsai főszállását tartá. Heg
gel izeni neki, hogy azon gránátos dandár, 
kire Kobilinski ezredest bízta, betölte köte
lességét, ’s azon tiszteletért esedezik, hogy 
magát bemutathassa. A’ marsai nem kése- 
delmezett.

,,Hol van segédem?“ — ,Itt!‘ — „És a’ 
dandár?“ — ,Itt maisalom!‘... — „Én a’ 
dandárt kérdezem.“ — ,Már feleltem: Itt!‘ — 
„De bajtársaid?“ — ,Az m ás... A’ hó alatt 
.... eltemetve.'

A’ marsai karjai közé rohant a’ katoná
nak, kinek nevét a’ történet nem jegyzé föl, 
ki azonban huszonöt évvel utóbb elerzeke- 
nyülve emlékezett azon napra, a’ legszebbik
re egész életében.

Az Athenaeuml>ól hetenként k é tsz e r, úgymint csötörtökön és v a sá rn ap , je lenik meg egy egy í v ;  tá rsábó l, a ’ F igyelm ez5ből, minden 
kedden egy ív . Második félévi ára a ' keltőnek helyben k ihordással, vagy könyvárosi xíton, havonként szállítva 5 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tatott 
boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. —  Velinpéfdányok félévenként k é t fo rin tta l drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

3íyouiatik Budán » a’ magyar királyi egyetem’ Betűivel»
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(V é g e .)

I V .  A* F É R F I Ú .

Idvez légy, nyárnak tiszta ege , kék színed
del ’s felhőd’ hiányával ! Idvez henned a’ 
ragyogó nap, sugarával, melegével! Hol 
van szín, szemvidámitóbb, mint a’ te kéked ? 
hol van test, jóltevöbb napodnál. A’ föld ad 
ugyan mindenhez anyagot: de a’ nap fejt ki, 
érlel meg és hajt tökéletességre mindent; övé 
némileg a’ szellem, melly a’ port lelkesíti. 
Ha te beborulsz, elszomorodik a’ világ, te 
kiderülvén ő is kiderül. Mosolyodra virágok
kal felel a’ zöld köntösű föld, napod’ suga
rai gyümölcscsé fejtik a’ virágokat, az ér
lelted gyümölcs ezer állatot táplál, ’s az eze- 
rek’ sorában egy igen je lest, az embert. Az 
ember pedig bír egy kor-szakot, távol kiter
jedtet , egyenlő közben kezdetétől és utoljá
tól , mellyben a’ te képedet tükrözi elő , su
garas napoddal, tiszta kék színeddel. Ez a’ 
férfi-kor, mindenben hasonlító a’ nyár’ tiszta 
egéhez, kék színével, felhő hiányával; ’s 
ragyogó napot bíró, sugarasat, meleget. — 
Idvez legyetek mindnyájan, ti méltó testvé

rek a’ tér és időben: tiszta ég és ragyogó 
nap, férfi-kor és kiderült agy!

* *
A’ fölébredett ifjú első vágyait betelje

sedve lá tta ; körűlnéze a’ világban és szíve 
tapasztalási örömmel telt be; elméje’ tudás
ingerét egy nagy kortytyal oltá az igazsá
gok’ tudomány-kútfejénél, melly a’ szomjat 
mérséklé, de az ital-vágyat örökre hátra
hagyta ; szíve’ repdesése szerelemmel jutal- 
maztaték, melly őt egy ideig egészen elfog- 
lalá , édesen, hathatósan, kábítva. De a’ 
fej vissza kezdi venni hatalmát a’ szíven, az 
édes mámor röpül, súlyegyen áll be az érzés 
és Ítélet közt. Az ifjúból férfi lön.

És ha a’ tavasz szelídebb, nyájasabb, 
vidámabb, kedvesebb is a’ hevítő, forraló, 
mennydörgő, villamos nyárnál, azért erről 
senki nem mondhatja, hogy nem szelíd, nem 
nyájas, nem vidám és nem kedves; a’ ta
vasz’ tulajdonságait mind bírja ő, részint mó
dosítva, részint magasb fokra emelten , de 
még tovább halad: tökélybélyeget hordoz ma
gával ’s azzal jeleli meg tárgyait.

Illy viszony uralkodik az iljú ’s férfi kö
zött i s ; amabban a’ fejledező, ebben a’ kifej- 
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lett erő mutatkozik; az érzékenyebb, ez ér
telmesebb ; amaz ömlőbb, ez cselekvőbb; az 
költ, emez valósit. És nehéz egyiknek be
csét a’ másik fölött meghatározni. —

Ha nagy és szép volt az ifjú’ munka
mezeje, még nagyobb és szebb a’ férfiúé: 
amaz magát tekinté az ismeretgyűjtés’ közép
pontjának, ez a’világra kíván kihatni; amaz 
a’ föld volt, melly a’ nap’ sugarait beszívta, 
ez — ha magától világító nap nem lehet is , 
mert ez ritkának adaték — legalább a’ bevett 
sugarakat visszaragyogtatja, ’s hold gyanánt 
szolgálva, világosságot ad sok szemeknek, 
’s néinelly éjszakákon. — Az ifjú mivelteték, 
a’ férfiú mível.

És én a’ tavasztól kívánnék színeket, 
a’ nyártól sugarakat , az ősztől értelmet, 
hogy a’ férfiú’ pályáját méltólag festhessem, 
megadva neki a’ szükséges tarkaságot, a’ 
fényt és árnyéklatot, ’s azon nagy jelentést, 
melly őt az életszakok között illeti, —hogy 
mulattató lennék az öregek előtt, tanulságos 
az ifjaknál, ’s hív tűkört szolgáltatnék a’ 
férfiak’ legnagyobbika elébe is, mellyben ő 
magát örvendve láthassa, mások pedig őt 
kétszeresen; — hogy véneink vígan gondol
nának sírjokra, látván a’ vetették magvak’ 
szép kelését, ifjaink tudnák, hova töreked
jenek, ’s a’ férfiak képet kapnának, mellyet 
meghaladni dicsőség lenne.

De a’ mostoha tavasz csak lopni hagy 
színeket, sugarakhoz orozva kell jutnunk ’s 
félve a’ prometlii díjtól; az értelemnek szűk 
a’ levegő, keskeny a’ kiömölhetés, — és így 
a’ költő’ képe távol marad az alatt, mellyet 
agyában világosan lá t, a’ fönségestől, a’ ra
gyogótól. De azért nem csügged; ha leiké
be isteni szikra lopódzott, ki kell annak tör
nie , fogadtassék bár nyílt szemekkel, tűnjék 
észrevétlenül el a’ tér’ végellenségében, a- 
kadjon visszatükröző testre, vagy fogassék 
föl irigy anyagok által. —

A’ férfiúnak fő bélyege az erő. Ki van 
benne egészen fejlődve a’ test, az izmok fő 
feszöket nyerék meg, a’ csontok legszeren
csésebb vegyületet bírnak a’ lágy és kemény 
részekből, az idegek elég érzékenyek még 
minden benyomat’ fölfogására, ’s elég hatal
masak azokra illőleg visszahatni. Az agy, 
az elme, a’ lélek’ tökélyei’ tetőpontját éri el; 
képzelődésének szárnyai mérsékletiek, Ítéle
te mindent átható; a’ valót megragadó, a’

valótlant távoliiző. — És a’ férfiú erejének 
érzetében kevélykedik. Előtte van egy ho
mályos csillag, nagy kiterjedésű, munkát vá
ró ’s csak dolog után fizető, különben nya
kas , nehezen kormányozható, az ember’ éle
te ellen ezer nyilat rejtegető, jeget, tüzet, 
levegőt, folyamot és tengert, ásványokat, fü
veket, állatokat, mellyeknekirgalmatlan kör
me , vagy a’ bennök lappangó méreg sok 
szemfényből kioltja a’ napvilágot. Ezeket 
megszelídíteni a’ férfiú’ dolga.

’S nemünk’ kötelességét örömmel telje
síti. Munka alá veté az egész földtekét; — 
parancsol ’s ez terem növényeket, terem ál
latokat , napvilágra szolgáltatja fekete gyom
rának kincseit; akar, ’s a’ világrészek ösz- 
szeolvadnak , a’ szelek szárnyakká változva 
viszik őt széles tengereken által, ’s még 
csak az van hátra, hogy a’ csillagok felé e- 
melkedve, földgolyónk’ határára kiérjünk, 
vagy azt meghaladva a’ csillagok’ körpályá
jának törvényeit oda fönn tanuljuk ki.

A’ baj, a’ veszély nem háborítja a’ fér
fiút, sőt neki kedve telik a’ bajban, a’ ve
szélyben. De mellette kötözetlen kezeket 
kíván, mert különben embernek sem mondja 
magát. Ollyankor csekély neki az oroszlán
nak’ ereje, a’ jeges tenger nem elég hideg, 
’s Afrika’ forró ege szelíd, mintha honi vol
na. A’ dulongó hullámokon örvendve tartja 
ő a’ kormányt, ’s a’ villámmal is daczolnl 
szeretne.

És ő a’ villámokkal is daczol. Van á’ 
férfiban egy erő, mellynek alapját nem az iz
mok , nem a’ csontok teszik, melly különbö
zik az idegektől , különbözik az agytól, 
mellynek szolgája a’ szem, ’s a’ szem őt so
ha nem látá; szolgája a’ fül, ’s a’ fül őt so
ha nem hallá; szolgája az egész test, és a’ 
testnek egy érzéke soha föl nem fogta. Ezen 
erő a’ mindenható, a’ villámok’ megszelidí- 
töje, a’ halál’ meghódítója.

Szép neve van neki, legszebb, melly 
emberi ajakon valaha kisimult, melly emberi 
hang által képzeték, ’s maga is legszebb 
szülemény az erők’ egyetemében.

Az egység mindenütt ellensége a’ létei
nek ; a’ villám kettős folyamból alkottatik 
össze", az irány kettős folyammal törekszik 
szét ’s törekszik együvé. Az embernél ha
sonlóképen van a’ dolog. Lakik bennünk egy 
másik erő is, melly melegít, éleszt, vonz;
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melly Imádja a’ szépet, hódol az erénynek, 
hévül a’ barátságban, ömleng a’ szerelem
ben. Szép lény ő is , méltó testvére aman
nak , örök ifjúságii, ’s ez okból virágokon 
és porban játszó gyermek.

Valódi nevet pedig egy nyelven sem ad
tak neki, mellék nevei mind hiányban szen
vedők.

Azonban nem ismeretlen o,  kiki keblé
ben táplálja a’ kedvest, az agyerővel, az ész
szel versenygőt. Mert versenytárs is min
denkinek szükséges, mint ellenerő az erő
höz , világosság a’ sötét ellenében, nem-lét 
a’ létei mellett. És mig az ész az agyat fog
lalta tanyául, közel a’ világosság-hirdető 
szemekhez, a’ hang-fölfogó fülek’ szomszéd
ságában: addig az ösztönerő a’ törzsökbe 
vette magát, közel a’ szívhez, az idegdú- 
czokba és fonatokba, ’s ezek által a’ gerincz
agyba. Innét kormányoz ő , nem világosan, 
mert a’ szemek távol vannak tőle ; nem ér
telmes hangon, mert a’ fültől idegeket nem 
kap, de még is elég biztosan, mert távol
ra nem terjed, sőt térben és időben, jelenre 
’s legfölebb a’ múltra ’s csak közeire szorul. 
— Ő, és nem a’ nemzők, nem a’ társak, 
nem a’ példa tanítja a’ melleket mézcsinálás- 
r a , társas életre; ő építtet mesterséges lak
helyeket a’ pusztító fehér hangyával, a’ vid
rákkal és fecskékkel; ő bírja első lehelésre, 
első szopásra a’ csecsemőt; ő facsar szerel
mes fohászokat az ifjú’ kebléből; ő áldoztat- 
ja fel az anyával éjszakáit, nyugalmát sőt 
életét gyermekéért. Hatalmas erő ez, a’ kis 
körök’ védangyala. —

Az ész végetlen erőt kíván ’s korlátot 
nem akar tűrni. Csekély neki a’ homok, 
mellyet tenyerembe veszek; csekély a’hegy, 
mellyen áthághatok; csekély a’ föld, mely- 
lyet körülevezhetek; csekély a’ naprend
szer, mellyen kiszámolás által nralkodhatom. 
Addig akar ö hatni, meddig szemem’ fény
fölfogó ereje, sőt még tovább, meg akarja 
fogni a’ lábatlant, a’ nem hallhatót, az ér
zékek alá épen nem vehetőt; ö, a’ korlát el
len törő, korlátot akar vetni a’ térnek, ha
tárokat szabni az időnek, ’s fölbonczolni, 
föltagolni akarja az utolsó okot, a’ tőle tér
ben és időben egész a’ végetlenségig távol
létezőt. És ez utolsó lépés által rendesen 
ügyét elrontja, a’ végetlenségből a’ semmi
ségbe hanyatlik vissza, az ösztönerőnek hó

dol, ’s puha hanyatlottságban teng alattva
lóként, míg a’ halál urat és szolgát egyesít.

Az ösztön-erő ellenben a’ legkisebb pá
lyával beéri; egy oldalról mintegy gyöke
rekkel tapad .a’ szülőkhöz, más felől tapin
tó szarvakat bocsát k i , vizsgálandó, mit 
húzhasson magához. így lesz a’ tápláltatás- 
nak anyjává, így szorít magához egy nőt, 
így szívja magába a’ körülmények’ izét, ’s 
mikor ezeket megtette, magába burkolódzik, 
ragadományait minél feszesebben szorítja 
magához, egyre kisebb helyet foglal el, ’s 
igen gyakran készebb elveszni, mint új ta- 
pogatásba ereszkednék. Magát pédig test
vére’ karjaiba vetni épen nem hajlandó.

Ezen két erőt minél jobban kifejteni ’s 
minél szerencsésebb arányban tartani, a’ fér
fiú’ föladása. Erre nem képes a’ gyermek, 
nem az ifjú, ’s ez többé, egész kiterjedésé
ben, nem az öreg’ dolga. A’ nőnem egészen 
más pályán halad. — Melly dicsőség férfiúnak 
lenni!

’S dicséret annak, ki valóban férfiú, ki 
elméjét ismeretekkel gazdagon fölruházta, 
a’ természet’ valójába mélyen bepillantott, az 
embert magán és a’ társaságban kivizsgálta, 
a’ jóllét’ törvényeit mélyen tanulá, és tudo
mányát tetteiben alapul használja. Búzát vet 
az illyen életszakán keresztül, és fákat ül
tet, virágokat olt, táplál, mellyek ezerek’ 
milliók’ életébe hasznos befolyásuak; gyom
lálja ellenben a’ gazt, örök hadban áll a’sö
tétséggel, a’ gonoszszal, ’s győzve kedves 
fényt szerez társainak.

Tetteiben pedig nem heveskedik ; a’ 
heveskedés gyöngeség’ jele. Komolyan lát 
ő munkájához, időt engedve magának ’s a’ 
tárgy’ kifejlésének. A’ természetet utánoz
za , mellynek leglassúbb munkái legállandób
bak. Azért távol van minden túlhéjázástól, 
csak biztos alapra épít tovább, ’s ugrásokat 
nem tesz, hogy az elért tetőről a’ mélység
be zuhanjon alá. Őt a’ megtébolyodástól ne 
féltsd, mert emésztetlen tárgyakkal, zavart 
képzeletekkel túl nem tömi agyát; ’s az el- 
meriiléstől se , mert ismeri azon tengert, 
mellyen evez, ’s hajója erős. Tetteinél mér
téket tart; ismeri erejét ’s azon téliért, mely- 
lyet tovább akar emelinteni; hol maga ke
vés, oda társakat választ, hol a’ jelen rövid, 
ott a’ jövendőbe is dolgozik, és a' jövendőt 
is dolgoztatja.

49 *
‘ V
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Az illő’ és tér’ átfogásában pedig1 leg
inkább mértéket tart. Tudja, hogy az em
ber föképen a’ jelen’ gyermeke, vagyis azon 
időé, melly előtte, vagy legfölebb társai e- 
lőtt, jelen gyanánt forgale; azért az ember- 
emlékezet előtti kort vagy békében hagyja, 
vagy azzal csak annyiban foglalatoskodik, 
a’ mennyiben azon testek szólanak, mellyek 
akkorban már jelen voltak. ígynémelly igaz
ságot találhat k i, — és nemünk, élete’ hosz- 
szában, sok igazságoknak lehet az ős idők
ből urává.

A’ jelent és valót annál erősebben karol
ja át. Itt van neki egy hazája, van nemzete. 
— Közeire hozni a’ boldogító isten’egyházát, 
mellyben jog és igazság, béke és szeretet 
lakik; gyógyítani a’ bajokon, elhárítani a’ 
sinlődést, visszahozni az épséget, az erőt és 
vidorságot, egyetlen törekvés ő nála, szivé
nek minden többiek fölötti óhajtása, elmé
jének első akarata.

Apa is ő egyszersmind, és férj, neje-’s 
gyermekeiért munkálkodó ; de a’ melly időt 
az édes atyai gondok engednek neki, a’hon’ 
javának szenteli.

’S mikor mindennel megküzdött, midőn 
jó vagy roszabb siikerrel kiállta a’ vita- és 
verseny-pályát: lelép a’ munkamezőről, má
soknak hagyva folytatni azt, mit ő kezde, 
végrehajtani, mi neki nem siikerült, kezdeni 
újat, mire az ő kora még nem érett meg.

V .  A  Z Ö R E G .

Déli pályáját megfutván estre száll alá 
a’ nap, a’ nyúgoti halmok mögött lehunyandó, 
a’ nagytenger’ hullámaiban inegfiirdendő. Ha
nyatlik pedig egyszersmind fénye is, az okoz
ta forróság csökken, nevekesznek az árnyak 
utána, míg végre a’ világ egy árnyban ol
vad össze. És ekkor köd borít be mindent, 
sűrű, nyugasztaló , az álommal rokon , sőt ne
ki ikertestvére. — Hasonló történik az öreg
séggel ! A’ nap’ jártában ki nem látja élete’ 
pályáját, ki nem látja a’ hasonlatosságot ne
münk’ élet - ösvényével ? Mosolygva derül 
ránk is a’ hajnal, mint a’ természetre, báj
fényben , tündérragyogásban emelkedik na
punk magasabbra, míg mint férfiakat meg
pirít, megéget, megkísért; de viszont látha
tár alá törekszik, sőt siet, mellynek homá
lyát szemek át nem vizsgálák, melly elől a’

könnyű, de még is sfírii fátyolt kevés szellő 
lebbentgeti. —

Boldognak mondhatja magát, ki az es
tet megközelíti, kit az álom nem elébb nyo
mott le , mint mikor a’ természet’ rendes éje 
bekövetkező, ki az egész nappalt végig vizs- 
gálhatá : gyönyörködtetve a’ korányban , 
játszhatva reggelenként, körülnézhetve .vizs
gálódhatva féldélben, munkáját bevégezhet
ve alkonyodatra, ’s az övéinek kedves beszé
deket, bölcs oktatásokat tarthatva, mielőtt 
fejét álomra bocsátaná.

És az öregségnek ebben áll érdeme. Egy 
hosszú élet van az öreg elölt, egy bőtartal
mú, kitárt könyv, mellybe ezer látottakat, 
ezer hallottakat jegyze föl, ’s inellyből ő 
most igazságokat szed k i, fáradalmas tapasz
talások’ gyümölcseit, megérteket, elvetésre, 
elültetésre alkalmasakat, mellyek jól ápolva 
szép növénynyé , áldáshozó fává fejlődnek ki 
’s ivadékoknak, nemzetségeknek ’s talán az 
emberi faj’ nagy részének szolgáltatnak szel
lemeledelt és szellemitalt. Sokan járulnak 
pedig1 azon fához, éhüket elverendők, szom- 
jokat eloltandúk. Oda jő a’ gyermek ’s bá
mulja termetét, gyönyörködik lombjaiban, 
virágaiban ’s kapkod gyümölcsei után; elér
kezik az ifjú ’s lelkében egy életen pillant 
keresztül, melly szép és rósz napokkal bö- 
velkedék, de a’ jó időben kevélységet, a’ 
gonoszban csüggedést nem ismere, melly a’ 
jónak, a’ szépnek, a’ dicsőnek szentelteték 
föl, melly áldozatokat hoza, de áldozatokat 
nem kerese, üldözteték, soha nem üldöző, 
melly honszeretettől ragyogott, tisztán mint 
föllegdelen égen a’ folttalan nap: és szívében 
mag-asan hévül az ifjú , lelkére mélyen hat a’ 
példa, életiránya elhatároztatik a’ nagy, a’ 
dicső, a’ szép felé ’s elkezdődik egy pálya, 
tövisekhez, de ezeken által rózsákhoz is ve
zető , sugarakat osztó a’ palotákba, áldást 
hozó a’ kunyhók’ lakóinak : ide járul továbbá 
a’ férfiú tetteinek közepében; oktatást keres 
az okokftl és okozatokról, a’ kövekezéseket 
kutatja, tanácsot kér a’ kétséges ösvénynél’s 
meggyőződést szerez mag-ának a’ valódi jó 
felöl, hogy ingatlanúl törhessen előre; és 
jőnek még végre öregek is , egy hajdan kor
nak gyermekei, kik itt némileg tulajdon éle- 
töket látják, önviszonyaikat szemlélik,— és 
emlékezetük által a’ hajdanim visszatérve új
ra éldelik a’ múlt’ örömeit, újra munkálják
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a’ mult’ munkáit, de jelen gyönyörködnek ke
zeik’ rnívein, a’ szép virányu, a’ gazdagon 
fizető mezőségeken, a’ szép, a’ lelkes iva
dékon , meily életök folytatása ’s végrehaj
tandó azt, mit ők elkezdettek, ’s elkezdendő 
azt, mire ők még nem értek meg.

Az öregeké a’ tanács, a’ bölcseség, 
nem azoké ugyan, kik soha törekvő ifjak’s 
munkás férfiak nem valának, — ezek életök’ 
végén is csak gyermekek, — hanem azoké, 
kiknek elméje igazságszomjuzó volt, törek
vése nagy, keze soha nem munkátlan, kik 
az időtől ifjú korokban el nem maradtak, sőt 
elébe iparkodának, minden tisztítottat kön
nyen elfogadva, minden salakosat tisztítva. 
Boldog pedig az ország, boldog azon nép, 
melly illy öregeket hír, mellyaz illy örömek’ 
tanácsára hallgat: örvénybe aznemjutand, 
’s legszirtesebb folyón szerencsésen gázoland 
keresztül. Ellenben jaj annak, melly a’ bölcs 
öregek’ szavára süket; ha rosznak indult, 
kora vészgödörbe jutand ’s kaczagóktól fog 
eltemettetni, ha jónak, agyon nyargalandja 
magát, vagy a’ gyönge gyümölcsöket kora 
naphév által agyon égetteti, elfonnyasztatja. 
Ne panaszolkodjatok az öregek’lassúságáról, 
hidegségéről, szükséges ez a’ számos!) fia
talság’ rohanásának, hevének ellenében. A’ 
munka különben is a’ férfiakat illeti, kik a’ 
két súlyegyenkedő fél között legbiztosabb 
menetelt találnak, osztakozva egy részről 
amazok’ hevében, tanácsot kérve más oldal
ról emezek’ tapasztalásától.

Azonban az öreg nem csak hűteni tud — 
ez csak a’ túlheveskedők’ ellenében történik, 
hanem melegíteni is, szelíd meleggel, mint 
a’ gyümölcsös ősz, ’s még is hatalmasan, 
mert van mivel tüzeljen: ezerféle munkájá
nak ezer gyümölcse, csiiggedetlen iparának 
jutalmazó siikere. Egy pillantást csak egy 
illy tettekben őszült öregre! ’s nem ékesen 
szóló-e minden liajaszála, inellyeknek társai 
nagy munkák alatt hullottak ki, mellyek ta
lán méltatlan szenvedésben korán fehéred- 
tek meg! nem egész történetek olvashatók-e 
mindenik arczvonatáról, ’s azon redőkről, 
mellyek homlokát könyííden vagy mélyebben 
metszik át; és kérjétek meg őt, szóljon a’ 
múltról a’ jelen’ tekintetében, ’s a’ jelenről 
a’múltéban, ’s mikor meghallandjátok, meny
nyit izzadtak ők, míg nektek ösvényt tör
tek, mennyit szenvedtek, míg jólétet alapí

tónak nektek; és mennyi teendő van még 
hátra, milly szép koszorú várja a’ munkáso
kat, kik a’ hon’ ügyében csiiggedetlenül fá
radoznak : akkor alig leend valaki, kinek 
kebelében szent tűz ne gyúladna, édesen 
melegítő , sükerrel serkentő, a’ hazának 
munkás lenni, az emberiség’ javára dolgoz
ni, — és, jegyezzétek meg, ezen tűz átkí
séri a’ jó embert, a’jó hazafit az életen, ha- 
lálpillantatakor is szivében ül és szemében 
ragyog, hamvadta után pedig porait őrzi, 
távol tartóztatva onnét a’ gonoszakat, a’ jó-, 
’s igazakra pedig édes emlékezetben hatva.

I  ‘aj ti a.

Ml. Paulina» emlékkönyvéibe.

Nőtelen országnak méltán mondhatni hazánkat;
Mert szívben ’s szóval hölgyei nem magyarok: 

Szent legyen és feledetlen a’ hon ’s honi szózat előtted 
’S leghőbb vágyaidat töltse be értté az ég !

jl* klastrom.

Zár-lakot óhajtál? a’ lány’ szive zár-lak: apáczák 
Benne az érzelmek ’s szűz fejedelmök erény.

Ódd e’ szent sereget’s rejtsd hőn kebeledbe , mig eljő, 
A’ kinek oltárát tisztelik, — a’ szerelem.

Vörösmarty.

eV veszélyes föltétel.

I.
1585-nektavasza volt, midőn Róma,XIII 

Gergely pápa’halála után , fejedelműl a’lelkes 
de kemény V. Sixtust kapa. Alig végződtek 
el beiktatásának ceriinoniái, és tüstént azon 
sok visszaélés’ eltörlesztéséhez fogott, inely- 
lyek újólag mutatkozni kezűének. Hogy a’ 
czél eléressék, az új fejedelem’ mély belá
tása ’s kérlelhetetlensége kivántaték meg. 
Rómát a’ korban több, a’ közvélemény által 
bűntettekkel vádlott, kalandorok’ serege le- 
pé el; de mivel hatalmas és dús családok’ 
védelmének örültek, a’ törvény’ és igazság’ 
szava, mint illy esetekben történik, pusztá
ban hangzék el.

Sixtus’ éles szeme átláta a’ dolog’ va
lódi állapotján. Kérlelhetlen szigorúsága 
rang’ és viszonyok’ tekintete nélkül öleté el 
a’ bűnöst; de az addig nem ismert csend és 
béke is megtért.
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Egy este szobájában vala a’ fejedelem, 
csak a’ vén Girolamo’, házmestere’ vagy in
kább barátja’ társaságában: midőn nagy zsi
vaj hallatszék. Fenyegető szavakat ’s fegy
verzörejt lehete megkülönböztetni; ’s egy 
pap rettegve belépvén, monda: .Ranuccio Sa- 
lembini gróf, ki Ferrara követét kíséré a’pa
lotába , az erkélyen Fontana’ építészszel ta
lálkozók; heves vila kelt közöttük, kardot 
huzának, de a’ testőrök megakadályozák via- 
daljokban.'

„Lelietséges-e — fölriada Sixtus — le
hetséges-e , hogy lakomat gyilkolás és pár
viadal szentségteleníti? Én majd megtudan- 
dom a’ bűnösöket fenyíteni; — hozzátok be.“

Ranuccio és Fontana egy tiszt’ kísére
tében beléptek. Fontana’ karja be vala kötve.

„Oktalanok! — kiálta a’ pápa — meg- 
fertőztettétek palotámat; halált érdemlené- 
tek. Mi volt oka vitátoknak? Ön szóljon 
elébb, Ranuccio gróf.“

,Én az erkélyen mentem — felele a’ gróf 
— midőn ez a’ nyomoré, egy hitvány dolog 
miatt, szitkokkal reárn rohant,’s önvédelmül 
kardot húzni kényszeríte.1

„Hitvány dolog! — kiálta az ifjú archi
tect, ki boszúját tovább nem fojthatá — gyil
kolás és ragadozás mióta lettek hitványsá
gokká ? “

„.Folytassa tovább, Fontana ú r ! “* szóla .̂ 
a’ szent atya, olly hanggal, mellynek tetsző 
nyugalma iszonynyal tölté el.

„Tegnap este jegyesemmel a’ Cestius’ 
pyramisánál sétálók, midőn három ismeret
lentől megtámadtatám, kik társném’ elrablá
sát szándékozák. Én védtem magam’, mint 
azt helyzetemben minden férfi tette volna, 's 
karomat gyilok szurá át. A’ zsivaj oda cső- 
díté az arra menőket, ’s a’ támadók’ egyike, 
kiben Ranuccio gróf’ cselédjére ismerék, el- 
fogaték. Midőn ma reggel ide jöttem, szent
ségedtől igazságot kérendő, a’ gróffal talál
kozóm, ki gúnymosolylyal fogadott. A’töb
bi tudva van— “

„,Jaj önnek, gróf! — föllobbana a’ pá
pa —. jaj önnek, ha merészkedék az erköl- 
csiségen nyilván sérvet ejteni. Büntette meg- 
fenyíttetendik, Saleiubini gróf. Ön fogoly; 
menjen tüstént.“'

A’ gróf két kamarás’ kíséretében távo
zók. Az ifjú erős kebellel várá a’ pápa’ íté
letét. Rövid szünet után monda Sixtus: „If

jú ! te nagy sérvet ejtettél a’ pápai méltósá
gon ; kegyelmet csak egy föltétel alatt nyújt
hatok. Add művészetednek olly je lé t, melly 
bűntettedet eltörlesztvén, nevedet örökítse.“

„Mondd, szent atyám, mit tegyek? — 
kérdé lelkesülve az ifjú művész — én erős
nek érzem magam , megtenni mindent, mit 
művészetem engedhet.'

„Te igen merész vagy — válaszoló Six
tus. — Ismered azon obelisket, melly valaha 
a’ Neró’ circusát ékesíté ? “

.Ismerem; nem rég az ideje, hogy ro
mokban fekiiik, én fölásatám, a’ kő’ hosz- 
szóságát megmérendő. Legalább tízezer má- 
zsányi nehéz.'

„Hiszed, hogy lehetséges lenne fölemel
ni ’s elvitetni ? “

,Igen!‘ mondá az ifjú, fontolgatás’ né
hány percze után.

„Jó! — mondá Sixtus. — Menj ’s tedd 
készületeidet, ’s vitesd a’ sz. Péter’ templo
ma előtti piaczra ’s emeld egy 24 lábnyi ma
gas talapra. Ha teljesítended a’ vállalatot, 
megbocsátom sértésedet, ’s még e’ fölül el
médhez arányozva jutalmazandlak; ellenke
zőleg kénytelen leszek az igazságnak sza
bad menetet engedni."

.Kapok segélyt a’ kivitel’ módszereiben? ‘ 
kérdé Fontana.

„Mindent." Felele a’ pápa.
És az építész letérdele, ’s lelkesülve 

mondá, vagy halni fog, vagy teljesítendi a’ 
megbízást. , Szentséged nekem bocsánatot 
nem adhat — mondá — méltóságának megsér
tése nélkül, ’s nagy leikéhez méltó módon 
büntet, melly, mint reményiem, még nevem 
is örökítendi. Kérem áldását.'

„Az elhatározó napon vedd azt — mon
dá a’ pápa. — Menj ’s tedd készületeidet.“

Az építész földre hulla, ’s szokás sze
rint Péter’ utódjának lábát megcsókolván el- 
távozék.

II.
Néhány nappal később a’ Nero’ circnsát 

kézművesek’ végetlen száma lepé e l ; a’ rop
pant Obelisk még ugyanazon helyen fekiivék, 
de rettenetes vasgyűrűk köríték, súlyát még 
négyszáz mázsával nővesztők. A’ Péterpiacz- 
ra vezető útat hatalmas hengerek lepék e l; 
az előkészületek olly nagyok valónak , hogy 
a’ romaiak, bár nagy hitet vetének Fontana’
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ügyességébe, a’ inerény’ sikerülésében még 
is kétkedének.

Az állások, mellyek a’ tért ellepék, er
dő’ kinézését adák neki; sehol nem látszék 
más, mint gerendák, padok, emeltyűk, kap
csok , műszerek ’s más szerszámok; nehéz 
volt volna a’ fával, vassal, kötelekkel ’s lán- 
czokkal megterhelt szekerek’ sorát megszá
molni.

E’ zsivaj’ közepében egy, a’ dolgozók 
által nagy tisztelettel üdvezelt, férfi á lla , ’s 
egy rajzzal kezében csendesen és figyelem
mel követé a’ munka’ menetét. — Ez Fonta
na volt.

III.
Több hetek telének e l, ’s már előestéje 

volt az obelisk’ elvitelére határozott napnak. 
E’ végre nyolczszáz ember ’s kétszáz ló vala 
szükséges. — A’ nap végre elérkezék. Vir
radat óta a’ piaczot körítő házak’ ablakait 
’s fedeleit nézők lepék el. Csak háromszáz 
ember foghata helyt a’ nemesség’ számára 
állított karzatokon. A’ munkások feszülten 
várák a’ jelt; a’ lovak készen állának; rop
pant kötelek köríték az obelisket.

Ilalálcsendben várakozék a’ nép, sze
meit várakozással függesztve a’ szoborra. 
Fontana két óra óta a’ vaticánban vala, a’ 
pápa’ áldását veendő. Végre, egészen feke
te ruhában, veres zászlóval kezében, közel- 
ge a’ piaczra nyíló kertelethez, arcza lialo- 
vány, de nyugodt.......

Midőn az obelisket meolátá, föllobogta- 
tá a’ zászlót, ’s e’ perczben fülhangzék a’ 
nagy harang’ első kongása. A’ néptömeg 
megliajlék ,* csendesen, szótlanul.

E’ perczben egy lány tőre utat a’ népen; 
nyugtalan ’s komor pillanatai Fontanaéval ta
lálkozónak , ki öt megnyugtatni iigyekezék. 
Kedvese, jegyese volt az, a’ szép Antónia.

Az építész újra föllobogtatá a’ zászlót. 
A’ harang’ új kondulása reszketteté meg a’ 
léget, ’s az érdekes jelenet ismét másiknak 
ada helyt.

A’ harang’ új kondulása mindent elné- 
mita. Az obelisk már néhány lábnyira emel- 
kedék. Az építész.íigyelemmel nézte, fölment 
a’ létrákon, hogy a’ hengerek’ ’s kötelek’ 
erősségéről meggyőződjék, ’s megnyugtatva 
szállá ismét le.

Antónia sóhajtva nézett r á , ’s hogy meg
indulását elrejtse, leereszté fátyolát.

Mindenki a’ legnagyobb feszültségben
várakozék__Fontana harmadszor lobogtatá
a’ zászlót, ’s a’ harang harmadszor kondúla 
meg—  Mindenki ismét dolgához látott, ’s 
az Obelisk ismét emelődéit.

Negyvenszer ismételtetett a’ je l , csak
nem minden megszakítás nélkül. Az obelisk 
már csaknem egyenesen álla ; nem kelle e- 
gyéb , mint talapjára tenni. Félelem fogá el 
ismét a’ nézőket; de inilly nagy volt örö
mük , midőn e’ nehézséget is legyőzetve lá- 
ták! ... Az obelisk minden veszély nélkül e- 
melkedék a’ földről.

A’ harang ötvenedikszer kondúla meg. 
A’ roppant kőtömeg a’ talap’ szélére é rt, ’s 
most tökéletes függőlegesen kelle fölemelni, 
’s a’ légben függve tartani, hogy aztán kó- 
jelmesen talapjára eresztessék.

A’ harang fülhangzék, ’s az obelisk húsz 
lábnyi magasan fiigge a’ föld felett. Antónia 
merészlett kedvesére pillantani; öröme leir-
liatlan volt, midőn arczán reményt lá ta ......
De midőn édes álmainak magát egészen át- 
engedé: e’ perczben ragadá meg halálos ret
tegés, mert látá, mint halványodik el Fon
tana , ’s reszkető kezeiből a’ zászló földre 
hűlt. Kétségbeesve omlék karjaiba. Iszony 
ragada meg minden nézőt....

Egy vén ács, ki Fontana’ oldalánál ál
la, fülébe súgá; ,Uram, én ismerem körülmé
nyeit ; a’ kötelek engednek ; ön retteg, hogy 
elszakadnak, ’s így a’ merény dugába dől. 
Hallgasson meg engem ; a’ főtemplom megett 
megnyergelt ló vár önre: szaladjon! mentse 
meg életét!...*

„Nem! — felele Fontana, magához tér
ve — én szavamat adám ’s nem fogom meg
törni; bevárandom sorsomat.“

Hogyan festhetnek Antónia’ kétségbe
esését! Szivének imádottja eldúlt, halovány 
vonalokkal álla oldalánál, majdnem leroskad
va fájdalom’ súlya alatt. Nem tudá, miként 
öntsön életet kedvese’ leikébe, magán kívül 
kiálta: „Vizet! vizet az alélónak!“

Belső sugallat, csodaerő e’ perczben 
visszaadd az építész’ lelkének minden erejét. 
Fölemelkedék ’s kiálta: .Vizet, vizet hozza
tok, ’s öntözzétek meg a’ köteleket!* Antó
nia ’s a’ vén ács mozdulatlan álltak csodál
kozás miatt. A’ parancs csakhamar teljesít- 
teték; vízhordók hozattak, a’ munkások kor
sókkal kezükben lepék el a’ létrákat, a’ kö
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teleket öntözemlíík. Fontana ismét vissza
kapta lelke’ egész munkásságát; parancsait 
a’ lélek-jelenlét’ azon nyugalmával osztogatá, 
melly a’ nagy szellemeket veszély’ pillanati- 
han jeleli. Szemeit az imádott leányra szö
gezve, utóljára loöogtatá zászlóját... a’ ha
rang fölkondult... az obelisk emelkedők. . . .  
’s talapjára hullt!....

Fontana néhány pillanatig annyira el- 
ragadtaték, hogy szót nem szólhata. Az 
örömrészeg Antónia térdre hullt ’s kezeit ég
hez emelé. A’ megindulástól reszkető ács 
inegragadá a’ zászlót, egy kötélre köté ; né
hány perez múlva ragyogó meteorként lobo
gott az obelisk’ kúpján. Ugyanekkor a’ ca- 
pitolium’ harangja ezüst csengését egyesíté 
a’ többi templomnak’ siket zúgásával. A’ nép 
átengedő magát vad örömének, ’s e’ kiáltás: 
„Éljen Fontana! éljen a’ mester!“ ezrek’ aj- 
kiról hangzék.

Az általános örömzaj közt suttogás hal
latszék: „Ő szentsége eljőve! V. Sixtus itt 
van! “ Minden szem a’ főtemplom’ erkélyére 
szegződék. „Térdre ! térdre ! “ ordítá a’ vak- 
liitü nép.

V. Sixtus, tiárával fején, ’s a’ pápai 
méltóság’ minden fényével, megjelenők az er
kélyen. Fölemelő kezét a’ térdelő nép fö
lött, ’s áldását mondá rá. Ez ünnepélyes 
perezben föhlurranának az angyalvár’ min
den ágyúi.

Midőn a’ nagy mű bevégezteték, kiál
tás hallatszék: ,,A’ vaticánba, Fontana mes
te rt! a’ vaticánba!“

A’ lelkesült nép engede a’ fölszólítás- 
nak, ’s Fontana, ellenzése’ daczára, polgár
társai’ karán diadallal vitetett a’ vaticánba.

Midőn Fontana a’ sz. atya’ szobájába 
lépe, lábaihoz hullt, de Sixtus kegyesen föl
emelő , ’s kezét nyújtván monda: „Te lelke
sen végzéd ügyedet, ’s én érdemed szerint 
akarlak jutalmazni. Mától fogva romai lo
vag vagy, ’s évenként ezer ducati hópénzt 
kapsz a’ kincstárból ; ’s én módokat lelen- 
dek munkát adni talentumaidnak.“

Fontana tisztelettel hajlék meg ’s mon
dá: ,Kegyelmeddel elárasztasz, szent atyám; 
de mivel isten segéle, ’s szentséged’ áldása

védelmeze: legfőbb hálátlanság volna e’ perez
ben a’boszú’ és gyűlölet’minden érzetét kinem 
irtani keblemből. Kegyelem, sz. atyám, Ra- 
nuccio grófnak. Vitája nélkül soha sem let
tem volna llly boldog !‘

„Kegyelem neki.“ monda Sixtus.
’S a’ boldog Fontana oily állapotban ha

gy á el a’ szobát, mit leírni nem, csak érze
ni lehet. ’S nyolez nap múlva a’ boldog An
tónia’ boldog férje lön.

N ém etből. K a z i n c z y  G á b o r .

E g y v e l e g .
A’ legújabb és pontosabb felszámítások’ 's vizs

gálatok’ következésében , jelenleg Angliában 15,000 
gőzexőmű van munkásságban. Néhány közölök csak
nem hihetetlen erővel bír. Egy illyennek , Kornwallis 
grófságban, e z e r  ló ereje van. Föltevén, hogy ál
talában ezen erőművek’ mindegyike csak 25 ló’ erejé
vel bírna — mi minden esetre a’ valóságon a l u l  van 
— még is 373,000 ló’ erejének összeségét tennék. W att’ 
számítása szex-int egy ló’ ereje úgy áll egy férfiéhoz, 
mint 51 ; 1. Anglia tehát erőmíveiben közel két mil
lió embex’’ erejével bíx\ Minden ló’ tartására éven
ként 2 hold fold kivántatnék : tehát Nagybiitannia’ la- 
kosiuak használatára 750,000 holddal marad t ö b b ,  
mint ha a’ gőz állal végbe vitt munkát lovak tennék.

— A’ nőnem’ egy részének állapotja fölött tett 
pontos vizsgálatok a’ következő eredményeket szülték: 
A’ nyilvános nőszemélyek’ száma Londonban többre 
megy nyolczvanezernél. 15,000 leányka van 10 éven 
alól, kiknek sem élelmek, sem szállások nincs , ’s kik 
nagyobb részint minden vétekre taníttatnak. Hasonlólag 
meg van bizonyítva, hogy a’ szolgaleányok’ száma Lon
donban 165,732; hogy közölök mindegyik általában 
csak 462 napig mai'ad ugyanazon szolgálatban , te
hát naponként ,358-an állnak másik szolgálatba. 10 
szolgaleányia 7 jő faluról vagy a’ tartományokból.

— Azon pénzösszeség, mellyet Angliában a’ fiscus 
az újságokból bevett, 1830-ban 438,667 font sterlinget 
(5,264,004 r. f r .) tett. A’ hirdetményekx-e fordított 
költségek, mellyek még különös czikkelyt tesznek, 
136,052 ft. sterlingxe ( 1,632,624 r. frra ) mentek. — Az 
újságok’ bélyege Skócziában ugyanazon évben 42,301 ft. 
st. ( 507,612 í'. fr.) , a’ hirdetményeké pedig 17,592 ft. 
st. (211,104 r. f r j  tett. — Irlandban a’ bélyeg maga 
3,953,550 ft. st. (47,442,600 r. fr.) adott. A’ kalendá- 
riom-bélyeg a’ kincstárnak Angliában 30,789 ft. sterl. 
(369,468 r. f r .) , Skócziában 59 ft. st. (708 r. fr.), Ir
landban pedig 1062 ft. st. ( 12,744 r. fr.) szerzett.

Az A thenaeum ból hetenként ké tsze r, úgymint csütörtökön és v asárnap , jelenik meg egy egy í v ;  tá rsából, a ’ Figyelmezőbő!, m inden 
kedden egy ív . Második félévi ára a ' kettőnek helyben k iho rdássa l, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 5 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tatot! 
boríték alatt 5 ft. 48 kr. cp. —  Velinpéldányok félévenként ké t fo rin ttal drágábbak. —  H elybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Xyomalik Budán, a ’ magyar királyi egyetem* betűivel.
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Kölcsey.

MS n m a s k u s i  n ő k . 9)

A  damaskusi nőket legszebbeknek tartják 
napkeleten, ’s bár ing-ereiket kétségkívül na
gyon neveli a’ láthatás’ nehézsége, ők csak
ugyan tantalusilag kínzó fátylaik alól olly 
fényt sugárzanak, melly a’ legcsönilesb vér
alkatú utazót is elvakítja. Valami rendkívül 
kellemes kaezérság mutatkozik egy keleti 
szépen karjai’ elömutatásában, mellyek kép
zelhető teggömbölyübb ’s tökéletesbek. Gyű
rűkkel fedett ’s körmeik alatt halványan pi
rosló ujjaik játszadoznak a’ fátyol’ ránczai 
körül, mintha azokat rendbe szedni ügye- 
keznének, a’ miben, mint észrevevém , soha 
sem boldogulnak, ha egy kis csalfa alkalmuk 
van a’ szépséget fölfedezni, mellyet takarni 
kellene. Nagy kék szemek közönségesek a’ 
keresztény asszonyok közt, mik közül né- 
mellyik kitünőleg szép; ’s a’ turbán némi 
kellemet ad a’ müveltvilági piperézés’ minden 
mestersége fölött.

Az új pasa, Slierif bey, ki főkormány
zó Syriában Mehemet Ali helyett, a’ patak *)

nál ü lt, udvari tisztjeitől környezve, míg a’ 
djerid-játék lelkesüléssel folytattatott; azu
tán, egy szép ’s díszesen szerszámzott lóra 
ülvén, a’ lovagok közé vágtatott ’s nagy ügyes
séggel és iparral vön részt a’ játékban. Ez 
férfias gyakorlat ’s hihetőleg egyetlen neme 
a’ liarczjátéknak a’jelen időben. Ragyogó szem 
százonként van ott lelkesítni a’ lovagokat, 
de a’ keleti lovagság tompább, mintsem illy 
tünékeny villámok által izgattatnék.

E’ hely kedvencz gyíílpontja Damaskus- 
nak ; mások azonban a’ szűk utczákon is an- 
dalognak, vagy műveltebb helyek’ nagyobb 
magányát keresik, hol a’ sárga baraczkok 
gazdagon virágoznak: kávé mindenütt van 
készen, hol nagyobb számú ember összejő, ’s 
a’ férfiak, bérlett pipáikkal állanak a’ szá
mos csermelykék’ partjain, mellyek e’ helyet 
átfutják, készen poharaikat vízzel mogtülte- 
ni, minden új pipához ismételve. A’ legné- 
pesb keresztutakon kolduscsoportok könyör- 
genek áldást a’ szánakozókra, ’s alakosok 
és szemfényvesztők ügyekeznek az ezek’ szá
mára szánt ajándékot mesterségeik által le
foglalni.

Én minden délután e’ különös jelenések
50

*) Majqr Skinners T rav e l, over L and to  Ind ia . L ondon  1 836.
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közt járkáltam, csaknem annyi mulatságul 
szolgálva'azoknak, kik még nem láttak frank 
öltözetet, mint mennyit én meríték a’ nekem 
újakból. Csak hat hónapja még, mióta egy 
európai saját öltözetében bátorságosan meg
jelenhetik, ’s eddig igen kevesen valának itt 
azt mutogatni. Innét sokaknak rendkívüli 
jelenet vagyok. Olly hitvány alak vagyok 
hasonlítva a’ körűlem lévő hullámzó ruhájú
nkkal , hogy már igen meguntam ruhatára
mat, ’s épen nincs alkalmam dicsekedni az 
ismeretséggel, mellybe jutottam. A’ török 
nők, isten irgalmazz ! mormognak, midőn 
mellettük elmegyek ’s úgy látszik, óíalom 
után néznek rósz bélyegű tekintetem ellen, 
a’ keresztény nők fenhangon nevetnek ’s ked
ves hangjaikkal megjegyzéseket susognak, 
mellyek szegény külsőmnek épen nem ked
vezők. Egykor szemközt jöttem egy illy se
reg jókedvű dámával, kihúztam zsebkendő
met öltönyöm’ zsebéből ’s igen természete
sen arra használóm, hogy a’ port szemeim
ből kitöröljem. Olly harsogó nevetéssel tá
madtak meg , hogy azt kelle gondolnom, va- 
lamelly égrekiáltó illetlenséget követtem el. 
Nagy tétovában állottam ott, kendőmmel ke
zemben , feszült figyelem’ nyilvános tárgya
id, mert sok asszony jött távolról nagy ti
pegve , bámulni a’ mutatványt. Végre elrej- 
tém a’ közmulatság’ szerző okát rendes he
lyére, zsebembe; ekkor elfelejtvén minden 
illendőséget, kezeikkel tapsoltak ’s kettős él
vezettel kaczagtak.

Nem nehéz dolog egy város’ csodájává 
lenni, ’s én nem is tudva, mi módon érdem
iéin azzá lehetni, követéin a’ néptömeget, 
est’ elérkeztével, a’ convent felé. A’ mint 
beléptünk a’ kapun, egy kis gyermek, meg
lepetve a’ kerek kalap’ alakja által, mellyet 
viseltem, tapsolni kezde ’s fölkiáltott: Abu- 
tanjier! Abu-tanjier! főzőfazék’ apja! főző
fazék’ apja! (talán tányér’ apja!). — Ez min
den oldalról viszhangra talált, mert a’ ha
sonlatosság, melly egy kalap ’s a’ közönsé
ges főzőedény közt van, erősb mintsem fi- 
gyelmöket kikerülhetné, ’s engem a’ nép’ 
ujongatása üldözött, míg csak látköröket 
egészen el nem liagyám. Egy asszony, ki 
hallott a’ lázadásról, kiszaladt kapujába, 
’s mivel ekkor már megszabadúltam a’ soka
ság közül, nem állhatott ellen kíváncsisága 
kielégithetése vágyának, ’s kért, hogy mu

tassam meg neki kalapomat. Én nagy mél
tósággal vevém azt elő ’s tevém kezeibe, ’s 
úgy hiszem ő meg volt Iepetve azon csalat- 
kozasa által, hogy azt nem valódi főzőfazék
nak találta; de annak idejében vissza is vet
tem tőle, mert féltem, hogy be találják ten
ni a’ ritkaságok’ tárába, hol örökös csodája
legyen a’ város’ tudósinak........

Midőn a’ gyülekezet a’ templomból jött, 
en az utczán föl ’s alá jártam. Már említem, 
mennyire vonzódtak hozzám a’ keresztény 
gyermekek Damaskusban ; kevés idő múlva 
az asszonyok is bátorságot vőnek hozzám 
közelítni. Volt néhány köztök azon jó ne
vetők közül is, kiket olly jó kedvre ragad
tam zsebkendőmmel-élésem által pénteken. 
Jeleik- és mozgásaikból megtudám végre, 
mi okozott nekik olly rendkívüli gyönyört, 
mert kérték, hogy játszanám el ismét a’ fell
endített jelenést. Miután hódoltam e’ dicsé
retes tudni vágyásnak, annyi szép kéz nyo
móit öltönyöm’ zsebébe, hogy némi nehéz
séggel kelle küzdenem, míg kiszabadulha- 
ték, mert féltem, hogy ruháimat darabokra 
tépik ’s elosztják városszerte, mint egy rend
kívüli csodajelenet’ maradványait. Nem le
het csodálni, hogy egy saját ruhájába öltö
zött frank (európai), eddig olly ritka látvány 
Damaskusban, nagy érdeket gerjeszt, mert 
egy, tőlök minden tekintetben annyira kü
lönböző lényt alig találhatnak. Viseletre, 
alakra, járás’ és ülés’ módjára nézve mi le
het ellenkezőiül, mint egy európai ’s egy ke
leti ? Szokásaink is nem kisebb bámulásra 
indítják őket,’s minden felelet, mellyet szép 
vallatóim’ számos kérdésére adhatók, na
gyobb nagyobb csodálkozásra ragadta őket. 
Ha a’ legegyszerűbb körülményt magyaráz
tam is „hogyan, hogyan , frank ?“ kiáltanak 
mindnyájan ’s annál szorosban csoportoztak 
körűlem, hogy a’ mysteriumot megértsék.

A’ convent’ öreg szolgája, ki a’ kapu
ban állott, látván a’ mozgalmat, segélyemre 
jött ’s megtolmácslott egy kérdést, mellyet 
egy öreg asszony némi aggodalommal tett 
előinbe, mert hogy mindnyájoknak kielégítő 
választ adhassak, az lehetetlen volt. „Igaz-e“ 
kérde ő „hogy Frankistanban (Európában) 
férfiak ’s asszonyok karöltve sétálnak még 
az utczákon is?“ Én nem tagadhatám a’ dol
got. Ennek olly erős hatása volt hallgató
imra, hogy csaknem elpirultam vallomáso-
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inon ; mert nem tudtam, hogy ereszkedjek 
velük vitatáska : leczkém ezzel elvégződön, 
’s hallgatóim inkább megzavarodva, mint 
felvilágosodva, eltipegtek ’s otthagytak...

Egy háznál, a’ convent’ közelében, olly 
szép arczot pillanték meg futólag, hogy ki- 
sértetbe jöttem annak sugárait többször is 
keresni, mint ezt meghallanom okosság' vol
na. — Azt hiszem, sohasem láttam olly tö
kéletes kedves arczocskát. Eg-y rostélyos 
ablak, melly a’ ház’ közép udvarára nézett, 
elrejté előlem alakját ’s akadályza látnom, 
ininemíí foglalatosság-ot űz a’ kellemes te
remtmény. Midőn szemeit a’ rekeszen át- 
villogtatá — ’s azok a’ legtöbbet mondó sze
mek valának e’ világon — én annyira el le- 
vék bájolva, hogy tompábbnak kell vala len
nie , mint a’ keleti nők rendesen, ha észre 
nem vette volna. Történetből h á t, valahány
szor azon téren sétáltam, a’ szép Heléna, 
mert ez vala neve, a’ rostélyos ablakhoz lé- 
pe, ’s én békéden levék, hogy öt e’ durva 
bebörtönzéstől meg nem szabadíthatom. — 
Végre eljött a’ boldog pillantat; én a’ vá
sártéren ödüngtüinben egy nagy pamat ibo
lyát vettem, ’s illy csalhatlan tolmácscsal 
ellátva, jelentem meg helyemen ; ő szorgal
masan dolgozott, de észrevévén engemet, 
abban hagyta egy időre munkáját, ’s arczát 
Júliaként kezére támasztva, börtöne’ reke
szei mögött a’ képzelhető legszebb festvény- 
hez hasonlított. Fényes műszer volt bal [ke
zében , ’s elzáratását hihetőleg díszes kéz
munkával röviddé. Most tehát elhatározám, 
hogy az ablakon át megkísértem, ’s meg
csókolván ibolyáimat, átvetém azokat a’ fa
lon. ü fölkelt ’s egy pár faczipőn kopogva 
eltávozott, egyik kezében kést, másikban 
egy halat tartván, mellyet vakargatott. Re
gényes képzeletimnek szárnya szegve vala ; 
és soha sem volt többé nagy kedvein ablaka 
alatt soliajtozni. Pedig ö rendkívül szép volt, 
egy gazdag kereskedő leánya, ’s már fiatal 
korában, szokás szerint, eljegyeztetett egy 
férfinak, ki csalárd volt; ’s mint liivék, el
ment Alexandriába, ’s azóta mit sem hallot
tak felőle. Szerencsétlen története és szép
sége egyaránt beszélgetés’ tárgyai voltak is
merősei közt, én azonban úgy találám, hogy 
a’ szerencsétlenség nem annyira az elhagya- 
tásban állott, mint az egyedül létei’ szüksé
gében mind addig, míg eljegyzett férje’ ha

lála által fölszabadul, hogy máshoz me
hessen.

Skinnernek ez utazási töredékeiből elég 
világosan kitetszik, hogy a’ tisztelt szépnem 
természetének keleten is hasonlók fényei ’s 
árnyékai, mint nyugoton ; egy kis hajlandó
ság az ártatlan kaczérkodásra, ’s felette 
nagy kíváncsiság, mellyet nem képesek za
bolázni.

T. JL.

I I  e h  e k  a .

A ngol novella.

Nyári hold’ ezüst fényében úsztak a’ 
londoni Cyti’ mogorva tekintetű házai, ’s 
mély csend uralkodék az útczákon, mellyek 
az imént még kiváncsi néptől pezsgettek, 
kiket oroszlánszívű Richard’ liadjátéka cső
ddé egybe. Csak egyik távol külvárosban 
lehete látni egy a’ homályon keresztül csil
logó magányos lámpát. A’ gyönge fény 
mély ablakaiból tört ki egy sötét laknak, 
melly másoktól különválasztva álla ember- 
gyűlölő magányban. Szobáinak egyikében 
két személy ült, heves beszélelek között.

Egyik nő volt; fekete szemei, éles de 
nemes vonásai, ragyogó haja és ruházatának 
alakja, Izrael’ leányát árulák el. A’ másik 
pánczélosan, aranysarkantyásan, és mellén 
vörös kereszttel, Bracy Rajnáid az egész 
országban úgy ismeretes, mint virága az 
angol leventéknek, ’s a’ bajnok Richard’ 
kedvencze, barátja. „Úgy van Rajnáid, te va
lót beszélsz, én aggodalomban vagyok, mel
lem szorong ’s elfojtódik, e’ hallgatás, e’ 
hosszú tettetés gyötri lelkemet; ha apám 
gyöngéd szeretettel rám tekint, drága gyer
mekének nevez, boldogult Mírjam-ja’ gyer
mekének, nem merek tisztes vonásaira néz
ni , hanem elfordulok halványan és remegve, 
mint bünteljes teremtmény és rettegek-......“
Benajah’ leánya nem végezhette beszédét, 
a’ keresztény lovag’ keblére liajtá fejét és 
sírt.

.Rebeka, forrón szeretett leányka, szólt 
a’ lovag, ne beszélj illycneket; te tudod, 
hogy az az én gyönyöröm, kevélységem 
volna, ha téged hitvesemül mutathatnálak be 
a’ világnak; de te magad beszéléd nekem 
gyakran atyád’ megrögzött gyűlöletét hitünk 
iránt, magad ismétléd nem egy ízben, hogy 
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e’ fölfedezés üisténli elválásunkat, megsem- 
inítésiinket vonná utava után. ’S még- is két- 
kedel ? Nem vagyok-e én a’ tiéd , legszen- 
tel)b fogadalmak által tiéd ?'

A’ lyányka fölemelé fejét Rajnáid’ kék- 
léről: „Benned kételkedni? úgymond, lelkes 
szemeiből a’ legbizalmasabb szerelem ra
gyogván, benned kételkedni? inkább a’ min
denható’ léteiében, kinek éltem’ köszönöm; 
inkább istenben, ki ott fennről reánk ügyel. 
Azt hiszed, hogy benned kétkedvén, élhet
nék ?“

Rajnáid lesiité szemeit, gyönge pirulás 
futotta el ábrázatát ’s a’ lyánykát magához 
Szorítás „Édes Rebekám, reggeledik, tá
voznom kell, mielőtt a’ gyanú kinyithatná 
kutató szemeit.“

,’S három napon , három hosszú éjen át 
ne lássalak-e megint ?‘ sohajta Rebeka.

„Fájdalom, úgy van ; fontos ügyek te
szik azt szükségessé, mellyeket Richard ki
rály bíza rám. De a’ harmadik éjszakán 
várj reám, kedves. Még egyszer szorítá a’ 
leányt szivéhez ’s aztán leereszkedék az er
kélyről , lovára ült és csendesen léptetett az 
útczán lefelé. Rebeka még egy ideig az ab
laknál maradt, szemeit a’ lovag’ deli terme
tére függesztve, míg az látása elől el nem 
tűnt. Ekkor bezárá ablakát , lefeküvék, 
hogy Rajnáidról, ki még mindig vonakodott 
öt nejének nyilvánítani, és boldogságáról 
álmodjék.

A’ magas szivíí Benajah zsarnoki üldö
zés által űzetett ki hazájából és kénysze- 
rítteték Angliában keresni menedéket, hol 
aranymüvesi nagy ügyessége és drága kö
vekkel! bánása által nagy gazdagságot gyüjte 
magának, mellyet azonban szorgalmasan el 
tuda rejtegetni az irigy szemek elöl. Évről 
évre nagyobbodók elkeseredése a’ keresztény 
nép iránt, melly előtt meg kelle magát aláz
nia, ámbár az megvetéssel bánt vele; mit 
még a’ földön szeretni látszott, az leánya, 
a’ szép, nemesszivű Rebeka volt, kit az ifjú 
Menassenak szánt vala nőül. Ezen ifjúval 
lépegetett ő most, ugyan ezen reggel, magá
nyos lakja felé.

„Menasse, mond ö a’ küszöbön meg
állapodva, te csalódok“

.Bizonyára nem, derék Benajah , felelt 
az ifjú. Levi hű és biztos szolga, és há
zunknak meghittje, Ő maga látta —

.Elég! szakasztá félbe hevesen Benajah. 
Magam fogom a’ dolgot megvizsgálni, ’s ha 
igaz, akkor Jehova’ haragja kétségbeeséssel 
sújtsa ez ősz fejet a’ sírba; ha hamis hír* 
akkor jobb volt volna neked , Menasse, orosz
lánt ingerelned, mint Benajah’ nemzetségének 
becsülete ellen egy szót szólnod. Maradj 
hatra, lábaidnak nem szabad küszöbömet át
lépni, míg e’ felhő el nem oszlott.'

Ezzel búcsút inte az ifjúnak és leánya’ 
szobájába távozók.

Rebeka egyedül ült a’ kőerkélyen, tur
bánnal fedett fejét karjára nyugasztva, és 
szemeit gondolkodólag egy helyre meresztve, 
ő egyedül volt, elmerülve a’ kedves’ emlé
kezetében. Midőn apja belépett, fölkele és 
felé ment, hogy reggeli áldását elfogadja, 
de apja szigorú pillantattal döbbenté vissza 
’s megfogván kezét, egy székhez vezette, 
mellé ült ’s némán és komolyan pillantott ar- 
czaiha.

„Rebeka, úgymond, nekem beszédem 
van veled. Én téged mindig egy kedves, 
szeretetre méltó gyermeknek tartálak, mél
tónak azokra, kiktől életet nyerél. Rebeka, 
én száműzött vagyok, megvetett, megalázott 
száműzött; egyollyan, kit a’ világ boszúlat- 
lan tapodhat lábaival; nekem csak egy örö
mem van ’s az te vagy, gyermekem. Kivá- 
nod-e te is ősz fejemet behamvazni?"

.Atyáin, mond Rebeka, Benajah’ kezét 
megfogva ’s rá ijedten tekintve, mit gon
dolsz te én felőlem ?'

„Hallgass meg engem, folytatá az iz
raelita, te tudod, hogy nekem legforróbb 
Óhajtásom vala, téged az ifjú Menassenak 
adni hitvesül, te őt mindig elutasítód, meg- 
vetéd; hideg pillantattal, hideg szavakkal il
letted, ámbár ő téged valóan bensőleg sze
ret. Mondd meg nekem ennek okát; mást 
szeretsz -e?“

Rebeka nem felelt, hanem elfordító fe
jét és lesütötte szemeit.

„Tudod-e, folytatá Benajah remegő szó
zattal és elfojtott hangon, tudod-e, mit mon
danak rólad? tudod-e, hogyan mernek rólad 
beszélni. Azt mondják, hogy Rebekának, 
Benajah’ lyányának , Mirjam’ lyányának, ab
lakán minden éjjel — ha! te elhalványodol? 
Reszketsz? Szólj! Hárítsd el magadról a’ 
gyávák’ rágalmait, ’s hagyd ezen kart meg- 
boszúlni az alávaló nyomom sclávot.“
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Rebeka halotti sápadt leve ’s néma 
kétségbeeséssel tántorga le az erkély felé. 
Benajah’ homlokán fekete felleg gyülekezett. 
„Szólj, úgy mond, én parancsolom neked, 
’s ha el akarod oszlatni kétségemet, melly 
lelkem’ komorítja, nyilatkoztasd ki ártatlan
ságod’ , bizonyítsd b e , hogy méltó vagy 
Menasse’ nője lenni.“

Rebeka fölemelkedék nagy nehezen ülé
séből, kezeit tördelé, azonban hogy tekin
tetét vadonan kürülhordozá segélyért; végre 
apja’ lábaihoz rogyott, és remegő tördelt 
hangon mondá: ,Oh istenem! nekem már fér
jem van!‘

Benajah merevedetten , mozdulat nélkül 
maradt helyén, két ízben akart szólni ’s mind 
kétszer némán maradtak ajkai. „Férjed? ki- 
álta végtére Rebeka’ kezét megragadva; és 
kicsoda? Nevezz nekem egyet Izrael’ fiai 
közül, legyen az bár a’ legalább való sze
mét, nemünknek legutolsója, megbocsátok 
gyermekemnek, de ne mondd nekem, ne 
mondd azt, hogy férjed keresztény. Tedd, 
hogy meg ne átkozzalak, Rebeka."

,Atyáin , atyám, siránkozék Rebeka ap
ja’ térdeit átkulcsolva, légy irgalmas, ne ta
gadj meg engem; vess ki ajtód elébe ; hagyj 
rabszolganődnek lennem , csak átkoddal ne 
ölj meg. Még soha sem szólották ezen aj
kak csalárdságot ’s most sem fogják elta
gadni annak nevét, kit szívem örömmel ne
vez urának. Én Bracy Rajnáid’ nője va
gyok.*

Benajah felszökék, mint az, kit kígyó 
mart meg. „Boldogtalan gyermek! vedd 
vissza e’ borzasztó szó t! Bracy Rajnáid’
nője ? ---- Ma reggel esküdött meg ezen
Bracy Rajnáid Falconbridge kisasszonynyal.“

,Atyám, válaszolt Rebeka, nemes ne
hezteléssel , valami rósz ember ámított el té
ged, Rajnáid enyém eskü és fogadások ál
tal ; ’s inkább fogok az ég’ áldatos fényé
ben kétkedni, mint az ő hűségében. Raj
náid csalárd ? Oh gyalázat ezen gondolatra !*

„Elcsábított, megcsalt teremtés, tégy 
le ezen reményedről. Nem voltak-e ma reggel 
az útczák ácsorgó szájtátókkal telvék, a’ 
inenyekzői menetet nézni? Nem vezette-e 
ama’ büszke keresztény, tajtékzó paripán, vi
ruló menyasszonyát, ’s nem inosolyga-e rá , 
nem súgta-e neki ugyan azon eskiivéseket, 
mellyeket neked is, Rebeka, esküdött? Én

inkább kívántalak volna téged lábaim előtt 
halva látni, mint ezen napot megérni. Kö
zel voltam hozzá, olly közel, hogy gyilkom- 
mal elérhetém. Oh tudtam volna csak há
zam’ fekete gyalázatát! szíve vérével kellett 
volna lakolnia.“

,Atyám, mond Rebeka, és te még is 
csalódható!; ezen kétkedésből áll mind az , 
mit még e’ földön bírok, ne vedd tőlem azt 
e l; egy napot még ’s akkor nem fogok 
többé kételkedni sem.* Kezeit tördelé ’s 
olly mély kétségbeeséssel pillanta apjára, 
hogy magát is , a’ keményt, engesztelhetet
lent , meghatá gyermeke’ szerencsétlensége.

„Szegény, megcsalt, elárult gyerme
kem, mond ő lyányát magához ölelve, kö- 
nyekbe lábadt szemekkel, hogy illy állapot
ban feddjelek, azt nem tehetem: de utolsó 
reményedtől meg kell téged fosztanom. Nézz 
ide, nézd amaz álnok keresztény’ arczképét, 
melly épen én hozzám küldetett, hogy drá
ga kövekkel ékesítsem körül, mielőtt azt 
ifjú nejének átadná. Nézz ide! Nem Raj
náid’ vonásai-e ezek ?“

Rebeka fogá a’ képet, és sokáig nézte 
meredt szemekkel a’ jól ismert vonásokat. 
,Az ő vonásai!* mond nyugalommal, de el
tépett szívvel.

Benajah megfogá lyánya’ kezét. — „Te 
megrepesztéd atyád’ szívét, Rebeka, de meg 
lészsz bosszúivá. Ila megtagadtatnak joga
ink, mellyeket kérünk, aranyainknak kell 
munkálniok, ’s neked igazságot keilend nyer
ned, ha egész vagyonúmba kerülend is.“ 
Ezen szavakkal elhagyá a’ szobát. —

Harmadszor kelt fel a’ nap azóta ’s har
madszor terjeszté az éj a’ városra árnyait ’s 
ismét csillogott a’ magányos lámpa Rebeka’ 
ablakán, de most világa sápadt arczra és 
könyektől vereslő szemekre esett. Ő ohaj- 
tozva hallgatózott ’s egyszersmind rémitő 
aggodalom közt, kezében Rajnáid’ képét 
tartva. Egyszerre zörej támad az útczán, 
mint lódobogás, mind közelebb és közelebb 
jő, megáll az ablak alatt. Rebeka felszö
kik, keblébe rejti a’ képet, az ablak kinyí
lik és Rajnáid áll előtte.

„Édes Rebekám, íme ismét látjuk egy
mást , “ monda a’ lovag felé terjeszt
ve karjait. De Rebeka visszautasba az öle
lést , fölvevé a’ lámpát az asztalról, vállára 
tévé bal kezét ’s a’ másikkal szeme közé vi
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lágítván, éles , kereszt ülsz úró pillantattal né
zett reá.

„Mi lelt, kedves, kértlé a’ lova«1, mit 
nézsz úgy reám ?“

,IIogy lelkedken olvassak, Bracy.‘
’S mit olvashatnál ott egyebet, kedves 

Rebekám, mint igaz örök szerelmet, felelt 
Rajnáid hízelgő mosolylyal, kezeit a’ lyány
ka’ dereka körül kulcsolva.

,Ne illess meg engem, mond a’ zsidó 
hölgy, ne illess meg Rajnáid, míg meg nem 
tisztítád magad azoii alacson rágalomtól, 
mellyel terheiletel. Szólj, Rebeka’ férje 
vagy-e te , vagy Falconbridge kisasszonyé?*

Bracy összeborzadt; ő tökéletes udva
ri ember vala, de ezen hirtelen kérdés za
varba liozá, és nyelve, hazugságban és csa
lásban másként oliy gyakorlott , hebegve 
mondá e’ szavakat: „De Rebeka, kedvesem, 
te csalódul!“

Rebeka szótlanul nézett rá és tenyerét 
végig liuzá sápadt homlokán, mintha megza
varodott eszméletét akarná összeszedni. ,Csa
lódom?* úgy mond. ,Adná az ég, hogy úgy 
volna! De szólj, mielőtt megőrülnék. Igaz, 
hogy tegnap Falconbridge’ örökösével egy
bekeltél? Nem szántad-e e’ képet új mát
kádnak? Mondd ki, szólj valót, az engem 
nem fog megölni, én Juda’ leánya vagyok, 
ki megbír mindent.*

„Rebeka , úgy mond Rajnáid, hideg 
nyugalommal, te igen hirtelen vagy ;* hall
gass ki engem, hallgass ki csendesen. Te 
tudod, hogy én csak királyi kegy’ sugári- 
ból élek, hogy ezen kegynek legcsekélyebb 
szava nekünk alattvalóknak törvény; ’s az ő 
parancsa volt, hogy kezemet Lúczia kisasz- 
szonynak nyújtsam. Ha ez akaratnak nem 
engedek, haragja eltapodott, semmivé tett 
volna, ’s én tudom, Rebeka engem jobban 
szeret, mintsem azt kívánja, hogy, ha
bár ő érte i s , minden szerencsémet felál
dozzam. Én nem szeretem a’ menyasszonyt, 
kit reám toltak; hadd bírja ő kezemet, Re
beka, szívem a’ tiéd, ’s mi úgy élhetünk mint 
eddig, egészen egymáséi, ’s magunknak 
minden.“

,Bracy Rajnáid ú r , szóla közbe Rebe
ka, ajkai kimondhatatlan megvetésre vonul
ván, és szemeiből mély elkeseredés lángol
ván, Bracy Rajnáid úr, ha az urat más nyelv 
mint a’ magáé semmirekellőnek nevezé, nem

hittem Volna.— Az ég bizonyságom Rajnáid, 
hogy én téged szerettelek , neked mindent 
feláldoztam. És még is nem neked, Rajnáid; 
kit én szerettem, az nemes vala, magas szí
vű, tele őszinteséggel és becsülettel. Te 
más vagy, alávaló és gyáva, ki az árulást 
és alacsony képmutatást gúnynyal ’s meggya- 
lázással tetézed. Hagyj el engem! Menj in
nen ! Itt nem vár reád semmi férfiatlan dia
dal, én nem vagyok gyáva leány, hogy előt
ted letérdeljek, sírjak, hajamat tépjem; min
den szerelmet, mellyet egykor érzettem, le- 
lielleted élfújta; liütelen képed ki van sza- 
kasztva szívemből, én elvetem azt, úgymint 
ezen rajzolványt lábaimmal tapodom.*

Egy pillantatig remegve és zavarodottan 
álla a’ bajnok lovag a’ zsidó leányka’ fennsé- 
ges haragja előtt, de csak egy pillantatig. 
Érzéketlen szíve hamar visszanyeré nyú- 
galmát.

,,A’ mint te akarod, lady, úgy mond; mi
vel óhajtód, tehát megyek, de ne légy hirte
len; talán majd vissza hívnál még, midőn 
már késő lesz.“

Rebeka homlokára nyomá tenyerét, a’ 
nélkül hogy válaszolna. Bracy elébe álla, 
mintha még feleletet várna, midőn hirtelen 
valakinek léptei hallatának fölfelé a’ lép
csőkön.

,Egek! kiálta Rebeka, Rajnáid felé 
szökve, ezek atyám’ léptei. Rajnáid, ha 
szeretsz, ha valaha szerettél, siess, távoz
zál. Kérlek, kényszerítők eltűnt boldogsá
gunkra , mindenre a’ mi én neked egykor 
voltam, térdemen kérlek, fuss.*

Még nem végzé szavait, midőn az ajtó 
kicsapódott és belépe Benajali egy lámpával 
kezében.

„Semmi igazságtétel a’ keresztény hit
szegő ellen, mond ő, az ajtót bezárván maga 
után ; én oktalan, ki azt gondolám, hogy e’ 
kárhozatos országban útalmat talál zsi
dó, ha csak nem ön kezeivel szerzi azt.“ — 
Lámpáját az asztalra tévé; mellynek fellob
banó világa Rajnáid’ csillogó ruhájára esett.

„Hah! kiálta Benajali, mint tigris elő
re szökve, mit látok? Bracy Rajnáid! Tehát 
az ég- meghalló imádságomat! Lovag úr! iid- 
vöz légy. — Mit? te azt liivéd, minthogy én 
Izrael’ fia vagyok , neked szabad meg
vetett hajlékomba lépned gyáva éjjeli tolvaj
ként, ’s legdrágább kincsemet büntetés nél
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kül eloroznod? Te azt hiszed, kevély nor
mann , hogy neked szabadon lehet gázolnod 
egy tehetetlen férgen ; de tudd meg , hogy 
Juda’ inában halálos kígyóra akadtál. Bena- 
jah nem az az emher, ki egy nemesnek is 
tiprását tőrje, ’s neked tapasztalnod kell, hogy 
a’ zsidó atyának szíve épen olly mélyen érzi 
gyermeke’ meggyaláztatását, mint közüle- 
tek, ti keresztények, a’ legbiiszkébbik, ’s 
hogy azt épen olly súlyosan is tudja megbo- 
szúlni."

Rebeka közéjük veté magát. ,Megállj, 
kiálta, a’ nagy istenre kérlek —*

„Vissza! elfajult teremtés, vissza, mon
dom neked, kiálta Benajali, szinte magán 
kivid őrült dühében ; vissza míg el nem lök
lek előlem. Micsoda! Nem miattad kell-e— “ 

,Atyám! én tudom a’ mit mondani a- 
karsz, válaszolt Rebeka, atyját átkarolva, ő 
liiteszegett, áruló, gyermeked’ gyilkosa; de 
nekem még is férjem —“

,Hagyd őt, Rebeka, mond Rajnáid, büsz
kén föl egyenesedve, nekem nincs szükségem 
sem kérelmeidre, sem ótalmadra. Azt hi
szed, hogy Bracynak, a’ nagy oroszlánszívű’ 
barátjának van oka rettegni egy hitetlen 
zsidó ebdühös ugatásától

Szavait még ki nem mondá egészen, 
midőn Benajali’ gyilka markolatig volt 
mellébe szúrva. Rajnáid mélyen felnyögve 
esett Rebeka’ lábaihoz ’s vére felszökkent 
egész a’ leányig. Görcsös vonaglások közt 
fogú meg a’ hölgy’ ruháját, szemei bánattal 
teli merevedtek reá ’s utolsó lélekzete ezt 
sugá: .Rebeka! bocsáss „meg.'

Rebeka leborult holttestére annak, ki 
bünsúlya’ daczára is még mindig bírta szivét. 
Kezét vérző mellére nyomá, de belőle már az 
élet’ minden szikrája ki vala aluva.

„Szólj hozzám , Rajnáid, hallgass meg 
engem a’ te Rebekádat, én megbocsátok ne
ked. De szólj, csak egyetlenegy szót.“ — 
Ekkor felszökött, Benajali felé rohant, ki 
összetett kezekkel, sötét bámulásba merülve 
álla ott. „Te még itt vagy? Ember, téged 
itt ne leljenek. Fuss, fuss, mielőtt keres
nének. Kegyetlenséged’ daczára is atyám 
vagy nekem, ’s ha téged is elvesznek, mi 
marad nekem e’ földön ?“

Benajali határozatlanéi álla. ,Én nem 
hagyhatlak el téged, Rebeka.'

„Atyám, én kényszerítlek, fuss a’ vá

rosból. Senki sem fog engem bántani. Si
ess Ephraim rokonunkhoz. Nála bátorság
ban vagy, én majd követni foglak.“ — Fel- 
nyitá az ablakot; a’ hajnal pirulni kezde a’ 
láthatáron. — „Virad, ne késedelmezzél; a’ 
ló , az ő lova ott az ablak alatt á ll, — el — 
siess — szabadítsd meg magad."

.Legyen tehát a’ mint mondod. Az ég 
ótalmazzon! Ephraim a’ tengerpartnál lakik. 
Ila egyszer oda juték , küldeni fogok érted ’s 
veled együtt e’ kárhozatos országot elka- 
gyandom.'

Benajali megölelé leányát, lesiete a’ 
lépcsőkön, felült a’ szerencsétlen Rajnáid’ 
lovára, melly az alsó ablak’ vas rostélyához 
volt kötve, ’s csakhamar eltűnt.

A’ nap besütött a’ nyílt ablakon ’s ott 
leié Rebekát a’ padlaton, sápadtan, mozdu
latlanul térdelve, karjain Rajnáid’ merevedett 
fejét tartva. Az útczai csendet csakhamar 
hangos kopogás az ajtón zavará meg. A’ 
zaj csakhamar fölfelé jött a’ lépcsőkön, az 
ajtó kitaszíttatott ’s egy csapat fegyveres 
ember rohant a’ szobába. Ők Bracy apródai 
és szolgái valónak. Hosszas kimaradása ag
gódásba liozá, otthon hagyott fiatal nejét, 
míg végre nagy fáradsággal kitudá, félje’ 
biztosától, hogy az Benajali’ házához lovag
lóit. A’ szolga maga is meg vala ütközve 
ura’ kimaradásán, ’s néliányad magával el-- 
ment a’ zsidó’ magányos lakába. Rebeka 
fölveté szemeit az idegenekre’s csakhamar is
mét elfordítá sápadt arczát tőlök.

„Szent isten! kiálta az apród, az én jó 
uram!"

„Megölve ezen zsidó boszorkány által“ 
kiálta egy másik, keményen megragadva a’ 
lyánykát.

.Megállj, Hubert, mond az apród, ki 
ura’ viszonyát Benajali’ lyányával tudta, az 
lehetetlen. Szólj, lady, a’ te míved-e e’ vé
res tett ?‘

„Én Rajnáldom’ vérét ontottam volna? 
mond Rebeka felszökve; de még is — igen 
— most emlékezem ; igen, te valót mondái, 
én vagyok a’ bűnös."

,Mi szükség itt vallomásra — nincs-e kön
töse vérével befecskendezve ? el a’ hitetlen
nel törvényszék’ elébe!'

Rebeka nem szólt többé, nem álla el
lent a’ durva bánásmódnak, mellyel karjait 
megkötözék, csak egyszer tekinte még visz-
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sza, utólszor mélyen sóhajtva, Rajnait!’ holt 
testére.

Öt nap folyt el. Benajah’ leányát meg- 
vallatták, elítélték és tűzhalálra kárhozta- 
ták. A’ bírónak minden kérdésére csak ez 
egyet válaszolá: „Én egyedül vagyok bű
nös.“ Ő nem reszkete a’ haláltól; ő nem 
ohajta éln i; neki nem voltak többé remé
nyei. — A’ piaczon fel vala állítva a’ máglya 
’s a’ hely tömve kiváncsi néppel. Az oszlop 
mellett állott Rebeka, hosszú haját szél le- 
begteté, kezein vaslánczok csörögtek. Szi
dalmak és átkok hullottak re á ; minden sze
mekből öröm sugárzott a’ következni fogott 
jelenetre ; ő nem látott semmit, nem hallott 
semmit. Szótlan hagyá magát az oszlophoz 
köttetni, csak szemeit emelte föl hite’ iste
néhez ’s forró imádságba merült. A’ szövét- 
nek közelgett, föllebhent a’ száraz fa’ füstje, 
kilobbana a’ láng, köröskörül halálos csend.

Ekkor hirtelen egy kétségbeesett kiáltás 
hallatott a’ távolból. Egy lovag dühösen 
nyargal az útczán, a’ nép ijedezve fut szét 
előle. Ő Juda’ fia, Rebeka’ atyja, az öreg 
Benajah. Kezeivel inte, vadonan lebegtek 
hajfürtéi ’s hangosabban, mindig hangosab
ban riadt e’ kiáltás: „Megálljatok!“

’ A’ mén öszverogy a’ piacz’ közepén. 
Lélekszakadtan szabadítja ki magát a’ zsidó 
a’ nyeregből, és fut a’ vesztő helyhez e’ sza
vakkal: „Bocsássátok el gyermekemet — ő 
ártatlan — én vagyok Bracy’ gyilkosa!“

Késő vala minden. A’ magas szívű, sze
rencsétlen Rebeka csak egy maroknyi hamu 
volt már.

Széplány,

Ml. József* szobra.

Morvaország’ rendel a’ Brün és Rausz- 
nicz közti úthoz nem messze Szlavikovicz falu’ 
határában, azon helyen, hol 1769. II. József csá
szár — az igazságszerető, a’ jó , az elfelejthe- 
tetlen fejdelem — arra utaztában egy épen a’ 
mezőn munkáló paraszt’ kezeiből az ekeszarvat 
kivevén, maga a’ szántóföld’ hosszában egy ba
rázdát húzott, ezen tett’ emlékezetére még

1769-ben egy kőszobrot állítának, az ekét pedig 
saját teremökbe tevék le. A’ kőszobrot az idő’ 
viszontagságai megrongálák ’s már dőledezni 
kezdett; azért most ujonan az említett ország’ 
rendei a’ kőszobor’ helyébe egy vasból öntöttet 
emeltettek, mellynek három, Austria, Morva-, 
és Magyarország felé néző oldalain, három kü
lönböző felírás van; az austriain t. i. német, 
a’ morvaországin cseh, a’ magyarországin pe
dig lat in.  A’ 1 a t í n-országi útasoknak szánt 
felírást íme közöljük:

„Josephus II. Imp. Aug. agriculturae ge
neris liumani nutrici, honorem deferens hoc in 
agro sulcum duxit die XIX Augusti MDCCLXIX. 
— Memóriám principis incomparabilis Ordines 
Moraviae novo hoc monumento posteris sacram 
esse voluerunt MDCCCXXXV.“

A* római pápák.

Szent Pétertől kezdve a’ most uralkodó XVI. 
Gergelyig, 259 pápa között, római e's római biroda
lombeli volt 15'5; nápolyi származatú 16 ; toscanai 16 ; 
görög 16; franczia 15 ; velenczei 8 ; német 6 ; syriai 
6 ; genevai 5 ; spanyol 4; siciliai 4; afrikai 4; dal- 
mátországi 2; sardiniai 2 ; piemonti 2 : thraciai 
1; sabinus 1; lojharingiai 1; burgundi 1; hollan
dus 1; portugál! 1 ; angol 1 galileai 1; erctai 1; 
m a g y a r  egy sem.

G r .  M ia r a c s a y  W 'é tlo r .

G o n d o la to k .  Az emberek olly sokat beszél
nek a’ franczia forradalom ’s annak iszonyúságai ei
len , pedig Sulla Romába menetelekor egyetlenegy 
nap többet dühödött mint az egész franczia forra
dalom.

Ki rósz emberekj társaságában nem tud meg
maradni , az még keveset forgott a’ világban ; az pedig, 
ki az illyenek’ társaságát egykedvöleg nézi, vagy tán 
gyönyört is lel benne * felette sokat forgott a* világban.

Hogy egy bohó több magához hasonlót tud csi
nálni, az igen roszúl van $ de még roszabbúl, hogy 
egy gaz tíz magához hasonlót csinálhat. Legkevesebb 
maradandó proselytái vannak az észnek.

Hogy a’ kinek nincs barátja , nem is érdemel azt, 
talán csak félig igaz állítás ; de a z t, hogy a’ kinek el
lensége nincs, nem érdemel barátot, meg lehetne bi
zonyítani.

Hol a’ becsületes ember félni kezd , ott a* gaz 
azonnal felbátorodik, és viszont.

Az Athenaeum ból hetenként k é tsz e r, úgymint csütörtökön és v asárnap , jelenik meg egy egy ív ;  tá rsábó l, a’ Figyelm ezőbol, minden 
kedden egy ív . M ásodik félévi ára a ' kettőnek helyben k iho rdássa l, vagy könyvárosi ú to n , havonként szállítva 5 ft. cp. ; p o s tá n , nyom tato tt 
boríték alatt 5 f t. 48 k r. cp. —  Velinpóldányok félévenként k é t fo rin ttal drágábbak. — Helybeliek évnegyedenként is válthatnak példányt.

Síyomaiik Budán» a9 magyar királyi egyetem’ betűivel
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...................... Nőm sokaság, hanem
Lélek ’s szabad nép tesz csuda dolgokat.

E z  te tte  R om át föld* u rá y á ,
E z M arathont *$ B udavárt híressé.

B e r z s e n y i .

JL*. v a s  «hole.

V an egy nemzet Európában, melly nyelvét, 
szokásait, ’s egész nemzetiségét tekintve, 
földrészünk’ törzsnépei között talán a’ leg
régibb. Ezen nép nem számos, ’s mióta a’ 
történet róla emlékezik, mindig- a’ leghatal
masabb népektől körülvéve , mellyek hódítá
sára törekedtek, egy kis, hegyektől átszag
gatott hazára szoríttatva, máig fel tudá tar
tani ősiségét, alkotmányát, sőt némi tekin
tetben függetlenségét i s ; nyilvános például, 
mit tehet egy elszánt ’s erős akarattal egy 
czélra törekvő kis csapat a’ legnagyobb erő
szak ellen, ’s megmutatá, hogy a’nemzet, ha 
Önléte elvész, leginkább saját gyávaságá
nak és hibáinak köszönheti azt. Ezen kis 
nép ma is azon nyelven bátorítja fiait csatá
ra a’ spanyolok ellen, mellyen ezt Roma’, 
Carthago’ és Nagy Károly’ idejében tévé. 
Azok a’ világ’ birtokáért vivának , e’ kis nép 
csak a’ hódítók’ özönének szegezé magát 
ellen; azok elenyésztek a’ földről, roppant 
birodalmokban más nemzetek osztozának 
nyelveik vagy eltűntek, vagy csak iskolák

ban ’s tudósok’ szobáiban élnek, míg az ál
tatok meg nem hódítható kis nemzet, ez- 
redeken átélt nyelvét eleven ajkakon be
szélve, most is olly erőben él honi hegyei 
között, mint a’ merész Hannibal’ idejében, 
vagy midőn Roma’ hatalmának tetőpontján 
Horácz ezt mondá:

— — — „Videmus
Cantabriun indoctum iuga ferre nostra.“ 

Vagy midőn a’ rettenetes Roland, a’ lovagi- 
ság’ virága ’s csodája, nyilaik alatt elesett. 
— ’S ez az Europa’ figyelmét ma is olly nagy 
mértékben magára vonó V a s z k nemzet.

E’ nemzet két részre oszlik, a’ spanyol 
és franczia vaszkokra ; az utóbbiak, bár ibé
riai rokonikkal még most is azon egy ősi 
nyelvet beszélik , nem olly nevezetesek ’s 
nem tárták föl olly tisztán nemzetiségüket, 
számra is csekélyebbek lévén (108,000 ); ’s 
e’ mellett polgárai a’ roppant franczia biro
dalomnak, mellynek alkotmányában már rég 
minden saját törvényeik és szokásaik ele
nyésztek; könnyen képzelhető, hogy saját
ságaik’ nagy részét elveszték, míg hegye
ken túl lakó rokonaik a’ nem annyira köz
pontosított és sokkal gyengébb kormányu 
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Spanyolországban bizonyos nemzeti önéletet 
tarthattak fenn, ’s ezen tekintetből főkép 
csak a’ félszigeti vaszkok lesznek tárgyai 
a’ jelen vázolatnak.

A’ v a s z k , vagy, mint irni is szokták , 
baszk  szó, saját nyelvükön v a da t  jelent, 
’s ez a’ nemzetnek legközönségesebb neve ; 
de ők magokat E s z ku a l d u n a k  néven hív
ják, mi nyelvükön ügyes  k e zű ,  vagy szó- 
szerint fordítva, ü g y es  kézze l  bi ró em
bert tesz. Legrégibb nevök azonban Can- 
tab er,  mellyen őket a’ régi classicusok is 
említik; ezen szó’ értelme ismét saját nyel
vükön jó  énekes .

A’ vaszk nép, melly hajdan hihetőleg az 
egész félszigetet bírta, most annak igen cse
kély részére, Spanyolország’ négy legkisebb 
tartományára van szorítva , a’ gascognei ten
geröböl , a’ nyúgoti pyrenaek, Aragon, ó Ca- 
stilia és Astoria között. Ezen négy tarto
mány ismét két részre oszlik, úgymint á’ na- 
varrai királyság (fővárosa Pampelona), ’s az 
úgy nevezett baszk tartományokra: Guipoz- 
c o a , A l v a , V i s c a y a  (Biscaya); főváro
saik: San Sebastian, Vittoria,Bilbao ; nagy
ságok pedig ’s népességük’ száma következő:

négyszeg mf. lakosok’ száma.

Navarra) . . . 1 1 6 2 8 8 , 2 0 0

Guipozcoa . . 2 9 1 3 5 , 8 0 0

Alava . . . . 5 1 9 2 , 8 0 0

Viscaya . . . 6 0 1 4 4 , 9 0 0

öszvesen 256 661,700
A’ vaszkok az iberi félsziget’ őslakói

nak maradékai. Találkozónak ugyan ollya- 
nok, kik őket a’ cartliagói gyarmatok’ utó
dinak állíták ; de ez, hogy a’ többi okokat 
elhallgassuk, már csak azért sem hihető, 
mivel a’ cantaber nép még az első plioeni- 
ciai hajók’ megérkezése előtt lakú a’ félszi
getet. Nem-liáborított nyugalomban birá még 
akkor ezen nép hazáját, ’s külföldi hatalmat 
nem ismert; de nem soká Afrikában, part
jaival szemközt, emelkedék a’ hatalmas Car
thago , a’ kereskedés átcsalá a’ kivándorlóit 
tyrusiakat, kik már régi 'honokban liallák 
Spanyolország’ gazdagságát, ’s nem soká 
urai lettek e’ szép tartomány’nagy részének, 
’s Iberia’ első városai carthagoi városok vol
tak. Az ősi lakókat részint fegyver irta e l , 
részint összevegyültek iniveltebb hódítóikkal, 
’s elveszték nerazetiségöket; de legbátrabb

részük még meg nem hódított vidékekre vo
nult , kész ott véglehelletéig ótalinazni sza
badságát. Később Roma irigy leve Carhago’ 
előmenetelére, ’s hosszú háborúi: után elir- 
tá azon várost, melly kereskedéssel akará 
végrehajtani azt, mit Roma fegyverrel, — a’ 
világ’ hódítását; ’s Dido’ porba dőlt köztár
saságának öröksége Romuluséé lett. Spa
nyolország is ezen sorsra jutott, de itt Au
gustus’ ideéig küzdött Ibériában Roma; Sci- 
pio, Pompejus voltak vezérei; Julius Caesar 
végig járá a’ félszigetet. Ezen időszak’ vé
ge felé már csak a’ mostani vaszk tartomá
nyokba szorult cantaberek több századokig tö
kéletesen fenntartók függetlenségüket a’ 
föld’ leghatalmasabb népe ellen. Csak Au
gustus alatt győzetének meg , ’s Roma a’ dia
dal’ helyén egy várost építtete, ’s azt Vi- 
c t o r i á n a k  (Vittoria) nevezé. Most a’ meg- 
törhetlen nép valamennyire hódolt Roma’ 
erőszakának; de függése soha sem volt tö
kéletes és tartós, nála Roma’ szokásai soha 
sem gyökyeztek meg, ’s az örök városnak 
ott nyomára is alig leliete akadni; mi a’ 
többi hódított tartományokban egészen ellen
kező volt. Midőn a’ tiberi világbirodalom 
szétomlott, a’ félszigetet vandalok és gothok 
áraszták e l , ’s ez utóbbiak állandóvá tevék 
benne birodalmokat, ’s a’ már hegyeik közé 
szokott vaszkok nem is ügyekezének ismét 
visszafoglalni az országot, melly hajdan ö- 
seiké vala. így leiék őket a’ mórok, de 
meg nem liódíthaták, ’s csak a’ mai Navar
ra jutott birtokokba. Nagy Károly átjött a’ 
pyrenaei bérczeken ’s az Ebrún átűzé a’ sze- 
recseneket, ’s Catalunia fejedelemséget al
kotó , ’s ezzel együtt Navarrát is megszaba
dítván , saját birodalmához csatoló; de .a’ 
vaszkok ellene is olly makacsúl védék füg
getlenségüket , mint a’ hitetlen mórok ellen, 
’s egyszer Roncesvalles völgyben egész utó
seregét elírták, öcscsével, a’ híres Roland- 
dal együtt. Navarra is hamar követé a’ test
vér tartományok’ példáját , ’s már Nagy Ká
roly’ fia, jámbor Lajos, alatt elszakasztá ma
gát a’ frank birodalomtól.

Navarra akkor még nem csak a’ mosta
ni hason nevű királyságból állott, hanem ma
gába foglaló Francziaországban a’ még most 
is vaszkok által lakott földet; a’ spanyol rész 
Fel-, a’ franczia pedig Al-Navarra nevet vi
selt. Az ország független lévén Nagy Ká-
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roly’ székétől, Arista Irigo, bigorei grófot 
választá királyának. Navarra több hadakba 
vegyült szomszédaival, de mindig független 
maradt, ’H első királyi családja kihalván, 
rendben, többnyire rokonság’ joga szerint, 
a’ Champagne, Capet, Evreux, Aragon,Foix 
és Albret házak jutának kormányára, az u- 
tóbbi alatt Ferdinand és Isabella, Castilia’és 
Aragon’ fejedelmei, ’s a’ kis királyságon ki- 
vűl egész Spanyolország’ urai, 1512-ben el
foglalók felső Navarrát. Ez időtől fogva a’ 
navarrai királyság csak a’ Francziaországban 
fekvő kisebb részből állott, egész Henrikig, 
ki IV. Henrik név alatt franczia királylyá lé
vén, ősi országát al-Navarrát Francziaor- 
szággal egyesíté, mellyhez ma is tartozik. 
A’ spanyol Navarra, mint a’ birodalom’ töb
bi részei, saját törvényei szerint ’s alkirá- 
lyok által konnányoztaték, csupán — elég 
furcsán — azt köté ki magának a’ nemzet, 
hogy alkirálylyá ne legyen navarrai szüle
tésű.!

Alava, Viscaya és Guipozcoa majd nem 
a’ XIV. század’ végéig tökéletes független
ségben éltek, ’s bár a’ Haro, Lara, és La 
Cerda családok fejedelemkedtek rajtok, kor
mányok mégis inkább köztársasági mint mo
narchiái alakú volt. 137G-ban II. Henrik Ca
stilia’ királya , előbb trastamarai lierczeg, 
birodalmához csatolá a’ három tartományt, 
mit az alenQoni lierczeg, Maria de La Cerda’ 
anyjáról, a’ Larák’ örökösének is férje, Iná
ban ellenzett. Azóta a’ vaszk föld egészítő 
része a’ spanyol birodalomnak, ’s azon or
szág’ viszontagságaiban részt vett, ’s csak 
korunkban is Napoleon’ seregei ellen a’ két 
Mina, Jaureguy ’s mások’ vezérlete alatt, 
őseihez méltólag harczolt.

Bár azonban a’ vaszk tartományok meg- 
ismerék a’ spanyol király’ felsőbbségét, még 
is majd nem tökéletes függetlenségben éltek 
kormányától, saját szabadalmaik’, mellyek 
nálok fueros  nevet viselnek, ótalma alatt. 
’S katonai parancsnokait kivevén, alig vala 
a’ királynak tisztje birodalma’ ezen részében. 
Minden királynak hittel kelle fogadni alkot
mányok’ megtartását, mi Viscayaban Guer
nica mellett, a’ szabad ég ’s egy régi tölgy 
alatt történt, hol ezen tartomány gyűléseit 
is emlékezet óta tartá. Minden tartományt 
egy a’ nép által választott j u n t a  (küldött
ség ) kormányozá; ettől függe minden, mi

a’ népigazgatáshoz, közrendhez, igaságszol- 
gáltatáshoz, szóval, a’ kormányhoz tartozik, 
ez volt a’ végrehajtó hatalom; törvényes és 
nagyobb érdekű tárgyak köz népgyiiléseken 
végeztettek el, mellyeken többnyire minden 
családatya megjelenlieték. Adót és ujonczo- 
kat a’ királynak csupán ezen gyűlések ad
hattak, ’s még pedig mind számra, mind 
más körülményekre nézve egészen saját tet
szésük szerint. E’ felett, mi anyagilag leg
nagyobb hasznokra vált, a’ külföldiekkel, 
ellenkezőleg Spanyolország’ kemény keres
kedési tilalom alatt szenvedő részeivel, tö
kéletesen szabad vala kereskedésök szára
zon és vízen. Minek azonban az lön követ
kezése , hogy a’ spanyol kormány a’ vaszk 
tartományokat is külföldnek vévé, ’s míg ha
táraik Francziaország felé, ’s tengerpartjaik 
egészen szabadok valának, őket a’ rokon 
spanyol tartományoktól egy vámvonal zárá 
e l, mi azonban nem igen, gátolliatá a’ me
rész vaszkok’ nyereség-vágyát, mert titkon 
majdnem olly sikerrel űzék -a’ kereskedést, 
mint űzték volna szabadon,’s a’ nemzet’ egy 
nagy része vakmerő dugárusokká vált.

Ezen állapot azonban csak addig ma- 
radliata , míg Spanyolországban a’ tartomá
nyi törvény ’s a’ tartományi kormány fennál
lott; de megjelent az 1812-diki c ad i x i  con- 
s t i t u t i o ,  melly a’ birodalomnak egy tör
vényt , egy alakot ada, ’s míg a’ többi tar
tományok ezt nyereségnek tekinték, a’ vasz
kok , kik általa valamit szabadalmaikból ’s 
kivált az anyagilag olly hasznos szabad ke
reskedést elveszték, ellenségei levének az 
új törvénynek; de csak a’ nép’ tömege, melly 
javát csak máig látja át ’s továbbra nem 
gondol; míg a’ nagyok, kik jövendőben a’ 
constitutióból hárulandó hasznokat átnézték, 
ennek liö barátjaik lettek , mint Mina, Jau
reguy’s mások. Ezért akada Ferdinand, ez
ért az apostolicusok, midőn a’ constitutiót 
megdönték, olly hív követőkre a’ vaszkok- 
ban; ezért valának ők 1820—1823 a’ hit’ se
regének bajnokai. ’S ezért küzdenek ők most 
olly makacsul Isabella királyné ellen Don 
Carlos’ zászlóinál, ki ha győzne, a’ régi kor
mányt ’s vele a’ régi tartományi törvényeket 
’s így a’ vaszkok’ szabadalmait és fuerosait 
ismét virulásba hozná.

(F o ly ta tása a* jövő szám ban.) D á i t t O f á i »
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N É PD A L O K .

I.
KI vagyok én , mi a’ nevem,
Ne kérdezd, csak jöszte velem, 
Én szerelem’ fia vagyok,
Szép leányért élek halok.
Midőn ölben viselt anyám. 
Gyakran mondta: „Édes babám ! “ 
Most magam is dajka vagyok, 
Mert van babám kisebb nagyobb.
Szeretem én a’ kis babát,
Mint angyal a’ liliom-szált,
De még jobban, lia nagyra nőtt, 
Mint méh* a’ virágos mezőt.

II.
Falu hosszat és széliében 
Járok kelek közép délben,
De sem innen, sem amonnan 
Lányt nem látok a’ faluban.
Ha elbújtak, isten neki!
Jő lielyettök más valaki,
Kökény szemű szép menyecske, 
Fürge, mint a’ parti fecske.
A’ menyecske nyíló virág.
Csak ő tudja mi e’ világ,
’S arany minden gondolatja.
Ha angyalát karolhatja.

Ssilágg.

.Is elhagyott kastély.

A’ Loire’ partjain, csak néhány száz lé
pésnyi távolságraVendome városkától, emel
kedik roppant oszlopival ’s magas födelével 
egy időviliarok ’s fergeteg által rombolt ré
gi magányos kastély. Azon tér, melly a’ 
folyamig terjed, ’s egykor mosolygó kert va- 
la , most gondviselő kéz nélkül, bús ridegen 
’s elhagyatva fekszik; a’ fák, mellyek a’ 
kertész’ ollója által idomítva, azelőtt kelle
mes sorokat képezének, most ágaikat vad 
rendetlenségben nyújtják ki ’s kuszáltan ag
gatják össze. Ott, hol ezelőtt színgazdag

virágok illatoztak, most csak vadparéj ’s 
gyomfűvek’ buja termése látszik, ’s a’ tíz év 
óta minden ápolás nélkül veszteglő gyümölcs
fák az előtt termékeny ágaikat most szomo
rún horgasztják le , ’s csak parányi, silány 
gyümölcsöt adnak. — Ha a’ vándor a’ hegy' 
tetejéről, mellynek meredek lejtőjén még ma 
is láthatni a’ vendomei herczegek’ várának 
romjait, azon díszevesztett puszta laktérre 
néz a lá , önkényt támad benne azon meggyő
ződés, hogy itt korábbi időkben egy ó-ki
rálysági nemes ember lakott, ki gyümölcsös 
kertéinek ’s viráginak gondos dajkálásában 
tölté napjait. Láthatni még egy pavilion’ ma- 
radványit is , gyep-pamlagokat ’s középen 
korhadt, szúette asztalkát. — A’ kastély ma
ga teljes pusztulásnak indult; a’ behúzott 
ablakdeszkák minden levegőt elzárnak a’ sö
té t, laktalan termektől; az épület’ külsején 
pedig az ősz’nedvessége, a’ tél’ hava ’s nyár’ 
aszálya gyakorlák hatalmokat. Az ajtók so
ha sem nyittatnak meg, ’s a’ fő bejáráshoz 
vezető hágcsókat moh és buja gyomnövény 
borítja. Ezen puszta helyen mély halotti 
csend uralkodik; egyetlen élethang nappal 
a’ madarak’ csevegése, mellyek az ablakívek 
alatt fészkeiket rakák, ’s itt legnagyobb bá
torságban lenge éltöket élvezik; ’s estve né
ha néha egy bagolynak rekedt huhogása, 
mellyel jelenti, hogy e’ lakatlan kastélyt bir
tokába vette; ugyanekkor a’ denevér i s , mint 
e’ hely’ vészhozó szelleme, mozgatja barna 
szárnyait a’ borostyán’ fodrai közt, mellyek 
a’ falakon magasan folynak fel. E’ kietlen 
puszta ház körül semmi jele az életnek ’s 
életvidámságnak ; minden búskomoly, puszta 
és hallgatag. Úgy tetszik, mintha egy lát
hatatlan kéz mindenütt e’ szót „titok“ irta 
volna fel. — Ezen romnak indult kastély az
előtt La grande Brétéche nevet viselt; törté
netét csak kevesen ismerik, ’s ezen kevesek 
borzadnak mélyebben nyomúlni ez épület’ sö
tét titkaiba. — íme közöljük, mit róla kinyo
mozhattunk.

*  *  "

1816-dik évben, egy hideg, sötét őszi 
estvén, midőn Vendome város’ jegyzője már 
lefeküdni készült, robogva érkezett házajta
jához egy kocsi, azon útasítással, hogy ha
ladék nélkül üljön fel ’s jőjön deMerset gróf
néhoz, La grande Brétéclie-be. Legkisebb 
remény sem vala, hogy a’ grófné a’ követ
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kező reggelt megélje; gyóntató atyja’ ke
zeiből már az utolsó kenetet is fölvette. Hí
re szárnyalt, hogy a’ grófné az utólsó hat 
hónap alatt a’ legcsodálatosabb viszonyban 
élt férjével, ők senkit sem bocsátának ma
gokhoz; a’ grófné a’ kastély’ egyik, a’ gróf 
pedig másik szárnyát birá kizárólag laká
sul. De jóval előbb, mint a’vendomei jegy
ző a’ grófné halálos ágyálioz hívatott, a’ 
gróf hirtelen elhagyá kastélyát ’s Parisba 
költözött, hol, mint mondják, rövid kicsa
pongó élet után meghalt. A’ grófné még 
azon nap, mellyen férje eltávozott, majd az 
egész kastélyt kitirítteté, minden szobabú
tort, szőnyeget, képeket részint tűzre há
nyatott, részint széttöretett ; ’s e’ pilla
nattól fogva csak akkor hagyta el még szo
bája’ küszöbét, ha szent misét hallgatni ment 
a’ szomszéd templomba. Mindazokat, kiket 
szíves részvét, vagy kíváncsiság az úri haj
lékhoz vezetett, eltiltá magától, ’s ajtaját 
csak gyóntató - atyjának nyittatá meg, kinek 
látogatásai gyakoriak ’s mindig hosszan
tartók valának. Yendoine városkában a’ la
kosok suttogni kezdék, hogy a’ grófné’ kül
seje is rendkívül megváltozott; de a’ sűrű 
fekete fátyol, melly templomlátogaíásikor ar- 
czát fődé, nem engede senkit meggyőződni, 
valljon alapos-e ezen állítás.

Mint Vendome város’ egyik leggazda
gabb liajadona , ifjúság’ és szépség’ teljes 
virágában tündérkedve, lett ő Merset gróf’ 
nejévé. A’ világ folyvást úgy beszélt rótok, 
mint igen boldog házaspárról, jóllehet néha- 
néha azon megjegyzés is csúszott közbe, 
hogy a’ gróf igen hajlandó a’ nőféltésre. De 
bár mikép volt is , elég az , hogy bizonyost 
e’ tárgyban senki sem mondhatott, ’s a’ sze- 
retetre méltó, kellemteljes grófné minden szí
vet magához liúdíta. A’ hirtelen változás, 
melly az utóbbi időben vele történt, külön
féle véleményt szült annak okaira nézve; 
voltak emberek, kik e’ változást elmehábo- 
rodásnak is tulajdoníták.

A’ grófné most halálos ágyán feküdt, 
mielőtt valaki tudta volna , hogy beteg; min
den orvosi segélyt visszaútasított, talán mi
vel ő maga is állapolját gyúgyítliatlannak 
tartá.

Már közel vala éjfél, midőn a’ jegyző 
La grande Brétécliébe érkezett ’s a’ magas 
sötét hágcsókon föllépett. Miután egy sor

térés és üres szobán végig ment — mellyek- 
ben egyetlenegy darab bútorra sem lehetett 
akadni, úgy hogy azok egészen laktalanok- 
nak látszának, ’s a’ bennük uralkodó pusz
taság ’s halotti csönd által a’ szívet rezzen
ték — jött a’ jegyző végre azon terembe, 
hol a’ grófné nyugovék ; de ágyának gazdag 
atlasz-függönyei olly mély árnyékot vetének, 
hogy a’ feküvő beteget alig leliete kiösmer- 
ni. Azonban egy sugár, mellyet az ágyhoz 
közel egy, asztalkán, elefántcsont feszület 
mellett álló lámpa terjeszte, megvilágítá a’ 
fejér vánkost, mellyen a’ grófné lialovány 
arcza nyugszik vala. A’ terem’ egyéb búto
ra egy nyoszolyából állott a’ hű komorna’ 
számára, ’s néhány székből. Ámbár igen hi
deg ’s viharos éj volt, tűz még sem égett a’ 
kandallóban ; ezenfölül a’feketén behúzott fa
lak még tetemesen nevelék a’ jelenet’ bor- 
zasztóságát.

Midőn a’ jegyző az ágyhoz közeledék, 
visszadöbbent ama’ kisértetes alaktól, mely- 
lyel most szemei találkoztak. A’ grófné, 
vánkosok által támogatva, csaknem ülve fe
küdt ágyában; nagy, merevült, mozdulatlan 
szeme már nem e’ földi világhoz látszék tar
tozni ; arcza lialovány vala mint a’ halotté ; 
szép fekete haja már ősz szálakkal volt ke
verve , bár élete még alig számlált liarmincz 
nyarat; kezei szárazok ’s gyermekparányiak. 
Arczvonalmiban még az egykori szépség’ nyo
mai mutatkoztak; de nehéz vala o’ondolni 
azon lehetőséget, hogy illy szörnyen össze
dúlt testben még lélek lakik.

A’ jegyző, hivatalos életében már sok 
haldoklónál volt jelen, de-még egynek álla
podja sem szült, vegyülve a’ hátrahagyottak’ 
jajveszéklésivel, lelkére olly irtóztató benyo
mást , mint most e’ halálsárga grófné’ tekin
tete. Minden, mi őt környezé, a’ halál’ je
lenetét képezte; a’ legparányibb nesz sem 
zavarta meg a’ hely’ borzadalmas csöndét; 
még a’haldoklónak lélekzését sem leliete ész
revenni. Végre a’ merevült szem mozogni 
kezdett; a’ hölgy próbálta jobb kezét emel
ni , de erőtlenül esett az a’ párnára vissza; 
szólni akart, de ajkai eleinte megtagadók 
az engedelmességet ; végre minden erejét 
összesítve, imezt mondá: „Én már igen so
káig várakozom önre ; üljön ide ágyam mel
lé, ’s hallgasson meg, — de ne szakaszszon 
félbe . . . .“
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Itt újal)1) erőlködés után., egyszersmind 
szembetűnő nagy fáradsággal, vánkosa alól 
egy lepecsételt irományt húzott elő: „Én itt
—  átadom önnek —  végső__akaratomat “
imezt rebegé.— De alig- lebbentek el ajkain 
e’ csak félig’ érthetett szók, ’s ím tetemeit 
görcsös rángatódás kapa meg-, kezével se
besen nyúlt a’ feszület után — ’s meg-halt.

Midőn a’ lepöcsételt irományt felnyiták, 
tartalmából azviláglott ki, hogyMerset gróf
né a’ vehdomei jegyzőt végrendelete’ végre
hajtójává nevezte, ’s hogy tetemes vagyo
nát, igen csekély kivétellel, a’ vendome-vá- 
rosi kórháznak hagyta. Rendelkezései, mely- 
lyek a’ kastélyt tárgyazák , igen különösek 
valának, ’s a’ népet közös álmélatra ger
jesztők. Ő akará, hogy a’ kastély, minden 
hozzátartozóval, halála’ napjától kezdve 50 
évig ugyanazon állapotban maradjon, melly- 
ben elhunytakor találtatott. Minden terem 
zárva tartassák, ’s azokba bánni űrügy alatt 
valakinek lépni szabad ne legyen. Valamint 
a’ ház’ belső térén, úgy a’ kertekben se tör
ténjék legkisebb javítás, hanem 50 év’lefoly- 
tában minden pusztuljon el, ’s az idő’ vas 
foga emészsze meg. — Ha a’ kitűzött idő’ Ie- 
folytáig a’ rendelkező grófné’ akaratja luí 
pontossággal teljesíttetik, akkor az egész 
birtok, jogszerű tulajdon gyanánt, illesse a’ 
jegyzőt vagy annak örököseit; ha pedig a’ 
végrendelet legparányibb részben is megsér
tetnék : akkor a’kastély mindennel, mi hozzá 
tartozik, szálljon a’ grófné’ legközelebbi vét
ségére.

* *
Sok év sűlyedt az enyészet’ tengerébe, 

’s hanyatlott velők az érdek is , inellyet kez
detkor a’ grófné’ csodálatos végrendelete 
szült. Azonban később némi körülmény for
dult elő, melly midőn a’ megholt grófné’ ti
tokteli története fölött világot gynjta, egy
szersmind iránta a’ kíváncsiságot újólag fel- 
ébreszté. Egy szerzetes a’ szomszéd kolos
torból bizonyos Leb as R o z á l i a  nevű hal
dokló némberhez hívatott, hogy öt gyóntas
sa meg. Ezen alkalomkor a’ beteg nő egy 
borzasztó titkot közlött vele, mellyet ez föl
jegyzett. A’szerzetes kévfeddÖ múlva meg- 
lialálozván, e’ jegyzéket több irományai közt 
megtalálták. Abból következő dqjgok világ- 
lanak k i:

A’ grófné, halála előtt mintegy hat hó

nappal igen roszúl érzé magát, ’s a’ kastély
nak férje’ lakosztályától távolabb fekvő ré
szébe költözött által. Hálóterme a’ folyam
ra nyílt ’s voltak toló-ablakai, mellyeken ál
tal a’ Loire felé lehete nézni. E’ teremben 
volt egy üvegajtóval ellátott alcove, melly 
imádsághelyül szolgált; ezen alcove a’ vas
tag falba _ vala építve ’s négyszögben csak 
négy lábnyi térés. — A’ gróf egykor a’ club
ból, hol estvéit rendszerint újságolvasással, 
vagy politicai beszélgetésekkel tölté, két órá
val később tért haza, mint máskor. Az ide
gen hadseregeknek Francziaországba törése 
volt ekkor a’ beszélgetés’ tárgya; mire az 
ezáltal már felingerült gróf a’ billard-asztal- 
lioz lépett ’s ugyan itt tetemes mennyiségű 
pénzt vesztett el. Hazajövetkor szokása volt 
Rozáliától, nője’ meghitt komornájától, kér
dezni : alszik-e már a’ grófné; ’s ha a’ ko- 
morna igennel felelt, akkor a’ gróf egyene
sen lakszobájába vonult vissza; de most egy
szer, minden kérdés nélkül, nője’ termébe 
ment, hogy játékban szenvedett veszteségét 
neki elbeszélje. A’ gróf’ ismeretes léptei a’ 
csarnokban viszliangzának, ’s ő ugyanazon 
pillanatban, midőn nője’ hálóterméhez érkez
ve, kezét az ajtókilincsre tette, hallá, hogy 
az .alcove’ kis ajtaja hirtelen becsapódott; 
’s midőn tüstént reá a’ terembe lépett, a’ 
grófnőt a’ kandalló előtt szemlélte, mellyben 
a’ széntűznek még utolsó szikrái pislogtál» 
A’ gróf egy pillanatig ugyan kész volt hin
ni , hogy az alcove’ ajtaját talán Rozália csap
ta be, de az alcoveból másfelé nem nyílt ki
járás , ’s így lelkét egyszerre nehéz gyanú 
lepé meg, mellyet legyőzni nem vala képes. 
Ő nejének erősen szemébe nézett, ’s úgy lát
szott, mintha neje aggódva ügyekeznék kém
lő pillanatit kikerülni. — „Te ma igen késő 
órában jösz!“ szólalt meg a’grófné; de szó
zatában némi reszketést lehetett észrevenni.

A’ gróf nem felelt; ’s íme, hogy fekete 
gyanúja még öregbedjék, ugyanezen pillanat
ban a’ terembe lépett Rozália. A’ gróf ke
resztbe veté karjait ’s némán járdáit a’ te
remben fel ’s alá.

„Te beteg vagy, nemde ? vagy talán va
lami rósz hírt hozasz nekem?“ kérdé rövid 
szünet után, szelíd hangon a’ grófné,mi köz
ben a’ komorna őt vetkőztetni készült. — A’ 
gróf folyvást hallgatott. — „Te nyugalomra 
mehetsz“ ; szólt a’ grófné kis szünet múlva,
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komornájálioz fordulva; mert látta, hogy fér
jének ránczokba húzódott homloka valami 
rendkívülit jelent, ’s így a’ ránézve talán 
kedvetlent tanú nélkül akará hallani.

Mihelyt Rozália a’ teremhői kiment, vagy 
legalább színleg eltávozott (mert ő csakugyan 
az ajtónál figyelt), Merset gróf azonnal ne
jéhez lépett, ’s liidegvérüséget szinlő han
gon, mellynek reszketegsége azonban eláru- 
lá kehle’ tüzes lázadását, imígy szólt: ,Ott 
azon alcovehan valaki rejtve van.‘

A’ grófné nyugalmasan sőt büszkén pil
lantott férjére, ’s mondá: „Nincs, uram!“ 

Ezen „nincs“ keresztül metszé a’ gróf 
szivét; mert ő annak hitelt nem adhatott, ’s 
neje még sem látszott soha ártatlanabbnak, 
mint épen ezen pillanatban. — Már néhány 
lépést tőn az alcove felé, hogy annak ajta
ját felnyissa ’s a’ dologról magának bizo
nyosságot szerezzen ; de ekkor hirtelen 
megragadta karját a’ grófné ’s visszatartóz
tatta. Ő néhány pillanatig a’ legmélyebb áb
rándozás’ jeleivel tekintett férjére, ’s azután 
olly hangon, melly indulathevét nyilvánítá, 
imígy szólt: „Gondolja meg, uram, jól, hogy 
mit cselekszik; ha ön ott senkit sem talál, 
úgy köztünk mindennek vége szakadt! Min
dennek ! — értsen meg engem — és örökre ! “ 

A’ grófné’ beszéde és egész viselete a’ 
jelen pillanatban olly fönséges és tiszteletre 
késztő volt, hogy a’ gróf ingadozott szándé
kában. ,Nem, Josephina, — megszólalt hu
zamos szünet után — én azon ajtót nem nyi
tom meg; bár miről győződném is meg, mi 
el volnánk egymástól választva. De hallgass 
meg engem. Én ismerem szíved’ tisztaságát, 
ismerem női erényes életedet ! Én tudom, 
hogy lelkedet halálos vétekkel nem fognád 
terhelni...* A’ grófné vadultan mereszté rá 
szemeit. ,Imhol áll feszületed — folytatá a’ 
gróf— vedd kezedbe, ’s eskügyél nekem a’ 
megfeszített isten’ képére, hogy itt ben sen
ki sincs elrejtve — ’s én hiszek szavadnak.* 

A’ grófné vévé a’ feszületet, ’s halkan 
mormogá: „Esküszöm ! “

,Föntebb, föntebb hangon! — mond a’ 
gróf — ismeteld e’ szókat: Esküszöm a’ meg
váltó istenre, hogy amaz alcovehan senki 
sincs elrejtve.*

És a’ grófné ismételé az eskü’ szavait, 
szembetűnő küzdéssel.

,Most jól van!* mondá Merset gróf hi

degen ; ’s midőn a’ keresztet élénkebben vizs- 
gálgatná, mellyet a’ grófné csak imént tett 
le kezéből, ’s melly elefántcsontból ’s ezüst
ből művészileg volt készítve, imezt tévé hoz
zá : ,Én e’ keresztet soha sem láttam nálad; 
’s nem emlékezem, hogy az a’ tiéd volt.“ 

„Én azt Duvisier ékszer-árúsnál vásár- 
lottam — válaszolt a’ grófné — ő pedig egy 
spanyol hadifogolytól vette.“

,Úgy-e ? * viszonzá a’ gróf; ’s miután a’ 
keresztet ismét helyére akasztá, meghúzta 
a’ csengetyűt. Rozália belépett. Merset úr 
eleibe ment ’s őt egy ablakszögbe vezette. 
,Tudom — szólt susogva hozzá — hogy csak 
szegénység gátolja egybekelésed’ Fiilöppel; 
te kinyilatkoztatod, hogy addig nem lészesz 
nejévé, míg kőmives-legény marad, ’s módot 
nem talál mesterré lehetni. Most érts meg 
engem: keresd fel öt, bírd rá, hogy jőjön 
ide a’ szükséges kömives szerszámokkal, ’s 
tegye meg a’ mit neki parancsolni fogok, ’s 
szerencsétek meg van alapítva. De minde
nek előtt nyelvedet kötve tartsd, különben.. .* 
’S itt homloka fenyegetődve sötétült el.

Rozália már kész volt a’ szobát elhagy
ni , de ugyan ekkor a’ gróf hirtelen mondá: 
.Megállj! ihol van főkulcsom.* És dörgő szó
zattal , melly a’ folyosón végig hangzott, ki- 
áltá: ,Louis ! Louis!* A’ meghitt komornok 
sietve termett elő. ,Ti mindnyájan lefeküsz- 
tök ! * folytatá a’ gróf ugyanazon parancsoló 
hangon, ’s a’ komornokot magához intvén, 
imezt súgta halkan fülébe: ,Ha minden al
szik — liallod-e, ha alszik, — add tudtomra! * 

A’ gróf mind ezen rendkívüli intézkedés 
alatt egy pillanatig sem veszté el szeme elől 
nejét; ’s miután parancsait kiosztotta, ismét 
hozzá járult.

Midőn Rozália ismét a’ terembe lépett, 
a’ grófi házaspárt egymással nyugalmas be
szélgetésben találta.

jFülöp már itt van, nagyságos uram!* 
jelenté a’ komorna.

„Jőjön be! “ parancsolá a’ gróf. ’S a’ 
grófné arcza elhalaványodott, midőn a’ kő- 
mivest megpillantá.

„FUlöp! — megszólalt a’ gróf — te alant 
az udvarban fogsz anyagot találni, hogy azon 
alcove’ ajtaját berakhasd. — ’S itt Fiilöpöt és 
Rozáliát félrehúzva, még ezt tévé hozzá: — 
Ti ezen éjjel itt maradtok; holnap pedig út
levelet kaptok tőlem, ’s azonnal egy más
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idegen tájra költöztök, mellyet majd holnap 
közelebbről fog-ok veletek tudatni. Én adok 
nektek 6000 frankot az ú tra , oily föltétel a- 
latt, hogy tíz évig távol maradjatok. Leg
először is elmentek Párisba, hol engem be 
fogtok várni, ott nektek hasonló summát biz
tosítok, mellyet a’ tíz év’ lefolyta után, 
ha t. i. föltételimnek pontosan megfeleltek, 
egyszerre kézhez vehettek. Bár mit kíván
nék is ezen éjjel tőletek, annak örökre ti
toknak kell maradni.“

E’ pillanatban a’ grófné magához szólí
tó Rozáliát; a’ gróf azalatt a’ teremben fel- 
alá járt, a’ három jelenlévőt éles szemmel 
tartá, a’ nélkül, hogy valakivel szóljon. Fü- 
löp azalatt megtevé az ajtó-berakáshoz szük
séges előkészületeit, mi is némizajt okozott; 
’s míg a’ gróf a’ terem’ másik végében jár
dáit , a’ grófné élt az alkalommal, ’s komor- 
nájának sietve ímezt súgta fülébe: „Ezer 
frankot nyersz tőlem évenként, ha gondod 
lesz, hogy ama’ kabinet’ falában parányi hé
zag marad.“ És midőn a’ gróf ismét köze
lebb jött, a’ grófné szinleg nyugalmas han
gon mondá a’ komornának: „Menj, Rozália , 
menj, -és segíts Fülöpnek.“ Ez utóbbi már 
munkáját el is kezdette.

A’ gróf és grófné mindketten mély hall
gatásban veszteglének, míg az ajtónyilás be
falaztatok. Midőn a’ munka már félig meg 
volt téve, ’s a’ gróf félre fordult, a’ ravasz 
Fülöp használó e’pillantaínyi alkalmat, hogy 
az iiveg-ajtón egy táblát, mintegy történet
ből bezúzzon. A’ grófné ez által bizonyossá 
téteték, hogy Rozália végrehajtotta, a’ mi
vel megbízva volt; a’ komorna élesen bete
kintett a’ tört üvegen által, ’s ő, valamint 
a’ kőmiveslegény is , egy férfiúnak lialovány 
szép arczát pillantó meg, mellynek vonal
údból bátorság ’s önmegadás nyilatkozott; a’ 
gróf most nejének ismét hátat fordíta, ’s ez 
villámsebesen a’ fogoly felé egy pillanatot 
vetett, melly neki azt látszék mondani: ,még 
van remény ! ‘ á l t

Már reggeli négy ata >;olt, midőn a’ 
kőmives bevégzé munkáját. Fülöp ékkor Lou
is’ felvigyázatára bízatott,’s a’ gróf egy szék
be veté magát, mellyen, mint látszék, elszen- 
derült; nője pedig ágyába tért.

Midőn a’ gróf néhány óra múlva feléb
redt, vévé kalapját ’s a’feszületet, ’s kiment

a’ teremből. A’ reménynek egy sugára kelt 
a’ grófné’ lelkében, ő bizonyosan az ékszer- 
árúshoz megy, gondoló magában,’s nem egy 
hamar tér vissza.

A’ gróf alig távozott el a’ teremből, ’s 
ím a’ grófné legnagyobb erőszakkal rángatá 
a’ csengetyíít, ’s kimondhatatlan aggodalom 
közt kiáltozott a’ sietve érkező komorna felé: 
„Dologra! az isten’ szerelméért, dologra!“ 
És mintegy elmebódultan ragadott meg egy 
vasrudat, mellyet komornája előczipelt, ’s 
kétségbeeséstől kölcsönözött erővel kezdé a’ 
még nedves falművet áttörni. Egy szózat 
kelőiről, mellynek hangját csak alig hallha
tó, készté erőlködéseit kettőztetni. A’ fal
nak egy része már engedett az ütéseknek, 
’s dühültségig feszített erővel akaró épen a’ 
rombolást bevégezni, midőn háta megett hir
telen zajt ha ll; itt visszafordul ’s férjét pil
lantja meg, ki halálhalványon és fenyege- 
tődve állott előtte. A’ nő nem kiáltott, nem 
beszélt, hanem eszmélet nélkül omlott a’ 
földre.

„Vidd asszonyodat ágyára!“ parancsoló 
a’ gróf jéghidegen. — Nője belekerült a’ hál- 
lóba, mellyet vetett neki. Ő az ékszerárust 
levélben látta meg magához; és ez most 
ugyanazon pillanatban jelent meg, midőn a’ 
grófné ájultéból föleszmélt.

„Duvisier ú r, igaz-e, hogy ön e’ feszüle
tet egy spanyol hadifogolytól vette?“ kérdé 
a’ gróf.

, Nem, nagyságos uram — válaszolt az 
ékszerárús, miután azt megnézegette, — én 
e’ keresztet még soha sem láttam.*

„Jól van, köszönöm!“ viszonzá a’ gróf; 
és miután az ékszerárús eltávozott, paran
csoló Louisnak, legyen gondja, hogy ezentúl 
az étkek nője’ hálótermében adassanak fel, 
mind délkor, mind estve. ,,A’ grófné beteg — 
mondá — én nem hagyom el, míg fel nem 
gyógyul.“

És a’ gróf tizennégy nap veszteglett a’ 
teremben, nőjét folyvást szemmel tartva. Az 
első hat nap alatt a’ befalazott kabinetben 
néhanéha kis zörej hallatszék, melly a’ vét
kes nő’ szivét iszonynyal tölté el. Végre meg
ragadta őt a’ kétségbeesés, férje’ lábaihoz 
omlott, görcsösen átkaroló térdeit, vallomást 
akart tenni súlyos vétkéről, ’s a’ befalazott 
férfi’ életéért esedezni ; de a’ gróf eltaszítá 
őt, mondván: „Te itt e’ feszületre esküdtél; 
ama’ kabinetben senki sincs.“

N ém etből. —

Xj o in útik Budán» a’ magyar királyi egyetem* betűivel
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Soha fényedben enyészet 
N in cs , öli dicsd szép term észet.

#»í> János,

uí* tapintó érzete.

A z  érzékekrőli tanitraányban prof. Weber’ 
véleménye szerint az élet-, lélek és termé
szettudósok’ vizsgálatai egykor össze fognak 
ütközni; mertlia, úgymond, a’ természeterő
ket kellőleg meghatároztuk is, és a’ törvé
nyeket , mellyek szerint azok mívelnek, fel
fedeztük is , felette szükséges leend tudni, 
hogy a’ természetben lielyt-lelő mozgások, 

« miként munkálnak a’ mi érzékmíveinkre, ’s
miként szülik bennünk az előterjesztéseket 
(Vorstellung) a’világbani jelenségekről. Mint
hogy a’ tapintó-érzék’ életműve szerfölötti ki
terjedésű, ’s tömérdek próbatéteket enged 
magán ártalom nélkül végbevinni, ezen érzék 
jelesül ajánlkozik annak kieszközlésére, mi
módon jutunk mi az előterjesztésekhez, inely- 
lyeket neki köszönünk. Sokat, mit így a’ 
tapintó-érzéknél találunk, nagy hihetőséggel 
lehet más érzékekre is alkalmazni.

Ha valámelly embernek hátát két helyen 
érintjük egyszerre, például, a’ czirkaloin’ két 
egymástól eltávolított ágainak hegyeivel, 
ezek ha szinte 1—1 %" állnának is egymás
tól, igen közel fognak egymáshoz tetszeni.

A’ bőrnek némelly helyein , például, a’ czomb- 
nak vagy’ fölkarnak közepén, az egymástól 
elálló czirkalomhegyek egyetlen érintésnek 
érzését fogják okozni, ha t. i. úgy tartatik a’ 
czirkalom, hogy egy vonal feküdjék a’ czomb 
vagy kar’ hosszában, melly által mind a’ két 
hegyet összekötve gondolhatjuk. Ez az eset 
fordul elő a’ bőrnek azon helyein is , mellye- 
ket jól láthatunk, csakhogy midőn érinte
tünk , oda ne tekintsünk. Minél idegdúsabb 
és azért erősebben érző a’ bőrnek valamelly 
része, annál nyilvánosban és igazabban vesz- 
szük a’ két érintett helyek’ távolságát észre; 
minél kevesebb ellenben az idegek’ száma és 
nagysága, mellyekkel a’ bőrnek bizonyos 
része bír: annál kisebb az azok közti tér, ’s 
annál inkább egy pontba foly össze mind a’ 
két benyomás. De még akkor i s , ha mind 
a’ két benyomás valóban egy pontba kezd ösz- 
szefolyni ’s mint egyetlen benyomás éreztetni, 
ha ezen összefolyás még nem tökéletes, va
lami különbséget veszünk észre, méllyből a’ 
czirkalomhegyeknek helyezetét a’ testen min
den esetre gyaníthatjuk; a’ pont t. i. ha mind 
a’ két benyomás nem folyt tökéletesen össze, 
hosszúkásnak fog tetszeni, úgy hogy annak 
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hosszal)!) átmérője irányában van a’ vonal
nak, melly áltál mincl a’ két czirkalomhegyet 
összekötve gondolhatjuk.

A’ finom érzésnek különbsége olly szem
betűnő egyes részei közt a’ testnek, hogy a’ 
nyelvhegyen a’ czirkalomhegyeknek fél, el
lenben a’ czombnak közepén 30 vonalnyi el
állásoknál lehet a’benyomást mint kettőt meg
különböztetni.

Hasonló vizsgálatokat tett a’ tudós szer
ző a’ tapintó-érzék’ finomságával, két súly’ 
nyomásának észrevétele és összehasonlítása 
felett, és két bőrrel érintésbejövő test’ mér
sékletével, és meggyőződött, hogy azon he
lyeken, hol a’ czirkalomhegyeknek távolsá
g it  legpontosabban észreveszsziik, a’ két 
súly’ nyomását, és a’ bennünket érintő tes
tek’ mérsékletét is a’ legfinomabbúl érezzük. 
A’ súly’nyomásának észrevételére két külön
böző életinivünk van, t. i. a’ bőr, melly azt 
tapintó érzékénél fogva érezteti, és az izmok, 
mellyekben mi a’ közérzésnél fogva észre- 
veszsziik az ellenállás’ érezhetésére alkalma
zott erőlködést. Ollyan viszonyok közt, hol 
az izmok munkátlanok, a’ különböztető te- 
hetség sokkal csekélyebb, mint ha az izmok 
közérzését is segítségül veszsziik. Ugyan
azon súly, ha kevésbbé finoman érző bőrre 
nyom, csekély nyomásnak érzését okozza. 
Kedvező körülmények közt még- akkor is ész
reveszünk két súly közti különbséget, ha ez 
a’ súlynak V30 vagy Ytí részét teszi.

Hogy a’ mérsékletet a’ tapintó-érzék igen 
fínomúl észreveszi, próbákkal megmutatta We
ber, ’s egyszersmind a’ felett is tett próbá
kat, hogy a’ mérsékletnek objectivus érzése 
a’ melegnek milly fokán változzék subjecti- 
vussá; ’s úgy találta, hogy nem épen a’ me
leg’ fokától, hanem az időtől, melly alatt a’ 
melegközlés történik, és a’ felületnek (melly 
a’ meleget közlendő testtel érintésbe jön) 
nagyságától is függ az, hogy a’ megégésnek 
érzése elöálljon.

A’ látás, hallás és tapintás’ összeha
sonlításánál úgy találjuk , hogy a’ kinek jó 
szemmértéke van, két elébe tartott vonalakat, 
mint különböző hosszakat megismer, még 
akkor is, ha azoknak hosszasága csak %00 
részben különbözik; hogy a’ kinek jó hallása 
van, két egymás után előhozott hangokat 
megkülönböztet, ha szinte azok a’ lejtésnek 
csak 200-ad részében különböznek is egy-

mástúl; hogy ellenben a’ tapintással két tes
tet , mellyek egymás után tétetnek a’ kéznek 
ugyan azon helyére, csak akkor különböz
tethetünk meg különböző nehezeknek lenni, 
ha azok a’ súlynak ^0-ad részébe különböznek 
egymástól. Ezen csekélyebb finomsága a’ 
tapintásnak az idegfonalak’ csekélyebb szá
mától függ, mellyek a’ bőrnek hasonló nagy
ságú lapján , a’ szem’ ideghállójához , és a’ 
fültömkelegben való ideg’ kiterjedéséhez ké
pest, végződnek; mert lehet gyanítani, hogy 
az idegeknek végei 150-szerte tömöttebben 
fekszenek az ideghállóban mint a’ bőrben , ’s 
hogy következőleg egy kis négyszeg helyén 
a’ szem idegliállójának 150-szer több idegvé
gek vannak jelen, mint egy épen olly nagy 
részén az ujjhegyek’ bőrének.

Itr. Soltész János.

.1’ t a s z k o k .

( F o ly ta tás .)

Az eddigi rövid vázolat is mutatja, 
milly és hány viszontagságon ment által a’ 
spanyol félsziget, hány nép laká azt, hány 
hóditá meg, vagy uralkodék felette, ’s milly 
különböző származásúak a’ keletnek, nyu- 
gotnak, sőt az éjszaknak is leghatalmasabb 
nemzetei; mindenik magával hozá nyelvét és 
szokásait, Carthago, Roma, a’ gútliok, mó
rok, ’s az ősi lakók’ nyelvei zengének e’ föl
dön, a’ latin ’s az arab nyelv, ma is a’ leg- 
miveltebbek közé számíttatik; a’ cartliagói- 
nak, bár nem ismerjük, miveltnek kelle 
lenni, a’ respublica’ műveltségét tekintvén , 
’s mind a’ hármat a’ gúthtlial együtt hatal
mas nép beszélte, ’s még is elenyészett, 
csak egy a’ római, góth és arab nyelvekből 
származott keverékben, a’ mai spanyol nyelv
ben hagyván fen nyomait. Csak a’ legmi- 
veletlenebb, a’ legkevesebb ajkakról hangzó, 
a’ vaszk nyelv, tartá meg annyi ezredek óta 
egész eredeti tisztaságát, mellynél fogva ma 
is a’ föld’ minden egyéb nyelveitől elkiilö- 
nözve áll, dicsőséges emlékéül azon nemzet
nek , melly azt minden viharokban óni és 
megtartani tudta. Ez annál csodálatosabb, 
mivel literaturája ’s nyomtatott ̂ munkája úgy 
szólván nincs, ’s a’ közbeszéden kiviil csak 
dalokban, világi és egyházi énekekben ’s 
imádságokban, ’s így leginkább a’ néppoe- 
zisban, mellyet azonban még a’ dúsgazdag
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spanyol népköltés sem liirt elnyomni, hasz- 
náltatik. Nyelvök’ neve a’ Taszkoknál V a s z- 
k u n s z e ,  és szógazdagságra, hajlékonyság- 
ra ’s elevenségre igen kevesen érik e l,’s e’ fe
lett lágysága ’s minden kemény hangok’ el
kerülése miatt is nevezetes. Kiváltképen hő 
a’ lelki állapotok ’s indulatok’ kifejezésében, 
így például a’ szomorúságra 20 szava van, 
’s mindenik a’ szomorúság’ más más árnyék- 
zatát jelenti, ’s néha két szerelmes vetélke
désbe bocsátkozik, mellyik tudná kedvesé
nek ugyan azon hízelgést több szóváltással 
mondani, ’s efféle szóversenyek néha egy 
óráig is eltartanak. Ezen gazdagság még a’ 
formákra is kiterjed; így négy hasonlító 
lépcsője van, egy t. i. a’ positivus és com- 
parativus között, melly az elsőnél valamivel 
többet, az utóbbinál valamivel kevesebbet 
jelent. A’ nyelv’ tökéletes idegensége, ’s 
egészen saját épülete, ’s talán épen bősé
ge ’s néha igen hosszú szavai miatt más 
nyelvűek előtt nehéznek tetszik, annyira, 
hogy spanyol közmondássá lett: „Az ördög 
hét esztendeig lakott A^cayaban, de még 
sem bírta a’ vaszk nyelvef megtanulni.“ Sa
játságai közé tartozik, hogy az articulust 
nem a’ fő szó’ elébe, hanem utána teszi. 
Majd minden tárgynak neve változik körül
ményeihez, főkép fekvéséhez képest, így 
például a’ ház, ha két út között fekszik, 
B i d a r t i a ,  ha keresztit mellett Bidecu-  
r u c h i a ,  ha temetővel szemben áll Ame- 
s p i l b a i t a .  A’ régiebb férfi és család ne- 
nevek is bírtak jelentéssel, mint I t u r b i d e ,  
út a’ kúthoz ; E c h e b e r r i ,  uj ház ; J aure-  
guy,  kastély; J a u r e g u i s b e r r i ,  új kas
tély.

A’ vaszkok’ cliaractere és szokása 
épen olly sajátok mint nemzetiségök, ’s oily 
tisztán tárták fen magokat, hogy még most 
sem mutatkozik a’ népben semmi, mi idegen 
szomszédaitól származnék. Azon ragaszko
dás , mellyel a’ vaszk szokásai ’s nemzetsé
géhez viseltetik, példátlan a’ földön, annál 
inkább, mert egészen szabad akarat’ szüle
ménye , példátlan azon lángoló szeretet is , 
mellyet hazája iránt érez, annyira, hogy az 
egész országban az első szülötti jog diva
tozván, a’ kisebb gyermekek kivándorolnak 
ugyan , de alig szerzenek egy kis vagyont, 
tüstént honokba térnek, mindig készek an
nak legkisebb szokását is makacsul védel

mezni javokkal és életükkel. Már egy ró
mai classicus mondja rólok:

„ T ru x  CaalaTjer armís,**

de épen ezen ragaszkodás ősi szokásaikhoz 
minden, bár józan és hasznos, újításnak is 
ellenségeivé teszi őket. Talán legtökélete
sebben festi a’ híres történetíró M ü l l e r  a’ 
vaszk népet e’ szavaival: „Szelídek mint 
gyermekek, ha barátságosan bánnak velők, 
oroszlánok, ha fenyegetések által indíttat
nak fel, buzgók népük, honok ’s i'égi fog
lalatosságaikért , féltékenyek szabadságaik
ra ’s meggyőzhetlen ellenei minden újítás
nak. Szokásaikban fentartá magát régi pa
triarchal egyszerűsége az első társasági vi
szonyoknak , és a’ vaszkok’ erkölcsi idomaik 
épen olly tiszták ’s vegyületlenek maradtak, 
mint a’ physicaiak.“ A’híres Gonsalvo Cordo
va , a’ nagy kapitány, mint földiéi nevezik, 
mondá egykor: „Könyebb egy oroszlán cso
portot vezérleni mint egy vaszk sereget.“ 

Minden vaszk f i d a l g o n a k ,  azaz ne
mesnek, tartja magát, ’s ezen érzet’ tudatá
ban viselete büszke, de nemes és nem sértő. 
Testi erejük’ kifejtése első gondok; egész 
életük, még játékaik is erre czélzanak, ’s 
azt bámulandó ügyességgel párosítják. Ked- 
vencz mulatságok a’ lapda-játék, ez azon
ban a’ szenvedelem miatt, mellyel űzetik, 
majd nem komoly foglalatosság’ alakját veszi 
fel. Számtalan nép tódul össze, minden ma
gosabb hely nézőkkel lepve, kik feszült rész
véttel követik a’ súlyos lapda’ minden moz
dulatát. A’ diadalmas pártja által dörgő tet- 
szési jelekkel üdvezeltetik, ’s az öröm majd 
olly nagy mint egy nyert csatán lehetne. 
Más kedves mulatságok a’ spanyol fandan- 
golioz hasonló tánczok. Ezt egy iáktól kör
nyezett gyepen egy síp ’s kis dob’ hangja 
után egy öreg asszony által vezetett leányse
reg kezdi, inkább lassan járva mint lejtve, de 
nem soká a’ táncz közös és sebes lesz, ’s 
végre minden egyformasága mellett is a’ leg- 
elragadóbb élénkséghez ér, a’tánczosok per- 
ezekig ugyan azon helyen egymás felé moz
gattak, testük’ erőszakos rázkodtatása hő 
vágyókat jelenti közelíthetni egymáshoz, 
míg kezeik ujjaikat csattogatva, szüntelen fe
jeik felett mozognak. Mi ezen tánezot főkép 
kitünteti, az az egész testet átható szenve
délyesség, ’s azon érzéki tűz, mellyről csak 
látás adhat fogalmat. A’ tánezolókat ^ézők 
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környezik, ’s mielőtt az ember észrevehet- 
né, ollyan lökést kap ülő részeire egy for
duló tánczosnétól, hogy hamarjában a’ tréfa’ 
viszonzására nem is gondol, ’s gunykaczaj’ 
tárgya lesz. Legfőbb mulatságok azonban a’ 
vaszkoknak az úgy nevezett novillada, egy 
szelidebb neme a’ bikaviadalnak, mellyben 
ifjú bikák (novillos) használtatnak, és a’ bi
ka nem öletik meg, hanem tarkán czifrázott 
apró gerelyekkel (Banderillo) űzetik szét a’ 
piaczon, ’s mivel gyakran az alacson korlá
ton át a’ nézők közé ugorhatik, szarvai el- 
tompítvák és bőrcsomókba burkolvák , ’s így 
csak nehezen sebesíthet meg valakit. A’ 
mulatságot többnyire szurkos hordókból álló 
tűzjáték rekeszti be.

A’ vaszkok erős és jól termett testalka- 
tuak, nyájas élénk képök és eleven színök 
van, ’s inkább szőke mint barna hajúak, a’ 
nőnem leginkább jó növés, piros arcz és szép 
szemek által kitűnő. A’ vaszkok vidám, ele
ven nép, mellyen a’ castiliai sötét és visz- 
szaijesztő komolyságnak semmi nyoma sincs. 
Igen vendégszeretők, társalkodók, jószivűek 
minden álnokság nélkül, liivek, munkásak, 
ügyesek, szóróalmasak, rnelly szép tulajdon- 
donságaik tartományaikat, gazdasági tekin
tetben , a’ spanyol föld’ legmiveltebb részévé 
tették; itt van a’ legjobb földmivelés, alkal
mas és jókarban tartott utak, csinos”, bár 
nagy részt magányos épületek leginkább a’ 
víz és a’ föld’ kényelméhez alkalmazva, szó
val a’ félsziget’ más részeiben nem látható 
jólét, bár aránylag népesebbek a’ birodalom’ 
több részeinél. — így volt legalább a’ hábo
rú előtt, — mivé tehette az több évi folya
mában az országot, képzelhetni.

Ez volt characterök’ fényoldala, most 
az árnyék következik. Már mondtuk, milly 
vakon ragaszkodnak a’ régihez, ’s a’ régi 
roszhoz is, e’ fölött hirtelen haragúak, fel- 
lobbanók teli onképzettel, annyira, hogy a’ 
vaszkok’ önszeretete közmondás lön Spanyol- 
országban , ’s nem olly mérsékletiek, mint a’ 
spanyolok. De a’ nemzet’ ezen ősi sajátsá
gai egész eredetiségökben csak a’ három tar
tományokban találhatók, már Navarra, melly 
idegen királyok alatt többet engede idegen 
befolyásnak, sokat veszte nemzetiségéből és 
régi cantaber’ törvényeiből és szabadal
maiból.

A’ nőnem , de csak leány-korában ugyan

azon tiszteletnek, ’s majdnem lovagi szere
lemnek tárgya a’ vaszkoknál i s , mint egész 
Spanyolországban; a’ szerelmes ifjú a’ leg
mélyebb és leggyengédebb hódolatot ’s fi
gyelmet mutatja kedvese iránt, tüzes, epedő 
dalokat zeng ablaka alatt, mellyek érzelmeit 
festik; de ezen regényes viszony csak a’ há
zasságig ta rt, melly után az ifjú nő olly he- 
lyezetbe lép, mint sehol sem a’ félsziget’ töb
bi tartományaiban ; neki nem csak minden 
házi dolgot végezni, de férjét minden házki- 
vüli terhes munkáiban is segíteni kell, mit 
a’ legalsóbb rendű spanyol nő sem tesz; de 
ezen szokás Roma’ írója szerint már a’ régi 
cantabereknél is divatozott.

Ez rövid rajza azon nemzetnek, melly 
bár számra és kiterjedésre csekély, még is 
jelenleg olly nagy mértékben bírta magára 
vonni a’ világ’ figyelmét, ’s melly elhatározó 
ponton áll megtartani régi nemzetiségét, 
vagy, a’ spanyol alkotmányos monarchiába ol
vadva, újat venni fel.

Mi ülnöki.

Washington? képe•

Az éjszakamerikai egyesült statusok’ fő
városa egy a’ Potowmac’ vize által alakított 
földszorulaton fekszik, mintegy hannincz 
mérföldre a’ tengertől. A’ fővároshoz van 
csatolva az úgy nevezett „columbiai kerület“ 
egy ötödfél mérföldnyi tartomány, melly, 
hogy a’ főkormány teljes függetlenségben 
maradjon, közvetlen a’ congressusnak van 
alávetve. Egy csaknem két mérföldnyi hosz- 
szú és több mint három negyedmérföldnyi 
széles parallelogram egyszerre kellemes-sza- 
bályszerüleg útczákra, piaczokra és sétákra 
osztatott, és a’ legkomolyabb készületek té
tettek, egy nagy városnak a’ földből előva- 
rázslására, mellyhez képest London csak 
falu legyen. Szóval, papiroson nem lehet 
pompásabbat képzelni, mint ezen terv sze
rinti Washington.

Washington’ alapítása óta sok év el
folyt, ’s az valóban nevezetes várossá ala
kult : de mostani formájában alig lehet vala
mit abból fölfedezni, mi bennünket a’ papi
roson elbájolt. A’ helyett, hogy ez óriási 
művet középpontján kezdték volna e l, jónak 
látták mind a’ négy szegletén egyszerre el
kezdeni , és így kívülről be felé építeni. Azért
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fekszenek a’ házak, mint sehol a’ világon 
nem, elszórva hármas négyes csoportozatok- 
ban. Tizenkét kémény már egy külvárost 
képez, és huszonöt egy inasán álló várost. 
Néha szinte szánakozást éhreszt az utazóban 
egy magányos álló házacska, tágas félhold 
alakú nagy piacznak közepén. E’ nyugalmas 
tarka építésű város ollyan, mint egy korán 
megöregedett szűz, ki örökké érzi elvo
nult, férj nélküli életének iszonyú kínjait. 
Illy sebeket csak idő képes meggyógyí- 
tani.

V á n d o r d a  l<

Járok hazátlan téreken,
Bús vándor én, oily idegen.
A’ völgy virul és bércze kék;
De ismeretlen a’ vidék.

Lágyan fuvadnak a’ szelek,
A’ lég szelíd, a’ nap meleg;
De hajnal’ orma bérczeken,
Olly visszatetsző idegen.

A’ táj derült, és népe jó.
De még sem én hozzám való.
Hű emberek köszöntenek,
De mindig ismeretlenek.

Vigadnak ők, mint őseik.
Nekik vigadni jól esik.
De nékem élv a’ honfibú,
Mint őszi napra köd* ború.

Emlékezem nevedre, ah!
Szívem’ hazája Hunnia!
’S híven ki rád emlékezem.
Mi vagy te, mélyen érezem.'

Erdélyi*

M’shiitt.tzék'' méltósága'

Irland’ éjszaknyugati törvényható-megyé
jében bizonyos esemény a’ közönség’ figyel
mét élénken voná magára, mivel az aristo- 
cratia ’s democratia’ külön érdekeit egymás’ 
ellenébe állitá. — Bizonyos földesúr bevádo- 
lá haszonbérlőjét, egy szegény embert, hogy 
ez őt megverte ’s testén tetemes sebeket ej
tett. Azonban a’ vádlott csak azért véré és 
sebesíte őt meg, hogy egyetlen gyermekét 
— egy virágzó liajadont — kinek szépsége 
a’ földesúriján nemtelen vétkes ösztönt ger- 
jeszte, annak rabló karjai közül kiszakasz-

sza. — Ezen esemény’ napja előtt nem csak 
a’ törvényszék’ tagjai ’s a’ bíró, hanem vala
mennyi tanácsnok is a’ vádló’ atyjánál ebéd- 
lének. Midőn az ebédnek vége volt ’s a’ ven
dégek eloszlottak, nem győzék magasztalni 
az ízes vadhúst, a’ jeles franczia konyhát, ’s 
a’ válogatott, jobbnál jobb borokat.

Midőn a’ szegény* haszonbérlő már a’ 
vádlottak’ padján ült, megjelent a’ vádló a’ 
fenyítő perben ’s esküvéssel bizonyitá, hogy 
mind az, a’ mit mond, igaz; azután az es- 
kütt bíráknak, kik becsületes kereskedők ’s 
tiszteletre méltó haszonbérlők valának, el
lenkérdésire felelt meg. A’ vádlott szegény 
ember lévén , nem fogadhatott ügyvédet, egy 
sem ajánlkozott, ki ügyét felebaráti szeletei
ből felvállalta volna; ő tehát kénytelen volt 
önmagát védelmezni; de ő nem folyamo
dott az esküitek’ képzelő erejéhez, hanem 
hivatkozott józan itélőtehetségök ’s becsüle
tes szivükre. Az eskütíbirák öt „nem vét
kesnek“ nyilátkoztaták. — A’ törvényszék e’ 
végzésre felbőszült, de a’ hallgatók ismétel
ve jelenték tetszésüket. A’ bíró mondá az 
esküiteknek, térjenek tanácstermükbe visz- 
sza , ’s a’ dolgot vegyék újabb vizsgálat a lá , 
egyszersmind hozzá fiiggeszté: mennyire cso
dálkozik, hogy elég szemtelenek lehettek, 
illy gyalázatos ítéletet hozni. — Az esküi
tek meghajták magokat, tanácstermükbe vo
nultak ’s majd egy óranegyed múlva ismét 
vissza tértek, ’s ekkor előljárójok, egy, 
erényei ’s ősz hajfürtéi által tisztes haszon
bérlő, következő beszédetintéze a’ bíróhoz: 

„Mylord! hogy ön’ parancsának enge
delmeskedjünk, másodszor is visszavonultunk 
tanácstermünkbe ’s a’ dolgot újabb vizsgálat 
alá vettük; de nem találtunk semmi alapos 
okot, mellynél fogva előbbi ítéletünket meg
másítsuk. Mi tehát azon meggyőződéssel té
rünk vissza, hogy ,,a’ v á d l o t t  nem v é t 
k e s “ — Mylord! mi hallottuk önnek szo
katlan beszédét, azonban nem hiszszük, hogy 
ön igazsággal ’s Hiedelemmel szólhatott így 
hozzánk. Nagyon igaz, mylord, hogy mi, 
mint individuumok, ’s a’ mi személyes te
hetségünket illeti, csak szegény emberek va
gyunk, minden jelentőség nélkül a’ társaság
ban ’s politicában, ’s e’ tekintetben nem 
is kívánunk egyéb méltatást, mint mellyet 
emberektől, kik alsó osztályhoz tartoznak, 
azonban szintúgy becsületes tagjai a’ társa-

j
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sálnak, józanul meg nem tagadhatni. — 
Hanem mylord, itt egybegyiilve ’s eskütt- 
székké alakulva, nem feledhetjük tisztünk’ 
nagy, constitutional fontosságát; érezzük 
mylord, hogy mi itt, valamint ön, a’ tör
vény’ és conslitutio’ erejénél fogva vagyunk 
jelen ; érezzük , hogy mi egy részrehajlatlan 
esküttszék vagyunk, melly létesült nem az
ért csupán, hogy a’ király ’s alattvalói közt 
ítéljünk, hanem hogy a’ constitutio’ ereje 
minket még egy nagyobb bizodalommal ruhá
zott fel, mert mi mint esküttszék a’ nép’ 
egyetlen védfalát képezzük a’ biró’ és tör
vényszék’ minden történhető befolyása, elő
ítélete, haragja ’s megvesztegetése ellen. 
Ha a’ törvényszék’ sarampóján kívül találkoz
nám önnel, úgy részemről talán hajlandó vol
nék azon tiszteletet, mellyet ön iránt nyil
vánultok, magányos emberi erényeihez mér
ni. De itt a’ tiszti köntös alatt, elenyészik 
szemeim elöl ön’ individualitása, ’s én itt 
önnek csupán, mint nyilványos személynek 
viseletét tekintem. — Mylord! az esküttszék 
e’ dologban korán sem olly merész, hogy 
azon tiszteletet, mellyel önnek tartozik, 
megtagadja; még kevésbbé szándéka önt 
gúnynyal illetni; mi tiszteljük önt, mikép 
kölcsönösen egyik törvényszéknek a’ mási
kat tisztelni kell. Mylord! az esküttszék 
nem vádolta a’ bírót, vagy a’ törvényszéket 
vétkes befolyásról, sem megvesztegetésről, 
sem haragról vagy zsarnokkényröl; nem, mi 
az itélőszéket úgy tekintjük, mint királyi ke
gyelem’ és igazság’ orgánumát, mint becsü
let’ és törvényesség’ legszentebb őrjelét. 
Mindazáltal, mylord, még sem törölhet
jük ki emlékezetünkből, mit azon köny
vekben olvasánk, melly ékből olvasni tanul
tunk ; a’ gyermekkor’ emlékezetei tartósak , 
mert fiatal lélekbe nyomvák. Mi emlé
kezünk tehát, hogy a’ királyok és bírák 
szintolly gyarló emberek, valamint mi; hogy 
zsarnokok emelkedtek thronusra, és hogy ezen 
széket, mellyen ön most mylord ül, ezen ki
rályi kegyelemből nyert széket, egy Tressili- 
án, egy Seraggs, Jefries, undokíták meg. 
(A’ törvényszék e’ szavakra felháborodik.) 
Bocsánatot, mylord! én szegény ember va
gyok, de úgy születtem, mint szabad pol
gára Irlandnak; én á  constitutio’ tagja va- 
ayok, sőt e’ pillanatban ennél is több, én 
most annak teljes képét viselem. Bátor va

gyok tehát mind magamra, mind eskiitt-tár- 
saimra nézve, a’ szólás’ szabadságát köve
telni; lia az e’ teremben nekem megtiltatik, 
úgy a’ nép előtt fogok szólani, itt a’ tör
vényház’ kapujánál, ’s majd ott kénytelen 
leszek kimondani, miért nyilvánítom gondo
latomat az utczákon, ’s miért vala megtiltva, 
itt hallatnom azt. (A’ törvényszék lecsende- 
sül ’s ismét figyel.) Mylord! még egyszer is
métlem, mi itt nem tartozunk ön’ privát - 
characterét tekinteni, mi önben itt csak a’ 
bírót ismerjük ’s mint illyen iránt bizonyos 
a’ mi tiszteletünk. Ön is bennünk csak es- 
kiitíszéket tekintsen , ’s mint illyen , jogunk 
van öntől hasonló tisztelést követelni; mert 
mi nem ismerünk férfit, bár milly magas fo
kán álljon is a’ világi méltóságnak, ki bün
tetlenül gúnyolni merjen egy itélőszéket, 
mellyre a’ constitutio legfőbb ’s legbe- 
csesb előjogait bízta. Azért mondom, my
lord, hogy mi itt többé nem egyes emberek 
vagyunk, hanem az esküttszék’ szent cha
racterét vettük fel, és hogy mi az ország’ al
kotmánya ellen fognánk cselekedni, ha nem 
követelnék mindenkitől azon tiszteletet, 
mellyel irántunk, esküttszék iránt, viseltet
ni kötelessége. — Mielőtt e’ padokon helyün
ket elfoglalók, eskiittiink isten ’s emberek 
előtt, hogy lélekösméretünk, legjobb belátá
sunk szerint, és szoros megvizsgálás után 
liozandunk ítéletet. Lélekösméretünk ^ízt 
mondja, hogy mi e’ nagy feladásnak, mint 
becsületes emberek, feleltünk meg. Ha csa
latkoztunk, akkor számot fogunk adni, de 
nem önnek, mylord, nem a’törvényszéknek, 
nem a’ királynak, ki minket ide rendelt, 
hanem egy fensőbb hatalomnak, az egyetlen 
bírónak, ki soha sem csalatkozik, — a’ bí
rák’ birájának, a’ királyok’ királyának. — 
Mondottam: ,,a’ v á d l o t t  nem vé tkes . "

A’ törvényszék néma volt, a’ tanácso
sok mélyen hallgattak; az álmélkodásnak ’s 
tiszteletnek hosszan tartó moraja zúgott vé
gig a’ jelen volt hallgatók között. A’ sze
gény vádlott feloldoztatott. —

A’ történet, melly gyakran olly sok ha
szontalan neveket följegyez, az esküttszék’ 
ezen tiszteletre méltó előjárójá nevét, fáj
dalom , nem tartotta fenn.

Szenveg.

♦



415

i l ’ v í g j á t é k .

Jan. 26. 1607-ben IV. Henrik, franczia 
király, egész udvarával jelen volt egy igen 
érdekes, csípős, ’s illy cziinii darab’ előadá
sánál: Az i s z á k o s  és f e l e s é g e ,  vagy: 
in v ino  v é r i t  as. A’ kárpit fölhuzatván, 
az iszákos’ neje csípőre tett kezekkel meg
jelent , ’s férjének izmos leczkéket tarta bor
szerelméről ’s a’ tiszta víziránti iszonyodá- 
sáról. Majd a’ férj’ felelete következett erős 
hitvesének vádjaira , ki mit sem akara tudni 
Noéról, a’ bor’ első sajtolójárói, sem a’ ve
res és fehér’ bor’ tulajdonságairól.

„Inni, inni ’s mindig inni! kiálta föl, 
mikor naponként executio tartatik rajtunk 
a’ királyi adók végett.“

,Épen azért nem vagyok mostohája tor
komnak ! — felelt az iszákos; — ,’s ugyan 
miért gazdálkodnám, ha azt magunkért nem 
tehetem, hanem csak az adó végett.'

Ezen helynél az udvariak mind IV. Hen
rikre pillantanak, ki jól mulatott a’ feleség’ 
Űrügyein a’ házi úr’ sántikáló logicája ellen.

„Épen ezen okból most már még több és 
még jobb bort iszom, — folytatá a’ férj, ne
héz fejjel a’ fal felé tántorgva, — tőlem a’ 
király ur mit sem látand. Menj, hozz ha
mar egy palaczkot, gyorsan!..“

Ekkor hitvesét kitolta a’ szobaajtón, őt 
cziczájának, tubájának nevezve.

De épen ezen pillanatban lépe be egy 
királyi tisztviselő két poroszló’ kíséretében, 
zálogoláshoz fogandó.

.Későn jöttök! — kiálta a’ boriszák — 
pajtásaitok már mindent elvittek.'

„Mi van e’ ládában, mellyen nőd ül?" 
kérdé a’ tisztviselő.

,Ah! kiálta föl az asszony, ha ezt is 
elviszitek, akkor már csak a’ földre ülhetek.1

A’ tisztviselő azt gondolva, hogy becses 
dolgok vágynak a’ ládában, elakará azt fog
lalni, de a’ hitvespár ellenszegült ’s harcz 
kerekedék a’ poroszlók ’s a’ láda’ birtokosai 
között, míg végre a’ födél kinyílván, három 
nagy ördög ugrott elő, kik a’ háborgatókat, 
az igazság’ szolgáit elvitték.

Ezen váratlan kifejlés nagy tapsot nyert;
IV. Henrik király is teljes erővel tapsolt. 
Haza térvén, a’ király megbájoltnak mondá 
magát, de nem úgy a’ párisi tanács, melly 
a’ megsértés’ következésében a’ színészeket

börtönbe záratá. A’ király még az nap meg
hallotta ezen erőszakos cselekedetet, nielly- 
nek a’ tréfába öltöztetett ’s a’ tanácsnak szé
pen elébe terjesztett igazság volt az oka, — 
’s nyomban parancsot ada a’ színészek’ kibo
csátására.

„Ostobák vagytok, — így szólt a’ ha- 
talmaskodúkhoz — „én többet kaptam a’ da
rabban, mint ti, ’s mégis majd agyon 
nevetém magamat. Bocsássátok nyomban ki 
a’ színészeket!"

A’ parancs végreliajtaték; ’s mivel az 
iszákost-játszotta színész a’ darab’ szerzője 
is volt, a’király, tizenkét legjobb borral telt, 
palaczkot kiilde neki tulajdon pinczéjéből.

M E S É K .

XXII. A.' szita és rosta.
s Csak ki tetszik, monda a’ szegen J6ggó szita 

büszkén nézve le a’ szugolyban heverő rostára, csak 
ki tetszik, mellyikünknek van több érdeme , ’s kit be
csül nagyobbra asszonyunk. Hiú szerszám te ! vála
szolt a’ rosta , hiszen csak azért akasztott magasra 
asszonyunk, mivel az egerek’ fogaitól félti hitvány szö
vetedet.

A’ megkülönböztetés nem mindig érdemünk’ jele.

XXIII. Az agg farkas.
A’ résen kapott agg farkasnak kiüté néhány fo

gait a’ juhász, de a’ rabló ismét szerencsét ment más 
akolba próbálni, hol úgy derékon érinték, hogy alig 
vánszoroghata vissza bozótjába. Itt midőn megsuny
va tehetetlenségben veszteglene, hallá , mint porczog- 
tatják fiatal társai a’ velős csontokat, ’s feddődő han
gon kezdé mondani: Hah , romlott fajzat ! nem elég , 
hogy ragadoznak , hanem más jámbor lélek’ füle’ hal
latára , ’s szeme’ láttára éldelik latorságok’ gyümöl
csét. Oh állatok’ királya, nagy oroszlán, verd meg 
a’ vakmerő gonoszokat.

A’ rósz indulatú, de tehetetlen, néha jámbor 
palástot ölt.

XXIV. A ’ kuvasz és a" juh.
Ugyan igaz-e, hogy ti ebek, a’ leülő ’s veszteg 

maradó utast meg nem marjátok ? és ha úgy van , 
miért teszitek azt? Tökéletesen igaz , felele a’ ku
vasz ; oka pedig, mert a’ ki nem mozog, nem is árt
hat. Úgy ám , sürgeté tovább is a’ juh , de mozoghat 
valaki a’ nélkül, hogy ártani akarna, „Már az nekünk 
mindegy, akar nem akar, árt nem á r t,  elég az ahhoz, 
hogy mi a ’ mozgásnak ’s haladásnak eskütt ellenségei 
vagyunk."

XXV. .1’ majoros és a' holló.
Hess kazalomról haszontalan madár 1 így kiálta 

a’ majoros , eddig csak eltűrtelek, mert néhanéha iga-



4 1 6

ía t mondái, de most már károgásnál nem tudsz egye
bet. Jó vendéglőm, esdeklett a’ jósmadár, ne ne-

■* ■*
heztelj reám, hisz én szíves örömest teljesítném ked- 
vedet, de mit tegyek? minap a’ sasnak egy nagy iga
zat mondók , ’s annyira felboszonkodott reám, hogy 
kihúzással fenyegette nyelvemet, ha még egyszer oly- 
lyas mit szólanék.

Mondj igazat, betörik a’ fejed , ’s hallgass nyel
vem, nem fáj fejem.

X V T '/ .  A? tyúk és a" récxefiak.
A’ tyúk siránkozva, ’s rémiiléssel teli kerülgeté 

u’ tócsát, mellyben'önköltötte réczefiak kényök, ked- 
vök szerint úszkáltanak. Majd fenyegetőzni kezd , 
ha a’ veszélyes elemből tüstént ki nem jönek. De ha
szontalan. Tégre keserves panaszra fakadván , monda : 
Oh vakmerő ivadék, én vén létemre nem merem azt 
tenni, mit e’ tegnap kibújt kölönezök merészlenek; 
és n in i! madarak’ teremtője , légy velem ! még a’ víz 
alá is bukdácsolnak.

Növendékeink’ netalán magunk fölötti ügyességét 
ne kárhoztassuk.

Sut. . • . y.

Egyve l eg .

Keveszetes emherek’ eredete és Ko
ra. — Euripides gabonakereskedöné’ fia volt, Socra
tes bábáé, Pindarus fuvolásé , Aesop’ rabszolgáé , 
Aeschines szemfényvesztőé , Virgil sütőé , Horácz sza
badon bocsátott rabszolgáé , Amyot tímáré , Voiture 
kapuirnoké (Túorschreiber), Lamothe kalaposé, V. 
Sixtus kanászé, Flechier szappanfőzőé, Massillon esz
tergályosé, Quinault sütőlegényé, Molier kárpitosé, 
Rousseau J. J. órásé, Rousseau Kerestély csizmadiáé, 
Beaumarchais órásé, Ben Johnson kőmivesé , Shakspeare 
hentesé, Lawrence Tamás vámosé, Coliin kalaposé, Gray 
írnoké^ Moor Tamás, fűszerárúsé , Addison falusi papé, 
Rembraud molnáré, Thorwaldsen paraszt emberé, Oehlen- 
schläger várnagyé, Payne Tamás füzöváll-készítőé, Burns 
pásztoré , Seume foldmívesé , Augereau gabonakereske
dőé , Tallien ajtóőré, Luther bányászé, Tischbein sü
tőé , Pizarro szolgaleányé , Pichegrü katonáé , Mungo 
Park falusi borbélyé. Drake Ferencz matrózé, Oudi- 
not töséré , Talma színészé , Dubois gyógyszerárúsé , 
Beranger szabólegényé, Bentley Richard kovácsé, Be- 
thoven házaló énekesé , Basedow hajfodorítóé , Napo
leon egy elszegényedett nemesé ’s tb. — E’ rövid név
sor , mellyet sokkal hosszabbá lehetne tenni, mutatja 
mennyi ember le tt, fényes származás nélkül, ész’ 
hatalma által nagygyá,

A’ kormányférfiakról azt tapasztalni, hogy ko
rábban halnak meg. P itt, Fox , Canning és Mirabeau 
mind korán multak ki. A’ tudósok és irók között Ba- 
eon 64 évig é l t, Newton 84, Kepler 60 , Copernic 70, 
Galilei 78 , Herschel 82 , Zeno 98 , Kant 80 , Volta 
82, Voltaire 86 , Goethe 8 3 , Young 84, Cervantes

70, Le Sage 80, Scott Walter 62, Fontenelle 100-ig. 
Hosszú korra azonban, úgy látszik, a’ plasticai mű
vészek tarthatnak számot, és kivált Olaszországban. 
Titian 90 évig élt, Gianello 99, Angelo Mihály 90, 
da Vinci Leonard 75, Calabresi 86, Claudio di Lorena 
82 , Maratta 80 , Tintoretto 82, Ricci 78 , Crespi 74 , 
C. Dolce 70, Zuccarelli 86 , Vemet 77.

— A’ chinai császár-család 1835-ben hatezer 
herczeget ’s herczegnöt számlált, kiknek mind bizonyos 
távolságban kell az udvartól élniök. A’ mennyei or
szágnak , utolsó fölszámítás szerint, népessége 148 
millió lakosra m ent, kik 700,000 négyszög mérföldnyi 
téren vágynak szétosztva,  úgyhogy 1 négyszög mér
földre 211 lakos esik. A’ hadi sereg 1,28S,000 em
berből á llo tt, úgy m in t: 380,000 gyalog , 420,000 lo
vas és 38,000 tengeri katonából. A’ köz jövedelmek 
76,600,000 liangot tettek (egy liang valamivel több 
mint 1 tallér ’s 12 garas).

— Frankfurtból Írják: „Épen most veszszük a ’ 
következő érdekes közleményt: R a p p  urnák sokévi 
ipara ’s próbatétei atán sikerült itten , egy mozgató 
erőt fölfedezni ’s ezt locomotiv-képen a’ vasútaknál 
használatba hozhatni. Ezen mozgató erő olly őserő , 
melly mesterségesen alkalmazott mechanismus’ sege
delmével a’ gőz’ működését kipótolja ’s következő hasz
nokat hoz: 1) mentesít a’ szétpattanás’ veszélyé
től ; 2) építése felényibe kerül mint a’ gőzkocsié; 3) 
nem kell hozzá tüzelés ; következőleg 4) tűzi szerek’ 
szállítására sincsen szükség, és 5) két férfi elegendő 
az egész’ kormányzására ; 6) ezen locomotivol minden 
pillanatban meg lehet indítani ’s állítani, ’s 1) e’ ta
lálmány által a’ gőzerőmüvek mindenütt kipótoltat
hatnak. A’ föltaláló Európának kölönféle státusaiban 
e’ fontos találmányra kiváltságot szándékozik magának 
szerezni, mi pedig a’ közönséget ezen ügy’ folyamat
járói annak idejében tudósítani el nem mulasz- 
tandjuk.“

— A’ részvény-szédelgés (Actien-Schwindel) je
lenleg olly nagy, hogy bizonyos vendégfogadós Lip
csében — egy vendégséget részvényekre készített. Az 
összes részvények, darabjok 4 garasával , sorsjegyek 
által húzattak. Az első tíz részvény-birtokos levest, 
sültet és becsináltat kapott, a’ következő osztály csu
pán sültet, a’ harmadik pedig csupán levest. E’ mó
don volt a’ részvény-birtokosokra eső osztalék , sors
jegy által kialkudva , de a’ tulajdonképi osztalékot — 
a’ vendégfogadós húzta!! Sapienti sat — —

— Jövő septemberben fogja D u m o n t  d’ Ur -  
v i l i é  úr a’ 1’ A s t r o l a b e  nevő corvetten nagy vi- 
lágútját elkezdeni. A’rettenhetlen tengervándor ez úttal 
az ismert világ’ határait átlépendi, ’s a’ csendes és 
jeges tenger’ felső partjainak egy részét meglátoga- 
tandja. A’ l a  Z é l i e  nevű gabarre, J a q u i n o t  
kapitány’ vezérlése alatt, a’ corvettet egész a’ jeges 
tengerig fogja kisérni, ’s innen az ezen útközben gyűj
tött oklevelekkel visszatérend Francziaországba.

Vége az első félévnek.
Xyomatik Budán, a* magyar királyi egyetem* betűivel.

n
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