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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A‘ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 1. Szálai* Jan. 4ké

Az Vj Esztendőn^,
M a l i i é t  1 t j i r  e.

„Ditsértessék a’ Teremtő,
Áldja meg a’ jó Magyart!

Itt az új év hát barátom 
Élj fink míg éltünkbe tart: 

Adjon Isfen a’ magyarnak 
Bort, búzát, békességet— 

Lelkének ez élet után 
Majd örök üdvösséget!“ 

így köszönte hajdanában *
A’ nemes lelkű Magyar,

Szíve szólt , ha kiszorítva 
Össze ért két bajnok kar. 

Most már a’ művelt világban 
Ninlsen e’ szép üdvözlés; 

Ékesen szólt a’ finnyás száj,
Haszon vágy ’s hizelkedés •_

Pedig ti még jámbor apák’
El nem fajult gyermeki!

Be édesen hangzik szájtok 
Ha ezeket mondja ki: 

Ditsértessék a’ Teremtő!
Áldja meg a’ jó Magyart, 

Sohajtozó inségiben 
Nyújtson neki védő kart. 

Első Félesztendő. I
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Éljenek az édes Haza’ 

Gyámolyai, Védei,
Munkás öregi,— ifjai 

Serdülő reményei!
Tartsa meg Isten a’ Magyart 

És éltesse Királyát,
Hogy szereti ’s üdvözíti 

Lelkes hű Magyar nyáját! 
Adjon Isten a’ Magyarnak 

Bort, búzát, békességet, 
Lelkének ez élet után 

Majd örök üdvösséget!
Adj Isten! a’ bús Magyarnak 

Kedvet komoly szívébe, 
Eggyességet, szeretetet 

Önts idegen leikébe! 
Mosolyog neki szegénynek 

Kelni látszó tsillaga,
Melly sok századig homályban 

Elburkolva pisloga:
Adja Isten felderűljön,

Régi fényét hozza el 
Uj ditsőséggel, egéről 

Oh ne tűnjön soha e l!
Ott ragyogva kintse fényét 

Messze hintse térsége,
Töltse el egész világot 

A’ Magyar ditsősége.
Adja Isten e’ szép Haza 

Boldog légyen békében, 
Adja Isten ! világ végig 

Álljon örök díszében.



A' Magyar nyelv ügyében,
(Közlés végett beküldött.)

Midőn 1822*dik észt. a’ Tudományos 
Gyűjtemény 1-ső Kötetének első Értekezésé
ben Méltóságos Báró M e d n y á n s z k y  Alajos 
úr hazafiul gondolatjait a’ Magyar nyelv ki 
terjesztése dolgában a’ Hazával közlötte, és 
arra , hogy a’ Magyar nyelv Oskolák által az 
egész országban elterjesztessék, eggy alkalma
tos, ’s előre jól kiszámoltt módról értekezett; 
reményleni lehetett, hogy azok, kiknek e’ szent- 
séges ügy talám hivataloknál fogva is szíveken 
fekszik, a’ módot figyelemre méltatják azt vagy 
használván, vagy módosítva mást gondolván. 
Azonban, fájdalom! ekkorig a’ dologban nem 
történt semmi.

Most, midőn T. N. Pest Vármegye eggy 
Ki küldöttséget rendelt az iránt, hogy dolgozná 
ki: Miképpen lehetne a’ Magyar nyelvet leg
könnyebben, legbizonyosabban, béhozni a’ 
tót nyelvű falusi oskolákban, ’s így idővel 
miképpen lehetne az egész tót Helységeket 
meg magyarosítani; bátorkodom alázatos, és 
a’ dologhoz szolgáló észre vételeimet figyelem 
gerjesztés végett a’ nagy érdemű Ns Közön
séggel közleni, annál inkább, hogy én, azok 
közűi való vagyok, kiket a’ Gondviselésollyan 
helyre tett, a’ hol tót nyelven kell szolgál
ni, ’s így a’ dologban tapasztalásom lehet, és 
van is.

Ha e’ rész ben nyertt minden tapasztaláso
mat elmondhatnám , de nem engedi a’ hely
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szűk volta, meg győznék mindenkit, hogy a’ 
tót Helységek az által, hogy a’ gyermekek 
magyarul olvasni, ’s írni tanúinak; és a’ ma
gyar Katekismust el mondják, soha sem lesz
nek magyarok tsak azon eggy okból, mivel a’ 
gyermekek othon sem apjoktól, sem Anyjok- 
tó l, vagy házi tselédtől eggy magyar szót se 
halván , eggy két esztendő alatt mindent el 
felejtenek, a’ mit az oskolában tanultak, ’s 
örökké tsak tótok maradnak.

Az én be látásom, és tapasztalásom sze
rént ezen az úton nem boldogulhatunk. Azon 
kell tehát lenni, hogy a’ gyermekek tanulás 
mellett magyarúl folyvást beszélni is, és érteni 
tanúljanak, e’ pedig ítéletem szerént leg rövi
debben, leg ótsóbban, de eggyszer’smind leg
bizonyosabban így történhetnék:

I-ször. Ha a’ Ns Vármegye a’ Papi Ren
del, és Méltóságos Földes CJraságokkal eggyet- 
értőleg hozna olly végzést, melly szerént a’ 
tót helybeli gyermekek adatnának tserébe ma
gyar helységekre p. o. Issaszegh (eggy helyről 
szóllok, többire is lehet alkalmaztatni) határos 
Hány, Valkó, Sz. László Magyar Helységek
kel , már Issaszeghről 20 gyermek adódna a’ 
meg nevezett Helységekbe, de: a) egész esz
tendőre , b.) olly kötelezéssel, hogy ott osko
lába járjanak, valamint a’ meg nevezett hely
ségekből jött gyermekek is oskolába járja
nak, Issaszeghen. c.) hogy fele férjfi, fele 
leány legyen a’ tserébe adandó gyerme
keknek.

(Folytatása máskor.)
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Földalatti tűz.
Baku, vagy Badku városa a’ Kaspium 

tengere mellett, gyönyörű tájon fekiiszik, 
mellynek eggy részét rósa paraditsomnak 
nevezik: régtől fogva ósméretes ezen város 
szurkos gyantájának bovségéről. Tőle fél 
merföldnyi távolyságra esik keletre az atosch- 
ja =  katlan, vagy tűzhely, mellynek közele
dését a kénkő szag jó előre megjelenti. Szá
raz időben nagy láng lobog ennek a’közepén, 
Innen nem szinte nagy távolyságra lakoznak 
a Geberek, vagy tűz imádó Indusok. Házok 
alljadzatán Valamelly nyílás vagyon, melly 
fölött étkeiket főzik. Ha ezen nyílás fölé égő 
gyertyát tartanak, azonnal láng támad, ad
dig lobog, még az ember akarja; de ha eggy- 
szer a tűz szükségtelen, be borítják a’nyílást 
valamelly födovel , mellyre a’ tsudálatos láng 
azonnal kialüszik. Szinte ezen módon hasz
nai I jak a föld alatti örökös gőzt ezen Gebe
inek világosíttásra is; ugyan is: eggy mind ki
vid, mind belől agyag iszappal bemázolt tső- 
Aet tűznek által valamelly anyag fődön, és 
azt a nyilasra alkalmaztatják: mihelyest a’ 
nacltső föle égő világot tartanak, azonnal meg
gyullad a felütődő gőz, és mind addig vilá- 
gít égő metskent, valameddig .a’ lakosok kí
vánják. — Vagyon még ezen földalatti tűz
nek eggy más, szint’ olly tsudálatos neme 
Baku környékében az őszi meleg estvélyeken; 
de ennek már gyű tó , vagy égető ereje nintsen, 
hanem, a körűi fekiivő tájak mind lángban
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látszanak úszni. Gyakran úgy tetszik , mintha 
valamelly nagy tűz gombolyagok irtózta tó se
besseggel gördülnének le a’ hegyekről; az 
egész, nyugoti hegység lángba vagyon illyen- 
kor borúivá.

Éjszak Amerikában az orvosi Tudomány/ 
előmenetele.

Minthogy az ember valójában , sok nya
valyák, nem testi =physika, hanem lelki 
s=psychika okoktól származnak, melly utol
sókat testi orvos szerekkel sem el nyomni, 
sem meggyógyíttani nem lehet: tehát a’ Mas- 
sechusetti és Uj Jerseyi Orvos Kar Éjszak 
Amerikában azt határozta, hogy az Orvos 
Tudomány két részre osztattassék, testire t. i. 
és lelkire, és mind eggyikre nézve alkalmas 
módok nyomoztassanak fe l, ’s foganatos or
voslások taníttassanak; melly okra való nézve 
nálok az Orvos Doctorok jövendőben ezen 
tiszteltetéssel fognak különbböztetni: „Mind 
a’ k é t Or vos  T u d o m á n y  D o c t o r  a.“

R e j t e t t  s z ó .
Eggv pár tagból áll a’ szó, jelenti 

Országunk eggy várossát;
Ma pedig főbbik , részét elveszti 

Minden élőknek anyját.
Héttsaláry ’Sigmond 

2-dik évi Törvény-Halgató.
Az 52-dik számbeli Mese: Hónap.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 2. Szám. Jan. 7-kén.

Ä  Székes Fehérrári E ggykazi Megye 
Fő tiszteletű Kanonok l rainak , midőn 
O Felségétől nyert melj-tsillaggal dí- 
sze sitt etilének ; tiszt elkednek a j  ént ne

rc ze it Megye P esti A evendékei.

Hol a’ Királynak népeiért ditsőn
Gyúló szívét a’ Mennyei bölts Atya 

Vezérli; hol fénylő sugár ként 
Kellemivel ragyog a’ mosolygó

Szent béke: ott a’ bús zivatar dühös
Hatalma meg szűnt, ott az arany napok 

Bájolva kelnek, ’s szállónak le 
Tiszta egéről az ős Hazának.

Minden vidám ott, és rebegő öröm
Feszíti keblét a’ Haza Angyala

Kedvelte népnek; mert kegyelmes 
Títusa, jussait őrzi, ’s védi.

Nem vad hadak közt nyújt amarant füzért
O a’ ditsőknek. Nem tsak erős alzél 

Szerez babért. Büszkén vil iit az
Minden erény’ Hja izzanatján.------

Hős vértől ázott drága Magyar Hazám!
Melly boldogok hát nyílt szivü Gyarmatid! 

Kiket ditső felkent F e r e n c  z ü n k 
Vas keze véd, fedez, és jutalmaz.

Első Félesztendő. 2



A béke bol ros lombjai függenek 
Bús.tériden, hol hajdan erős tsaták 

Közt hultak a’ lelkes leventák ,
És siratád elesett vitézid’.

Vér gő'kt lehellő sűrű patak helyett 
Áldás fakad most árva vidékiden.

Polgári hűségért szerette
Gyermekid’ élteti jó Királyunk.

Majd itt jutalmaz ; majd meg amott kötöz 
Tekertset a’ hív, ’s ritka tulajdonú 

Magyarnak. Ismét majd az Eggyház 
’S a’ Haza védinek ápolója. —

Eltűnt Királyink hajdani lakhelye 
Székes Fejérvár szinte ma szórja le 

Gyásszát. Veres bíborát ma 
Ölti fe l; és öröm énekek közt

Fogadja a’ Honn atyja ditső F e r e n t z  
Nyújtotta függő tsillagokat; ’s velek 

Keblébe’ fénylő Káptalannak 
Melchisedekjeit ékesíti. —

Új fény ragyog hát ős Eleink nemes 
Ön mási! Honnunk’ díszei! szent hitünk 

Meggyőzhetetlen pajzsi! tisztes 
Meljeitekről! — Ez ép erényiek

S példát sugárló nyílt sizviiségetek 
Hírlője lészen. — Majd az utóbbiság ‘ 

Könyvébe ez tsillag betűkkel
Vés neveteknek örök J e l e n k o r t ! !

10
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Tudományos dolgoké

n A’ mívelt-érzékeny Társalkodás, Tisz tel ke
dés , Üdvözlések, a’magasabb tsinosságu 
Társaságba feljelenő Ifjúság számára 
Kiadták Sebők Jósef Ügyvéd , Gróf For- 
gách Ürfiak és Moth Endre hites Jegyző Br 
Forray Úríi Nevelői. Pesten 1832. Nyom
tatta Fűskúti Länderer , tsinos borítékban 
1 for. ezüst p.“

Ajánlva van a’ munka Soborsini B. F o r r a y  
András titt. özvegyének, született Korompai 
Gróf B r u n s  v i k  Julia Asszonynak , tsillag- 
keresztes, ts. k. Palota, Ő Fő Íígsége Orszá
gunk Nádora Hitvessé Udvari Dámájának, 
a’ magyar nyelv nagy lelkű Pártfogójának , 
Kedvel lőjenek, mély tisztelettel. — Ha már 
illy fő-fő Helyekbe be ment az ősi-nemzeti 
Nyelv; vallyon kételkedjünk é még tovább 
is ennek köz keletbe jöveteléről ? Távol le
gyen tőlünk az a' gyaníttás; tsak hogy ma- r 
gunk ne adjunk okot a’ vissza lépésre: melly 
úgy bizonyosan megfogna történni, ha a tsi- 
nosúlásnak lehető és törvényes módját min
denben el nem követnénk. A’ nagy társai ko
dásbeli tsinosúlást tárgyázza már ezen új esz
tendő napjára megjelent tsinos munka ; vajha 
szándékát és szent arányozatját senkire nezve 
se hibázza el! Nem az ugyan is ennek kisza
bott pályája, hogy egyedül a’ nagyokat es 
fénylőket óhajtassa; leszáll a’ kissei)b társasá
gokba is, még pedig ezeknek amazok felelt, 
hanem elsőséget, de gyönyörködtetőt bizo
nyosan többet tulajdonítva ; melly világosan 
kiteltszik im’ ezen szavaiból a’ 81-dik lapon : 
„Magányban élek — Ne légyen vétek e gyön-
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geség ; de engemet a’kissebb örömek, minden
kor édesebb gyönyörködtetéssel mulattak , 
mint a’ lármás vígadozások, ’s a’ t. Helyünk 
szűk volta nem tartóztat bennünket még azt 
a’ különösséget megjegyezni, hogy minden 
közneveket nagy betűvel nyomtatva ád. Ez , 
a’ nyelvet tanulni kezdőkre nézve, tagadha
tatlan könnyebbség, mint a’ Kiadó urak 
igasságosan vitatják ; mert nálunk igen gya- 
korok a’ két értelemben vétetődő szó vak , mint 
p. o. „nevet mikor ollyan Nevet hall.“ — Az 
e’féléket sokkal könnyebben értheti helyesen 
a’ még gyengébb tanítvány is , mintsem ha 
eggyformán íródnak.

A* Magyar nyelv ügyében.
(Folytatása és Vége.)

Ezen végzésnek ezek volnának áldott kö
vetkezései: lször, hogy azon tserébe adatott 
20 tót gyermekek esztendőt által minden bi
zonnyal magyarul beszélnének. 2-or, hogy 
azon magyar Helységekről jött 20 gyermekek 
által az egész tót Oskola magyarrá válhatnék. 
Kétség kívül itt azt értem , hogy a’ Plébanu- 
soknak , és Kántoroknak kötelességül hagyat
na , hogy Oskolában a’ gyermekeknek tsak 
magyarul volna szabad beszélni, hasonlókép
pen eggyütt járnának mulatságra játszani , ’s 
ott is a’ Praeceptornak felvigyázása alatt tsak 
magyarul beszélnének; így divatba jöhetne a’ 
gyermekek között a’ magyar szó. 3-orEzen ren
delésnek még az a’ nagy hasznú és boldog kö
vetkezése lehetne, Itojrv leányok is tanulna-

í
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jiak magyaréi, résszerént tsere által, réssze- 
rént otthon az Oskolában. — T. Közönség! 
úgy hiszem még az anyák , és leányok ma
gyarul nem beszélnek , addig hasztalanul fá
rasztjuk elménket, hogy tót helyeken anyai 
nyelvvé váljon a’ magyar nyelv. De már az 
általam fel vett úton a’ leányok is magyarúl 
tanulnának, kik előtt különbben minden út 
el van zárva; mert nagy Oskolákba nem jár
nak , nem kereskednek, nem fuvaroznak , nem 
katonáskodnak, ’s a’ t. 4-er Hogy , ha a’ tsere 
kezdődnék 1832-dik észt. már 1833-dikban 
Isszaszeghen volnának 10 férfi, 10 leány ma
gyar nyelven beszéllő gyermekek. 1834-ben 
20 férj fi, 20 leány ’s a’ t. úgy hogy ]0 esz
tendő alatt az egész felserdűlt Hiúság, ha 
mindjárt nem magyar is, de minden bizonnyal 
magyar nyelven beszél lene, annál inkább, 
hogy otthon a’ tsere által is gyarapodna a’ 
szám. 5-ör Hogy a’ szomszéd Helységek na
gyobb ösméretségre , szorosabb összekötte
tésre jönnének. Mert, vall you lehetséges é , 
hogy a’ tót anya esztendőt által a’ szomszéd 
magyar Helyen meg ne látogassa gyermekét, 
és viszontag ? Lehetséges é , hogy a’ két kü- 
lönbböző nyelvű anyák eggymás köztt ne be
széljenek ? Hogyan? minden bizonnyal ma
gyarúl, ha törve is. 6-or Hogy a’ két hely
beli gyermekek gyermekségekben megösmér
kedvén , idővel talám házasság által is nagyobb 
öszve köttetésbe hoznák a’ két Helységbelie
ket, ’s így is terjedne a’ magyar nyelv. 7-cr 
Ezen rendelésnek még az se volna utolsó kö
vetkezése, akár erköllsi, akár polgári lekin-
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tétben veszem, bogy ezen tsere által a* gyer
mekek erkültse, vadsága, szilajsága szelídül
ne; merL magunkról tudjuk, hogy idegen 
helyeken nem olly bátrak voltunk, mintáz 
anya mellett, és az alázatosságot, engedelmes
séget, ’s a’ függést jobban megtanultuk, sa’t. 
Ennyi a’ gyermekekre nézve.

II -szór. Ha az ember korú , ’s magj^arúl 
beszél lő lakosokra a’ T. Ns Vármegye , a’ 
Földes Uraságokkal egyetemben, akár mi né
ven nevezendő kedvezéseket tenne; p. o. mai 
naptól fogva 5 esztendőre (mert hirtelen nem 
lehet) senki ne lehessen Bíró, senki Törvény 
Bi ró, sem Hadnagy, sem Polgár, de még 
Csősz, vagy Pásztor sem, a’ki magyarul nem 
tud , kivált azon okból, hogy a’ megnevezet
teknek sokszor hol Úri-Szék előtt, hol Szolga- 
Biró, Esküit, Comissarius Urak előtt, hol 
igazság kiszolgáltatás , hol tanú bizonyság té
tel , hol panasz , hol kérelem képpen köteles
ségből kell megjelenniek.

Van okom reményleni, hogy a’ T. Ns 
Vármegye Itendei kegyesen fogják venni alá
zatos felszóllalásomat; mert valóban tsudál- 
kozásra méltó dolog, hogy Országunk fő Vá
rossá körül, az Ország közepén, legtöbb tó t, ’s 
német helységek találtatnak, mellyeket azon
ban az általam fel vett úton legkönnyebb 
megmagyarosítani.

Ezt azon ösztöntől lelkesítve bátorkodom 
a’ nagy érdemű N. Közönségnek ajánlani, 
mellyel keblem ég a’ Magyar Ilon boldogsá
ga , s nyelve terjesztése iránt, ’s mellyel Gróf 
S z é c h e n y i  szerepeire , tiszteletre, ’s vajmi



figyelemre, és követésre, Ismételve mondom, 
figyelemre, s követésre méltó ritka nagy Ha
zafi így fejez ki: Véntől fiatalig, dústól sze
gényig, a’ legjelesebb férjíiaktól legbájolóbb 
hölgyeinkig, ki tsak honnnnk éltét, nemes 
emelkedését, s eggykori ditsősségét szomjaz
za, tegyen anya nyelvünkért, a* mit tehet; 
mert vele mindent a’ mi nemzetünk , sőlt az 
emberiség díszére méltó kivihetni, nélküle 
semmit. Kérem a’ T. Ns Vármegyét, mél- 
tóztassék ezt iránta való mély tiszteletem 
bizonyságául kegyesen venni*

A. F.
Hiú képzeletek a másoknak te tt szol

gálatokért.
C i c e r o  Quaestorsága Szieziliában olly 

időben esett, mellyben iióma szökött látott 
gabona dolgából* Ci ce r o  látván azt, hogy 
az ő Tartományjában elegendő gabona légyen, 
olly bővséggel szállíttatott llómába, hogy a’ 
Szicziliaiak szinte megsokallák, és nyilván 
zúgolódni kezdének. Letsillapítolta mindazon
által a’ lármás indulatokat C i c e r ó n a k  
az a’ gondoskodása és szorgalma, mellyet 
más oldalról mulatott S z i c z i l i a boldogsá
gára ; megnyerte a’ leg szilajabb elméket is 
az a’ nyájassága ’s igazság szeretete, mellyet 
minden emberiránt mulatott, és állhatatosan 
gyakorlott: úgy hogy', ezen tulajdonságaiért 
neki különös megtiszteltetéseket rendeltek, 
s midőn hivatalbeli esztendeje letelt, közön

séges köszönő beszédet tartott hozzájok a’ bil
is út vevő Ci ce r o .
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Midőn azon képzelődéssel menne haza 

felé, a’ hivatalt dítséretesen viselt Qvaestor, 
hogy Rómába most semmiről sem folyik gyak
rabban a’ beszéd, mint az ő érdeméről, melly 
szerént a’ várost eleséggel gazdagon betöltöt
te, a’ Tartományt pedig kívánt tsendes és bol
dog állapotra vitte. Puteoliban némelly Fő 
Romaira , de mind ösmerősseire talál, kik szo
kás szerént az ottani vizet használták , ollyan 
formán, mint mi a’ Füredit szoktuk. A’ma
gával megelégedett C i c e r o  mind úgy nézte 
őket, mind jóakaróit, ugyan azért közelebb 
botsátkozik hozzájuk, és az eggyik megszól- 
lítja: Mikor indultál ki a’ városból; és mi 
újság ottan? Ci ce r o  bámúlva felel: Én a* 
Provinciámból jövök. — Talám Afrikából ? 
Kérdi viszont eggy másik. Ej de hogy is , Szi- 
cziliából, úgymond a’ már nyughatatlan Ci
cero.  Hát nem tudjátok így szóll a’ dologba 
eggy mindent jobban tudni akaró negyedik, 
hogy Szirakuzában Quaestor volt? Ott pedig 
Ci ce r o  talám egész életében sem fordult 
meg; ’s bosszonkodva ment tovább, hogy 
Hazájának fő emberei olly keveset, vagy ép
pen semmit sem tudnak az ő jeles tetteiről; 
és ez nem kévéssé törte meg, a’ maga meg- 
val.ása szerént, benne azon képzeletet, hogy 
a’ helyes tetteket mindenkor illő jutalmak 
kövessék; de tsillapította benne a’ nagy di- 
tsőségre vágyást is, mint ezt P l u t a r c h u s  
feljegyzetté róla.

R e j t e t t  s z ó .
Két ta" az én nevein ; és ha te hasznom’ venni kívánod, 

Második’ elsőjén adsz nekem állni helyet.
Jegyzés :  Az első számbeli Mese: Léva.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 3. Ssám. Jan. 11-kén.

Bútsú vétely
mellyel

M éltóságos, és Fő- Tisztelendő H o  r v d t h  János 
Urat , Isten kegyelméből Székes Fehérvári P üs

pököt t fényes beiktatására késéri cl Vészprénii 
Nevendék Papság.

Vig artzot olts fel, ’s könnyeid’ árjait 
Édes Honunknak hajdani fény helye 

Székes Fejérvár! gyász ruhádat 
Vetve töröld valahára már le !

’S hogy három ízben bölts, kegyes, és szelíd 
Fő Pásztóiadtól úgy szakadál el, a’

Mint eggy kesergő bús Atyának 
Karjaitól szeretett szülöttje.

Ne küzdj az éggel: szentek az ő tsuda 
'S megfoghatatlan művei, mellyeket 

Vastag sötétség rejt előlünk
Mellybe szemünk soha nem tekinthet.

Titán az elvert fergetegek’ dühét 
Szebb súgárokkal váltja fel. A’ kemény 

Télnek felolvadt mérge által
Kellemetesbb az idő , tavaszkor.

így neked is az már a’ sok beborúll üdő 
Után reménylett szebb napod eljőve;

Mert századunknak ritka fényű
Dísze FFRENTZ kegyesen tekintett.

Első Félesztendő. 3
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Read— sokallá Róma virányinak 
Felkent urával sebjeidet, ’s hamar 

Küld el sötétült napjaidra
Fényt, örömöt, derűlést, malasztot.

Hö lángra gyűlj hát, ’s Fő-Papodat fogadd 
Kitárt karokkal: a’ magos érdemű 

HORVÁTH ez, a’ kit harsogással 
Csóka ködös foka rég jövendölt.

H o r v á th , kinek mély , ’s bő tudományjait 
És a’ világnak példa tűkört adó 

Erköltseit nem képes elmém —
’S nintsen elég szavam itt le írni.

Tudjuk , mi hévvel gerjedezél, ha szent 
Aklodnak álnok tselt vete a’ Pokol 

Tyránnja: a’ veszély remegve 
Félre vonult jelenésed által.

Veszprém tanú itt ’s most is öröm ragyog 
Nedves szemünkben, hogy ha eszünkbe tűn: 

Mint huzdulá! a’ köz javáért
Áldozatunkra. — Nem eggyszer áldott

Az Árva példás bőkezűségedért 
’S folyatta hálás könnyeit: a’ hív 

Kintsnek le lántzolt rabja bámult 
Tetteiden, ’s epecfett magában.

Tudjuk, mi szép , és bőv haszon áradott 
A’ Hitre, szint úgy drága Hazánkra is 

Te általad, ki műveiddel
A’ Tudományok egén lebegsz már.
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Menj hát szerelmes Fő Pap! öröm között 
Foglald el ékes tisztedet, és szíved 

Eggy nyári napként boldogítván 
Hints örömöt szeretett Megyédre.

’S ha majd ragyogván Pásztori székeden 
Szeretteidtől áldva imádta tol

Gondolj reánk — hogy vannak itt is 
Kik. Nevedet szíveinkbe írták.

Tudományos dolgok.
„CalendariuRomanescu pe Visectul de laCri- 
stosannu 1832. In Buda cu tipariu Cr. Tipo
gráfia^ Igen tsínos római belükkel nyomtatott 
oláh zsebkönyv, tsínos rézmetszésű boríték
kal , ’s Corvinus M á t y á s  Királynak Len-  
h a r t  úr által nagy szorgalommal metszett 
szép melj képével; az ára 24 xr. ezüstben. 
Találtatik Eggenberger és Wigand Otto könyv

áros uraknál.
Talám botránkozva veszik némelly szer

felett buzgólkodók ezen jelentésünket, midőn 
eggy felől a’ nemzeti nyelvnek mindenféle 
lakosainkra kiterjesztendő ösméretét sürget
jük; más felől pedig illyen, azt ellenzeni 
látszó, előmeneteleket emlegetünk: de gon
dolják meg az illyenek, hogy a’ különbbféle 
nyelveknek ki irtása az Országban soha S£in 
volt tzélja az uralkodó Nemzetnek ; hanem 
tsak az az igen méltó kivágatja, hogy őtet 
rendeléseiben értse minden, akármelly szü̂ - 
letésű lakosa. Egyéb aránt, a’ tudományok 
kezdetét mindenkor anyanyelven kell a’gyenge 
elmékbe tsepegtetni; és ha már azon némi nemű 
előlépéseket te tt, tsak akkor várhatunk tőle



20
az idegenekben is foganatos előmenetelt. Men
nyire legyenek ebben hátra Oláh eredetű la
kosaink , nints a’ ki ne tudná: mennyi kárt 
okozzon ezen elmulasztás ; nints a’ ki ne erez
ne. Most íme, F e s s l e r nek  leikével kezdi 
azt ösmérkedtetni ezen zsebkönyv. — Mi tehát, 
tiszta szívünkből óhajtunk a’ nemes töreke- 
desnek szerentsés előmenetelt; de vegyék tő
lünk a’ kiadó társ Urak a’ Nemzet részéről 
azt a’ kérelmet, hogy a’ magyar nyelv ösme- 
retének terjedését, hasonló buzgó hazafiúság- 
gal eszközöljék, a’ hajdan ditső Rómának kö
zöttünk megmaradt tsemetéi közölt.

A  K ó  és Fövény nyavalyáról.
Hogy talám a’ más mezejébe kapás adatja 

velünk ezen tárgyat, azt legrosszabb akaró
ink sem mondhatják rólunk; mert rniílt esz
tendei Leveleinkből tudja a’ világ, hogy ez
zel régen megvagyunk bízva: hanem, adatja 
az emberiség , inelly szerént, több folyamo
dók által szóllíttattunk fel a’ közlésre. Ezen 
felszóllíttások közűi a’ legközelebbi, múlt 
Karátson Hava 23-dikáról, ím illyen: „Én is 
a’ legkegyetienebb kínokat szenvedem a’ ko 
miatt, elannyira , hogy élelemnek 47-dik esz
tendejében örömmel s talám erőszakos halál
lal is feltserélném ezen múlandóságot az örök
ké tartó nyugodalommal, ha öt élő , és meg 
neveletlen gyermekeimet feleségemmel egy- 
gyütt nem látnám ez által az utolsó Ínségre 
jutni; és ha azoknak esedezések, és a’ kétség- 
beesést a’ maga valóságában ábrázoló sirán
kozások meg nem tartóztatnák nyugodalma-
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mot kereső, és ezen rettenetes kínok alól fel
szabad! ttani akaró kezemet ’s a’ t.u —- Efféle 
kínoknak reménylendo enyhíttése tehát az , 
melly velünk a’ jelenlévőt adatja.

E’ nyavalya két féle lévén, két félének 
kell orvoslása módjának is lenni.
sl. J  A* hólyagban termett hó és fövény 

nyavalya orvoslása.
Kikeresi az ember a’ földben , a’ legvas

tagabb tormát, ’s felásván azt, jó két hüvelk- 
nyi hosszú darabokra el vagdossa. Vízbe nem 
kell tenni, hanem, kivéve a’ földből, meg
kell tisztítani felső héját levakarva, hogy 
semmi motsok ne maradjon rajta. Az így 
megtisztított tormát megkell reszelni; ötmesz- 
szelyes üvegbe két ittze jó fehér bort kell 
reá önteni. A’ bor legalkalmatosabb hozzá , 
melly homokban, vagy pedig köves helyen 
termett. Nyárban a’ napfényen, télben pedig 
meleg kementzén kell tartani 24 óráig. E’ből 
vegyen a’ szenvedő reggelenként, még pedig : 
első nap négy, második nap ö t , harmadik nap 
hat, negyedik nap hét, ötödik nap nyóltz, 
hatodik nap kilentz kanállal, mindenkor állom
ra ; de úgy , hogy a’ bevétel után , se ne egyék, 
se ne igyák két óráig. Hetedik napon ismét 
kilentz kanállal, a’ következendőkben vissza 
felé, mint előbb felfelé számlálva nyoltz,hét, 
ha t, öt ’s végre négy kanállal. Mire ezen 
napok során végig megy a’ sinlődő, akkorra 
bizonyoson kitisztúl a’ hólyagban termett kő
től vagy fövénytől: de ha még is érezne va
lamit magában , várakozzék eggy hetet, akkor
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kezdje a’ fentebb írtt módszerént az orvos
sággal élést. A’ palatzkot bedugva, ’s kötve 
kell tartani, hogy az erejeel ne röppenjen a’ 
tormának. Ila a’ bor hamarább lefogyna róla, 
mintsem a’ szenvedő kigyógyult, tiszta ruhán 
által kell fatsarni a’ tormát; annakutánna fe- 
lényi mértékben lehet reá ismét bort tölteni; 
melly hasonló szolgálatot teend.
h.J K ö , vagy fövény, melly á ’ vesét 

szokott termem.
Ezt a’ vizelletről lehet megtudni; ha t. i. 

a’ sínlődő tiszta üveg edénybe vizeli, annak 
üllepedése veres színt m utat; de a’ lágyék 
fájdalmak is megtanítják erre a’ szenvedőt.

Orvoslása módja: Szedj kerti tsigát a’ 
mennyit akarsz, elevenen szedd ki héjjából; 
a’ héját tisztítsd ki jó l, úgy hogy , legkeve
sebb motsok se maradjon rajta: rakd eztolly 
tiszta tserép edénybe , melly még égő kemen- 
tzében nem volt, és ugyan ollyan nyers föld 
födővei född be, körűi is mázold be jól’, hogy 
semmi el ne párologhassák. Az után égesd 
ki; minekutánna kiégett, vedd ki a’ fazokat, 
’s födelét levéve, szeddki a’ megmaradtat; és 
ha lehetséges, üveg mozsárban, törd porrá. 
Ekkor végy tsanált, vagy tsanalat, még pedig 
ha az idő járása engedi frisset; de ha ez nem 
találtatik , jó a’ száraztott, és a’ patikabeli is. 
Készítts belőle fű vizet— lierba thee — igyad 
lind’sánként; előbb a’ tsigaporból ostyában, 
eggy-eggy jó késhegynít bevéve. Venni kell 
pedig vagy estvéli lefekvéskor, vagy pedig 
reggel felkeléskor éhomra; de utánna 2—3
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óráig enni vagy inni semmit sem kell. E’zel 
így eggynehánv ízben élve, a’ veséről kitisz
títja a’ követ, és fövényt.

Ezek mellett az élet mód =  disela — ez: 
Semmi etzetes ételt, füstölt húst, sajtot, ke
mény to jást; sem szelet okozó zöldséget, vagy 
főzeléket enni nem kell; egyébiránt borotskát 
vízzel ihatsz , jó ételt gyömbér és bors nél
kül,  ehetsz.

Foganatosságáról így ír a’ közlő: T.T. 
Tábla Bíró T i h a n y  János úr : Hogy ez hasz
nos , és valósággal így légyen, tulajdon sze
meim látása után bizonyíthatom: úgymint, a’ 
ki magam láttam eggy széléntzében azon fö
vényt, mellyet a’ vizelletéből felfogdosott, 
eggy most már 62 esztendős férfiú ; a’ ki előbb, 
ezereket költött haszontalanul e’ nyavalyától 
leendő szabadulásra:’s végre is tsak azt a’ szen
ten tziát mondották reá; hogy: vágni =ope- 
rálni, kell. E’től tsak az a’ szerentsés történet 
mentette meg, hogy ezen orvosló szerre talált.

Hosszá élet példája.
A’ lefolyt 1831-diki Dec. 6-dikán halt 

meg a’ Brüni Kerülethez tartozandó Nagy- 
Pawlowits közönségben Cseh Országban, 
103 esztendős korában S c h i m i k Borbála, 
született W i s k o c z i 1. Született 1728-ban , 
férjhez ment elősször 1748-ban, 1750-ben 
gyermektelenül maradt özvegységre; 1751-ben 
lépett másodszori házasságra Seh i m i k Ven- 
tzellel, a’kivel 11 észt. elfolyása alatt 4 gyer
meket szült, kik közül az első szülött fiának 
már most házas fia vagyon ’s annak is gyet'“

23
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meke; a’ mi élete módját illeti, nagyon ta
karékosanélt, itala tsak víz és téj volt, igen 
igen ritkán, és akkor is tsak mértékletesen 
bor: beteg soha sem volt, a’ templomot ha
láláig szorgalmatosán gyakorlottá, hova uno
kái vezették, mert 96-dik esztendeje óla 
szeme világát veszejtette. Fiának a’ háza ele
jébe nyáron által kiszokott ü ln i, ’s ott éne
kelgetni; hangja mindent íigyelmezésre ra
gadott.

Étien soká élés példája, 
Szmyrnában eggy státus fogoly éhel

halásra vala kárhoztatva; de megitéltetése 
után 28 nappal még életben lelték. Halálos 
büntetését tehát megváltoztatták, ’s hosszas 
ideig tartott életének okát nyomozván, meg
vallotta a’ szerentsétlen, hogy eggy iskátula 
ostyával tengette életét, mellyben még eggy 
darabka spanyol viasz és gumi elasticum is 
volt. Minekutánna amazokat lassanként meg- 
eddegélte volna, elkezdette a’ kemény papi
rosból készült iskátulát is enni; tsak a’ tete
jének valamelly darabja vala még hátra, mi
dőn 28-dik napon reá találtak.

R e j t e t t  s zó.
Az egész szó, nem idegen ,
Hím állat másod tagja,

Melly nem kevés fordítva.
Csókáról, Demény István. 

J e g y Z'é s : A’ 2-ik számbeli Rejtett szó: Nyakló. 
I g a z í t t á s :  Legközelebbi Mulatságunkban, 

a’ 10-dik lap. 15-dik sorában a’ veres he
lyett ve rés  lő bíborát igazíttani meltoz- 
tassanak Tit. Olvasóink.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 4. Szám. Jan. 14-kén.

f
m  esztendőre

Tekintetes Sárái S o m s s i c h  Miklós Úrnak.
Eggy ignz tis z te ltje .

Kijen az , a’ ki nemes szívvel buzog ősi sorában, 
S om s s i c h, ezek közt fényt szórsz tieidre—virulj!

Kijen az , a’ tudományt ki szivéből űzve bötsűli: 
Fő gyönyörűséged ’ helyhezed abba’} — virulj !

Kijen az, a’ ki bötsűl tudományos fe'rjiiat áldva 
Benned Maecenástszemz ki Minerva; virulj!

Kijen az, a’ ki okos nyugalomban tölti magányját: 
Tuscusokat látok Sard’ kiesebe1; — virulj!

Kijen az, emberben testvert ki ölel szeretettel: 
Kmber társaidért e'Isz te buzogva;— viriílj !

Kijen az, a’ ki erőnyt tsak erőnyből tisztel, imád, tesz: 
Tiszta erőnyöknek vagy te tsudája; virulj!

Éljen az, a’ Honnak ki derek nagy fe'rjbakat nemz : 
A’ Haza nagy tagokat vár tieidbe; — virulj!

Kijen, fő tisztet ki Hazája javára kivívja:
Vas pályád illyen munka vívása; — virulj!

Kijen az, a’ ki Hazánk’ bölts atyjai közt kitűnő Fény: 
Fényiéi ott, Ister h'rdeti szerte; virulj!

Éljen kit tudomány, tűz, szív, szabad elme tsudáltat 
Vagy te Hazánk lelkes , *s bölts Cicerója; virulj !

Kijen Iántzra rúgott szolgát ki kerűlteti gonddal: 
Illyre nemes lelked honnyosid’ inti; virulj !

Kijen az, a’ ki Hazát, Istent, Fejedelmet erénnyel 
Kggyeztet i S o m s s i c h !  —képed ez írne —virulj ! 
iElső Félesztendő. 4
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Szivem többeket ír , nagy Férjfi ! — ötsetre vehetne, 

Hogy helyesen kitalált kekedet adja elő.
Ugyde szerénységed tilt illyest. — Engedek annak 

Többi erőnyeidért tisztel imádva szivem.
’S hogy ne?ki a’tudományt,’s tudományost tiszta baráti 

Érzéssel szereted , — hogy ne imádna szivem ? 
Hogy ne, ki a’ Ilonne'rt és emberiség igazáért 

Ontani vért kész vagy, hogy ne imádna szivem ? 
A’ könnyen hajló nádot leteritti dühös szél 9 

Millyet minden nyom földre terítve tápod :
A’ gyökeres gallyas nagy tölgy Roreásnak üvöltő 

Vesszét századokon viva kiállja, ’s virul.
A könnyen hajló, sírjába temetve kialszik; ?

Alhatatos lelkű századot élve halad.
A’ ki Hazája ügyét könnyen veszi, eldül az azzal : 

’S a’ késő maradék átka tapodja bűnét.
Lelkes Férjli!—nem igy te , kiálsz vala vívni viharra  ̂

'S mind ezekért nevedet fény veszi eggy ha körűi. 
Nem törekedsz Tisztért; de magányod néma öléből 

Fjszaki hajnalként törsz ki az éji ködön.
A’ mikor a’ közjó lelkes segedelmed’ óhajtja 

Láng eszed áldásit hintve javára kikel.
Illyen vagy Soras s i c h ! — bámulsze ha téged

imádlak ;
A’ nagyot és szépet, ’s jót ki imádni tudom. 

HogyhaSomogy minden fiait S o m s s i c h-nakerőnyje 
Tölti: C a t o , T h e m i s  és Z r í n y i  hazája marad s

Tudományos dolgok.
„Orvosi Tár. Havonként kiadják Prof. Bugát, 
és Dr. Schedel. IV. Kötet 10 és 11. Füzet. 
Pesten 1831. Az Orvosi Tár hivatalban. Leo- 
poldváros,rakpiatz, Deronház 2-ikem. Eszten
dei ára helyben 5 for. c. p. postán 6 for. 2-4 kr.“
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Ha a’ Köztársaság által megösmért érdem 

valamelly igyekezet mellett jótáll , jótáll az 
ezen Folyó írás mellett; midőn a’ Nagy mélt. 
Magyar Kir. Helytartó Tanáts, Nov. 29-kén 
1831. olly rendelését teve közönségessé 30820 
szám alatt költ Irományjával, hogy ez az or
vosi és seborvos tudomány elő mozdíttására 
igen hasznos és ajánlatos légyen , ugyan azért a 
Hazában kihirdettessék. Felséges jutalom; de a’ 
legszebbet még is a’maga kebelében hordja ez. 
Miilyen tárgyakat érdekletlek az előbbi Kö
tetekben volt előadásai , tudják nagyon tisztelt 
Olvasóink; figyelmünket a’ jelenlévő Kötetre 
k terjesztenünk most nékünk elégséges. 1-ső 
Értekezés Dr. 1» ei sin ger János úré, érdekli 
Magyar Országnak legnevezetesebb bögölyjeit. 
—A’ ki marha tartó Tanyáinkon tsak eggy nyári 
forró nap állott, és a’pokolbeli kínra kárhozta
tott nyomorult barmot valaha szemlélte vergő
dései közben , az ezen Értekezést aranyon meg
vásárol ni késsz , ha tudja azt, hogy ebben az 
ökör, ló, juhbögöly mind természet történeti 
renddel adattatnak elő ; annyival inkább midőn 
azt is tudja , hogy ezek nem tsak mint a’ szál
longó bögölyök, hanem még mint bögöly ál
képek is kínozzák már a’ nyomorult barmokat; 
és a’ 22-dik lapon ezen vi’sgálatra talál: Mi 
képpen lehet az állatokat tőlök menteni ! 
Nem merítti ki mindazonáltal ez még mind 
a’ tudós Értekező úr érdemeit, által megy 
ugyan is még arra is, hogy vallyon a bögöly
nek álképei?== larvae— vernéké az emberben 
is fészket ? melly kérdést igen is nagy figyel
met gerjesztő észrevétellel és tapasztalással 

; fejez be.
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2dik Értekezés, a’ Mákonyról Dr. H li

fe  1 a n cl é , m ellrő l nem hasznosat, tsak 
gyaníttásképpen sem gyaníthat senki is. To
vábbá vannak a5. Kötetben, Orvosi Literatura 
s vegyes Tudósítások. Zárja az egészet azon 

örvedeztető nyilatkoztatás, hogy a’ hasznos 
Tár, 1832-dik esztendőben, bizonyosan fog 
folytatódni.

„Leontina Román. Kotzebue után Deáky Fii- 
löp Sámuel. Első ’s Második Kötet Kolosvá- 
rott Burián Könyvárosnál 1831. — A'két Kö

tetnek ára tsínos borítékban 2 for. p. p.u

„Érzéken Történetek. Németből. I.A ’szegény 
Dorkó, való Anekdot./. S. után Almásy Balogh 
Sámuel által. II. Margit. Valóságos Történet. 
Kotzebue után, Almási Balogh Sámuel által. 
HI. Nina, vagy az Arany Mennyegző, Huber 
Therézia után, Abrudbányai Szabó Anna által. 
Kolosvárott Burián Pál Könyvárosnál 1832.

Az ára tsínos borítékban 36 xr. p. p.u
Míg az erősebbre termett lelkek azon tu

dós igyekezetek által haladnak előbbre az ös- 
méretek után, mellyeket a’ Tudományok- 
nak tsaknem minden ágában adnak Tudóssaink; 
a’ gyengébb elmék sem maradnak minden gyö
nyörködtető tárgyak nélkül, mind a’ tsinos 
Zsebkönyvek, mind az itt nevezettek által 
ébresztetve azok, mind az erköltsnek követé
sére, mind azokkal ellenben álló tettek kerü
lésére emlékeztetve. Kotzebue, mint az ü lje
nek festésében eggyleg jobbnak ösmért, nem 
varja a’ mi dílsérctünketj a’ nemzeti nyelvre



által tevők sem hagytak hátra semmit a’ felvett 
Darabokban, a’ mit a’ nyelv tsínossága meg 
kíván.

Ä  fö ld  legnagyobb *s legnevezetesebb 
folyót.

Az ösméretes föld részeiben legnagyobb 
az Amazonok vize Amerikában , mellynek 
hossza 1000 német mérföld. Második nagy
ságú folyója földünknek ugyan ott, a’ 800 
mérföldnyi hosszú Missisippi. Ezeket követik a’ 
Yang tse Kiang 650 m.f. Chinában;a’ Wolga 
570 m.f. az Orosz Birodalomban ; az Ob 590 
m.f. ugyan ott; a’ Nilus 500 m .f; a’ Niger 
500 m.f.; a’ Niagara 500 m.f. , amazok Afri
kában, e’ pedig Amerikában; Asiában az Eu- 
lrates és Jordán, hossza mindkettőnek 460 
m .f.; ugyan ott a’ Jenisee és Léna, Ameriká
ban a’ La-Plata , mind hárman 450 m.f. hosz- 
szúságúak; Asiában a’ Ho ang Ho 400. Eu
rópában a’ Duna 390, az Indus Asiában 370 , 
az Oronocko Amerikában 370, a’ Ma Kom 
3 5 0 , a’ Ganges 340, a’ Buremputer 321 , a’ 
Pegu 300 Asiában , — az Ural 300, az Orosz 
Bir.; ugyan ott a’ Dniper, Don, Drinn 250 ; 
a5 Senegal,— Afr. 2 5 0 , az Ohio Amer. 2 0 0 , 
az Irawaddy 180, — Asiában, — az AlbisEur. 
16 0 , a’Bhénus 152; az Amur, Asiában 150; 
a’ Loire Eur. 144; a’ Gambia Afr. 140 m.f.ket 
futnak. A’ többi nevezetesebb folyó vizek 
Európáéi, ’s folyások kiterjedéséhez képest 
illy renddel követik eggymástra’ Dwina,Tajo, 
Odera 130; a’ Visztula 108; a’ Seine 100; a’
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B hone 90, az Ebro 88, a’ Tisza 88, a’ Sereth 
72, a Szava 65, a’ Menus 60, a’ Moldva is 
60, a Mosel 55, a’Weser45, a’ Dniester 40, 
a’ Tibei ■is 36, a* March 35, a’ Themse 30, 
il ^kaldis 30, a’ Memel 18, az Eger 17, a’ 
Néwa 8 m.f. hosszúságúak egész folyamat- 
jókban.

Aéj) ess égi nevezetesség Chináhan.
A Chinai Birodalom lakosainak száma, 

ide értvén adózó tartományjait és gyarmatait 
is, 184 miliora megyen; az az: 134 milioval 
többre, mint az Orosz Birodalom lakosaié, 
es körűi belöl a> világ népességének negyed
részét teszi China népessége. Vannak 1659 
városai; ezek közt 214 első rangú. Hadi ereje 
öszvesen 3,708,878 emberre tétetik.

Kitalálni a lónak belső hályogját, a 
nélkül 3 hogy azt látná a’ visgáló»

Bizonyos öreg embert, a’ ki egyébaránt 
vak volt, megkértek némelly fiatal emberek, 
talám enyelgésből, högy azon lónak, me l lyre 
nezve már alkuba ereszkedtek, hibáit nékik 
jelelné ki. A’ vak reá állott kérésekre, ’s meg- 
VI sgalta a’ lovat, és tsak hamar azon véleke
dését jelenté, hogy annak éppen az a’ hibája, 
a mi neki; hogy t. i, vak legyen. Elbáméivá 
az öregnek ezen Ítéletén az ifjak, szorosabb 
vi sgálat alá vették a’ lovat, és az öreg értel
met helyesnek találták. Megkérdeztek azután, 
mi módón fedezheté fel olly könnyen a’ ne
vezett hibát. Erre az öreg következőleg fe
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lelt: minekutánna a' lónak lábszárait megta
pogattam, és azokat egésségeseknek találtam, 
szívére tettem eggyik kezemet,a* másikkal pedig 
ugyanakkor szemei előtt hadaráztam; de ez 
által a’ lószívének verése nem sebesült, s alj
ból következtettem azt, hogy annak vaknak 
kelletik lennie.

*S'zembekötósdit já tszik  a’ sors az embe
rekkel.

Berlinben a’ legközelebb húzott Kassza- 
Lolteriábúl 150 ezer tallér aranyban, vissza
vonás almája leve, a’ mennyiben eggy ottani 
dohány fabl'ikáns a Húzáskor birtokában tar
totta a’ szerentsés számot, de azt íizetés helyett 
eggy kőltsönözője küldötte neki, ő pedig a’ 
küldés valósága ellen protestált. Már most az 
igazság kiszolgáltatását fárasztják, hogy mel- 
lyiké légyen közülük a’ szerentsés sors, és 
mellyik elégedjék meg a’ puszta tartozással ?

K  ii l (i ti b h f  é l  é k,
Eggy Angliai Dáma, a’ ki Cetiében hir

telen halálozott meg, szép summa pénzt ha
gyott barátnéjának azon nyilvánságos feltétel 
a la tt, hogy papagájját , és lovát tartsa. Meg
engedte néki, hogy a’ lovat, ha igen elvénül, 
megölethesse; de hogy akárkinek is eladhassa, 
azt világoson megtiltá.

Anglia felé útban van most eggy Kal
kuttában hajóra szállított szarvorru, =rhino- 
ceros—- hossza 11 , magossága pedig 8 lábnyi:
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szánva van a’ Surreyi állati kertnek. Ezen ál
lat 1,500 font sterlingért van bátorságosítva.

Londonban , mind a’ beállott, mind az 
ezután következő esztendőkben rendesen ha
lász-tsónakokkal versent-hajózás fog tartatni. 
Az első nyertes-jutalom eggy-eggy fontot nyo
mó aranyhal. LTgyan ott az élet-bátorságosító- 
és mentő-intézet azt határozta, hogy eszten
dőnként versent-úszás is állíttassék fe l, és a’ 
nyertes, a’ köz buzdítás végett, holtig való 
jövedelmet kapjon.

Éjszak Amerikában, Uj-Yorkban mos
tanában vas pléhből készíttetett eggy keres
kedő hajó, melly azon tulajdonsággal b ír, hogy 
a’ tengeri-szélvészeknek akármelly viharait ki
állja, a’ nélkül, hogy vagy megrepedne, vagy 
szél jel zúzódnék, elsüllyedne, vagya’ haboktól 
elnyeleltetnék.

Nem régiben a’ Londoni fogházak eggyi- 
kébenmegholt eggy ollyan rab, a’ki minteggy 
200ft adósság miatt 16 és £ esztendőkig tar
tatott bezárva.

R e j t e t t  s % ó.
Két elsőjét főidből veszik,

Ott ered két vége is ;
Hármas vége szőllőket ron t;

Tart attól a’ kertész is.
Az egész, az elejével

’S füsttel készült magyar étel.
a’ Vmf. T.

Jegyzés :  A’3-dik számbeli Rejtett szó: Lakos.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832* 5. szám. Jan. 18-kán.

Tudományos dolgolt.
„Az Atya Szava. Magyarul írta Kováts 
Beniamin, a’ Lossontzi Ref. Oskolában a’ 
felsőbb Tudományok Köz-Tanítói közűi, a’ 
Vallást tanító Professor. Pesten , nyomtatta- 
latta Trattner J. M. és Károlyi István 1831.“

A’ ki a’ nagyot, tsak az Ivekre, vagy ta- 
lám éppen Kötetekre telő Munkákban keresi, 
annak a’ kivánatja itt kielégíttést találni nem 
fog; hanem a’ ki a’ felségest eggy szóban , eggy 
charakter vonásban fel lelni képes, ahhoz 
van intézve ezen mi jelentésünk. — Népeinek 
atyja, a’ kegyes F e r e n t z , azon állásában 
vagyon itt rajzolva, midőn az élete bátorsága 
felől aggódó Hívei azon ajánlatjokkal köze
li ttenek királyi székéhez , hogy a’ még öldöklő 
nyavalya által meg nem szökött kis Tarto
mány jába vonja magát. A’ Felség nem mond 
nekik szembetűnően ellent; hanem kétséget 
támaszt, hogy: talám meg nem fog ott gyer
mekeivel férni? A’ Hívek, gyermekeinek szá
ma alatt, tsak a’ természet rendén adottakat 
értve, mérészen erősíttik, hogy gyermekein 
kívül, még hív szolgái is elegendő tért fognak 
az ajánlott helyben lelni. Bővebb maga kima- 
gyarázása végett az ablakhoz vezeti Híveit a 
Felség : „Nézzétek, úgymond, tsak itt 300 ezer 
gyermekem van , kik örömeimben velem örül- 

Elsó Félesztendő. 5
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tek , szomorúságaimban eggyiitt sírtak velem; 
inellyekre nézve, bár melly sors érje is őket, 
érzékeny szívem velek eggyiitt osztozik ab
ban“ — és ezen elhatározásánál fogva , előbb 
lakta helyében maradt. — Jobbágyi hála lel
kesítette az író pennáját az érzékeny, szelíd 
versek írása közben , a’ hódolás buzdította & 
Kiadónak forró érzését ezeknek kinyomtatta- 
tására; ne hibázzák el ezek kebelünkben az 
irányozatot,a’ Felségnek méltó bötsiilésében!!!

Canning életének rövid rajzolatja.
Korunknak ezen ditső , kormányra termett 

fijaszületett Londonban Apr. 17. 1770. Attya 
középszerű Költő volt, ?s idővel olly nagyra 
ment fiját Etonban, és Oxfordban taníttatta. 
Már Etonban folyó-írása és különösen a’ Gö
rögök rabszolgai elnyomattatása ellen intézett 
költeményei által jó hirt szerzett magának. 
A’ ministerium értelmében írott némelly el
més versei Pitt kedvellését nyerték meg néki: 
azonban kellemetes társai kodása is sokat tett 
arra, hogy hirtelen mozdíttassék elő.

1792- ben a’,,Hetenkénti vi’sgálódóuczímű 
folyó-írásával nevelte hirét.

1793- ban már parlamenti-tag lett a’*Wight 
szigetén fekvő Newport részéről: 1796-ban 
Al-Státustitoknok: ugyanezen idő tájban fő- 
gyámola a* Pitt ministeriumának. Gyakran 
beszélt lelkesedéssel a’ rabszolga kereskedés 
eltöröltetése mellett. Fellengős, és nem ritkán 
a’ görög, ’s deákliteraturaválogatott helyeivel 
díszes kifejezések bélyegezik beszédjeit: de 
mivel azokban a’ tanultság erővel kerestetni



35
látszik, nem keriilheté el. azon bosszantást, 
hogy elmetehetségének olaj lámpás szaga van. 
Csipős elméssége, ’s ritka ékesszóllása által 
későbben ellenségeket szerzett magának. — 
Frantzia Ország iránt mindég ellenséges indu
lattal viseltetett.

1801-ben Pitinek a’ ministeriumbúl lett 
kilépésével Canning is megszűnt közhivatalt 
viselni; de a’ mint Pitt újra fellépett a’ kor
mányra, ő is nevezetes hivatalt kapott.

1806- ban Pitt halálával elveszté az Or
szág ügyeibe való befolyását; ’s Fox alatt az 
o4 positiohoz állott.

1807- ben Percival foglalván el a’ Fox 
helyét;Canning a’ külső dolgok ministere lett. 
ö  vitette el erőszakkal a’ dánus hajós sereget 
Kopenhága alól.

1809-ben Spanyol Ország és Nagy Bri
tannia közt szövetséget kötött. Majd tiszti- 
társa Castlereag helyben hagyása ellen a’ Wal- 
clierenbe küldött expeditio miatt kilépett a’ 
ministeriumbúl.

1812- ben Liverpool városa parlament 
tagnak választotta; a’ mikor tüzesen védte a’ 
kathol. felszabadíttatását,’s ellene volt a’Nor
végia függetlenségének.

1813- ban Követnek neveztetett ki Liza- 
bonba; a’ honnan 1816-ban visszatérvén, Li
verpooli barátjai újra parlament tagnak yá- 
laszták; de a’ mi Canningnak majd életébe, 
került.

1817 ben ismét a’ ministeriumba lepett r 
’s az indiai ministeri Osztály elölülője lett; 
de mivel a’ Királyné ’s a’ kathol. ügyében
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Liverpollal ellenkezően gondolkozott, Olasz 
Oi •szagba ment. Helvetziában is volt egyideig 
Követ a’ nemzeti gyűlésnél.

1820-ban vissza tért Londonba; hol előbbi 
befolyását a’ ministeriumba folyvást meg
tartotta.

1822-ben a’ brittus kelet indiai társaság 
tartományjai főkormányozójának választatott 
a’ Ketet-Indiából visszatért Marquis Hastings 
helyébe; de oda el nem ment: mert minek- 
utánna Londonderry magát megölte; a’ kiilso 
dolgok Státus-titoknokja lett. 1825-ben már 
megösmérte a’ Spanyol-amerikai Köztársasá
gok függetlenségét; de a’ mit későbben tett 
nyilvánossá Európában. Maga ezen tette örök 
hirt szerez Canningnak a’ világ történeteiben; 
valamint az is, hogy:

1827-ben Jul. 6-dikán a’ Görög Ország 
szabadsága alapítására Orosz, és Frantzia 
Országokkal szövetségre lépett. Majd mikor 
a’ kalh. felszabadíttatása mellett kinyilatkoz
tatta magát; * Wellington és a’ Toryk min
dent elkövettek megbuktatására. Végre nem 
győzte egéssége a’ szörnyű erőlködéseket, ’s 
megholt Aug. 8-dikán 1827. — Nem volt 
Angliában soha Canninghez hasonló minister, 
ki az uraik. Ház hasznait a’ nép kívánságaival 
annyira megtudta volna eggyeztetni; hogy az 
Alsó-Házban alig találkoznának ellenkezőji. 
— Özvegye 182S-ban pairi méltóságra emel
tetett ’s 3000 font esztendei fizetést kapott. 
Legidősebb fija, Canning W. tengeri kapitány 
Madeira szigeténél vízbe fúlt fördés közben 
1828-ban; ’s így második fija örökösödik a’ 
pairi méltóságban.



Beszédjeit kiadta Therry Londonban 1828. 
6  kötetekben „Speeches with a memoir of 
his life“ Czím alatt.

Az Uj-Foudlandi huty (ifaj.
A’ különösen ki tetsző kutya fajok között, 

mellyeknek lehetős eredetiséget nem minden 
ok nélkül tulajdoníthatunk, méltán említtést 
érdemel az új foudlandi. Hogy szigeti szár
mazásnak kelletik lennie meg tettszik abból, 
hogy nagyon örömest eszi a’ halat, víz alá 
bukni jelesen tud , ’s még úszó hártyája is 
vagyon a’ láb újjai között. Míg el nem kor- 
tsosodik, termete nagy, szőre fekete , apró 
fehér pettyekkel. Tél felé közeledve az üdő, 
bőre minteggy hiivelyknyi vastagságra födo- 
dik goromba gyapjúval, mellynek színe ver- 
henyegés; sűrű, goromba, hosszú szőrei ha
sonlóképpen ezen színt veszik fel ollyan ma
gosságig, mint a’ gyapjújok nevekedik, ottan 
kezdve felfelé tiszta fehérekké változnak.

Ezen állatnak az okossága szinte bámu
landó , ’s beszédje nem létét más módon pó
tolva, érthetővé teszi magát. Uj-Foudland 
szigetén, mint a’ legalkalmatosabb házi álla
tot, úgy használják , és sok dologban pótolja 
ki a’ lónak nem létét. Nagyon törlészkedő , 
a’ gyermekeket nyalogatja, ’s a’ viszont ölel- 
getéseket kedvelli, az embernek átaljában hív- 
séges barátja. A’ hal húlladékot, akár főve 
akár nyersen, vagy besózva, a’ kolompárt és 
főtt káposztát elégli tápláltatására; de ebben 
hamar elenyésznek az ő jó tulajdonságai, mind
járást t. i. mihelyest az ő rendes adatát ki nem
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kapja. Ekkor minden tartózkodás nélkül neki 
megy a’ vödörben besózott halnak; elfog- 
dossa a’ baromfiakat, mellyekkel előbb ját
szadozott; sőtt elfogja a’ juhot is, és annak 
a’ vérét szívja ki. Ezen végre kiszakaszt a’ 
nyájból eggy tsapatot, azt maga előtt űzi, 
majd eggyet különösen űzőbe vévén,azt a’ten
gernek szorítja, bele ugratja, ’s ott elfogván 
eggy harapással felnyitja annak torkát, ’s így 
minden vérét ki szívja , de a’ húsát nem bántja.

Úgy látszik, hogy az az alfaj, mellyet 
Angliában a’ tengerbe hulló hajós legények 
kiszabadíttására nagy szeren lsével szoktak hasz
nálni, ezen foudlandi kutyának az európai 
juhász ebekkel való párosolása által szárma
zott. Ezen alfaj megtartotta az ő eredeti nem
zőinek jó tulajdonságait; de hibáikat nem. Igen 
szükséges ezen faj kutyákat vizekhez vinni, 
mellyekben le szoktak bugdosni; és egyébiitt 
nem is igen élnek meg, mint de Puyma u-  
r  i n úr próba tételéből ki tetszik. O ugyan is 
1788-dik eszt.ben Langudokban akarta honnyo- 
síttani; míg a’ tó kinem száradt a’ melly 
mellett éltek, addig semmi bajok sem volt: 
hanem a’ forró nyár kiszárasztván a’ vizet, 
megkopaszodtak, elsoványodlak végre elvesz
tették hangjokat, láttásokat’s utoljára életeket.

Az Angoly újságok 1819-dik észt. em
legették, hogy valamelly hajó elsüllyedvén, 
mellynek segélléséremenni nem lehetett, eggy 
illyen Uj-Foudlandifaj kutya elsőbb kihozta a’ 
kormány alá akadt hajóst, annakutánna sok inas 
jószágot. Eggy más alkalmatossággal nem ré
giben eggy ugyan illyen láj kutya 5 embert
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szabadított ki a’ vízből, és még hatodszor is 
körül úszkálta a’ hajót, hogy nem lelhetne é 
még valakit, a’ kinek hívszolgálatot tehetne. 
Az Angoly hajókon rendszerént mindeggyi- 
ken vannak illyen kutyák szükség esetére.

K ü l ö n b b f é l é  h.
Paganini a’ múlt esztendőben Párisban 

öt kontzertért 90,000 frankot kapott. Nem 
régibenBathbanhallatta magát; a’hol telhetet
len magaviseleté miatt a’ köz kedvességből ki
esett. Igen különös azonban, hogy más nagy 
városok ez által nem idegenednek tőle. így 
már legközelebb Liverpoolban és Manchester
ben hat konczertért 1000 font st. minleggy 
(10,000  fr. p.p.) fog kapni.

A’ mostani politziát kormányozó Párisban 
felszámíltatta a’ fő városban kóborló mu’siká- 
sokat, énekeseket’s a’ t . ; a’ mellyből ki jő hogy 
Párisban 106 orgonások, 135 útféli éneklők, 
‘271 kóborló muzsikások, és 230 hirdetők , 
declamatorok ’s a’ t. vágynak. Ezeknek ^ nem 
a’ fővárosban születtek; és tsak 150-en vágy
nak közülök Frantziák. Mivel ezen emberek 
a’ halmozott halgatók tsoportja által alkalma
tosságot szolgáltatnak a’ zsebelésekre, szük
ségesnek látszott őket szorosabb felvigyazás 
alá vetni; mellynek következésében télben 
hat, nyárban nyoltz órakor veget kell sza- 
kasztaniok mesterséges munkálódásaiknak.
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Eggy Párisi kertész dolgozás közben 

30,000 frankot ásott ki gazdája kertjében azon 
fa alól, hova ez azt rejtette. A’ kertész kísér
teibe jött a’ szép sommát hasznára fordíttani; 
azonban helyére eggy pár pápa szemet ásott el.

A’ múlt hónap 24-dikén hóit megMainz- 
ban Helwigin Klára 77 esztendős korában, 
utolsó azon 32 apátzák közűi, kik a’ Dahlheimi 
klastrom eltöröltetésekor 1802-ben a’ világi 
életre vissza léptek. Ezen 1230-ban alkotott 
klastromnak már egyebütt nyoma sintsen, 
hanem némelly oklevelekben, a’ Gróf Kes
selstadt rajzolatja után készített rézmettzés- 
ben , végre a’ „Herfort és Klárika“ nevű siral
mas románban.

J e l e s  m o n d á s .
Ollyan az ember hit nélkül, mint eggy 

pohár vízben a’ szép virág, gyökér és tartós
ság nélkül.

R e j t e t t  s z ó .
(Közlés végett beküldött)

Első tagom vonva, űzik és kergetik, 
Legfőképpen akkor, midőn hasznát veszik. 

Két első tagomat a’ törvény üldözi, 
Tudtával jó gazda tselédnek sem veszi. 

Harmadik tagomat eszik sülve, főve;
Nem kell földből ásni, mert feljűl van nőve. 

Az egész megterem szőllődben , kertedben, 
Legtöbb hasznát veszed ha bor vanpintzéd-

ben.
Jegyzés:  A’4 -dik számbeli Rejtett szó: Sódér.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 6 .  Szám. Jan.21-kén.

A z Orosz első hándsás.
9

Ad a’ kor, a? maga gyermekeinek, annyi 
jutalmat a’ mennyi tehetségében vagyon ; a* 
következendő nevelje azt annyira, a’ mennyire 
néki tettszésében fog állani. A’frantzia tábor, 
eggyik hőssét, első granatérosnak nevezte, 
’s a’ szívét, mintáz Ezered ereklyéjét, annak 
zászlójával eggyütt tartja, és minden felol
vasáskor a’ nevét elmondatja: úgy megérdemli 
az Orosz első Lándsás a’köz emlékezetet; meg
érdemli , hogy a’ hol neve fog neveződni, 
ott a’ férfias szív leventa ütésekkel jelentse 
magát a’ bajnoki kebelekben.

S c h i n d l e r  a’ neve a’ hősnek, születé
sére nézve Erdély országi. Mind szabad aka
ratú Apród =  Junker— lépett Orosz szolgá
latba a’ nagy Fejedelmek háborúja idejében. 
Deli termete, különösen szembetűnő férfias 
szép artza, de mindenekfelett vitézi tulajdo
nai: maga elszánás, bátorság , vitézség, sokat 
győzés, eggyszóval a’ legnagyobb mérésztettek, 
a’ miilyenekre alig emlékezett az Ezered, se
bes előlépéseit eszközlötték, és C e z a r e -  
w i t s c h  Nagy Hgnek az Ezeredében Ordo- 
nantz Tisztje lett. — Katona tettjei spájról 
szájra mennek az Ezeredben, az őszbe tsava- 
rodott ’s kiszolgáitokról az újontzokra : mel- 
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lyek közűi eggyet vagy kettőt ide jegyeznünk 
engedjék meg Olvasóink*

A’ kulmi táborozásban lehetett, hogy az 
Ezered éjjeli vigyázatra ki volt állítva , ’s ott 
Sc h i nd l e r ,  közönséges szokása szerént, a’ ma
ga Nagy Hgje körűi forgolódott. Messziről va- 
lamelly puska ropogások hallatszottak, mellyre 
a’ Nagy Hg megszóllítja a’ maga lándsását: 
„Schindler! szeretném tudni, hogy ki lövöl
döz ottan , lovagoljál oda , és tekintsd meg»“ 
— Schindler a’ ki nem most elősször küldet- 
tetett ki illyes száguldozásra, szabadságot 
nyert volt már előbb hogy maga mellé két 
Lándsást választhasson az Ezeredből; ezeknek 
a’ lovai az övé mellett mindenkor nyereg alatt 
állottak 5 most tehát, a’ Nagy Hg felszóllítá- 
sára mondja nekiek, hogy menjenek vele, 
’s megindulnak a’ hely felé, a’ honnan a’ 
puska lövések hangja jött. Szemlélődő lovag
lása közben , reá bukkan eggy ellenséges osz
tály hátuljára, melly úgy látszott hogy elől 
tűzben volt. Megkettőztetett vigyázattal megy 
be bátor követőivel eggy közel lévő erdőszé
lébe , onnan szemügyre vévén a’ legközelebb 
álló Frantzia előőrt, katona szerentsére neki 
vágtat. Közeledve hozzá, a’ mint Schindler 
előre gondolta, — az reá lő ; de ez Schindlert 
hátra nem tartóztatta, hanem sarkantyúba 
kapván lovát még minekelőtte a’Frantziamá- 
sodszor tőlthetett volna, mellette toppan, 
lapotzkájára jót szel kardjával, úgy hogy a’ 
puskája mindjárt ki esett kezéből. Erre fel
markolva gallérjánál fogva, ’s nyergén keresz
tül vetve, sebes nyargalvást vágtat el véle,
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semmit se gondolva az utánna puskázó előőr 
vonattal. A’ lesben lévő lándsásait megköze
lítve, kiáltja nekik: utánnam! ’s így szeren- 
tsésen elért a’ Nagy Hg sátorához, a’ hol a’' 
vérző Frantziát letéve ezt mondja: „Itt van 
eggy azok közűi a’ fiúk közűi, a’ kik 
amott lövöldöznek ; ő maga többről tudósít
hatja Magosságodat, én különbben sem tudok 
írantziáúl.

(Folytatása máskor.)

Levegői hő.
A‘ múlt észt. September 9 -dikén Wes

sely mellett Morvának Hradischi kerületjében 
sebes szél ’s annak tsak hamar bekövetkezett 
letsendesedése után, az illyen történetekkel 
eggyütt járó tünemények, menydörgések 
és a’ levegőben hallatszott zúgások között, 
leesett eggy 6  J  fontot nyomó levegői kő a’ 
mezőn két tanú szeme láttára , kik azt leesése 
után mindjárt felvették, még melegnek és 
füstös szagénak találták. Az említett Kerü
letnek fő Kapitányja nem késett ezen követ, 
mint a’‘természetnek valósággal tsudálatos, •— 
bár a’ mióta nagyobb figyelem fordíttatik reá, 
nem ritkán tapasztalt — tüneményjét, a’ cs. k. 
Morva-Sziléziai Előliilőségnek általadatni , 
melly azt Bélsbe az Udvari Kantzeliariához 
küldötte.

Minekutánna Q Felsége a’ Császár ezen 
történetről tudósíttatott, ’s a’ követ meg is 
tekintette volna , felséges parancsolatja követ
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kezesében a’ es. k. udvari ásványi Gyűjtemény
be tétetett, a’ hol illy kimagyarázhatatlan ter
mészeti testek, azokon kívül, mellyeket a* 
Birodalom különbböző részei küldöttek, (illye- 
nek a’ Tábori 1753, és Lissai 1808 Cseh Or
szágból, a’ Stannerni 1808 Morvából, a’ 
Zágrábi 1751 Horvát Országból,és Lenartói 
vasmasszák , Magyar Orsz. bizonytalan időről, 
valamint az Ellboogeni és Bohumilitzi is Cseh 
Országból) szám szerént 35-en tartatnak, mel- 
lyek különbböző időkben, és Európa különb
böző tartományjaiban sőtt más világ részekben 
is estek le. Az előre botsátott ásványi vi’sgá- 
la t , és az említett hasonló eredetű kövekkel 
lett eggybehasonlíttatás szerént ezen kőnek is 
ugyan azok a’ tulajdonai, mellyek közönsé
gesen a’ levegői köveknek =  aérolithen — ; 
áll t. i. ez valamelly homok kő nemű , igen 
finom £ékes szürke masszából, melly sok vas 
színű, még több tzín fehérségű, fényes értz 
szemeket foglal magában, kívülről pedig vé
kony , barnás fekete, halavány értzsalak nemű 
héjjal van behúzva ; mellynek feliiletjén olly 
tsekélyebb vagy mélyebb benyomások látsza
nak, mint.a’ miilyenek a’ lágy masszákban 
tett ujjak nyomásai. Formája a’ szóban lévő 
kőnek hasonló eggy rendetlen , négyszegű, 
görbén vágott, a’ felületjén és szegletein a* 
benyomások által igen elhibázott kúphoz 
=pyramis.— Ráviteles nehézsége =specifi- 
cum pondus— ezen kőnek 3,680. Legnagyobb 
hasonlatossága van a’ Birodalomban leesttek 
közűi a’ Lissaival, sokkal kevesebb a Tábo
rival , és még kevesebb a’ Stannerni vei.
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ftl(ís természeti különösség,

Londont a’ múlt észt. Karátson hava 
28-dikán olly sűrű köd boríttá , miilyenre a* 
leg éltesebb emberek sem emlékeznek. A’ fo 
város útszáin égő gáz világítók közűi tsak 
eggyet se lehetett észre venni. A’kotsisokkén- 
telenek voltak fáklyákat gyújtani, és lovaikat 
gyeplőjüknél fogva vezetni. Szembetűnő volt 
hogy míg a’ gőz kör =  atmosphära illy sötét 
homályba borúit, az alatt a’ felső ég tiszta 
és vereses színt m utatott.— Városunkat is 
(Pestet) a’ fent említett hónap vége felé nyomta 
olly sűrű és nehéz szagú köd, hogy dél előtt 
8—9 óra tájban 30—40 lépésnyire, a’ jövő me
nő ember eggymást nem láthatá.

Legdrágább könyv,
Soha még talám olly drágán könyv nem 

fizettetett, mind azon Foliánt, mellyBoer- 
have  híres Anglus Orvos halála után annak 
nagy könyvtárában találtatott. B o e r h a v e  
70 észt. korában holt meg 1738-ban. Eltemet
tetése után, midőn könyvei árverés útján adat
tak e l; véletlen akadt azok között eggy erős- 
sen bepetsételt ’s következő czímű nagy könyv 
is :  „A z  o r v o s i  t u d o m á n y n a k  
e g y e d ű l v a l ó ,  és l e g m é l y e b b  t i t 
kai.“ Minthogy B o e r h a v e  rendkívül hí
res orvos volt, minden azt hitte, hogy a’ ta
lált, ’s szembetűnő nagyságú könyvben czímje 
jelentéséhez képest valósággal még eddig ös- 
méretlen orvosi rendszabásoknak kell lenni 
az élet könnyítésére és hosszabbításara nezve. 
Ezen okból ezt minden ember kívánta meg



szerezni; sok árverői voltak hát a* nagy könyve 
nek, ’s úgy eggymásra verték azt, hogy végre 
70,000 forinton kőit el! Tulajdonossá azfc 
hitte , hogy ezzel az egész világot megnyeri, 
’s nagy kivántsisággal bontá fel annak petsétjét. 
De mit talált abban ? Minden levelek üressek 
voltak, kivéve az első lapot,, mellyen ezen 
szavak jegyeztettek fel nagy betűkkel: T a r t s d  
f e j e d e t  h i d e g e n , K a s a d a t  l á g y a n ,  
l á b a i d a t  m e l e g e n ,  í gy  m i n d e n  or 
v o s o k a t  k i n e v e t h e t  s z.“ E’ kevés az a’ mi 
JBoerhaye vélekedése szeréntteszi az orvosi 
tudománynak leg nagyobb titkait.

Különös bátorságositó Intézet.
Santa-Feben eggy különös, tzéljára nézve 

egészen új, asszonyi szépség mentő társaság 
állott fel. Fő rendszabásai ezen eggyesületnek 
a’ következők : minden asszony , a’ ki szépség 
gét bátorságosíttani akarja, leg virágzóbb ko
rában legyen ; maga szabja meg szépségének 
bötsét,azon bötsűhöz szabott mennyiségű pénzt 
fizet esztendőnként a’ társaságnak. A’ bátor-, 
ságosílás 15-dik észt., koroktól a’ tagoknak 
tsak 30-ig tart; világos innen hogy későbbi 
korban a’ szépségnek semmi bötse nintsen az 
amerikaiaknál. Hogyha már a’ bálorságosított 
asszony szépsége fogy, vagy egészen elvész, 
annak a’ társaság előbbi fizetéseihez képest egész 
éleiében tartó hópénzt rendel.

Rettentő képzelő tehetség*,
Spinello Aretino a’ többek közt lefesté 

a’ gonosz angyalok veszedelmét. Ezen festésben 
a’ Lucifernek olly undok szörnyű képet ada,
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hogy attól maga is iszonyodott Ezen kép 
üldözte azután ötét, és éjjel nappal gyötrötte. 
Eggyszer megjelent neki álmában az ördög 
éppen azon formában , mellyben azt festette 
5s rettentő fenyegetések között rázta fel álmá
ból , kérdezvén tőle; hol látta őtet, hogyolly 
igen eltalálta ? Spinello annyira elréműlt ezen 
jelenettől, hogy szemei ettől fogva mindég 
felfordítva maradtak és eszét soha tökéiletesen 
vissza nem nyerhette.

Nauraschi hajó építtd Indus> 
Kalkuttában a’múlt észt. Bojt más havának 

14-ikén eggy 84 ágyús hadi hajó eresztetett a* 
tengerre, mellyetNauraschi Schamsatschi In
dus, a’ kelet-indiai társaságnak fő hajó építő 
mestere készített. Jóllehet ez tsak 84 ágyúra van 
építve, mindazonáltal szükség esetében 96-tot 
is é^bír. Ez a’ negyedik különös szépségű línea 

hajó, mellyet Nauraschi, és előttvalói a’Bom
bay! hajó építő helyben Anglia részére készí
tettek. Lady Malcolm Kalkutta nevet adott 
azon hajónak. Nauraschi volt építő mestere ax 
„Asia“ nevűnek is, melly a’navarini ütközetben 
örök ditsőséget szerzett magának.

J e l e s  m o n d á s o k .
Négy dolgok vágynak , mellyekkel ma

gunknak soha nem hízelkedhetünk: a’ nagyok
nak szerfeletti bizodalma, az asszonyok nyá
jaskodása , ellenségünk mosolygása , és a téli 
meleg nap. Mind ezek hirtelen múlnak el.

A’ ki kivánatjait az óhajtott tárgynak 
birtoka által kielégíthetni véli, hasonló ahoz, 
ki u’ tüzet eloltani szalmával akarja.
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Ezt mondja Quevedo Villegas Spanyol 

író : ha minden nyelveket akarsz tudni; ollyan 
emberek előtt beszéllj, a’ kik azokat nem 
értik.

A p r ó s á g o k .
Eggy szép fiatal asszonykától, ki már több 

esztendő óta élt férjével, kérdezték a’ társa
ságban: mint volna háza népe ? En a’ férjem
mel eggyütt jól vagyok^, felele az asszony, 
de házam népe nintsen. Ügyan hogy esik, 
kérde ismét valaki, hogy illyen szép ifjúasz- 
szonykának gyermekei nintsenek ? E1 már ter
mészete az én nemzetségemnek, — felele bosz- 
szúsággal telve a’ kérdezett, — az anyámnak 
sints eggy gyermeke is.

Eggy szerelmes , de tudatlan ifjú gyak
ran alkalmatlankodott valamelly tudományos 
folyó írás szerköztetőjének azon kérésével, 
hogv kedveséhez irtt versezetét venné fel gyűj
temény jébe. A’ szerkőzteto tsak hogy sza
badulhasson tőle, végre kívánatja teljesítté- 
sét megígérte, de a’ költő neve aláírása nélkül. 
No jó monda a’ szerentsétsen verselő; de hát 
nem választhatnék legalább eggy betűt, melly 
az olvasókkal a’ szerzőt kitaláltatná ? Igen is, 
felele a’ szerkőzteto, írjon az úr versezetealá 
B. betűt.

R e j t e t t  s z ó .
Két tagú szó; az egész táplálja utói nevezetjét.

Irta Tö r ö k  Lajos.
N. T. U. Sz.

Jegy zé s: Az 5-ik számbeli Rejtettszó: Lopótök.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A* Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 7. Szám. Jan. 25-kén.

Ä  Bét ft i-Jég-kár-m ént n intézet.
A’ földművelés ád a’ népeknek eledelt, 

ruházat)okra , lakásokra, és a/, élei minden 
szükségeire, könnyebbségeire műveszközöket; 
ez azon legszorosabb kötél , melly a’ Státu
sok tartósságát bátorságba bel vliezleti, és min
den rendű lakosok jóllétét örökítti. De hány
szor semmivé teszik az iidőn kívül járó fagy, 
dér,  jég, áradások és más történetek a’ föld- 
mi velő munkáit; hányszor okoznak szükséget 
és nyomorúságot, és a’ köz-boldogságot hány
szor hátráltatják?

A’ történet-tudomány ban örökre neveze
teskérdés megfejtése a’ mi korunknak maradt: 
miképen lehetne t. i, az éltető elevehet =ele- 
mentum—— megakadályoztalni, hogy az emberi 
iparkodás gyömöltseit semmivé ne tegyék; vagy 
az azok által okozott károkat, hogy lehetne 
legkönnyebben lűrhetőkké tenni ?

A’ tűzi veszedelmek ellen több esztendők 
óta szerentsés következésekkel folytatja rend
szabásait a’ Bétsi tűz-kármentő társaság: ám
bár a’ tüzet szemes vigyázat, jó rendtartás s 
pontos oltó intézetek elhárítani, vagy legalább 
annak terjedését meggátolni képesek.

Sokkal közönségesebbek a’ jég által {idő
ről üdőre* ókoztatni szokott károk , mellyek 
nem tsak az eggyes lakosokat taszítják gyük' 
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ran a’ legnagyobb nyomorúságba, hanem a’ 
mennyiben a’belső eléIésre=consumtio , — a’ 
mesterségekre, kereskedésre szükséges müv- 
tózközöket kevesebbítik, az egész Státusra is 
felette ártalmas befolyással vágynak.

Mind ezeknek meggondolása arra indított 
némelly hazafi gondolkodású Férjfiakat, hogy 
minden fizetési haszon várás nélkül ,tsupán ha- 
zájok iránt való szerétéiből He i n t i  Ferentz 
úrnak elől ülése alatt Alsó-Austríara nézve 
eggy jég-kár-mentő intézet alkotását vegye
nek munkálatba. Ennek már némelly rend
szabásai ki is nyomtatódtak , és tsak a’ tagok 
szaporodásától függ, hogy a’ tzélba vett jól- 
tévő következéseket a’ károsottakkal éreztetni 
elkezdje.

Nem tzélja pedig a’ nevezett Eggyesület- 
nek tsak a’ mostani szoros korlátok közt tar
tani magát, sőtt mihelyt a’ cs. k. Birodalom 
akármelly részéből elegendő számú lakosok 
jelentik magokat vetéseiknek, boraiknak és gyű- 
möltseiknek bátorságosíttása végett, váltság- 
bértől mentt levelekkel, Bétsben Spengler 
Gasse 563 szám alatt a’ Jég-kár-mentő-inté- 
zetnél; azonnal tanátskozás alá veszi a’ Bétsi 
Fő igazgatóság az azon tartománybeli tagok 
kiküldöttségével, hogy ott mikor kezdje el 
munkálatjait az Intézet, és miképpen légyen 
azon tartománybeli Eggyesület a’ Bétsi fő ’s 
középponti Igazgatósággal eggybeköttetésben?

Most, midőn a’ hazafiúi buzgóság legna
g y o b b  törekedésben vagyon a’ Nemzet boldo- 
gíttásának örökíttésére nézve, nem tehetünk 
vélekedésünk szerént eggy-eggy hasznosabb



szolgálatot, mintha ez iránt köz figyelmet 
gerjesztünk; mert valóban kivánatos dolog, 
hogy hazánkban is minél előbb, ’s minél si
keresebben terjedjenek ezen újonnan alkotott 
Intézet hasznos következései!!

Egyiptom előmenetelére eggyik tsálha
tatlan eszköz.

Hogy népének előmenetelét annál bizo
nyosabban eszközölje az egyiptomi Vice-Király, 
tanuló Ifjakat küldött Párisba; ezekről J o- 
m ar dórnak,  mint Nevelőjöknek, ezen tu
dósi I tását lehet olvasni a’ Messagerben: Uram! 
l826-ban44ifjúEgyptomiak küldetlek az ottani 
kormánytól Párisba, hogy itt Ja’hasznos tudo
mányokban és mesterségekben tökéletesíttsék 
magokat; ezeket azután tsak hamar követték 
még tízen; és végre még 34fiútskák érkeztek 
idea’ múlt esztendőben, hogy kíilönbbféle 
kézi mesterségekben gyakoroltassanak. Mind 
ezek hozzám valának útasítva. A’ közönség 
(időről (időre tudósítást vett a’ kezdőkelőlépé
seikről. Most örömmel tehetem közönségessé, 
hogy 2 2 -ten az említtek közül, kik tudomá
nyaikat elvégezték, és Egyiptomba vissza térni 
akarnak , alkalmatosok arra nagyobb részent, 
hogy az itt szerzett ösméreteket ott laníttas 
által tovább terjesszék. Mivel a’Frantzia nyelv
ben jeles előlépéseket tettek, tanításainkból, 
könyveinkből a’ leg nagyobb hasznokat vehet
ték és vehetik. Politikát, Slatistikát és Státus 
gazdálkodási tudományt tanultak közülök he
ten ; Chemiát és Oeeonomiát négyen; földmű
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velést hármait; különbbféíe mesterségeket 
öten.— Ezenkívül hárman a’ Bresti hajózási 
oskolában neveltettek, kik már Chilitől a’ 
Bourbon szigetéig, és így mindkét fél golyó- 
bi san a’ főidnek tengeri utazásokat tettek. 
H arman 1831-diki Júniusban mentek vissza 
hazájokba, hol nevezetes hivatalokat viselnek. 
Uram! Ez a’rövid átnézése a’25 elsőbb Egyip
tomiak által Frantzia Országban tett előlépé- 
seknek.

A z Orosz első Lands ás.
(Foljt. és Vége.)

Beszéllik S c h i n d l e  r ro l, hogy a’ leg
véresebb ütközeteknek közepette, megszóllí- 
totta a’ Nagy Hgje: „Schindler! Hozd ide 
nekem azt a’ Huszárt amonnan; nézd, azt a* 
kitsint, látod, azt a’ kinek a’ mentéje már ki 
gombolódzott! “ — Schindler, kevesebbre bö- 
tsülvén az életét, mint tahim lovának eggyik 
patkó szögét, keresztül vágta magát a’ kimu
tatottig , ’s azt élve, vagy halva , az urához 
vitte.

A’ lánd’sa hajíttásban ötét megkozelítteni 
kevés tudta, feljűl senki sem m últa; ennek 
bizonyságára eggy gazdagon aranyozott ’s ki
rakott kopjával ajándékozta meg a’ Nagy Hg, 
mellynek nyele bambusz nád vala. Midőn az 
Ezered győzedelmi fénnyel ment be valahova, 
ezzel lovaglott őelol,  mint valamelly hajdan- 
kori leventa, a’ szép nemtől tsudálva, a’ fér
fiaktól irigyelve. Meljén, gyűjteményje vala 
a’ vitézi Kendek ékességeinek, azok között 
vala a’ vas , vagy úgy nevezet! Ulinai-kereszt is.
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Az Ezereddel Varsóba ment Ő Is, és ott 

házasságra lépett; gyönyörűségét négy izmos 
gyermekében találta, különbben nem szeren- 
tsés házasságában; és apródonként Fő-Kapi- 
tányságra lépett. A’ Nagy Hg , azon szolga
latjaira való tekintetből, mellyctt a’ háború 
alatt Személyje iránt számtalan esetekben mu
tatott, négyszáz ezüst rubelt adott neki eszten
dőnként, gyermekeinek nevelésére, mell vet 
ő , mint szerető atya, jó lelki ösmérettel for
dított a’ határozott tzélra.

Test alkotását rajzoltuk feljebb; de leg
inkább ösméretes volt az ellenség előtt nagy 
pofa-szakái Iáról, mellynél nagyobb,talám eggy 
sem találtatott az egész Orosz táborban. V a
lamikor S á n d o r  Császár az Ezredet megláto
gatta , mindenkor kérdést támasztott Schind-  
1 e r ről ,  a’ ki szőrös ábrázatjával megtenni 
alázatos hódolását, soha sem mulasztotta el. 
így élt S c h i n d l e r  a’ maga Nagy Hőjé
nek kegyelmében mindaddig, míg eggy pöly- 
hös képű Angoly a’ Nagy liget eggykor Var
sóban meg nem látogatná. Ez , britt elfoglalt
sággal ne vetkezett a’ vitézi Rendek ékességei
vel tündöklő szőrös Orosz tiszten. Talám 
eszébe sem ötlött néki, hogy illy helytelen 
gúnyolódásával, eggy legjelesebb embernek 
szerencséjét tette semmivé. A’ Nagy Hg ugyan 
is parádé után mindjárt oda küldötte íladi- 
Segédjét S c h i n d l e r  hez , hogy pofa-szaka 1- 
lát borotváltassa le. Ezen parantsolat Schind-  
l e r t  legelőször tette Nagy Hgje iránt enge
detlenné, és az ágyuk ’s puskák füstje között 
nevekedett szakállattsak annyira nyireltemegj
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a’ mennyire az Ezered rendszabása hozta ma
gával; de ekkor is nagy maradt az még: melly 
a’ Nagy Hgnek minden további kegyelmeit 
örökre elűzte. 1830-ban mint Ezered nélkül 
lévő Óbester élt még az Orosz hadi rendben.
Az élet hosszúságának számíttasd * az 

ér ütésből.
Bizonyos író , a’ kit egyéb érdemei let

tek hitelessé, azt állítja, hogy az ériitésekszá
mából, meglehet határozni az emberi élet tar
tósságát. Tegyük fel, úgy mondja ő, az em
beri élet tartósságát 70 esztendőkre, s eggy 
] ertzentésnvi ér ütést 60-ra , e’ szerént a’ szív, 
egész életében, 2,207,520,000-szer ütne; de 
ha részegeskedés, és más mértékletlenség ál
tal vérünket sebesebb forgásba hozzuk , p. o. 
eggy pertzentésnyi idő alatt 75-re szaporítjuk, 
a’ fentebb említett szám már 50 esztendő alatt 
letelik, és így életünk az elmaradt esztendők 
számával rövidül. - Nekünk a’ tudós úrnak bölts 
és szoros vetegetése ellen kifogásunk semmi 
sem lehet; tsak azt óhajtanók, hogy a’ termé
szetnek illy meghatározott rovássával lépnénk 
az élet pályájára : de éppen ez a’ nagy feltett 
kérdés. Eggyik ember el él 150 esztendeig, a’ 
másik— jól megjegyezve, hogy nem tulajdon 
részegeskedése,’s más diätetikai vétke miatt — 
alig annyi óráig. Következésképpen elmésség- 
nek hagyjuk meg előadását, mint M i k e s K e 1 e- 
m en  leveleiben vagyon a’ Muzulmánoknak 
azon vélekedések említve, hogy a’ Gondvi
selés, kinek kinek letőltÖgettelelt ide ennyi, 
amoda annyi kenyeret, és míg azt meg nem
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eszi, addig ott kelletik neki maradni; de en
gedőmével legyen mondva, mi o neki teljes 
hitelt nem adhatunk, hanem arra men is méltó 
serkentő, hogy mertekletesek légyíink.

Meg szégyenült hízelkedő.
H a l f o r d  Heinrich Londoni Orvos a’ 

reform bilinek a’ Felső-Házban lett félre vet- 
telése után tsak hamar, a’ reform bilinek egy- 
gyik barátjához Marquis Ta v i s toc k-hoz 
intézett levelében nagy fájdalmát jelenté azon, 
hogy olly jól tévő rendszabások el nem fogad
tattak ; az anti reformista Gróf We s t  mo r e  
land-nak pedig hálálkodott azon szerentsés 
történetért, hogy a’ sok veszélyt okozható tör
vény javallat félre vettetett. De szerentsétlen- 
ségére a’ reform védlőjéhez készített levelét 
azon borítékba tévé, melly Gr. We s t m o -  
r e l a n  d-hoz volt írva, és megfordítva. Hosz- 
szas tsudálkozás után észre vették a’ nevezett 
urak , hogy a’ feljűl írás van feltserélve , ’s 
eggyik a’ másiknak megküldte a’ neki szólló 
levelet.

A’ savanyú képet, mellyet a’ dolog meg- 
tudásakor kellett mutatni Ha lfo  rd  úrnak , 
C r u i t s c h a n k  karikatúra tárgyának hasz
nálta.

Termékeny elme.
Eggy Költő sem hághat termékenységére 

nézve a’ spanyol Lopes de VegaCarpionak ele
jébe. Ez 2,200 játékszíni darabjainak előadá
sát érte meg, és az általa írott versek’ teljes 
száma eggy újság kivonásból származott fel
számítás szerént 21,316,000-re megyen.
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A p r ó s á g o k .
Eggy szép műveltségű, de nem felette 

különös muzsikai talentommal biró, kontzer- 
let ada. Kemény volt a’ tél , nagyon térés a’ 
palota. Midőn ezen okból a’ balgátok közűi 
kiki a’ szenvedhetetlen hidegre panaszkodnék, 
eggy tréfa űző így kiálta fe l: ez legbizonyo
sabb eszköz a’ tettszés megnyerésére; mert 
hogy kezeit megmelegíltse az ember , kelletlen 
is tapsolnia kell.

A’ Párisi kir. Tudományos Akadémiának 
eggy levelező tagja nem régiben azt terjeszté 
elő, hogy ő, végre a’ röpülő sárkányt tsakugyan 
feltalálta, ’s annak nagy gonddal lerajzolt fejét 
az Akadémiának megküldte. Az ülésben Cu
v i e r  (híres természet-vi’sgáló) kivántsian 
kezébe veszi a’ rajzolatot, pápa szemét felteszi, 
’s végre felette meg bosszonkodva kinyilat
koztatja , hogy az sem több sem kevesebb mint 
e gfg y d i s z nó  fő.

R e j t e t t  s z ó .
Feje eggy betű , ’s a’ nélkül 

Négy lábú még sem mehet.
Esz is van benne; de vele

Hasznot soha nem tehet.
Az egész kurtán ’s fordítva 

G betűvel hosszabbítva,
Hal.— Az egész magában 

All Városink sorában.
Veszprémből Pa pp  Ignátz, 

Kir. Oktató.
Jegyzés: A’ G-ik számbeli Rejlett szó :Sarju,



HASZNOS MULATSÁGOK.
( A* Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832. 8 . Szám. Jan. 28-kan.

A ’ lelki ösméret ereje.
(Angoly történet)

Igen különös ember vala az én nagy bá
tyám , mindén társaságot került ő , tőle is 
szaladt minden ; mert ki ki tsudálatos termé
szetűnek ösmérte. Én mint gyermek nem 
sokat aggódtam azon , 's felleltem örömömet , 
ha térdjein lovagolhattam, és ha nekem a’ 
hosszú téli estvéken ollyan dolgokat beszéllett 
e l , mellyeket éppen nem értettem, ’s mel- 
lyek rendesen álomba szenderítettek. Egész 
háznépünk félt az ő tekintetétől, tsak én nem. 
Árván, és testvérek nélkül maradva tsak an
nyit tudhaték , hogy nagy bátyám , atyám test- 
vérje vala, és hogy szoros barátságban éltek 
eggyütt; azonban nagy bátyám szobájában 
tartá anyám képét.

Eggy fátyol rejté azt * a* szoba homályos 
szögeletében tsak kevés emberek láták, és 
nekem különbbféléket beszéltek szép ko
moly vonásiról * ’s halavány ortzájáról. Eggy 
estvén, — szélvészes decemberi estve volt 
az — ültem olvasva, nagy bátyámtól nem 
messze. Olvastam, de nem érték semmit az 

’ olvasottakból, a’ betűk felfordultak szemeim 
előtt, mert eggy oldal-pillantással nagy bátyám 
borzasztó vonásait meglátám, ’s észrevettem , 
hogy ő rángatódzva reszket. A’ megrettenés 
erőt vön rajtam, ’s helyemből nem mozdúl- 
haték: ajakai kékek ’s halavanyok valának ?

Első Féleszt e?idő. 8



szemei méljen beestek , — reám szegezte azo
kat ? de tekintete hasonló volt a’ holtnak me
redt nézéséhez: Hirtelen megfordult ő, félre 
húzta a’ fátyolt, melly anyám képét födözé ? 
s nekem úgy tetszett, mintha a szép asszony 

soha olly halavány nem lett volna:
„Jöjj közelebb, leányka!“ szollá nagy 

bátyám, olly hangon, melly engemet hideg 
borzadással futott keresztül, „jöjj köze
lebb“ — ismételte még eggyszer; de sokkal 
lassabban, és vad tekintetével keresztül fu
totta a’ szobát.

„Ezen asszony volt a’ te anyád“ igy kezde be
szélni , „te az ő eggyetlen eggy gyermeke. Nagy 
Isten! láttam- miként zárt ö tégedet karjai kö
zé, mosolygott, de atyádat illette az, ’s ezen 
mosolygás megháborítá gondolkodásomat.

Atyád testvérem vala, náIámnál sokkal 
szebb : azonban , nem szépségének voltam én 
irigye: hanem , kedves leányka ! ezt, (a’ képre 
mutatva) én is szerettem. — Bizonyosan for
róbban , ás sokkal előbb szerettem én ; és azon 
szeretet vala életem lelkesítője» Atyád — 
atyád eljött, é» nekem —- nekem hátrálnom 
kellett; felesége leve, az én reménységem pe
dig sírba dűlt. — Ah! rettenetes pillantat! 
lelkem megzavarodott, vad gondolatok, po
kolbeli vélemények kinozták szívemet» Másé
nak tudni azt, kit én imádtam! Egek! melly 
gyötrelem ez, — láttam, melly vidámon, nyu
godtan ült mellette bátyám, megelégedett vo
násai gúnyolva tetszettek nekem ezt kiáltani: 
„Lásd! én vagyok a’ szeretett“. Elhagytam 
házunkat, hazámat, ’s túl a’ tengeren kerestem
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nyugtomat. De híjában, hasztalanul. Szerel
mem ott sem hagyott engemet el , emlékeze
tein igen hív maradt. V issza jövék, még élet
ben találtam ötét— te, leányka, hasonlítói 
atyádhoz. Imádta ő e’ hala vány képet —- tanúja 
valék szerelmének , mellyet te koronázál. Bá
tyám igen boldog volt szerelmében.

Eggyszer eltűnt ö. — Hallod kedves 
leányka ! eltűnt ő — megholt — senki néni 
tudta miképpen. Holttestét fel nem lelieleta
lálni. A’ titok mind ekkoráig elrejtve maradt; 
de eggy lélek reá ösmért a’ gyilkos kézre, 
melly bátyámat ’s atyádat találta. — Anyád 
volt az , ki a’ titkot felfödözé — megtébolyo- 
dolt ő, nem atyád elvesztésén való fájdalmá
ban; mert mindég reményiette még ötét va
laha láthatni — nem, —- a’ felfödözés irtód- 
zása okozá ezt-

IN agy bátyád vagyok én gyermekem , miért 
reszketsz, a’ fátyol mozog — ne félj, tsak 
szélfúvás, zűrzavar az; én is ösmértem azon 
félelmet, de a’ melly már régen elenyészett.

„Mindenható ía kiálta hirtelen a’ kétségbe 
esés hangján, a bátyáin feltámad sírjából. Vas 
öklével bedugja torkomat! Segíttség! Se
gítség !“

Kiáltására emberek jöttek , és ágyba 
vitték nagy bátyámat. Rettenetes rángatódza- 
sok közt kiadta lelkét reggel felé. {Aláírás) 
Hedwig.

Természeti különösség.
T he  L a n c e t  nevű orvosi Journálban 

Dr. H o a r e  ezen rendkívül való természeti 
különösséget adja elő: Sommcrselshicrében ,
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Baltons-Boroughban, H i g g i n s nevű árendás
nak a’ felesége, eggymás után háromszor be
tegült le leány gyermekkel, mellyre az atya 
annyira elkedvetlenűlt, hogy feleségének ne
gyedszeri terhes állapotjában erős esküvést 
teve, hogy ha még most is leány gyermeket 
szülne, soha se fogna vele beszélleni. Szűlés- 
hez közeledve az asszony, megújította előtte 
esküvését a* férj, ’s tsak hamar, ennek nagy 
örömére fiúval betegedett le az asszony. De nagy 
szomorúságára az atyának , nem sok üdő múl
va tapasztaltatott, hogy noha a’ fiú igen 
könnyen tanúit beszéllni, és testvér nénjeivel 
valamint minden más asszony nemen lévőkkel, 
folyvást beszéllett, semmi módon reá nem 
tudták bírni, hogy az atyjával, vagy más férfi 
személlyel beszéllett volna. Ezen különösség 
=  idiosynkrasis— egész 30 esztendeig tartott, 
mind addig t. i. míg az atya élt. Fenyegetések, 
a’ legketsegtetőbb ígéretek , siralmas kérések 
’s a’ t. semmit sem használtak a’ búslakodó 
atyának; gyermeke hallattára átkozta azon 
órát mellyben fenyegetődzését tette: mind 
haszontalan, ő fiának hangját soha sem hab 
háttá. Hi ggi n s halála után minteggy két hó
nappal, mindeneknek nagy bámulására, el
kezdett a’ már 30 esztendős fiú beszélleni 
minden férfi neműekkel, ’s az óta folyvást 
beszéli. Az ifjú ember egyéb iránt teljes egés- 
séggel bír,  és valamint édes anyja ’s testvér 
nénjei, és más hiteles személyek is, készek ezen 
történetet akárkinek is elbeszéltem.

F(irkas szelíd ülés,
A’ mit ez előtt eggy-két esztendővel Ha

zánkban tapasztaltunk ezen ragadozó állat sze-



Üdüléséről, tapasztalták azt nem régiben Fran- 
tzia Országban is. Ugyan is ot t , Champignol- 
les nevű faluban illyen különös történet adta 
elő magát: Eggy lakos, farkas vermet ásván, 
tsalogató étkűl eleven ludat tett a’ felibe. 
Eggy más, ugyan azon falubeli ember, ’s aman
nak szomszédja , észrevette messziről a’ hány- 
kodó ludat. A’ sötétség elrejté előle a’ tőrt, 
’s mikor mindinkább közelítene a’ lúdlioz, 
a’ verembe esett. Nagy volt tsudálkozása, még 
nagyobb kétségbe esése az embernek; sok 
ideig kiabált segítségért, de hasztalanul: végre 
elhatározta magában , hogy békességes tűrés
sel megvárja a’ reggelt. Alig hogy megnyu- 
gova feltételében , tüstént nagy nehéz terhet 
érze vállaira rohanni: eggy farkas volt az, 
mellyel a’ préda kívánás tőrbe ejtett. Lehet 
képzelni mennyire megrémült a’ szerentsétlen 
ember. De a’ farkas szint ollyan rettegésben 
volt, Meg vonta magát emberünk a’ gödör 
eggyik szögeletében, ’s reggelig többé meg 
sem mozdult. Reggel elő jő a’ farkas fogó, 
szomszédját, a’ farkas háló társát, inkább hal
va mint elevenen huzza k i: utánna a’ farkast, 
de ez iránt már nem vala ollyan könyörülő, 
mert azt agyon verte , semmit nem tekintvén 
egész éjtszakai tsendes maga viseletére.

Ke lel-Tndiának állapotja.
A’ Kelet-indiai-társaságnak múlt eszten

dei jövedelme tett 17,936,217 f.; költsége 
18,763,517 f. sterlinget; és igv ez 827,301 
fontai kevesebb a’ bévételnél. Öszveseggel a’ 
három Előliilőségek adóssága 47,609,001 f. st,;
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mellyből a’ Bengálié 42,277,237; Madras« 
3,956,613; Bombayé 875,154 ft st.

Most Kelet India Európával újonnan oily 
oszveköttetésben akar hozatni, me Ilynek a* 
veres tengerre szüksége nem lészen. T. i eggy 
gőz-hajóval járható tsatorna fog a’ Tigris és 
Eufrates közt készülni. Helyben hagyta ezt 
a Bagdadi Basa is. Ez által a’ tengeri út 14 
nappal rövidül, és a’ fekete tenger partjához 
való szárazi út tsak két napot kíván.

At alános leány kér és»
Eggy Alabamai újság (Amerikában) pa

naszkodik ezen most népesedő tartományban 
az asszonyi nem szűkéről. Száz emberre esik 
ott eggy fehér személy, vagy úgy van a’ 
férj fi az asszonyhoz; mint 100  az 1-hez, Az 
említett újság író bizonyosokká teszi az oda 
utazandó fehérszemélyeket, hogy ott rend
kívül hamar férjhez mehetnek.

t

Nevezetes Újság.
Éjszak-Amerikának Albion nevű városá

ban a’ fogházat haszonbérbe kiadták; mivel 
hosszabb idő óta senki sem találtatott, a’ kit 
bele lehetett vagy kellett volna zárni.

Jó lövő.
Párisban a’ minap C * * és P * * urak kö

zött kettős viadal történt. Az utóbbi eggy hí
res lövő, midőn már a' lövés sora rajta volt , 
az ellen félt, ki elhibázta a’ lövést, így szól- 
lítá meg: „Uram! nekem köszönje életét."
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Ekkor jeladására az ínassa a’ tzélba állott, ’» 
annak szájából ki lőtte pipáját. Ez után kezét 
nyújtá ellenségének, és megbékülve mentek 
el a’ viadal helyéről.—A’Journal, melly ezen 
történetet közli, azzal zárja elbeszéllését, hogy 
inkább szeretne P * * urnák ellensége, mint 
inassa lenni.

Ä  békéltető Asztalos•
Nem régiben két Angoly öszve vesztén 

eggyik a* másikat halálos öklözésre hívta ki« 
Eggy asztalos, ki a’ tzivakodáson éppen jelen 
volt, megkéri őket, hogy annak a’ részére, 
a’ ki elesik, ő készíthesse a’ koporsót. Ezen 
kérés észre hozta a’ veszekedőket, megenged
tek eggymásnak, és eggyet értőleg az aszta
lost megajándékozták.

Ujj találmány,
Béni  n’g , Londonban ollyan palatzkokat ta

lált fel, mellyek magoktól kivetik dugójokat 
valahányszor bort vagy egyéb félét töltenek 
beléjek; és ismét magoktól bezáródnak.

Mértékletességi Eggyesulet.
Londonban a’ múlt hónap 15-dikén ösz

ve gyűltek a’ mértékletességi társaság tagjai, 
számszerént 20-an. Nem ittak meg többet mint 
40 pohár puntsot, 50 butellia rumot, és 200 
butellia ehampagnia bort.

Bútsú rétet
A’ Berlini cholerai újság Olvasóitól kö

vetkező jó kívánással vett bútsút: „a dja Isten 
hogy örök időkre soha neadassék alkalmot©*-
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ság hazánkban hasonló újság kiadására.“ Vajhá 
a’ mi politikai újságunk is meg menekednék 
már az ösméretes öldökl őnyavalya pusztításai 
felől Yaló jelentgetésektől; és bár annyira 
távoznék ez édes hazánktól, hogy soha sem mi, 
sem a’ késő maradék, még tsak hírét sem 
hallanánk!!!

Késői költő tÜZ.
Bosztonban él bizonyos Költő, a’ ki már 

SO-dik évébe lépettbe, ?s a’kit tüzes képzelő
déseiért mindenek tsudálnak; kőlteményjeinek 
tárgyai leginkább szerelmesek, nyelvek angoly, 
nevezetjek: „O szi r ó z s á k “ Életének 70-dik 
esztendejében fejledeztek ki költeménye» 
lángjai.

R e j t e t t  s z ó .

Heten , *s ha éppen akarod 
Nyoltzan leszünk eggy egész,

Ollykor használl ütő karod,
De folytában sok művész.

Első hármom, jól meg húzva ,
Heves térén Helység lessz ,

Közép hármom is megvonva
Bodrog-közön nagy helyt vesz.

Látod öt elsőm a’ szegén 
Szint’ úgv mint a’ gazdag fején:

Yé gső hármas kettőmmel 
Készítteted liázod el.

B. S***né.
Jegyzés:  A’7-ik számbeli Rejtett szó .'Eszék,



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 9. Szám. Febr.. 1-sőjén.

Brereton Angolt/ Tiszt életéből valami, 
és annak halála j, a* mai Újság felvilágo- 

síttására.
A’ Bristoli nép zendülés múlt észt. Octo- 

berben az egész Európa figyelmét vonta ma
gára : a’ helyben vol t katona őrizet B r e r e t o n 
Ob. Lieut, parantsolatjától függött, a’ ki a! 
neki adattatott hatalommal élni nem tudott, 
és a’ lázzadást annyira engedte menni, hogy 
a’ fellázadt nép volt darab ideig a’ városnak 
birtokában. Az az alatt történt égetéseket, 
pusztításokat, adtuk akkor mi is közleveleink- 
ben ; most tsak a’ dolog kimeneteléről szük
séges szóllanunk. — B r e r e t o n  Ob. Lieut, 
hadi törvény elejébe állíttatott gyáva maga 
viseletéért, folyó 1832-diki Jan. 12-dikén estve
11 óra tájban Bristolból kísérőivel jőve , ér
kezett mezei lakására, a’ honnan, minteggy 
fél órával előbb indult ki. Házi tselédjeisem
mi különöst sem vettek észre magaviseletében;
12 óra után mindjárt hálószobájába ment; 
de ott még darab ideig kellett neki ébren ma
radnia , minthogy az asztalán írást találtak , 
mellyben az ő kétségbe esésének ’s erőszakos 
halálának okát előterjeszti.

Pisztolyjai, mint ezek egyébbkor is, az 
ágya előtt álló asztalára voltak helyheztetve 
B_eggeli három óra tájban lövést hall a* 
kapus mellyre az lármát üt a’ háznál; a 
Komornyik befut az Ob. Lieut, hálószobá- 

Elsó Fél esztendő. 9



*6
jába, ’s ott már vérében fetrengve találja szé* 
rentsétlen urát, a’ nélkül ;! hogy az életnek 
tsak legkissebb jelét is adta volna. A golyóbis 
baloldalán ment be, ’s szívének éppen a’ kö
zepén ment keresetül. A’ pisztoly is a’ föl
dön feküdt mellette. Házi környűlállásaira 
nézve özvegy volt, ’s két leány magzatot ha
gyott maga után.

Teljes életében, melly 52 eszt.re telt’, 
fedhetetlen volt; 33 esztendeig szolgált mint 
katona. A’ szerentsétlen környűlállásokban, 
mellyek ellene a’ vi’sgálatot határoztatták 
tiszti Charaktere az emberi érzés által szen
vedett. Nem tagadta el ugyan is egésszen ka
tonai módra az érzést, és az Elöljáróságnak 
felső felszóllíttására nem tüzeltetett mindjárt 
a’ népre, mellynek vérét kíméllette; taíám 
nem is gyanítva, hogy az első szempillantás* 
ban adott engedékenység miilyen hirtelenség
gel fog pusztíttóvá válni.

Ä  háládatos Olvasó*
W a l t e r S c o t t  —* a’ kit Ivanhoe neve* 

zetű munkájából már Hazánkfiai és leányai is 
ösmérhetnek T. T h a i s z András úrnak szeren* 
tsés fordításából — eggy angoly újságban kö* 
vetkező történetet adja: Alig érkeztem Mál
tába, eggy hollandus kapitány azonnal jelen
tette magát nálam. Éppen ebédnél ültem ne
hány barátimmal, ’s eggy pár palatzk foki 
bort iddogáltunk. Belép a’ Kapitány; de olly 
mord, olly durva, mondhatom olly durva 
volt, hogy tőle megijedtem. „Ki az urak kö
zül Walter Scott“? Fel áltam, én vagyok mon- 
dék , mit akar az úr ? „Az úr írta Wayerleyt“? 
Igen is. „Széket ide! mellé kell az úrnak űl*



nőm.“ Széket hoztak. „Mitsoda bor az ?“ Foki 
bor. Tetszik? A’ Kapitány ivott. „Nem sokat 
érő bor bizony ez, soha se látta ez a’ jó re
ménység fokát. Szereti az űr a’ Caplandi bort ? 
Az úr már régi ember, nem i Ilyen ízetlen bor 
való az úrnak, hanem St Maurici bor; 100 
buteliával küldök. Én R o n s t e e t  Kapitány 
vagyok: ritkán olvasok, de ha olvasok tsak 
Walter Scottot. Tíz minuta alatt itt lessz a’ 
bor ; de abból inni kell az úrnak ; azon gyö
nyörűséget, mellyel az úr munkái szereznek 
nékem, másként nem köszönhetem meg. 
Minden jókat.íf— Ekkor felál l ,  ’s hirtelen 
megy az ajtó felé. Szóllani akartam. A’ Ka
pitány már eltűnt. Barátim nevettek ; én ma-» 
gam sem tartóztathattam magamat attól Azon
ban tsak hamar elérkezett az ígért bor; finom 
ízű vala az. Kértem a’ hajós legényt, a’ ki 
hozta, hogy várja meg, míg új jól tévőmnek 
tartozott hálámat legalább írásban áItaladom. 
Ez éppen úgy viselte magát, mint a’ Kapitány, 
„Én sem írásban sem szóval köszönetét el nem 
fogadhatok, Hát az úr Walter Seott? Idea’ke
zét ! Az úr derék ember. A’ Kapitány gyakran 
olvassa előttem az úr munkáit, ha a’ sok ne
héz munka között valamit kedvére tudok ten
ni. Az úr írásai engem elragadnak. Volna tsak 
annyi borom , mint az uramnak , én is 100 
buteliával hoznék az Urnák. Isten áldja meg 
az urat.“ —•W a l t e r  S c o t t  ezen tudósításhoz 
azt a’ jegyzést köti hogy ezen történetet éppen 
nem hiúságból közli, hanem hogy nyilváno
son ellent mondjon azon írásaiban gyakran 
előforduló állíttásának, mintha a’ hajós nép
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inkább szeretne hajó törést szenvedni, mintsem 
olvasni.

Az alkalmatossághoz képest jelenthetjük 
azt is, hogy Walter Scott eggy Edinburgba 
küldött levelében írja , hogy Grahams Island 
vagy Ferdinandea sziget — melly a* múlt esz
tendőben ömelődött ki a’ tengerből Sciacea 
szomszédságában — ismét elsüllyedt.
Toro, újonnan feltalált város nyomai 

a* fo ld  alatt.
Z a h n  Professor több hetek óta Bosco- 

tre caseben (a’ Vezúv és Pompeji között) ásá
sokat tétetett, mellyek alig hagynak kétel
kedni a’ felől, hogy itt is eggy város fekszik 
betemetve, (így hát Herkulanummal, Poai- 
pejivel és Stabiävel már negyedik), mellynek 
a’ mint hiszik , Toro volt neve, és a’ láva ama
zokkal eggyütt temette el. Eggy az ásások 
között igen nevezetes. Bizonyos mélységben 
tornátzra talált a’ munkás, melly oszlopokon 
áll. Innen 4 földalatti folyosók ásattak Nápoly 
Sarno, a’ Vesuv és Pompeji felé. Az elsőben 
nehány szobák találtatnak, mellyeket különb
féle festések és mettszések ékesítettek. Ezen 
már részént ki ásott szobák gazdag kintseket 
ígérnek. A’ Pompeji felé vivő folyosóban eggy 
régi ország útat találni, melly Nápolytól 
Sarno fele viszen. A’ más két folyosóban sok 
szép festett és kifaragott tárgyak találtatnak. 
Találtakembertsontvázra, és eggy disznóéra is; 
valamint sok szénné vált fára.

A* Jávát mérges völgy.
A’ Londoni geographiai társaságban a’ 

közelebb múlt esztendő végén felolvastatott
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L a u d o n  Sándor úrnak tudósítása azon uta
zásról, me Ilyet ő Java szigetén Guevo Uras
ban, vagy a’ mérges völgyben tett. Ezen hely 
nevezetes gyilkoló erejéről; melÍvnél fogva 
gőzkörében az emberek és állatok rövid iidőn 
elvesznek. A’ völgy tsak 3 m.földnyire van 
Baturtól. 1831. Jul. 4-dikén több barátinak 
kiséretében ment oda L a u d o n  Ur. Midőn 
azon hegyhez értek, melly melleit fekszik a’ 
völgy, lovaikról leszállotlak, és eggy negyed 
résznyi óra alatt nagy fáradtsággal másztak 
fel a’ hegyre. Nehány ölnyire a’ völgytől kel
lemetlen és hódító szag jött feléjek, mellynek 
erejét azonban közel a’ völgy méljéhez vagy 
éppen abban nem érezték. Borzasztó látás adta 
itt magát elő nékiek. A’ völgy nem tökéletes ke
rek formájú, kerülete fél mértföld, mélysége 
30 — 35 lábnyi; alja nagyobb részént síkés 
térés, itt amott köves. Hihetetlen sokaságban 
hevernek itt az ember, tigris, szarvas, ma
darak, és több állatok tsontjai. Sehol sem le
hetett észre venni gőzölgést, vagy ködöt, sem 
nyilasokat, mellyekből valamelly láthatatlan 
mérges levegő kifolyhatott volna ; az óldalok 
fákkal és füvekkel nőttek be. Minekutánna 
mindeggyik utas tzigarrót gyújtott, lementek 
a’fenéktől húsz lábnyi mélységre, hol igen erős 
szag ütötte meg orrokat, a’ nélkül mindazáltal 
hogy lélekzetek vétele nehezebbedett volna. 
Eggy kutyát bámbus nádon botsátottak a 
mélységbe ; az alatt mások , óra lévén kezek
ben , a’ fojtó levegő hathatósságára íigyelmez- 
tek. 14  pertz alatt ősz ve rogyott a’ kutya, s 
nem mozdult, 18 múlván pedig meg döglött.
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Eggy másik,magától leszaladt a’dögöl szagol- 
ni; ez 10 pertz alatt le esett, ’s tsak 7 minu- 
taigélt. Lelöktek azután eggy madarat, melly 
másfél minuta alatt kiadta páráját. Ezen hellyel 
áltál ellenben feküdt eggy ember tsontváz, fe
jével jol>b karjára támaszkodva; tsontjai olly 
feliéinek mint az elefánt tsont. Két óra alatt ér
tek azon helyre. A’ völgyben találtató ember 
Isontok hihető azon lázzítók maradványai, kik 
az üldözések elől szaladtak ide, s a’hel y iszonyú 
tulajdonságát nem ösmérték. Ezen tájékon lévő 
hegyek vulkán eredetűek, ámbár a’ völgyben 
semmi nyoma sintsen a’ vulkán kirohanásnak.

Nápolyban éppen iIlyen tulajdonságú a’ 
Logo di Amsancto; tsak hogy itt nyílások is 
látszanak , mellyekből tódúl ki a’ dögleletes 
levegő. Ezen tó felett, akármelly állati va
lóság igen hirtelen elvész.
Swaitzer sajt készülésnek legkönnyebb 

módja,
20 itszényi tehén tejhez végy eggy diónyi 

borjú böndöjéből készített óltót , mellyet 
rongyba kötve áztasd eggy pohár vízben mint- 
eggy eggy óráig, és ezen vizet a’ langyoson 
felmelegített tejbe kavard, ’s várakozz mind 
addig míg máj forma keménységre meg nem 
aludt, és öszve nem állotta’ tej; akkor tiszta 
kezekkel gyengén öszve morzsolgatván, ezen 
öszve ment túrót szedd öszve, és formába 
rakván valami teherrel nyomtasd meg, a’ ru
hát rajta mind addig változtasd , míg az teljes
séggel meg nem nedvesedik. Ekkor ki vehe
ted a’ formából, óldalait — a’ mennyi sót



líak be vehetnek — sózd meg; öt vagy hat 
nap múlva pintzébe deszkára ledd, és legalább 
eggy hónapig érleltesd ott. Ha szükséged reá 
nintsen, minél tovább tarthatod, annál jobb 
s kellemetesebb ízű lessz.

Lórételbeli megtsalatús.
Kevéssel ez előtt a’ kereskedői törvény

széknél Párisban eggv oily törvényes dolog jött 
kérdés alá, mellynek következésében több ló- 
kedvellők károsodtak meg. L a f i l t e  Károly 
úr C r e m l e u x  lókereskedő özvegyétől vett 
eggy szép kantzát 3000 frankon; melly Mer
lin nevű ménlólól — a’ legnevezetesebb futó 
lovak közítl-eggy tői — vette volna származását. 
A’ Vevő semmit sem kétkedvén lovának ere
detén, a’ Mars mezején tartatott futtatásra 
vitte azt; de minden más lovak által megelőz
tetek. £ ’ történeteknek oka tsak ha már ki- 
Világosodott: a’ vett ló t. i. nem Merlin, ha
nem Morisco nevű Ménlótól származott. La- 
f i t t e  Úr már most meglsalatása miatt port 
kezdett az özvegy ellen. A’ vádoltatok 
S c h ic k I e r úrra , a’ Glatignyi ménes tulaj
donosára , e’ pedig S e y m o u r-ra, az eredeti 
eladóra, hivatkozott. A’ törvényszék azt az. 
ítéletet hozta, hogy C r e m l e u x  özvegye ve
gye vissza lovát ára megtérítése mellett, azon- 
ba a’ tartás költséget is fizesse meg L a f i t t e  
Urnák.

A p r ó s á g o k .
Most Párisban olly karszéket talaltak fel, 

melly író széknek neveztetik. A’ hata mozgat
ható , és abban mindent rakhatni szintúgy
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mint eggy író asztalba: könyveket, írásokat 
’s a t. Eggy Hlyen karszék 4—600 frankon kél.

A’ Párisi dámák fejeken Cartier találmá
nyi rózsákat hordanak, mellyekre világító és 
fénylő harmat tseppek vágynak festve, ezek 
éjtszaka gyémánt módra ragyognak.

XIY-dik Lajos idejében, ebből: Louis qua- 
torizenne Bői de France et de Navarre=l 4-dik 
Lajos Frantzia Ország és Navarra Királyja, 
ezt keresték ki „Va, Dien confondra l’armée 
qui osera te resister.=Menj, az Isten öszve za
varja a’ sereget, melly ellened mér állani.—Ber
lin deák nevéből, zz: Berolinum , II-dik Frid- 
rik idejében ezt fejték ki „lumen orbi“ világ 
világossága. A’ magyarban ezen szóból ká
poszta 28 , ebből petrezselem 39, keresztény
ből 61, ’s még ebből: szép leány tsókja 173, 
egészen más más értelmű szókat hozhat ki az 
azokkal időt tölteni akaró.

J e l e s  m o n d á s .
A’ könyvszerző, hasonló a’ bujdosó tsil- 

laghoz, melly azon emberekre nézve, kik rajta 
állanak, tsak motsáros sötét főid, azonban 
hogy a’ távollévő planéta olvasók körűi fénylő 
tsillagként kereng.

R e j t e t t  s z ó .
Három szótaggal két szót mondasz ki nevemben. 
Értz, és legtartósbb értz első szőtagom; ásvány 
Megfordítva is az, de ha nedvet kap, vele elfoly. 
Két végső tagom, a’ házadban férgeket öldös. 
Hogyha egész nevemet veszed, az tsak víz fenekén jo .

Szegedről, K a s s i t s János , 
2-od évi Böltselkedést Hallgató. 

J e g y z e t :  A’ 8-dik számbeli Rejtett szó : Kalapáts.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 10. Szám. Eebr.. 4-kén.

Male fiihoz»
H o l l ó  s y  M ih á ly *

Szende tűz tsillog szemeidbe Málcsi,
Máskor érzetlen gyönyör árja tűnik 
Kellem artzodnak kegyelő vonásin—- 

Öntve el Édes!

Bájoló külsőd nyilakat röpít,-—és 
Édes érzelműn sebesíti keblem’,—1 
Tűzre gyújt lelked’ nagy erénnyé, *—’s unszol 

Tiszteletedre.

A’ Varázs nézet lebilintsel, és k ö t ,- -  
Kedves érzéssel melegít tökélyed.
Nem vagyok többé ura ön magamnak ,

Fogva Te tar tol!

Láng szerelmemnek lobogása készte 
Jőni kérőként, epedezve várni 
Válaszod’, melly vagy teli üdvvel éleszt , 

Vagy halaványít.

Lábaidnál kér szerelő imádód 
Málcsi! add angyal szivedet lsei ébe;
Szép kezed’ nyújtsad remegő kezemhez, 

Töltsd be reményem !
Első Félesztendő. 10
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Holtan Hertzesnek a3 Conde Házzal 
való eggybekőttetése*

Azon Familia, melly most Frantzia és 
Spanyol Országokban , a’ két Szitziliában, 
—- és.a’ Luccai Hgségben uralkodik, ’s üdő- 
jártával Párma és Piazenzában is örökösödést 
reményi , Frantzia Országnak Bourbonnais 
nevű tartományjától B o u r b o n n a k  nevez
tetik. Ezen Famíliából a’ Bourboni Hgi titulust 
először I. L a j o s  viselte* Ennek fiai Péter és 
Jakab két lineát formáltak ; az első és öre
gebbik B o u rb  o n i K á r  olybán 1527-ben 
kihalt; a’ második ’s ifjabbhoz tartoznak a’ 
Famíliának még most is fenn lévő ágai. Ja
kabnak eggy a’ későbbi üdőkből származott 
unokája Károly nevezte magát először V en
do m e Hgnek. Ennek fijaival a’ Familia is
mét két ágra oszlik. A.) An t a l l a l ,  kitől és 
feleségétől Jeanne d’ Albrettől Navarrának 
örökösétől származott IV. H e n r i k  Frantzia 
Király. B.) L a j o s s a l ,  a’ C o n d é  Ház ala- 
píttójával. Ez a’ Condé Ház későbben II. L a- 
j o s és A r m a n d  által Condé és Conti Há
zakra oszlott el. A’ Conti Ház Bourboni 
Lajos Ferentz Jó’seffel 1814-ben kihalt. A’ 
Condé Ház pedig későbben Bourbon Hg La
jos Henrik Jóseífel 1829-ben. Az A. betüalatt 
említett királyi Ház a’ XIII. L a j o s  fijai ál
tal eloszlik királyi Házra, és Hgi Famíliára; 
a’ királyi Házat ismét elszakasztják a’ XIV. 
L a j o s  unokái lször Frantzia királyi Házra, 
melly az 1830, Júliusirevolutiókor kiüzetet,



X. K á r o l y  ig uralkodott. X. Ká r o l y i a k  
fijai : Lajos Antal Angoulemei Hg a’ Dauphin , 
és a’ Berry H g, kinek fijára a’ B o r d e a u x !  
Hgre hagyták a’ koronát X. K á r o l y  és a’ 
Dauphin lemondtak midőn arról 2-or Spanyol 
királyi Házra. Ebből származott ismét: a.) 
A’ tulajdonképpen való Spanyol királyi Ház. 
b.) A’ Párma és Piacenzai Ház. c.) A’ két 
Szitziliai Királyi Ház. —- Az Orleáni Hertzeg 
Famíliájára eggyesség szerént tsak akkor kel
lett volna szállani az uralkodásnak, minek - 
utánna a’ Frantzia királyi Ház egészen kihalt 
volna -—De az emberi dolgokban nagy részt 
vevő sors úgy hozta magával, hogy az ebből 
származott F i l e p  La j o s ,  amannak meg 
életében jutott a’ Frantziák thronusára. En
nek a’ Filep Lajosnak fijai közül való az A u- 
malei  Hg. a’ kit a’ feljebb említett Bourbon 
Hg. Laj os Henrik lestamentomában örökö
sévé tett. Ennek a’ lestamentom tevő Bour- 
boni Hertzegnek anyja pedig Karolina Bohan 
Soubisei Hertzeg Asszony volt. Ebben áll a’ 
Rohan Hertzegnek a’ Condé Házzal való egy- 
beköttetése; és éppen ennél fogva indított 
ő , — Rohan Hg. — örökösödési port az Áll
maiéi Hg ellen; igyekezvén megmutatni,hogy 
a’ Bourbon Hg nem tehette a’ Frantziák Ki- 
rályjának említett fiát, maga örökösévé, vagy 
ha tette, erőszakkal vétetett arra. Ez az a 
pör, melly most magára vonja Európa figyel
mét; ’s mellyről, ha eggyszer végződni fog, 
tudósítást vesznek Hasznos Mulatságainknak 
tisztelt Olvasói.
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Aranjuez.
A’ Spanyol Király mezei mulató kastély- 

ja ez , több pompás kertekkel , szép szilfa sé
táló helyekkel és eggy vadászó erdőtskével, 
Toledo nevű spanyol Tartományban, a’ Tá
jónak , mellybe itt a* Xarama beszakad ,— bá- 
joló szépségű árnyékos völgyében, Madridtól 
5 mfnyire. Ezen királyi mulatóhelyről Mad
ridba eggy, VI F e r d i n a n d  által Római 
módra építtetett szép országút viszen; melly- 
nek minden mfdje 3 mii. reálba, minteggy 
190;000 tallérba került. A* spanyol udvar 
Húsvétiéi Junius végéig rendszerént itt szo
kott lakni, >  akkor népessége 2600-ról 8000-re 
hág fel. Már V. K á r o l y  mulatóhelynek 
szentelte e’ kies völgyet; de a’ kastélynak és 
kertnek talpkövét II. F i i  i p tette le. Az után- 
na következők közűi főképpen VI. F e r d i 
n a n d ,  Ili. és IV. K á r o l y  szépítették és 
nagyobbítolták leginkább. Az egesz mulató 
hely hollandi ízléssel van építve, széles és 
egyenes útszái vannak, a’ hol eggymást ke
resztül vágják , mindenütt tökéletes szögeletet 
formálnak. A’ kastélyt szép márvány léptsők , 
pompás St. Ildefonsi tükrök, gazdag remek 
művek,-—és valamint a’templomot’s a’ klast- 
romot is a’ Spanyol és Olasz művészek sok 
szép festései ékesíttik; kiváltképpen gazdag 
a’ IV. Ká r o  ly t ól nagy pompával építtetett 
Casa del Labrador. Gyakran éneklették a 
Spanyol Költők a' kertjeire, sétálóhelyére és 
mesterséges vizvjveséire nézve híres Aranjueat,
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A’ kertek tsillag formára vannak alkotva. A* 
szilfákból álló fősétálóhely 6—700 lépésnyi 
hosszú, 12 széles, és eleven sövénnyel van 
körűi véve. Minden 70—80 lépésnyire pihenő 
helyek vannak szökő kutakkal. 12 szilfa út 
eggy nagy kerek helyen ütközik öszve. Hajdan 
híres királyi ménes, öszvér és bivaltartás is 
volt benne. Közel Aranjuezhez eggy forrás 
tsuda sót ád,

Ferdinanden sziget elsüllyedése.

Közelebbi Hasznos Mulatságokban em- 
líténk, hogy Walter Scott levele szerént a* 
Ferdinandea sziget elsüllyedt. A’ múlt hónap 
8-dikán eggy Syraból Marseillebe érkezett 
Brigg Kapitány is valósítja ezen hírt, mint a’ 
ki azon tudósítást terjeszté e l , hogy a’ Sicilia 
mellett volt újj vulkáni sziget valamelly erős 
földrengés következésében Decemb. 20-kátol 
fogva elsüllyedt. Körűi belől eggy puska 
lövésnyire azon helytől, hol Ferdinandea fe
küdt, hajókázván el a’ Kapitány, tsak valami 
kevés vízzel fedezett kőszirt formát vehete ott 
észre.

Sebes futók a* régieknél,
Macedoni Sándornak volt eggy futója, 

a* ki 9 óra alatt —* P 1 i n i u s szerént —- 12,000 
stádiumot futott. Su i da s  azt beszélü, hogy 
H am o ni us Görög olly gyors lábú volt, 
hogy az athéniek és Persák között folyt had
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végződésével, kapott sebjei ellent nem állván, 
az ütközet mezejéről kevés órák alatt Athénéig 
futott. De alig érkezett a’ tanáts házhoz , alig 
adta hírül az Athenebelieknek az ütközet sze- 
rentsés kimenetelét, azonnal halva rogyott 
öszve; ennek azonban inkább sebjei, mintsem 
futásbeli megerőltetése volt oka. P l u t a r 
chi ls azt mondja, hogy a* régi időkben, mi
vel a* gyors futók minteggy a’ széllel futottak 
versenyt, a* különbböző szélekről nevee
tettek el. S o 1 i n u s említt eggy Miletusi gyer
meket — P o l y m n e s t o r t ,  —-a’ ki a* nyúlat 
leggyorsabb szaladásában utói érte, és a’ ke
zével elfogta.

Legelső *sidó ügyvéd.

Mint ügyvéd legelső lépett fel sorsosi közül 
.Beer Mihály Zsidó tudós Párisban, a’ ki 1784- 
ben Nancyban született. Híres lett ő a’ prókátori 
pályán, de tsak hamar a* literaturára adta ma
gát minden más foglalatosságokat kizárva; s 
szerentséje lett —■ a’ mi még eddig Frantzia 
Országban Izraelitával nem történt-—a’ Pá
risi tudós akadémiába felvétetni. Tagja leve 
azután a’ Nancyi, Straszburgi, Nantesi és Göt- 
tingai Akadémiáknak is. 1807-ben N a p o 
l e o n  őtet hívta meg az előkelő Zsidók nagy 
£3 ól ésébe, mellyben ezen nép javítandó sor
sáról vóltszó, ’s ő itt Titoknoknak választa- 
lék. A’ YVestíáli Királyság felállításakor, a’ 
belső Ministeriumnál nyert hivatalt. Későb
ben a’ frantzia belső ministeriumnál alkalmaz



tatott, ’s letzkéket is tarta a’ párisi Athenee
ben a’ német literaturábúl.

Aagy ehetés példája.
Az Angolyok átaljában minden Euró

paiak között legtöbbet esznek és isznak. Kü
lönös példáját említik pedig a’ nagy ehetésnek 
némelly angoly újságok. Nevezetesen, hogy 
eggy szegény angolyt, a’ kit már nagy gyom
ráról ösmértek, két hajós legény eggy est ve 
a’ hajóra vitt, és ötét a’mennyit tsak kíván
na , annyival étette. Meg evett tehát 9 fon
tos ürü tzombot, 4 \  font krumplit, 3 font 
kenyeret, meg ivott 2 butelia porler-sört, 
mellyeket 3 fontba számlálván , az embereggy 
űlö helyében 20 font eledelt és italt evett ’s 
ivott meg , és más nap reggel azon panaszol- 
kodott, hogy éhes.
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Kígyók.
„Orinocco szigetéhez közel“ így beszéli 

e8£>y utas, „több vízi kígyókat láttunk eggyik 
szigetből a’ másikba úszni, és néha útjokat a’ 
tsonakokon keresztül vették az azokban vol
taknak nagy félelmekre, a’nélkül mindazonál
tal , hogy legkissebb kárt tettek volna. Vilá
gos szürke színűek voltak azok. 6  —  8 lábnyi 
hosszúságúak, úszás közben testeknek mínt- 

harmadrészét a’ vízen felyűl tartották, 
es farkoknak sebes habforma mozgása által 
eveztek. A’ hajósok aztbeszélék nékiink,hogy 
azoknak eledelek a’ vízipatkányok és madár
nak. Mindenkor elkerülik ők azt, hogy a’



vízre hajló fák alatt hajózzanak, ne hogy at 
ágakról az illyes kígyókat letaszíttsák az ár- 
botzfa által. Több ízben láttunk illy fényes 
színű kígyókat a’ fákon ragyogni.

Természeti tsuda.
A’ Hamburgi hegyen sz  Hamburgerberg 

— R o h l f s  úrnál, láthatni eggy bornyűt, 
mellynek két nyaka és két feje vagyon, lába 
négy , hát gerintze kettő , farka is annyi.

J e l e s  m o n d á s o k *
A’ bölts előtt nints az életnek tele, a’ 

jelenvaló óra Ő reá nézve mindég tavasz, melly- 
ben hasznos magot vet, ’s eggyszer’smind 
mindég ősz, mellyben előbbeni vetései meg
érnek. . .
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A’ sors, akár miilyen érje is az embert,— 
soha sem rossz; tsak az ember igen rossz gyak
ran a’ maga sorsához képest.

Alig lehet embert minden szerelem , és 
szánás érzése nélkül (melly még a’ legdurvább 
haramiában is felébred) gondolni. A’ honnan 
helyesen határozta meg valaki az ördögöt így: 
„Az eggy ollyan valóság, melly semmi sze
relmet nem ösmér.u

R e j t e t t  s z ó .
Ártatlanságnak vagyok a’ példája egésszen;

Ekeimet ’s fejemet vesztve, imád sok ezer. 
Szívem vedd ki, ’s utolsó szótagomat rövidítve 

Fordítsd; azt nevezed, holszületékim’igyen. 
J e g y z e t : A’ 9-dík számbeli Rejtett szd: Vasmatska,



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832» 11» Szám. Febr. 8-kán,

Alsó Dakasi és Gyónt I í a l á s z  L á s z l ó  
Császári Királyi Magyar Loras Kapi
tány úrnak fo lyó  1832-dik esztendei Ja
nuár ius 11-dikén történt reménytelen, 

halálát kesergi Horogszeghy Béla.

Oh ! hát tsak alig kesergettem.
Vitéz Nemedből származott 

Ötséd9 a’ minap (*) ’s könyezgettem 
Sírjánál a’ kit halmoz ott 

Eggy domb ! eggy Cyprus árnyékában 
Fedezvén áldott Hamvait 

Nékie,— melly szinte magában 
Ábrázolja fájdalmait;

H a l á s z  L á s z l ó !  már nem találnak 
Téged is Élők sorában 

Kedvesid , ’s a’ sáppadt Halálnak 
Nyugszol ón éjiszakájában.

Ott! hová minden föld’ Naggyait 
Kiket Trón, Fény, Hír követett

(* ) Czélozás van a’ múlt 1831-dik esztendei 2-dik 
fel esztendő 37-dik szám alatti Hasznos Mulatsá
gokban küzdött versekre a’ M. Nemzeti újságban ; 
inellyről itt emlékezve, jegyezzük meg, hogy az 
ott kesergett Halász Gedeon úr Rév-Komáromba» 
halt meg.
Első Félesztendő’. H
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JBöltseit és »agy Bajnokait 

A’ sors eltemet ’s temetett 
Hamar! — Élted még Hazájának 

Használhatna, — melly nem vala 
Agg és idő szerént korának 

Nem tettszett fel Esthajnala.
Ah végzés! végzés hát nem érnek 

Véget a’ Bú tőit kelyhei,—
Mindég tsak az eggy Halász vérnek 

Hulnak sorba vitézei!
Mikor azok még a’ Tábornak 

Lehetnének bajnokai;
Mikor Rajtok az elmúlt kornak 

Pisloghatnak Virányai!
Vitéz! — ki tsak azért maradtál 

Élve a* Hartzok* mezején,
Hol a* Halálok közt forgottál 

A’ vérben fetrengők helyén:
Azért! - - hogy majd eggy ágyban végezzed 

Kínok közt hadi Éltedet;
Idő előtt elhagyd és könyezzed 

Árváid* és Hitvesedet.
Nyugodj !-—> követted jó példáját, 

Hűségét és vitézségét 
Ügy is nagy ősidnek, *s pályáját 

Folytattad és Ditsőséget;
Eleget tettél az atyai

És minden kötelességnek 
Bár a’ halál hideg karjai

Határt vontak a’ készségnek.— 
Nyugodj hát! — *s a’ setét kriptákon 

Törjenek által Tetteid;
’S az Évrajzi— atzél — táblákon 

Tsillogjanak Erényeid.



Hiszem! — nem eggysxer olrashattam ,
Bajnoki Emlékeidet,

Midőn örömmel bámulhattam 
Nem tántorgó Fegyveredet.

Dísze valál a’ kardra termett 
Halász névnek, *s bátor Fia!

Óh sors! millyeket e’ vér termett, 
Teremjen sokat Hunnia!

Legújabb tudósítás az 1832-ben megje
lenendő üstökös tsillagróL

A’ Prágai tsillagvi’sgáló torony felvigyá
zója ts. k. Tanátsos D a v i d  Lajos Professor úr 
f. h. 4-kéről, következő jelentését közli az ezen 
hónapban megjelenendő üstökös tsillagrúl: 

Ezen üstökös tsillag megjelenéséről már 
darab üdő óta földünkre káros behatással fe
nyegető és némelly szerentsétlenségeket jö
vendölő hírek terjedtek el. Ideje tehát, sőtt 
meg is kívántatik: hogy a’ világ megnyugta
tására annak útja felől az itt következő tu
dósítás közönségessé tétessék.

Ezen üstökös tsillag mellyet előbb 
P o n s ,  azután É n e k e  talált fel, többször 
mutatta magát az előbbi esztendőkben, neveze
tesen 1825, ’s 1828-ban nem kerülte el a’Prá
gai tsillagvisgálóknak figyelmét. Ez úttal pedig 
ezen hónap közepén, de tsak a’ legjobb ke- 
születű messze látó tsőveken, a’ hal tsillag- 
zatban fog az látható lenni, az ég nyugoti ré
szén, és estve kilentz óra előtt eggy negyed 
órával láthatárunkról már elenyészik.

Martiusban keresztül futja a tsillagzatot, 
Április elejével a’ kosba megy által, és ki- 
lentzed fél órakor megyen le. Az alatt míg
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-ezen hónap vége felé aJ bikába megy által, 
mind inkább közeliit a’ naphoz, melljel Má
jus hónap közepe után eggyütt enyészik el 
látásunk elől. Junius hónap közepe után kö
zeliit leginkább a’ földhöz , de igen déli állá
sa miatt többé láthatárunk felett meg nem 
jelenik, ezért általunk továbbra látható nem 
is lészen.

Minthogy már ezen üstökös tsillag az 
említett időben délre 52© szélességen áll, és 
legközelebbi távolsága is a’ főidtől több mint 
öt miliő német mérföldet teszen; minden által 
láthatja ebből, és azon porhanyós matériából, 
mellyből gondoltainak állani az üstökös tsil- 
lagok, hogy ezen üstökös tsillag megjelené
sének földünki’e nézve semmi káros követke
zései nem lehetnek.

Málibran Asszam/.
M a l i b r a n  Mária, a’ ki 1809. Páriá

ban született, évűnk leghíresebb énekesnéje; 
leánya a5 híres férj fi hangon éneklő, (Teno
rist) Componista , és felette nevezetes éneklést 
tanító Gare  iának;  atyjának legjobb tani t- 
ványja: de a’ kinek, — a’ mint beszéllik, — 
igen sokba került, hogy leányában kedvet ’s 
ízlést szerezzen azon szép mesterséghez, melly- 
ben az olly megkülönbböztetve fénylik. 13 
észt. korában kezdett atyja szép reményjeinek 
3s fáradozásinak megfelelni.

15 észt. korában , az átaljában mu’sikális 
famíliával Londonba utazott; — mert atyja, 
anyja, férfi és leány testvérei, mindnyájan 
virtuosok. Itt a’ „Barbier di Seviglia nevű



Operában a’ Hosina rollját kellett néki adni, 
mellyet olly szembetűnő elsőbbséggel telje
sített is , hogy az a’ beavatottnak valóságos 
remekje vala. Ezután mindég a’ legfőbb sze- 
mélly viselések bízattak Máriára.

Idő miílttával atyját Új-Yorkba követte, 
hol Tankred, Malcolm és Desdemona szemé
lyeket, a’ legfelségesebben adta. Beszélők , 
hogy eggy próba tételkor a’ leány hidegnek 
mutatván magát, atyja kemény büntetéssel 
fenyegette, ha a’ Közönség előtt tüzesebben 
nem adja alakját. Használt az atyai intés ; 
ugyan is olly lelkesedéssel viselte magát a’ 
fiatal énekesné, hogy az előadás után örömei
ben elragadtatott atyja forró tsókokkal, és 
nyájas ditséretekkel halmozná.

Amerikában eggy igen gazdagnak tarta
tott Ma l i b r a  n nevű kereskedő kérte kezet 
a’ szép énekesnének. Atyja lehetett volna 
ugyan j de a’ gazdagság meggyőzte az ezen 
eggybeköttetési akadályt. Meglett az öszve- 
keiés; M a 1 i b r a n Mária oda hagyta a’ játék
színt; de férje tsak hamar megbukott, ’s min
den vagyonját elragadozák a’ hitelezők. Kö
zönséges hír az, hogy a’ kereskedő előre látta 
veszedelmét, ’s ebbeli kinézésből lépett Má
riával házasságra. — Vissza kellett hát térni 
a hires enekesnenek a’ játékszínre; de mivel 
férjé hitelezői az ő jövedelméből akarák ma
gokat kielégíttetni, félbe szakada a’ házassági 
kötél. 1827-ben oda hagyta Amerikát ’s szü
lötte földjére Parisba vissza jött. Minden 
mu’sika Jíedvellőket öröm lepett meg az ő 
vissza tértével; különös gyönyörűséget érzett 
pedig abban M o r o n i  Grófné, a’ ki a’ Ma-
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1 i b r a n asszony megösmértetésére, érdemei
nek elhiresztelésére igen sokat tett; valamint 
arra is, hogy 1828-dik esztendőben az Olasz 
játékszínre 50,000 fr. észt. fizetéssel hi vatta t- 
nék meg. Azon érzékeny veszteséget, mellyet 
1830-ban S o n t a g  hires ének esne hagyott 
maga után, tsak Ma l i b r a n M.  felejtetheté el 
a’ Párisi Közönséggel. Már társalkodásában 
fénylenek azon ragadó kellemek, azon jóked- 
vűség, és nyájasság, mellyek ötét a’ játék
színen oIly felségessé bájolják.
Port uráliidban a9 tudományok dllapotja.

A’ tudományok állapotját , akármelly 
Státusban az azokat illető Intézetekből ítél
hetjük meg. Portugalliában 873 kezdő, 266 
deák, 21 görög, és rhétori, a’ szemlélődő 
(theoietica) és erköltsi Philosophiára nézve 
27 oskolák vágynak. Tudományok Akade- 
miáji Lizabonában és Thomárban. Universi- 
tás Coimbrában 1600 tanulókkal és 84 Pro- 
fessorokkal. Hajózás és kereskedési Akadémiák 
Portóban és Lizabonában. Királyi könyvtár 
(80,000 kötetekkel) Lizabonában; még eggy 
másik Coimbrában (38,000 kötetekkel) és sok 
nevezetes klastromi könyvtárak. 5 tsillagvi’s- 
gáló tornyok , fűvész kertek Lizabonában és 
Coimbrában. Köny vnyomtató műhelyek tsak 
három városokban (Lizabonában, Portóban, és 
Coimbrában). Esztendőnként minteggy 100 
munkák kerülnek ki belőlök.

Statistikai Jegyzés.
Az egész föld felülete 9,261,900 négy 

szegű mfket tészen; lakható’s ösmeretes része 
pedig annak Hassel szerént 2,401,254 KI



mfkre megyen. A’ mondott számból Európára
kerek számmal 155 ezer, Asiára 817 ezer, 
Afrikára 523 ezer, Amerikára 676 ezer, 
Aústraliára 157 ezer, a’polusi tartományokra 
71 ezer mfk esnek. Lakosai pedig Euró
pának 213 mii. Asiának 480 mii. Afrikának 
1()9 mii. Amerikának 40 mii. , Australiának 
harmadfél mik, a’ polusi tartományoknak 71 
ezeren vágynak. Oszvesen az egész ösmeretes 
föld lakosait 900, mások kerek számmal 1000 
milióra teszik. Ki tetszik a’ feljebb mondot
takból , hogy Európában eggy négy szegűmlVe 
1376j Ásiában 587, Afrikában 209, Ameri
kában 59, Australiában 17 lakosok esnek.
A* Tímárok eredete Nemzetünk között.

Hihető hogy tímárokat Asiából hoztak őseink 
magokkal; mivel ott, a’ mint tudva van , a’ 
bőr kikészítés mestersége előbb ment valami 
tökéletességre, mint Európában ; a’ tímárok 
finom gyenge tapintású fehér bőrt készítet
tek, mellynek neve magyarul irha; innen osz- 
tán a’név is, a’ mesterség is, által ment Német 
Országba, a’ hol hajdan a’ tímár Irher név 
alatt jö tt, és Norimberga városában az az 
útsza, mellyben a’ tímárok laktak több mint 
450 esztendő óta Irher-Gassenak, az az irha ké
szítők útszájoknak hivatik ; sőtt végre Frantzia 
Orsz. is által ment ez a’ mesterség a’ Néme
tektől ; a’ honnan azt a’ finom készületi! bort, 
mellyet a’ Németek Alaun-Ledernek nevez
nek , a’ Frantziák magyar bőrnek hívják.

Kézmüm Nevezetesség.
Felső Egyiptomból most a Frantziak 

eggy obeliscust akarnak országokba hozni.
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1831-dik észt. Augustus hónapban érkezett 
Luxorba a’ hajó, mellyen ez szállíttatni fog, 
de előbb nem mint c’ f. esztendő ugyan tsak 
Augustusán érkezhetik vissza Frantzia Ország
ba. Az említett obeliscus 54 lábnyi magos, 
és az általszállításra szükséges fa borítékkal 
eggyütt 250,000 kilogramm nehézségű (1 ki
logramm 1 font 25 lat bétsi mérték szerént.) 
Hogy régi állásából el hozhassák, 46 lakhe
lyeket kellett szél jel bontani; két 90 láb
nyi magos homok dombot sík térré változ
tatni, és 500 metres, (1 metres több mint 3 
bétsi láb) hosszúságú utat készítteni.

J e l e s  m o n d á s o k .
A’ ki valamelly tárgyat felettébb tsudál, 

vagy tapasztalásának hijányját, vagy elméjé
nek szűkét árulja el. Helyes rendszabások ez 
a’ tapasztaltaknak: „nil admirari“ semmit fe
lettébb ne tsudálj.

Valamint tsak azon házi asszony érdemli 
meg egész dítséretünket, és figyelmünket a’ 
tisztaságáért, a’ ki a’ háznak nem tsak vendég 
szobáját, hanem minden szegletét is tisztán 
tartja: úgy tsak az az ember méltó valódi tisz
teletre , kinek legmélyebb lelkében sints bűn.

Akármelly merész ’s bátor legyen is a’ 
vétkes , maga a’ lelki ösmérete képes őtetmeg- 
reszkettetni.

R e j t e t t  s z ó .
Egĝ r tagodat középén nevezed, ha kimondod ege'sszen 

nevemet; felifi: mondva, siralmad okoz. 
J e g y z e t ;  A’ 10-dik számbeli Rejtett szó: Bárány,



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A' Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz,) 

1832. 12. Szám. Febr. 11 -kén.

Tudományos dolgok.
„Tudományos Gyűjtemény. 1831. X II, vagy 

Decemberi Kötet.“
E* 15 esztendő lefolyta alatt virágzott 

nemzeti Folyó-írás fennmaradásáról kezesked
nek az eztelősegéllőFelséges, Nagy Méltóságú, 
Fő Tisztelendő , Nagyságos , Tekintetes , eggy 
szóval a’ legfőbbeken kezdve, minden rangú Ol
vasók; kiknek teljes számú nyomtatása, a’ 125- 
dik lapon kezdve, a’ 162-kén végződik: de kezes
kedik erről a’ Kiadó és Szerkeztető, valamint 
az ezen tárgyban dolgozó Tudós uraknak buz- 
góságais. Ezen Kötetben nevezetesen szem elej- 
be terjeszti K — ss Endre úr, hogy a* nemzeti 
Játékszín a’ honi felömelkedésnek miilyen se
gédje légyen. Követi a z t Ka cs kov i c s  Lajos 
úrnak, az Alsó-Magyar országi Értzmüvelés- 
ről nagy szorgalmatossággal kidolgozott Érte
kezésének folytatása. Lehetetlenség elragadó 
öröm nélkül látni azt, hogy az európai biro
dalmak között, ha nem leggazdagabb, értz 
nemű termékeire, de bizonyoson legneveze
tesebb erről Taníttó Oskoláira nézve, tanít
hatja azokat nemzeti nyelvén, mihelyest akarja. 
— A’ 3-dik Értekezés J**tól a’ sóvári neve
zetes só kútnak első feltűnését, és a* magyar 
Korona jogja szerént a’ királyi jövedelmekhez 

Eltó Félesztendő, 12



lett kaptsolásat tárgyazza. A’ 4-dik ugyanazon 
Tudóstól azt terjeszti elő, hogy még R u d o 1 p h 
Császár idejében a' kir. Posta és Kamara Al
tisztjei, magyar esküvéssel hiteltettek, és ik" 
tattattak be. Vágynak az Értekezések után Li- 
teraturát érdeklő előadások ; nevezetesen van 
A.) Hazai literatúrai Könyv vi’sgálat. Virányok 
irta Lukáts Lajos ’s a’ t. Ebben Mi n d s z e n t y  
Dániel úr arra vesz magának alkalmatosságot, 
hogjr a’ mai iidőnek fiatal Költői elejébe szabá
sokat adjon, mihez tartsák magokat ha az író 
pályára szerentsével akarnak fellépni. Szent 
tzél ’s mindennek megtanulandó letzke, tsak 
hogy — a’ mennyire legalább én emlékezetű 
L. Lajos Virányjaira , azok nem léptek olly 
szembetűnő követeléssel a’ pálya térre , mint
ha elsők kívánnának lenni: sőtt inkább ezek 
voltak szerény szavai a’ verseihez: „Tudom 
nem vártok éveket;“ — Én bizonyossá tehetem 
a’ Világot, hogy Személyes dolog nints előt
tem az ügybe keveredve ; mert szerentsés nem 
vagyok akár az írót, akár a’ Rőstálgátót os- 
mérni: hanem a’ nemzeti előmenetel inoűdatja 
velem azt, hogy ha mindéri kezdőt illy közön
séges helyen fognak szégyen kőreállíttani, úgy 
ma holnap tsak az öreg lantosok fognak rezgő 
húrjaik mellett énekelgetni. Nem adatott ugyan 
is az halandónak, hogy eggyszerre tökéletes 
művvel álljon elő. A’ leg forróbb nyári nap is 
tavaszi, ’s hajnali derület után érleli tokajnak 
nektárt tsepegő fürtjeit. Én, ha fiatal barátom 
botlását látom , elősször négy szem között mon
dom meg neki észre vételemet; melly ha fo
ganatos nem lenne tsak , akkor idézhetem a
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tauáts gyűlés elejébe. Ezt a’ kíméllésl, eggy 
olly Nemzet literaturája, mint a" miénk, a* 
maga alig derülő korában , talám méltán meg
kívánhatja. Csak az erkőltsiség ne szenvedjen 
9-* világ elejébe lépő írás által r— erről pedig 
jót áll a’ kir. Könyvvi’sgálat— ha többre nem 
méltó j elenyészik az első pillan tatban, a’ nélkül 
hogy azon a’ gúnyolok tomboljanak. Továbbá 
vagyon B. ) Külföldi Literatura. Ezen felírat 
alatt folytatása vagyon a’ Hinduk drámai Li- 
teraturájának. Vágynak végezete a’Kötetheti 
különbbfélék , mellyek között nevezetes az, 
hogy T. T. Rajkai Géyay Antal úr, A1 őr a9 
ts. k. Udvari könyvtárnál, minden Hazafiakat 
megkér, hogy ha török levél, pénz, petsét; 
fegyyer, ’s a’ t. volna valakinek birtokában, 
arról környűlállásos tudósítást ne sajnáljon a* 
megkérő úrhoz akár egyenesen, akár a’ Magyar 
Tudós Társaság Titoknokához T. Dö b r ö n -  
t ey  Gábor úrhoz küldeni; hogy a’ kérő úr 
az efféléknek hasznát vehesse kiadandó muü' 
kájában, mellyet azon időszakaszról készít, 
melly alatt Török járom nyomta a' Hazának 
nagy részét.

Lord Chatam Károlyit ah rég órái.
A’ halhatatlan férfiú Chatam, a’ nagy 

Pittnek atyja , sok ideig ne.m rnehete a’ Parla- 
mentomba betegsége miatt, míg végre 1778- 
dik észt. Április 18*dikán tsak ugyan megjelent 
a’ Felső Házban ’s így beszélt: „Nemes Lor
dok ! Nagyon fájlalom hogy betegségem miatt 
eggy üdőtől fogva itt meg nem jelenhettem; 
de eggyszersrnind ki mondhataliánul örülök ,
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hogy ennyi erőre kaphattam, és ezen fontos 
jeleneteknél a’ dolgok változásai iránt tsekély 
véleményemet előadhatom. Szerentsésnek tar
tom magamat, hogy ezen mankókon még ide 
botorkálhattam , hogy a’ sír még el nem zárt; 
hanem megbizonyíthatom, hogy én a’ Lor
doknak minden végzéseiket, mellyekkel Ame
rikát hazánktól elválasztják, és szabadnak lenni 
ösmérik , kárhoztatom.“ Hosszú és fontos be
széde után annyira elerőtlenedett, hogy a’mi
dőn R i c h m o n d  Hertzegnek válaszolni akar
ván felkelt, P o r t l a n d  Hertzegnek, ki mel
lette ült, el ájulva rogyott karjába; melly 
eset minden további tanátskozásokat félbe 
szakasztott. Chat  am mellék szobába viteték, 
hol az Orvosok eret vágtak rajta. Vissza állott 
ugyan valamennyire egéssége, ’s Hayes nevű 
falusi jószágára kimehetett; de itt tsak hamar, 
Május 11-dikén, örök bútsút kellett neki venni 
e  világtól.— Boldog és örökre ditső férfiú! 
ki Hazája szerentséje ’s jobb léte felüli gondos
kodások közepette dűl a’ halál kebelébe!!

A* beviteli tilalom és nagt/ vámok.
(Leusch után.)

A’ beviteli-tilalom és nagy vámok, két
féle tzélból történnek: vagy azért, hogy a* 
Kormány a’ tiltott árúkkal való élést ártal
masnak tartja; vagy azért, hogy ez által azok
nak az Országban leendő termesztések vagy 
készítések eiomozdíttassék.

Ha némelly árúkkal való élés a’ lakosok
ra nézve ártalmas, akkor többet tenne őket
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azoknak káros voltok felöl meggyőzni , mint 
a’ beviteli tilalom által gátolni az azokhoz való 
jutásban; mert a’ tapasztalás mutatja, hogy 
a’ legkeményebb büntetések, mint p. o. az 
or és fül vágás, pelengér és fényittő ház sem 
akadályoztathatták meg, sem a’ dohánjmak 
(mellynek bevitele Frantzia Országba fejvé
tel alatt tiltatott) és kávénak Európába , sem 
az ópiumnak Chinába való bevitelét. Angliát 
a’ tenger, ’s fegyveres vámosok veszik körűi; 
még is sok vivődik oda be alattomban. Fran
tzia Országnak háromszoros vám lineáját 
26,000 vám őrök strázsálják; és még is nem 
régiben megvallotta eggy Minister, hogy a’ 
legnagyobb vigyázat mellett is azok a’ har- 
mintzadosok, a’ kik eggy órányi járó földre 
vágynak eggymástól kiállítva, az alattomban 
bévitt portékáknak tsak ötöd részét foghatják 
e l , ’s tartóztathatják le. Burkus Országnak 
határain eggy mázsa belopott portékáért 4—-6 
forintot fizet a’ tiltott portékákat belopó , és 
még azon feljűl a’ tartományba jó darabon 
befuvarozza. Az Orosz Birodalom minden 
tilalom mellett is tele volt idegen árúkkal; 
nevezetesen ez előtt a’ magyar borokat a? 
Orosz Birodalomba bevivő először a’ fo-va- 
mosokkal eggyezett meg, és ha azok sokat 
nem fizettettek magoknak , akkor bevitték : ha 
pedig meg nem eggyezhettek, más Bemenetelt 
=passus— kerestek,’s úgy szállították be a 
megtiltott Magyar Országi bort. Ennek előtte 
Sziléziában a’ gyapjú kivitele halálos bünte
tés alatt volt megtiltva, és még is a’ Szász 
ü&brikák nem látták szűkét a’ Sziléziai gyap
júnak.



94
A’ beviteli tilalomnak és felömelt vámok

nak káros következést foganatjai szoktak len
ni; ú. m. a’megtiltott,és magában az Ország
ban készített műveknek megdrágulások; a’ 
jövedelem kevesebbedése; a’ Státus költségér 
nek szaporodása; a’ tolvaj kereskedés felele- 
venűlésé; a’ nemzeti munkásság megtsökkené- 
se ; a’ kivitel leszállása; a’ tereli vitel bérnek 
megdrágulása; végre áta Íjában a’ kereskedés 
megtsökkenése.

Az az eggyes haszon pedig, melly a’ be
viteli tilalom nagy vámok által akar eszkö
zöltetni ez, hogy, új fábrikák ’s kereskedési 
ágak állíttatnak fel, vagy a’ régiek széleseb
ben terjesztetnek ki. — Egész helyben ha
gyással hireszteltetnek ki azon eggynehány 
fábrikák , mellyek a’ tilalom és nagy vám ál
tal állottak fel. De ezek , vagy mások is, ti; 
lalom nélkül nem álhattak volna é elő ? Szak
szón ia legelső fabrikás tartományja Német 
Országnak , és a’ tilalmat nem ösmérte, vala
mint Norimberga sem. Mitsoda fabrikál vagyr 
nak O Burkus Országnak minden tilalom, 
pénzbeli segedelem, megjutalmaztatás, ’s a’ t. 
mellett is? iVlitsoda Spanyol Országnak? Ti
lalom mellett állott fel Petersburgban eggy 
kotsi-fabrika; de Varsónak sokkal előbb volt 
illyen fábrikája , a’ nélkül , hogy a’ tilalmat 
ösmérte volna, ’s az itt készített kotsikat messze 
küldözte el mindenfelé. Angliának volt s van 
tiltó systemája ; de még S m i t h  megmutatta, 
hogy nem ez által, hanem annak ellenére lett 
gazdaggá. Az ő fabrikájában készült pánink 
szövet, melly kereskedésének legnevezetesebb



ágát tetté, tilalom nélkül állott elő, ’s a’nél
kül nevekedett. Sok esetekben tehát az új fab- 
íikákra ’s kereskedési ágakra nézve a’ felöme'lt 
vám és tilalom által nem érődik el az a’ tzél,' 
hogy azok szaporodjanak, minthogy elég ol- 
lyan árú vivődik be titkon. Az új fabrikák 
szaporíttása legnagyobb kárt okoz azokban az 
országokban , mellyekben az emberek az ekétől 
Yonódnak el a’ fabrikai munkákra ; mert annál 
fogva a’ kenyér is drágul, a’népesedés istson- 
kúl. — Az a’ princípium, hogy minden nagy 
ország a’ maga belső szükségeinek kipótolá
sára nézve maga magának elegendő legyen, 
nem igaz ; minthogy a’ fény űzés benn nem 
termett árúkat és termesztményeket is kíván, 
és így a’ legnagyobb országnak is , ha másra 
nem is , legalább a’ tsere kereskedésre szük
sége vagyon.

Mind ezekből az következik, hogy a’ sza
bad belső és külső kereskedés vezetheti a* 
Nemzeteket az iparkodásra és gazdagságra.

05

IV. György Angoly K irály, és a kére- 
gető Tanúlók.

Az Etoni Gymnasium tanulói minden 
hárotn esztendőben bizonyos ünnepet szoktak 
tartani. Czélja ennek az, hogy Gymnasium- 
jokból az Gniversilásba menendő legidősbb 
tanulónak eggy erszény pénzt gyűjtsenek. 
E’ végből díszesen felöltözködve ki allanak 
az ajtó elejébe, és minden ott elmenőtől pénz
segedelmet kérnek. Ezt ők sónak nevezik. 
JV. Gy ör gy  is elmene ott eggyszer i Ilyen
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ünneplés tartásakor; ’s tőle is sót kértek a’ 
tanulók. A’ jó Király 100 fontsterlinges bank- 
notát adott nekik, inellyröl ők, valamint más
nak is szoktak, a’ Királynak nyugtató levelet 
nyújtottak. Mosolyogva elfogadván ezt a’ Ki
rály, kalapjához tűzte.

Szerentsétlen Öröm.
Kevés napokkal ez előtt Esztergomban 

eggy gyermek hordozó felserdült leány, az oda 
való Patikários más fél esztendős fiatskáját 
tartva a’ ház felső emeletén eggy útszára nyiló 
ablakból beszélgetett valamelly fiatal ember
re l, a’ ki az útszán állott — a’ farsangi mulat
ságokról ; ’s ez meg ígérte a’ leánykának, 
hogy eggy bizonyos vígsagba elviszi ötét. A’ 
leány örömében— a’kis gyermeket az ablak
ban ülve hagyván — tántzolni kezdett; a’ más
fél esztendős gyermek pedig az alattié esvén, 
feje széljel lottsant, és tüstént szörnyű halált 
halt. A’ házi asszony, éppen terhes lévén , az 
iszonyú dolog látására megirtódzott, ’s annyira 
megijjedt, hogy mindjárt veszedelmes beteg
ségbe esett.

R e j t e t t  s z ó .
Négy részből állok egészen ;
Hatalmam tsudákat tészen 

E’ kerek földnek színén.
Fejem ’s lábom elvághatod ,
Még akkor is megláthatod,

Hogy épen maradtam én.
J e g y z e t :  A’ 11-dik számbeli Rejtett szó: Könyök.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai \  Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 13. Szám. Febr. 15-kén.

• *
üröm érzés.

Felséges Urunh I. F e  r e n t s  születése napján , 
B o jt é l i  h ava  12. 1832.

Ásiában kőit deli hős Magyarság!
Sok veszélyid közt epedésre nints már 
Semmi ok; mert a’ kegyes ég F e r e n t z e t  

Adta teneked.

Volt Királyidnak ragyogó sorában,
A’ ki Európát remegésbe ejté 
Győzedelmekroi nyereségre törve 

Száz ezerével.

Volt Királyidnak ragyogó sorában ,
A’ ki törvényid, ’s születésed által 
Nyert szabadságod, hogy örökre tartson , 

Ertzbe beírta. *)

Mások a’ vérrel szerezett tanyákból 
Osztogattak részt, seregekben állott 
Hősseiknek; ’s így szaporodtak a’ fold 

Gondviselői.
Nintsen a’ jótett neme közt tsak eggy is, 
Mellyre gondot nem vete volt az eggyik 
Vagy pedig másik koronás Királyod 

Népe javáért.

*) bulla  aurea.
Első Félesztendő. 13
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Eggy maradt még is feledékenyül el 
O elöltök; melly maga tesz Magyarrá: 
Nyelved ez, Hősök Maradéka! Ez ha

Vesz, te sem élsz úgy.

Ezt F é r éntz  vévé kegyelésre: a’ több 
Nagy Királyoknak jelesült nyomában 
Hág egyébbenn ; itt de nem osztozik más 

Semmi Nagyokkal.

Hát Te osztoznál kebeled hevének 
Szent tüzével? Nem ; jöhet a’ viharnak 
Bár dühösséggel riadó veszélyje,

Azt Te^ letarlod.

És Ferentzért meg mutatod, hogy eggy tsak 
A’ Magyar Nemzet; valamerre a’ nap 
Fényje hat, nints több vele mérkezendo 

Semmi esetben.

Európai uralkodó Házaki

Az európai uralkodó Famíliák , az az azort 
nagy Házak, mellyeknél az európai Orszá
gokban az uralkodás örökös, e’ következők: 
J.) Az Ethikos törzsök família Lotharingiai 
ágával Austriában , a’ hová tartozik a’ Toská- 
nai ház is, és Pármának mostani Hertzegnéje. 
Másik ága ezen törzsöknek a’ Bádeni. 2.) Az 
Oldenburgi vagy Holsteini törzsök, Dániai, 
Gottorp-Romanow vagy Rüssziai, Oídenbur- 
gi és Gottorp-Holzátzia-Eutin ágazatival (Svéd



Ország), melly utolsó a’ mostani Svéd Király
nak a’ meg hóit Királytól való fiúvá fogad
tatása által él még. 3.) A’ Kapeti törzsök, 
Frantzia, Spanyol, Szitziliai, Luccai és Por- 
tugalli vagy Braganza ágaival. 4.) A’ Lom- 
bard-Estei ház, Brannschweigi, Nagy Britan
nia és Hannoverai, Modenái, Liechtensteini 
Famíliákkal. 5.) A’ Hóhenzollerni ház, Bur- 
kus (Brandenburg), Hechingen, és Sigmarin- 
gen ágakkal. 6.) A’ Sabaudiai vagy Sardiniai 
ház. 7.) A’ Wittelsbachi vagy Bavariai Ház. 
8.) A’ Szász ház qz Ernpsti fő Familiával; a 
hová tartoznak: Weimar, Meiningen-Hildburg- 
hausenrSaalfeld , Szász-Kóburg-Belgiom, Al
tenburg, Kóburg-Gótha ; és az Albertini vagy 
Szász királyi Famíliával. 9-) A’ Würtenbergi 
ház. IQ.) A’ Nassaui ház a’ tulajdonképpen 
való Nasszaui, és a’ Hollandiai vagy Oraniai 
ágakkal. 1 \ .) A’ Hassziai Ház, Kasszeli, Darm- 
stadti, és Homburgi ágaival. 12.) A’ Meck
lenburg! ház , Schwerin és Strelitz osztályai
val. J3.) Az Anhaltiház , Dessau, Bernburg, 
és Köthen ágakkal. 14-) A’ Schwarzburgi ház, 
Sondershausen és Rudolstadt osztályokkal. 15.) 
A’ Reuszi ház ifjabb ’s idősb lineáival. 16.) A 
Lippei Ház , Detmold és Schauenburg osztá
lyokkal. 17.) A’ W'aldecki ház. 18.) Az Osman 
Família.

A ’ J'öldről geológia tekintetben.
A föld első származása a’ rejtett eloidő- 

nek homályában rejtezik. A természet vi s-
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gálák igen különbböző véleményekkel álla
nak e’ részben elő. L i c h t e n b e r g  50 e’féle 
véleménjreket számlál; mellyek szerént a’ föld 
vagy az ég üregében véghetetlenűl eloszlott 
apró darab masszáknak lassanként eggy tso- 
móba való öszve állása, vagy a’ napból kilö
vellés (explosio), vagy valamely benne meg- 
ütődött üstökös tsiliag által elszakasztott rész; 
vagy lett az több eggymáshoz közel állott 
testeknek öszve nyomódásokból, és eggvesü- 
lésekből, Vagy végre a’ régi öszve omlott égi 
testeknek düledékeibőj, De bár melly nagy 
igyekezetét és elmésséget áruljanak is el ezen 
vélemények; közelebbről vi’sgáltatya históriai 
Jtekjntetben még is tsak üres szemlélődések, 
és haszontalan képzeletek. Tökéletesen kielé
gíthet benn (inket az, a’ mit az Ó-szövetségi Szent 
Könyvek földünknek , mint a’ mi nemünkbeli 
valóságok lakhelyének eredetéről tanítanak. 
E’ szent irományok tanítása szerént az Isten 
teremtő szavára megoszlott a’ kezdelbeli se- 
téttség és vastag köd, melly a’ vizeken fekü- 
ve, úgy hogy a’ nap az ő jóltévő világával 
a* föld golyóbisára befolyással lehete. Ekkor 
a* Teremtő mindenható parantsplatjára a’ vi
zek eggy helyre gyűltek eggybe, ’s így szár
mazott a’ szárazföld. Jsmét hangzott az isteni 
mindenható szózat; ’s elő állottak a’ plánták
nak és állatoknak számtalan nemei. De még 
itt nem volta’ föld teremtetése elvégezve. Az 
által, hogy ez mindjárt sok élő valóságoknak 
lakhelye vala,alkalmatos lett arra is, hogy eggy 
felségesebb termesze ü \ a lóságot az ember lis be-
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foghassa ; így teremtette hát az Isten őtet is, ’s 
ezzel fejezte bé a’ teremtés munkáját. Történt 
ez a’ mi szentirásunk tanítása szerént ez előtt 
minteggy hatezer esztendővel, Azon sok ezer 
meg ezer esztendők, mellyek némellyek sze
rént megkívántattak azon sok változásoknak 
kimagyarázásokra, mellyeken földünknek ke
resztül kellett menni, a’ históriában, üdő- 
számlálásban és természet vi’sgálásban tett 
újabb tudományos előlépések utmipatása sze
rént , valójában hibás véleményeken épülnek. 
A’ vízzel elöntött állatoknak és plántáknak 
talált maradványjai, a’ felemelkedett ’s ismét 
elsüllyedt földrészek sok ttineményjei, nem 
tsekély zűrzavarokra mutatnak ugyan , mel- 
lyeket a’ mi földünk mióta már az élő való
ságok lakhelye, a’ tűz, víz, és más természeti 
erők által szenvedett; de semmi okunk nin- 
tsen, melly azon állítás elfogadására kénsze- 
rítene bennünket, hogy ßzqn nevezetes válto
zások a’ szent-írásban előadott teremtés ide
jénél előbb estek volna. Ámbár tehát a’ ijú 
földünk belső részének, -r- a’ mit mi nem 
ösmériink, — geológiai kifejtődzésére miliő 
esztendők kivántathattak: azt a’ mit a’ földről 
kitanulhattunk, különösen $zon környűlállas, 
hogy a’ föl|d belsejét meglehetős mélységre 
körül vevő földterületekben élő valóságok 
nyomaira lehet találni, de ember neműekre 
éppen nem; toyábbá pz újabb századokbeli 
tudományos ösméret előlépéseinek azzal való 
öszvehasonlítása , a’ mi e’ részben ezen üdő 
előtt történt, ösztönöznek bennünket azon
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állítás elfogadására, hogy planétánknak az 
Isten mindenható ereje által a’ mi nemünk- 
beli valóságok lakhelyévé való tétele, ’s az 
első embernek származása, a’ szent köny
vek által előadott teremtés epocháján belől 
esnek.

Földből utó villám*
Majlandban a’ múlt esztendő December 

31-dikén főidből felömelkedő villámot vettek 
észre; melly eggy házba beütött, ’s a’ kony* 
hán két téglázó vasat és eggy kávéval teljes 
réz kannát széljel zúzott, födelét az ott állott 
szobaleány fejéhez vágta; majd minekutánna 
a’ párkányozaton tsavarogva futkosott, és a’ 
meszet leverte , az ablakon vett bútsút a’ ház
tól. — Az öszve repedezett kávés kanna 
a’ természeti ritkaságok gyűjteményei közé 
tétetett.

Gazdasági Jegyzés,
Füst nélkül égő gyertyákat lehet készít- 

teni, ha a’ gyertya belek boretzetben előre 
meg áztattatnak. E’ végre olvasz fel fehér bor
ból készültetzetben salétromot, tedd az i Ilyen 
salétromos etzetbe a’ gyertya beleket, ’s hagyd 
abban ázni azokat 24 óráig; az így elkészített 
belek égéskor füstölögni nem fognak. (Meth, 
Mag. janvier 1827.)

K ü l ö n  b h f é l é k .
Chinában az előkelő férjfiak ha meg há

zasodnak 100, mikor eltemetik feleségeiket
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pedig 120 pénzdarabot kapnak a* Kormány
tól. tizen okból mind addig sanyargatják azo
kat, míg meg nem halnak: mert ez esetben 
kétszeres a’ jövedelmek, eggyik a’ halottért, 
másik az újj házasságért, mellyre tüstént el
határozzák magokat.
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A’ múlt télen B. nevű városban találtak 
eggy megfagyott Poétát. Szívéhez közel lévő 
zsebjében volt eggy maga által készített víg 
játék. Az orvosok meg visgálván a’ holtat, 
úgy találták, hogy az említett munka által 
hűtötte meg szívét.

Guta Jakab igen híres haramia Ungvár 
Vármegyében a’ tizennegyedik században. Szü
letett Szabólts Vármegyében Komoróban eggy 
magyar faluban. A’ parittyából úgy tudta 
ki hajítani a* galatsínt, Vagy más gömbölyű 
köveket, hogy a’ tárgyakat el nem hibázta. 
Elsőben Komoró mellett kezdette gonosz mes
terségét űzni, a* hol is alattomoson sok jó 
embereket le parittyázottazúton. A’parittyá- 
zás után le lapúlni vagy magát őszve húzni 
szokván, azt a’ közmondást szerzetté: „öszve 
húzta magát vagy le lapúlt, mint Komoró 
végén a’ guta.“

Hertzeg Cambaceres 1810-ben Jan. 18-kan 
kérte Napoleon Császárt, hogy jelenne meg



azon bálban, mellyet ő Jan. 21-dikén fogna 
adni. — „Jan. 21-dikén, kérdé a’ Császár ko
molyan , „nem akarok tántzolni eggy bötsü- 
letes ember halála napján (XVI Lajos). Így 
a’ bál elmúlt.
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Kérdeztetvén Diogenes: a’ koldusoknak 
miért adnának örömestebb az emberek,mint 
a’ szegény filosoíúsoknak? Mert-—úgymond 
— ezeknek nintsen alamisnán szemek. Osztán 
hamarább elhiszik, hogy koldusokká lesznek, 
mint Filosofusokká.

A’ régi üdőkben minden patika ajtajára 
ezt szokták írni: „vita brevis, ars longa“ ; 
magyaréi : az élet rövid , a’ mesterség hosszú. 
Ezt látván eggy elmés és fürge ember: ezek
nek a’ padkásoknak hosszú mesterségjök—úgy
mond— arra tzéloz, hogv életünket rövidít
hessék.

R e j t e t t  8 zó.

Négy betűs eggy szótag vagyok ,
Híres város egészem;

De ha fejemmel fel hagyok 
A’ napot sírba tészem.

Orosz  Adám.
Jegyze t :  A’ 12-dik számbeli Rejtett szó: Pénz*



HASZNOS MULATSÁGOK.
(Á* Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 14. Szám. Febr. 18-kán.

E l l e n  d a l ♦
Úgy van most is , mint volt régen , 
Csak az a’ nap süt az égen: 

Illatozik még a' virág,
Régi helyén van a’ világ.

A’ patakok folydogálnak,
Az éjtszakák elő állnak,

Négy részei az időnek 
Régi száty fáj okon szőnek.

Most is halnak, és születnek,
Nints hát vége az életnek:

Perel a’ bölts, a’ fejsze vág,
Hát nem fordult fel a’ világ.

A’ változás nem semmisít,
Csak játszik; és játéka itt 

Ámbár a’ hajdant eldönti,
Ismét új formákba önti.

£ ’ port, melly most lelkem’ háza, 
Ha a’ halál sírba rázza,

Láthatja még más él’tében 
Gyenge nefelejts képében.

Ama’ hantis, melly a’ búza- 
Szemeket életre hozza.

Érző szív lehetett egg^kor,
És így tsak változik a’ por.

iLlso 'Pélesztendő. 14



\  olt rossz ember, lessz is mindég;
Volt igaz szív, maradt is még:

Eldűit Róma , kel Hunnia ,
Megholt Árpád, él a’ Fia.

Ellenkezni , vetélkedni,
Hol örülni, hol epedni,

Ez már nekünk természetünk,
Arról magunk se tehetünk.

Azt tsak Adám zokoghatta ,
Mikor az Edent elhagyta.

’S tűnődött az űj ínségén:
Nem úgy van már, mint volt régen ! 

Hogy pénze, ruhája, nyelve 
A’ Magyarnak el volt nyelve 

A’ Móditól! — az még megtér *
’S így a’ mi volt, majd vissza ér. 

Bízzál Magyar ! meg nem szednek ,
Csak légy híve Istenednek :

Jó Királyod szárnya alatt 
Arany üdőd vissza halad.

Lantot Lyánka ! énekem kés25;
Vídúl a’ Magyar szív, és ész :

Énekeljük örömünket,
’S kezdjük újra énekünketí 

Úgy van most is, mint volt régen ,
Csak az a’ nap süt az égen.

Illatozik még a’ virág ,
Régi helyén van a’ vilg .

O r o s z  Á d á im
Tudományos dolgok.

Rövideden, de annál teljesebb örömmel 
jelentjük az Orvosi Tár IV. Kötete, 12-dik
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Füzetének, is kijövetelét j melly a’ szerentsésen 
kezdett, ’s nagy ditsérettel folytatott első esz
tendei folyamatot zárja. Első helyet foglal 
ebben Dr. W i n d i s c h  Leopold úrnak Érte
kezése a’ tábori ragadós hagymázról Hazánk
ban, az 1809-dik eszt.ben volt Ns Felkelés 
alkalmatosságával. Nemtsak az Orvos urakat, 
hanem közönségesen minden hazafit érdekel 
a’vagy tsak történeti tekintetből ezen tárgy. 
Második Értekezés a’ Choleráról átaljában, 
különösen pedig annak Zaboltsi járványja, 
írta Dr. S t a i n c z  Ferentz úr. Azt gondolná 
az ember,hogy azon sok előadások, elbeszél
ések ’s a’ t. mellyek ezen pusztíttó nyavalyá
ról mindenfelé tétettek, már mindent kime
rítettek ; és imé Dr. S t a i n c z  úr még is meg 
mutatta, hogy van benne , a’ nyavalyában , 
ollyan, mellyet mások nem érintettek. Har
madik helyet foglalja ezen Füzetben Dr. C s or- 
l»a úrnak előadása ezen felírás alatt: „Még va
lami, a’ rozsanyáról.“ — Ezt a’ tudo
mányt, aJ rozsanyáról valót t. i. minden 
falusi oskolában kellene taníttani, hogy mind 
magát a’ szóban forgó dolgot, mind pedig az 
általa származó rosszakat ösmérvén a’ földné
pe, tudná magát tőle óvni ; annyival inkább 
pedig , hogy ez nemtsak a’ rozsot, hanem ár
pát , zabot, és a’ legnagyobb keletben lévő 
kukoritzát, és ezt különösen de szerentsénkre 
tsak Kolumbiában vesztegeti. Van továbbá a? 
Füzetben Értekezés a’vérről a’ nyavalyákban 
L a u e r  után, Prof. H o f f  n e r úrtól j vannak 
vegyes közlések kivonatokban Dr. Pólya úr
tól. Zárják a’ Füzetet szokás szerént: Vegyes
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Tudósítások; mellette vagyon Dr. Ru pp.Já
nos úrnak értekezése a’ Cholera nem ragadós 
voltáról.

Római régiségek.
A’ múlt hónap közepe táján Budán a’ 

Császár fördőhöz nem messze az Irgalmas 
Barátok eggy a’Város által nekiek adott olly 
funduson, hol hajdan szőlő miveltetett, pin- 
tzét ásattak. A* napszámosok több mint két 
ölnyi mélységre következő régiségeket talál* 
ták fel;

1. ) Eggy nagy négy szegü kőkoporsót fe- 
delestül. Ezen kőkoporsóban feküdt eggy tsont- 
ból faragott asszony gyermekét szoptatva. 
Mellette ember koponya, oldalbordák, kar- 
tsontok , két darab törött üveg , ’s eggy egész 
üveg pohár találtattak. Ugyan ezen koporsó
ban voltak még régi pénzek is Augustus, Con* 
stantius és más Császárok idejéből. Számszerént 
46 darab pénzt találtak az ásók; de azoknak 
eggy része nem belől a’ koporsóban , hanem 
kivülötte volt; a* miilyenek a* Bákótzi pénzei 
és más apró ezüst pénzek. A’ koporsóban ta
láltatott koponya es tsontok valamelly Aure
lius Antoninus idejéből való zászló tartónak a* 
maradványai; a’ mit bizonyít e’ következő, a’ 
koporsó oldalán találtatott felírás:

Aurelio Ant. Signifero Legionis 2-dae 
adjutricis stipendio 18-vo qui vixit annos 45.

Julia conjux Lucia Aurelia Ant. filia cur, 
mii. et libertorum meorum pecunia c.

2. ) Találtak eggy sírkövet ezen felírással: 
Pio fideli Amaloguero — domo Petavione tri- 
buno Laticlaviali Hisp. Leg. H. S. excriujt.



3.) Ugyan tsak eggy sírkövet ezen felírás
sal : Pecunia et nomine suo Haeredes.— Mind 
ezen több mint ezer négyszáz esztendős régi
ségek a’ Nemzeti Museum számára Budáról 
már Pestre szállíttattak. — Ezek azok, mel Ivek
ről első hibás jelentés szerént, mint Múmiákról 
emlékeztünk 8. számú újság levelünkben.
Spanyol Országban a3 műrészetek és tu

dományok állapot ja .
Miilyen magos léptsőjére hághat a’ Spa

nyol nemzet a’ lelki mivelődésnek, és felvi
lágosodásnak , mutatja az ő 15—17-dik század
beli különösen a’ felyűl nem haladható költői 
munkákra nézve gazdag literaturájok ; de el
főj tá bizonyos környűlállás a’ spanyol lélek 
fejlődését: azonban a’ mai változásokhoz ké
pest , annak isméti felömelésivel bíztat a’ jö
vendő. A’ művelődést előmozdító intézetek 
elég számosán vágynak, tsakhogy jobb rend
szerre volna szükségek. Hlyének: Madridban 
a’ Spanyol nyelv, történet tudomány, és a’ 
szép mesterségek Akademiáji; a tizeneggy 
tudományos Egyetemek Valladolidban, Gra
nadában, Valenciában (itt 1850 a’ tanulók 
száma) Saragossában, Alcalában ’s a’ t. rajz 
oskolák Barcellonában; katonai oskolák há
morában, Segoviában , Carthagenában , Fer- 
rolban; 13 mathematikai, 11 hajókázási os
kolák; kereskedő-hajózási oskolák Corunná* 
ban és Sevillában ; földmivelés és kereskedés 
oskolai Saragossában; könyvtárak Madridban 
(a’ kötetek száma 130,000, a’ kéziratoké 2000), 
az Escuriálban, a’ hol az arabs és napkeleti kéz
iratok 6 ezerre telnek ; tsillag visgáló tornyok
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Madridban, Isla de Leonban, Passageban, 
’s a t , , fűvész kertjek van 24, Madridban , 
Cadixban, Carthagenában, St. Lucárban és 
mas helyeken; természet-, mesterség-, és ré
giség- gyűjteményjei Madridban; kép-gyüjte- 
mény Ildefonsóban.

Anyai szeretet.
(Legenda, németből.)

Évának az az óra, mellyben első íiját 
szülte, ’s ötét már emlőjén töltőzni látta, 
a’ legboldogabb vala egész életében. Min
den angyalok körül állották az illetődött anyát, 
’s örömtelve nézték a’ még soha nem látott 
jelenetet. Sőtt maga az Alkotó is örvende e’ 
második teremtményén , és olvasá az anyának 
szívében saját érzeményét „a’ kész világ.“ A1 
gyermek már jó.^akott, ’s Éva kimeritthetlen 
volt a’ játszásban, és ingerkedésben a’ maga 
kedvesével; és a’ minteggyszer őtetaz öléből 
félre emelé , és lábra állítá, hangza a’ Jehova 
szava: „Éva! hagyd a’ te első szülöttedet ma
gát menni !** —* Ah nem , monda Éva ággódva, 
féltvén eggyetlen kedvesét, ah nem, mert 
elesik! —̂ Akkor ugyan azon szózat hallatszott 
onnan fölülről: „Mivel a’ te anyai szereteted 
erősebb, mint az én szavaimba vetett bizodal
mád, mostantól kezdve ezután magad, és fá
radva tanítsd fiadat járni!“ Most vígasztala 
még magát Éva; „úgy nem tud édes enyel- 
géseim elől olly hamar elszaladni !K M. I.
Belliard Fr. Generális életéből igen rö

vid kivonat.
Gróf B e l l i a r d  Generális született kon-

tenayben 1769-benMájus 25-dikén. Dumou-



I l l
1‘í e z és Hoche  Generálisok álalt igen meg« 
különbböztette magát: vitézségének különös 
jeleit adta a’ Grandprei, Menehouldi és Je- 
mappesi ütközetekben. Bonapar t é-nak olasz 
országi és egyiptomi táborozásaiban is részt 
vett) a’ ki ötét első Consul korában a’ 24- 
dik katonai osztály Kormányozójává nevezte. 
1805-ben M u r a t  alatt a’ Lovasság Generál 
Stabja Fejévé leve AJ Burkus és Lengyel tá
borozások után Madrid kormánya bízatott reá; 
de hogy a’ Muszka háborúban részt vehessen, 
oda hagyta Spanyol Országot. A’ Lipsziai üt
közetben karját ágyú golyóbis érte. Az első 
vissza állításkor Pairségre ömeltetett. A’ 100 
napok alatt Jo  ach ira Királynál rendkívüli 
Követ volt. A* második visszaállítás meg* 
fosztá Pairségétől, és fogságba ej té. 18 J 6-ban 
vissza nyerte szabadságát, 1819-ben pedig 
pairségi Méltóságát is. A’ Júliusi revolutio 
után mindjárt fontos küldetésekre használta 
ötét az új Frantzia kormány; tudva vannak 
a’ Belgiom ügyében véghez vitt sükeres fog
lalatosságai. Mint rendkívül való Frantzia kö
vet Januarius 28-díkán guta ütésban múlt ki a’ 
világból. Hóit teste Frantzia Országba vitetik.

Antwerp város eggy útszáját Belliardnak 
nevezi, és azon útszának első épületét eggy 
márvány tábla ezen felírással fogja ékesítteni: 
),Antwerp városa Belliárd Generális emléke
zetére.“
Könnyű *s hasznos orvosság a’ köhögés 

és melj fá já s ellen*
Főzz téjben zsályát, igyad reggelenként; 

két három nap múlva jóltévő következeseit 
fogod érzeni.
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Vagy pedig vájd ki a’ téli retket minf- 

eggy a’ közepéig; tegyél a’ vájt üregbe sárgatzuk- 
rőt, ez ott elolvad, és a’ retek nedvével 
eggyesül; igyad az ez által készült nedvet; 
meljed fájdalma enyhül, köhögésed elmúlik.

P. M.

A p r ó s á g o k .
F ri d r ich Würtembergi Hg halásztat- 

ván, eggyik halász legény szép nagy halat 
vett lopva a’ hóna alá, s feljül a’ köpönyeg
jét magára terítette; de a’ hal még is kilátszott 
alóla. A’ mint a' Hg előtt elakart suhanni 
a’ üü , a’ Ilg elmosolyodva megszóllítja : Hal
lódé fiú ! másszor vagy hosszabb köpönyeget 
végy magadra, vág}/ kissebb halat lopj, hogy 
a’ köpöny eged alól kinelássék.

Bizonyos katona gyakorlásnál történet
ből a’ Kormányozót találta valamellyik köz 
ember, mellyért törvény elejébe állíttatván, 
azt a’ kárhoztatást hozta a’ rósz lövőre, hogy 
a’ kezét vágják e l ; de a’ Kormányozó az íté
letet helyben nem hagyta: „Hamarább kellett 
volna úgymond azt tenni, még minekelőtte a5 
lövést tette volna/4

jR e j t e t t  s z ó ,

Állati rész az egész ;
Abban élsz ha feje vész.

Csongrádiból, Bálint György *
Jegyze t :  A‘ 13-dik számbeli Rejtett szó: Pest.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 15. Szám. Febr. 22-kén.

L  ó r  á h  p z.
Febr. 21-dikén 1832.

Míg élsz tölts boldog órákat 
Édes Lórám! igyekezz 

Betsülni a’ szűz rózsákat 
[S rólam el ne felejtkezz.

Lord Byron a Kolto,
A’ nagy férfiak erköltsi vonásai nem tsak 

.ön magokban , de különösen másokra vitetve 
figyelmet érdemelnek. Már magában az, bogy 
tanúsággal teljesek, engedőimet szerez nekiek.

A’ tsendes magánosságot kedyellők igen 
érzékenyek, éltekbe minden nagy benyomást 
okoz; felemelkednek, vagy leverettetnek , meg
keményednek , vagy el lágyulnak, a’ mint az 
indulatok szélvészeitől ide ’s tova hányattat
nak. A’ hideg felsemyeyés, hol sem gyű.löl- 
ség, sem szeretet, sem harag, sem béke nin- 
tsen , elfásítja a’ szívet, el az érző eszközö
ket, ’s ott nints olly kívánság, nints olly 
fájdalom melly érdekelne. Az olly megelé
gedetten ’s békéiden lelkek pedig mint a’ 
Byroné, szüntelen hartzolnak a’ világgal, és 
vagy másokat, vagy magokat sebesítik meg ;

Első Féleszt endó. 15
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majd mind győztesek a’ magok véleményit 
tolják a’ világra, mint meggyőzeitekre a’ vi
lág tolja a’ magáét Ezen vetélkedés fedezi fel 
a’ természet titkait, iriellyek akkor lehetnek 
világosokká, ha a’ tzélnak megfelelve bonta
koztatnak ki.

Az Angolyok e’nagy elméjű Költője By
ron szül. 1788. e. Jan. 22-dikén Skócziában; 
tanúit a’ Cambridgei egyetemben. 8 esztendős 
kora előtt már kezdett szeretni; melly jókori 
szerelem érzést Alfieri a’ nagy és szép iránt 
bizonyosan kifejlendő hajlandóságnak tartja. 
13 észt. korában Ulrich és Udina czímű szo
morú játékott írt. 1809-ben elhagyta hazáját 
be utazta Portugallt, Spanyol és Görög or
szágokat; útját meg írá ,,Child Harold“ czímű 
munkájában. 1810-ben keresztül úszta a’Hel- 
lespontot; ugyan ekkor már több mint 4000 
románt olvasott keresztül, a’ sok tudós mun
kákat ide nem értve. 1811-ben emelkedett 
költői hírre. Házassága szomorúan ütvén ki 
ismét útazott; ’s a’ szerentsétlen elválás illy 
előterjesztést tétete vele: „tsak eggy embert 
esmertem boldognak Beaumarchais! a’ Fi
garo szerkeztetőjét, ki még nem \oIt 30 esz
tendős, mikor két feleségét eltemettette, és 
három perét nyerte meg.“ Barátjának, ki út- 
jából vissza hívá, így felelt: „ha mind igaz a’ 
mit felőlem mondanak, úgy én nem vagyok 
méltó Angliát viszont látni, ha pedig mind 
merő rágalom, úgy Anglia nem érdemli hogy 
engemet ismét láthasson.“ — Missolunghiba 
vette hát magát, ’s mint a’ Görög ügynek tü
zes pártfogója ott is hóit meg 1824-ben, 21



napig gyászolták ölet a’ Görögök, ’s szívét 
eggy Mausoleumba tevék le Missolunghiban.

Különösségeit mutatják a’ következő vo
nások : lakott ő eggy őseitől reá maradt régi 
klastrom düledékeiből általváltoztatott, de 
még azután is sok klastromi eszközökkel fel
készült épületben, vad emberével baráti kám
zsába öltözködve. A’ ki udvarára bement, 
őrizkedni kellett, nehogy igen, jobbra menjen, 
mert könnyen az ott szabadon lévő kedves 
medvéje körmei közé kerülhetett  ̂ balra igen 
ha bement valaki , ott eggy farkas állotthosz-. 
szú lántzon; ha ezeket szerentsésen kikerülte, 
azért még bizonyos élete felől nem lehe* 
te tt , hanem ha a’ léptsőkön nagy lármával 
jelenté érkezését: mert Byron inasával na
ponként tzélba lövöldözött, ’s a’ tzél ép
pen a’ léptsők felett volt. 12 órakor dél
ben kelt fel ; 2 órakor délután fölöstökö- 
mölt; ebédje estve hatkor, vatsorája éjjeli 2 
órakor vala, a’ mit az ezüstbe foglalt halál 
koponyában volt burgundiai fejezett be.

A’ hitről e’ volt értelme: ,,a’ kételkedés 
vezérel a’ világosságra, ’s az élőnkbe szabott 
véleményeknek magunkéival lett hosszas viasr 
kodása után származik a’ valóságos hit ’s meg
győződés alapja.— Mint Költőnek nagyok ér
demei. A’ havas jég bértzeit, a’ zordon siva
tag pusztáit, a’ rózsa berkeket, a’ hüsárnyék
kal kedveskedő ligeteket, a’ W aterlói mezőt s 
Athéné düledékeit eggyenlő elevenséggel ter
jeszti élőnkbe, és mindenikhez saját érzéssel 
ragadja szívünket. Hogy azonban ó minden 
küllői érdemei, mellett sem vala kevély , ma;
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gáról sokat tartó, bizonyítják eme szavai „Éri 
megelégedve ’s gyönyörűséggel eltelve mula
tok akármelly tsekély begy tetőn , bár mások 
á’ Montblanc ’sCymborasso bértzein fellengve 
járjanak. ÍL K á r ó l  y.

Torok betegségkori szokások.
Török Országban létemben, — így ír 

eggy Madden nevű Ángoly utazó—:eggyférj- 
fiboz híváttattam, a’ kit előádólag a’ hideg 
lelt. Minekutánna elérkeztem a’ beteghez, 
kérdésemre, hogy tulajdonképpen mi bajai 
volna, és mije' fájná? helyette az attyafiai fe
leltek: „Fölöslegvaló, hogy az úr ötét kér
dezi ,• tapogassa az érverését $ és mondja meg 
Véleményjét.

Én tehát azt tselekedtem. Az érverése 
igeri sebes vóltj a’ lélekzete nehéz, ’s a’ bőre' 
Szinte forró ; de' sem magától a’betegtől , sem 
pedig rokonitól eggy szót sem vehettem ki 
állapotja felől. — A’ Törökök t. L ölly nevet
séges hiszemben vágynak* hogy az orvosnak 
minden betegséget meg kellessék ösmerni az 
örek tapintása által;—- Észrevételem után az 
érvágást tzéliráriyosriak találván * már minden 
készületeket meg tettem ahhoz; de alig kö
töttem meg a’ karját, midőn felszóliítottak* 
hogy visgálriám meg a’ másik kezét is. A’ mint 
tehát felemeltem ázt, bámulva látom * hogy 
ezen két újjá öszve van zúzva, el annyira* 
hogy a’ tsöntok ki állanak; és még tsak most 
iíjmmozhattarri k i* hogy a’ beteg a’ pattantyú
soknál szolgál, és ez előtt eggy héttel eggy 
ágyúnak szétpattanása által vesztette el újjaits
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Most már sejtettem a’ következését, ta
pogattam a’ nyakát, az olly kemény volt, 
mint a’ kő. A’ nyomorult már három nap 
óta szenvedett a’ leg rettentőbb sebhideglelés
ben, ’s irtóztató sebjéhez rákfene járulván 
másnap reggel meg is halt. Én szörnyen fel 
voltam háborodva határtalan eggyűgyűségekeu 
ezen szegény Török’ attyaílainak , és ösmero- 
seinek: de ezek nagy megnyugodtsággal vi
gasztalták magokat , mondván „Az már fel 
volt jegyezve a’ sors könyvébe,’s következés
képpen nem lehetett megváltoztatni.“ -—El 
lehet gondolni, milly nehéz légyen az orvos
ra nézve oilyan beteggel bánni , a’ ki álla
potának miben létét éppen fel nem födözí.

Kevés Mahomedánus találtatik, a* ki a’ 
iiyakbakötő orvosságokba nem hinne. Én akad
tam oilyan esetekre, mellyekben azok a5 ka
itok és lábszárok fájdalmai ellen, valamint a* 
főfájás ellen, sőt még a’ szerelem betegség
ben is használtattak. Ezen utolsó nemű ba
bonás kötéseket gyakran a’ fiatal leányok hord
ják. Az illyenek közönségesen eggy, Vagy két 
játzintus levélből készülnek, mellyeket a’Tö
rökök Musarumi-nak neveznek. Hlyen nyak
ba kötőt küld a’ szerető kedvesének, melly 
eggyszersmind a’ szerelmes levélnek képét 
viseli, és e* mellett annak olly erőt tulajdo
nít, melly szerént a’ leány hozzá hajlandóvá 
tétetik.

Néha ezen nyakba kötők minden ertelem, 
és öszve függés nélkül való szavakból állanak:
Valamint a’ régi Görögök azt vélték, hogy 
ezen szóval —- abracadabra — a’ hideglelést
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meg lehet gyógyítani, és a’ zsidók ezt a’ szót 
— aralans — úgy tekintették , mint különb
féle rosszak ellen való hathatós orvosságot.

Állanak még azon kívül ezek a’ nyakba 
kötök valami eggyszerű tekertsböl, mellyben 
ez a’ szó „Bisvillah“ — az irgalmas Istennek 
nevében,— vagy pedig ama’ török tsillagvis- 
gálónak Geífernek némelly titkos jelei, ’s több 
effélék, leg gyakrabban pedig eggy vagy több 
versek a’ Koránból vannak írva.

A’ veszedelmes nyavalyákban leghaszno
sabb nyakbakötőnek tartatik azon vándorteve 
szőréből készült matéria darab, melly a’ 
Szultánnak esztendei ajándékit a’ szent város
ba viszi. Illy darabka szövetek gyakran 
sokkal nagyobb szorgalommal, és gonddal ke
restetnek, mint sem a’ legértelmesebb Orvo
sok, és valóban nagyobb hasznot is hajtanak, 
mivel azokban nagyobb bizodalraat helyheztet- 
nek a’ Törökök.

A’ leg közönségesebb, és leg nagy óbb szo
kásban lévő nyakbakötők az ambra gyöngyök, 
eggy kis három szegletü értz lappal, mellye- 
ket a’ homlokukon szoktak viselni. Ezeket a’ 
Marabutok , és az arab Seikok (bizonyosneme 
a’ Papoknak) készítik, és nem egyebek mint 
a’ Zsidók’ phylacteriumának (az úgy nevezett 
tíz parantsolatnak majmolása, mellyeket ezek 
vallásbeli szertartásból hordanak.

Mindenek közt a’ leg otrombább nyakba- 
kötőt találtam eggy Töröknél, a’ ki lövés ál
tal sebesített meg. Ez t. i. a’ sebjére eggy sült 
egeret kötött azzal a’ hiedelemmel, hogy az 
által a’ testében maradt golyóbist nap fényre 
idézheti.
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Hamer Gáspár,
Régen nem haliánk a’ szövevényes történe

ti!, ’s mind eddig homályban maradt eredetű 
Hauser Gáspárról. A’ legújabb hírek szerént 
a’ gazdag angol Lord Stanhope fogadta ötét 
könyörűletességböl újának; most még Ans- 
bachban nevelteti tulajdon költségén, a’ jövő 
nyáron pedig Londonba magához viteti. Sok 
viszontagságai után a’ talált gyermekből nagy 
úr, ’s nagy ember válhat!!

Ritka házas pár,
Moszkauban a’ múlt esztendő Februariusi 

napjain hóit meg talán mind az eddig élt há
zas párok között a’ leg éltesebb. A’ férjíi, 
asztalos mester ember, 162, az asszony 159 
észt. volt, ’s házassági életben 130 esztendőket 
tőkének. Ls így 20 esztendő múlva harmadik 
fél százados öröm ünnepeket tartották volna. 
A’ leg különösebb az hogy egész életekben 
békesség és eggyesség díszesítette házi boldog
ságokat. A’ dolog költeménynek tartathatnék 
talán; hanem ha az eggyházi jegyző könyv 
valósítaná azt.

J e l e s  m o n d  á s o k ,
A’ hazán kívül a’ vándorpályán mohon 

ragadja meg a’ szív, mit a’ pertzenet ajánlj 
’s így kevés nap elég hosszú össze szőni a’leg 
távolabb földek fiait, a’ leg ellenkezőbb indu- 
latú lelkeket, tsak nehány húrjai zengjenek 
össze elméjüknek.
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Bár mosolygó ’s elandalító szépségeit, 

élje is az ember azon vidéknek , hová a’ kén- 
telenség lántzolja le; nem vonja az még is 
annyira mint a’ kevesbbé szép, de a’ mellyen 
szabad akarat és önkény vezeti keresztül.

R e j t  e 11 s z  6.

Első tagom hosszú ékkel
Varró eszköz, nem nagy kints,

Ha a’ másiknak a’ fejét 
Át veszi, tsalfa bilints ;

Es még fegyvert is tesz akkor 
Melly vért igen könnyen ont;

De ha rövideden ejted,
Akkor nem gyilkol, tsak ront.

Vedd így fejét, ’s húzd meg ismét, 
Tolvajok ellensége;

Add hozzá a’ másik tagot,
Ejtsd röviden nints vége.

Ha meg fordul a’ másik tag ,
Barmot nógatol vele;

De a’ bús hóidnak is ez a’
Formája , ha meg tele.':—

Tedd elejbe az első részt.,
De fej nélkül; — úgy barom :

Kit nevez így a’ bolond gúny,
Mondani nem akarom. —

Az egész szó két tag, — ’s nemzet,
Melly hitével igen vét.

Könnyű ez ; ’s ha kitaláltad ,
Gyújts rá, és igyál káyét.

Orosz  Ádám.
J e g y z e t :  A’ 14-dik számbeli Rejtett szó: Tüdő.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 16. Szám. Febr. 25*kén.

A z élet képe.
(Németből.)

Örömei az életnek 
Alig tűnnek élőnkbe; 

Azonnal az enyészetnek 
Dűlnek néma keblébe.

Mint mindennek fényességét 
Ejj sötétje elnyomja;

Hol a’ letüntt nap sütését 
A’ ligetbe meg vonja,

A’ szerént megy’ elegyesen, 
Eggyik a’ mást felváltván , 

Most örömmel majd kedvetlen 
Az életnek plánumán.

A’ szilfának, mellynek galja 
Fülemile’ rejteke,

Valakinek majd megadja 
Koporsóját törzsöké.

A’ szél melly most kalászokon 
Öröm habként uszdogál, 

Majd amott a’ sír boltokon 
Félelmesen el nyargal.

Ha félelmes zivatarral 
Ma rettent és fenyeget: 

Arany felhő fuvallássál 
Holnap annak véget vet.

A’ lemenő áldott napnak 
Sugárai bé sütnek 

Első Félcsztetido. 15



Házaikba a? nagyoknak,
Mint szinte a’ szegénynek 

Kinek az ő gunyhójában 
A’ gond le van lántzolva,

’S nyomorúság valójában 
Mivel tsak bír úgy szólva. 

Ha a’ tengert ragyogtatja 
Pirossá derűletnek j 

Vissz’ verődik súgárzatja 
Felé is a’ kőszirtnek,

Hol a’ szélvész’ mord dühétől 
Melly éjjelre eredett 

El törtt hajó, veszélyjétől 
Menthetetlen, elsüllyedt. 

Vándor látod ki ülésed’
A’ gyors üdo folyásnak 

Partján , fő le sütve tészed 
Merűlten a’ gondoknak!

A’ természet melly állandó 
Csak folyását tekintve;

De különbben változandó,
Ezt súgja minket intve: 

Hogy az édes reménységgel 
Enyhíttsük a’ fájdalmat, 
mi másként teljességgel 

Okozna tsak siralmat.
A’ szomorú hantok felett 

Vidám Nymphák tolongnak, 
Sok nagy hősök’ sirjok mellett 

Kis bárányok ugrálnak.
Azon téren hol voltának 

Hajdonában a’ tsaták ;
Ma danolnak kalászoknak 

Az arató leánykák.
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Mit javasol vándor értsed 

A’ lantosok’ Mu’sája ,
Hogy szerentsés légyen élted’

Minden napja ’s órája?
Bölts a’ ki a’ jövendőnek 

Koszorúzza fátyolát,
De vi’sgálni tovább ennek 

Nem kívánja oldalát.
Minden üdőn a’ kebeled’

Örömnek tárva tartsad!
De szenvedés ha lessz veled 

Tűrni békén tanuljad!
A’ reménység ápolgasson,

A’ szerentse ha kerül;
Zivatar nem tart hosszasan ,

Várj mert az ég ki derűi,
Ha hullatja virágjait 

Örömed’ koszorúja;
Igyekezz! hogy lújányjait 

Munkálatod pótolja.
JSzedj tavaszi virágokat

Koránt! mert ha elmúltak 
A’ szép napok; már azokat 

Nem leled, mind el nyíltak.
Thoroczkó Sz. Györgyi 

Ifj. T h o r o c z k a y  László , 
Erdélyben több Ns Ágyék9 

Tábla Bírája.
Tudományos dolgok.

Az értelmes, gyakorlott és gondos szarvas marha 
tenyésztő Gazda és Orvos. Szerkeztette Lan* 
gh y 1st. Pesten 1831.Esztergami K. Beimel Jós. 
betűivel. Borítékba kötve, az ára 3 for. ezüstben.

Ezen valóban hasznos Munkának készü
lőben létét tudhatják Olvasóink még a’ múlt
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esztendőben leit jelentésünkből; most tehát 
tsak annyit teszünk az akkori szavainkhoz, 
hogy már egésszen ki kőit a’ sajtó alól.

Mennyi haszna légyen a’ szarvas mar
hának, azt minden Magyar tudja; mennyi 
nyavalyáknak légyenek ezen jó állatjaink ki 
téve , azt is szomorú tapasztalásából tanulhatta 
a’ Nemzetnek nagy része: a’ szóban forgó könyv 
amazokat teljesen honnyosíttani házánál; eme
zeket pedig elfordíttani tanyáitól, egész 
ki terjedésben taníttja. Mellyekre nézve 
L á n g h y  úrnak a’ szerkeztetésért köszöne- 
tünket, T. Nemes M aj er ' fy Xav. Ferentz 
úrnak pedig azon buzgó hazafiúságáért, hogy 
illy szükséges könyvnek megjelenhetésére olly 
tetemes áldozatot tett, a’ miilyent vajha sokan 
tennének a’ vagyonosok, vajlódó betűzésünk 
nevében háláadásunkat nyilatkozta ttjuk, mi
dőn a’ gazdaság körűi forgolódó hazafi tár
sainknak arról való meggyőződést előre óhaj
tunk, hogy a’ könyvért adott pénzeket haszonta
lanéi kivetettnek ne tartsák.

Verbőczi István.
Y e r b ő c z i István született 1460 körűi 

Ugotsa Vármegye Verbőcz nevű helységében. 
Atyja János ügyvéd, anyja Deák Apollonia 
a’ Zápol yi akka l  atyafias vala. 1505-ben Or
szágbírói ítélő mesterré le tt; ezen hivatalában 
végezte el Tripartitumát. 1517-ben a’ királyi 
személyes jelenlét törvényszékbeli Helytartó
jává neveztetett. Többszöri követségek bízattak 
ő reá az Ország rendei által mind a’ Pápához, 
mind a’ Császárhoz. 1525-ben a’Hatvani Gyű



lés Nádornak kiáltá ki ; a’ következő esztendő
ben pedig a’ F e r d i n á n d  részére tartatott 
ország gyűlésen haza ellenségének nyilatkoz
tatott. A’ Mohátsi veszedelem után mint Zá- 
p o 1 y á-nak Kantzelláriusa és Helytartója, kö
vetségeiben híven jára el, és a’ Törököt I s a 
b e l l a  részére Magyar Országba hívta. Élte 
vége felé Budán a’ Török uralkodás alatt Bí
rói hivatalt viselt, ugyan ott hóit meg 1542- 
ben. Fia Imre Tóinai Fő Ispánysággal tisztel- 
tetett; ki minden tehetségeit hazája szabad
ságáért áldozta fel.

Verbőczy Tripartitumát magyarul adták 
V e r e s  Balá’s (1565.) H el ta i  Gáspár (1571) 
kivonatban. Egésszen fordította L a s k a y 
1581. Ugyan tsak a’ Hármas könyv magyar 
fordításai kijöttek Kalotsán 1773. Posonyban 
és Kassán 1779, Pesten 1802. Legközelebb 
kidolgozta azt P e r g e r  Táblai ügyvéd.

A* hét testvér.
Midőn 1585. a’ Portugalli Kormány egy

néhány hadi tsapatokat küldött Indiába , több 
napokig tartó szélvész támadt, melly, habár 
néha néha tsilapodni látszott is, a’ hajókat 
mindazáltal nagy veszedelemmel fenyegette ’s 
eggymástól elszélesztette. A’ vég őrliajó kor
mányosa a’ setét éjjben megfélemelve ta
pasztálé , hogy jelei nem visszonoztattak , es 
tsak reggel vette észre, hogy eggy része a ha
jóknak olly ellenséges szigeteknél volna , mel- 
lyeknek lakosai kegyetlensége, isszonyú sorssal 
fenyegette a’ hajósokat. Csak hamar a’ Kapi
tány hajója is a’ dühös szélvészektől idestova
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tsapkodtatván, a’ közel lévő partfalé hajtatott; 
végre délután eggy fövény torlaton felakadt, 
’s elsülyedése tsak nem elkerülhetetlennek 
látszott. A’ midőn eggy kevéssé szűnt a’széh 
vész, azon eggyetlen eggy módvala a’ kime- 
nekedésre , hogy minden szükségtelenebb tár
gyak , ki vettessenek a’ hajóból: de ez sem hasz
nálván, eggy részét a’ katonáknak a’ hajó mel
lett lévő ladikba költöztették által.

így megkönnyedvén , a’ nagy hajó lassan 
beljebb haladt, de tsak nagy erővel lehetett 
a’ megterhelt ladikkal a’ hajót követni, hogy 
jnajd a’ tenger mélyén, vele öszvekaptsoltas- 
sék. Ennél fogva a’ további haj ókázásra meg- 
kivántató eszközöket is bár kihányták, még is 
a’ legnagyobb kétségbeesés közt mindég köze
ledett az a’ rettenetes óra, midőn a’ szükség 
az embereknek eggy részét a’ más rész meg
mentéséért feláldozni parantsolta. Jóllehet 
mindnyájan átlátták az eggy hajóban evező 
szerentsétlenek közül, hogy semmi más mód 
nints a’ segíttségre, még is mindeggyiket hi
deg borzadás futotta el annak meggondolásá
ra, hogy tám ő lehet az a’szerentsétlen, kinek 
feláldozásával mentetnek meg mások.

Abban köz akarattal megeggyeztek, hogy 
a’ kormányos életben maradjon , és hogy a’ 
többi társakra nézve is, ő rendelje a’ sors ve
tést. A’ kormányos tehát elkezdé a’ szomorú 
foglalatosságot, bizonyos páros és páratlan 
számú pénz darabokat vévén kezébe. A’ ki 
eltalálhatá, mellyik kezében légyen a’ kormá
nyosnak páros vagy páratlan szám , az életben 
maradt, a’ki pedig nem, az a’ haboknak volt



szánva. Borzasztó, mély tsendesség közt ment 
végbe a’ sorsvetés Két testvér volt még hátra 
a’ sors jeleléstől, kik fájdalmas érzéseiktől 
leveretve, forrón szoríták eggymást karjaik 
közé, mind addig, míg a’ kormányos sors ta- 
lálásía hivó szava elő nem állíttáőket. Ekkor 
eggyik halált, másik életet kiáltván nagy ve
télkedés támadt közöttök. Az idősebbnek kelle 
meghalni sors szerént, de az ifjabb teljesség
gel meg nem akart ebben eggyezni, ’s a’ leg
érzékenyebb módon kérte , mind a’ bátyját, 
mind a’ kormányost, hogy engedjék néki ál
tal a’ jelenlévő halált. A’ vetélkedés késlelte- 
té a’ szerentsétlenek szomorú óráját; végre az 
ifjabb testvér már éppen bátyja ölelő karjai 
közül magát kiragadva a’ ladik széléről a’ ten
gerbe akart ugrani , midőn hirtelen a’ távol
ból eggy harsogó hang hallatott. A’ szél meg
fordulván , sebes vitorlákkal sietett a’ nagy 
hajó feléjek, és minekelőtte a’ szerentsétlenek- 
közűi, kik a’ halálnak valának szánva , tsak 
eggy is elveszett volna, szerentsésen megérke
zett, ’s kötelek segítségével bevette a’ szélvész 
által hányattattakat. így mente meg a’ test
véri szeretet nemes vetélkedése többeket az 
irtóztató haláltól.

Caéni kő-eső Frantzia Országban»
Frantzia-Országnak Éjszaki részén 1803- 

dik észt. Apr. 25-dikén délután eggy óra táj
ban látszott Caen, Alenkon, Rouen, és a’ Szeine 
Vize torkolatjainak egész tájékán a levegő 
égben derűit idővel eggy égő, szerfelett fényes 
golyóbis sebesen repülni. — Laigien, es en-

127



128
nek 30 órányi környékén hallatszott eggy iszo
nyú kilövellés,melly 5—6 pertzenetig tartott. 
Eleintén úgy tetszett az embernek, mintha 
3—4 ollyan durranásokat, mint valamelly 
ágyú lövések, ezután hathatós puska lövések
hez hasonlókat, és végre erős dobolást hallott 
volna ; mellyek után bizonyos zúgás követke
zett.— Kő-eső esett t. i. Laiglenél 2-J órányi 
hosszaságú, és 1 órányi szélességű vidéken. 
— Húsz falu lakosai látták ezen kőesőt le ro
hanni. — A’ jég-esőhez hasonlóan tördösték 
eggyes kövek a’ fák’ gallyait, vissza pattan
tak az útszák köveiről, forró melegek voltak , 
és kénköves szagot terjesztettek el. Eleinte a 
legnagyobb kövek húllottak , 17£ fontnyi ne- 
hézségűek — a’ leg kissebbek pedig alig vol
tak eggy-eggy latosak. B i o t  ezen természet 
tsudájának előadója a’ Párisi Tudós Társa
ságnál a’ leesett köveknek számát 2—3000-re 
teszi.

A p r ó s á g 1
Nem régen Angliában eggj  ̂ halászaton 

olly halat fogtak, mellynek hasában 1702 ki 
33 penny darabok, és eggy ezüst gyűszű ta
láltattak.

R e j t e t t  s z ó .
Eggy tagból állok , ’s disz esitek nagy palotákat;

Tedd fejemet, meg lásd, majd leszek akkor ege'sz. 
Mond fordítva nevem, nálam nem látsz soha éhet, 

Lábamat is ha törőd, többi szoritni való.
M. I.

Jegyze t :  A’ 15-dik számbeli Rejtett szó: Török*



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai *s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 17. Sün. Febr. 29-kén,

M á I t s  i
Jiollósy Mihályhoz»

Szűz szemérmemnek remegő szavára 
Oh! figyelj kisség, ’s magyarázd barátom 
Jóra; — mert njújtál okot a’ tsatára

Ámor ügjében.
„Tettszek én neked, rebegé piros szád, 
Bájaim ’s külsőm nyilakat lövöldöz,
Kedves érzéssel melegít tökéljem

’S késztet örömre.“
E’ varázs lén j, bőgj legjek én barátom, 
Tiszta érzelmem tagadásra bír tsak ,
M ellj szerénjségünk’ egjedűl valódi 

Drága gjiimöltse.
Jaj , de gjötrődöl, — ’s epedezve várod 
Válaszom’,— kész már, — szerelemre gerjedsz ; 
’S nem tudod, hogj több szerető kopogtat,

’S sürgeti tzélját.
Hogj tehát tudjad, magadat mihez tartsd,
’S hogj ne véld, hogj tám keserű panaszra 
Tárgjat én adtam; röviden ki mondom , 

Haldsza barátom:
Hogjha érzésed , felelő szavadnak ,
És ha van kedved jegjesed’ szeretni:
Hű szerelmedért „Nefelejts“ virágszál 

Nő kebelemben!
Első Félesztendő . 17



Tudományos dolgot;.
„Tudományos Gyűjtemény 1832, tizenhato
dik esztendei folyamat, I. Kötet, szerkezten« 
Veresmarty jVlihál, kiadta Trattner J. M. és 

Károlyi I. Pesten a’ kiadók Intézetében/ 4 
Uj évet kezd a’ köz kedveüésben lévő 

nemzeti folyó írás ezen Kötetével: belső ren
delése az a’ melly eddig volt, valamint irá- 
nyozatja is, t. i. a’ Hazának és Nemzetnek hasz
nálni törekedés. Ezt a’ következendő Érteke
zések teljes mértékben viszik véghez: 1.) Az 
uzsorának okai és elhárításának eszközei. 
S z e r é n y  Lajos, olly állításokat vitat érteke
zésében , mellyek méltán országos figyelmet 
érdemlenek, p. o. azt mondja lap 24, hogy 
az uzsorát tiltó törvények igasságtalanok és 
ártalmasok , lap 25 ezen fohászkodással zárja 
e’beli észrevételeit: „Bártsak eltöröltetnének 
ezen törvények!44— De hogy senki rosszra ne 
magyarázza szavait, azt mondja mindjárt, hogy 
tsak ugyan kell törvény midőn kisül , hogy az 
álnok ’s tsalárd hitelező vissza élt adóssának 
eggyűgyűségével. A’2 -dik Értekezésben a’haj
ró l , históriai és statislikai tekintetben beszéli 
G a l v á t s y  László. Nagy olvasotságot mu
tató szorgalommal megy keresztül az ó világ 
szokásain , ’s leszáll a’ nemzetire, hol a’ magyar 
előüdő'hősseit Atillát, Árpádot és ennek vé
réből származott magyar királyokat megem
lítvén, azt mor.dja hogy hátra fűsűlt hajat vi
seltek, bajuszokat ’s szakállokat nagyra nö- 
vették: magok a’ papok hosszú leeresztett ha j- 
jal szakállal és bajuszosan járultak a’ 18-dik 
században is sok ideig a’ Magyarok Istene
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sz. oltárához, A" módi az, mellj századunk
ban határózza a’ hajviseletbeli változásokat, 
3-dik értekezésben K—<-ss Endre azt terjeszti 
szem elejébe, hogy az ember társaságra szüle
tett. 4.) M á j o v s k i János, B, K r a y Pál éle
tét adja; 5.) G á t h y  János beszéli a’ Mal
mokról ; 6 .) J * * a’ sáfrány termesztésnek, 
szinte urbariális adózásra felemelkedett volt 
közönséges (ízeséről Magyar Országban; 7.) L, 
M. a’ történetek Philosophiáját, a’ polgári Tár
saság és Keresztény pallérozódás't rajzolja. 
8 .) T. K. szólj az oktatásról. Mind — ezek tsak 
rövideden érintve, olly gerjedelmet támaszt
hatnak a’ Nemzet olvasó részében, hogy ezeket 
magokat lássák. Elővan terjesztve annakutánna 
a* lefolyt 1831-diki eszt.ben kijött Tudomá
nyom Gyűjtemény minden Köteteinek tartal
ma, a’ tárgyak rende szerént. Követi ezt a’ 
Hinduk drámai Literaturájából való folytatás. 
Zárják a’ Kötetet szokás szerént Különbfélék, 
’s mellette vagyon az 1832-diki Koszorúból 
az I-ső iv, mellyet kezd a’váratlan szerentse , 
Iíelvétziai elbeszéllés Majovskitól ; felváltja 3 
rövid, de jeles versezet H u t t e r  Antaltól.
G ráf Gyulai Ignátz IFarról Országi 

Bán életéből rövid kivonat.
Gróf Gyulav Ignátz született az Erdélyi 

Szóbeliben 1763. Sept. 11-dikén. Atyja Sámuel 
Tábornoki fő Hadnagy (Feldmarschall Lieuti- 
n.ant) ’s a’ Mária Therézia Rend vitéze, fiat is 
katonaságra szánta. A’ tzélhoz intézett nevelé
sé után az ifjú Gróf Gyulay 17S 1-ben mint 
Kadét kezdte el atyja ezeredeben a’ katonai
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pályát. Négy esztendő elfolyása alatt, feljebb 
valói szeretetét megnyervén, fő századossá 
leve. — 1788-ban a* második Banális határ őr
ző ezredhez tétete által, hol a’ következő esz
tendőben FőStrázsamesteri rangra emeltetett. 
1790-ben mintezeredesi Fő-Hadnagyra az eddig 
Yukassevich szabad sereg tsapat vezérlése bí
zatott, de a’ melly 1791ben elenyészvén, ismét 
a’ Határ őrző ezeredhez ment vissza. Az 1792- 
ben állított, ’s Gyulai nevet viselő szabad sereg 
tsapattal, mint annak vezére 1793-ban a’ Rhé- 
nushoz ment. Miilyen vitézi tetteket vitt ő 
itt végbe, nem felejthették még el akkori baj
társai , ’s örök betűkkel fénylenek azok az azon 
iidőbeli táborozások évkönyveiben. 1794-ben 
a’ Maria Therézia Rend vitézi keresztjét kap
ta; 1795-ben a’ Benyovszky gyalog ezered- 
jénél az Obesteri rangot; 1800-ban M. Theré- 
sia Rend közép keresztjét, és a’ Tábornoki 
Fő-Hadnagyságot; 1801-ben pedig a’ 60-dik 
számú gyalog ezered tulajdonosságát.—1805- 
ben eggy hadi osztályt vezérlett Német Ország
ban. 1806-ban Dalmatia, Horvát és Tóth Or
szágok Bánjává; 1813-ban Táboriszerekmes- 
terré (Feldzeugmeister) leve. Az 1813—1814- 
diki táborozásban a’ 3-dik sereg osztályt ve
zérlé ’s annak fényes győzedelmeiben minde
nütt nagy részt tulajdoníthata magának. 
Különös jeleit adta vitéz tetteinek a’ Dresdai, 
Lindenaui, Hochheimi és Briennei ütközetek
ben. Ez utolsóban a’ maga osztály seregével 
egyedül szállott szembe a’ Frantziák egész 
jobb szárnyával, ’s személyes vezérlése alatt 
szerentsésen végezte a’ tüzes viadalt. A’ szövet-
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seges Fejedelmek Gyulay fényes érdemeit ju
talmakkal tetézék. Ugyan is mindjárt a’ Brien- 
nei ütközet után nyerte a’Leopold Rend nagy 
keresztjét; ugyan azon esztendőben a’ Newsky 
Sándor, Maximilián Jósef katonai, és a’ Bur- 
kus veres sas Rendek nagy keresztjeit. — 1815- 
ben vitte a’ Fő-Hadikormányozást Bétsben 
mint üdőközbeli főhadi Kormányozó Generális. 
1816-ban a’ határ őr katonai s polgári kor
mány ját vette kezére. 1823-ban Cseh Országi, 
1829-ben Austriai Commendirozó Generális
nak, 1830-ban végre az Udvari Fő Hadi Tanáls 
Elölülőjének neveztetett ki. 1831-ben az epe
kórság kiütésével az egésségre ügyelő Udvari 
Biztosság előliilése is neki adatott. Ugyan ezen 
esztendő 5-dik Septernberén 50-dik éve tele 
el a’ Gróf Gyulay katonai pályájának; A’ ke
gyes Fejedelem Sz. István Rendje nagy kereszt
jét azon kí vánással kőidé ezen napon a’ Status 
szolgálatjaban őszült férjfiúnak , hogy a’ Min
denható által hosszú üdőkre tartassák meg hi
vatalának; de szíves kívánsága a’ legkegyesebb 
Fejedelemnek nem mehete teljesedésébe; mert 
a’ Hadi Tauáts Elölülője Octob. 29-dikén ve
szedelmes nyavalyába esvén, Nov. 11-dikén 
kimúlt a’ világból. Renne a’ Császár és Király 
hív szolgáját, a’ sereg nagy vezérét, a’ Status 
fényei eggyikét, fia jó atyját veszté el. 

Magyar Törvénytár.
A’ Magyar Törvények Gyűjteményiét 

(1481-ig) legelosször Zsámbóky János a Bon- 
finius Históriája végén mint függeléket nyom
tattatta ki 1581-ben. Sokkal tökéletesebben 
adták pedig ki a’ Magyar Törvény-tárt .Mosn- 
czy Zakariás, ésTelegdy Miklós;amaz Nyilrai,



ez Pétsi Püspök, 1584-ben. Nevezetesek még 
a’ Magyar Törvények Gyűjteményje kinyom
tatásában Sz. Iványi Márton és Szegedy János 
Jesuiták 1696. 1751. Legutólszor kijött a’Ma
gyar Törvénytár (Corpus Juris Hungarici) Bu
dán 1822. Minekelőtte Mossóczy nagy gonddal 
öszveszedte hazája törvényeit, tsak némelly 
kéziratokat használtak a’ Törvény tudók, Î eĝ  
inkább megérdemli ezek közül az említtést 
az, mellyet Ilosvay István Egri Prépost 1544 
körül készített; ugj^anezt használták Telegdy 
és Mossóczy is, most pedig a’ Bétsi tsászári 
könyvtárban tartatik. Nemzeti nyelvünkre 
fordítja Törvényeink gyűjteményjétezen czím 
alatt: „Magyar Törvénytár“ Perger.

Frantzia Hadiéra\
1832-ben Jan. első napján következő 

állapotban volt a’ Frantzia sereg. Állott az
276.000 gj-alog, — 54,000 lovas — 34,000
pattantyús , — 8000 földmérő és építő, -
4500 vontató , — 14,000 kiszolgált katonák
b ó l,— 1600 rend őrző katonaságból. A’ fő 
tisztikart 4020 személyek teszik. Mindőszve 
tehát tett az a’ nevezett iidőben 410,520 em
bert. Az ezeknek tartására kívántató költség
250.475.000 frankra megj'; mellyből esztendőn 
által eggy emberre 607 frank esik. A'frantzia 
tengeri erő 279 hajókból áll, 7,486,000 frank 
esztendei költséggel. Ez idő szerént fegyverben 
van 120 hajó; raellynek tartására 4,372,000 
frank kívántatik.

Ä  Knaresborughi tsepegd forrás.
Ezen tsepcgő Vagy hevesítő forrás ered 

eggy mészköszikla tövében., igen -fsekélv la-
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volyságra Nidel vize partjaitól, ’s alig folyik 
vagy hatvan lábnyira, azonnal eloszlik a' szikla 
tsútsán, mellyről 30—-40 helyeken, e’ végre 
készített tsatornákon tsepeg le. — Minden 
tseppenés eggy-eggy muzsikai hangot hallat
szik adni, melly okvetetlen onnan ered,hogy 
fent a’ szikla minteggy 15 lábnyira ki lévén 
dűledve, alól üreget képez . — E’ szikla, melly 
körülbelül 30 lábnyi magosságú, 48 lábnyi 
hosszúságú, és 30—50 lábnyi szélességű, 
1704-ben vált-el a’ sziklatsoporttól, bizonyos 
95 lábnyi szélességű nyílás által, mellyen 
most a’ víz , eggy e’ végre készült tsatorna által 
folyik. — Bé vagyon nőve puszpánggal, és 
némelly bokrokkal, — a mi is igen sokat ád 
ezen kellemetes tárgynak szépítéséhez.

Vágynak e’ vízben igen sok, de egésszen 
finom, salétrom föld részetskék, mellyeketmég 
is tsak igen lassú mozgása által ültet le, és 
így leveleket, fűszálakat, mohot ’s több e’ 
féléket, mellyekre az ő tsendes tsepegése 
közben a’ kőszikla repedései által szivárog1, 
béhártyásít. — Azt tartják, hogy ezen for
rás minden nertzenelben 20 Gallon vizet 
forr ki. Lehel itt látni moh fürtöket, madár 
fészkeket tojásokkal eggyütt, és sok egyéb, 
résszerént igen tsínos , tárgyakat, mellyekezen 
víz által hártyásodtak bé, vagy már éppen 
kővé is váltak.

Nevezetes alkotmány,
Angliában, Derby-nek eggy selyem fab- 

rikájában vagyon eggy alkotmány, mellyben 
eggy irtúztató nagy vízi kerék, melly minden 
pertznyi idő alatt hármat fordul, 26,586 here-



két teszen forgásba , melljek isméi más 99,746 
mozdulást okoznak. Valamikor a’ nagy kerék 
eggvet fordul, mind annyiszor 73,726 rőf 
selyem fonal készül, 24 óra alatt tehát 
318,496,3'. 0  rőf.— Angliának készítménnyel 
többnyire illyes alkotmányok eszközük, mel- 
lyeket az emberi ész igazgat ugyan; de szük
ségtelenekké lettek mellettek a’ munkálló ke
zek: e’re való nézve, nem tsuda ha nálok 
annyi munka nélkül szűkölködő szegény va
gyon; vagy ha munkát talál is a’ szegénység, 
azért, az alkotmányi készítményekhez szabva 
a’nak árát, olly tsekély, hogy a’ból élni 
teljes lehetetlenség légyen.

A p r ó s á g
Eggy leánynak minden atyjafiai ellensé

geivé levének a’ miatt, hogy akaratjok ellen 
eggy nem is pénzes , nem is szép , nem is okos 
emberhez akara feleségűi menni. Midőn, hogy 
elidegeníttsék a’ leányt a’ férjhez meneteltől, 
az említettnek több hibáit elejébe terjeszték, 
t. i. hogy az eggy idétlen, otromba, tudatlan 
volna: igazságotok van — úgymond a’ leány— 
kedves atyámfíai! ’s állításaitok ellen nekem 
semmi kifogásom sintsen ; de hát keríttsetek 
nekem más vőlegényt.

R e j t e t t  s z ó .
Kéz s láb nélkül van lakhelye, 

Télben betapasztva él;
Ha ( Ivágatik a’ feje;

Teher, mellytől minden fél. 
J e g y z e t :  A' l6-dik számbeli Hejtett szd: Ke'p.
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 18. Szám. Mart. 3-kán.

Magyar Királyok uralkodásának élet
ideje.

Ha végig nézzük a’ Magyarok történe*- 
teit, könnyen általlátjuk, hogy tsak nehány 
királyunk volt részes a’ 40 esztendei uralkod- 
hatás szerentséjében. Legtovább uralkodtak 
következő Királyaink: Zsigmond 1387-től 
1437-ig, és így 50 esztendeig; I. Leopold 
1657-től 1705-ig, és így 48-ig; Sz. István 
997—1038-ig és igy 4l-ig; Nagy Lajos 1342—* 
1382-ig, és így 40-ig; Mária Therézia is 40-ig, 
úgymint 1740-—1780-ig. — Harmintz észt. fel- 
jül is tsak II-dik András, IY-dik Béla , I. Ká
roly, I. Mátyás, I. Ferdínánd és Rudolf ural* 
kodhatának.

Kegyesen uralkodó Királyunk I. F e- 
r e n t z ,  kinek hosszú időkre szaporodjanak 
még ditső uralkodásának napjai! Martius 1-sŐ 
napján tőlté be uralkodásának 40-dik eszten
dejét.

„Nagy nap ez , ez légyen nálunk a’ nem
zeti ünnep!“

Báró Stipsits Jósef életéből rövid kivonat.
S t i p si t s , a’ ki Sopronban 1755. Aug. 

15. régi nemes famíliából vette erédetet, még 
gyermek korában égett a’ katonai pályához 

Első Feleszietidő. 18



Vonszó tűz által. A’ természettől szerentsés 
tulajdonságokkal, erős testalkotással, és jeles 
külsővel ajándékoztatva, a’ szükséges előes- 
meretekkel felkészülve 19 észt. korában mint 
Kadét a’ Császár könnyű lovas Ezerednél kez
dett szolgálni, ’s itt 1783-ban az Ezered Se
gédjévé tétetett. — 1786-ban mint Fő Hadna
gyot Gróf Co 11 o r e d o , 1787-ben Hertzeg 
L i e c h t e n s t e i n  választotta hadi Segédjé
nek. Ez utóbbit követte a’ Török háborúba, 

a’ Dubitzai ütközetben alkalmatossága lön 
vitézségeinek jeleit adni. Halála után az em
lített Herlzegnek, Gróf H a d i k  Tábornok 
vette maga mellé Segédül; melly helyhezet- 
ben annyi bizonyságait adá vitézségének, hogy 
II. J ó s e f  renden kívül a’ General-Szállás- 
mesteri Stábnál Kapitányságra emelte. 1789- 
ben a’ Belgrád ostromlásakor L a u d o n  ol
dala mellett volt S ti p s i t s nek nagy szeren- 
tséje magát több ízben megkülönbböztetni, 
úgy hogy még azon esztendőben Fő Strázsa- 
mesteri rangra emeltetett. 1791-ben első Ma
jor lett a’ Kinsky Ezredjénél , mellyel ment 
ő Német-alföldre, a’ hol 1793-ban Hertzeg 
K ó b  u rg  Gén. Adjutánsának nevezte. A’ 
Neerwindeni ütközet, hol S t i p s i t s  rettent
hetetlenségét, ide elhatározást, és mérész 
előre látást mutatott, megszerezte nékie a’ 
Mária Therézia Rend Keresztjét, és sokat tett 
a’ra,hogy a’seregnél mind inkább hiresedjék. 
Ugyan e’kor Ezredesi Fő Hadnaggyá, 1794- 
ben a’ Felség Grál Adjutánsává, és a’ Kinsky 
Ezredjében Óbesterré , 1797-ben General Ma
jorrá tétetett. 1799,ben a’ Stockachi ütközet-
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ben jobb szárnyát igazgatta az Austriai sereg
nek , ’s oily bátorsággal, erős lélekkel és okos
sággal viselte magát, bogy az ott nyert győ- 
zedelemnek nagy részét méltán magának tu
lajdoníthatná. — 1800-ban Tábornoki Fő-
Hadnagy, 1801-ben a’ F. M. L. M é s z á r o s  
halála által megürült 10-dik Huszár ezered 
Tulajdonossága adatott néki. — 1803-han az 
udv. Hadi-Számadó hivatal Főigazgatása bíza
tott reá, de a’ mellytől tsak hamar elvonta a* 
Frantzia háború. — 1805-ben Austriai Báró
ságot kapott; majd a’ had végezetével az ud
vari hadi Tanátsnál nyert fényes hivatalt. 
1807-ben Lintzi katonai Commendánsnak; 
1809-ben valóságos hadi-, 1810-ben rendsze- 
rénti titkos Tanátsosnak, 1811-ben Erdélyben 
Kommandirozó Generálisnak, és ugyan ott az 
Országgyűlésén meghatalmazott udvari Biz
tosnak neveztetett. 1813-ban a’Sz. István kö
zép keresztjét nyerte S t i p s i t s ,  és Lovas
ság Generálissá lett. 1814-ben az udvari Fő
hadi Tanátsnál Alelőlülővé tétete. Mind ezen 
nagy hivatalokban olly érdemeket szerzett 
S t i p s i t s  magának, hogy 1815-ben a’ pol
gári érdem rend arany keresztjét, ’s Arad Var
megyében szép királyi adományt, 1821-ben 
pedig magyar Báróságot nyere. — 1824-ben, 
midőn S t i p s i t s  ötven esztendei szolgálatá
nak öröm ünnepét tartá, a’ Felség által Leo
pold Bendje nagy keresztjével ékesittetett, 
Már előbb a’ Burkus Király a’ veres Sas , -
a’ két Sicilia Királyja a’ Szent Januarius rend
jeivel jutalmazák. — 1830-ban benne vetett 
bizodalmát a’zal bizonyítá a’ Felség, hogy
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legfelsőbb Státus Tanáttsába iktatta, ’s ott a’ 
katonai Osztály fejévé nevezte. De alig tölt- 
hete esztendőt e’ fényes körben 5 mert Sept. 
elsőbb napjain kiütvén Bétsben a’ Cholera, 
S l i p  si ts is abba esett, ’s az említett hónap 
16-diká n 1831. az örökké valóságra költözött. 
Famíliája a’ nem pótolható veszteséget tsak 
azon köz tisztelettel és kedves emlékezettel 
enyhíti, mellyel, a’ kik vele közelebbi ösme- 
rettségben valának, viseltetnek a’ boldogult 
hamvaihoz. Nyiltszivűség , maga mérséklés , 
nagyra nem vágyás, a’ szerentsétlenek felse
gítése, hivatalának fáradhatatlan folytatása 
voltak S t ip  s i t s  szép tulajdonai.
A' Magyar Törvények (Decretumok)

átnézése.
Az Arpádi időszakaszból I-ső András-  

nak. a’ keresztény vallás vissza állítása végett 
kiadott párántsolatján, és II-dik András* 
nak arany bulláján kívül tsak három Király
nak , úgymint Sz. I s t v á n-nak 2, Sz. László-  
nak 3 , Kál mán-nak 2 Törvényjei vágynak 
a’ Magyar Törvénytárban. Nem találtatnak 
pedig itt II-dik András-nak eggy; IV-dik 
Bél ának is eggy, IÍI-dik András-nak két 
Törvényjei, mellyeket világosságra hozott 
K o v a c h  ich. — Az egy velges időszakaszból 
I. K á r o l y  eggy, Nagy La j os  eggy, ’S ig
m on d 6 , A 1 b e r  t eggy , a’ fia L á s z 1 ó 4, 
I. Má t yás  7, II. U L á s z 1 ó 7 , II. La j os  is 
7 Törvényekkel bővítették a’Magyar Törvény
tárt, Már i a  a’ ’Sigmond felesége megerősít«? 
a II-dik A n d r á s Decretumát. Lengyei L á s z-
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ló  alatt is bizonyoson hozattak törvények; de 
a mellyek közűi tsak eggy sints a’ Törvény- 
Tárban.

Az Austriai Házból származott Királyok 
úgymint: I. F e r d i n á n d  2 0 , M a x i m i 1 i á n 
7,  R u d o l f  15, II-dik M á t y á s ,  11-dik 
F e r d i n á n d ,  III-dik F e r d i n á n d ,  és I, 
L e o p o l d  mindeggyik négy, III-dik Ká r o l y  
3,  Már i a  T h e r é s i a 3 ,  II-dik L e o p o l d  
eggy, ditsöségesen uralkodó királyunk F e- 
r e n c z  9 Decretumokkal gyarapították tör
vényeinket

Mind ezen törvények közűi a’ Sz. I s tván,  
Sz. Lász l ó  és K á l m á n  alatt hozottak, 
könyvek és fejezetek, a’ többiek pedig vagy az 
esztendők és tzikkelyek, vagy a’ K i r á l y  
nevével a* Decretum és tzikkelyek száma sze
rént hozatnak fel. A’ Verbőczi munkájára pe
dig a’ Titulusok száma szerént, a’ mint azok 
az élőbeszédben, 1 , 2 -dik vagy 3 -dik részben 
Vágynak , szoktunk hivatkozni 

A  köszöntés külömkféle nemzeteknél.
Nem mindenütt megy végbe úgy a’ szíves 

jókívánás —• mert ebben áll a’ köszöntés 
mint a’ mívelt európai népeknél. Itt köszön
tik eggymást a’ barátok, ösmerősök vagy 
hogy jobb kezeket nyújtják eggy másnak, 
vagy kalapjokat veszik le, vagy meghajtják 
magokat ’s a’ t.

A’ köszöntéseknek eggy különös neme 
a’ katonai, melly a’ 16-dik század elején a 
Németeknél jött szokásba, ’s salutalás név 
alatt ösméretes. A’ köszöntő lövések is ide 
tartoznak, mellyeket tesznek a1 katonák bi»



zonyos ünnepi alkalmatosságkor. A’ 30 esz
tendős háborúban így köszönték eggymást a’ 
svéd katonák: „Isten velünk.“

A’ hajók hasonlóul köszöntik eggymást 
midőn öszve találkoznak; vagy zászlójokat 
terjesztik ki, vagy öröm lárma ’s ágyú lövés 
jelenti üdvözléseket,

A’ vad nemzeteknél a’ köszöntésben is 
meg vágynak a’ durvaság nyomai. így hajdan 
Carmana lakosi, ha valaki iránt nagy tiszte
leteket akarták kijelenteni, megvágták ereket, 
’s a’ kifolyt vért adták ivás végett az üdvöz- 
löttnek. Más régi nép kiszakasztott eggy haj
szálát, ’s általadé azt annak, a’ ki iránt hó-, 
dolását bizonyítá.

Azon köszöntések közt, mellyek Asia 
különbféle népeinél szokásban vágynak , nagy 
a’ kiilönbbség. A’ Hindus Bengáliában hom
lokához érteti kezét, ’s fejét előre hajtja. Ha 
pedig igen nagy embert akar iidvözleni, elő
ször jobb kezét meljére teszi, mélyen meg 
hajtva magát, majd a’ földet tapintja ugyan 
azon kezével, ’s végre a’ homlokát.

Az Araboknál a5 szokott köszöntés for
ma ez: „Salam aleikum“ (békesség véletek), 
’s e’ mellett bal kezeket meljekre teszik. A* 
köszöntött így felel: „aleikum salam“ (vele
tek békesség). Az előkelő Arabok át ölelik 
eggymást, ’s ortzájokat eggyüvé értetik. A* 
pusztai Arabok 6 —10-szer nyújtjákeggymás- 
nak kezeket, ’s mind annyiszor tudakolja egy- 
gyik a’ másik mint létét. A’ fő ’s éltes asszony 
pálok megengedi, hogy újjai megtsókob 
hassanak,
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A Kykladeseken az a’ szokás, hogy az 
ösZVetalálkozáskor kiki megnedvesíti haját. 
A Lapplandok orrokat szoroson eggyüvé 
értetik.
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A’ kolibri és a méhek.
„Vígan ’s jó kedvvel legyetek, ne zúg

jatok olly szomorúan,“ szelíden tsevegé kön
nyű röptében a’ kis tsalfa kolibri eggy köpű 
rajnak ,,Jo hírt’s kedves újságothozok nektek.“

„Mi az, haljuk“ felele . a’ raj vezére az 
öröm hirlelőnek; de tsak röviden beszélj, 
hogy üdőt ne veszittsünk , m ert, a’ mint ma
gad is tudod nékünk minden pillantat igen 
betses.

„Haljátok hát,“ monda a’ pitziny madár
ka felemeltebb hangon, „minő szerentsés ta
lálmányt hírlelek rátok nézve: látjátok amott“ 
eggy termékeny fügefára nézvén, a’ magokhoz 
vonszó teljes bimbókat“? jertek ’s kövessetek 
engemet; azokból bővséggel szívhatjátok a’ lég
frissítőbb nektárt, mellyhez képest a’ virág 
illat tsak űröm. Ott könnyen , minden farad
ság nélkül eleget szívhattok, ’s a’ jövőre bőv
séggel gyűjthettek, és magatoknak a’ legéde
sebb eledelt készíthetitek , a’ nélkül, hogy elő
ször a’ hosszas ide ’s tova való repkedés által 
eltikkadva, nagy üggyel bajjal jutnátok hoz
zája.“ „Nagyon hibázol“ — monda a méhek 
Királynéja —  „ha azt hiszed, hogy nékünk a 
megszokott foglalatosság olly nehezen esne. 
Koránt sem • a’ mi folyvást tartó es munkás 
szorgalmunk, sem különös fáradságunkba,



sem valami nagy megerőltetésünkbe nem kerül; 
sőtt az a’ tüzes törekedés, hogy hasznost mivel- 
jünk, és jóltévők legyünk; megelégedést sze
rezvén, felvidít és boldogít bennünket, ?s az 
az öröm és meggyőződés, hogy a’ világnak 
szolgálhatunk, és hogy a’ fanyar ’s külön
ben kevés hasznú virág levelekből, a’ legéde
sebb lépes mézet, és a’ legjobb ízű édessé
geket tsináljuk, mellyekből a’ kedves tseme- 
gék készülnek, előttünk minden keserűt édessé 
tészen; és a’ mi béke szerető körünkben lel
kesít bennünket, eggymást meghaladni igye- 
kező vetélkedéssel rendeltetésünknek mind 
inkább megfelelvén, mindenkor a’jót és hasz
nost mennél nagyobb mértékben gyakorolni.“ 
így a’ tsalfa madárka édes és színmutató szavai 
a’ megátalkodott ellenséget reá nem birhatták, 
hogy a’ virágos völgyeket, és bal’samos ré
teket egyedül nekie hagyván, másutt szerezzék 
élelmeket.

Ha munkáinknak és foglalatosságainknak 
nemes tzélok szolgálnak alapúi, akkor ön meg
győződésünk a’ legegyenetlenebb ösvényt is 
egyenessé teszi, és minden akadályokat kön
nyen elhárítván, érett eltökélléssel a’ kívánt 
tzélhoz vezet. R. K.

R e j t e t t  s z ó .
Jár ebben Magyar és Tót, szintúgy Frantzia, Német;

Vonva az első rész lomha vizekbe’ terem.
A’ másik, fogait mint eb használja, vagy a’ szú- 

Két végsője midőn él, levelez, ha hevük
H. T.

Jegyzet :  A’ 17-dik számbeli Rejtett szó: Csiga*
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 19. Szám. Mart. 7-kén.

Szép müvek,
„Fejedelmek, nagy és nevezetes férfiak ’s 
asszonyok képei, a’ múlt és jelenvaló korból, 
a’ kikkel Magyar és Erdély Ország híreskedik. 
Több nevezetes Művészeknek eggyüvé mun* 
hálásával rézbe mettszve kiadja Ehrenreicli 
Adám rézmettsző. 3-dik Fogás. Találtatik Pes

ten Müller Könyvkereskedésében.“
Azt mondja eggy nevezetes, hozzá tehet

jük bátran ezt is, hiteles í ró , hogy a’ képírás a’ 
történet nyomozónak elmúlhatatlanúl szüksé
ges Studium légyen: mert ez ösmérteti meg 
ötét a’ szóban lévő embernek charakterével. 
A’ kép , vagy ortza , a’ léleknek tűköre, és 
így midőn a’ képíró a’ képet írja, rajzolatját 
adja az a’ban lakozó léleknek. Nem tudok ma
gamnak ollyan olvasót tsak gondolatomban is 
elő állítani, a’ kivalamelly történetet olvasva 
a’nak szerzőjét megtestesült képbe ne idézné 
maga elejébe; már a2 a’ kép legyen eltalált, 
Vagy elhibázott mássa a’ történet hősseinek, 
az az olvasónak képzelő tehetségétől, és a 
dolgot a’ maga valódiságában fel fogni tudó 
vagy nem tudó minéműségétől függ. Hogy 
ezen nehéz, és gyakran tsaló teremtéstől meg- 
kímélljék a’ szerzők a’ magok olvasóikat, se
gedelemül szokták venni mar sok századok 
óta a’ képíró művészséget, ’s e’zel munkájok- 
nak mind nagyobb kelendőséget, mind na* 

Első Félesztendő. 19



gyobb kedvességet eszközölnek. Hogy e'féle 
Müvésztík Nemzetünk között is rég óta talál
tassanak, bizonyítják azon maradványok, mel- 
lyeket itt ’s ott találhatunk; de valljuk meg 
az igazat tettetés nélkül, hogy mind e’félékből 
álló Gyűjteményeink, mind könyveink, olly 
kevés számmal vágynak, hogy keveset mon
dunk midőn azt mondjuk, hogy ezerediknek 
sintsen közülünk alkalmatossága ezeknek szem
lélésére. E’ nagy hiányt kívánja már Ehren-  
r e  i ch Adám úr maga ’s vele eggyütt dolgo
zó Társainak részént még élő, részént már 
elhunyt Nagyjainknak képeit szorgalmatos vé
sőik alá véve, szemünk elejébe terjesztve. A’ 
munka tökéletességéről szóllanak a’ már előbb 
kiadott darabok, mellyek mellé, mint igen 
jelesek, állanak ím e’ következendők:

1.) Hg Schwarzenberg Jósef, Krumló- 
viai fejedelmi , ts. k. belső titkos Tanátsos 
Arany Gyapjas és Sz. István Ap. kir. Rendje 
Nagy keresztes vitézzé ’s a’ t. 2.) Cserneki 
Dessewffy János, Rhodus Rend vitézzé, Po- 
sega Vgye Örökös és Fő Ispánja, fő kir. Ud- 
varnok, ts. k. Tanátsos, Magyar Országi kir. 
fő komornyik Mester, a’ posonyi Kamarának 
Elölülője *}* 1568. Azon elsőbbséggel ditseke- 
dik e’ régi műv után készült,a’ többi e’félék 
felett, hogy meg mondja hol találtassák az 
eredeti; Budán t. i. a’ kir. udvari kamara Pa
lotájában. 3.) Kopátsi Jósef Ö ts. k. ap. Fels, 
belső titkos Tanátsosa, a’ Magyar Királyné 
udvari Kantzelláriusa, Veszprémi Püspök. 
4 .) Székhelyi Gróf Majláth Jósef, kir. Magyar 
Kintstartó, kir. udvari Magyar Kamara Elől-
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ülője. Született 1763 Mart. 19-dikén, meghalt 
1825 Mart. 8 -dikán, 5.) Vásáros Naményi 
Báró ifj- Eötvös Ignátz, kir. udvari Al-Kan- 
tzellárius, Sáros Vgye Fő-Ispánja ’s a’ t. 6 .) 
11. Sz. B. Gróf Széki Teleki Mihály, Erdélyi 
fő hadi vezér, és belső titkos Tanátsos, Kővár 
és Huszt Fő Kapitányja ’s a’ t. *j- 1690. Ez alatt 
bizonyosan elvétve áll az , hogy eleven képé
ről rajzoltatott; mert ezen igasságos írás, 
tsak az eredetit érdekelheti; a’ jelenvaló a’nak 
tsak másolata lehetvén. 7.) Temerini Gróf 
Szécsen Miklós O ts, k. Felsége belső titkos 
Tanátsnokja, a’ ts. k. közönséges udvari Ka
marának Al-EIőlülője ’s a’ t. 8 .) Keresztszeghi 
Gróf Csáki István ts. k. Kamarás , a’ magyar 
kir. Helytartó Tanátsnak Tanátsossa, Szepes 
főidének Örökössé, és Szepes Vgyének Örökös 
és valóságos Fő-Ispánja ’s a’ t. született 1788 
Aug. 20-dikán , meghall 1829 Május 25-dikén 
9 ) Yurum Jósef Nyitrai Püspök Ö ts. k. ap. 
Fels, belső titkos Tanátsosa ’s a’t. 10.( Dömö- 
töri Német János, ts. k. udv. Tanátsos , és a 
Hét személyes ítélő Táblának Köz-Birája, ez 
előtt 20 eszt.ig a’ kir, ügyek igazgatója. Szü
letett Kis Unyomban 1749 Jun. 2 2 -dikén *{■ 
Pesten 1829 Dec. 5-dikén. E’ sokak, e’ talám 
mindnyájunk előtt ösméretes, e’ bizonyos 
esetben soha cl nem felejthető férfiú, úgy 
áll itt előttünk, mint őtet a’ maga valóságá
ban szemléltük: nyúgodjanak békével hamvai!

G róf Sztáray Antal Generális.

Született a’ múlt század közepe táján. 
Katonai szolgálatra adván magát; személyes
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megkülönbböztetett vitézsége által a’ többi 
tisztségek léptsőjin sebesen haladva, Generá- 
lisságra emeltetett; majd a’ Mária Therézia 
rend keresztjét is megnyeré. A’ Brabanti, és 
Német országi táborozásokban többször meg* 
sebesíttetett. 1792-ben hadi belátásai viselte 
magát, midőn a’ Szász-Tescheni Hertzegnek 
Dumouriez előtt való vissza vonulását fedezé; 
Liittichnél ezen alkalmatossággal sebet kapott, 
1794-ben Május 11-dikén a’ Courtrayi ütkö
zetben különös jeleit adta hadi ügyességének: 
de ugyan ekkor eggy bomba úgy sebesíté meg, 
hogy életéhez többé igen kevés reménység le
hetett. A" szorgos orvosi gond felgyógyílá a’ 
vitézt; és 1796-ban Fő Herczeg Károlyi!ak 
hív szolgálatokat tett. De Aug. 11-dikén vissza 
veretett a’ seregnek azon szárnya, melly reá 
volt bízva. Forcheim, Bamberg, Würzburg 
főképpen pedig Kronach örökítik Sztáray 
hadi talentomát. Midőn 1797-ben a’Bhenuson 
keresztül jöttek a’ Frantziák ; Sztáray mindjárt 
az ütközet kezdetével megsebesíttetett. —* 
1799-ben és 1800-ban még Károly Fő Hertzeg 
és Kray Feldmarschallieutenant alatt Német 
Országban maradott. Megholt 1808-ban.

Európai Tudományos Egyetemeit.
Európában mind öszve vágynak most 105 

Tudományos Egyetemek , vagy CJniversitások ; 
mellyeknek helyeik és aJkottatásoknak eszten
dei k a’ következők : Nagy Britanniában : Cam
bridge 1279; Oxford 1229; Edinburgh 1581, 
Dublin 1591 , Glasgov 1454, Aberdeen 1471, 
S, Andrews 1411, London 1827. Frantzia



Országban .'Paris 1200 , Toulouse 1233, Mont* 
pellier 1289, Aix 1409, Caen 1433 , Bordeaux 
1447 , Straszburg 1538, Montauban 1810, 
Lyon 1300, Rouen 1801, Poitiers 1431, 
Rennes 1801, Besan9on 1564, Dijon 1722. 
Az Austriai Császár és Magyar Király Bir
tokaiban: Béts 1365, Prága 1348, Pavia 
1361 , Padua 1228, Pest 1635, Lemberg 
1784, Insbruck 1672, Grätz 1586, és 1826. 
Burkus Országban : Berlin 1810  , Halle 
1694, Boroszló 1702, Bonn 1818, Kö
nigsberg 1544, Greifswalde 1456, Münster 
1631.— Az Orosz Birodalomban: Moszkau 
1705, Abó 1540 , Yilno 1576 , Dorpat 1632, 
Sz. Péter vára 1810, Varsó 1816. — Badenben: 
Heidelberga , és Freiburg; — BavariábanrMo* 
nachium, Würzburg, Erlangen, — Hannove- 
rában ; Göttinga ; Hassziában ; Giessen; — 
Hesszen Kasszelben: Marburg ; Mecklenburg- 
Scliwerinben: Rostock; — Szász Országban: 
Lipszia; — Szászweimárban: Jena; — Wür* 
tembergben: Tübinga ; — Dániában ; Kópén- 
bága , és Kiel ;—-iónjában ; Korfu ; — A’Pápa 
birtokában; Bologna 1158, Róma 1303, Perugia 
1307, Camerino 1727, Fermo 1589 , Macerata 
1548 , Ferara 1264.;— Németalföldön: Leyda 
1575, Gröninga 1614, Utrecht 1636, Löwen 
1426, Gent 1816, Lüttich 1816. — Portugal- 
liában: Coimbra; — Sardiniában : Turin 1412, 
Genua 1812, Sassari 1765, Cagliari 1794; 
— Svétziában: Upsala, Lund, Krisztiánia; a 
két Sieiliában: Nápoly 1224, Palermo 1394, 
Catania 1445. Spanyol Országban: Valencia 
1404, Valladolid 1346, Saragossa 1474,
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St. Jago 1532, Sevilla 1504, Granada'1531, 
Cervera 1717, Huesca 1354, Oviedo 1580, 
Salamanca 1404, Alcala 1490, Onate, Toledo, 
Palma, Orihuela; — Toskánában : Pisa 1338, 
Siena 1330, Florentzia 1433 ;—Helvétziában: 
Bazilea; ugyan itt vagyon 4 akadémiai colle
gium , u, m. Bernában, Zürichben, Lausan- 
néban és Genevában.

Vélekedések az Amazonokról,
A’ legrégibb történetek feljegyzései közt 

jő elő olly asszonyi nemzet is , melly nem 
szenvedett férfiakat maga között, saját király
néjának vezérlése alatt hadakozott, ’s országa 
sok ideig hatalmas volt. Hogy ki ne fogyja
lak , a’ szomszéd férfiakkal párosultak e’ vitéz 
asszonyok, a’ fiukat vissza küldték azoknak , 
a’ leányokat pedig hadi gyakorlásban nevel
ték, ’s jobb meljeket, hogy a’ nyilazáskor 
akadályul ne legyen, kiégették. Innen szár
mazott nevek is; mert ezen görög szó 
meljtelent jelent. Háromféle Amazonokról 
tesznek a’ régiek említést: 1.) az afrikai Ama
zonok, Myrina Király né jók alatt sok tartomá
nyokat hódítottak meg, de Herkules semmivé 
tette őket, 2.) az ásiabeliek Pontusban és Ther- 
moden folyó környékén laktanak. Ezekről 
mondják, hogy egykor ellepték haddal Asiát, 
’s Efezust építették fel. Hippolyta Királyné- 
jókat Herkules ölte meg. Theseus idejében 
Attikára ütöttek. Penthesilea Mars és Otrere 
leánya Királynéjok vezérlése alatt Trója ellen 
mentek segítségül. — 330 tájban kr. sz.e. Tha- 
lcslris Királynéjok meglátogatta a’ macedóniai



Sándort; kevessel azután eltűnnek a’ históriá
ból. 3.) a’ scythiai Amazonok ,az asiabelieknek 
eggy ágazatja, a’ szomszéd Scythák ellen har- 
tzoltak, későbben öszve keltek ezekkel, bel
jebb mentek velek Sarmatiába, hol vadásztak 
és hadakoztak férjeik társaságában. A’ ré
gibb geographusok délszaki Amerika belsejé
ben a’ földnek nagy részét Amazon Országnak 
nevezték, mivel első felfedezőji azt állíták, 
hogy ottan Amazonokat találtának. Az új 
földleírás ezen hibát megjobbítá, ’s e’zel el
tűnt az Amazonok Országa is, melly mint 
Brasilia és Peru eggy része,már tsak régibb 
földabroszokon látható. Az Amazon folyó, 
melly Maranhon és Orellana nevet is visel, 
úgy nedvesíti a’régi Amazonok Országát Ame
rikában , mint a’ Nílus Egyiptomot. Orella
na első felfedezője, midőn felfelé hajózék azon, 
számos fegyveres asszonyokat talált partjain, 
kik szomszédjaikkal hadakozának; ’s ezen tör
ténet szolgált alapúi a’folyó és tartomány el- 
neveztetésére.

Ä  Tatu, vagy pán tzél övű állat 
(Armadill)

Valódi szép ez, úgy hogy az első tekin
tetre megkedvel lést önt a’nézőbe. Egész teste, 
feje, farka, még a’ lábszára is be van led ve 
tsontféle lapotzkákkal; tsak a’ hasán, meljen,
’s álla alatt van néki gyenge bőr fedele apró 
serte szőrökkel, mellyek holmi bibirtsókból 
nőttek ki. A’ tsont, vagy kemény szaru féle pán- 
tzelja nem egész darab, hanem derékban meg
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szakadván, itlmeg annyi Övékből á l l; mellyek 
ismét eggymáshoz ragadnak igen erős bőrrel, 
de engedŐleg, úgyhogy összébb és szél jel nyo* 
múlhatnak eggymástól.

Hazája ezen állatnak Délamerika ; lakhelye 
földbarlang, mellyet maga ás. Nappal hevet', 
éjjel takarmány után jár. Eledele földi és fái 
gyömöltsök ; meg eszi a’ bogarat is. Könnyen 
megszelídül , igen kezes és jámbor szokott 
lenni. Minden oltalma a’ban áll, hogy öszve 
göngyölödik mint a’ töviskes disznó; de hogy 
ez által a’ fene vadak körmei közűi kiszaba- 
dúlna, nem lehet képzelni, mert nints neki 
semmi ártalmas takarója. Hihetőbb az, hogy 
illyen esetekben hirtelen a’ földbe ásása által 
szabadúl meg, valamint a’ vakondok. Tűzzel , 
vízzel, mint a’ sül-disznót, ki lehet göngyöl- 
getni: a’ barlangjából is vízzel, mint az ürgét, 
vagy füstéi, mint a’ rókát szokták kikergetni. 
A ’ fiatalnak húsa jó; az öregé pézsma szagú; 
pántzélos bőrével apró ládákat húznak be,és 
tsontjaiból holmi apróságokat készítnek. Eggy- 
Szer eggyszer négyet kölyködzik.

R e j t e t t  s z ó .
Első felem megtalálod 

Korán reggel elején,
Két végsőmet olvashatod 

A’ tarsolynak közepén.
Az egészre gondod légyen ,

Hogyha sokszor vízre mégyen.
Borban dról, K. M.

J e g y z e t !  A' 18-dik számbeli Bejtett sző i Nadrág.
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ dacai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 20. Szám. Mart. 10-kén.

Tudó sitt ás a Bourbon Hertzeg régin- 
tézete fe le tt  támadt porról.

Azon Bourbon Hertzeg, kiről már a* 
Hasz. Múl. 10 -dik számjában említés tétetett, 
1829-dik észt. Augustus 30-dikán írtt Testa- 
mentoma értelme szerént, az Alimale Hget 
rendelte minden jószágainak örökösévé. Ezen 
kívül Feucheres Asszonyságnak hagyott 2  milió 
frankból álló tőke pénzt, a’hoz Sz. Leu kas
télyt, a’ Boissy jószágot, minden a’hoz tarto
zókkal, a’ Montmorency erdőt, a’ Mortfon- 
tainei uradalmat, a’ Bourbon palotában min
den házi eszközökkel azon mulató házat, 
mellyben ez az asszonyság lakott, utoljára 
elegendő kotsit és lovakat. Esztendővel ezen 
Testamentom tevése után meghal Bourbon 
Hg; így kezdődött a’nak megsemmisítésére 
Bohan Hertzeg által pör— a’ mint ez is már 
az említett számban felhozatott. — Bohan 
Hertzeg ügyvédlője Hennequin, az Aumale 
Hertzegé ifj. Du p i n ,  a’ Feucheresé pedig 
Lavaux urak voltak. A’ dolog szoros meg- 
hányása vetése után a’ polgári törvényszék
nek első Táblája folyó esztendő Febr. 22- 
dikén hozott végső ítéletet e’ pörben; melly 
szerént a’ nevezett Testamentom minden rész- 

Elsó Fél esztendő. 20
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ben helyesnek és törvényesnek határoztatok. 
De Feucheresnek azon kérése, hogy a’pörbeli 
írások tétessenek semmivé, nem nyert hely
benhagyást.

Az Angolt/ Parlament.
Angliában a’ törvényhozó hatalmat a’Ki

rály a’ Parlamenttel osztja meg. Ez áll két 
Házból; úgymint Felsőből— papi és világi 
Lordokból — a Lord Nagy Kantzelláriusnak 
előliilése alatt; és Alsóból, vagy a’ Követek 
Házából, magától a’ Háztól választott, és a’ 
Királytól megerősített Beszélőnek előliilése 
alatt. Itt vágynak a’ Grófságok, Városok, Me
zővárosok , Universitások és Tengeri kikötők^ 
nek Küldöttjeik, a’ kik sem tartást, sem napi 
fizetést nem kapnak.— Ezek közt Skótziából 
45, Irlandból 100 Küldöttek vágynak. — Mind 
a’ két Házban a’ Felszabadító—Emancipatio 
— törvényig, (1829) tsuk az Anglikána Ekklé- 
zsia követői bírtak szovatolással, a’nál fogva 
17 kathol. Pairek kivóltak zárva. — Min
den tagnak van a’ Parlamentben valamelly 
tárgyat előterjesztő jussa; melly, ha törvény
javallattá lessz, bilinek neveztetik. Háromszori 
felolvasása után azon Háznak, melly ben elő
ször megfordult, szovatolása által elfogadott 
bili a’másik Házba tanátskozás — ha ez ismeg- 
eggyezik benne a’ Királyhoz küldetik megerő- 
síttés végett, a’ ki azt elfogadhatja, vagy 
félre vetheti. A ’ pénzt illető törvényeknek 
mindenkor az Alsó-Házból kell ki menni, és 
azokat a’ Felső Ház minden változás és felté
tel nélkül fogadhatja el, vagy vetheti félre.



A’ királyi megerősítés ád elősször a’»bilinek 
törvényes eröt,melly anakutánna Parlamenti 
Ac iának neveztetik. A’ Király tsak Ministerei 
által tétethet valamelly törvényjavallatot, a’ 
kik tsak nem mindég választott Követek az 
Alsó Házban , vagy Pairek ; ugvan ezen úton 
terjesztetnek a’ Ház elejébe tanátskozás végett 
a’ Státus szükségei. A’ Ministerek esztendőn
ként számolni kötelesek a’ meghatározott som
má hova lett elköltéséről. A’ Király hívja 
öszve a’ Parlamentet, ugyan ő hosszabbíthatja, 
vagy oszlathatja azt el egészen. Három esz
tendőn túl a’ parlamenti ülés el nein halasz- 
talhatik.

Eggynehány napra mindeggyik Ház el
oszolhat. Az Országlószéknek nagy befolyása 
van az Alsó Ház tanátskozásiba azon tagok 
által, a’ kik vagy kormányszéki hivatalokat 
viselnek, vagy holtig tartó penzióban vágy
nak , vagy a* szárazföldi ’s hajós seregnél szol
gálnak. Eggy parlamenti Kiküldöttség tudósí
tása szerént 1822-ben 109 illy a’ Koronától 
függő Tagok voltak az alsó Házban. Meg 
ezeken kívül is mindenkor sokan tartanak a* 
kormány mellett. JNem tsuda hát, hogy a’ 
Ministerium rendszerént a’ tzélba vett törvény- 
jovallatokat azon keresztül viheti,

/ f  természetnek kimeríthetetlen gaz-> 
dasága.

R a i m a r  a’ maga idejében mar az álla
toknak 6137 nemeit említé. 15 esztendővel 
ez előtt azoknak 2 0 ,0 0 0  nemei voltak ösmé*

i r > 5
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retesek. G a 11 e 11 i 48,500-ra teszi a’ természet 
három rendjébe eső ösméretes plántáknak és 
ásványoknak nemeit Z i m m e r m a n n  pedig 
azt állítja, hogy tsak az állatoknak, a’ nem 
ösméreteseket is ide értve, több mint két 
miliő faja lehet Eggy pár tengeri disznó esz
tendőnként 1000-et, eggy pár légy ugyan 
annyi idő alatt 2 miliőt szaporítt. Többféle 
halakban eggyenként 300,000 tojás találtatik. 
— Lord R i b b e s d o 1 e Angliában 1809 bezárt 
eggy pár nyálat, mellyesztendő végén268-ad 
magával lakozott Nehány esztendőkkel ez előtt 
eggy természet visgáló Angoly a’ tekenős bé
kában 9,344,211 tojást számlált meg. Eggy 
falevél féreg minteggy 6  millió szaporaságot 
hágy maga után. Gyakran eggy árpa szem 19 
kalászt, és eggy kalász 3—400 magot ád. Kü- 
lönbbféle természet visgálók tudni vágyásból 
a’ mák főben 30,000, eggy dohány plántában 
360,000magot számláltak meg. — M o n t f o r t  
tsak a’ tsigáknak 6000 fajait említi. De hol van 
az a’ természet visgáló, a’ ki a’ világ nagy 
mestere teremtményeit szorossan fel tudná 
számlálni ?

A' Tolvaj barlang.
Ezen barlang a’ hajdani Bánatban van 

Mehádiánál; és e’ hely mind az ott lévő egés- 
séges forrásért, melly Herkules forrásának ne
veztetik, mind a’most említett barlangért igen 
nevezetes.

Maga a’ természet olly különösen elrej
tette, és olly nehézzé tett ezen barlanghoz a’
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menetelt,hogy tsak az Igazságkiszolgáltatás előtt 
bujdokló találhatott reá , és tsak az választhatta 
magának lakásul. Azon véleményt, hogy ez 
valóban tolvajok lakhelye volt, nem tsak a’ 
különbbféle, emberi kéz által szerkeztetett kő
falakból, hanem a’ több helyeken még most 
is látható tűzhelyekből akarják a’ visgálók bi
zonyítani. Azonban nem lakhattak é itt eggy < 
mást felváltva remeték is? A’ dombnak, melly 
nek ürege formálja a’ barlangot, alján semmi 
nyílást, vagytbemenetelt sem lehet észre venni; 
hanem e re nézve szükség elősször felmászni 
nagy üggyel bajjal a’ meredek szikla tetejére. 
Ott találni mindjárt eggy mélv repedést a’ kő- 
szirtben; de a’ mi még nem a’ valóságos be
menetel. Ettől nem messze, de igen elrejtve 
van eggy kis nyílás; ebe ha sok fáradság után 
bejuthat a’ tudni vágyó, jobbra fordulván 
eggy tágas négyszögű palotához hasonló tér
séget |talál, mellynek boltozatja borzasztó ’s 
leszakadással fenyegető kőszirtekből áll. Bizo
nyos repedésen behatnak ide nehány sugárai 
a’napnak. AI ja földdel födetik, de egyenetlen. 
Ha dobbant az ember, vagy valamelly nehéz 
testet lök földére, süketen hangzik vissza, 
's éppen úgy mintha a’ padolat alatt még 
más üreg találtatnék. Szorosabb megvisgálas 
után szembe ötlik eggy függő oldalfal , melly 
két lábnyi közthágy maga alatt a’ földig. Ezen 
keresztül tsúszván, óldal üregbe juta’ szem lelő, 
hol a’ lefüggő szirtek, a’ legbátrabbat is bor
zadással lepik meg. E’ barlang bellyebb min
dég keskenyedik, és eggy keresztül mehetet- 
len nyílással végződik. Ügy látszik , hogy ez
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a’ feljűl öszve lántzolt hegyek belsőbb üregein 
is keresztül viszen.

Nyugot-lndiai Kenyérfa.
Ezen fa leginkább gyümöltséért hasznos. 

Levelei 1^ lábnyi hosszúak; gyümöltsei húsz 
— harmintz fontnyiak. Ezek tökéletes meg 
érések előtt leszakasztatnak, széljel vagdaltat- 
va s levelek közé takarva, forró kövön meg 
pörgői tetnek; így elkészülve hasonló ízűek 
a’ búza kenyérhez, és a’ lakosok is éppen ke
nyér gyanánt élnek velek: de készítenek az 
e’féle gyiimöltsökből különb nemű ételeket 
és nyalánkságokat is. Levelei abroszok és asz
talkendők helyett szolgálnak , forgátsából hol
mi apróságok készíttetnek. Midőn teljes ere
jében van ezen fa, olly terméken}", hogy há
rom kenyérfa gyiimöltsével eggy ember nyoltz 
hónapig be éri.

Ä  reszkető köszirt.
Nem messze Raquette nevű helységtől, 

melly minteggy fél órányi távolyságra fekszik 
Castrestől déli Erantzia Országban , lehet látni 
eggy nagy magos kőszirtet. Szélessége 26, alsó 
területe pedig 12 láb. Ha az ember páltzával, 
vagy kezével meglöki ezen kőszirtet, mozgás
ba jo , és észrevehető rezgést teszen. Az útasok, 
kik vagy foglalatosság* vagy (időtöltés ked
véért ezen tájékra jutnak , ritkán mulasztják 
el részesülni azon gyönyörűségben, hogy e' rit
ka tünemény valóságáról ön tapasztalásaik ál
tal győződjenek meg.
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Óriási tehenos béka.
A* zöld, vagy óriási tekenős béka olly nagy, 

mint eggy hízott ökör; hossza 8— 9 , széles
sége 4 láb ; némellyik 10 mását nyom; elbir 
több mázsákat, ’s tekenőjére 5— 6 ember is 
fel álhat, úgy hogy azokat ide ’s tova viheti. 
Ez a’ legnagyobb és legjobb ízű tekenős béka. 
Midőn fogni akarják, azon vannak hogy előbb 
hátára fordíttsák. Hazája a’ naptérítő körök közt 
van. Nőstényje igen szapora, 1000— 1200  tojása 
van, melly két olly nagyságú mind a’ lúdto- 
jás. L i n n é  15 nemeit számlálja elő ezen te
kenős békának; a’ legújabb természet visgá- 
lók pedig 35 nemeit adják.

A  leg drágább sólyom madár.
II-dik Laj os Magyar Király Egerbe va- 

lamelly tisztjéhez , kit az Egri Püspökség jö
vedelmeinek beszédésére rendelt, elfordulván , 
meglátott a’nál eggy jól kitanított sólyom, 
madarat , melly a’ más madarakat nem tsak 
igen mesterségesen fogta e l, hanem gazdájá
nak kezéhez is adta. A’ Király megszeretvén 
a’ madarat, tisztjét kéré, hogy adná nékie. 
De az egri Tiszt vagy teljességei nem akarván 
meg válni madarától, vagy legalább úgy visel
vén magát, mintha azt bár melly drágán sem 
kívánná eladni; még nagyobb kívánságot ger
jesztett a’ Királyban. E’kor azt kérte a tiszt 
a’ sólyom madár általadásáért, hogy engedje 
el a’ Király néki, a’ mivel az ország kintstá- 
rába tartozik ; mellyre az tüstént reá állott.



IgyXajos Királynak a’sólyom madár 40 eser 
aranyban került; mert az egri Tiszt e’nyivel 
volt adós a’ kintstárnak. E’ pedig akor tör
tént, mikor az ország pénztára üres vala.

Leg' nevezetesebb Echo.
A’ mind e’dig ösméretes echok közt leg

nevezetesebb az, melly Olaszországban Maj- 
landtól minteggy két angoly mérföldnyire 
eggy kastély környékén esik. Ezen épületből 
tsak eggy oldal hibázik, hogy tökéletes négy
szögű lehetne. 100  lépésnyire tőle tsergedez 
eggy patakotska , a’ mellyen lévő kis híd kap- 
tsolja öszve az udvart a’ kerttel. Ha már ezen 
hídon puska süttetik e l , 56-szor hangzik vissza 
a’ lövés; a’ 2 0  első lövést tökéletesen megle
het eggymástól különbböztetni; de a’ mint a* 
hang gyengül, ’s mindég messzebbről visszo- 
noztatik, olly sebesen következik eggymásután, 
hogy számolni alig lehet, és úgy tetszik , mint
ha az első hang hosszas tsavargása után mind 
két oldalról eggyszerre több új lövésekkel sza- 
poríttatnék.

1Ö0

R e j t e t t  s z ó .
Hét betű, falut is lehet rajta venni.
Elsőbb hárma oktat, a’ ki szokta tenni 
Következő kettőt tollal az egészre.
Hagyd el a’ két elsőt, majd úgy veszed észre 
Hogy a’ maradt öt, szín; de kérdés hogy miilyen? 
Ki találhadd , mert úgy szép a’ lyán ha illyen.

Diós-Jenőről N. M.
J e g y z e t :  A’ 19-dik számbeli Rejtett szó: Korsó.



HASZNOS MULATSÁGOK.
( A ’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 21. Szám. Mart. 14-kén.

L arotta  Emléke.
A’ Magyar Nemzetnek több eredeti tu

lajdonai között a’nak muzsikai Nótája az a’ 
kints , melly olly számos századok alatt az a’ból 
élősködő fekete emberek’ kezeikben minteggv 
hamvában hevervén az üdők homálja alatt a’ 
maga méltóságos valójában nem ragyoghatott. 
— A’ folyó századnak van az a’ szerentséje, 
hogy a’ nemzeti mu’sika pályán több neveze
tes eredeti szerző Genieket számlálhat, ezek 
között méltán az első helyet foglalja el néhai 
Nemes Lavotta János Ur, mind azért, mert 
ő előtte a’ nemes emelkedésű, ’s szebb ízlésű 
magyar nóták szerzéseiben példa nem lévén, 
ő maga leg első tört lilát azoknak szerzéseiben 
és virluosus játszásaiban ; mind azért mert ere
deti remek munkáiban ’s vonásaiban a’ Nem
zetnek muzsikai Charaktere ’s természete leg
jobban találva lálszalik.— Ugyan is az őszer- 
zeményjeiben uralkodó komoly, hol érzékeny, 
többnyire kesergő, majd le verő, ’s búval 
teljes indulatok oda mutatnak, mintha ezen 
Nemzetnek olly sok viszontagságokkal kösz* 
ködött éveiben gyökereztetett, ’s minleggy 
természetté vált kesergő érzéseiben, mintsajat 
éleményjében találná egyedül felséges gyönyö
rűségeit.— Musikai eszköze volt a’ Hegedű, 
mellyen való jádszása tiszta , természetes, kön
nyen érthető, kellemetes, érzésre ’s szívre 
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ható vo lt; — többnyire a’kor jádtszolt midőn 
önnön kedvének tüzétől hevíttetett, és a’ mi
kor termékei^7 hang művészi elméje fantázia« 
édes ragadtatásban el siiljedve a’ legkelleme- 
tesebb hangokból szerkeztetetett magas és sza
bad képzeteket űdő szerért teremtette. — Hogy 
ő a’ nemzeti nótákba ujj életet 's magasabb 
érzést önteni, ’s azoknak ritka díszt ’s fényes 
műveltséget adni ’s tulajdonítani, és e’ részben 
ujj idő szakaszt kezdeni született, számos 
szerzeményjei bizonyítják. — Illyen stilussal 
készített ő eggynehány nemzeti dali-nótákat, 
azon versekre alkalmaztatva , mel lyeket ama’ 
halhatatlan érdemű Csokonai Vitéz Mihály szer
zett, ’s a’ mellyek által úgy látszik örök nevet 
’s hírt szerzett magának a’ késő maradék előtt 
is/— Nótái a’ két Magyar Haza előtt köz 
kedvességet nyertek, sőtt a’ Külföld előtt is 
ösméretesek. — Nem lehet tagadni hogy ez a’ 
nagy Hangművész éleiében különös kedvellője 
volt a’ honnyi nektárnak, a’ mellytől h'ette- 
tett művészi magas lelke a’ Nagynak és Fel
ségesnek esmértető jeleit hangokba ki lehellve 
a’ nemzeti Léleknek, a’ hangművészetbe ki 
jelentette titkait, és erővel teljes méltóságát 
nagy emlékezetű idejének szent fényjével 
örökre ditsőítení fogja.

Meg halt ez a’ fejedelmi Muzsikus Tettes 
Zemplén Vármegyében Tállyán 1820-dik esz
tendőben , életének 50-dik esztendejében, el 
hagyott állapotban, a’ ki is méltó lévén ara 
hogy emlékezete bötsben tartassák, ’s az Ő 
megtiszteltetése az élőknek is ösztönül szol
gáljon, sírja felett a’ műit 1831-dik esztendő
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lYlolsó felén köböl emlék oszlop emeltetett a’ 
Tállyai temetőben eggy valaki által ezen felül 
írásokkal:

1-ső Oldal. Nemes Lavotta János híres 
magyar Hangművész porai felett. 2-dik Óldal. 
Ki meg hóit 1820 dik esztendőben eleiének 
50-dik esztendejében Tállyán. 3-dik Óldal. A’ 
Magyar Muzsika eggyik kedvellője által emel
tetett Szathmárból MDCCCXXXI. 4-dik Ól
dal. A’ hangművészi szép mesterségnek meg
tiszteltetése. 5-dik Óldal. Itt nyugszik a’ maga 
idejének Orpheussa. 6-dik Óldal. Remek tete
mek Isten veletek. (Közlötte Szalthmárból 
Jíonníi.)

A! Magyar nyelv terjedése
(Közlés végett beküldött.)

Múlt észt. második Féleszt. Hasznos Múl. 
49-dik számjában igen meg volt dítsérve az. 
Ó Budai Izraeliták Öskolája, kivált képpen a’ 
Prágai formáló Intézetből kikerült két tanító; 
’s valóban minden, a’ kinek szívén fekszik a’ 
Nemzetek előre való haladása, kivált a’ val
lásos homályból való derülése, örült ezen 
tudósításnak: örültem én is — mint ember; 
de mint hazafi nem, az ott zárjegy közt érin
tett okra nézve De ugyan e’re nézve jelen 
tem , hogy:

Van itt még az említett oskolán kívül 
eggy más oskolája az Izraelita Közönségnek; 
ezt már nemzeti oskolának is lehet nevezni.
É nek szorgalmatos, derék tanítóját N eum an 
Salamon urat, nem tsak azon tekintetben le
het megdítsérni mint akarmelíyik prágai peri- 
patetikoszt, hanem mint valóságos nemzeti ta
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nítót is. — TTasonvonásokat 4eszek a’ két os
kola ’s a’nak tanítói között, hogy a’ hazafi ko
szorút az érdemesnek fejére tegye az Olvasó.

Amaz az oskola lelket, okosságot, em
bert formál; de hazafit nem : ez mind a’ ket
tőt.— Amaz elszigetelt valónak meg hagyja 
köztünk az Izrael fiát és leányát; emez a’ 
hazai nyelvnél fogva ötét a’ Hazához ’s e’nek 
javához köti. — Amaz okos, eszes gyermeket 
faraghat, a’ ki üdővel meg nem tudja mon
dani hol vette a’ mit tud ; emez a’ Hazának 
’s e’nek nyelvének adja az okosodás ditsősé- 
gét.— Az említett derék Izraelita tanító sa
nyarú fáradtsággal maga könyvből meg tanúit 
magyarul, minthogy helyben majd semmi 
gyakorlása sem lehet; minden jutalom várás, 
minden kénszeríttés nélkül be vitte Nemzetünk 
nyelvét oskolájába, kevés idejéből meggazdál
kodott még a’nyit, hogy a’ magyar nyelv ele- 
veit tanítványival alaposan elvégezte, ’se’ből 
dítséreses próbát adott f. h. 8*dikán. Nem tsak 
a’ számvetésnek minden nemeit magyarúl dol- 
goztatá mindeggyik'tanítványjával, hanem ma
gyar eggyütt beszélgetések változtatva szag
gatták félbe a’ jelenlévők figyelmét, ’s végre 
eggy 12 esztendős leányka szívreható magyar 
beszéddel zárá be a’ dítséretes próbatételt.

A’ ki O-Buda helyheztetését, e’nek tsak 
nem megtérithetetlenségét tudja , ösméri, érez
heti azt az örömöt, mellyet ezen előlépésnél 
éreztem én, a’ ki ott személyesen jelen voltam, 
’s megköszöni velem eggyütt a’ derék Izrae
litának, hogy a’ helybeli sűItNémet oskolákat 
megpirítá.—Nints mindazonáltal teljesen ma

164



gára hagyva e’ nemes lörekedésben a’ jeles 
férjfiú ; T. H ere  h en r o th e r  Julius helybeli 
uradalmi Tiszttartó ú r , az oskolának szép 
lelkű Mecaenássa ’s fő Felvigyázója, a’ szor- 
galmatosságnak és jó erköltsnek ébresztésére 
14-et a’ szegényebb sorsú tanítványok közül, 
pénzzel és különbbféle öltözet ruhákkal aján- 
dékoza meg. Nemzeti hála az illy nemeseknek! 
és boldogság környékezze lépéseiket!!

D. J. ref. Pr.
Európában a* tudományok és művészetek 

állapotja,
Európa mérsékleti éghajlatja, — melly 

a’ lélek tehetsége erejét inkább felébreszti, 
mint megakadályoztathatja , — hajókázása, ke
reskedése, ’s a’ világ minden részeivel így 
lehető közösülését könnyebbítő földje felüle
téhez képest felette nagy parti kiterjedése, végre 
a’ közönségesen elterjedt kereszténységnek ál
dott befolyásai által a’ tudományoknak es mű
vészeknek hazája, és ezekben minden egyéb 
részeit a’ főidnek — jóllehet Amerika minden 
tekintetben tüzes vetélkedője — feljűl múlja, 
’s mindenfelé világosságot és művelődést ter
jeszt el. Eggy európai Nemzet sints— a’ Tö
rököket kivéve — melly ezen ditsősségben ré
szesülni ne kívánna; bár az újabb üdőkben a 
német és római származású népek azok, kik 
közt az emberi elme remekjeit leggazdagabban
fellehet találni.

A’ tudományoknak és szép mesterségek
nek alapító és segéd eszközei: az Akadémiák 
vagy Tudós Társaságok: Párisban , Londonban,
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Berlinben, Monachiumban, Kopenhagában, 
Stockholmban ’s a’t. (Hazánkban az 1827-dik 
Országgyűlésen alapíttatott eggy, mell y mun- 
kálódását 1830-ban kezdette. Édes előérzések 
közt várja az egész Haza a’ bonni nyelv mü- 
veltetése , munkák bírálása ’s kiadása és más 
bölts tzélok tekintetéből a’nak sikereit); a’ 
legfelsőbb tanító intézetek— 105 Universitá- 
sok— (lásd a’ 19-dik számú Haszn. Múl.) min
den Országokban ugyan, de a’ mellyek leg
jobban vágynak alkotva Német Országban,
N. Britanniában, Frantzia Országban ; a’ nagy 
könyvtárok; számos tsillagvisgáló tornyok; 
ft’ mesterségi Akadémiák Párisban, Bétsben, 
Berlinben, Dresdában, Monachiumban; a* 
régiség gyűjteményjei: Párisban , Dresdában, 
Rómában , Florentziában, Nápolyban ; a’ pénz 
gyűjtemények: Párisban, Bétsben, Dresdá
ban , Gothában, Monachiumban ’s a’ t.; to-, 
vábbá az írók, és a’ tzélarányoson alkotott 
könyvkereskedések.

A z emberi művelődés léptsói,]
Az első emberek hasonlítottak azon né

pekhez, a’ kik mint némelly afrikaiak , a’ mű
velődésnek még most is legalsó léptsőjén ál
lanak. Az el nem gyengült testnek egésséges 
életmódja kedvezett az emberek’hirteleni sza
porodásának, elősegéllette palíérozódásokat, 
melly a’ Noéi özönvíz által egészen félbe nem 
szakasztatott. Megtanulták az emberek a’ tűz
zel való élést megtanulták a’ sütést, és olvasz
tást. Az ág, lassanként nyárssá és tőrré leve; 
eggy darab vasból fegyver készült. Ezen fegy
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verekkel először az emberek a’vad aljatok ellen 
védték magokat, így kezdődött a’ vadászat. 
Majd eggynehány állatokat megszelídítettek; 
e ben állott a’ baromtartás. Gabonát vetettek, 
szőlőtőkét és gyümöltsfákat ültettek ollyan 
vidékeken, hol azokat a’ természet magától 
még nem termette. A’ kunyhók állandóbbak 
kezdetlek lenni , és gondosabban építtettek. 
Faluk és városok állottak elő. A’ hidegebb 
éghajlat érezhetővé tette a’ ruházatbeli szük
séget ; elejénte bőrökből ’s nagy falevelekből 
állottak ezek. —- A’ gondolkozó ember előtt 
úgy látszott, hogy a’ nap, hóid, tűz, szél 
’s a’ t. valamelly láthatatlan valóság által igaz
gattalak. Ezen gondolat vezette az embereket 
a’ régi kijelentés ludományja részenkénti ele- 
nyészésével némelly tárgyaknak tiszteletére, 
a’ bálványimádásra , midőn különbbféle áldó- 
zatokat és papokat is vettek bé. A’ mint öreg- 
bedtekaz embereknek tapasztalásaik, a’ szerént 
nevekedtek ösméreteik , a’ szerént pallérozód- 
lak lelki tehetségeik is. E’nek befolyása volt 
nyelvekre, melly eredetiképpen tsupán eggy 
tagú szavakból állott, ’s a’ mint a’ föld, ég
hajlat, életmód különbböztették a’ nyelvtár
gyait, ez is beszédmódokra , atyafias és nem 
atyafias nyelvekre változott által. — Famíliák
ból lettek népek, nemzetek és országok. Ele
jénte a’ törzsök atya volt feje a’ Státusnak. 
A’ vadász nemzetség vezért választott magá
nak. Ez alattvalói erejét más nemzetségek hó
dítására használta, így kezdődött a’ had ; így 
lettek foglyok, szolgák, így állottak fel a’ 
királyságok.
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Az Életkor > *s halandóság.
Ataljában az ember közép életkora 30 

esztendő, vagy esztendőnként30ember közűi 
meghal eggy. — Rendszerént az egészet öszvé
révé , mindég többen születnek , mint meg
halnak , ’s ennél fogva az emberiség száma 
minden esztendőben nevekedik. De ezen ne- 
vekedés nem mindenütt egyenlő. Legnagyobb 
Amerikában, főképen pedig észak Ameriká
ban, leg kevesebb Afrikában. Európában a’ 
lakosok szaporodása esztendőnként úgy van 
az ezen földrésze népességéhez mint 1 : 100. 
A’ föld kissebb osztályjaiban a’ népesség iidő 
szakaszonként fogyni is szokott. A’ mérsék
leti és hideg éghajlat alatt közönségesen több 
fiúk születnek, mint leányok; de a’ férj fiú- 
korig a’ fiú gyermekeknek nagyobb halandó
ságok miatt, közel a’nyi fiúk maradnak ,mint 
leányok vágynak ; a’ feljűl maradiaknál többet 
megemésztenek a’ hadak és az élet veszedel- 
meztetésével járó foglalatosságok. A’ meleg 
éghajlat alatt ellenben több leány mint fiú
gyermekek születnek. A’ minek természeti 
okai közé tartozik résszerént amazokban a* 
tartományokban (az eggy, ezekben a’ sok fe
leségtartás.

R e j t e t t  s z ó .
Eredetem tűzből vettem ,
Elmúlok mihelyest lettem.
Fő nélkül lábod szárában 
Keress, vagy a’ hal gyomrában.

Diós Jenőről N. M.
Jegyzet :  A’ 20-dik számbeli Rejtett szó: Papiros.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.} 

1832. 22. Szám. Mart. 17-kéii.

Tudományos dolgok.
„Codex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus 
ac civilis. Stúdióét operaGeorgii Fejér Biblio- 
thecarii regii. Tomi VIII. volum. I. ab anno 
Christi 1301 — 1316. Budáé typis Typogr. 

reg. Universitatis Yngaricae 1832.“
A’ Munkát és a’nak bötsét ösmérik már 

nem tsak Tudóssaink hanem a’ Külföld is; az 
iidőkort mellyből valók a’ Kötetnek darabjai, 
mulatják a’ tzímlapon álló esztendő számok. 
Belső viszálkodások, félekezeteknek felekezelek 
ellen való törekedései rongáltak szerentsétlen 
Haza, mellyeknek vajha említetődniek se lett 
volna soha is szükség ! De ha megtörténtek, 
’s már bé hegedt az általok ejtett seb is; te
gyenek a’maradékra nézve legalább a’nyi hasz
not , a’ mennyit tehetnek : taníttsák t. i. eze
ket , hogy az eggyet értés az az eggyetlen eggy 
mód , melly őket egyedül védheti az elenyé- 
szés elől. — Bajzolják a’ darabok az a’kori 
iidö lelkét is; p. o. a’ CLXY. darab, 1310-dik 
esztendőről élőnkbe állítja K á r o l y t ,  mire 
tesz fogadást, hogy az isteni Segedelem ölet 
a’ magyar Korona birtokára juttassa; majd 
kívánatja teljesedvén , a’ fogadás súlyjától 
nyomattatva, a’ Pápához folyamodik könnvít- 
tesért. Ez, a’ ne taláin elhadart sok imádság 
helyet mit rendel neki? Azt, hogy a szokott 
számú szűkölködőkön feljűl, meg más tizen- 

Flső Félesztendő. 22
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kettőt tartson, vagy tartasson jól. Emberiség
hez illő gondolkodás már azon században , 
mellyet a’ követelt felvilágosodott, olly büsz
kén merészel eggynek nevezni a' sötétek kö
zül. — Zárja a’ Kötetet azon nyilatkoztatás , 
hogy a’ következendőt befogja fejezni eggy 
mutató Tábla, és a’ Titt. Előíizető Uraknak 
Lajstroma; melly ditsőségben, hogy minél 
több lelkes Hazafiak részesüljenek, teljes szí
vünkből óhajtjuk.

„Vallási és eggyházi Tár. Pesten, Eszterga
mi K. Beimel Jósef betűivel. 1832. Ára 

3 for. V.cz.
Futja talám polgári újság leveleink körét 

ezen Munkának tárgya, de nem futja azt, mint 
a’ nemzeti Literaturában történő előlépésnek 
említtése. Tudva van, hogy az eggyházi Ér
tekezések elmúltával megszűntek az e’féle tu
dósítások ; T. G u z m i c s Iszidor fogta fel az 
árván maradtak ügyét, ’s ezen megjelent kö
tettel lép a’ világ elejébe,nem ok nélkül azon 
maga bíztatással, hogy az e’félékben gyönyör
ködőknek megnyerendi kedvezéseket; de azon 
reménnyel eggyszei’smind, hogy a’ kezdett 
munka folytában nagyobb nagyobb tökéletes
ségre fog ömelkedni. Midőn ezen a’ T. Szer- 
keztető maga minden tehetségével iparkodnék, 
megkéri a’ Hazának theologosz, ’s nem theo- 
logosz Tudóssait, hogy valamit ide tartozan- 
dónak lenni tartanak, vele közleni méllóztas- 
sanak. Szerényen kéri a’ tisztelt Tudósokat 
még a’ra is , hogy a’ mit ezen Kötetben ide 
nem illőnek találnának, a’ról őtet barátságo



san figyelmeztetni szent kötelességek gyanánt 
tekintsék^ A’ köz jó, kizár minden oldalas 
tekintetet.

Foglalatja ezen Kötetbeli Daraboknak: 
1.) Eden , az embernem böltsője. Elmélkedés 
Guzmics, versezett Takácsi Jósa. 2.) Religio, 
Guzmics. 3.) Eggyház, Guzmics. 4.) A’ lelki 
pásztor az uralkodó korszellemnek arányá
ban. Y. K. 5.) Sambuga válogatott Levelei. 
6.) Eggyházi ékesszóllás, régi és új példák
ban, Pázmány Pét. ésMajer Jós. 8.) Eggyházi 
régiségek és jelességek, és pedig: a.) A’ temp
lomokról , átalán Guzmics. b.) Az esztergami 
érseki új templom , Szeder. — Ide kell ven
nünk azt a’ , nagyíttás nélkül mondva, gyö
nyörű rajzolatot, melly e’ remek művet a’ 
maga egész szépségében állíttja elő a’ Munka 
elejébe kötött rajzolatban. —- 9.) Jótévőségek. 
10.) Eletírás. Tumpacher Jós. Y. K. Közlései 
után Guzmics. 11.) Könyvösmertetés és kivo
nások. Zárja a’ Kötetet eggy Függelék.

Yagyon a’ Munka mellett eggy jelentés 
és mutató árkusok a’ Zsoltároknak magyar 
fordításából; mellyet nevezetesebbé tesz azon 
Ígéret,hogy az egész Sz.Irás Könyveit szándé* 
kozik így részenként magyar nyelven kiadni.

Állati Oskola.
A’ bölts , ha nem felületesen tekint tsupan 

az őtét környékező tárgyakra, hanem minden
nek okát, és tzélját keresi,mindenekből hasznos 
tanúságokat szeret következtetni magára , és az 
egész emberi nemzetre , és tsupán a’kor érdemli 
meg az igaz megkülönbböztetésl.Némellykor ha
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az ember figyelmetesebben vizsgálná a’ mik 
körülötte történnek, nagy kintsekkel öszve 
nem hasonlítható felfedezéseket tehetne. így 
Newton eggy almának leeséséből a’ mozgás
nak rendszerét gyanította , és azt megállapí
totta. Kolumbus Kristóf figyelmetesség által 
a’ tengerekről jövő nyugoti szélre, ösméretlen 
világnak léteiét hitte el. Az oktalan állatok 
is sok hasznos dolgokra tanították az embe
reket p. o. a’ vad ketskéktől a’ kávébabnak 
használását, a’ fetskéktől tanulták a* godirtz 
fűnek a’ rossz szemekre alkalmatos voltát, 
melly madár ezen fűnemet fészkébe viszi, és 
a’zal fiataljainak rossz, vagy éppen vak sze- 
meit dörzsöli, és meggyógyítja. A’ kömény
nek erejére is hasonló betegségben kigyók 
vezérlettek. Az Egyiptomi Ibis madár , melly 
gólyáinkhoz hasonlít, tanította a’ klisztértjez 
sok vizet azért iszik , hogy magát a'zal által 
hajtassa, és megterhelt gyomrát kiüríUse. 
Szintén az érvágási gondolatra is, Pliniusnak 
bizonyítása szerint, legelőször a tengeri ló 
Által jutott az ember. A’ tengeri ló hegyes 
nád által először a’ lába eréből vért ereszt, 
azután azt a’ sárba hempergés által szokta meg? 
állítani.

Az (isíai Tevékről.
A’ tevék Asiában különbféle fajúak , és 

nagy számmal vágynak, A’ Királyok és Chánok 
több fogatokat tartanak. Eggy fogat hét te
véből áll. Használni szokták részint a’ köve
teknek bevezetésekre, a’ midőn egészen veres



selyemmel béboríttatnak , tsengetyüket és 
egyéb ékességeket nyakokra felaggatva, ’s 
melyjökön lefüggve, aranyos nyergeket ha
tokra téve, és feltzifrázva, részint posták gya
nánt a’ háborúkban, vagy ha szaladásra kerül 
a’ dolog, ezeknek segítségével bútyoraikat 
reájok rakván könnyű móddal elillantanak ; 
a’ melly szolgák azoknak első részén ülnek , 
magokat hozzajok kötik , hogy a’ rázás miatt 
le ne essenek.

Ezen állatok , midőn futásban vágynak , 
nyakokat merően magasra tartják, orrok lyu
kaikat gömbölyűén kifeszítik. Illy állapotban 
azokat senki meg nem tarthatja, a’ hosszas 
Utazásra azokban a’ tartományokban igen al
kalmatosak : mert azon felül, hogy éhséget 
és szomjúságot egyenlően kiállnak, nagy ter
heket elbírnak; eggy személy két és több 
tevét is kormányozhat, mert azokat széki
ben egymáshoz köti, eggyikre reáűl és to
vább megy. A’ ki nem akar maga útaz- 
n i, adhatja magát karavánokhoz , vagy is 
utazó társaságokhoz , a’ minőek minden üdő- 
ben százanként is az országban ide ’s tova 
mennek, és azokkal bátorságban útazhat. Va
gyon a’ tevéknek mindennap bizonyos menet- 
határjok, a’ra nézve minden 6, 8, és tíz 
mértföldek után találnak némelly szállásokra, 
vagy falukra , vagy az útazók számára készült 
udvarokra. Némeílvekben minden szükséges 
takarmányra; másokban semmire , tsupan 
állásokra találnak. Minthogy tehát már az uta
zók tudják a’helyeket; a’ hol azt nem lelnek, 
magokkal hazúlról visznek.
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Eggy eggy leve igen alávaló takarmányon 

eltengődik. Megeszi a’ bogátskórót, tsanalat és 
egyéb gyomot. A’ bogátskóron megesik, hogy 
néha bizonyos tsiga neme találtatik. Ez ha or
ron a’ tevét megszórja, el kell nékie veszni, 
azért mikor türhetetlenségre fakadnak a’ velek 
bánók, azon tsigával átkozzák őket. Más kü
lönbben összevegyítenek pelyvát és árpa lisz
tet, ezekből kemény tésztát tsinálnak, mint 
valami hosszú kenyereket, három fontosokat, 
és azokat a’ torkokba nyomják. Néha a’ba 
gyapotfa magot is vegyítenek, mellyek a’ 
borsó nagyságúak , és édesek , mint a’ 
mogyoró; e' mellett az étel mellett két, és 
több napokig is kiállják a’ szomjúságot.

Békével hordják a’ terheket. Ha tsak eggy 
vékony bototskával kevéssé megérintik a’ tér- 
dók kalátsát, vagy ha szájjal jelt adnak is ne- 
kiek, térdre ereszkednek, úgy , hogy a’ hasok 
a’ földet éri, és magokkal bánni engednek. 
Sebesebbek pedig a’ futásra, ha vagy valami 
kedves éneket, vagy bájos hangot hallanak , 
azért a’ Persák némellyeknek két tsengetyüt 
a’ lábok szárára, és egg} harangot a’nyakok
ra kötnek, magokkal pedig mikor a’ pusztá
ban útaznak dobokat visznek. Mind ezek ál
tal a’ kik valamelly karavánhoz jutni akarná
nak is jelt vesznek. Tsudálni lehet a’ tevékben, 
hogy igen alkalmatos emlékezettel bírnak, és 
a’ bosszúállásra is nagyon hajlandók, Ha azok
kal valaki embertelenül bánt vagy őket mér
téken feljül megverte, még esztendő múlva 
sem felejtik e l , hanem eszökben hordozván 
a’ hol alkalmatosságra találnak , ott kipótol-



jak, azért is az engesztelhetetlen embert a’ 
Persákteve mérgűnek hívják. Használ tejével, 
és drága szőrével. Az amerikai tevék mind 
termetekre kissebbek, mind szőrökre nézve 
puhábbak és alábbvalók.

Mérges nyilak.
Arisztotelesnek , Pliniusnak, és másoknak 

bizonyítása szerint a’ Scythák és Parthusok nyi
laiknak mérge embervérből, és vipera ge- 
nyetségből állott, a’ mit így készítettek: da
ta 1 viperákat fogtak, azokat eggynehány napo
kig rothasztották, a’kor embervért öntöttek 
reá, jól bézárták és trágyába temették. A’melly 
víz a’nak tetejére magát feladta, a’ volt a’ 
Scytha és Parthus méreg,olly erősségíí, hogy 
ha a’ bémártott tőr tsak legkissebb karlzolást 
ejtett is a’ testen, nagy kínok között elkel let t 
veszni általa.

Kőris fa.
Az orvosok szerentsésen használják a’ 

körisfát a’ mérges kígyóknak harapása ellen. 
Ezzel a’ fával a’ kígyók olly természeti ellen
kezésben vágynak, hogy a’nak árnyékától is 
messze távoznak. Plinius is a’ maga Históriá
jának 16. k. 13. r. mondja, hogy ha körisfa 
levelekből és tűzből valaki kört tsiriálna, a 
kígyót pedig a’nak közepébe vetné , az inkább 
a’ tűznek megy , mint a’ természetétől kiáll- 
hatatlan körisfán által akarna megszabadulni.

» Kalap motsok füstje.
(Közlés végett beküldött.)

Tudják ugyan a’ mezei emberek többnyire 
mind, hogy a’ kalapról levakart motsok égő
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pipába, vagy szén tűzre tétetve, füstje által 
olly ellenkező érzést okoz a’ szarvas marhák
ban , hogy azok az e’féle bűztől anyira fut
nak , a’ mennyire tsak erejek, vagy az elejék
be hányt akadályok engedik. Hajdanában, nagy 
vissza élést tsínáltak a’ javosokkal =kuruzsolúk 
— eggyet értő pásztorok ezen tapasztalással ; 
mert a’ kártól remegő köznépet a’nyira húzták 
a’ színlett orvoslásért, a’ mennyire tsak akarták. 
Tapasztalásból teszem közönségessé, hogy a’ 
hol talám még ma is megfutna a’ marha, (mert 
így nevezik az e’féle nyavalyát) szemesen vis- 
gállja meg az Elöljáróság, hogy nem e’féle 
kalap ’s más molsok füstje okozta é ?

P. B.

H aj növesztő,
A’ melly fehér személy hosszú hajat 

szeretne, tsinályjon mályva gyökérből lúgot, 
és a’nak levével mossa fejét, haját is gyakran 
lotsolyja, mind sűrű szálakat növeszt, mind 
hosszúakat.

R e j t e t t  s z ó .
Az egész eggy legöregebb 

Ősi apádnak neve ;
Fő nélkül legrengetegebb 

Erdőt lakja, nem teve:
Mert ha e’ szót vissza felé 

Mondod , olly Mező város,
Hol a’ legjobb venyige lé

Terem , ’s van sok boráros.
Jegyze t :  A’ 21-dik számbeli Rejtett szó: Szikra.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A' Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.} 

1832. 23. Szám. Mart. 21-kén.

Örvendező Versek,
m ellyelet Ngos R e v i s n y e i R e v i c z k y  Imre úr 
ó  N ga  tisz te le tére , m időn Ö Császári K i-  
rá ly i Felsége á lta l T , N . Pest Várm egye Ren
des Fő Ügyészi H iva ta lábó l a* Mgos K irá ly i 
Táblához Tábla Bírónak hegyelmessen kinevez
te te tt Ifjabb  H alász Im r e , T ei. N s  P est V ár-  

megye JEslüttje készíte tt.
B eviczky eleid’ méltó unokája!

Kik benned hajdani Nagyságokban élnek, 
Hazánk eggyik Dísze Igazak’ példája,

Kibe nemes szívet mindenek szemlélnek. 
Hát fáradozásid megérték végtére

A’ nem tsüggedező munkák közepében,
A’ mi a’ valódi érdemeknek bére ,

A’ mit minden igaz óhajtott lelkében,
’S a’ díszes jutalom erkoltsid követé.

Mint babér a’ bajnok szerentsés homlokát 
Mellyekkel hős neved magát díszelteté

Az elhunyt őseknek követvén nyomdokát;
- Bár a’ Te jóságod magával be érte 

’S dolgaiban lelte öröm érzéseit 
Mindenkor ’s tettit nem jutalomhoz mérte, 

Az igaz magyar vér hevítvén ereit;
’S elégnek tartotta Nagy Fő-Ispányjának 

J ó ’s e fn  e k , Országunk’ leghívebb Nádora 
Első Félesztendő. 23



Bölts kormány ja alatt élni Hazájának
Ki alatt Megyénknek díszük arany-kora; 

Kinek a’ Magyar Nép dobogó szívében 
Mint a’ tiszta arany az üdők folytában 

Halhatatlan Neve  fénylik Emlékében 
’S elfelejthetellen lészen a’ Hazában;

Míg Árpád nemzete virágzik magában 
A’ mai ’s hajdani tündöklő hírében 

A’ késő századok’ később világában
’S a’ keresztes halom látszik Czímerében 

Elégnek tartotta,-—-midőn Hazánk’ Atyja 
Európa’ Fényje Felséges FERENTZünk, 

Ki az érdemeket meg jutalmaztattja,
Legkedveseb fej ünk,gyámolunk,mindenünk, 

Ki a’ jók védelme, kinek thrónusában 
A’ több fejedelmi erköltsök körében 

Ragyog az igazság tiszta bíborában
Mint gyémánt a’ több szép kövek’ közepében , 

Tekintetbe vévén Te benned azokat 
Szüntelen a’ terhek’ elviselésében 

A’ fáradhatatlan hív szolgálatokat 
Soha nem tántorgó lelked’ erejében, 

Mellyeket Megyénknek viseltél díszére 
Közöttünk igazán , ’s hűséggel sokáig 

Az igaz ügyeknek igaz védelmére,
A’ köz helybenhagyás legfőbb határáig, 

Míg vinne kegyelme nagyobb Méltóságra , .
A’ mellyel a’ jókat szüntelen tetézi: 

Felemelt Királyi Tábla-Bíróságra
Ki mindenben tsak az érdemeket nézi; 

Hogy a’ Te igazság szerető lelkedet
Melly Pest Ygyének volt eggyik szemfényje, 

A’ Fő ítélő szék is tudja, ’s szívedet
Légyen a’Hazának így nagyobb reményjej
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Mint ditső Testvéred az ő tinónusánál

A’ Magyar Nemzetnek született Nagy Fia 
Élj nemed diszére Te eggy főbb Táblánál.

A’dig is , míg másutt szemlélhet Hunnia , 
’S hadd lássa mindenki: az igaz nemesi 

Feltételeiben állhatatos deli 
Erényt, a’ jutalom nyomban felkeresi 

’S az érdem póltzára egyedül ömeli.
Oh! ditsoséges Fő! óh Haza Állása 

Oh! embert szerető kegyes Fejedelem! 
Melly példás közöttünk kegyelmid’ adása;

Képzelettel alig győzi az értelem 
Felséges Királyunk! — hogy Ötét ömeléd 

A’ munkás bolts’ igaz testvérét, és fiát, 
Kegyelmed példáit a’zal is neveléd;

’S örömmel tőltél el minden Hazánkfiát, 
Várhatja Te tőled minden jó jutalmát.

Oh igazak Atyja! gonoszok félelme 
Kinek a’ kegyelem szebbíli hatalmát 

Áldások kútfeje Nemzetünk’ szerelme ! 
Nyújtsa sok miliők’ javára éltedet 

Birodalmaidnak eggyetlen eggy Feje 
Hazánk jó Istene, ’s drága személyedet 

Tartsa-meg ’s légyen meg Atlási ereje.
Oh! a’ ki már negyven esztendők folytában 

Rettentő háborúk’ gyakor közepében 
Fenn tartod Honnunkat ős alkotmányjában, 

Ah! ki ne áldana Tégedet szívében,
Te pedig kit az Ö kegyelmi tetéznek 

Ki érdemesítéd azokra magadat,
Kire sok ezerek öröm szemmel néznek

Hogy meg nyerted igen méltó jutalmadat, 
R e v i c z k y !  haladjál pályád új útjain 

Hol minden lépésen világok nyíljanak
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Mint a’ röpülő sas kipihent szárnyain 

És szomorú napok Rád ne boruljanak ;
'S erezzed, hogy boldog Honnunkban igazán 

Hol Nemzetiségünk mindjárt elő kerül,. 
Melly jókat bötsült Fő tart Kormányt a’ Hazán 

S alatta a’ Magyar rósa kora derülj 
Élj soká a’ köz jó boldogítására

’S böl-tsesság, hit, jóság kisérjen Tégedet 
Híres Famíliád ditső példájára ,

’S századok századi tartsák fel híredet.

Szép müvek*
„Waltzerek, mellyek Pesten a’ Jurátusok 
első Báljában játszattak. Pianofortéra alkal
maztatva , ’s barátjainak ajánlva kiadta H ra
ni  lövi  eh Xav. Ferentz. Találtatik Pesten 
Miller Szépmüvek kereskedésében, az árrok 

45 kr. pengő pénzben.“
Ha nem kezeskednék is ezen Daraboknak 

jelességekről az a’ köz megelégedés, melly 
a’ nevezett bált az irigység előtt is bélyegezte, 
merészelnénk ezeket a’ Muzsika barátjainak 
ajánlani. Szebbé teszi a’ Kiadást a’ tzímlapra 
nyomtatott Rajzolatja a’ pesti redout új épü
letének, melly a’ hídvégén ömelkedett, és 
minden Budáról érkezőt, kielégíttő szemlélettel 
tőit bé.— Ugyan tsak M i l l e r  úr kereske
désében találtatik eggy Algíri névvel különb- 
böztetett új frantzia Galopp is Fortepiánóra, 
Mi c hé uz  György úrtól j e’nek ára 18 kr. 
ezüst pénzben. Ezt is mind külső tsinossága, 
mind belső tulajdona ajánlják a’ Muzsika ked- 
vellőinek.
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Frantzia utazók.
Jacquemont f. e. Febr. utolján Kashe- 

mirből küldött Parisba levelet; a’ hova ő , a’ 
Tatárság éjszaki részeiből tért vissza terhes 
utazásai után. Útjában megbetegedett, ’s a’ 
szeszes italok nem léte miatt olly igen elgyen- 
gíté gyomrát, hogy tsak nehezen jöhete ma
gához. Visszatértekor Kashemirben lázadás 
támadt; de szerentséjéré, — a’ város nagyobb 
része feldúlásának közepette — sértetlen ma
radi azon épület, mellybe őtet Rundsit Singh , 
Lahore Maharadja útasítá. Ataljában ez neki 
minden veszedelmek közt védlő angyala , ’s 
vele levelezvén,Európa Aristotelesének szokta 
nevezni. Jacquemont őtet értelmes, tudni 
vágyó, ’s ollyan férjfiúnak írja , kivel még 
az Angolyoknak sok bajok lehet Úgy látszik, 
fő tzélja Kandahar meghódítása ; serege fran- 
tzia tisztek által van alkotva, ’s különösön 
lovas pattantyússága igen jó lábon áll. Omost 
a’ napkelet politikájának középpontja, mivel 
tartományján mennek keresztül azon utak, 
mellyeken az Orosz Indiára üthetne. — Jac
quemont Kashemirből Lahorén által az In
dusra megy, és ezen le , Guzzuratba , innen 
Bombáiba, majd a’ Persa öböjbe evezik. Ka- 
shemir völgyéről azt írja , hogy az ottani 
lakosokat az Afghanok és Sikhek —Seikek 
nagy nyomorúságra juttatták.

Van még itt eggy Douville nevű Frantzia 
útas , a’ ki , hogy Kongóban volt, a rol semmi 
kéltség sintsen. Ez Afrika belsejében tett úta-



zásait szándékozik most közre botsátani. Tudni 
való , bogy a’ rabszolgákkal kereskedő Por- 
tugallok megbízottjaikat Afrika belsejébe kül
dik rabszolgákat vásárolni; ’s még is mind ez 
ideig nem sokat aggódtak azon, hogy Afrika 
belsejéről ösméreteket a’ világgal közlenék. 
Nagy szolgálatot tesz e’nél fogva Douville úr 
mind a’ földleírásra, mind a’ statist/kára néz
ve , midőn illy , még e’dig ösméretlen tarto
mányokról szerzett ösméreteit Európával, ’s 
így a’ világ más részeivel is tudatni kívánja.

Ártatlan rab.
Az emberi lélek ösmértetése végett Gróf 

Ska rb  e k Fridrich, nem régiben ezt tétette 
be a’ Varsói Újságba; Midőn 1829-dik eszt.ben 
a’ tömlötzöket visgáilám, a’ több rabok kö
zött eggy tizennégy esztendős fiút találtam. 
Nehéz vasakat hordozott, öltözet je szennyes 
szürke ; ’s gyújtogatásért vala örökös rabságra 
kárhoztatva, már illy fiatal korában. Szána
kozás és szomorúság fogta el érzéseimet ezen 
fiatal embernek meglátásakor; által vitettem 
őtet a’ Varsói fenyíttő ’s javíttó Intézet Osko- 
lájá ba, melly éppen az illy szerentsétlen ifjak 
számára van felállítva: itt az én védettem a’ 
maga szorgalmatossága, engedelmessége és jó- 
magaviselete által, mindeneknek magára vonta 
figyelmeket; de teljes bizodalmát senki sem 
tudta megnyerni, ámbár kitetszett belőle, hogy 
szívét, valamelly különös titok martzangolja. 
Félesztendőt töltvén az Oskolában; magam 
elejébe állítatám , ’s különös kegyességgeí.ún- 
szolám, hogy födözze fel előttem,'mitsoda
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ok vihette ötét olly tselekedetre , hogy 
azért teljes életét fogságban töltse el. Vég
re tsak ugyan engedett a’ szép szónak ’s 
azt nyilatkoztató ki, hogy ő ártatlan légyen, 
és tsak anyja irántvaló engedelmessége vette 
a’r a , hogy a’nak bátyja bűnét elválolja: most 
ő azért szenved; de fogadása ’s az anyja iránt 
való tisztelet, zárva tartották mind e’koráig 
az ajakait. Hozzá szokva már az illy ártat
lanságot követelő mentségekhez, végére akar
tam járni, hogy vallyon ez a’ fiúis nem tsalé 
meg? Lépéseket tettem az iránt, hogy ezen 
fiatal embernek pőre újra visgálat alá vétet- 
tessék, ’s minthogy két esztendeig semmit sem 
hallottam róla, kezdettem hinni, hogy a’ fiú 
engem megtsalt, és az ő érdemlett bünteté
sének következésében, mostvalamellyik töm- 
lötzben tartatik. Imé azonban most eggyne- 
hány nap előtt hozzám jő eggy fiatal ember, 
hivatalos írást nyújt kezembe ’s lábaimnál 
térdre omlik — ez éppen a’ feljebb érintett 
fogoly, a’ magával hozott Iromány pedig bi
zonysága a’nak, hogy ő a’ Plocki és Augusto- 
vói fenyíttő törvényszékek által ártatlannak 
nyilatkoztatott azon vád alól, melly miatt 
előbb örökös rabságra vala kárhoztatva. O kü
lönbben eggyszerű paraszt, foglalatosságára 
nézve pedig juhász.

Hajdani Óriások.
Noha mind Plinius, mind más írokban 

sokszori panaszokra találhatni az emberi faj
nak , életnek, és erőnek hanyatlásáról , még
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is való maradhat az is , hogy régenten Óriások, 
vagy is igen nagy termetű emberek találkoz
tak. Sz. Ágoston Lib. 15-to de Civ. Dei írja, 
liogy eggy folyó vízben bizonyos Óriásnak fo
gára találtak, a’ mellyből száz fog a’ mieink
hez hasonló nagyságú, kitelt volna. Palantes- 
ről is tsuda dolgot írnak, a’ ki Aeneasnak se
gítő társa volt Turnus, Rutulusok királyja 
ellen , ’s ott a’ hol Róma most ál l , eltemet- 
tetett. Solinus mondja, hogy mikor K. U. sz. u. 
800 eszt.vel némelly épületeket akartak ott 
felállíttani, véletlenül mumiás testére talál
tak, a’ hol ő eggy égő méttsel volt eltemetve, 
és mikor felállíttatott, eggy fővel meghaladta 
a’ város falait. Ajaxtól és Agamemnonról , 
hogy 8 könyöknyi magosságúak voltak , sok 
írókban fel lehet találni. A’ honnan kitett- 
szik, hogy a’ vízözön előtti Óriásokon kívül , 
más nagy testű emberek az után is voltak, 
a’ kikhez képest aJ mostaniak tsak törpék 
lehetnek.

R e j t e t t  t z ó .

Első három tsak három pár,,
A’ négy végső húzottan ,

Ha vége, nints holttá tészen 
Minden embert legottan.

Az egészet Isten birja,
Tőle többek is nyerték,

De hogy rosszul ne éljenek 
-Véle, törvényre vették.

K. A.
J e g y z e t :  A’ 22-dik számbeli Rejtett szó: Adám>
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 24. Szám. Mart* 24-kétt.

Némapi Tisztelet*
Fó~Tiszt. N ém ethy Jósé/ Úr nak az E gri É r  seit 
Szenteggyház T isz t. Kanonokjának , a* Jász* 
Berényi K erület Al-Esperestjenek és Oskolák 
Fö Igazga tó jának , Szabad Já sz-Á ro k  szállás 
Városa T e lk i P ásztorának, nyú jtja  P ászty  Baf*  

f a e l  i Árokszállási leány növendékek Tanítója%

Téged, bár magosán fényes erényidért, 
Tisztelnek sokak, a’ kik neved ösmerikí 
Tisztes homlokodat díjkoszorú nagyobb 

Nem környékezi Németjiy!

Mint Önn érdemidé, melly egyedül igaz 
Méltóságot ád a* bíbori dísznek is,
\S hogy a Bölts hiú fényt nem les erényiért í 

Hánynak példa gyanánt lehetsz?

Ügy állsz életed ősz alkonya kezdetén ,
Mint a’ drága gyümÖlts terhe alatt hajúit 
SzŐllotő, vagy arany színbe vegyült kalász 

A ’ dús nyár hevenyo korán.

Tudhatnál kitűnő tetteket is ditső 
Pályád éveiből mondani többeket,
Mellyek nintsenek úgy rejtve világ e lő tt, 

Hogy fényt rád ne derítsenek.
Első F éleszt endő. 24
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Tündöklő nevedet üsmeri bölts Patak 
Athénája is ott, hol koszorús fejek 
S Tudósok köziben , még ifijú nyomos

Lélekkel, mi lehetsz ? mutatód. 1
Nints a’ megjelesűlt férfiak élete 
Rendében köze, mint nagyra ömelkedett 
Érdemnek : noha sok nagy nevek alszanak 

Köz sírban feledékenyül.
Mennj bátran nemes Ősz pályafutásodon,
Ott fenn a’ magos ég’tsillagi köztt örök,
JS méltóbb jutalom pásztori húzomos 

Fáradságaidért óhajt.
Még is míg kegyesen kedvez az ég bötsös 
Éltednek , szerető népeid’ Aarona!
Légy áldott! Nevedet semmi kor és üdő 

Szívünkből ki nem írtja.

Szép művek.
„Zrínyi Miklós hős halála Szigethvárnál, Sept. 
8-dikán 1566. — V. Ferdinánd Magyar Ország 
Királyja ’s Austria Korona Örököse Apostoli 
Felségének legmélyebb tisztelettel ajánlva, 

Tomola Ferdinánd által.“
Minden Nemzetnek vágynak hőssei, de 

több talám eggynek sints, mint a’ Magyarnak; 
mert mi Századok lefolyta alatt valónk a’ ke* 
let felől Kereszténységre törekedő ellenségnek 
kitétettetve: ’s még is, talám eggy Nemzet 
sints, melly előtt kevesebb jelei állanának e’ 
hősi tetteknek, mint ugyan a’ Magyar. Nem 
érzéketlenség, nem háládatlanság ez azonban, 
hanem a’ pusztított háborúknak siralmas ko-



vétkezése. A} békesség gyümölUeit szedni, 
F e r e n t z  Századjának vala fenn tartva. 
T o m o 1 a úr a’ nevezett ábrázolattal, melly
nek hossza 2 7 , magossága $0 hüvelyknyi, olly 
szerentsés kezdetet tesz, mellynek állandó 
folytatását tsak a’ legdühösebb ellenség nem 
óhajtja. Ezen rajzolatról már hirdetve vagyon, 
hogy azon időpont vagyon választva, melly- 
ben Z ri ny i , tsekély számú híveivel a5lángba 
borúit vár kapuján kirohanván, a’ holtak es 
sebesültek felett minteggy 100 lépésnyire ha
ladván, másodszor és harmadszor találtatva 
eggy Jantsár lövése által, haldokolva dűl a 
mellette megsebesített bajnok Kapitány Pop
ra  t ovi ts Farkas karjai közé, a’ ki meg 
ereiben maradt tehetségét öszve szedi, hogy 
az elesett hőst, tovább vigye. A’ deli hős 
j  u r an i t s ,  ngyan azon pillantatban veszi által 
a’ haldokló Fővezér kezéből a’ fő zászlót, és 
A l a p i  Gáspár tör kedves bajnok tarsanak sege
delmet nyújtani. A’ dühösködő lángok , es hogy 
a’ tsekély számú hős tsapat ellen minthajtja bu- 
zogányjával az eggyik szélén álló török basa 
aJ bérért ’s fenyítték felesből harcolókat, 
piind eredeti szemléletek ; de eredetiek e ben 
még a’ mellesleg állított rajzolatok is. így az 
a’ török, mellynek, a’ balsarok meljében let 
íordúlva, meljébe döfi dolmányosunk a kai - 
já t , egyéb már tehetségében nem lévén e ne 
haját egész marokra szorítja ; a más sal° ,aIJ 
eggy haldokló hősünk az őtet ölön egyébbel 
bosszút nem állhatván, azt torkon ragadja, s 
minteggy láttunkra fojta meg, a nak ki u -  
jedt véres szemei tsaknem élőnkbe gördülve le.
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Miért nints nemzeti Játékszínünk
Nem a* néma —• akár pompás mindeggy 

*— falak nem léte miatt nem volt a’ Nemzet
nek e’dig is Játékszíne, hanem, hogy ezen 
Intézet ki nem fizeti magát: m ert, adja tsak 
bé a’ várt hasznot, majd meglátja minden, 
hogy még vetélkedni is fognak az építtetni 
akarók az elsőségért; de a’ mai környűlállások 
között adjuk által néző helynek a’ római Cir- 
cust, ha a’ban a’beszéllő személyeken kívül 
más jelen nem lészen, lessz é Játékszínünk ? 
Én azt mondom, hogy nem.

Előadók és Szemlélők teszik a’ban az 
egésszet. Előadókról kell tehát legelőször is 
gondoskodnunk, Ezeknek , miilyeneknek kel- 
lenék lenniek,mind ezen levelekben adtuk már, 
mind mások sokan adták ’s adják: mi most 
tsak azt tesszük még a’ mondottakhoz, hogy; 

a.) Állandó jó élet módjáról; 
bt) Polgári társaságbeli bötsültetéséről 

kell bizonyossá tenni minden játszó tagot, 
Minthogy megszokott dolog Hazánkban 

a’ Külföldet, nevezetesen Angliát venni pél
dának, én is teljes bizodalommal kérem Ol
vasóimat , hogy kísérjenek oda figyelmekkel, 
Angliába a’ színjátszói rang, eggy a’ legtisz
tességesebbek közűi, úgyhogy, tsak a’ színjátszó 
tehetsége feleljen meg a’ rendeltetésnek, ő 
minden polgári bötsiijetre számot tarthat, 
G a r r i c k  és F o o t e ,  nemtsak az Ország 
Nagyjainak voltak szoros társaságokban, ha
nem a’ kir, Udvarba is bemenetelek volt; es 
a’ St, Jatnesi palotában szint’ qllyan figúvát
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tsináltak, mint akármelly más oda Irtózandó 
személyek. Midőn G a r r i c k  meghalt, az Ő 
temetési pompája eggy volt Londonban a’ 
legfényesebbek közűi. A’ brittani Lordok nem- 
tsak kísérői, hanem koporsó tzafrangjainak 
vivői voltak. — De talám tsak nemeily kön
nyelmű ifjak voltak azok ? Koránt sem; egy- 
gyike volt azoknak Lord C a m d e n ,  a’ ki az 
Ország Kantzelláriusságát az előtt nem sokkal 
viselte; ezen tettéért pedig közditsérettel te* 
téztetett.

A’ mi a’ néző részt illeti, azt tsak a’ la
kosok száma szaporíthatja a’nyira , a’ mennyit 
a’ nézőhely tágossága enged. Ha fővárosaink
ban sok Magyar lessz , sok lessz Játékszínünk
ben a’ szemlélő is; de míg az első nints, ho
gyan szerezzük meg az utolsót ?

Paris és át aljában Frantzia Ország\
A’ Journal du Havre nevezetes tzikkelyt 

közöl Párisról és a’ többi frantzia megyékről; 
melly mindazoknak, a’kik Frantzia Országot 
az európai művelődés középpontjának nézik, 
tanúságul lehet. Mi Frantziák , így szóll a’ 
nevezett Journál, -— önszeretünkből azt hisz- 
sziik, hogy Frantzia Ország a’ pallérozodás 
királynéja, ’s az idegenek, kik tsak Párist 
látták, osztoznak velünk ezen hízelkedő véle
ményben. De ha a’ külföld fia keresztül utazza 
szegényebb megyéinket, múlat tartományi vá
rosinkban, ’s azután jő Párisba, könnyen meg
győzeik a’ felől, hogy tsak Páris tarthat számot 
a’ művelődés főpontjának neveztetni, midőn a
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többi Frantzia Ország alig érdemes a’ra , hogy 
tsak a’ kevesbbé művelt országok közé is szá- 
moltassék. Yalójában eggy országot sem talál az 
ember Európában, hol a’ főváros és tartomá
nyok közt illy szembetűnő különbbség volna. 
A’művészetek és szép mesterségek, mellye- 
ket a’ művelődés mértékének kell tartanunk, 
a’ megyékben nem igen virágoznak; úgy hogy 
ha valamelly fontos machinát, nehéz munkát, 
vagy valamelly nevezetes emlékírást akar ké
szíttetni a’ lakos; eggyik szintén úgy mint a* 
másik miatt, Párisba kell neki utazni, ha mind
járt 200 mfnyire esik is az tőle. Ha valamelly 
derék portrait akar a’Frantzia vétetni le, vagy 
drága óráját igazíttatni szeretné; tsak Paris 
a’nak a’ helye, mert a* megyékben tsak kö
zönséges művészeket ’s tárgyakat lehet találni. 
A’ tartományoknak ezen mély állása a’nyira 
szembetűnő, hogy ha Paris eggy éjtszaka el- 
sűlyjedne, Frantzia Országban olly nép ma
radna meg, melly a’ Spanyolnál valamivel 
feljebb, a’ többi nemzeteknél pedig, kik 
felett most culturánkkal ditseksziink , ,ei- 
jebb állana. És még is ezt szoktuk mon
dani : elég játékszínek , akadémiák, mu- 
seumok és oskolák vágynak megyéinkben! 
Úgy de mit érnek az akadertiiák tudósok nélkül? 
mit a’ múzeumok nevezetességek, a’ játékszín 
nek élet, ’s az oskolák lélek nélkül ? Bizo
nyára ha az utas nemzetünkről Parisban szer
zett kedvező megfogását elveszteni nem akarja; 
kösse be szemét Páristól mind addig, míg 
ízetlen tartományi városinkon ’s a’ sok rossz 
utakon keresztül a’ frantzia határon tűi uem



halad. Magyar! ne ess kétségbe a’ nemzeti 
műveltségre lörekedés tüzének napjaiban, *s 
ne gyalázd önn magadat!!

Portiigalliának elsőbb századjai.
Nevét ezen ország, mellynek több szá

zadokon keresztül Spanyol országgal ugyan 
azon történetei voltak, a’ Duero torkolatjá
nál lévő Caléi kikötőtől (Porto Cale) vette. 
VI. Alfonz Kásztilia Királyja 1100körűi vejét 
a’ burgundi Gróf Henriket ezen ország örökös 
helytartójává nevezte. E’nek fia Alfonz, a7 ki 
országát az Arabok hódoltatásai által Alem- 
tejóig kiterjeszté , az Uriquei gyozedelem után 
1139. Királynak kiáltatott ki, és ezen mél
tóságban a’ Pápa által megerősíttetett. Hogy 
új országát a’ leoni és kásztili Királyok ellen 
bátorságba helyheztesse, a’ kik e’nek függet
lenségét elösmérninem akarták , a’ra határozó 
magát 1142-ben, hogy a’ római szentszéknek 
alattvalója és adófizetője légyen. A’ miből a* 
következő uralkodókra nézve kemény ellen
ségeskedések származtak a’ Pápákkal, míg vég
re Igaz Dénes 1279—1325 a7 királyi tekinte
tet szerentsésen helyre állította. Ugyan ez 
mozdította elő a’ földművelést és kereskedést. 
Universitást is alkotott Lizbonában 1290, 
melly 1308 Coimbrába tétetett által.

Némelly találmányi jegyzéseit.
Az angoly és frantzia nemzetne! neveke- 

dett magasra először Európában a pompazás 
a* házi eszközökre ú g y , mint a ruházatra és
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gazdag asztal adásokra nézve. XIV. L a j o s  
idejétül bejöttek az eggy korban szerfelett 
hosszú vendég hajak; a’ hajpor ugyan ezen idő* 
bűl való, ’s először az udvari dámák használ* 
ták. Három szegletű kalapok kevéssel 1700 
előtt, a’ három hegyüek a’ 18-dik százban 
jöttek szokásba. A* katonákon kívül először 
a5 tanulók hordtak kardot; farabrabrontsokat 
a’ spanyol asszonyoknál lehet elsőknél találni. 
Kávéházak állíttattak először I. Soliman alatt 
Konstantinápolyban; 1669-tőJ Párisban* ugyan 
itt állította fel az első játékszínt Corneille 
Péter 1625-ben. — A’ dohány és thea ösme* 
retesek 1650 óta; ugyan e’kor veszi eredetét 
a’ frantzia kertészség. A’ krumplit Erzsébet 
angoly Királyné alatt Drake Ferentz hozta be 
Amerikából Európába.

A z olajfa és a nád.
Ditsekedni kezdett eggy nap az olajfa 

merő tartós és állandó voltával, pirongatá 
ellenben a’ nádat, mellya’leggyengébb szellő 
által is ide ’s tova hajtogatta tik. A’ nád hal* 
gatott. Eljőve a’ szélvész ’s a’ makats olajfát 
gyökerestül kiszaggatá, a’ hajlékony nád pedig 
sér the tétlenül marada.

R e j t e t t  szó.
Három tag, az első szükséges tsordába, 
Második illik a’ szép leány szájába, 
Harmadik ha kövér, urak hintájába.
Az egész ú r , szegény ’s mindenek házába*

N. M.
J e g y z e t :  A’ 23-dik számbeli Rejtett szó: Hatalom.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A* Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 25. Szám. Mart. 28-kán.

Tudományos dolgok.
„Világ Történetei. Kiadattak Lassú István a’ 
Nagy Mélt. Magyar Kir. Udv. Kamara Rege- 
slralurájának Kantzellistája , 's T. Ns Torna 
Vgye Táblabirája által. I Kötet. Budán nyoiat. 

a’ M. Kir. Universitas Betűivel 1832.“
Ámbár légyenek kezdetek téve a* tudó* 

mányok ezen nagy ágának nemzeti nyelven 
leendő közlésére; a’ szorgalmatos dolgozásai
ról bizonyosan minden Olvasónk előtt ösmé- 
retes Szerző úr még sem kis hijány pótolásá
ba kezdett: úgy látszik ugyan is mintha a’ 
többek között Gutry és Gray nem létét kívánná 
a’ Nemzettel érezhetetlenné tenni; melly nagy 
szándékhoz mi az Érdemesnek jó kedvet, ál
landó egésséget, és a’ Nemzetnek méltó ked
vezését teljes szívünkből óhajtunk. Ajánlja 
ötét e’re nyelvének ősi tisztasága , ajánlja köny
vének a’ lehetősségig ótsósága — 324 lap, szép 
fehér papiroson olvasható 's még is tömött 
nyomtatás, és az eggyiittéltek ’s nevezetességek 
táblája az első időkor első szakaszához, három 
ezüst Húszasért valóban a’nyi, minél otsobban 
adni könyvet, szinte lehetetlen. Eggy eggy 
árkus nem kél eggy ezüst garason. — Ajánlja 
végre könyvének belső bötse, mellyet ímígy 
terjeszt elő a’nak foglalatja : Bevezetés először 
közönségesen a’ históriába, majd különösen a 
világ históriájába. Itt a’nak tárgyai, tzelja es 
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haszna előadásának múdjö ’s elosztása. Kezdő
dik a’nakutánna maga a’ Munka, mellybenaz 
első (időszakasz Adámtól Cyrusig. E’bön az 
özönvíz előtti idő , özönvíz utánni idő. ’Sidók, 
Egyiptom, Babilónia Assiria ’s Média, Syria 
’s Fenilzia,Kis Asia, Görögök, Olasz Ország, 
Karthago, .Aethiopia, Celták, Scythák, In* 
dia, China rendben említtetnek. Ezeket kö
vetik a’ Népek polgáriállapotja ^alkotmányai; 
majd a’ népek törvényei, kereskedés, vallásod, 
Mesterségekés tudományok. — Ezek szerént 
szembetűnő, hogy á’ szorgalmatos Szerző úr* 
nák figyelme előtt semmi sem maradt rejtve. 
Neveli belső bötsét munkájának az ő mindenre 
szabadon terjeszkedő lelke) így midőn az 
egyiptomi bőltsességről beszéli, á%t mondja^ 
hogy az a’ középszerűségen feljül nem hágott, 
mellynek feggyik okát a’ népnek hizonyos ren
dekre (indiai nyelven kasztokra) osztásában 
találja, a’ 106 lapön: majd a’ népek polgári 
állapotjára általmenve a’225-diken, mégsem 
tagadja meg a’ népeknek illy bizonyos ren
dekre lett osztásából következett hasznot, mert 
úgymond, eggyik a’ másikat korlátok között 
tartotta. Illy tökéletességek mellett nem tsuda 
ha a’ munkát Revisnyei Gróf R e v i c z k y  
Adám ú r, a’ Magyar kir. Udvar FŐ Kantzel- 
láriussa ’s a’ t. kegyelmes elfogadására méh- 
tózta tta.

Eggyik barátja a’ nemzeti előmenetelnek, 
W a l l a  szky Pál Conspectus Reip. lit. in 
Hungária nevű munkáját olvasva, a’ban (a’ 
mint írja) pag. 313 ere  találván : „Nequenegli-
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genda sunt instiluta reliqua, qiiae ad remp. 
lilerariam in Ursitte JBudensi provehendam 
comperiuntur.Taliasunt—Hortus botanicus,— 
alter item FJortus oeconomicus“ — azt kívánja 
környűlállásosabban tudni: „valljon miben 
lehetett ezen hortus oeconomicus ál lapot ja ?“ 
Mi egyenes szívvel valljuk meg, hogy róla 
semmit sem tudunk; hanem, hogy a’ mostani 
fii vés kertben állanak eggy rendben az úgy 
nevezett gazdasági palánták, a’ról hitelesen 
tehetünk említtést: hogy egyéb aránt az igaz 
hazafiúság kimutatására nagy tér áll nyitva a 
tehetősök előtt eggy e’ végre alkotandó , és a 
gazdaság oskolájához kaplsolandó e’féle kert
nek (de nagynak kellene e’nek lenni mint p. o. 
a’ Keszthelyi Georgioon) szerzése által azt is 
állítjuk,

Jelesség.
A’ Tudományos Gyűjtemény múlt eszl.dei 

Boldog Asszony Havi Kötelében közlőit Felső 
Magyar Országi Egyesület fenn állása ’s leírása 
felől tett jelentésemnek következésében van 
szerentsém azon szép művészi Társaságnak 
mostani virágzó állapotját , ’s gyakorlási 
műveletjeit a’ Nemes Hazának j figyelmére 
ajánlani.

E’ folyó eszt.nek ugyan tsak első Havában 
kezdette ezen Társaság Abaujban Fájban a’ 
Méltóságos Gróf Fáji Fáy István Ő Nagysága 
igazgatása alatt legelső üléseit, ’s tartotta szo
kás szerént négy napokon , a’ melly idő alatt 
játszattatok eggynehány jelesb ’s újjabb mu
zsikai daraboknak, valamint a’ Szerzőknek,
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úgy a’ fo Játszóknak. (Principal) is neveiket 
bonni nyehreii fel jegyezve illy rendel ki 
mutatom.

1.) Concert Fortepiánóra lágy Cisből 
(moll) Szerzetté Riess. Játszotta Gróf Fáy Ist
ván. 2.) Oberon Varázs Kürtje. Szerzetté Hűm
mel. Játszotta Gróf Fáy István. 3.) Szimfónia 
kemény C hangból (C. dur.) Szerzetté Mozart. 
4.) Vitézi Szimfónia lágy B. hangba Beetho
ventől. 5.) Hősi Szimfónia (Heroica) Beetho
ventől. 6.) Concert Flótára. Szerzetté Lind- 
paintner. Játszotta Steinhübel Ur. 7.) Concert 
Hegedűre. Szerzetté Rode. Játszotta Leeb Ur. 
8.) Concert Kis Bőgőre (Violoncello) Rom- 
bergtől Fő Játszó Borczágha Ur. 9.) Concert 
Oboára Pösingertől. Főjátszó Heerfurth Ur. 
10.) Concert Guittárra Cárullitól. Játszotta 
Zomb Ur. 11.) Nagy Rondú Fagottra. Szer
zetté és Játszotta Beetlach Ur. 12.) Nagy Fanta
sia Concertben az egész Muzsikai Karra. (Or
chestrion.) Szerzetté Zomb Ur. 13.) Mulatta
tok (Divertissement) az egész M. Karra. Szer
zetté Zomb Ur. 14.) Ejj hangzat (Notturno) 
az egész M. Karra. 15.) Kezdő, rész (Ouver
türe) Coriolan) Beethoventől. 16.) Kezdő rész 
(Euryantha) C. M. Wébertől.

Ezeken kívül a’játszásra rendelt idő bőv- 
ségéhez képest a’ mai kor ízlésének esmértető 
jeleit lehellő számos remek hangmű darabok 
ismételtettek. Valamint ama’ halhatatlan em
lékű Mozart és Hayden klasszikos munkái— 
mellyek a’ Nagynak és Pompásnak béjegeit 
örökre magokon viselendik— köz tettszessel 
's egész lelkesedéssel játszattuttak.



Néinelly hangmüdarabok oliv Művészek 
példájául adattak elő , a’ kiknek az előadásban 
tsupán felébredt magas, vagy mély értelmek 
kiöntése, nem pedig ügyességek ’s raüvészsé- 
gek tsiidáltatása volt tzéljok.

A’ kijelelt fő játszók ügyességei különö
sen ki tűntek; kik között említésre méltó 
maga az igazgató Gróf, a’ kinek remek mű
vészi elméje muzsikai ízlése, mellyel szerétéi
ből ’s az életért gyönyörködve gyakorol — 
úgy látszik ezen szép pályán megbatározott 
ei'ányt, ’s abbeli álhatatossága által rendkivü- 
les kört nyert, — melly abbeli nagy előme
netelének tulajdon szíve állapotja kedvezett, 
mint a’ ki élet idejének ezen résziben az alapos 
tanulttsággal össze köttetett ezen szép mester
ség nemében kívánja találni inkább örömeit 
mint a’ hódító hiú mulatságokban. — Éljen 
ezen ifjú Mágnás a’ Nemzet díszére, kinek 
szép lelke már is illy tulajdon ’s szeretetve 
méltó minéműségben nyilatkoztatja ki magát! 
’s a’ ki ezen szép törekedés által nem tsak az élet 
örömeire való ditsőbb útat nyitotta fel, hanem 
a’ hazai tsínosodásnak is e’ részben való ter
jesztésére lövelii jóltévő sugárait. —• Valljon 
nem méltó Hazafi az ollyan, ki jövedelmét 
nem hasztalan fény üzésre vagy puszta önn 
haszonra pazérolja, hanem a’ szép érzés s 
ízlés tudományának lelkes növelésére (egyeli 
szép tettei mellett) e’nek is előmozdítására 
fordítja.

A’ több jelelt mű kedvel lök (Diletant) 
vagy rendes hangász fő játszók lelkűikből is 
erővel ’s kellemmel teljes játszásaik alatt ezen
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magas mesterség egész méltóságában nyilat
kozott ki.

E muzsika! időszak alatt ama* jeles magyar 
Hangművész Lisz János Ur is mint Tag újjahb 
szerzeményeinek lelkes vonásait több muzsika 
szerszámok kíséretével szokott bámulásra ger
jesztő ’s szív emelő ügyességgel hallattatta.

Nevelte ezen időszak örömeit a’ tisztelt 
igazgató Gróf által eggy tiszta tsendes estve 
adatott pompás új készületül Tűzi játék és víg 
nemzeti tántzos mulatság, mellyeket a’ Tagok 
kedv emelésekre jeles tzigány hangász Tár
saság ügyes muzsikája szokott Jelkesbíteni. 
(Közlötte Szathmárból Új Falussy Mihály, 
mint ezen Társaság Tagja.)

Frantzia Ország elsőbb századjai.
Frantzia Országot a’ Rómaiaktól különb-! 

féle német nemzetek ragadozták e l; déli részén 
a’ Loire bal óldalán megtelepedtek a’ West- 
rogothusokj a’ Rhonánál a’ Burgundusok ; a’ 
nyugoti fél szigetet az Angliából ide vándorlóit 
Brittusok ülték be, éjszak felől Belgiomból 
a’ Frankusok német törzsöké költözött ide. 
Középen a’ Seine és Loire között még 
a’ Rómaiak uralkodtak, kik az 5-dik század 
közepe táján Atila alatt Salonig előnyöméit 
Hunnusokat vissza verték. Ezen Rómaiakat pe
dig Chlodoveus, a’ Francusok eggy nemzetsé
gének vezére győzte meg a’ Soissonsi ütközet
ben 486. Ugyan ezen nevezetes Fejedelem hó- 
doltattameg 496-ban az Alemannokat, kiknek 
birtokai a’Russz folyótól Helvétziában jobbra 
a’ Rhénus mind két óldalain, hosszában tér



jetitek el. Ugyan óhajtotta hatalma alá507-ben 
a’ Bnttusokat; valamint nékie voltak kente
iének által engedni a’ Westrogothusok Aqui- 
taniát. A’ többi frankus Fejedelmeket a’ ke
resztény vallás színe alatt nyomta el; ’s ezért 
nyerlek maradéki a’ pápától: „a’ leg  k e r e s z 
t é n y e b b  K i r á l y o k  ’s az a n y a s z e n t -  
e g g y h á z  e l ső  s z ü l ö t t  f i a i “ tzímet. Csak 
hamar elfoglaltatott még Burgundia is. így 
változott által Gallia Frankusok országává.

A’ Frantzia Királyok, kik Meroveus törzsök- 
jökről merovingieknek hivattak,az osztozkodás, 
és familiai versengések miatt igen meggyen- 
gíttették magokat. Ezek az igazgatást fő udvar
mestereikre bízták, kik 650-től hivataljaikat 
örökség szerént valóvá tették, a’ nekik enge
dett hatalmat a’ra használták, hogy lassanként 
a ’ merovingi királyokat a’ koronától is meg- 
foszták. Eggy ezek közűi Martell Károly meg
szabadította Frantzia Országot a’ Spanyol Or
szágból előnyomult Arabok jármától 732-ben 
a’ tours« győzedelmes ütközetben. Kis Pipiuus 
752-ben Királlyá tétette magát. E’nek fiával 
Nagy Károllyal kezdődik a’ karolingi ural
kodók sora.

A p r ó s á g o k .
Nápolyból jelentik, hogy a’ Vezuvius, 

fcnelly eggynehány hetek alatt lávát hányt ki 
magából, reménytelenül letsendesedett. Meg
jegyezni való, hogy a’kor történékez, midőn 
•az Apenninnek egész menetelén földrengések 
tapasztalta t la k.
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Brüggében a* minap oily gyermek szü

letett kinek négy karja, négy lábszára és tsak 
eggy feje vélt.

Eggy táraságban vitatás alá jött, hogy 
az égi testekben vágynak é emberlakosok , 
vagy nintsenek. Sok erősségek hozattak lél 
a’ vélemény mellett, és ellene. Mit veszeked
tek azon, így szollá végre eggy a’ beszélge
tők közűi ? Hogy lehetnének a’ holdnak la
kosi ? Hova mennének azok abból, mikor a ’ 
hóid elszokott fogyni.

De már a’ tsak ugyan gyalázatos dolog, 
így szollá eggy színjátszó, hogy irántam ki 
mint a’ barom, úgy fáradtam szerepem adá
sában, ollv hideg maradt a’ néző Közönség. 
Játszott volna úgy az úr mint ember, felele 
a’ játékszín kormányozója, bizonyosan ki hí
vatott volna.

Vitte nem régen a* mesterség gyakorló 
inas déli ételét urának a’ lakó háztól az áruló 
helyre. De ide \  tova tekingetvén , megbot
lo tt, minden étel a’ főidre ömlött. Midőn a 
gyermek szomorúan az eltört edények, s ki
folyt ételek felett állana, jött már elébe társa 
azon parantsolattal, hogy siessen az ebéddel, 
mert a’ tanító mester ehetnék. Csak jöjjön 
ide , kiálta az inas, már ki van tálalva. 

R e j t e t t  s z ó .
A’ lúd nótáját italoddal véve találd ki;

Angyal név az egész ; úgy növevény ha zavart.
K. A.

J e e v 7. e t : A’ 21-<lik számbeli Hejtett szó: Kandalló.
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HASZNOS MULATSÁGOK.
1(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 26. Szám. Mart. 31-kén.

Tudományos dolgok.
„Tudományos Gyűjtemény 1832. II. Kötet 
Tizenhatodik esztendei Folyamat. Szerkeztette 
Vörösmarty Mihály. Kiadta Trattner J. M. és 

Károlyi I.M
Maga a* válogatott tárgyak kiilönbfélesége 

eléggé ajánlja e’ Kötetet. Legelöl áll e’ben 
Verőtze Vármegye ösmertelése H o b 1 i k Már
tontól, mellynek tsak az itt közlött részéből 
is lehet állítani, hogy az a’ geogr. statistikai 
leírásnak tökéletes példája. Második helyen 
J á n i k Ferentz a’ szálas és sarjas erdő közötti 
különbözéseket terjeszti elő gazdaságos tekin
tetben. Azt mondja a* többek közt, hogy a 
szálas erdőgazdaság 120eszt.dei kerülőszakasz- 
szal sokkal több, jobb, haszonfélébb, és bö- 
tsösb fával adózhatik , mint a’ sarjas erdő 
30—40 esztendős gazdálkodás módja mellett 
ugyan tsak 120 esztendő alatt: de jól megje
gyezve, hogy a’ tanyának ollyannak kelletik 
lenni, hogy az a’ nagy fákat megteremje.— 
Az egész értekezés helyes erdő tudományt mu
tat.— Harmadik helyen Gáthv János a’ kép
írás történeteit beszélli elő, elegendő olva
sottsággal és jól kidolgozva. Negyedik helyen 
J** Sopron városa tanátsházának udvarában 
fenntartatott római sírkőnek értelmét közli. 
Az ötödik Értekezésben Podhraczky Jóséi azt 
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mutatja meg, hogy a’ bosszú mire viheti az 
alalson lelkű embert. A’ megsirathatatlan kö- 
vetkezésű Dózsa György támadása van e’ben 
előadva, Yerantius Antalnak magyar Históriá
jából, melly e’dig tsak kéziratban hever, és 
pedig tökéletes ép példányban TT. Jankovich 
Miklós úr híres Gyűjteményjében. Az elkö
vetett irtúztatóságokat ezen író sem tagad
ja; de sokat állít elő más színben mint sem 
e’dig állott a’ világ előtt. Említtsiink eggyet 
a’ legrémíttőbbek közűi; ő Dózsának kivégez
tetését így adja, mi is megtartva ittirás mód
ját is bizonyos okra nézve: „János wai- 
da , nagy sok erdely nipel ki jwwe Temesvár 
alia , es ott a’ Zekel’ giernek egy faatt asatta 
fel, az melle egy szeczel, alias syllia szeek 
zekett tette, as Zekel’ Giornok ewnyg rsvha- 
yatt le bochatalta , az kekhez az fahos kettez- 
tette. Az ew wyteziwel Tobörzok Tanczoth 
alias haydo Tanczoth tartatta, minden kerw- 
lissen a’ Zekel’ Giernek testett harapnak wala. 
Mel pedig nem akarta harapnia, kit megös- 
mertek ha a’ szaia wirtew weres vott, wagy 
i.em wott,aztazon hellen lewagattaott; Wigre 
a’ Testhett megittettek nem chak Haidwkkal, 
de egiebekkel is. Ennekwttana az Janos Waida 
eggy tyzes was coronalt hozottá elly, Azth 
a’ Zekel’ Giernek kett fogó kewzett az feyben 
tytetly, es wele ewlet megcoronaza. Mynd 
eny kynban ez a’ Zekel’ Giergy egielt sem 
faydwla, wigezetre ozthan feiett wittette nekv 
’s a’ t. Ezt azért kívántuk illy hosszasan adni 
Olvasóink elejébe , hogy ama’ régi hibás vé
lekedést váltsák helyesebbel, mintha János



Vajda etette volna Székely testét a' maga haj
dúival, mert az itt: „ i n t e t t e k “ Írást nem 
etette, hanem üttette szóval kell adni; a’ kettő 
között pedig nagy a’ különbbség szerentséjére 
az emberiségnek. Még a’ haraptatás sem étetés; 
de nints emlékezete a’ siittetésnek is. Zárja az 
értekezéseket a’ hatodik, mellyben G**esa'  
falusi nevelést adja úgy, a’ miilyennek kelle
tték lennie. — A’ hazai literaturára nézve 
észrevételek és jobbítások állanak itt a’ köz
hasznú ösméretek tárának 2-dik kötetében lé
vő muzsikai tzikkelyekre. Továbbá folytató
dik a’ Hinduk drámai litteratúrája. A’ Koszo
rúban most is kiilönbbféle jeles versezelek 
állanak.

A z úgy nevezett mételyről.
(Közlés végett beküldte E r ő s s  Lajos..)

Minthogy minden Tudományok, még e’dig 
legjobban tsak tapasztalás, ’s észrevételek meg
jegyzése által tétettek virágzóvá; szükséges 
ezt a’ gazdaságbeli Tudományban is megtartani; 
’s valójában múlt 1831-dik esztendőt szükség 
a’ birtokos uraknak, ’s gazdáknak megjegyezni; 
kivált a’ szarvas marhát, és juhot tenyész
tőknek ;—rmert ezen esztendő sokakat szomo
rúan emlékeztet vissza; minthogy az úgy ne
vezett métely férgek hathatósan dühösködének, 
ezekről ezen észrevételt kívánom önnön ta
pasztalásomból közleni: 1831-dik esztendőben 
Ángya  l f f y  úr Juhász-Káté czim alatt kia
dott munkájában a’ mételyről szollo sorait 
fontolóra vévén, tapasztalásommal igen meg- 
eggyezett, t, i. hogy a’ métely mind a’szarvas
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marha borjújával, mind pedig a’ báránnjral 
eggyűtt születik ; ezt bizonyítom, mert olly 
esztendős borjú felbontásánál voltam jelen, 
a’ melly még az istállóból ki sem volt, ’s oily 
idei báránynál, a’ melly tsak nehány napos 
vala , ’s elveszett, e’nek mind a’ kettőnek máj- 
jában néhány szem mételyt találtam: nem 
szedhették ezek azt a’ vizes , iszapos , ’s zápor 
elöntötte legelőn.—Sokaknál még e’koráig is 
tsak azon bal vélekedés uralkodik, hogy azt 
a’ marha úgy szedi fel; nem, hanem valamint 
hogy mindennek vagyon tápláló szere, úgy 
ezen átkozott rontó férgeknek a’ vizes ’s isza
pos legelő, tsak tápláló szerek, nem pediglen 
lakhelyek. Szükséges még is a’ barmokat 
tehát a’ vizes legelőktől őrizni, nem hogy fel 
ne szedjék , hanem hogy ezen rontó férgek el 
ne hatalmazzanak. Ezeknek meggátolására leg 
hasznosabb lessz, hogy illy vizes esztendők
ben a’ barmokat me n t ő  s z e r e k k e l  tar
tsuk, legalkalmatosabb üdő e’re a’sózás ideje 
a’ minek is gyakrabban kell történni ; keverjük 
meg tehát a’ közönséges sót arányos mennyi
ségben porrá törvén büdös kővirággal, fenyő
maggal , varádits kóróval, zőld-gálitzkővel, 
közében kevervén minden darabra 5—6 tsepp 
fenyőmag olajt; ezt tévén, teljes bizodalom- 
mal lehet minden gazda barmaihoz. Költ Ba- 
botsán Mart. 18-dikán 1832.

Farhas Jósef magyar tántzmester.
Midőn a’ Magyar honjában az idegen 

művészt égig ömeli, a’kor a’ külföld a’ haza-

201



ján kívüli derék Magyarnak érdemlett ditsé- 
retekkel tömjénezik, ’s azokat Európa előtt 
örömmel botsátja közre. — Farkas Jósef gyön
gyösi fi , kit Kassa, Pest és más a’ magyar 
művészeket is kedvellő városok, mint neveze
tes magyar tántzművészt igen jól ösmérnek , 
most Bétsben múlat. Martzius 10-dikén a* 
henryi néző-tántz —ballet— tartásakor gyö
nyörű. tér nyila ő előtte tántz művészi ügyes
ségét a’ birodalom fővárosában kimutatni. 
Attila-dolmányban , ’s kardoson jelent meg a’ 
magyar tántzban koszorút nyert hazánkfia 
a’ néző helyen. Majd kardját leoldván, Biha
rinak nemzeti muzsika darabja alatt tiinteté 
ki a’ nemzeti tántznak minden szépségeit. Kö* 
nyű mozgás , nemes maga tartás bélyegezék 
az előadást; nevetséges ugrások, mellyeket 
hasonló mutatványkor e’dig mint mulhatatla- 
nokat kötének a’ magyar tántzhoz, itt nem 
jövének elő. Eggy szóval, a’ tökéletes remek 
tántz azon ditsekedve emlegethető Ítéleteket 
nyerte meg a’ bétsieknek, hogy a’ valódi ma
gyar tántznak példáját most láthatók ők elő
ször. Többször is állott elő a’ mondott nap 
óta Farkas úr Bétsben tántz-művészi jelessé
gével, mellyet a’ mindég nevekedő tetszés ko- 
szorúz ! (Alig. Theat. Zeit. 1832. Nro 56.)

Csillagvisgállási közlések.
Nevezetes e’ folyó esztendő a’ bujdosó 

és üstökös tsillagokról. Május 5-dikén t. i, 
Mercurius a* nap előtt fog elmenni, ’s a’nak 
felületjén mint valamelly kis fekete kari- 
kátska úgylátszik. Egész Európa fogja ez áb
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talmenetelt láthatni. Belép a’ tsillagzat a’ nap
nak keleti szélébe a’ nevezett napon dél előtti 
9 órakor 38 minutakor; kilép pedig nyugoti 
oldalán délutánni 4 órakor 27 minutakor, és 
így azon iidő, melly alatt Mercurius bujdosó 
tsillag a’ nap feliiletjén látható lész, 6 órát ’s 
49 min. teszen. Saturnusnak melly 1832*nek 
uralkodó planétája is, *s 14—15-dik eszten
dőben fordul elő, éj szaki óldala December 
1-sőjétől a’ nap súgáritól világosítva előttünk 
látható lészen, melly 1819. Mart. ll-dikétől 
a’ napvilága nélkül szűkölködött. A’ mi illeti 
az ezen esztendőben megjelenendő üstökös 
tsillagokat; ezek az Éneke és Biela félék. 
Ama’ról lásd a’ 11 számú Haszn. Múl. 1832; 
ez utóbbi, melly 1826-dikán láttatott, folyó 
esztendőben is előfordul, ’s jó messzelátó tső- 
veken látható lessz. Tulajdonsága, hogy útjá
ban eggy bizonyos helyen közel megy el a’ 
földhöz; ’s ezen környülállás adott e’ fo-- 
lyó esztendőt érdeklő nyugtalan jövendőié 
sekre okot; mellyek azonban minden káros 
következés nélkül múlnak el.

Ellenérzés —- antipathia. —-
Alig van ollyan állat, vagy plánta, mellynek 

eggyik vagy másik ember ellensége nem volna. 
III. Henrik frantzia Király nem szenvedhette 
a’ matskát. Tyeho de Brahe reszketett a’ nyúl 
vagy róka látására. Erasmus a’hányszor halat 
evett, mindannyiszor hideglelést kapott. László 
Jengyei Király szaladt az almától, Querceto 
János az I. Ferentz frantzia Király titoknoka 
«ebes vérkerengést kapott, ha elébe alnját



tartottak. A ’ sajt is sokakra nézve tárgya az 
ellenérzésnek, valamint a’ mandola, ugorka, 
földi eper, ’s a’ t. Cardeniusnak nagy irtod* 
zása volt a’ tojásoktól, Crassus ellene álhatat- 
lanúl gyűlölte a’ kenyeret, Sclaligerre gör- 
tsök jöttek ha zsázsát látott. A’ bársony ta-< 
pintása némelly személyeknél tsömört és áju
lást okoz. Sir Kenelm Digby szerént, Lady 
Heneagenek feldagadt artzája a’ miatt, hogy 
aludtakor rózsát tettek a’ra. Kardinális Hauy 
de Cardonne a’rózsa illattól ájulásba esett. ]Non 
eadem miramur. Horat.

A z elefánt erejének 's hűségének bi
zonysága.

Liverpoolban a’ minap több vad állatok 
etetésekor eggy oroszlán kiszökvén ketretzé- 
ből, rettentő ordítással tőlté el a’ környéket, 
’s ijjeszte minden közellévő gondviselőket ; 
kik menedék helyre futottak, H ü g u e t  urat 
ki vévén , a’ ki éppen elefántjának ada enni. 
E z , midőn látja hogy egyenesen felé tart az 
oroszlán, az elefánt hasa alá vette magát. 
E’kor elkezdődött a’ viadal a’ két vad között; 
az oroszlán neki szaladt az elefántnak, e’pedig 
tüzesen óltalmazá táplálóját. Az oroszlán lábát 
kezdé harapni az elefántnak; a’ mikor emez 
azt orrával körűi fogván , felemelte ’s a’ le
vegőben megtsóválva a’ circus más végire ha
jította, hol az a’ földre esvén meg sem mot- 
szant, ’s a’nyira meg van sértve, hogy meg
maradásához kevés a’ reménység. H ü g u e t  
űr ezen viadal alatt, melly 8— 10 minutáig 
tartott, legkevesebb sérelmet sem kapa. Az
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elefánt örülni látszott, hogy gondviselőjét 
olly nagy veszedelemtől mentette meg.

' A p r ó s á g o k .
Elmene eggyszer a’ falusi tanító megye

beli fő papjához azon folyamodással, hogy 
őtet gazdagabb fizetésű oskolába tétesse által. 
Teljesíteném én ezt, felele a’ fő pap, de 
mester uramról közönséges vélekedés, hogy 
igen iszik. Midőn a’ folyamodó a’zal mentené 
magát, hogy az emberek sokszor hibásan vé
lekednek ; a’ főpap, a’ mester felettébb veres 
orrára hivatkozva igyekezé támogatni a’ vá
dat. Az nem erősség, — felele a’ mester , — 
mert a’ gólya óra ug}ran tsak veres, holott 
mindég a’ vízben tartja.

Meg ittasoda a’ lóháton utazó, s lo
váról le esett, még ezen kívül tüstént az 
úton el is aludott. A’ hűséges ló nem haza 
szaladt, hanem őrt állott ura mellett. Más 
nap segítségére akartak lenni más utasok az 
alvónak, de a’ ló harapott, ’s rúgott mindent, 
ki gazdájához tsak közel járult is.

R e j t e t t  s z í .
Kettős a’ fejem, és azután négy rész tesz egésszé.

Gúnyolsz; lám pedig én sokba javadra vagyok. 
Kettőzött fejemet vesztvén, mond vissza felére, 
A’ mi marad, képed dísz helyet a’ba talál.

J e gy z e t: A’25-dik számbeli Hejtett szó: Gábor; 
mellynek alkalmatosságával hozzuk emlé
kezetünkbe, hogy boldogult K a z i n c zynk 
a’ szőllővesszőt, vagy venyigét illette borág 
nevezettel.
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.} 

i 832. 27. Szám. Mart. 4-kén.

Á  hír lakhelyének leírása.
Ovid. után.*)

A* kerek é g ’ középén, a’ föld a’ tenger az e'gnek 
Hajlati k özt, a’ hármas Egész’ közepette van eggy hely , 
A ’ mellybűl mind azt, valamik fsak vágynak akárhol 
’S bár milly messzire is ,  jól megláthatni; füleknek 
N yílt üregébe pedig minden szózat behat: e ’nek 
Hír az Ura ’s tetején a’ várnak vette lakááát.
Számtalan ablakokat, száz meg száz ki ’s bevivő rést 
Vágata a’ palotán , ajtó nints eggy küszöbén is.
Ezt éjjel ’s nappal míiidétig tárva le led : benn*
Hangos réz minden, tseng-bong ’s echózik egésszen.
Most szavakat zeng , majd azokat viszonozza miket hall. 
Nintsen benne sehol tsend , sem iiyugaloni: de azért nints 
Lárma se: tsak zúgás-bugás, lassú susogások,
A ’ milyeket (ha midőn távúiról halgat az ember)
A ’ felháborodott tenger hullámai adnak ;
’S a’ milyetén hangon mormol; — mikor a’ feketéllő 
Felhőkben Jupiter dörög — a’ dörgésnek utója.
A ’ tornátzokban pözsög a’ nép: ki ’s be tolongva 
Ögyeleg a’ gyülevész sokaság, és széltire sürr forr 
Több ezer öszve habart közhír , ’s ugyan a’nyi koholmány, 
’S néha igazság is tévelyg a’ zagyva beszéd közt 
A ‘ füleket közülük némellyik üres fetsegéssel 
T erh e li, ’s a’ másik viszi a’ mondottakat arrébb j  
És a’ füllentés gyarapodva terűi ; mivel a’ mit 
Eggyik mond , az ujoncz fülelő megtoldva beszélli.

k) Lásd Metamorph. XII Libr. 30—64 v.
Első Félesztendő. 27



Társai a’ kftnayenhfoá« , i  a’ ddre bolyongás ,
És ae Idétlen orom', '* h-iss visszavonás , ’s letsépAld 
Félelem , és kétes koholótói vett susogások.
Önn m aga— a’ mi esik földen, vizeken, az egekbén —■ 
Jól látván az egész mindenséget ki kutatja.

Probaúl fordítá 
K e t s k e m é t i  Dániel.

Delorme Marion ,
Példája  az emlékező tehetségnek. 

Delorme Marion született IV. HeArik 
uralkodása alatt-, ’s meg hóit 1742-ben két 
hónappal előbb, mintsem 135 esztendős lehe
tett volna. Tsak 5 esztendős vala, mikor IV. 
Henrik meggyilkoltatott, még is igen jól em
lékezett a’nak artzvonásaira.

Nagy kedvét találta a’ban , ha a’ neveze
tes személyek ábrázatját, állását ’s ruházatját 
elő adhatta. Nem felejté el azon papi öltö
zetet, mellyet Richelieu mint Abbas viselt. 
Nagy emlékező tehetséggel birt. Sully, Ma- 
zarini, Turenneí, Colbert, ’s más nagy férfia
kat, a’ legszorosabban tudta le írni. Ha vala- 
melly festő az illy derék emberek felől meg 
kérdezte: ; homlokát dörzsölve ezt szokta fe
lelni „várjon az úr míg a’ homokot a' festés
ről letörlöm,“ ’s e’kor a’ legpontosabban állí- 
tá elő a’ személyt $ kiről szó vala.

í  705-ben negyedszer maradt özvegységre; 
majd inassaitól meglopatván, olly szegény
ségre jutott , hogy XV-dik Lajosnak következő 
levelet vala kéntelen írni : Felséged fizeti a’ 
történetírókat, kik olly időkről beszélnek, 
mikor még ők nem éltek; azonban a’ felsé
ged f ő  városában van eggy élő chrónika, melly-
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nek első fejezetje 160ö-kig felmegyen, ezen
ó chrónika eggy régi, a’ férgektől öszverága- 
tott könyv, melly a’ deszkát többé einem 
hagyhatja, mellyen nyúgoszik. Delorme látta 
a’ felséged törzsökéből az első uralkodót, a* 
nagy Henriket, látta XIII. és XIV. Lajost, Ő 
az igazság szavát ajánlja felségednek, ha ta- 
nátsot akar tőle kérdeni. Ezek azon nehány 
"világító súgárok, mellyek az én hosszú éle
temből az elmúlt kormányokra sütnek; de 
a’ lámpás felséges uram ! — az olaj nem léte 
miatt, holnap is elaludhat; ha tsak felséged 
a’ról kegyesen gondoskodni nem méltóztatik.“

Ezen levelet bizonyos személy által ada 
XV. Lajosnak: az ifjú király óhajtá látni De- 
lormét, ’s Fl.eu-ryvel több ízben meglátogat
ván, holta napjáig tartó fizetést rendelt 
számára.

A régibb vtldg kot?szeréntielobbmenetele.
Kristus előtt 2,200-al Nimród Eufrates 

vidékén, az © világnak tsak nem közepén ki
rályságot állított. A’ Nilus meljékén is korán 
állottak "fel országok.

Aú folyó vizek és tenger mellett lakó né
pek könnyen indíthattattak a’ hajózás kitanu- 
Üására. Syria partján a’ fenitziaiak voltak ,kik 
íegelőször különböztették meg magokat kr. e. 
1800-al hajózásbeli tudományok által. — Nem 
tsak a’ közép tengeren hajóztak a’ fenitziaiak, 
hanem a’ gibraitári szorosig is elmentek. Czelja. 
a’ hajókázásnak volt a’ portékák szállása* 
Eleinte aggják portékát a’ másikért tseréltek



az emberek. Idővel az arany és ezüst hasz: 
náltattak átaljában tsere eszközeinek. A’ meg
bélyegezett értz darabokból lett a’ pénz. Ment 
nél nagyobb közösülésbe jöttek eggymással 
különbbözo nemzetek , a’nál nagyobb szükség 
lett a’ találmányokra, az élet könnyebbségei
re, és a’ pompázásra, szövésre, kötésre, bárt 
sonyra , üvegre. A’ szép mesterségek tökéle- 
tesittettek; a’ képöntésből lett lassanként a’ 
képfaragás , és a’ festés. A’ figurák, p. o. a 
szent jegyek az obeliscuson a- tárgyak és gon
dolatok megtartására szolgáltak. E’ volt a’ 
képes írás. Későbben mincjen hangot, mellyé 
bői tétetnek öszye a’ szavak , eggy-eggy jegy 
által fejeztek ki. A’ betűk és vonások a’ szá
molásra is használtattak. A’ tsillagzatokra 
legelőször figyelmetesekké lettek azon népek 
kik baromtartással , és hajókázással foglatos- 
kodtak. A’ legrégibb tsillagvisgáló tornyok 
közül való a’ babyloni. Az időre nézve meg
tanulták lassanként az emberek kíilönbböztet- 
ni a’ heteket, hónapokat és esztendőket.

Az illy módon kimívelt népek idővel na
gyobb monarchiákban eggye.sültek. A’ leg- 
legrégiebbek közűi volt az, mellyel kr. e. 
1450. Eufrates és a’ Kaspium tenger köztt 
alkotott Ninus, assyriai király; — fő városa volt 
e’nek Ninive: 500 esztendő múlva több más 
országokra oszlott ezen.status. E’ mellett az 
Eufrates és közép tenger között sok ideig vi
rágzott a’ ’Sidók Országa; melly nemzet eggy 
a ’ régiség azon kevés népei közűi , kik tsak 
eggy Istent tiszteltek.
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A? régi Monotheismussal a* föld nem 
Zsidó lakosainál a’ patriarchai, ’s e’zel a’ tiszta 
törzsök atyai ’s főpapi tekinteten épült Mo
narchia kapott lábra. Asiában a’ sok isten tar
tás —- Polytheismus — az önkényes yralko
dást — Despotismust —- vitte be. Európában 
pedig &’ Görögöknél, ezen földrész legelőbb 
ki műveltt népeinél a’ köztársasági igazgatás 
formája virágzott.

Ezen Görögök voltak azok, kiknek ifjai 
erejek alatt öszveomlott az Assyrusok után 
elhatalmasodott Persáknak ásiai nagy birodaG 
mok. Ezen Görögök voltak a’ szép mester
ségekben és tudományokban is az emberi mí- 
velődésnek példái Polgári egyenetlenségek 
vegre még is azon szerentsétlenséget húzta 
maga után , 336 kr. e. hogy északi szomszéd- 
jok Filep a’ Macedónok Királyja őket meg
hódította.
Európa népességének lehető nevekedése.

Ha mind azon akadályokat, mellyek a' 
népesség nevekedésének ellentállanak , elle
hetne hárítani, szembetűnő sebes lépésekkel 
menne az előre. Azonban hogy két a’nyi legyen 
a’ nép száma mint most különbféle tartomá
nyokban , különböző iidő kívántatnék e’re. 
Az austriai Birodalomban 24 esztendő kel
lene a’ népesség kettőztetésére, sinór mértekül 
véve tudniillik a’mostani nevekedést; az euró
pai Orosz birodalomban 48, lengyel és dán 
Országokban 50 ; Nagy Britanniában 52 ; Své- 
tziában, Norvégiában, Helvétzíaban esPortu- 
galliában 56; Spanyol Országban 62 j Olasz
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Országban 68; Görög Országban és az euró
pai Török birtokokban 70; Németalföldön 
84; a’ Német szövetségben 120; Frantzia Or
szágban 125. Az éjszaki tartományokban fél- 
szazad , a’ déliekben 80 esztendő alatt mehetne 
Let a’nyira a’ szaporodás a’ mostaninál. Atal- 
jában minden európai országok 75 esztendő 
sdafct érnék el a’ népesség ezen nevekedését. 
Ezek szerént már Nagy Britanniának 1872-ben 
44 «nil.-; Németalföldnek 1912-ben 13 mii. 
Frantzia Országnak 1951-ben 63 mii. lakosai
nak kellene lenni.

$ tatistikai jegyzés» 
Esztendőnként 9—i 0 mil. font tzúkorra van 

3/Z austriai birodalomnak szüksége. Legtöbb 
Triestből hozatik be; oda pedig vagy Brazi
ljából, JKftgy LLeabonából és Londonból viszik, 
Oszveséggel 19 czúkor készítő helye van Aust- 
riának. Magyar Országon alig tengődik három- 
Figyelmet érdemel a’ Záhonyi.

Ä  tántzoló Qväkereh
ÍJ] Yorkban több mint száz különbféle' 

vallásos felekezethez tartozó templom van, 
A’ többek közt kettő van a’ Négereknek vagy 
feketéknek is, kik tulajdon papjaik által ok
tatódnak. Legkülönösebb felekezet a’ tántzoló 
quakereké, kik Ujj-Yorktbi bizonyos tavoly- 
ságra laknak, *s 100 férfi, ’s minteggy 80 
asszony személyből állanak. Huházatjok szür
kés, tsudálatos formájú. Dogmájok a’ szent 
írásnak azon versén épül, hol az mondatik, 
k-®gy iDávid a? szövetség ládája előtt tántzolt.



Ok soha sem prédikálnak j hanem minden va
sárnap templomjokban két sorba állanak, egy- 
gyik óldalra a’ férj fiák; másikra az asszonyok, 
’& így a' cultust tántzolva kezdik el. Áz ide
gen, ki ezt nézi, ha mégveretni nem akarj 
tartóztassa] magát a’ nevetéstől.

K ü l ö n b  f é l  é k.
Bizonyos gazdag pénz váltó a’ra kért eg£*y 

igen nevezetes írót, hogy emlék könyvébe 
nevét be írni ne lenne terhére. Ez a’ követ
kező szavakat írta a’bá: Adjon nekem az úr 
költsön 500 tallért, azután örökre felejtse el 
a’ háládatos aláírót.

Eggy özvegy asszony Párisban .Tan. 15* 
dikén 15, 35, 60 számokon 35,060 frankot 
nyervén  ̂ mikor éppen kezéhez akará venni a* 
szép sommát, örömében meghalt.

Eggy másik özvegy férjének halálai kö
vetkező foglalatú gyász levél által adá a’ kö
zönségnek tudtára : folyó hónap elsőjén tse- 
kély fájdalmai után , gyenge de még is halálos 
betegségben elhúnyt az én tíz és fél hónapos 
házastársam gyönyörű életének 36-dik eszten
dejében. Távol lévő atyjafiai és baráti! minden 
gyásznak szoros megtiltása alatt vegyétek ezen 
jelentést.

A’ laüsanriei kerület ífértén nevű varos- 
sában keletkezik eggy felekezet, melly véle- 
ményje szerént, a’ keresztény vallás eredeti
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állapotjára akar vissza menni; a’ férjfiak ezen 
felekezetből megnövesztik szakáitokat, sem 
a’ pcsta, sem más újább intézeteknél szolgá
latot nem viselnek. Nem régiben a’ város ka
puja előtt minden könyveket, még a’ szent 
írást is meg akarák égetni, riiivel a’ keresz
ténység kezdetében a nyomtatás még nem volt 
feltalálva. A’ tisztviselők gátot veiének a’kár- 
hozatos tzél végrehajtásának.

Közönséges dolog Párisban , bogy a’ férj
hez igen kívánkozó dámák templomokra, vá
rosházára ’s más köz épülétekre raggatni szo
kott czédulák által magokat áruba bótsátják. 
Nagy hasznot hajt ezen szokás az asszony áru
lóknak. Kétidégén; egyéb aránt jó barát ol
vasó Párisban e’ következő jelentést: „Eggy 
művelt és szép , 22 esztendős dáma, a’ ki több 
mint 100 ezer frankot érő Vagyonnak birto
kosa, kíván férjhez menni, és keres eggy vi
lágban tapasztalt, eleven, 30 esztendőn túl 
nem lévő, polgári eredetű férjfiút, vagyonnal 
vagy a’nélkül; bővebb útasítást vehetni **nél.‘* 
Az idegének semmi tsalást sem sejdítvén a’do
logban , felkeresték a’ jelentő **et. Ez meg 
ígérte, hogy másnap elviszi őket a’ dámához; 
de ezen szolgálatnak díjjá eggy eggy személy
től két arany.

í t e  j  t é t  t  s z ó .
Míg benned két Végsőmben megyek, élsz te is a ’dig.

Visszásán vizeken hordom az embereket. 
J e g y z e t :  A’ 26-dik számbeli Rejtett szó, a’ maga 

ottani megváltása szerent i s , a’ gúnyolt: Szamár,



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 28. Szám.' Mart. 7-kén.

Éjszak-amerikai Tudós- Társaságok.
Hogy a’ Nemzetségek a’ pallérozottság leg

főbb pontjára hathatósan ömeltetnek az Akadé
miáké tudós társaságok által, azt senki sem ta
gadhatja ; különös bizonysága e’nek a’ történet 
tudomány is. A’ hajdani Görög Országot, a’ 
benne naponként mind inkább elterjedt tudós 
Akadémiák segítték a’ művelődés ditső poltzá- 
ra hághatni. Frantzia , Angoly és más igazán 
fel világosodott Országok nem ez illy intéze
tek által jutottak é el a’ kimüveltség fényes 
throhusára? — De nintsen ollyan a’ történet 
tudomány által elő mutatható tartomány, mel 1 y 
a’ műveltségnek, tökéletesedésnek ’s nemzeti 
boldogságnak olly kevés iidő alatt azon pont
jára hágott volna, mint éjszak-Amérika. Ez 
1783-ban lépett a’ független státusok sorába, 
és más 29 tudós társaságokat számlál: mellyek 
ím’ a’ következendők: 1.) a’ kelet-indiai ten
geri társaság; 2.) a’ mesterségek és tudomá
nyok amerikai Akadémiája; 3.) Uj-angliai Lin
né társasága. 4.)Franklin-t; 5.) Philophusian-t; 
6.) a’ Connectuti Akadémia; 7.) amerikai geo
lógiai társaság; 8.) a’ pittsíieldi Lyceum; 9.) 
a’ mesterségek társasága; 10.) az uticai Ly
ceum; 11—16.) Chemiai és geológiai társa
ságok Delhiben, Hudsonban, Troyban, Cacks- 
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Killban , Newburghban , és a’ West-pointi Ly - 
ceum; 17.) Tudományos és filosofiai Társaság 
Uj Yorkban; 18. j- Természet História Lyceu- 
ma; 19.) a’ Párisi Linné társaságának Uj-Yor
ki ága; 20.) Új-Yorki Athenaeum; 21.) a’ 
newjerseyi tudományos és filozófiai Társaság; 
22.) filosofiai; 23.) Linnéi társaság. 24.) Ter
mészet tudományok Akadémiája ; 25.) a’ tudo
mányok és Literatura Akadémiája; 26.) Co
lumbiai intézet; 27.) nyugoti Musaeum társa
sága; 28.) Tudományos és filozófiai társaság- 
29.) Lyceum a’ természet históriára.

Éjszak Amerikában tehát 47 esztendő 
alatt 29-re nevekedett a’ tudós társaságok szá
ma. Hazánkban 830 esztendő lefolyása után 
kezdi eggy munkálatjait.

Spanyol országnak elsőbb századjai.
Spanyol országot a’ rómaiaktól — 409 

körül — különbféle német nemzetek ragadoz
ták el. Az Afrikába költözött Yandalusok em
lékezetét fel tartja még az Andalusia név.— 
Svábok, Alánok és Westrogothusok telepedtek 
meg nyugoti Spanyol Országban , és az a’zal 
eggybeköttetett Portugalliában ; a’ Svábok és 
Alánok középen, a’ Wesírogothok pedig ke
leten. De a’ Svábokat és Alánokat végre—600 
körűi — meghódoltatták a’ Westrogothok. 
Ezeknek országában a’ papság olly nagy te
kintetet szerzett magának, hogy az a’ királyi 
korona bírását is kétségessé tette. Az elnyoma
tott fél az általellenben fekvő Barbariában 
uralkodott arabokat hívta segítségre, kiknek
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Tarek alatt volt kiszállásokat —- 711 — Gib
raltar mindenkor emlékezetbe hozza, melly 
a’nyittesz, mint Ta r e k  s z i k l á j a ;  mivel 
az Arab Gibel vagy Giabel, hegyet vagy szik
lát jelent. Az Arabok mindég nagyobb szám
mal jöttek által, úgy hogy ezeknek—kik elő
ször tsak segítség szolgáltatás végett béreltet
tek ki—már most igen könnyű volt a’ Westro- 
gothok országában veszekedő felekezeteket 
meggyőzni. Roderich a’ Westrogothok Ki- 
rályja a’ Xeres de la fronterai ütközetben 
életét veszté, és Spanyol Ország a’ bagdadi 
Ommája nemzetségből való Kalifák meghódolt 
tartományjává lett. Eggy része a’ Westrogo- 
thoknak az éjszak nyugoti hegyekbe szaladt, 
hol Biskája és Asturia tartományokat függet
lenségbe tartotta meg. Midőn 756-dik eszt.ben 
az Ommája maradéki Abassi nemzetség által 
a’ thronustól megfosztattak , Ommája Abdái- 
rahman, vagy Abderrahman Spanyol Or
szágba futott, ezen nagy tartományt az Ara
bok országától elszakasztotta, és Kordovában 
független Kalifaságot állított fel,

Bettewe.
Eggy igen bájoló szépségű mulató kas

tély, nem messze Párishoz, a’ St. Cloudtól 
Mendon felé nyúló hegyen. A’ gXV. L a j o s  
kedveltje, P o m p a d o u r  építtette ezt, még 
pedig különös hamarsággal; kezdetett ugyan 
is építtetni 1748-ban ’s már 1750-ben készen 
volt. A’ nevezett frantzia Király halála után 
XV. La j os  nagy nénjei laktak benne. Bel-
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levuenek szépítésében azon (időbeli frantzia 
művészek Salu, Pigalle, Laprenuo ’s a’ t, 
minteggy vetélkedvén eggymással, ezen mulató 
kastély egész Európában legszebbnek tartatott. 
Az első revolutió után a’ nemzeti gyűlés azt 
végezte, hogy Bellevue a’ nemzet költségén 
feltartatván, a’ nép mulató helyéül szolgál
jon. Mind e’ mellett is a’ revolutio folytában, 
a’nak szélvésze igen meg rongálta Bellevuet, 
’s végre le is rontatott. Omladékáit meg szok
ták látogatni az utazók, mivel innen a’ Pá- 
risra, ’s környékére való kilátás eggy a’ leg
szebbek közűi. 1815-ben itt állott a’ burkus 
tartalék sereg,

Armházak,
Ezen intézet a’ legjóltévőbbeknek eggyi- 

ke, melly a’ kitett, szegény, elhagyatott, ügye- 
fogyott ’s gyakran végromláshoz közeledő 
gyermekekből nem ritkán hasznos polgárokat 
formáll, Az árvaházak első felállításának ideje 
bizonytalan. A’ mit a’ rómaiak „pueris“ és puel- 
lis alimentariis^ név alatt említtenek, illyen 
formák lehettek,—.Augsburgban 1572-ben ál
líttatott fel árvaház; Halleben 1698-ban,melly 
igen nevezetes intézetben eleitől fogva 4500 
árva ingyen neveltetett, Az' ollyan nevelő 
intézetek, mellyekhen bizonyos rendű polgá
roknak árváji bizonyos előre 3l határozott 
tzélra neveltetnek, p, o. katonának, mester
embernek , és különösen Bétsben a’ katona
tiszteknek leányai nevelőnéknek, a’ közelebbi 
század sziileményjei. — Későbben azon véle^



kedést kívánták megáilapíttani, hogy mind 
a’ kormányra, mind magokra az intézetekre 
nézve sokkal jobb az árvákat külön polgárok
nak gondviselésére bízni, mint köz házakban 
nevelni: *) mert a’ szerént gyakran a’nagyobb 
kiterjedésű épületekre felvigyázókra rendesen 
megkívántató tetemes költség önként megszű
nik ; más részről az árva a’ közönséges há-̂  
zakban gyakorolni szokott eggyszerű foglala
tosságok helyett korán megösmervén a’ polgári 
élet szükségeit, ügyességhez szokhatik. Az ár
vaházakban a’halandóság is nagy, a’ felügye- 
lés felettébb nehéz. Különös dítséretet érde
melnek az ollyan árva intézetek, mellyek már 
szárnyaikra botsátott nevendékjeiket is bizo
nyos sommákkal segíttik; illyen a’ frankforti 
árvaház.

A* Pénz (Abraham a St. Clara után.)
Ollyan tzél, mellyhez minden fűt; olly 

malom, mellyen minden őrleni; — olly folyó, 
mellyben minden fördeni; — olly rét, mellyen 
minden kaszálni; — olly ruha , mellyet min
den hordani; — olly falat, mellybe minden 
harapni; — olly menyasszony, kit minden 
haza vinni; — olly ház, mellyben minden lak
n i ; — olly virág, mellyet minden szagolni; 
— olly gyümöksfa, mellyet minden rázni 
óhajt.—Erőre nézve semmi hozzá a’ világon
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*) E ’zel egésszen ellenkezőt tapasztaltak a’ Győriek leg* 
közelebb , mint ezt 20. szám alatt lévő kőit Levelünk’ 
ken közönségessé is kívánták tétetni.
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nem hasonlít. Mindent lever, meggyőz, kiűz, 
feltalál, szél jel ront, felemel. A’ pénz ural
kodik a’ világban, akárhányszor felhághatsz a’ 
Helikon tetejére, Phoibosz és a’ Mu’sák ked
vét megnyerheted ; de mit használ mind az te 
néked, ha pénzed nintsen ? — A’ pénz meg
nyeri a’ kedvel; pénzzel mindent kivihetsz, 
mindenre szert tehetsz. — Azt mondják hogy 
a’ szerentsétlenség próbaköve a’ barátságnak ; 
én pedig azt mondom: pénz a’ próbaköve a’ 
barátságnak. Végezetre mindenféle szerenlsét- 
lenséget a* pénz szűkire lehet reducálni.

Asszony vásár.
Angliában mind ez ideig meg van az a’ 

rossz, és erköltsi érzést sértő szokás, hogy 
a* férj a’ feleségét— kötelet, vagy sinórtvet
vén nyakába — a’ vásárra viszi, és árúba bo- 
tsátja. Ritkán ugyan, ’s a’kor is a’ nép alsó 
osztályjában történik ez: de minden esetben 
helybe nem hagyható. Folyó esztendő Febr. 
20-dikán Londonban ismét történt illyen vá
sár. Az asszony 25 esztendős, ’s szép személy 
vala, a’ ki eladás végett kiállíttatott. Eggy 
hasonlóul szép fiatal ember 10 Schillingen 
meg vévén, nagy triumphussal vezeté haza.

Madarak okossága.
A’ tengelitzek számára kalitkát tett ki 

bizonyos gyermek tavasszal a’ kertbe; 's tsak 
hamar tsalántsattogatók látogaták azt meg, 
és a’nyira meg tettszett eggy párnak, hogy 
azt elfoglalta, ’s bele fészket kezde rakni. He 
minekelőtte ez elvégződött volna, eggy pár
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Izinke előjön , ’s az előbbi szállókat elűzi tse- 
vegő viaskodás után, ’s a’ fészket a’maga mód
ja szerént elvégezé. Bosszankodott a’ tsalán 
tsattogató hím, és feltette magában, hogy 
a’jgyaláztatást a’ban nem hagyja. Mikor hát 
ellensége fészkét ott hagyá , belopódzott a’ba, 
’s kezdé tojásait ki hempergetni, eggy már 
kívül is vol t , mikor a’ tzinke vissza érkezett. 
A’ bosszút állott eggy közelié vő bokorba ke
resett menedéket; a’ meg haragított pedig olly 
szerentsés vala, hogy a’ kilökött tojássá puha 
gyepágyra esett, ’s el nem tört. így ő azt kör
mei közt fészkébe sérelem nélkül vissza hely- 
lieztette.

Gazdasági Jegyzések.
Hogy a’ sert frissül és jó ízűén több 

ideig eltarthasd, minden három akóhoz vess 
eggy marok konyha sót a’ hordóba; így finom 
és friss ízű lessz sered.

A’ tej óltó készítésének legjobb módja, 
ha a’ gyenge borjú gyomrot mindenestől fel- 
fúvod , megszárítod, a’nakutánna apróra vag
dalod, és megsózva, ősz ve gyúrva fazokba 
lenyomod.

A p r ó s á g o k .
Bizonyos gavallér, ki mindent a’ módi 

szerént igyekezett előadni, a’ nélkül hogy a* 
más nyelvből kevert szavakat értette volna , 
hallott eggyszer az ellenpontról—contrapunkt 
— is beszélni. Majd eggy Contzerlben meg
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kérdeztetvén valaki által, hogy mint tetszenék 
neki az énekesné, így felelt magas böltsességű 
vonásokkal: jó l, igen jó i, hangjában valamelly 
tsudálatos contrapontot vettem észre.

Kérdés támadván bizonyos társaságban, 
hogy sok öreg urak , kik ifjaknak akarnak lát
szatni, miért rejtik el fekete parókákkal ősz 
hajókat, eggy a’ jelenlévők közűi így felelt: 
némellyik azért takarja azt e l, mert nem tisz
tességesen őszült meg.

Levelet kapott a’ falusi ember , utazó mester 
legény fiától, ’s feleségének ezen szavakkal adá 
azt ál tá l: nézd , olvasd, a’ mi peslánk az idegen 
földön szomorú életet é l, ő valódi Melancho- 
licus lett. — Úgy van az — felele a’ feleség— 
ha valaki nem (engedelmeskedik; miért nem 
lett inkább falusi ember ? de a’ gyermekek 
rendesen mások akarnak lenni mintáz atyjok.

Eggy majiandi menagerieben nem régen 
hármat fajzott a’ nőstény tigris az oroszlánnal 
volt párosodása’ következésében. Kettejének 
mindjárt az el lés után vége le tt; a’ harmadik 
pedig 3 napig élt. Eggy azok közűi a’ paviai 
museumnak ajándékoztatok.

R e j t e t t  s z ó .

Értem szándékod, kívánsz te is engem elérni;
Fordítván, fel lelsz épületek tetején.

• Gyürky János.
J e g y z e t :  A’ 27-dik számbeli Rejtettszó: Ye'r.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832* 29. Szám. Mart. 11-ken.

Szépmüvek.
Ehrenreich úr Képgyűjteményjének 30- 

dik Fogása jött ki a’ szorgalmatos Művész 
által. Az élők száma közűi Varkonyi Gróf 
A m ad é  Antal, Martzaltőnek örökös urát, 
Magyar Országi kir. Ajtónállók Fő-Mesterét, 
a’ ts. k. Felség Aranykúltsos Hívét, ’s való
ságos titkos Tanátsos ’s a’ t. O Excját adja 
elő az eggyik kép; a’ megholt Nagyok közűi 
a’ másik, néhai Lomniczay S k e r 1 e c z Mik
lós O ts. k. ’s Ap. Felségének valóságos Bel
ső titkos Tanátsosát ’s Zágráb Ygyének volt 
Fő Ispánját; a’ ki született 1729 Octob. 29- 
dikén , meghalálozott 1799. Jan. 26-dikán. A ’ 
munka, mind kettőben maga dítséri azt a’ 
szorgalmatosságot és tisztaságot, melly a’ Mű
vész vésőjét vezérletté,

Goethe.
Született 1749. Aug. 28-dikán a* Ménus 

melletti Frankfurtban , hol atyja, mint tsászári 
Tanátsos kedvező környületekben élt. Megholt 
Weimarban f. e. Mart. 2 2 -dikén 83 észt. ko
rában. Még 8 nappal halála előtt a’ Nagy- 
Hertzegné látogatását teljes egésségű állapot
ban fogadhatá el ; de más nap hurut hidegle
lésbe esett, melly kevés idő alatt elkövetkez- 
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tété tsendes ’s mínteggy megelőzött fájdalom 
nélkül történt halálát. Utolsó elhunyta reg
gelén még a’ viruló Április szép napjaitól 
várta felgyógyulását. A’ Nagy Hertzeg szíves 
figyelemmel ment halála előtt eggy órával, 
hogy még eggyszer megláthassa; de már a’kor 
hozzá nem botsátódhatott. Martius 2 1 -dike 
estvéjén Salvandynak ,,seize mois ou la re
volution“ tzímű munkáját, kérte elő ; uno
kájával pedig , ,der versiegelte Bürger
meister“ nevű darabból olvastatott. Követ
kező éjjel elhagyta minden ere je ,’s másnap 
délfelé műit ki tsendesen az ötét méltán ke
sergő tisztelői közül. Életét maga megírta,de 
ez kezünknél nem lévén , tsak nehány voná
sokat közölhetünk a’ból. Heinse így ír 25 esz
tendős koráról: „Goethe tetétül talpig zseni, 
lélek és erő; érzéssel teljes szív, lelke tüzes, 
7s sas szárnyakon repked.“ Wieland azt mond
ja, hogy ő a legnagyobb , legjobb és legfel
ségesebb emberi való, az Isten teremtései közt. 
Schillerrel, melly nagy barátságban élt;mu
tatja az, hogy midőn 1805-ben kevés szem- 
pillantásokkal a’nakhalála előtt, eggytőlezen 
barátja körül forgott orvosok közül az elő
szobában megértette, hogy Schillernek mind
járt vége lessz, megrettenve, ’s könnyes sze
mekkel tért vissza házához. Popularitására 
elég légyen megemlíteni, hogy mikor eggy 
szegény asszony komornyikjától a’ nagy 
Goethének azt kívánta, hogy mutasson neki 
helyet a’ kertben , hol midőn az sétálni 
fog, megláthassa; bár amaz jelenté hogy már 
az ő ura nem Minister, ’s tőle semmit sem
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kérhet, meg maradt még is az asszony kérése 
mellett, ’s elrejteze a’ kertben eggy bokor 
megé, hogy Goethét megláthassa, kinek már 
az előtt több munkáit olvasá. Megtudván ezt 
Goethe nem tsak hogy a’ bokor felé ment,ha
nem elő hívta az asszonyt, ’s vele eggy órá
nál tovább beszélgetett. Megvallá e’ről ké
sőbben Goethe, hogy ritkán talált még láto
gatóra, ki a’nyira jártas lett volna munkáiban, 
’s a’nyira kedvelte volna poesísét, mint a’ 
szegény sziléziai asszony; jubilaeum medaill- 
jával ajándékozva botsáta azt el magától.

Goethe, esztendőnként a’ weimari kor
mánytól kész pénzben öt ezer tallért kapott. 
Háza ’s kertje volt weimarban a’ meg hóit 
Nagy Hertzeg ajándékából; halála előtt ke
véssel ’s szomszédja házát is megvette. Maradt 
3 unokája. Holtteste a’ nagy hertzegi sírbolt
ba Schiller mellé, státus ministert illető pom
pával tétetett Mart. 26-dikán tsupán ezen fel
írással: „Goethe szül. 1749. Aug. 28; meg 
holt 1832. Mart. 22.“ Kivánatos volna hogy 
jelesebb darabjai magyar nyelvre tétetnének 
állal ; a’ minthogy ezt a’ magyar tudós Tár
saság munkába is vette.

Bande Aoire.
(Fekete eggyesület.)

Sok idegen szavak , s különös más nyelv
beli elnevezések olvastatnak még a ma gJar 
munkákban a’ nélkül, hogy azok tsak vala
mennyire is világosílatnának ; mellyeknek 
azonban vagy magj'arosíuása , vagy kiíej lése 
az olvasó közönség eggy részére ollyan szűk-
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séges , mint a’ fény a’ látásra. Itt a’ bande noire 
magyarázatja adatik. A’szónak jelentése: „Fe
kete eggyesület“ eredete pedig ez: Mikor Fran- 
tzia Országban a’ nép zendülés a’ fidei com- 
missumok , ’s majorátusok eltörűltetése, és 
a’ gyermekek eggyenlő örökösödésének beho
zása által sok eggyházi jószágokat, várakat, 
?s a’ nemesség kastélyjait szükségtelenekké tette; 
szaporodván a’ népesség, igen természetes 
volt, hogy a’ tőke pénzesek, és építéshez ér
tők társaságba állottak öszve, ’s a’ felesleg 
való épületeket megvették, ’s azon mód sze
rént rontották le , melly szerént az amsterda- 
mi kereskedők fényűzése rontatja el az úgy 
nevezett sloperek által az ezen tengeri város 
környékén feküvő szükségtelen majorokat. 
Sokan ezt vandali szokásnak tartják. Német 
országban is voltak illyen társaságok, mel- 
lyeknek ’sidó tagjai, a’ püspökségek és klastro- 
mok világi jószágokká tétetések után a’ haszná
latlanokká lett épületeket ótsón megvették , el
rontották az épület szereket, és a’ státusnak 
a’ nagy sors-játékok útján általok megvett 
uradalmait kissebb ozstályokban ismét eladták. 
Hogy a’ bande noire részént az építéshez kí- 
vántató materialékból, részént a’ mulató er
dőkben levágott fákból, és a’ kertekké, ré
tekké ’s a’ t. fordíttatott főidnek darabonként 
lett eladásából meggazdagodott, a’ bizonyos: 
de sokat használt az a’ közönségnek is; mert 
azokon a’ vidékeken, hol ez gyakran megtör
tént, alkalmatosabb épületek állíttattak, ’s 
tehetősebb lakosok is találtatnak.
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Kalkutta.
Eggy a’ kelet Indiában lévő angoly bir

tokok praesidenségei közül. Teszen 10,000 
□  mf. ’s 32 mil. lakosai vágynak. Fővárosa 
ezen tartománynak ugyan illyen nevű a’ Gan
ges eggy ágánál, mellyen a’ lagnagyobb ha
jók egészen a’ városig evezhetnek. Kalkutta 
város tsak a’ múlt században emelkedett fel 
Govindpour nevű tsekély faluból mostani nagy 
’s pompás voltára. Eghajlatja 1690-ben, mi
kor itt először telepedtek meg az angolyok 
igen egésségtelen vala, tsak lassanként téte
tett jobbá részént eggy közellévő erdőnek kiir
tása, részént az által, hogy a’ lakosok az 
életmódot hozzá alkalmaztatni kitanulták. Az 
angolok házai, mellyek eggy negyedét fog
lalják el a’ városnak , tsínosúl ’s jó ízléssel 
épültek. Mivel itt az éghajlat forró, a’házak 
nintsenek eggymáshoz építve, hanem távol 
eggymástúl, magas szobákkal lapos fedelekkel 
és tornátzokkal. A’ város ezen részétől sokba 
különbözik az úgy nevezett fe k e te v á ro s , 
mellyben Hindostánok laknak, útszái keske
nyek és görbék, számtalan kertekkel és víz
tartókkal. Téglából, agyagból, többnyire pe
dig bámbus nádból ’s gyékényből épült házai 
tarkán állanak eggymás mellett. Fort William 
nevű fellegvára nem messze a’varostol, derék 
öt szegű épület és sok bátsyák által vétetik 
körűi. Fort Williám és a’ város közt szép sé
táló hely vagyon. Nyugoti oldalán all a Wel
lesley marquistól eggy mii. iont slerl. epíltc-
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tett új kormányház. Hajdani erőssége most vám- 
liáz , ’s a’ híres fekete lyúk portéka lerakóhely. 
Eggy 50 lábnyi magas obeliseusra, melly a’ 
fekete lyuk előtt á ll , fel vágynak mind azon 
szerentsétlen foglyoknak nevei írva, kik a’ban, 
midőn Siiraja Dowla indus vezér a’ várost el- 
foglalá, ’s felprédálá, a’ leg vadabb kegyel
lenségnek áldozatjai lettek. A* város közepé
ben eggy nagy víztartó van , hogy a’ lakosok
nak az esztendő hév szakaszában, midőn a’ 
Hoogly kellemetlen ízű, vizek legyen. — Kal
kutta az india főkormányozó lakhelje, itt van 
a’ legfőbb törvényszék , melly angoly törvé
nyek szerént ítél, semmit nem tekintvén rang
ra , születésre vagy nemzetre. FőpíatzaBen- 
gáliának, kereskedő városa , és az a’ tsatorna, 
mellyen a’ beljebb fekvő tartományok kintsei 
Európába hozatnak.

Ä  pénz j vagy gazdagság
(A’ böltsek ítélete szerént.)

Abram a St. Clara, a’ pénzt úgy rajzol
ta, mint azt a’ világban közönségesen találta; 
de ditsőségére az emberi nemzetnek, voltak 
?s vágynak még ma is, a’ kik nem hódolnak 
az ő mindenhatóságának. A’ többek között 
Phokion az Athenäbeli fővezér, midőn Nagy 
Sándor igen nagy somma pézt küldött neki, 
ezen kérdéssel útasította azt vissza: Miért kül
dötte légyen hozzá? Neked, magadnak feleié 
Sándor ; és pedig azért, mivel hazádfiai felett 
leginkább kitündökölnek fényes erköllseid. 
lía az úgy vagyon, visszanozá Phokion, en



gedj engem jövendőre is olijannak maradnom* 
Eggy római hadvezérnek , a’ ki éppen répát 
sütőt sátorában , nagy ajándékot nyújt az el
lenség; melyre az : a’ ki illyen vatsorával 
meg éri — mutatván a’ hamu alatt sült ré
pára — mit tudna az e’nyi kinttsel tsinálni ? 
s a’ pénzt el nem fogadta.— Kívánnunk kell 

ugyan a’ vagyonosságot; de nem magáért, ha
nem azért, hogy az által ezer alkalmatosság
ban tehetünk jót, nála nélkül pedig vissza 
kell kezeinket tartóztatnunk a’ nyomorúságok 
szemléleténél: azonban még ez sem szabadítt 
fel bennünket a’ pénznek mindenek felett való 
szeretetére.

Pkokíon nagy lelkűsége (A e lia n  u tá n .)
Phokion , a’ ki gyakran vezette hazája 

seregét, végre halálra kárhoztatott, ’s fogság
ba tétetvén a’mérges bürök levének megivása 
várakozott reá. Mikor már a’ vesztő általadá 
neki a’ poharat, a’ jelenvalók megkérdezék , 
hogy a’ fiának nem kíván é valamit általok 
mondatni. E’kor Phokion: azt parantsolom. 
nékie — úgymond— hogy az athenebelieken 
ezen általok reám mért italért soha bosszút 
ne áljon. A’ki ezen férfiúnak bámulására nem 
ragadtatik, az nem tudja, mi légyen a’ nagy 
lelkűség.
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A p r ó s á g o k .
Kérdésbe jőve bizonyos nagy úri asztalnál* 

hova ü1 falusi kántor is meg vala híva, hogy
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vallyon az evés munka é? — Minekutánna 
többen a’ jelen voltak közül vélekedéseket elő 
adák, kérdeztetett a’ kántor is: „Nem munka 
bizony az evés, felele ő , mert ha munka volna, 
úgy az urak soha sem ennének.“

Eggy közkatona, ki a’ jóreménység fo
kától jött vissza Európába, kérdeztetett, mint 
mennek ott a’ dolgok. Egésszen más világ van 
ott, felel a’ vitéz, a’ nap sem úgy jár, mint 
itt, sőt éppen más.

Ne bántsd a’ másét monda Demosthenes 
a’ tolvajnak, ki ötét megakará lopni; — nem 
tudtam én— felele a’ megijedt orozó, hogy 
ezen vagyon a’ tiéd; igen, de tudtad hogy 
nem a’ tiéd, visszanozá Demosthenes.

R e j t e t t s z ó .

Minden barom szeret engem;
Gömbölyegim nem nagyok.

Lentse, borsó nemzetségem,
Jóllehet barnább vagyok.

Első négyem gyiimöltsével 
A’ Bakonyban ha díszük,

Több száz falka sertés ősszel 
Tamás napra meghízik.

Pápáról H. T.
Jegyze.t: A’ 28-dik számbeli Rejtettszó: Czél.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A ’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.)! 

1832. 30. Szám. Apr. 14-kén.

Európai hajdankorinyomók Amerikában*
A’ bogotai közönséges újság után adja a* 

Messager des Chambres, bogy Dolores ne
vezetű helységben, melly Montevideotól két 
óra járásnyira vagyon, valamelly sírköbe üt« 
között eggy földműves , mellyen esméretlen 
felírás vala. A’ sírkő alatt égetett téglából 
rakott boltozatra találtak; a’ban két hajdan* 
kori kard, eggy sisak és paizs, mellyeketa* rozs
da nagyon megrongált, és eggy nagy tserép me- 
dentze valának. Ezen találmányt közlötték a* 
tudós M a r t in e z  Páterral, a’ ki a* felírást 
görög írásnak találta, ’s a’nak még emez olvas
ható betűiből Tov. . .  Yov.. (biXiitn...  AXrfectv .. 
to . . May.eSo .. . ßaöL... stu . . .  rtjg. . .  i^t}xov. . .  
K .. .r Qi . . .  OX . . .  e v . . tu) . .  Ton . .  H t oXe/n . . . 
ezt magyarázta: Midőn Sándor, Filipp fia, 
makedoniai Király volt, a’ 63 Olympiad táj
ban, ezen helyben Ptolem ..a’ többi már hi
bázik. A’ kardok markolatjain olly fŐ formát 
lehet még most is szemlélni, melly a’ Sándo
réhoz hasonlít; a1 paizson az vagyon előadva, 
miképpen hurtzolja Achilleosz Hektor testét 
Trója falai alatt.— Ha ezen előadások igazak, 
iígy bizonyoson meg volna az mutatva, hogy 
Aristotelesnek eggy időkorija, már tapodta 
Brazíliának határait; ’s a’kor ezen kérdés tá-. 

Első Félesztendó. 30
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madna: Vallytm nem Ptolemäus, az az esmérö- 
tes hadi yézér véféltetétt é Sándor hä jós seregé
nek eggy részével a’ nagy tengeren , m int a’kor 
neveztek volt, a’ Szélvészektől Brazília part
jaira , ’s nem az hagytaé hátra ezen emléket?

Ä  hűségtelen szolgai
Nagy Fridrik különösen kedvelt eggy 

G l a s o w  nevű gyalog katonát szép maga 
alkalmaztatása tekintetéből, magához vette azt, 
’s előbb huszárjának, majd komornyikjának 
használta. Olly nagy bizodalma volt Fridriknek 
ezen fiatal emberben, hogy az udvari jövedel
meit, ’s költségeit reá bízá, és közvetetlenűl 
tőié vett azokról számot. Kel lemetes és hízel
kedő viseletéért, örömest társalkodóit vele 
á’ király, alvószobáját is a’ magáé szomszéd
ságába rendelte. Czélja Fridriknek e ben 
volt, högy hív barátot és megbízottat nevel
jen Ö bénne, valamint a’ háládatosság kötelei 
által azt magához szorosson kaptsolja.—Melly 
szörnyűképeri megtsalatott pedig a’ jó, és 
semmi rossztól nem tartó király ? Glasow eggy 
öszveesküvésbe elegyedett, melly a’ király 
élete ellen vala intézVé. A’ királyt méreggel 
akará a’ gonosz társaság elveszteni, ’s azt a’ 
háladatlan ’s gyalázatos GlasoW kezéből kellett 
volna elfogadnia.

De a’ gondviselés úgy igazgatta a’ kör* 
nyűleteket, hogy kevéssel a’ fekete tett vég
hez vitele előtt Fridrik megtudá a’ titkot: 
Felettébb megborzadt ő a’nak hallására, ’s nem 
akará hinni, hogy eggy ember a’nyira elfelejt-



Nézhetnék a’ jótettekről; azonban más reggel 
1757. Jan. 15-dikén csakugyan bevivé Frid
iiknek G 1 aso w a’ mérges tsokoládét, ’s resz
ketve , nyújtó azt királyjának. A’ király bor
zasztó, komoly, és eggyszersmindolly fájdal
mas tekintetet vete komornyikjára, bogy az 
tüstént lábaihoz borult, s a gonosz szándékot 
megvallotta. E’re Glasow mindjárt elfogatott, 

király jelenlétében kihalgattatolt, ’s másnap 
bilintsek közt Spandauba küldetett , a’ hol ő 
fogságában nem sok idő múlva meghala. 
Anyira igyekezett Fridrik azon öszve eskiivés- 
i>en részesültteknek neveiket eltitkolni, hogy 
Archenholz 'bizonyítása szerént, a’ szerentsét- 
jien Glasowhoz, utolsó pillantatjaiban sem 
vvvlt szabad még tsak orvosnak is járulni.

Bétái nagy szélvész.
1'807-diki October 1-ső napjára virradóra 

ffíKgy félelembe ejté Béts városa lakosit eggy 
*éjszak nyugotról jövő iszonyú szélvész. Reg
gel felé 3— 6 óra között hágott az legnagyobb 
»dühösségére. Az Augustinusok temploma tor- 
aiyának teteje az útszára téríttetett. A’ sok ké
mények, tűzfalak, épületek tetői mind a’bel
ső, mind a’ külső városokban ledöntettek. Szent 
István tornyáról eggy oszlop lehajíttatott. Több 
háznépek más szólást voltak kéntelenek keresni; 
mivel a’ magosabb helyeken feküvő házakat 
minden pillantatban öszverogyás fenyegeté. 
Sok ezer ablakok betörettek ’s a’ külső váro
sokban a’ kertek többnyire elpuszlíttattak. A’ 
legerősebb fák gyökerestől kiszaggattaltak. Az,
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épületed rengése, az ajtók’s kapuk nyikorgá
sa, az ablakok zörgése, ’s kívül az útszákon 
a’ sok tsattogás olly rémítő és nagy volt,hogy 
az minden leírhatást felyül múl. Különös tsu- 
dara még is, illy nagy veszedelem közt, tsak 
eggy ember sem veszté életét.

Nagy Britannia adóssága.
André statistikai munkájában igy adatik 

elő Nagy Britannia adóssága , hogy ha az eggy- 
eggy fontos St. tzédulákban, és tsak TOO mil, 
fontnak vétetik, úgy 4516 Cl m, £ fedne bé, 
és Guineekben sorba rakván azokat 10,521 
m.f.nyire nyúlna el, Ha valaki ezen adóssá
got leakarná számolni, és naponként a’ vasár
nappal eggyütt 12 órát fordítana a’ra ; tehát 
ha minden minutában 700 Guineeket olvasna 
ki, 27 esztendőt, 6 hónapot, 15 napot és hat 
órát kellene a’ra fordítania; ha pedig penny- 
ként számlálná, a’kor 6945 esztendeig 7 hó
napig és 14 napig tartana az, a’nyira, hogy 
ha a’ teremtés napján kezdte volna el ezen 
munkát, tehát még — mivel minteggy hatezer 
észt. telt már el a’tól —• 945 esztendeig kel
lene a’ számlálással bájlódnia. Ha valaki ezen 
adósságot taligán akarná elvinni, és mindegy- 
gyikre 2 0 0 0  fontot tenne, úgy ha aranyban 
volna az 7401, ha pedig rézben, a’kor 5,250,000 
taligájának kellene lenni. Szerentséjére az 
angoly kormánynak, hitelezői többnyire bel
földiek. E’ felette nagy adósságot okozták a’ 
sok háborúk, és az európai Státusoknak, 
a’ Napoleon megbuktatása végett adott segítő 
pénzek.

23ft
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Históriai egyreígeh.
1400, Jan. 8 -dikán Konstantinápoly erős 

földrengést szenvedett. — 1529. Jan, 8 -dikán 
született János választó Fejedelem. — 1598, 
ugyan azon napon hóit meg János György 
brandenburgi klector. 1070. Jan. 8 dikán a’ 
hollandus Admirális Ruyter meggyőzte a’ 
Franciákat Melazzónál,•— 1678. ugyanazon 
napon Gróf Konigsmark svéd Generalis öszve 
töri a’ Dánosokat Rügennél, hol Humor a* 
dán vezér életét veszté.— 1715. Jan. 8 -dikán 
megholt a’ nemes gondolkodású Feneion , Te- 
lemacqiíe szerzője, Cambrayi Érsek, 64észt, 
korában. 1810 ugyan azon napon kőit 
Schwarzburg-Rudolstadtban azon fejedelmi 
rendelés, mellv szerént népképviselősége áb 
JíHatott fel. — 1819 Jan, 8-dikán nyilatkoz
tatták magokat függetleneknek Spanyol or
szágtól Ovi to , Anlioejuia, és Choco városok 
déli Amerikában.

A' tsudálatos Z irhiitz tó Karniólidban.
A’ zirknitzi tó a’ föld legritkább tavai 

közül való. Kopár és zordon hegyek veszik 
azt körül; hossza eggy, szélessége fél m.f. 
mélysége 4 öl. Három sziget van rajta, és 8 
patak foly bele; azonban 25 nap alatt nyári 
időben egésszen kiszárad. A’ vizek lefolyása 
földalatti nyílások által történik, mellyek hi- 
hetően a’ földalatti nagy víz tartókkal öszve- 
köllelésben állanak. A’ víz elfogyta előtt ha
lakat fognak benne. Kevéssel azután fű nő a’



tó helyén, melly lekaszáltatván, földje meg» 
szántatik, és kölessel bevettetik. Az aratás 
után vadászatot szoktak ott tartani. Ősszel , 
a’ tartós essőzés után , szint olly hamar meg
telik a’ tó, mint a’ miilyen hirtelen elfogyott; 
gyakran 18—24 óra alatt színig áll vízzel. 
Ezen tóról tehát igazán mondhatni, hogy 
benne esztendő alatt halászni, vetni, aratni, 
és vadászni lehet.

A' Kashemiri schawlok készítése.
Kashemirben , a’ honnan szálíttatnak az 

egész Európában a’nyira betses drága művek, 
a’ schawlok szövése 50,000 dolgozókat fogla- 
latoskodtat. Nehéz meghatározni, esztendőn
ként hány shawlok készíttetnek ott; azonba 
mivel 16,000 a* szövőszékek száma, s eggy 
eggy esztendőnként minteggy 5 schawlt ké
szít, körülbelül 80,000-re lehet tenni az ott 
esztendőnként készíttetni szokott shawlok szá
m át Eggy igen finom shawlon egész eszten
dőben dolgozhat eggy műhely, holott másfé
léket ugyan a’nyi idő alatt 6 — 8 készít. Min
den műhelyben rendesen 3 munkás van , a’ 
kik, ha a’ schawl igen finom, naponként  ̂
hüvelyk hosszaságúnál többet nem készítenek. 
Az igen sok munkával járó schawlok e’nél 
fogva darabonként több műhelyekben szoktak 
munkáltatni, a’ nélkül mindazonáltal, hogy 
a’ szövés eggyenlősége megzavartatnék. Ha 
tarkaságoknak kell menni a’ munkába, fa tők
kel dolgoznak, meliyeka’nyi számmal vágynak, 
mint a’ mennyi különbféle színű fonalak szűk-
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Ségesek. Az ássstonyok és gyermekek külön 
Választják a’ finom gyapjút az idegen maté
riáktól , a’ leányok pedig megsodorják, a’kor 
adatik a’ fonók és szövők kezébe. A’ fő fel
vigyázó (Oostant) igazgat minden munkákat. 
A’ legjobb munkások 4—5; a’ középszerűek 
2 —3 sonst kapnak napoként.—Amretseyr leg
nagyobb piatza ezen betses kendőknek.

Ä  Kevélység megáléztntam.
(Az eredeti utáft.)

Látván Sokrates bogy tanítvány ja Alki- 
biades felfúvalkodott gazdagságiban, ’s igen 
kevély földjeiben ? elvezette ötét eggy a’ föld 
golyóbisát ábrázoló táblához , ’s ott kikeres
tette Vele Attikát ; mikor ezt meglelte a’ ta
nítvány, paraUts'olá neki Sokrates , hogy tu
lajdon földjeit is jelelné ki a’ rajzolaton. Mi
dőn pedig Alkibiadés azt mondaná , hogy azok 
nintsenek feljegyezve: lásd —- felele neki So
krates — azokkal látsz nagyra, mellyeka’ föld 
legtsekélyebb felosztását sem teszik.

J e l e s  m o n d á s o k .
Nyájasan fogadása azoknak, a’ kik a’nagy 

világba most lépnek fel , gyakran titkos ide- 
genséget árúi el azok iránt, a’kik ott már ra
gyognak. ________

Néha nem kívántatik kevesebb okosság 
élni tudni a’ jó tanáttsal, mint jó tanálsotad- 
ni ön-magunknak.



Van eggy neme a’ rosszaknak, a’ kik ko
ránt sem volnának a’nyira veszedelmesek, ha 
bennek semmi jó nem volna.

K ü l ö n b f é l é  h.
Nagy Sándor meglátván Efesusban Apel

les által készült képét, nem ditsérte azt ér
demlett becse szerént. Előhozatott lova pedig 
nyerítvén a’ rajzolatban álló, mint valóságos 
lóra; óh király — így szólít Apelles — úgy 
látszik, nálad sokkal többet tud lovad a’raj
zoláshoz.
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Az eget visgálá Thaies, ’s vígyazatlanúl 
a’ verembe esett. A’ ki nem tudja mi van lába 
alatt, minek néz az az égbe, monda szen
vedései közt, a’ hív ’s eggyiigyű szolgáló.

Göthe azt rendelé testamentomában, hogy 
szobáji 1850-íg azon állapotban hagyattassa- 
nak, mellyben halálakor találtattak ; eggyszer- 
’smind tiltja, hogy tudományos ’s művészi 
kintsei közűi a’dig valami eladatathassék.

Mesés kérdés.

Mellyik város az Európában, mellynek a’ 
vége közepén vagyon?

J e g y z e t :  A’ 29-dik számbeli Kejtettszó: Bükköny#



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 31. Szám.' Apr. 18-kán.

Figyelmeztetés a mételyről.
A’ Juhász Káté 116-dik lapján tagadja a* 

mételynek a’ lapályos legelőkön való terjedé
sét, tenyészését, a’ honnan azt a’ juhok fel
szednék; ugyan ezen az állításon épül a’ leg
közelebbi 26-dik számú Hasznos Mulatságok
ban ki jött észrevétel is a’ mételyről; de nem 
fejti meg állítását, nem mutatja meg a’nak 
rendszeres okait a’ minek ellent mond. Illy 
tapasztalásból még nem lehet kiindulni olly 
véggel , hogy a’ századok óta bizonytalanul 
ugyan, de közhiszemben volt métely férgek* 
országát felforgassuk a’nélkül, hogy axiómán 
alapulna az új felfedezés. — Meg kell ugyan 
azt vallani, hogy a’ barom orvoslás (veterinaria) 
mezején, legditsőbb pályát futna az a’ tudós, 
ki a* métely féregnek természetét, születése 
fészkét, ’s orvoslása bizonyos módját úgy 
deríthetné fel, hogy minden éghajlat, ’s föld- 
minémüség különbbsége nélkül lelhetné benne 
bizodalmát a’ marha tenyésztő gazda, bizony
talan lévén a’dig az orvoslás, míg a’nyavalyát 
okozó állat előttünk homályban terem és él; 
meljékes és sikereden észrevételekkel azonban

*) Hasznos Mulatságainknak már neve, de törekedése is a 
közhaszon lévén , az e'féle — bár eggymással ellenkezű 
— előadásokat és tapasztalásokat készséggel fogadják 
el , ’s terjesztik.
lilső Félesztendő. 31



tsak ott maradunk, hog^ a’ nyavalya kiülése
k o r,— a’ nélkül hogy javítna orvoslásunk — 
aggódva nézzük a’ veszedelmet,

Hogy a’ borjúkban, bárányokban, még 
a’ születéskor már métely élt, semmi tanú
ságot sem ád, — még ez tsak a’ métely féreg 
tenyészésének előttünk titokban terjedő termé
szetére figyelmeztet,— melly ha külső dol
gokból ment is által az anyákba, azokból a’ 
vér által , melly által a’ méhben az állat terem 
és él, borjaikba által plántálódik, mint ez 
meg esik sok nyavalyákban még az embereknél 
is. Mert, ha a’ métely az ingoványos, éslapá- 
lyos legelők nélkül, magában az állat véré
ben, természetében formálódik, ’s tsak így 
terjed el a’ nemzés által a’ szaporodásra, ’s a’ 
rossz legelő tsak tápláló eledele volna a’ mé
telynek ; úgy minden helyeken, a’ métely ural
kodásakor, keltenék tapasztalni azt, a’ minek 
e’dig sok tájékok hírét sem hallották. Bihar 
Vármegyében Hosszúpályiban, a’ homokos 
ingoványok körül minden esztendőben métely t 
szed a’ juh, ha a’tól nem óvja a’ pásztor; 
Heves Vgyében , a’ Tisza partján fekvő A kol
b á t ,  ’s több más nagy pusztákon , a’ hol ára
dások fedik sokszor esztendőnként az egész 
legelőt, ’s a’ víz vissza vonulása után is állan
dó motsárok és tavak maradnak meg a’ lege
lőben , még egésszen esméretlen most is a’mé
tely, ott neveltem a’ leg szebb bárányokat. 
— Csalló közben , hol vízáradások járnak min
dég félhet a’gazda a’métely pusztításától ; — 
Nógrád Vármegyében, eggymás melleit lévő 
legelőkön, három esztendő alatt kétszer tapasz

242



243
taltam m ár, hogy az eggyik határban a’ feje 
sem fájt a’ juhnak, a’mellette lévő határbelit 
pedig eggy lábig elseprette a’ métely ; azt is 
magain tapasztaltam többször m ár, hogy eggy 
legelőn járt a’ juh egész nyáron, a’ fejős juh 
azonban a’gyep legelőn kívül az ugart is járta: 
következő télen a’ fejős megmaradt épségben, 
a’ meddő nyáj mind eldöglött mételyben; 
ugyan azt is tapasztaltam, hogy a’ fejős a’ 
meddővel eggy legelőn járt egész nyáron, 
ősszel a’ fejős juhnak tavaszi tarlót engedtem 
két hétig, megtartván a’ kieresztéskor a’ tör
vényt is: a’ meddőnek ulántia való télen sem
mi baja sem volt, a’ fejőseket elseprette a* 
métely; szinte tapasztaltam azt is, hogy eggy 
helyen ellett eggy nyájból való, eggy lege
lőn járt bárányokból már Demeter nap után, 
felét a’ nyájnak más pusztára hajtattam , úgy
mint az ürü bárányokat telelni; de még öt 
nap míg a’ hó le nem esett ott is kijártak^ 
öt nap múlva hó lévén többé ki nem mentek: 
ezek mind megmaradtak,— a’ helybe maradt 
nyőslény bárányok pedig mind eldöglöttek.

Kirekeszthetjiik é tehát a’ legelőt a’ mé
tely mivolta következésében? és hol alapít-, 
lsük az okot, melly az előhordott tapasztalá
sokat ledöntse ? Csupán magában az állatban 
keressük é a’ kártékony féregnek a’ méliit, 
— mellyik a’ természetes ok, a5 melly e’nek 
esmerését rejti, ’s orvoslása módját az alatt 
lappangtatja ?

Nagy titok még a’ métely orvoslásban 
az is, hogy eggyik tájékon a’ mételyes juhokat 
bizonyos szer által ki orvosolhatjuk , midőn



a’ más tájékon ugyan a’zal haszontalan a’ 
törekedés. Példával világosítom: 1829-ben 
Nógrád Vármegyében 30,000 darabon feljűl 
ölt el juhnyájainkból a’ métely, — minden 
gazda rögtön kapta kezébe B. úr gyűjtemény- 
jé t ,— tudok több földes urakat, kik magok 
tették legnagyobb szorgalommal az óvásokat 
jó idején, félvén a’ következéstől, később ma
gok telték a’ dajkálkodást is, pontosan telje
sítvén a’ tanátslatokat: — trultzolt a’ nyava
lya »régre is»— Sokkal nagyobb hitelt adokB. 
úrnak, mintsem megírt orvoslása módjának 
hasznáról kételkedném;— de a’ mi nálla be- 
bizonyodott, — az Nógrádban sikereden ma
radt. — Mélyebben kell még a’ természet tit
kaiba néznünk, snyomoznunk mind a’dig, míg 
a’ tapogatás után a’ végső, de elhatározó ok 
megállít, ’s esmerésére juthatunk a’ szeren- 
tsésebb eszközöknek. (Közlési végett beküldte 
K o ts i  G yörgy.)
Ä  fo ld  különbféle vallásit lakosainak 

átnézése.
I.) Eggy Istent imádók vágynak 385 mii. 

számmal. Ezek közt: A.) Keresztények 253 
mii. a.) napkkeleti ekklézsiához tartozók 62 
mii.; aa.) Görögök 56 mii.; a.) O hitűek 52 
mii.; az Orosz birodalomban 42 mii.; Görög 
Országban és az Osman birodalomban 7 mii.; 
Austriában 2^ mii.; Jóniában 210 ezer; ß.) 
Raskolnikok 3 mii.; 6.) Filippovánok Bukovi
nában, Lengyel Országban ’s a’ t. 15 ezer; 
bb.) Örmények 1 \  mii; — az Osman biroda
lomban mii.; Iránban 170 ezer;— Russziá- 
ban 77 ezer; Austriában 13 ezer; Hindostában
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50 ezer; cc.) Monophysiták Asiában és Afri
kában 4 mii; dd.) Nestoriánusok 350 ezer; 
ee.) Sabbäusok 17 ezer; — b.) Nyugoti ekklé- 
zsiához tartozók 190 mii; aa.) Katholicusok 
135 mii.; a.) Római Kaiból. 134^ mii.; Auszt
riában 24 mii.; Burkus Országban 4 4; mil.; a 
Német Szövetségben 5 mii.; Schweitzban 
581 ezer; Olasz Országban 15 \  mii.; Fran- 
tzia Országban 29 mii.; Portugalliában 3 mii.; 
N. Britanniában 6 mii.;Német Alföldön 3 mii.; 
Svétziában és Dániában 2  ezer; az Orosz biro
dalomban 7 mii.;— Krakauban és Júniában 
130 ezer; a’ Török birodalomban 600 ezer; 
a’ többi Asiában 3 ^ mii.; — Afrikában 1 £ 
mii.; Amerikában 2 0  mii.; ß.) Jansenislák Né
metalföldön 30 ezer; 6.) Maroniták Libánon 
környékén 108 ezer; bb.) Ágostai vallást kö
vetők a.) tulajdonképpen valók 24 mii. 400 
ezer; Austriában 1 mii. 150 ezer; Prussziá- 
ban 6 \  mii.; Német Országban 7 \  mii.; Fran- 
tzia Országban 300 ezer; Nagy Britanniában 
350 ezer; Német Alföldön 320 ezer; Svétziá
ban 3 mii. 600 ezer; Dániában közel 2 mii.; 
Orosz Országban és Krakauban 2 |  mii.; Ásiá- 
ban 130 ezer; Amerikában 500ezer; ß.) Herrn- 
huterek széljel szórva 120  ezer; cc.) Helvé- 
tziai vallást tarlók 28 mii.; a.) tulajdonképen 
valók 8 mii.; Ausztriában 1 \  mii.; Németor
szágban 1 { mii.; Prussziában 300 ezer; HeJ- 
vétziában l mii. 300 ezer; Franlzia Országban 
900 ezer; Nagy Britanniában 90 ezer ; Bussziá- 
ban 83 ezer; Német Alföldön 1 mii. 700 ezer; 
Asiában 104 ezer; Afrikában 60 ezer ; Ame
rikában 400 ezer; ß.) Presbyteriánusok NBri- 
tanniában és Amerikában 3 mii.) 6.) Congre-
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gationalísták 2  J  mil.; 8.) Episcopalisok 14\  
mil.; N Britannia ban 13 mil. 800 ezer; Ásiá- 
ban 150 ezer; Afrikában 15 ezer; Ameriká
ban 1 mii. 40 ezer; Austráliában 5 ezer;; 
dd.) Dissenterek közel 4 mii.; t. i. Independen- 
sek 600 ezer; Anniniánusok 400 ezer; Soci- 
niánusok , Unitáriusok 80 ezer; Methodisták 
2 1 0  ezer; Mennoniták 350 ezer; Babtisták 
900 ezer; Quäkerek 300 ezer; Kissebb Fele- 
kezetüek 200 ezer; Waldensesek Olasz Or
szágban 25 ezer számmal. Az itt előszámlált 
Dissenterek nagyobb részént NBritanniában , 
Német Alföldön, és Amerikában találtatnak. 
— B. Muzulmánok 120 mii.; a.) Sunniták 99 
mii.; b.) Scliiiták 15 mii.; c.) Wahabiták 5 mii. 
d.) Sofisek Afglianistanban 90 ezer; C.) Zsi
dók közel 4 mii.; a.) Rabbiniták 3^ mii; a’ 
többiek b.)Karaiták; c.) Samaritánusok; d.) 
Ismaeliták; D.) Seikek Hindostánban 3 mii.; 
E.) Confutziánusok Chinában és Japanban 3 
mil.; F.) Parzsok 240 ezer számmal.

If. Sok istent imádók 478 mii.; A.) Bra- 
manók 111 mil.; B.) Budhaisták 315 mil.; C.) 
Sintok Japanban 25 mil.; D.) Taotsek Chiná
ban 25 mii. számmal.

III. Természeti vallást követők szent 
könyvek nélkül 79 mii.; A.) Schamanok l l  
mil.; B.) Fetischimádók 6 6  mil.; C.) Drusok, 
Nosairek ’s a’ t. 1 mii. számmal.

Moskuster/no , vagy tatár pézsma.
(Animal moschiferum)

Kis őz forma nagyságú, mellyhez ter
metére is közelít. Színe barna-fakó, sárga 
’s fehér színelésekkel. — Fő fajtajegye neki 
a’ köldökénél lévő szagtömlő, mellyben van



íí nevezetes moskus-ir. Lakik déli Asia feny
ves bértzein , Tibet környéken , és Siberiának 
déli tájékán. Eledele falevél, moh. Késő ösz- 
szcl legkövérebb , szaga is e’kor legerősebb. 
Májusban vagy Júniusban kölyködzik eggyet 
vagy kettőt.

Szagtömlőjéért szokták ezen állatot ül
dözni a’Muszkák és Tungusok. Legbetsesebb 
ira van a’ Tibetinek. — A’ ki a’ szagtömlőt 
levágja , beköti orrát, hogy hirtelen főfájást, 
vagy orrvérfolyást nekapjon. Ezen tömlőt, 
melly eggy tyúktojásnyi tsak a’ kannál talál
ni; mellyben minteggv fél lat moskus-ír van, 
barna kásás forma. Ize olly keserű ’s szaga 
olly erős, míg friss, és nints megveszteget
ve, hogy tüstént főfájást és orrvérfolyást okoz.

Chinában a’ nem vesztegetett moskusirat 
eggy áron adják az ezüsttel; a’ siberiai — mint 
nem olly finom — ótsóbb. Hozzánk ritkán 
hozzák azt megvesztegetés nélkül, hanem szá- 
raztott vérrel szoktak elegyíteni; ha kivesszük 
azt, mellyet szagtömlőstűl hoznak: mindazál- 
tal olly erős szagú, hogy a’ melty helyen ál
lott , azon hely több esztendőkig megtartja 
szagát. A’ patikákban főképpen in-erosítő 
orvosságul tartják. A’ moskustermő állat elég 
ritka és vad;még is terítve van moskus-írral 
Európa. Már innen gondolhatni, melly for
mában hordják azt mi hozzánk.

Históriai egyvelgek.
Midőn I. Eerentz frantzia Király Páviá

nál magát Lannoi vezérnek megadá , ezen sza
vakkal nyújtá a’nak kardját: „ L a n n o i úr! 
itt a’ kardja azon Királynak, ki nem gyá
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vaságból, hanem a’ szerentse nem kedvezése 
miatt lessz rabbá !

Lannoi tiszteletet mutató helyheztetésben 
fogadta el a’ Király fegyverét, azonban a’ 
magáét e’ szavakkal ajánlá a’ Frantziák Ki- 
ralyjának: „nem illik eggy tsászári tisztnek 
Királyt maga előtt fegyver nélkül szemlélni, 
ha szinte az Császárja rabja is.“

Ferentznek ezen kardja 1807-ikig Mad
ridban maradt, midőn azt IV. Károly Frias 
llg állal Napoleon Császárnak Párisba küldötte.

Eggyben azon szobák közt, mellyekben 
Madridi fogságakor lakott Ferentz, V. Károly 
Császárnak ezen választott mondását találá: 
„Plus ultra“ melly alá ő ezt írta: „Hódié 
mihi, eras tibi. — Későbben , midőn már Fe
rentz szabadon botsáltatott, Károly olvasván 
e’ felírásokat, ezt kötötte még hozzájok: „Homo 
sum, humani a me nihil alienum puto.“

Chabrias így szokta ütközetre bátoríttni 
katonáit: midőn hadakozunk, ne vitéz ellen
séget, hanem tsak testei, ’s vérrel bíró, és 
velünk köz természetű embereket gondoljunk 
szembe magunkkal.

Caesar, éhség uralkodván táborában, 
plántákból készített kenyereket osztogatott 
katonáinak. A’ Pompejus seregéből hozzá kül
dött kenyeret pedig elrejté, nem akarván tu
lajdon katonáival az ellenség szerény indulat
ját tudatni.

R e j t e t t s z ó .
Gyászba borúit nemzet neve, két tag, plánta az első;

Vissza felé ’s hosszan szemtelen állat amaz. 
J e g y z e t :  A’ 30-dik számbeli Mesés kérdésre fele

let: Lnndon.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A' Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 32. Szám. Apr. 21-ken.

Tudományos dolgok.
„Eggyházi Folyóírás. Szerkezted Kováts Má
tyás , Egri érseki megyebeli Áldozó Pap , a' 
Tudományok Magyar királyi Egyeteménél a* 
Hit tanulmány második Részének R és N. Ta- 
níttója. 1-ső Füzet. Pesten, Esztergami K. 
Beimel Jós. betűivel 1832,a Eggy árkustól 6  
ezüst krt számítván a’ 12 ívnyi Füzet ára 1 

for 12 kr. peng. p ., színes borítékba kötve.
Tárgyára nézve, minél kevesebbé tartozik 

ezen szerentsésen kezdett folyóírás polgári 
állapotokat magába foglaló leveleink körébe ; 
a’nál méltóbban ragadja magára figyelmün
ket az a’ tiszta ősi, és semmi újíttás vágyjával 
sem bélyegezett nyelv, melly a’ T. Szerkez- 
teto úrnak író tollából folyik. Mint minden 
jóban, úgy a’ nyelv ügyében is leg többet 
tehet az eggyházi T. Rend; mint a’ mellyhez 
minden meg nem vesztegetett elme elválha« 
tatlanúl ragaszkodik mind életének folytában, 
mind még haldoklásának utolsó pillantatában 
is. A’ Sanskrit nyelv eltűnt minden jó tulaj
donai és eredetisége mellett is a* közönséges 
élők közűi • de fenn van az a’ brahmanok írása 
módjában. Nemzetemnek felszentelt Férfiai! 
vegyétek szívetekre a’ példát.

Ha nyelvünket enyészet fenyegette vala
ha, ma jutottunk azon üdő pontra,— ma 
midőn legbüszkébben ditsekszük azzal, hogy 
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e’nek derülő napja kezd feltűnni—ma fenye
geti azt a’ vég enyészet. Miért ? mert szabad 
léleknek sem tartja magát eggy módi író is, 
ha tsak mindent lábbal nem tápod, a’mi szent, 
és tiszleletes. Úgy járt Caesar, úgy a’ Cicero 
simult nyelve , midőn önkényes és idegen rá
mára vonás tsúszott be Rómába. *) Ne mond
ják az ősiségnek ellenségei, hogy szebb állott 
az elenyészett helyébe; én szépséget nem vi
tatok , hanem tsak azt mondom , hogy az ősi 
magyar nyelv el fog enyészni, ha a’ felvett 
úton fognak menni az írók: tsak 50 esztendő 
illy előmenetel mellett elégséges leszen a’ra , 
hogy keresni kellessék az ősi nyelvet értőt.

Elmellőzök minden egyéb kérdést, hanem 
ez eggyet teszem tsak , hogy szabados é a’ nem
zeti nyelvvel akárkinek is önkényje szerént 
bánni ? Én azt mondom, hogy nem; mert ha 
bár ama’ vélekedést vesszük is fel a’ nyelvek 
eredetéről, melly szerént az emberek kezdet
ben minden nyelv nélkül voltak ,**)mig lassan 
lassan a’ szükség kény szeri ttéseihez képest ne- 
melly hangokra nem fakadtanak. Később kez
dették a’ tőlök különbböző állatok, szelek, 
és dörgések ’s t. e’f. hangjait követni, ’s úgy
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*)  Qutim barbari , maximé G otbí, V andali, Longobardi, 
Franci , veluti ex compacto provincia;* rontani Imperii 
invaderent; tatinitas antiqua sensim ad dialectos ita- 
Uram et gallicam deflexit. Conf. Car. du Fresne Dissert* 
Glossar, med. et inf. Latin.

*+) Varios lingvae sonitus natura subegit
Mittere : et utilitas expressit nomina rerum:
Non alia longe ratione , atque ipsa videtur
Protrahere ad gestum pueros infantia lingvae
Cüm facit, ut*digito, qüae aint praesentia, monstrent etc.

Lucr. V. 1027 seqv.



nevelgették szaraikat mind a’dig, míg szük
ségeiket, fájdalmaikat, ’s gyönyörűségeiket 
elegendőképpen ki nem tudták fejezni. Meg 
lévén eggj'szer a’ hangok, a’ fiú eltanulta az 
atyjától, a’ szomszéd a’ szomszédtól, ’s mint- 
eggy megalkudva, megállapították azoknak 
jelentéseiket, ’s így eggymást megértő Tár
saságba szerkődztek. — IJa mondom ezen vé
lekedés volna is igaz, még is már ma nintsen 
szabadságában— kivált eggyes embernek — 
fiz egg jrszer megállapított és a’ Társaság által 
közönségesen elfogadott nyelvszokást kényje 
’s akaratja szerént felforgatni: mert nyilván
való, hogy .ez semmi sem volna egyéb, mint 
a’bábeli zűrzavart önként eszközjení. Ha pedig 
elgondolom azt, hogy a’ nyelvek bizonyos 
es állandó töryények szerént formáltattak ; 
.úgy nem tudom mit mondjak azoknak visz- 
ketegségekről, a’ kik megátalkodott nvakas- 
sággal ajánlják, javai lják, védik, ama’törvé
nyek ellenére alkotott selypíttpseiket. Ne ál- 
líttsa ellenem senki az erőszakos hatalmat 
győző oknak ; tudom én azt jó l, hogy mit ér 
a’ nyelv dolgában a* „si.volet usus“ de éppen 
ez az, a’ melly szerént l’eau (olv. lo), lett 
az aqua,

Mit szabad a’ reá termett írónak meré
szelni 7-r*-Már többen vitatták ’sszerentsés pél- 
dájókkal meg is mutatták; én tehát e’rőla’nál 
bízvástabb halgathalok: de azt soha sem hall
gathatom e l , hogy a’ nyelv természetén eről
tetést eggy sem tehet. Mint a’ felserdűlt élő 
fa., ha erőszak éri meghajlik; de tágulván az 
raíta, vissza rúg , és gyakorta fájdalmas ütést
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okoz: úgy a’ nyelv szokás is nyögve hajlik az 
erőszak alatt; ,majd gyengébb vagy erősebb 
rúgással pattan azonban vissza , a’ maga ide-
Íében.— Erőltetnek a’ példa adásra; adok te- 
lát azt is a’ra , hogy mit nem volna szabad, 

„Tulajdona“ —-ma közönségesen írják e’ he
lyett: „Tulajdonsága“ — nem is gyanítva a* 
kettő között lévő különbbséget *) pedig sza
mara lehet a’ juhásznak több tulajdonai között 
a’ nélkül,hogy tulajdonságai tsakmeszszíröl is 
szíttsanak amazéihoz.

„Mulattató Szép Literatúrai Gyűjtemény. 
Szerkeztette Harsányi Pál. I Kötet a) llemek 
lövés; b.) Fekete napok. Pesten kiadja és 

nyomtatja Länderer 1832.“
E’ről most legyen elégséges e’nyit tud

nunk, hogy illy felírás alatt esztendőnként 12  
Kötet szándékozik meg jelenni, esztendei 4 
pengő forintfizetésért: a’ többi feltételeket 
magával viszi ezen Kötet. Mulattatás a’ szép 
tzél, mellyhez mi tiszta szívünkből kívánunk 
szerentsét a’ kezdetnek.

Alba Hrg a Rudolstadti reggelizésen.
(Schiller után)

A’ hőstettekkel fénylő Henneberg Her- 
czegi ház leánya Katalin Schwarzburgi özvegy 
Grófné gyengéded nemét fenhaladó elszánt 
magaviseletével a’ rettentő Alba Hertzeget 
tsak nem megreszketteté. Midőn tudniillik

Es ist alle Mahl hart und umbillig; verjährten Sprach
gebrauch— «len der Weiseste nicht mehr ändern kann 
— eine Thorheit zu schelten, und fast unversteichlich, 
wenn eben in diesem Spracheehrauche sehr vielmehr 
verborgen läge , als manche Tadler vielleicht vorstellen.



V-dik Károly Császár 1547*ben a’ Mühlen- 
bergi ütközet utáu Frankoniába, ’s a’ Sváb 
földre vonultában Thuringán is általment, 
Katalin eggy védelem-levelet eszközle ki tőle, 
melly mellett alattvalóji az a’ra menő Spanyol 
hadi seregtől semmi bántódást nem fognának 
szenvedni, ’s ezért magát a’ Szála hídján ál
tal kelő tsapatok tartására szükséges élelmek
nek lUidolstadtból illő fizetésért leendő szol
gáltatására kötelezé. De okos előrelátása a’ 
város tövében álló hidat lerontatá, ’s jól távol 
állíttatá fel a’ vízen , nehogy az igen közel eső 
város, rabló vendégeit kísérteibe ejtse. Eggy- 
szer’smind azon helységek lakosainak , mellye- 
ken a’ sereg általment, megengedé betsesbb 
vagyonaikat a’ Kudolstadti várba rejteni.

Az alatt közelede a’ városhoz a’ Spanyol 
Generális Alba Hertzeg , Henrich Braun- 
schweigi Hertzegtől ’s e’nek íijaitól kísértetve , 
’s eggy előre botsátolt követ által magát a’ 
Schwarzburgi Grófnénál reggelire vendégül 
ajánlá, Eggy hadi sereg vezérének illy sze
rény kérését megvetni nem lehetett, Ad , a’rni 
házától telik — válaszolá a’ Grófné;-—jőjön 
O Excellentziája, ’s vegye azt kedvesen. Egy
szersmind emlékeztető a’ védelem-levélre, ’s 
a’nak lelki esméretes megtartását szívére köté.

Barátságos elfogadás és rakott asztal vár
ták a’ Hertzeget a’ várban. Megkellet valla
nia , hogy a’ Thuringai Asszonyságok jó kony
hát tartanak, ’s a’ vendégi just tisztelik. Alig 
telepedének le, midőn eggy gyorskövet a* 
Grófnőt kihíván jelenti, hogy némelly faluk-* 
ból a’ Spanyol katonák a’ parasztoknak mar*
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Kaikat erőszakkal elhajtották, —-  Katalin nép- 
jenek anyja volt; legszegényebb alattvalója* 
nak is sérelme önmagát érdeklé. Felettébb 
megháborodva e’ hitszegésen, de lelkességétől 
el nem hagyatva, minden tselédjeit, hirtelen 
felfegyverkezteti, ’s a’ várkapukat bezáratja; 
maga vissza té r ,’s az asztalnál íilő Hertzegek 
előtt érzékeny kifejezésekkel panaszolja, a* 
miről most tudósíttatott, és melly rosszul 
tartják meg az adott tsászári szót. Nevetve 
viszonozák neki, hogy ez hadi szokás , ’s az 
általinenéskor illyes tsekély katonai balesetek 
óvhatatlanok, „De majd meg látom én“ fe* 
leié fellobbanva. „Alattvalóim tulajdonaik
nak vissza kell térülni, vagy Istenemre mon-? 
dóm! lázzadt hanggal fenyegetőzvén : „ökör
vérért Hertzegvér!“ E’ rövid, de velős nyi- 
latkoztatással eihagyá a’ szobát, melly nehány 
pillanat alatt fegyveresekkel telt meg, a’ kik 
kezeikben karddal, de egész tisztelet adással 
a’ Hertzegek székeik megé állottak, ’s a’ fö* 
löstökömnél felszolgáltak. E’hartzra kész tso* 
port beléptekor Alba Hertzeg színe elválto
zott ; némán, meglepetve tekintgettek eggy más
ra. A’ seregtől elzáratva, feles markos soka
ságtól körűlvétetve, mit volt tennie, mint 
békén tűrni, és bár mi feltétel alatt a’ meg
sértetett asszonyt megengesztelni. Legelőbb 
is Henrik a’ Braunschweigi Hertzeg megbá
torodva hangos nevetésre fakadt, ’s a’ törté
netnek vígra fordítására elméssége azon rést 
taíálá fel, hogy a’ Grófné anyai gondosságát, 

kitüntetett elszánt bátorságát dítsérve ma
gasztalta. Kérte, hogy legyen nyuaodtan, s
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magára váJalta, hogy Álba Hert2eget min
denre , mi illő reá bírja. A’nyira is vitte 
(Albát), bogy a’ sereghez tüstént parantsola- 
tot botsátta az elrablott barmoknak haladék 
nélkül visszaadása végett. Mihelyt a’Schwarz- 
burgi Grófné bizonyos volt a’ visszaadásról , 
legszebb köszönetét tette, tőlenyájasan elbú
csúzó vendégeinek.

Kétség kívül e’ történet adá Katalin 
Schwarzburgi Grófnénak a’ Hős nevezetet. 
És méltán. Remek példája tűnt fel benne a’ 
gyengéded asszonyi nem magas lelkűségének, 
még remekebb — és pedig a’ 16-dik század
ban — az alattvalókat védelemmel környéke
ző szeretetnek, mellv még három századdal 
későbbén is, tsak homályban tsillámlórevesfa, 
— álfénnyel tsal, és a’ mellett hideg is. (A. J.)

K ü l ö n  b f  e l é h,
Eggy ittas énekes bizonyos operában olly 

áriát kezde el énekelni, melly ezen szavakon 
kezdődik: „jövök, jövök; (itt fel akadt) ,,a’ 
kortsmából“, kiálta eggy néző a’ padlazatról 
(parterre). „Valóban eltalálta az Ur“ felele 
a’ részeg játszó; ’s e’kor zajgó tapsok közt 
minden bravót kiáltott neki.

Bizonyos ember, ki jubilaetimi ünnepét 
tarlá, így szollá belső megindulással: „ha én 
ezen öröm ünnepet el nem értem volna, már 
régen bánatban kellete meghalnom.“

Laborde Sándor így classificált némelly 
nemzeteket a’ húsevés tekintetéből: a’ frantzia
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esztendőnként megeszik 120 font húst; a’ né
met 150-et; az angoly 200-at. A' magyar az 
angollal tart ha módja van benne.

„Én soha sem voltam rosszúl“ monda 
eggy férjét gyötrő feleség a’nak jelenlétében. 
„Éppen azért nem lettél te soha jobban ked
vesem“ sóhajtva visszanozá a’kereszt hordozó.

Berkeley, a’ ki a’ matéria létét tagadé, 
eggyszer mély gondolatokba merülve sétálás 
közben valamelly oszlophoz iité orrát, ’s da
rab ideig némúlva állott. Eggy materiálista 
felé menvén , így bíztatta meg: fel se vegye, 
hiszen az nem matéria.

R e j t e t t s z ó .
(Beküldött.)

Hasznos állat részét óvja;
Vagy lessz tsak közemberé.

Fejét vesztve, gyomra ha s ,
’S telt, kedves ha magadé.
Vesztett fejét Iába után

Tedd , ’s mond vissza kettővel, 
Eggy vér szopó állat leend,

Használl ez is tettével.
Vagy az egész másodikét 

Tedd e’nek most utánna,
Házi állat, indiából

Hozták a’ mi hazánkba.
Két lábát tedd most fejévé 

’S legyen s a’ végénél,
Tudom sok van kiszeretne 

Hlyen lenni mindennél.
Jegyzet !  A’31-dik számbeli Rejtett szót Lengyel.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(Ä’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.} 

1S32. 33. Szám. Apr. 25-kén.

Tudományos dolgok.
„Orvosi Tár. Havonként kiadják B u g á t Pál, 
Orvos Doctor, Szemorvoslás mestere , Pesten 
a’ Magyar Tudományok Egyetemében a’ Phy- 
siologiai, közöns. Pathologiai ’s Therapia ’s 
Gyógyszertudomány Rendes Professora, a’ 
Magyar Tudós Társaság Rendes Tagja; és 
S c h e d e  1 Ferencz Orvos Doctor, Szemor
voslás Mestere, Pesten a’ Magyar kir. Tudo
mányok Egyeteménél az orvosi Karnak ’s 
a’ Berlini kritikai Egyesületnek Társa, a’ 
Drezdai Természet vi’sgáló és orvosi, a’ W ürz- 
burgi philosopliiai és orvosi Társaság Leve
lező , ’s a’ Magyar Tudós Társaság Rendes 
Tagja és Levéltárnoka 1832. Első — utánna a’ 
szokott iidőre megjelent a’ második Füzet is. 
Pesten az Orvosi Tár hivatalában. Leopoldvá- 
ros, rakpiacz Déronház, 2*dikemel. Esztendei 
ára helyben 5 for. conv. pénzben. Postán 

6 for. 24 kr.a
" Mind az ezen Tárban felvétetni szokott tár
gyak , mind az előadásokban követeit módok 
ös méretesek már a’ Haza Tudóssai előtt. E’ 
Füzetekben, minél kielégítőbbek a’ tárgyak, 
— pedig kit ne érdekeljen a’ pesti kórháznak 
1831-diki örökre nevezetes esztendőnek volt 
állapotja? — a’nál méltóbb panaszunk lehet 
igen sok szavak ellen. Minden tétovázás nélkül 
hozzuk fel példának a’ 119-dik lapról: ,,E’ 
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hónapban két betegünk volt, ki képírók köd- 
csömörjében szenvedett.“ — Egyéb törvény
telenségét elhalgatva e’ beszéd módnak, le
gyen szabad tudnunk: kitette a’ c h o le r ic a  
t o r  m e n ta  (ha ngyan ezek értetődnek a? 
leírt nyavalyán ; mellyeknek az ősz Páriz-Pá- 
painál köldök tsömör jelentések vagyon) köd
csömörré ? A’ tudós Görögnek, midőn szük
sége volt valamelly öszvetett elnevezésre, 
eggybekaptsolta késsz szavait, és ügy alkotta 
a’ kívántat, mint lett: kriko-thyx’o-hyoides. 
— A’ Német, (a’kinél szabadabb az elhagyás 
mint nálunk) még is egésszen teszi öszve öt 
szavát is, ha szüksége vagyon reá, mint: 
Darmbeinlendenschlagader: és nálunk legyen 
köd a’ köldök! — Most még a7 nagy részént 
éppen állás idejében legyen halló fülek
nek , részünkről itt bizonyosan utoljára 
mondva, hogy hagyjunk fel a’ magunk ron
tásával; mert ha reánk is az az átok va
gyon ki mondva, hogy az Á rp ád  nyelvével 
eggyiitt megszűnjenek a nak erköllsei is,mint 
Homéroszéval a’ hellen charakterek; majd 
századok mulla után, későn talál a’ vágy éb
redni , mint ugyanlsak nálok támadt a’ mi 
életünkben, hogy az ősi nyelv tiszta ösvény- 
jére-menjenek által.
Európa különbféle tartományainak né

pességek.
Eggy négyszegű m. f.dön élnek az Orosz 

birodalomban 520-an; Svétziában 7s Norvé
giában 280-an ; az austriai birodalomban 
2,700-an; a’ Német szövetségben 3000-en;
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Frantzia Országban 3,20Ö-an; Spanyol Ország
ban 1600-an ; Török Birodalomban 1,050 en ; 
Nagy Britanniában 4000-en; Burkus Ország
ban 2,520-an; Dániában 740-en; Nápoly ’s 
Szitziliában3,800-an; Portugalliában 1,750-en ; 
Szardíniában 3,600-an ; Németalföldön 5,220- 
an; az Eggyházi birtokban 3,070-en ; Ifelvé- 
tziában 2880-an ; Görög Országban 1,260-an; 
Toskánában 3290 en; Parmában 4,200-an; 
Modenában 3,800-an ; Jóniában 3,771 en ; 
Krakauban 4,400-an; Luccában 7400-an; San 
Marinóba.n 7,000-en. — Feljebb az austriai 
birodalmat közönségesen vettük; különösen 
pedig a’nak Magyar tartományjaiban eggy 
eggy □  mfdre 2,100 lakos esik; a’ többiek
ben 3000.

Elbeszélések, (görögből Aelian után.}
Antisthenes philosophiát tanított; de ta- 

nítványi nem figyelmezének a’ra; végre meg
bosszankodván, senkit sem eresztett maga ele
jébe azok közűi. Diogenes azonban nem akart 
távozni helyéről; páltzával üté Antisthenes; 
fejét tartotta neki, ’s így szollá tanítójához: 
„te ugyan üssél ha akarsz, én pedig fejemet 
tartom , ’s nem fogsz eléggé kemény páltzát 
találni, hogy engemet elűzhess philosophiai 
letzkéidről.“ E’ történet megnyereté Dioge- 
nessel az Antisthenes szeretetét.

Thrasyllosnak igen különös — az őrült
séggel határos — tulajdonságai valának; de 
még sem lehete ötét egészen azon rendbe szám
lálni. Elhagyván ugyan is Athénét, és a’ py- 
renaeumi kikötőbe költözvén lakni, minden 
az oda megérkezett hajókat magáéinak tartót-
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t a , felírta számadó könyvébe, majd ismét ki
törölte , és ha épségben ismét óda jutottak 
azok, szerfelett örült. Sok időt tölte Thra- 
syllus el e’ betegségben. Megérkezvén pedig 
bátyja Siciliából, orvos kezébe adta őtet, ’s 
így rajoskodása megszűnék. De azután is 
gyakran megemlékezett eszelőssége állapot- 
já ra , és azt mondta, hogy neki most nints 
olly gyönyörűsége, mint volt, mikor a’ sze- 
rentsésen megérkezett hajókat szemlélte.

Menekrates régi görög orvos annyira ment 
a’ kevélységben, hogy magát Zeiisznek , vagy 
— a’mi mindeggy— istennek nevezte. Fülephez 
a’ Macedónok Királyjához eggyszer így kezdé 
levelét: „Fülöpnek Menekrates Zeusz békes
séget kíván. Fülep pedig így írt neki vissza, 
Fülep Menekratesnek egésséget kíván. Tanáts- 
lom neked, hogy menj az Antikyra *) vidé
keire. Jelenté pedig e’zel, hogy Menekrates 
eszelősködik.

Kevéssel azután fényes vendégséget adott 
Fülep, mellyre Menekratest is elhívatá, tu
lajdon helyét készítteté számára , füstölőt té
tetett neki ’s temjéneztetett. A’ többiek vígan 
lakoztak, ’s pompás vala a* vendégség. Me- 
nekrates először tartóztatta magát, ’s örült a’
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Két város volt Görög Országban Antikyra nevű , eggyik  
Phokis tartományban, másik Thessaliában. Mind kettő 
nevezetes volt a’ környékein termeni szokott hunyor
ról (helleborus), mellynek ollyan erőt tulajdonítot
tak a’ régiek , hogy az meggyógyítja a’ bolondságot^ 
Innen lehet magyarázni Horatziusnak is a’ ki 3 An- 
tikyráról amlékezik, ama’ verseit. Art. P. 299—301 .’ 
Nanciscetur enim pretium nomenque poetae,
Si tribus Anticyris caput insanabile nunquam 
Tonsori Licino commiserit.



tiszteltetésnek. De midőn lassanként elkövet
kezett az éhség szégyenlette hogy ember, ’s 
még a’ mellett esztelen; felkelvén tehát eltá
vozott, és szí tkozta Fülepet, ki olly szép 
ügyességgel fedezte fel az ő bolondságát.

Tengeri borjú.
Feje síma, szőre barnás hamu színű, 

a’ hasán világosabb. Eledele hal, és egyébb 
apróbb tengeri állatok. Legbővebben az éj
szaki jeges tenger környékén, Grönland, Fin
land, Kamtsatka és Ladrador vidékein tenyé
szik, és az ott lakóknak eledelt, ruházatot 
és egyebeket szolgáltat. Találhatni a’ baltiku
mi tengerben, a’ kanári szigetek körűi, és a’ 
Jóreménység fokánál is. Nyáron örömestebb 
lakik a’ szárazon , télben a’ jegek közt. Köj- 
keit mód nélkül szereti; könnven megszeli- 
dűl, és igen megjámborodik. Az Eskimosok, 
Grönlandiak ’s a’t. e’nek vadászásából élnek; 
a’ húsát eszik; a’ bőréből bundát, sapkát, 
botskort készítenek, szánjokat, kunyhójokat 
ezzel fedik, sőt egésztsónakokat tsinálnak be
lőle ; az inaiból varró, ’s kötöző fonalat, a’ 
béliből inget, a’ tsontjából minden nekik való 
szerszámot készítenek. A’ ’sirjával métselnek, 
és isszák azt, mint a’magyar a’bort. A’miért 
más nemzetre szorulnának, azt fóka bőrön 
és ’síron tserélik meg attól. Hollandia, Ham
burg ’s a’ t. főképpen ládák borítására hasz
nálják a’ fóka bőrt. Az Eskimós eggy mivelt 
nemzettel sem tserélné fel élete módját. Eggy 
angolok közt sok ideig lakott Eskimos a’ fel-

2 6 1



262
bontzolt tengeri borjú ’sírjának látására el
ragadtatván, a’ ’sírt két kézre markolva, így 
kiáltott fe l: „óh vigyetek engemet a’ hazámba, 
hol ezen kedves itallal, mikor tettszik meg
tölthetem hasamat. Illyen a’ haza szeretet, ’s 
megelégedés! Ki már most boldogabb; a’ meg
elégedett Eskimos é a’ fagyos Grönlandban 
fóka zsírja; vagy a’ mívelt de a’ nagyra vá
gyás szeszétől hódított európai champagni, to
kaji , portói ’s a’ t. bora ’s fejér czipója mellett?

Gazdasági Jegyzés.
A’ dudvát, ha kertedben, vagy egyebütt 

— a’ hol az a’ szükséges növevények elnyo
mására szolgáll, — olly sarlóval vágod le , 
melly kénkő savanyban felolvasztott vassal 
nedvesített köszörükőhöz fenetett, ’s így meg- 
mérgesíttetett; a’nak még a’ földben maradt 
gyökere is kihal, és elvész. (Landw. Zeit.)

J e l e s  m o n d á s o k .
Az alázatosság gyakran tsak színlett hun- 

nyaszkodás, hogy másokat megalázhassunk. 
Álnok mestersége a’ kevélységnek, melly le
lapul , hogy felszálhasszon; és öltözzék bár 
ezer megezer alakba , jobban soha einem rej
tezhet, tsalni soha sem alkalmatosabb, mint 
midőn az alázatosság álortzáját veszi fel.

A’ szép lelkűség már eléggé meg van 
magyarázva neve által^ azonban azt mond
hatni felöle, hogy ő a’ büszkeség józansága, 
’s a’ legnemesebb út ditséretre jutni.

Nints olly szerentsétlen történet, melly- 
bői az eszes ember hasznot ne vonjon, sem*
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oily szerentsés, mellyből kárt ne tudjon ma
gára húzni a’ vigyázatlan.

Némelly ember minden szép tulajdonsá
gai mellett szenvedhetetlen : más hibáji mel
lett is kedves.

Légjen a’ tett bár mellj fényes,— nagy
nak még sem lehet yenni, hanem ha nagy szán
dék szülte.

Bár melly tsalóka a’ remény, van még is 
benne az a’ jó, hogy kies ösvényen vezet el 
bennünket az élethatáráig.

A’ virtusok úgy enyésznek el a’ haszon
lesésben , mint a’ tenger árjaiban az apró 
folyók.

Hogj7an kívánhatjuk, hogy más ki ne be
szélje titkunkat, ha magunk nem halgathat- 
juk el.

A’ hiúság, a’ kevélység, és bolondság 
leánya; de inkább hasonlítt az anyjához,mint 
atyjához.

Érdemeket a’ természet ád, a’ szerentse 
tsak fénybe hozza.

A’ derék uralkodók szerettetnek; a’ gyá
vák tsak hiszik azt.

K ü l ö n b f é l é k .
Nem régen Béts eggyik kíilsövárosában 

szolgálatot válalt bizonyos leány valamelly 
chemiai tűzszerszámok készítőjénél. Látván, 
hogy gazdája művészi foglalatosságai által szép 
hasznot vesz be, minekutánna eggy darab 
ideig jól reá vigyázott a’ készíttés módjára, 
a’ használtatni szokott szereket kitanúlta, *s 
elég ügyességet gondolt magában az említett
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gyújtó szereket készíthetni; lemondott szol
galatjáról , eggy materialista boltban chlór- 
meszet, büdöskövet és tzukrot vásárlóit, ’s 
így próbát teve: de a’ melly — mivel a’ men
nyiségre szorosan nem figyelmezett—ollysze- 
rentsétlenűl ütött ki,hogy azt kilövellés—ex- 
plosio— követé, melly a’ szobában okozott 
károkon kívül, a’vigyázatlan leánynak három 
újját a’ bal, eggyet a’ jobb kezéről leszakasz- 
ta. A’ sértődés olly nagy, hogy a’ szerentsét- 
len élete hihetően tsak balkeze el vágatásával 
tartathatik meg.

Hambois János— a’ ki 1470 körül é l t -  
volt első az angoly Íróknak bizonyságaik sze
rént, a’ kinek a’ muzsikában doctori méltóság 
adatott.

R e j t e t t s z ó .
Öt betűm e’ nagy világnak 

Vad szívű gyilkolója;
Három elsőm a’ folyamok’

És a’ tavak’ lakója.
Két végsőmbe az öltözik ,

Ki gonoszra igyekezik.
H ideg  Mihály, 

Pécsi nevendék Pap. 
Jegyze t: A' 32-dik számbeli Rejtett szó : Patkó ; 

de bővebb kifejtésére kéntelenek vagyunk 
a’ belőle tsinált szavakat is ide tenni, 
ezekrAtskó, Pók, Póka , Kapós.— Ats- 
k ó , ha ’zatskó helyett szokásban vagyon 
is valahol, bizonyosan tsak környékbeli 
szó, a’ miilyent az egész Nemzet elejébe, 
kivált eltalálás végett, hijába terjeszt 
akárki is.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 34. Szám. Apr. 28-kán.

Algier és a Be dűlnek.
Algier rakva van ugyan frantzia katonák“ 

kai , tie környékét a’ ragadozó ’s gyilkos Be
duinéit lepik el, kik a’ város előtt a’ frantzia 
katonaságot gyakran megtámadják. Három 
órányira állanak a’ várostól a’ legszélsőbb elő* 
őrök , kiknek ugyantsak magokra kell vigyázni; 
mivel a’ Beduinek vezérétől minden frantzia 
főért 50 frank fizettetik. A’ város kapuja előtt 
sem mehet bátorsággal az ember, mindenkor 
tarthatván feje vesztésétől. Gyakran hallani 
gyilkosságokról. Nem régen eggy frantzia tiszt
nek feje tsak eggynehány lépésnyire a’ város 
kapujától fénj^es délben ütteték e l ; más mezei 
jószágán Öletik meg, ’s az illyen esetek min
dennapiak. A’ kézi mesterségeknek ollyan 
forma állapotjok Algierban, mint Frantzia 
Országban; de a’ város körültti tájék, és a’ 
mennyire én láttam, felette termékeny. A’ 
fügék úgy nőnek itt, mint nálunk a’ dudvák, 
’s még a’ régi kőfalakon is. A’ szőlőfűrtök 
nagyságán bámultam, eggy eggy szem dió 
nagyságú.

A’ tengerfelől bájoló kinézésű a’ város. 
Meredek hegyen mint valamelly lelkek lak
helyei emelkednek a’ hófejérségű házak , mel- 
lyeknek felüljük nem magosra , hanem tsak 

Első Félesztendo. 34



laposra Tan építve, és sóit sétálókkal töme- 
tik a’ szép estvéken. Ektéleníti a’ kilátást az 
ablakok nem léte, ezek helyett lyukak ha
gyatnak a’ falakon a’ fris levegő behatására. 
Legmagosabb helyjén a’ városnak kevélyen áll 
a’ volt nagyra látó Dey palotája. A’ város előtt 
balra fekszik a’ császári erősség; körül pedig 
a’ part hosszában mindenütt battériák vágynak 
készítve. A’ reggeli öt, déli 12, estvéli 6 órát 
mindég ágyú lövések jelentik, mivel az égési 
városban semmi torony óra vagy harang nin* 
lsen. Az idevaló kéziművesek eléggé ügyesek, 
bár a’ munkában az európaitól külömbözo mók 
dot kövessenek is. — A Beduinekről tudni kell 
még, hogy ők igen jó lovasok; kartsu arab 
lovaikon könnyen elillantanak ellenségeik 
kezökből. Minden fogolynak elvágják fejét, 
és azért vezérektől húzzák a’ szabott fizetést. 
Ezek famíliánként chefjek, vagy emirek alatt 
számos nemzetségekből álló társaságokban 
laknak, a’ városoktól és más megerősített 
helyektől távol. Lakhelyeik sátorok, kuny
hók, üregekés barlangok. Nyájakkal, tereh- 
hordó barmaikkal eggy helyről más helyre 
költöznek, a’ szerént mint friss vizet és zöld 
legelőt találnak; vágynak köztök békességet 
szerető nemzetségek is: a’ többiek pedig nyil
vános haramiák. Bátorságát mindenkor szemei 
előtt tartván a’ Beduin , sem az utazó keres
kedő társaságokat meg nem támadja, sem a7 
táborokat, ha tsak ezekénél nagyobb erejéről 
nem bizonyos. A7 nagyobb számmal lévő, 
és vitézül ellentál ló ellenség elől nagy sebes
séggel fut el. A’ Beduinek szakadatlan háboí
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rúban lévén szomszédjaikkal, szüntelen ví- 
gyázásban , e’ mellett szegénységben, durva
ságban tudatlanságban élnek, de büszkék sza
badságokkal. — Eggy ifjú lielvetus utazó tulaj-! 
dón tapasztalásai után írja ezeket.

Éjszak amerikai zoldharkah/.
Éjszakamerikának, valamint a’többi föld

részeinek is majd minden madarai szerelem 
féltők; a’ melly törvény alól kikeli még is 
venni az aranyos szárnyú zöld harkályt. 
Auduban különös szeretettel viseltetik az 
erdőknek ezen tündöklő , kellemetes, ’s a’ töb
bi madár nemeknél szebb madarakhoz. „Egész 
napokat töltöttem e l, — így beszél ő — g y á 
rán ezen apró szárnyas valóknak társaságok
ban ; nem lehet elevenebb örömöt érzeni. 
Ha A fák tetejéről megszóllal a’ hím zöld 
harkály, minden társai visszanozzák az ő kiál
lását. Azután lehet látni az eggyellen eggy 
nőstényre vadászó sok hímeket, mint rep
kednek körűi, fel és le a1 fáról, számtalan 
ritka hajtogatásokat tesznek, ’s az egész zsb 
bongó tolongást a’ mulatságos néző tántzhoz 
lehet hasonlítani. Mind ezekkel a’ kérő hímek 
a’ szép nősténynek kívánságokat jelentik ki. 
Békével ’s a’ szerelem féltés vagy gyűlő!ség 
legkevesebb nyoma nélkül tántzolják körül 
a’ szép elnyerendő! az ékes hímek. A’ játék 
mind a’dig ta r t, míg a’ nőstény kiválasztja 
a’ kedveltjét, a’ mit az által tud meg a’ 
szerenlsés, hogy orrával eggyszer megvágta 

nőstény, E’kor eggy szempillantat alatt
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elrepülnek a’ többi leánykérők új szépet ke
resni. Az öszvekelt pár pedig könnyen kiváj
ható fát kémlel az erdőben, mellyben eggy- 
mást felváltva készítnek jövendő tsemetéjek- 
nek szálást. Valahányszor kivét valamellyik 
orrával eggy darahotskát a’ fából, mind 
annyiszor öröm kiáltás követi azt. Midőn 
^edig tökélletesen elkészült az odú ; ágról 
agra száll a’ boldog pár, elűznek fájókról 
minden más madarakat, fenik a* gaj jakhoz 
orrokat; majd távolabb repkednek hangyát 
’s más bogarakat vadászni.— Csak két hét te
lik e l, már hat fejér,’s mint a’ kristály, olly 
átlátható tojás fekszik a’ készített fészekben. 
A’ zöldharkályok az esztendő minden részei
ben kétszer költenek; ’s a’nyira is elszaporod
nak az erdőkön e’ víg madárkák, hogy soha 
nem sétálhat az ember a’ nélkül, hogy azok
nak öröm lármái ne gyönyörködtetnék füleit.

Napoleon név eredete.
Párisban 1769. a1 többek közt illy tzímű 

munka jelent meg: Description geopraphique 
et historique de Pisié de Corse, par Mr. Bel
lin , Ingenieur de la Marine. E’ben az ada
tik elő, hogy Corsicában Mainottokból álló 
gyarmat telepedett meg 1676 táján. Ezeknek 
az elei t, i. a’ törököknek tyrannus jármok 
alatt nyögni megúnván , Genuában a’ köztár
saságnál kerestek menedéket; ez eggyesség 
szerént Corsicának bizonyos részét engedte 
által a’ Mainottoknak, A’ szigetnek ezen vi
déke a’ Görög új lakosok tekintetéből görö
gül Napos Leonnak (oroszlánok völgye) ne-
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vezlelelt azért, mivel ott, régi beszéd szerént, 
oroszlánok tartózkodtak , és eggy remete itt 
szelídítette meg az oroszlánt a’ keresztnek 
tsnpán hozzá él tetése által, így lett a’ Napo
leon név, melly szentre is ruháztatolt , ’s az 
újulok, és ezeknek mayadéki gyermekeiknek 
is adaták e’ nevet.

Gyémánt malom.
Amsterdam legnevezetesebb ritkaságai 

közzé tartozik a’ benne lévő gyémánt malom. 
Ez eggy zsidó tulajdona , a’ kinek íia mint 
pallérozott ifjú, körül hordja a’ban az útazó- 
kát, és a’ műszer minden részeit megfejtegeti. 
Négy ló forgat eggy kereket, melly által a’ 
szobában több apró kerekek mozgásba hozat
nak, mellyeknek fogaik az érez pléhekre hat
nak, és ezeket sziinteleni forgásba tartják. így 
lessz a’ gyémántpor, és a’ kő, mellyet köszö
rülni kell kéneső és czink egyveleggel eggy 
darab fa végére alkalmaztatva, e’ por dörzsö
lésének ki van téve. Ez az eggyetlen út, melly 
által a’ gyémántra hatni lehet. Az utóbbi eset 
szerént a’ gyémántpor érczfonalra is alkalmaz- 
tathatik, melly az után a’ kövön sebessen 
mozgatik,

Taganrok,
Fekszik az éjszaki szélességnek 46^ 124 

40u a’keleti hosszúságnak 66° IS4 45“ között, 
Eggy a’ Nagy Pétertől alkotott tengeri és ke
reskedő városok közül, Jekalerinoslaw kerü
let’ fővárosa, magos fokon, az asowi tenger
nek éjszaknyugoti öblénél, 1600 házakkal Ä
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14 ezer lakosokkal, kik többnyire görögök. 
Odessa után déli Russziában legvirágzóbb ke- 
reskedése, főképpen a’ siberiai productumok 
lerakólielyje. Van benne két templom, ad- 
miralitási tisztség, kereskedő collegium, ten
geri ispotály, veszteglőintézet, börze, 180 
kőből készült magazin, hajó építőhely. Ki
kötője nevezetes; éghajlatja mérsékleti; kör
nyékén terem búza , bor, jó gyümölts és zöld
ség ; de a’ fában szükséget szenved. Sándor 
Császárt, ki birodalmának ezen déli részeibe 
szándékozott vonni magát, itt érte utói szo
morú végórája 1825. Dec. 1-sőjén.

K  ii l ö n b f  é l é
Leidenfrost szerént eggy az erdőben meg  ̂

merevedt paraszt 9 észt. Xl-dik Gergely pá
pasága alatt eggy pap 7 észt.; Pechlin és Lan-̂  
gelott szerént eggy ember 42 nap; Brinkman 
szerént eggy más 21 nap ; eggy harmadik négy 
hét; Kuntel szerént eggy hollandus 9 nap; 
Ludovici szerént eggy pásztor leány 7 nap ; 
Villeneuve szerént eggy asszony 28 nap; 
Burmáim előadása szerént eggy másik 41 nap 
múltával ébredt fel a’ tetsző halálból.

Midőn Stüber Waldbachban az oskolát 
meg akará látogatni, eggy nyomorult kuny
hóba vezettetett, hol a* gyermek tsoport ir- 
tóztató lármát vitt véghez ; köztök eggy so
vány öreg szokott lóczáján heverészett. Kendi 
az oskola mester? kérdé Stüber. — Igen is 
prédikátor uram ! — Hát mire tanítja ezeket 
a’ gyermekeket ? — Semmire Tiszt. Uram.— 
Miért semmire? — Mert magam sem tudok



semülit. —- és még is bskola mesternek yail 
kend ki nevezve?— Lássa Tiszt. Uram! én 
sok ideig kondás valók, de mivel vénségem 
miatt már a’ra alkalmatlan vagyok, oskola 
mesterré nevezett a’ helység!

Frantzia országban naponként szaporodik 
a’ talált gyermekek száma. Minél több költ
ség fordíltatik azokra , a’nál több újszülöttet 
tesznek ki. Párisban ezeknek száma feljűlha* 
ladja a’ születtek ^ é t;  ’s 1830-ban 7749-re 
hágott az. Minden megyék panaszkodnak e* 
rossz ellen, ’s elő terjesztik, hogy a’ talált 
gyermekek tartása nem tsak az ispotályok jö
vedelmét-, hanem a’ megyéktől számokra aján
lott 4 miliő frankot is elnyeli.

Eggy heverő angol felszámolta, hogy a* 
tobákos ember, a’ ki minden tíz minutában 
eggy szippantot vesz, naponként (16 órára 
Számolván azt) 96-szor szippant. A’ pikszis 
kivételére, fedele felnyitására, a’tobák szip
pantására, majd a’ pikszis bezárására, eltevé- 
sére , a’ zsebkendő kikeresésére ’s az orrnak, 
isméti elrendelésére minden szippantáskor mása 
fél minuta kívántatik. Tehát a’ naponként 
96-szor tobákolétól ezén foglalatosság 2 órát 
és 21 minutát lop el. A’ ki már 40 észt. óta 
tobákol, öszveséggel 1,401,600-szor szippan
tott; ’s ez tőle 2,102,400 minutát foglalt eh 
Hány órát, napot, esztendőt tesznek azok, 
magad is felszámolhatod érdemes olvaso !

A’ boldogult Niemayer Hálában 1772— 
1828-ig 249 különbféle munkákat adott ki, 
nem számlálván ide a’ folyó írásokba iktatott 
több értekezéseit. Nagy bámulást gerjeszthet
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e’nek hallása az olvasóban azon nagy ferjfiú 
iránt, a’ki rendes Professor, fő consistoriumi 
Tanátsos, és a5 nevelő-intézetnek is kormá- 
nyozója vala.

'Valamelty fiatal gavallér jó barátját el
vivén kedveséhez , ezen szavakkal mutatá azt 
be a’ szép kisasszonynál: „ösmértetem a5 kis
asszonnyal N. N. jó barátomat, a’ ki koránt 
sem ollyan ostoba, mint a’ miilyennek látszik“ 
„Éppen ez a’ különbség köztünk“ — feleié 
hirtelen a’ bemutattatott.

Nézegette János gazda szomszédjának nem 
régiben vett lovát, ’s úgy ítélt, hogy az Ő 
előtte eggy kevéssé félénknek tetszik. Oh! nem 
— felele szomszédja, — már három éjtszaka 
hált magánoson az istállóban.

Hányféle a’ mozgás? — kérdé a’ fizikát 
taníttó Professor legjobb tanítványát;— há
romféle vala a’ felelet. Mellyek azok? A’ 
hátramenö , előre haladó és az álló.

Tapasztalt öreg urak mondják, hogy a’ 
ki úton jóízűen akar enni, ne látogassa meg a’ 
konyhát.

R e j t e t t s % 6 >
Há rom első Hunniánknak 

Vár düledékit lakja;
Három végsőm az épület 

Gerendáját faragja.
Hat jegyeimbe düle a’

Szittya ditsőség oszlopa.
H. M.

J e g y z e t :  A’ 33-dik számbeli Rejtettszá: Halál.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 35. Szám. Máj. 2-kán.

Tudományos dolgok.
,,A’ szeren tsétlenek. Vígjáték eggy Felvonás® 
ban. Kotzebue után Abrudbányai Szabó Anna 
által. Budán Burián Pál Könyvárosnál 1831.

Az ára borítékban 20 kr. ezüst p.

Az ezüst Lakodalom. Néző Játék 5 Felvonás
ban. Kotzebue után Balogh Sámuel. Kolos- 
várottnyomt. a’ k. Lyceum betűivel 1831. Bu
rián Pál Könyvárosnál. Az árra borítékban 

30 kr. pengő pénz.
A’ bosszúló Lelkiesméret. Szomorú Játék 4 
Felvonásban. Kotzebue után Dudok Pál. Ko- 
losváratt 1832. Burián Pál Könyvárosnál. Az 

ára borítékban 30 kr. ezüst pénz.
Magok magokkal viszik ezen darabok az 

ő eredeti érdemeiket, mint K o t z e b u e  szer- 
zeményjei; nekünk tsak a’ magyarosíttásról 
lehetne szavunk: de hát ezen tekintetben mit 
említtsünk akár dítsérettel, akár ellenkező 
érzéssel; midőn most ollyan állapotban van 
nyelvünk, mint a’ méh rajzáskor , a1 mellyből 
hogy mi lészen, tsak a’ jó Isten tudja előre. 
Nem alaptalanok a5 mi aggódásaink itt is; 
a’ hol az igékkel való élés vagy önkényes sl 
régi törvények ellen, vagy öszve zavart. így, 
a’ mi e’dig mo z g a t t a t i k  vala, ma már moz- 
gatik , előbb így hajlították emez igét: lépek, 
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lépsz, lép; ma már lépik. A7 mi előbb já t 
szom vala, ma j á t s z o k ,  előbb volt álmo
dom, most álmodok. De nem tsak az igék 
járnak eme’ darabok némellyikében szabad 
féken ; a’ nevek is alája vágynak vetve az 
önnkénynek; így a’ mi előbb üreg vagy üres
ség vala, az itt „ür“ a’ mi lélek, tünet, vagy 
talám kísértet vala, „szé llém ,“ é l d e l e t  a’ 
mi talám táplálat vala. Purismus uralkodik a* 
hol szavat kell teremteni; mimolás a7 hol az 
ősi szó helyesen tenné ki az affeetált kiejtést, 
a’ frugal, cbéf 7s más idegen szavakkal. — 
Burján Pál úr mind ezek mellett is méltán 
számot tarthat a7 Nemzetnek munkás köszö
netére , hogy a’ játékszíni darabok szaporítá
sával kész elősegélleni literatuiránkat.

Rövid elbeszéléseit.
(Görögből Aelian után.)

Jött eggyszer Themistokles gyermek ko
rában az oskolából. Feléje közelgetvén Pisi- 
stratus , nevelője inté Themistoklest, hogy az 
utról eggy kévéssé félre menne, mivel az ural
kodó jön. E7 pedig: „hát nem eléggé alkal
matos út az olt neki u igy felele egész szabad
sággal. IHy nemes és szabad lelkűség tetszett 
ki Themistoklesből már kitsiny korában.

A7 leontiumi Gorgias élete végén, felet
tébb el lévén öregedve , midőn valamelly gyen
geség lepte meg, tüstént álomba merülve fe
küdt. Baráti közül valaki meglátogatván , kér- 
dezé , mit tsínál? — Gorgias pedig igy felelt: 
kezd már az álom általadni testvérjének.

Anaxagoráshoz, midőn barátinál mulatott, 
sebessen jött eggy követ jelenteni mind két
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fia halálát. Ó pedig semmit nem zavarodva így 
szóllott: tudtam,hogy halandókat nemzettem.

Xenophonnak, éppen áldoza , mikor hí
rűi vivék fia elesttét. A’ bölts férjfiú letette 
ugyan a’ koszorút, de az áldozatot folytatás 
Mikor pedig még a’ hírmondó azt is jelenté , 
hogy Gryllos — e’ volt neve Xenophon fiának 
— Mantineánál győzve halt meg, ismét fel
tette koszorúját.

Ä  szín megtsal>
(Deciéit irons prima multos )

Midőn a’ frantzia sereg győzedelmesén 
ment olasz országon keresztül, kiki sietett 
drágább vagyonait elrejteni, vagy pedig el 
adni. Felényi áron adattak a’ legszebb mester
művek, mint a’ mennyit valósággal értek. 
Midőn e’ szerént Rómából sok szép drágasá
gok kitakaríttatnának ; a* Pápa biztosságot ne
vezet ki e’ végre , hogy a’ melly műveknek 
kivitelét az megengedi, tsak azok adathassanak 
el külföldieknek. Jelen volt Kómában a’kor 
Lord Northwíck is; a’ kinek Sz. Gy ö r g y  
igen felségesen talált képe oltson alattomban 
árúitatott. Az angol nagyokkal velek születik 
azon jeles tulajdonság, hogy ők minden rit
kaságot örömmel szereznek meg, ’s szerentsé- 
jeknek tartják, ha azt hazájokévá tehetik. Az 
említett Lord sem akarta hát elszalasztani a’ 
jó alkalmatosságot. De azonban tudta , hogy 
a’ biztosság a’ remek festést kivinni Rómából 
nem engedi.—Előhivat tehát egy szegény festőt, 
’s az által Mihály arkangyalt víz színnel a’Sz. 
Györgye képére copiroztatja. E’kor elviszi a’



szerzett mestermüvet a’ biztossághoz; ez ki
nevette vé le , ’s azon észrevétellel botsátotta 
útnak a’ Lordot, hogy nem éri meg a’ festés 
a’ szállítás árát. Angliába vivé tehát a* Lord 
a’ Sz. György képét. Itt minden közel lévő 
híres festőket eggybe hívott hogy a’ tsudála- 
tos munka ki pakolásán jelen legyenek. Ezek 
meglátván Mihály arkangyalt , eggymásra, 
majd a’ Lordra néztek. „Uraim! — így szollá 
e’kor Lord Norwick— nem tsudálják. e’mun
kát érdeme szerént; ad janak tsak spongiát, 
mert be lepte a’ por: letörölvén hát a* külső 
festést, elő állott a’ maga nemében ritka fel
séges kép.— Ezen festés most markiz Stafford 
drága gyűjteményjeit díszesíti.

Asiat szokások.
Siamban lajstromok van azon személyek

nek, a’ kik a’ törvényszék előtt bizonyságot nem 
tehetnek. 28 osztályok van azoknak ; neveze
tesen: 1) a’ vallásgyaíázók ; 2) a’bevádolttak; 
3) bizonyos párt részesei; 4) az esztelenek; 
5) a’ gyilkosok és zsiványok; 6) a’ pálinka 
ivók ; 7) a’ böjtöt nem tartók ; 8) az ollyan 
emberek,a’kik a’ pap fekvő helyén alusznak; 
9) a’ játékosok; 10) a’ kóborlók; 11) a’ hó
hérok; 12) a’ kuruzsolók; 13) a’ komédiások; 
14) a’ kortsok; 15) a’ kóborló muzsikások; 
16) a’ rossz személyek; 17) a’ patkoló ková- 
tsok ; 18) a’ gyógyíthatatlan betegségi! szemé
lyek; 19) a’ 7 esztendőn alól lévők; 20) a’ 70 
esztendőn félj ül élttek. 21) a’ hizelkedök; 
22) az őrültek ; 23) a’ tüzes indúlatu emberek ; 
21) a’ csizmadiák; 25) a’ koldusok; 26) a’ 
rézmivesek; 27) a’ szülést segítők; 28) a' bű
bájosok.
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Nemei ly a’ tsendes tenger szigetein eggy 
utas több lakosok’ kis újjaiknak eggy vagy 
két izét is hibázni tapasztala. Kérdezése után 
megtudta, hogy azon helyeken szokásban van 
valamelly atyafinak, vagy fő embernek halá- 
kor kis új jók eggy részét elvágni, ’s azt a’ 
nagy léleknek áldozni.

K ü l ö n b f é l é  k.
Farkas Jósef híres magyar tánlzművész 

(l.Haszn. Múl. 26. sz.) ki Bécsben jelesen ki
mutatott tánczbeli ügyességével közkedvessé
get, helybenhagyást és fényes dítséreteket 
nyert, Münchenbe megérkezett, ’s ott Apr. 
29-dikén az udvari játékszínen kelletett már 
nékie a’ bajor főváros lakosait nemzeti tán- 
tzunkal gyönyörködtetnie. Innen Straszburg- 
b a , majd a’ cholera multtával Párisba szán
dékozik , hogy kedveltesse Európával a’ re
mek magyar tántz gyönyörűségeit. — A’bélsi 
játékszíni újság Apr. 26-dikárúl 84-dik szálú
jához kaptsolva adja az érdemeket szerzett 
művésznek képét nemzeti és tántz öltözetben.

Macgregor azt írja eggy nem régiben 
megjelent munkájában, hogy a’ canadai apá- 
tzák a’ rákfenét, haszinte már a’ beteg kétes 
állapotban volna is , meg tudják gyógyítani. 
Több szenvedőknek megmentették már életű
ket, kik Angliában híjában kerestek segítsé
get; említnek nevezetesen eggy Fox nevű hí
res építő mestert, kit a’ mondott nyavalyá
ból a’ nevezett apátzák gyógjdtottak ki. Orvos
lások bizonyos füvekkel való kötésben áll ; 
mellyeket nem régiben tanultak megesmerni
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az indus asszonyoktól. Fájdalom! senkivel a’ 
titkot közleni nem akarják. Azonban a’ szen
vedőt akárki legyen az , felfogják.

Samogitiában olly lakodalmi szokások 
vágynak még ma is fen, mellyek a’ régi gö
rög ’s római századokra emlékeztetnek. A’ 
menyasszonyt minteggy erőszakkal ragadják 
ki szüleinek házából, háromszor meghordoz
zák a’ vőlegény házabeli tűzhely körűi, majd 
megmossák lábát, ’s vízzel minden házi esz
közöket ’s jelenvalókat meghintenek. Ezután 
ajaka mézzel kenetik a’ mennyasszonynak, 
a’nak jeléül, hogy beszédje mindenkor édes 
és bájoló, nem pedig veszekedő legyen. (E’re 
talán a’ magyar menyasszonyoknak is szük
ségek volna.) Fátyollal fedve a’ ház minden 
ajtajihoz elvezetik; eleibe búzát,rozst, árpát, 
zabot borsót ’s a’ t. szórnak a’nak jeléül, hogy 
soha sem szenvedjen ő fogyatkozást, ha —mint 
eggy a’ jelenvalók közűi mondja — a’ vallás 
iránt buzgó marad, házi foglalatosságit pon
toson ’s illő szorgossággal teljesíti.

Eggy lipsziai folyóírás „örökké tartó já
tékszín“ czím alatt így ír: a’ világ játékszín, 
az emberek a’ nézők. A’ történet szerzi a’da
rabot. A’ szerentse osztogat rollékat. A’ módi 
megváltoztatja a’ scénát; a’ philosophusok 
nézők. A’gazdagok logekben és a’ padiazaton 
— parterre — ülnek, a’ szegények a’ galleriá- 
kon. A’ szépnem frissítőt osztogat, kikről 
pedig a’ szerentse megfelejtkezett, a’gyertya- 
hamvát szedik. A’ bolondság még muzsikával 
pótolja a’ mulatságot; a’ kárpitot az idő vonja 
fel és süllyeszti le.
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Matlinson angol pap eltemette atyját és 

anyját, keresztelte feleségét, és gyászolta mind 
a’ d gyermekét. 96 esztendős korában hóit 
meg, ’s eggy helyen 60 esztendeig volt hiva
talban. Esztendei jövedelme 80 tallér volt 
rendesen, ’s 125-nél soha feljebb nem hágott; 
még is tisztességesen élt ő, ’s hat ezer tallért 
hagyott maga után.

Spanyol Országban Altonga faluhoz nem 
messze eggy kunyhóban él bizonyos 147 esz
tendős tökélletes egésségű asszony, minden 
érzéseit fiatal módra használva. Ötször ment 
férjhez; a’ negyedik házasságból van a’ leg
ifjabb leánya; ez 20 esztendős, ’s anyjával 
lakik.

Megszűnés nélkül fiityölt eggy vastag űr 
a’ boltok előtt állva. Mi lelte az urat, kérdé 
eggy ott elmenő, hogy fütyölni meg nem 
szűnik? El tévedt a’ kis pudlim — feleié a’ kö
vér ú r— ’s többé reám nem akar találni. Hi
szen már régen a’ lábánál várakozik a’pudli- 
ja, lépjen tsak vagy kettőt, mindjárt meg 
fogja látni — így nyugtatá meg barátja. Va
lóban így volta’ dolog; de a’ nagy kövérség
től nem láthatá kutyáját a’ fütyülő.

Kezdte húzni a’ minapi tűz bámuláskor 
eggy zsidó a’ tolongó sokaság közt bizonyos 
fiatal embernek zsebjéből drága tajték pipáját. 
Ez tetleté mintha semmit észre nem vett vol
na ; >s a’ra számolt, hogy majd mikor márki 
veszi a’ zsidó a’ pipát, a’kor nyakon kapván 
jól pofon veri. Míg így algebrázik, nehány 
pillantat múlva hátra néz, ’s imé sem pipa, 
sem zsidó!



Egész nap fetsegett eggy fiatal dámának 
papagálya; de a1 miből semmit sem lehetett 
érteni. Asszonyom! — monda eggy öreg Pro
fessor , — ezen papagálynak még oskolába 
kellene járni. Vagy az itt ki ’s be járó úrfiak 
közűi nem adhatna valamelljűk neki leczkéket. 
Ah! de hogy — felele a’ dáma — éppen ő től- 
lök tanulta az azon érthetetlen fetsegést.

Megjelent eggy híres énekes bizonyos 
játékszínen vendég rollát adni; de alig hogy 
ki állott a’ játszó helyre, már az előre ősz ve 
állott társaság fütyülni kezdett. „Hátollynyo- 
morúlttan tudnak az urak fütyölni“ — szollá 
az énekes— „engedjék meg, hogy én a’ban 
például menjek elől.“ E’kor elkezdett fütyül
ni az operából eggy áriát, olly kellemetesen, 
hogy lármás tapsok között éljen kiáltásokat 
kapott.

R e  j t e t t s z ó .
Ősi ruha, ’s mostanában 
Ismét módi kis formában ,

Szépeinken láthatod.
Az egészt bármelly munkával, 
Hanemha végső tagjával,

Sehogy meg nem varhatod.
Két tag, négy betűből lészen;
Eej s láb vesztve többet tészen, 

Próbáld, tapasztalhatod.
Ha eggyüvé szerkezteted 
Fejét ’s lábát, épületed 

Falaiba rakhatod.
L a c z k a Ferentz.

J e g y z e t :  A’ 34-dik számbeli Rejtettszó ! Moháts.
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832. 36. Szára. Máj. 5-kén.

A n c o n a .
Ez a’ mostanában a’ frantzia három színű 

lobogók miatt szünet nélkül szóban forgó vá
ros fekszik az adriai tenger partján. Kikötő
jét Trajanus romái Császár márvánnyal ra
katta ki, mellyért neki a’háládatos maradék fe
hér márványból emlék oszlopot állított. A* 
part lassanként emelkedik itt fe l, ’s e’nek 
hosszában van építve a’ város fél hóid for
mára , a’ mi Ilyen maga a’ kikötő. Legszélsőbb 
végén a’ száraz fele van a’ vár a’ Sinigagliához 
vezető úton. A’ város hátúlsó részét a’ száraz 
felől sántzok és battériákkal rakott hegyek 
kerítik. — Eggy kitsiny a’ szárazzal öszveköt- 
tetésben lévő szigeten állítattak a’ pápák laza- 
retumot, melly olly kereskedő városra nézve 
mint Ancona felette fontos, mivel veszteglő 
intézet gyanánt szolgái. Olasz Ország keleti 
óldalán első helyet érdemel az anconai rév; 
legalkalmatosabb fekvése a’ra, hogy a’ keleti 
művek általa hordassanak széllyel Olasz Or- 

• szag belsejében , valamint a’ra is, hogy keletre 
innen szállíttassanak a’ kivitelre szánt mester- 
ségi, vagy természeti productumok. Különb
féle nyelvű, vallásé népek pezsegnek Ancona 
kikötőjében ; magát a’ várost 13 ezer olaszok
kal 5 ezer zsidók lakják; a’ kik a’ kereske- 
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(lésnek nem kevés elevenségére szolgálnak. 
Különös negyedét lakják ők a’ városnak a’
fápák rendeléseikből ; melly rész Ghettonak 

ivatik. Olasz szokás szerént a’ nemesség nagy 
épületekben l í tkika’ mellyek palotáknak ne
veztetnek; számos tselédeket tartanak ezek, 
’s jószágokat felvigyázók által igazgattatják.

Ancona eredetét Syrakusa lakosainak kö
szönheti; a’ kik itt gyarmatot telepítettek; 
Ezeknek maradékjok Picenates név alatt ké
sőbben Kómához kaptsoltattak , ’s minden ró
mai polgári jutásokban része'sülének. Hihetően 
á’ régi város egészéit a’ fokon épült; höl most 
a’ cathédralis templomot láthatni, melly a 
veniis temploma helyén építtetett. A’ Gothu- 
sok által lebontatván, ismét felállott e’ város, 
és a’ római birodalom ínegbukásával szép 
szabadságokba tett szert. A’ közép Századok-- 
ban ölasz ország első kereskedő városa vala 
éz. Völt kevés számú hajós séregeis, mellyel 
á’ keresztes vitézek által elfoglalt tengeri 
károsait napkeletnek meglátogatá. Minekelőtltí 
Florentziának kikötője lett volna, Anconán 
keresztül küldözte manufacturái müveit ke
letre.

Mivel későbbén Áriéóna nőm vélte magák 
elég erősnek, hogy a’ tengeri tolvajoktól bá
torságba helyheztettessék, a’ pápa oltalma 
alá adta magát; a’ pápai kormány állíttatott 
Itt osztán vár erősséget. Az anconaiak alatG 
valói lőttek a’ pápának, de nagyobb szabad
ságokkal bírtak ők; mint az eggyházi birtok 
más lakosi; ’sidók, görögök , protestánsok te
lepedték itt meg,- 1732-bén szabaddá nyilat-
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Jcoztatván kikötője?- A’ mi a’ pápai kormány
nak különös dítséretére válik az ispotály al
kotta tása.

Ancona nem igen szép város, de több 
nevezetes épületei vágynak , mint a’ városháza, 
a’ Legátus palotája, az ispotály , talált gyerme
kek háza ’s a- t. Börzéje a’ üzentek faragott képei
vel ékeskedik. Sok templomai ?s klastromjai 
vannak. A’ révi-gát, vagy Molo , ipeliy mint- 
eggy lOOlábnyi szélességű, estvénként gétálásúl 
szolgál a- lakosoknak; itt és a’ templomban 
szemlélhetni, az anconai szépnemet. Anconá- 
ban készítik még most is a’ különös fehérségű 
viaszkot. Termesztenek gabonát, lent; selyem 
bogarakat tenyésztnek. A’ kiviteli ezikkelyek: 
szappan, timsó és vászon. — Esztepdqnként 
minteggy 1200 hajók látogatják meg révjét. 
Nagyobb divatba lehetne hozni pedig keres
kedését, ha tsatornák és vasutak ájtal a’ tar
tomány belsejével öszveköttetésbe hozatna.

Turóczi Olejkárqsok déli Amerikában.
A’ „Gemählde von Ungarn“ írója és má

sok is bizonyítják, hogy a’ turóczi olejká- 
rosok és sáfrányosok az Orosz Georgiáig, 
ÍPersiába, Török Georgiába és Armeniáig el
utaztak , ’s onnan a’ Caucasusokon , és különb- 

• féle Orosz Helytartóságokon, és Galiczián 
keresztül tértek vissza , ’s mind öszve útjok 
836 mértföldet tett. De déli Amerikába is 
elmentek a^ok a’ mindenféle betegségek ellen 
hasznos orvosló szerekkel , hogy az új világot 
is meglássák, és hazájukba eggynehány fo-
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rintot hozzanak. Ezt eggy hazánkbeli volt 
Jesuita beszálló ; a’ ki darab ideig Amerikában 
tartózkodott. Gyóntatáskor t. i. meghallván 
a’ tót beszédet, először megrettent a’ Jesuita, 
hogy Amerikában tót szavakat halla, ’s kér- 
dezé a’ gyónót hazája felől. Ez Turócz Vár
megyéből valónak mondván magát, káré, hogy 
a’ gyónás után látogassa meg. — A’ mi meg 
is történvén , mikor azt tudakozá a' sáfrányos- 
tó l , hogy mi tzélből jött e’nyire ? az azt fe
leié, hogy az újvilágot is akará látni. Tótól 
hihetően azért gyónt, mivel spanyolul keve
set tudott; ’s azt is gondolható, hogy a’ tót 
nyelvet nem tsak az ó , hanem az új világban 
is sokan tudják.
Némelly hires componisták* különösségei.

G l u c k ,  hogy fantáziáját tüzesíttse, ’s 
Aulisba vagy Spártába tegye által; virágokkal, 
füvekkel ’s fákkal ékeskedő kertben szokott 
dolgozni; ott teremtette ő fortepiáno ’s cham- 
pagni bor mellett mind két Iphigeniát, Or- 
pheussát és más darabjait.

S a r t i ellenben nagy setét szobát hasz
nált e’ végre, mellyetfüggő lámpa is nehezen 
világosított volna meg. Tsak itt tudá ő magát 
az éjtszaka tsendes óráiban muzsikai ideákkal 
lelkesíteni.

Ci m a r o s a  darabjait lárma és zörgés 
közt készítette, ’s örömmel szemlélte illyen- 
korbarátjait maga körűi. Gyakran megtörtént 
rajta, hogy eggy éjtszaka 8—10 áriát kigon
dolt; másnap baráti közt dolgozta ki tökél- 
letesen.
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C h e r u b i n i-nek is a’ volt szokása, Hogy 
muzsikai darabokat társalkodás közben szer- 
keztetett. Ha könnyen nem folytak gondolati; 
kártyát kért, ’s azokat mindenféle carricatu- 
rákkal betöltötte.

S a c c h i n i  legkevesebbet sem tudott 
dolgozni, lia tsak felesége ’s matskája körűlte 
nem valának.

P a e s i e l l o  ágyában componált. Ott 
írta a’ sevillai borbélyt, és más jeles darabjait.

Z i n g a r e l l i  ha valamellyik keresztény 
íróból, vagy régi deák classicus szerzőből bi
zonyos helyet elolvasott; tüstént készíthető 
muzsika darabját.

H a y d n  fortepianója körűi habzottak az 
ideák, mihelyt a’ II-dik Fridriktől ajándéko
zott gyűrűjét ujjára dugta; ez állítása szerént 
fellelkesítésére szolgála. Gyakran szokta mon
dani , hogy neki a’ hangművészség legnagyobb 
boldogsága. «

K i i l ö n b f é l é  k,
Tisza Naménnyal határos llk helységében 

(Szathm. Várm.) találtatik eggy két hónapos 
bika borjú , mellyet az annya kopasz bőrrel 
ellett, és most sints még rajta mindenütt ál
lati szőr, hanem az egyedül a’ hasán és fe
jén , úgy a’ lábain találtatik; egyéb részei 

, testének kopasz és test színű; egyébbaránt 
rendes termetű, ’s teljes testalkatú.

Balasoréból (Keletindiában) írják, hogy 
ott a’ múlt October napjaiban rendkívüli or
kán dühösködött. A’ pusztítások, mellyeket 
ez végbe vitt, leírhatallanok. A’ tengervize
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a? szélvész ereje által az említett városig to
lakodott. Több mint tíz ezer ember veszté 
életét. A’ mezőkön, rakáson lehet látni a’ hóit 
embereket, tigriseket, teheneket és más álla
tokat. A’ haboknak prédái amyival bizonyo-r 
sabbak valának, qiivel nap lementékor kez- 
tek azok felduzzadni, és zajoskodások egész 
éjjel tartott. Viradtakor tért vissza helyére 
a* tenger: de az orkán ereje elpusztítá, a’mit 
a’ habok meg kéméllettek is. A’ termékeny 
vidék sivatag pusztává tétete.

Kelet: ndiában a’ leány tsetsemők ezeren- 
ként vesztetnek el. Gyalázatnak tartják t. i. 
az indiai asszonyok,ha lyányaikat férjhez nem 
adhatják. E’beli féltekből első szülöttjüket — 
ha az leány — megölik, ’s áldozatul Junga 
istennének viszik. Néha 3—4 esztendős korokig 
felnevelik e nyomorultakat, ’s a’kor a’Gan
ges vizébe hajítják. Éjszaki Bengaliában az 
erdőkön bőltsőstől az ágra akasztják, a’ hol 
a’ vad állatok ’s ipadar.ak eledelq leszen. Ha 
történetből három napig megmarad a’ gyer
mek épségben; az annya vissza viyén felne
veli. Csudálatos dolog, hogy az angolyok, 
a’ kik olly rég óta urai Keletindiának, ezen 
vad szokást —■ meílyre a’ szelíd éyzés undo
rodik —■ el nem törölik !

A’ Frantzla újság levelek jelentik, hogy 
Párisban a’ múlt télen eggyszersem esett hó; 
a’ mi a’ mostani emberek’érésekre tsak három
szor történt.

Párisban eggy gazdag embej: éj tszaka hir
telen rosszúl lessz, megijjed a’ cholerától, 
orvost hivat. De amikorra n*eg érkezett hozzá
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nz örvös, sfemmi baja sem volt — talám az 
előtt is tsak képzelt beteg vala. — A’ komor
nyik kérdi az orvostól mentiében, bogy mit 
kíván a’ látogatásért? Az 200 frankot kért» 
Hogy bogy? kiálta a’ komornyik; már így 
az urammal kell beszélnem. A’ képzelt beteg 
hát szobájába hivatta az orvost; ’s ott eleibe 
terjeszté, bogy éppen a’ szomszédban lakik j 
semmit tennie nem kelletett $ ’s még is 200 
frankot kíván eggy hozzá jövetelért ? Hát a’kor 
mit kívánna; ha valósággal úz uralkodó nya
valya lett volna jelen? A’kory^— felele az or
vos-ingyen jöttem Volna; de minthogy ne
kem most a’betegekkel van dolgom; ha éjjeli 
álmomat, mellyre az egész napi fáradság után 
szükségem vagyon , egésséges emberek rontják 
meg: szükség hogy jól meg fizessék az árát;

Londonban az idén ,,az angoíy vitézek 
Pantheohja“ tzímű munka fog megjelenni; 
levelei magossága 24, szélessége 12 láb; Csak 
100 példány nyomtattatok belőle hat hüvelyk- 
nyi nagyságú betűkkel, hogy ez égj^edűl a* 
jelesebb angoly könyvtáraknak szolgáljon dí
szül. Ha ezen munka megjelenik; a’ könyv- 
ároSok ,,á’ n a gy k ö n y v  e l ő t t i  és után-  
n i“ üdő számolást hozhatnak be; mint a* 
licigy szokták „Róma építtetése felölt vagy 
után“ mondani.

Páris hajdanában igen sáros volt; innen 
neveztetett Lutetiának , mások szerént Lutte- 
riának — mivel a’ deák lütum sárt jelent. —- 
Fülep Király i 184 körűi kezdte a’nakútszáit 
először kővel kirakatni. Páris nevét a’Priamus 
fiától származtatják a’ lübecki Krónikák«
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Goethe halotti pompája estvéjén érkezett 

Weimárba Mortier frantzia Marschall; a’ ki 
Frankfurtban megtudván a’ nagyférfiú elhúny- 
tát, sietett, hogy a’ temetésen jelen lehessen, 
de e’beli kívánsága teljesedésbe nem mehetett. 
Eggy az ő kísérői közűi Eckmühl Hertzeg, 
ajánló levelet is vive Goethéhez • azonban el
késett azt neki általadhatni.

Catharinenburg körül különös szép színű 
smaragdokat találtak; úgy hogy már e’dig 
200 ezer rubel árú gyűj tetett öszve.

Kamtschatkában az Orosz Császár nagy 
örömére a’ beállott tavaszon a’ legfőbb pa
rasztok is szántáshoz fognak. A’ múlt ősszel 
vitetett oda be a’ földművelés.

Olasz Ország Casamaccioli nevű helyén 
e’ f. e. Mart. 22-dikén született eggy két fejű 
leányka ; a’ két főnek kerülete 18 hüvelyk- 
nyi. Teste különben eléggé rendes állású. • 

Tayet Párisban olly gyors írást talált fel, 
mellynek jegyei a’ szemnek tettszősek, ’s ép
pen olly könnyen lehet azokat írn i, mintmeg- 
tanúlni és olvasni.

M e s e .

Eggy helyben űl egész, még is járkál széljel, 
Menése, mozgása ront szörnyű veszéllyel. 
Nem fegyver, még is ö l; nem tűz még is éget; 
Nem bot, de még is tesz kemény vereséget.
Jó is , de még rossz is, legjobb, legrosszabb is, 
Szereti ezt a’ pap , prókátor, bába is.

Kiss Antal.
J e g y z e t :  A’ 35-dik számbeli Bejtettsző: Kötő.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A' Hazai 4s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 37. Szám. Máj. 9-kell.

Ä  költözködés.
(Németből szabadon.)

A* legszerentsétlenebb ember vagyok en 
a* világon — szollá eggy barátom, -—a* kinek 
esztendei jövedelme 30,000 ft, alig még 40 
eszt-dős, egéssége a* legjobb, és nagy tekintetű 
ember. Azon jegyzésemre, bogy a’ most em
lített hasznok ellenkezésben állanak panaszá
val, azt felelte ő , hogy én nem veszem szám», 
ba a* különbféle viszontagságokat, ’s házi ked
vetlenségeket, mellyekre nézve ő , szerentsét- 
lenségére felette érzékeny. — Minden bajaim 
közt pedig — így folytatá beszédét — legszen- 
vedhetetlenebb előttem a’ költözködés; fél 
esztendeig alig lakni valahol, már különbféle 
kedvetlenségek miatt más szálást árendálni, 
amott egész esztendőre ingyen, itt pedig fél
esztendőre előre fizetni, még nem lakott szo
bák’ lakásával veszedelmeztetni az egésséget, 
ezek ’s több e’ félék azok , mellyek olly gyű
löletessé teszik előttem a’ költözködésnek még 

, tsak nevét is. Ha én valaha — mint Penn Wilh. 
— várost építtetnék , mindennek tulajdon há
zának kellene lenni; melly által a’ szállásbeli 
czivakodásoknak legalább |  háríttatnék el. De 
minthogy e’ nem lehet, nekem is mint más 
házbirtok nélkül lévőknek alákell magamat 

El só Félesztendő* 37
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adnom a’ költözködés számtalan alkalmatlan
ságainak.

Hat esztendeje már, hogy mostani szál
lásomon vagyok, sok említeni nem akarom 
kedvetlenségek között. Házi környűletim la
kásom változtatását tevék szükségessé. Ugyan 
is leányom, ki midőn elébbi szállásomra köl
töztem tsak tíz esztendős vala, most már 16; 
7s így annyával tovább ugyan azon szobában 
nem hálhat. Fiam, ki e’dig velem szomszéd 
szobában lakott; miólta katona tiszté leve, 
nem akarja tudatni velem mikor érkezik haza ; 
)& reája nézve a7 külön ajtó a’nyival szüksége
sebb, hogy éppen nem illenék eggy huszár 
tisztnek húga szobáján keresztül a’ magáéba 
ju tn i!

Ujj lakás keresés status-foglalatosság eggy 
famíliára nézve. A7 szállás ára, kilátás, alkal
matosságok, városrésze,mind ollyan tárgyak, 
mellyeket eggyenként kell tekintetbe venni; 
’s mivel a7 famíliában mindeggyik érdekeltetik 
ezekre nézve; egész házam népével indúlék 
új szállást keresni.

Szép tavaszi reggelt választánk e7 fogla
latosságra. Én feleségemet karon fogva veze
tem , fiam leányomat, jó előre haladva, nem 
aggódván azon, ha valyon a7 mi kivánataink 
az övéikkel i meg eggyeznek é ? — Minden 
kiraggatott czédulákat megolvasánk , a7 fiú 7s 
leány pedig különösen azokra tevének figyel- 
metesekké, mellyekben szép lakások tükrök
kel 7s a7 legújabb módi szerént ékesítve, je
lenteiének. Fiunknak különösen szemébe tűnt 
eggy illy foglalatú jelentés: „kiadni való nagy



és szép lakás az első emeletben, melly fek
szik az udvar és a’ kert között.“ Anyám!
— szollá az — ez éppen nekünk való. Fiam!
— felele az annya — van eszed, az illyen lakás 
nagy urakat ille t,—-azonban a’ megtekintés 
nem kerül pénzben , be megyünk; a’ kapus
— látván hogy gyalog vagyunk — nem is igen 
állott szónak ; de azután tekintett valami ke
veset a’ huszár öltözetre. Uram , — felele az 
fiam kérdésére — ezen szállás áll 8 szobából, 
eggy kertből, 6  lóra való istállóból, 3 kotsi- 
ra való színből, és 6  cseléd szobából: az ára 
5 ezer forint. — E’kor minden szó nélkül to
vább mentünk; a’ kapus pedig a’ kotsisok- 
hoz ment, kik minket, mint a5 kik eggy quár- 
télyt öt ezer forintért fel nem vehetünk, szá
nakozva látszottak nézni.

Foly tatánk a’ quártély keresést, míg végre 
eggy elég alatsony épületre akadtunk; hol 
először is a’ kövér házmesterné jőve élőnkbe 
azon híradással, hogy a’ kifüggesztett szállás
ban még most eggy katona-tisztné tartózkodik, 
de a’ ki 3—4 nap alatt férje után fog elutaz
ni. Akaránk még is látni a’ kiadni elszánt szo
bákat; nyugtalan várakozásra, ’s kérésünkre 
bebotsáttatánk. Hideg főhajtással fogadott az 
ezredesné: mi kévés ideigtartó körülnézés után 
bútsút vevénk, fiamnak megengedvén az egye
dül maradt tisztné, hogy másnap a’ jányom 
fortepianója mértékével, nála megjelenhessen. 
— Én a’kor mindjárt felkerestem a’ ház tulaj
donosát, ’s vele megalkudtam. Jgy követke
zett el a’ költözködés, vagy reám nézve az 
ítélet napja. Ninls ékesszóllás, melly valóban
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előadhatná azon bosszúságot, mellyel a’ sok 
bontogatás, rakosgatás, és rendetlenségek 
miatt azon nap tététől talpig teljes valék. A’ 
legszebb kötésű könyveim is kíméllés nélkül 
zsákba ’s kosárra hányattak; feleségem a’ por- 
tzelánok , metszett és másféle üvegek eltörede- 
zésén , leányom a’ fortepianójában esett hi
bákon panaszkodtak. Lárma, harag ’s tseté- 
paté uralkodtak minden szegletben. Eggyszó- 
val házam népe meggyozetett azon példabe
szédnek igazsága felől : három költözködés eggy 
ki gyuladással ér fel.

Kurírok.
A ’ frantzia kurírok gyakran magasztal- 

tattak már utazásoknak sebessége miatt. Azon 
kurír, melly 1823 Nov. 27-dikén estvéli 6  
órakor Mádridba utasíttatott, új próbáját adta 
azon sebességnek, a’ mennyiben Dec. 6 -dikán 
estve azon hónap 2 -dikán kőit hivatalos le
velekkel Párisba megérkezett, következőleg 
a’ Paris és Mádrid közt lévő utat 180 óra 
alatt kétszer megfutá, 's Mádridban még e’ 
mellett eggynehány órát mulatott is.

Eggy orosz kurír Pekingtől Sz, Pélervá- 
ráig-— több mint ezer német mf. — 57 nap 
alatt útazott.

Veronától Péterváráig— 364 német mf. 
— 17 nap alatt ment eggy kurír.

Pétervárából Livornóba — 395 német 
mf. — ment eggy orosz kurír 18 nap alatt.

A’ kalkuttai újság azon könnyűségét ad
ván elő, mellyel Indiának különbféle részei
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közt a’ közösülés történik; ebiek bizonyítá
sára azt hozza fe l, hogy eggy kurirja az igaz
gatásnak , melly Kalkuttából Ceylon szigetbe 
JMadrason keresztül mene, 9 nap, és ^ óra 
alatt rendeltetésének helyére érkezett. A’ tá- 
volyság 1044 angol, vagy 226 német mf.det te- 
szen. A’ közönséges posta ezen utat 11 nap te
szi.—Eggy rendkívüli kurír, melly Bombayból 
Kalkuttábaszárazon utazott, 13 ^ nap ért ezen 
utolsó helyre.— Távolysága a’ két városnak 
1308 angoly, vagy 283 német mf.

A' Tatárok— közönséges kurírok a* Tö
rök birodalomban — bámulásra méltó sebes- 
séggel utaznak lovon ; p. o. Constantinápoly- 
bói Bagdádba 300 német mf. 9-—10 nap alatt. 
Beszéllik, hogy eggy Tatár eggyszer 7 nap 
tette meg ezen u tat, ’s elérkezése után a’ nagy 
úr parantsolatjára feje vétetett; mivel azt 
hitték, hogy útközben sok lónak meg kellett 
alatta dögleni,

E’ folyó észt, múlt hónapjában a’ reform- 
bili 2-dik felöl vastatásának híre Londonból 
Liverpoolba — 207 angoly, vagy is 41 német 
m f ——14 óra alatt érkezett meg.

Ilóldszivárvány,
A’ Derby Grófságban 1710 Dec. 2 1 -dik 

napján^ estvéli 8 óra tájban látszott eggy illy 
tünemény szokatlan fényben. A’ hóid az előtt 
24 órával telt meg, és az estve essős volt, 
de a’ fellegek elszéledése után igen fényesnek 
látszott. Ezen hóid szivárványban minden 
színei megvoltak a’ nap szivárványnak, még 
pedig rendkívül szépen és világoson, — Külö
nösen szembetűnő vólt a’nak nagysága.
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1799. Május 6 -dikán Schnepfenthalban 
látszott eggy hóid szivárvány, melly, noha 
a’ hóid tsak félig volt meg telve, még is 
tökéletes vala.

1804. Apr. 29. éjtszakáján a’ thüringi 
erdők felett szemléltetett eggy felséges hóid 
szivárvány.

1806. Rómában láttatott eggy pompás 
hóid szivárvány, melly az egész város felett 
a’ vaticantól a’ quirinal hegyig terjedett.

1819. Aug. 4. éjtszaka 11 óra tájban 
Norimbergában tökéletes félkarikájú , gyönyö
rű szivárvány vala szemlélhető, színe hasonló 
volt a’ nap szivárványéhoz. A’ legfelségesebb 
szemlélet az volt, hogy a’ levegőkörnyék kí
vül a’ szivárványon setét, belől pedig világos 
és olly tiszta volt, hogy minden tárgyat meg
lehetett esmerni, ’s a’ többek közt eggy temp
lomon volt aranyos kereszt olly szépen ragyo
gott , mintha napsugárok verődtek volna reá. 

Gazdasági jegyzés,
A’ fagyos kolompárt ha a’ szabad leve

gőn ki terílgeted, olly keményre fog szárad
n i, hogy meg őrletheted, ’s így kiilönbféle 
hasznokra fordíthatod.

Ha 100  ittze vízben 2 0  font oltatlan me- 
$zet, és 1 font kénkövet teszel, ’s ezt ígyfel- 
forralván, vele a’ kerti utakat, vagy udvaro
dat ’s az ollyan helyeket meglotsolod, mellye- 
ken hogy fű teremne nem igen akarod, a’ fű 
ki vész, és több esztendeig nem fog az ott 
kinőni. A’ fent említett mennyiségeket a’szük
séghez képest lehet ugyan azon arányban sza- 
porítni vagy kevesítteni.

291



295

K ü l ö n b j e i é  It.

Miilyen kemény büntetést von maga után 
az esztelen magahittség, mutatja azt eggypen- 
sylvani történet. Bizonyos néger itt, a’ ki 
sebes futásában szerfelett bizakodott, fogada, 
hogy ő a’ „tüzet“ kiáltás után még az ágyú 
szája előtt sérelem nélkül keresztül fut, mi- 
nekelőtte t. i. az elsüttetne. A’ fogadás éppen 
ágyúzáskor történt; de a’ jelenlévők gátolták 
a’ feketét gondatlan czélja végrehajtásában. 
Végre még is próbát teve; ugrani akart éppen 
el az ágyú előtt a’ mondott jelszó után , mi
dőn a’ körül állók közül valaki szánakozás
ból ugyan , de eléggé vígyázatlanúl hátulról 
ruháját megkapta a’ nélkül, hogy vissza tar
tóztathatta volna. E’beli késedelme miatt é, 
vagy más okból, éppen az ágyú előtt volt a* 
szerentsétlen fekete , mikor az elsiittetett; tes
tének az alsótól egészen elszakasztott felső 
részét az ágyú golyóbis a’ levegőbe veté ; amaz 
pedig a’ veszedelem torkában fekve maradott.

Öszvekap a’ minap eggy párisi kávéház
ban bizonyos fiatal ember eggy derék öreggel. 
Pisztolra kél a’ dolog. Az öreg igyekezett az 
ifjút engesztelni minekelőtte a’ párviadal kez
detett volna. De ez a’ról hallani sem akart, s 
úgy vélte , hogy az öreg féltében kívánna bé
kéink E’kor a’ tisztes férjfiú eggy a’ duellálók 
felett tsavargó fetskére süté pisztolát, melíy 
azonnal az ifjú ellenség lábaihoz esett le. Most 
már halaványodott a’ fiatal vitéz. Az öreg 
pedig: „elhiszi már az ú r— szollá — hogy nem 
a’ félelem, hanem a nagy lelküség téteté ve



lem a* békéltetési planumot. Most válasszon 5 
kiálja é inkább lövésemet — mellyet hogy nem 
fog viszonozni, a’rói kezeskedem — vagy 100  
Napoleon aranyat fizet a’ cholera betegek szá- 
mokra ? mert már tsak az utóbbi feltétel alatt 
hajlok a’ békére.“ Az ifjú kérésekre az okos 
secundansoknak az utolsót választá, ’s az öreg 
is azonban , hogy mind két részről eggyforma 
legyen a’ jótett, szintén 100 Napoleon aranyat 
adott az említett jóltévő tzélra.

Angliában halállal bűntetteinek: az éjjeli 
lopás ház feltöréssel; házbeli lopás, ha a’ lo
pott dolgok ára 5 font sterlingre megyen;fel- 
fegyverkezve, fenyegetésekkel való lopás; va- 
lameíly személynek elragadása a’ közelebb 
említett módosítással; az olíyan hajóknak ki
rablása, mellyek hajótörést szenvedtek ; a’ lo
vak’, tehenek’, juhok’, lopása ; a’ gyújtogatás ; 
templomok, kápolnák elpusztítása; a’ hajók 
önkényes elsüljesztése; az asszonyok elra
gadása ; a’ gyilkosság ; erőszaktétel; oliy tzél- 
ból tett lövés, hogy az sebesíttsen vagy öljön; 
hamis banknóták készítése, ’s más hamis ke
reskedési levelek, vagy testamentomok’ írása; 
hamis pénz tsinálás; a’ pénznek fenyegetéssel 
való kitsikarása; tengeri tolvajság ’s a’ t.

R e j t e t t s z ó .

Két tagból áll, a’ bírák, ’s ügyvédek utánna 
Élnek, fej nélkül víz folyamatba’ kereng.

L a c z k a Ferentz, 
Debreczeni Tog. Deák. 

J e g y z e t :  A’ 36-dik számbeli M ese: Nyelv,
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 38. Szám. Máj. 12-kén.

Tudományos dolgok.
Mezei Gazda, vagy a’ mezei ’s házi Gazda

ság minden ágaira terjedő Folyóírás. Pesten 
Kiadta Fűskúti Länderer.“

Hogy a’ Mezei Gazdák Barátja felírását ezen 
rövidebbre szándékozott változtatni, és hogy 
a’ kiadás is , bizonyos állapotokban változni 
fog; ezeket az előre kiadott Jelentések közlőt- 
ték az Olvasó Közönséggel újság Leveleink 
útján is : nékünk tehát semmi egyéb mondani 
valónk nints most a’ dologról, mint azt igen 
örvendező lélekkel jelentenünk , hogy a’szent 
szándék valóságos eszközlésbe vétetett, minek* 
utánna az 1832-diki Füzetek közűi az Első 
és Második már voltaképpen megjelentek. 
Hazánkat a’ mezei gazdaságnak jobb karba 
helyheztetésére serkenteni, felesleges volna; 
de felesleges volna a’ Szerkeztetés szorgalma- 
tosságára nézve is szót vesztegetni: mert 
több esztendők alatt vívta az azt ki a’ maga 
érdemesíttésére, hogy semmi tudni valót sem 
hagyott érintetlenül, melly a’ Külföldet bol
dogította ’s boldogíttja felettünk. Azt mind
azonáltal el nem halgathatjuk, hogy e’ meg
jelent Füzetekben még azzal törekeszik döb
beni magát feljűl múlni, hogy a? szóval elő
adott tárgyak közűi némelly szükségesebbe- 
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m
két meg rajzolatokban is ád , tsakhogy a’ Ha
zafiakat azoknak felfogására édesíttse, ’s fára
dozásainak és törekedéseinek munkás gyámo- 
líttasara serkentse. Minek ugyan is a’ nyom
tatott könyvek , ha azokat senki sem veszi ? 
— A’ Füzetekben előadott tárgyak im’ így 
következnek eggymásután: Az első Füzetben: 
1 .̂  A’ gazdasági földek elosztásának tudo
mánnyá (Gátytól). 2 .) Ay közönséges javított 
ekének leirása (H***cztől). 3 .) Pálinka főzési in- 
structio (Gr. Szapáry Ferencztől). 4 .) A’zsizsik 
eredetéről való bal vélekedések ellen (Demény 
Istvántól). 5.) Felső Austriának esmértelése 
gazdasági tekintetből. 6 .) A’ bárányok kérge
ségének hihető indító okai (A***s-től) 7.) Si
keres ellenszer a’ vetési kágyiló és mezítelen 
tsiga ellen. 8 .) A’ gyümőltsfa ’s a’ t. szapo
rításának ’s gyűrűzés nélkül termék enyebbí- 
tésének új módja (Dr Fischer szerént). 9.) A' 
szőllő oltásáról (A***s-tól). 10.) Némelly jegy
zések a’ borforrásról, Fontanelle Julius prof. 
próbatételei szerént. 11 .) Vegyes tárgyú tol
dalék. Ezután következnek: 12.) a’ gazdasági 
könyvek esmértetése , 13.) piaczi középárok, 
és 14.) gazdasági jelentések. A’ második Fü
zetben folytatódik a’ felvett szám e’képpen :
15. ) a’ márgáról és márgázásról (Puvis szerént).
16. ) a’ nyereségről ’s veszteségről a’ mezei 
gazdaságban. Sorge K. E. uradalmi tiszttar
tótól. 17.) a’ takarmánygyökerek és gumók' 
termesztéséről. 18.) a’ gazdasági földek elosz
tásának tudománnyá (Gátytól). 19 ) gazdasági 
statistika. 2 0 .) vegyes tárgyú toldalék. 2 1 .) pia
czi közép árok. — Minden eggyes Értekezés



visgálatába botsátkoznunk ’s így azt akár iga
zolnunk , akár tzáfolnunk, helyünk szűk ha
tára nem engedi; legj'en elegendő átaljában 
azt mondanunk, hogy egyedül a' vegyes tár
gyú Toldalékokban legyenek olly utasíttások, 
hogy eggy eggy maga hoz a’ gazdaságban al
kalmaztatva a’nyi hasznot, mint a’ mennyi 
pénzt kiád a’ vevő az egész Folyóírásért.
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Ä  vadász Hottentotta.
Eggy a' jó reménység fokától nem régi-" 

ben vissza jött utazó azt beszélli, hogy olt 
nehány lakosok vadászatra menvén , bizonyos 
vaddal gazdag téren eggy tsoport oroszlánt 
találtak, mellyeknek az ő megjelenések a’ mint 
látszot igen alkalmatlan vala. A’ leg nagyobb 
ezen állatok közűi azonnal kilépett a’ tsordá- 
ból, ’s lassan közelített a’ fiatal és az illyen 
véletlen esetekhez még éppen nem szokott 
vadászok felé. Míg tsak félénk vadketské- 
ket láttak, sokat hánytorgaták bátorságo
kat , de az erdők királyjának látására nagy 
félelem fogta el őket. Az oroszlán még elég 
távol volt tőlök, mikor mindnyájan leszáltak 
lovaikról és lövéshez készültek. E’kor eggy- 
szerre sebesebbek lettek az oroszlán lépései,
’s minekelőtte idejek lett volna felülniük, 
hatalmas ugrással a’ vérszopó állat neki szőke 
a’ kantár tartónak ; társai szaladásnak eredtek, 
e” pedig igyekezett minden lehető sietséggel 
ismét felálni; de alig állott fel, midőn az orosz
lán talpát felemelvén, nyakszirton ü té ,’s újjo-
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lag földre terítté. A’ nyomorult hanyatt esett, 
az állatok hirályja pedig talpát meljére teve, 
’s reá feküdt. Kiki gondolhatja a’ szerentsét- 
lennek helyheztetését, a’ ki részént a* félés, 
részént az oroszlán terhe miatt alig lehelhe
tett. Eggy kevéssé meg akart fordulni lehel
lés végett; de az oroszlán észre vevén balke
zét fogai közé fogta,’s eggy ideig erőssen tartá, 
azután min teggy gyönyörködve több helyeken 
harapdálta. Úgy látszott nem haragszik, sött 
zsákmányával tsak játszogatott, úgy hogy az 
embernek semmi tsontja sem törött meg. Azon
ban hasztalan kiabálá a’szerentsétlen barátjait 
segítségre; eggy kevéssé felömelte fejét; de 
az oroszlán azonnal kitárá torkát az elnye
lésre. Szerentséből kalapja védelmezé, ’s az 
oroszlán fogai tsak kévés vért eresztének. Majd 
karjára tette talpát; tsillogó szemeit az em
berébe szegezé, ’s úgy látszott, hogy áldozat- 
ját egészen elakarja fogyasztani. Ezen vesze
delmes pillantatban—mondá a’ Hottentotta— 
kértem az istent, ne engedje hogy az oroszlán 
húsomat meg egye, és véremet kiszívja. Sza- 
badúlni akarván az oroszlán alól, ez mélyebben 
harapott tzombjába. A’ Hottentotta újjolag 
Istenhez folyamoda,a’ ki meghalgatá kérését, 
mert az oroszlán szabadon bolsátván , maga 
kevés távolyságra a’ fűbe fekiidött, mintha 
az embert akarná meglesni. A’ hottentotta 
reszketve ugyan , de azonban hirtelen felvevé 
puskáját, barátjai után sietett, a’ kik ötét 
megholtnak tartották; az oroszlán pedig mél- 
tóságos lépésekkel más felé vette útját.
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Ä  házasodó An golf/.
Eggy gazdag angolynak eszébe ötlött, 

hogy megházasodjék. Pipa dohányja kiszívása 
alatt akará bár íjiilly szép leánynak határozó 
feleletét tudni. Elindul tehát, felkereseggyet, 
előadja látogatása tzélját. A’leánynak tetszett 
az ajánlás , de olly hirtelen magát el nem ha
tározhatta. Az angoly semmit sem akarván tud
ni a’ halasztásról, mást keresett, a’ kivel ha
sonlóul járt; de a’nál jobban volt dolga , eggy 
harmadiknál, a’ ki azonnal megígérkezett, ’s 
az eggybekelés tsak hamar megtörtént. Más 
nap mind a’ két először megkért leánytól le
velet, ’s a’han ajánló választ kapott, de már 
késő volt. A’ magyar szép nem e szerént— de 
tsak eggy részét értve — melly fél esztendeig 
vagy tovább is várakoztatja a’ nőlelent, büsz
kébb mint az angliai.

Házi jegyzés*
Nyárban kivált falun sok alkalmatlansá

got kell az embernek a’ prütsköktől szenvednie; 
a’ mennyiben lármája háborgatja az alvót, 
szúrása pedig sértegeti.

Hogy tehát azokat ki lehessen irtani; estve 
felé szükség tüzes szénre öszvetört kámfort 
hinteni, ’s azzal a’ szobát kifüstölni. Azon 
prütskök, mellyeket ezen füst ér, megdög-* 
lenek; azonban az illyen füstölés a’ házi buto^ 
roknak sem árt semmit.

K ü l ö n  b f é l é i .
Eggy indus író — a’ mint RoszCox bizo* 

nyos jeles munkájában írja , — m agyaráz*
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t a t t a  magának, mi legyen a’ párviadal?— 
valamelly irlandi herkulesi test alkotási! veres 
hajú embert t. i. a’nyira elragadta bolondsága, 
hogy eggy vad embert, ki ellen panassza volt, 
párviadalra ki hívott. Alig lehetett azon tisz
teletre méltó indust felvilágosítani mi köze 
legyen az embernek a’ pár viadalra, és nem 
akarta hinni, hogy a’ fejér embereknek, kik
nek elméjeket, és bátorságokat tsudálta , és 
a’ kik eggyszersmind minteggy monopólium
mal látszatnak bírni a5 böltsesség dolgában, 
miképpen lehet illyen ostoba szokások. Igen 
sok fáradságba került neki azt megmutogatni, 
melly tekinteteken épül az elégtételnek ezen 
módón való megszerzése, végtére, a’ minta* 
dolgot megértette, jó ízüt nevetve így kiál
tott fel: minden színűek közt vannak tehát 
bolondok!!

Uj Yorktól Albanyig 150 angolymf.det 
számolnak , ’s ezen utat a’ gőzhajó 10 óra alatt 
teszi meg. Ez a’ legnagyobb sebesség, a’ mit 
e’dig gőz hajóktól várni lehetett. A’ gőzerő
művek felette sok fát emésztenek el; mellyek- 
nek könnyen éghetőknek kell lenniek ; ’sezek 
előbbvalók a* szénnél, a’ mennyiben a’ láng 
a’ gőz kifejtésére igen szükséges. A* pattaná
sok a’ gőzhajókon néhol gyakoriak; mióta 
divatba jöttek, több mint ezer személyek vesz
tek el az azokon történni szokott szerentsét- 
lenségek által. A’ legszebb gőzhajó a’ világon 
a’ montreali , melly John Bulinak neveztetik; 
260 ló erejével bír.

Az újabb {időben a’nyira mentek mar 
angolyok a* mechanikában, hogy a’ bir



minghami gőzszekér akármelly közönséges 
úton is ollyan sebességgel vagy lassan mehet, 
a’ miilyennek jónak látja az ember; bír 60 
ló erejével. Kerekei szélesek; víz forraló üstje 
úgy van készülve, hogy szél jel nem pattanhat. 
Ezen gőz szekér Birminghamtől Londonig ’s 
innen ismét vissza — 54 angoly mf.— 12 óra 
alatt ér el 2 0 0  személlyel terhelve. Az Alsó
ház elejébe eggy bili terjesztetett e’nek tekin
tetéből , meliyben az úti díj a’ gőz szekereken 
igen kevésre határoztatik. Birminghamban 
már társaság állott öszve a’végett, hogy Lon
don és Birmingham között gőz szekéren járó 
posta alkottassék.

Férjeken leginkább uralkodó asszonyo
kat lehet találni Indiának Karnatik nevű ré
szében. Ott a’ hajdani madraszi kormányozó 
Manronak előadása szerént a’ férj és asszony 
sorsa egészen vissza fordult az európaiakéhoz 
képest. Mindent az asszonyok végeznek, pa- 
rantsolnak; a’ férjnek tsak engedni kell. Alá
zatosan fogadja és készséggel hajtja végre a* 
férj az asszonynak minden párántsolatit; bé
kével tűri a’nak feddéseit, ha tökéletesen meg 
nem felelt várakozásának.

Lord Nugent beszéli, hogy a’ skótus se
regtől Leslie alatt 1640 I Károly ellen hasz- 
náltt ágyúk bőrből készültek , ’s vas abron- 
tsokkal vétettek körűi; ezeket nemigen lehe
tett tovább eggy napnál épségben megtartani.

Negyven frankal négy nap alatt Marseil- 
leből, vagy Toulonból Algierba lehet útazni, 
és ugyan e’nyi idő alatt tudósítást, vagy sege
delmet kapni Frantzia Országból. Már e’dig
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4—5000 Frantzia újlakos költözött által Al- 
gierba.

Az ismeretes szemfényvesztő Bosco Brüs- 
selben különös mesterségét adta elő; tudni 
illik ágyút lövetett magára, és a’ kilőtt go
lyóbist reptén elkapta!

Az eggyesültt amerikai statusok a’ köze
lebb múlt esztendőben az indus népségektől 
384,776 hóid földet nyertek; a’ Weiandotok 
inogok 162,216 hóidat adtak el nekiek.

Ha a’ kendőt először vízbe mártod, azután 
meglocsolod pálinkával: bátran lángfelibe 
tarthatod, míg az bele kap. Mert a’ pálinka 
meggyuladván, lángba borúi a’ kendő, a’ 
nélkül, hogy sérelem esnék rajta.

£ggy , ez idén Altdorfban megjelent német 
kalendáriom a1 többek közt azt közli, hogy 
e’ folyó észt. Mart. 20-dikán délutánni 3 óra
kor kezdődik az ősz.

Párisban több bálokba és estvéli mulat
ságokba hívó tzédulákon ezen pótlékot lehet 
olvasni: „on ne pariéra pás de cholera.“ Itt 
nem beszéllenek a’ choleráról.

Mahmud Szultán a’ Szerailban szokásba 
hozta a’ villákkal való evést, és a’ székeket; 
?s tiltja hogy valaki újjaival egyék, vagy pár
nákra guggoljon.

R e j t e t t s z ó .
Három jegy vagyok e'n, egyenessen könyre fakasztlak;

Vedd visszán jegyeim, bojt napokonn is ehetsz.
H id eg  Mihály, 

Pétsi nevendék Pap. 
Jegyze t: A’ 37-dik sza'mbeli Rejtettszó: Törve'ny.
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HASZNOS MULATSÁGOK,
{A’ Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz.) 

1^32. 39. Szaru. Máj. 16-kán.

Néhai Tehint ét es Nagyon Tisztelendő 
IM RE JÁNOS úrnak, a Magyar hír. 
Tudományok Egyetemében Böltselkedés 
Tanít ójának elhunyt kamraira szentelt 

G Y Ä S Z  K Ö N N Y E K .

Elhunyt, — jaj el —*• ninls óh Haza bölts Fiad ! 
Gyász sír’ busongó mélyjibe döntetett:

Jaj — jaj! ditsőűlt hamvain már 
Lengedez a’ szomorún nyögő szél,

Borzongva baltám értz követét a’ mord 
5S kaján halálnak kongani; pislogó 

Métsét elóltád halhatatlan 
Bitinek óh dühös! — óh kegyetlen!

Láttam le tenni— le— hideg hamvait,
A’ sír’ sovárgó keblibe jaj között;

Szörnyű jelenlét! — néma hangok ! 
Mellyeket adtak a’ gyász göröngyök!

Eltűnt kesergő Hunnia ! Csillagod ;
MelÍvhez hasonló nem ragyog eggy hamar 

Sűrű homályjal vont Egeden ;
Könnybe merengve Magyar sirasd Öt!

Első Félesztendő. 39



Menyj menyj ! borulván sírja keresztire: 
Zokog’d keservei telt panaszos jajod’ 

Könnyeddel áztasd néma hantját, 
Kérjed a’ végzetet adja vissza.

Menyj hír! kimúltát jaj ’s zokogás között,— 
Fátyol sötétlő leblé takarjon e l,—-

Menyj, ’s tsattogó szárnyal e’ gyászt vidd 
Szét Eger érseki nagy megyében.

Könnyezd Eger ! ’s Pest! Imre ditso nevét *
A’ halhatatlan Érdemek oszlopán 

Vés’d olly erősen be nevét , hogy 
Mostoha sors soha meg ne vívja.

Nyugodjatok már lent ditsöűlt porok 
A’ tsendes álom’ hűs örök éjjelén 

Itt fent a’ halálos utó-kor 
Néktek örök nefelejtset ültet

Nem fog letűnni tsillaga, tündököl 
Im ré n k n e k !  a’ hív hála’datos Magyar 

Emléket állít szi vében , ’s én 
Míg Magyar él, soha nem felejtlek !

Somogyi László,
í .  évi Bölts. Halig.

Városi kokirakás.
Jóllehet a’ keresztény idő számolás előtt 

már némelly városoknak volt ko kirakások, 
azon városok még is , mellyek most Európá
nak fényjét és pompáját nevelik, — Rómát 
kivéve mindnyájan szűkölködtek ezen nagy 
nyugodalom nélkül.
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Isidorus bizonysága szerént a’ Carthagó* 

iák voltak elsők, kik fővárosokat kővel kirak
ták , ezeket követték az után a’ rómaiak. Azon
ban tudva van, hogy Rómában a’ királyok 
uralkodása alatt niég kővel kirakott utszák 
nem voltak. Csak a’ Consulok alatt 188 esz
tendővel későbben építtette Appius Claudius 
Censor a’ híres appiai ólat, mellynek ma rád- 
yányjai még ma is tsudáltatnak.

Spanyol országban Cordova város az arab 
kalifák uralkodása alatt rakatott ki.

Páris utszájinak kirakására alkalmatossa- 
got adott az, hogy 2 -dik Fülep cggyszer a’ 
seinére nyíló ablakjában állyán, láta eggy sze
keret, melly az iszonyú nagy sárban az útszán 
alig gázolhatott. Ez által tűrhetetlen büdösség 
terjedt széljel. A’ mikor hát tüstént parantso- 
latokat adott ki a’ Páris útszái kirakására.

Londonnak sok fő útszái tsak a’ 15-dik 
és 16-dik százban rakattak ki.

Augsburg, ez a hajdani kereskedéséről» 
művészségéről és a’ tudományokról olly ne
vezetes város tsak 1415-ben rakatott ki, melly- 
re alkalmatosságot szolgáltatott eggy gazdag 
kereskedő, a’ ki a’ háza előtt volt piatzot ki
rakatta.

Berlinnek a’ 17-dik század első felében még 
nem volt egész kirakása.

Díjon az előtt igen egésségtelennek tar
tatott, de 1424-től fogva, mellyben végre 
egésszel) kirakatott, azon betegségek mellyek 
az előtt ott uralkodtak igen megritkulának. 
Nyilván van innét, hogy az egésség fentartá-
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sála melly sokat teszen, ha a’ város útszái ki 
vágynak rakva.

A’ maylandi, utsza, kirakásban az a,’ külö
nösség van, hogy mind a’ jövő, mind a?mono 
szekereknek, kerekvágások vágynak készítve* 
meHy által sem a’ szekerek közt rendetlenség 
nem történik, sem a’ gyalogokra nézve ve
szedelem nem fenyeget. Berlinben éppen igy 
akarják igazítani az utszákat. Erre Pesten is 
kivált nagy szükség volna.

Bécsnek szép kirakását a’ külföldi is eK 
östneri. Hasznosok itt ax földalatti csatornák, 
mellyeken a’ városból* minden lisztátalanságok 
kivitetnek. Pest utszái is ditsekedhetnek ezek* 
kelj tsak az a* kár, hogy minden udvarokról 
még ezen. nagyobb tsatornákba vezető apróbb, 
tsatornák nem készíttetlek. Innen van hogy 
több helyeken a’ sok tisztátalanság "végig foly 
az utszákon., mig az ut-sza tsatornája nyitjára 
talál.

A* kutya hűséges állat.
Hideg teteme, az itt, el ha Itt uraság ká-. 

dórjának szobájából az udearra ki hozattatván, 
mivel a’ koporsóban fekvő test sok ideig la 
nem záratott, a’ hív házi kutyának volt ele
gendő. ideje urát a’ koporsóban feküdni látni j 
ae más részről figyelmetessé tették őtet, az 
özvegynek , és az el hunnyt atya számos gyer
mekeinek sírásai. El végezvén az egyházi atya, 
a’ meg hóit teteme fölött való rítusait, a’Ko
porsó födelével le záratott, és a’ test örök 
nyugovó helyére számos emberek kisérete 
alatt a’ temetőbe ki vitetve , sírjába le tóé



letett: hihető a’holtat késérő sereget a’ kutya 
is követte , és ura történetinek tanúja lön, 
mert már a»on éjtszaka, ura sírjának végébe 
fekvő helyet készített, és Május 13*kátul fogva, 
mái napig éjtszakáit ott tölti, az időnek min-, 
den meg válogatása nélkül : meg fordul na-, 
ponként a* háznál, de mihelyest éhségét, é& 
szomjúságát meg enyhíti, urának sírja végében 
késziiltt lakásába el siet. A’ kutya korts , 
nagysága és alkotása arra mutatnak, hogy 
mészáros, és komondor kutyáknak fajzása.— 
Szaakon Tettes Nemes Komárom Vármegyéd 
ben. Jan. 12. 1832.

K  ü l ö n b ' f é l é  b.
A’ múlt esztendő November Isőjéről je

lenti a’ Sidneyi újság, hogy a’ Bathursti kor-, 
mányozó a’ gyarmat éjszaki részében tett fon
tos felfedezésről tudósította az igazgatószéket. 
Eggy az őrizetből kiszökött gonosztévő t. i. 
több esztendők óta fel xs alá kóborlóit az or
szágban , és közelébb Macpherson Majorhoz 
jött Bathurstha azon jelentéssel, hogy Liver
pooltól éjszakra eggy viz folyik, melly irányát 
éjszaknyugotra veszi, és végre a’ Vandiemeni 
öbölbe szakad. Itt ő több bentszülettek tör
zsökéire akadt, kik kézivekkel és nyilakkal 
valának felkészülve, és bizonyos jegyek által 
tudtára adák, hogy sok, feketékkel rakott 
Isónakok szoktak oda jönni favágás és tsiga- 
szedés végett. Hihető hogy bersenfákat vág
nak azok ott. Ha főid abroszt veszünk elő, 
láthatjúk, hogy a’ Vandiemeni öböllel tsak nem 
általellenben fekszik Timor, ’s az említett fê
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heték igy alkalmasint Malájok lesznek; a’ kik 
bersenfával kereskednek különösen, ’s azt fő
képpen Cliinábji hordják. Ugyan azon ember 
beszélte , hogy orangutángokra és vízilovakra 
is talált a’ vidéken., mellyeket uj Hollandiá
ban eddig hazaiaknak nem véltek. Ezen fel
fedezések közt kétség kívül a’ legfontosabb a’ 
folyóvíz; mire nézve a’ kormány tüstént min
den rendszabásokat megtett, hogy ezen előa-- 
dásn^k igazságáról meggyőzettessék,

Liverpoolba éppen a’ játék szinbe létei 
alatt érkezett meg a’ reformbill 2 -dik felolvas- 
tatásának hire. Hogy ez a’ közönséggel közöl- 
tethessék a’ darab előadásának félbeszakasztá- 
sa nélkül, a’ játékszín kormányozol eggy ját
szóra bízták a’ dolog kihirdetését, a’ kinek 
éppen levéllel kelle megjelenni a’játszóhelyen. 
E’ ki lép, és a’ vele játszót igy szóllítja meg : 
eggy levelet hoztam az urnák, eggyszersmind 
tudtára adhatom, hogy a’ Reformbill 2 -dik 
felöl vastatása ma reggel 9 szavak többségével 
keresztül ment. E’ hírre a’ néző közönség tap
soló örömök közt állott fel helyjéről,

A’ pári’si posta jövedelme a’ cholera ki
ütése óta felette megszaporodott. Rendesen 
16—18 ezer level szokott naponként Párisba 
megérkezni. Most 38—̂40 ezerre hágott fel 
azon szám. A’ postakotsikkal elutazó szemé
lyek száma is nagyra nevekedett.

Helgoland 1807 óta az angolyoké. Ott 
1830-ban kutyán, matskán, tyúkon, kátsán, 
és minteggy 2 0 0  juhon kívül semmi egvébb 
házi állat nem volt, mint két ló , két szamár, 
és 3 tehén; mellyeket ha óljokból kieresztet-
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lek , öreg, ’s ifjú eggyforraán bámultak* Kö- 
tsiról vagy szekérről senki semmit nem tudott* 
Fák sintsenek ott. Éggy cserfa és két kis nyár
fa leszik az egész erdőséget. Száraz földi ma
darak nyomait sem látni itt. A’ kertinivelés 
felette rossz lábon áll; oily kevés krumpli, 
káposzta és répa terem itt, bogy ha igen hi
deg a’ télj melly a’ hajózást gátolja j éhei ha
lás származik. De felelte ritkán fagy e’tájon be 
a> tenger*

Paginiüiról eggy fráncfcia újság követke
ző tréfás észrevételt teszi: midőn ezen nagy 
művész Angliába utazott, senki sem hitte, 
hogy a’ tengeri utazást kiálhassa , vagyha azt 
kiállaná is, közvélekedés volt rólla, hogy An
glia ködös éghajlatja, ’s a’ koszén gőze meg 
fojtja. ’S ímé Paganini nem tsak mind ezeket 
férjfiasan kiállotta , hanem még a’ cholera 
Veszedelméből is szerentsésen kiszabadult, a’ 
mellynek pedig hogy áldozatjává lessz , gyen
ge egéssége miatt kiki azt hitte. Már London
ból hozzánk vissza jöttj ’s orvosa azt állítja, 
hogy tüdeje még erőssebb mint volt. — Ezen 
meglepő egésségbeli állapotja Paganininek, 
olly utazása után, melly neki 500,000 fran
kot hajtott be , világos bizonysága annak , 
melly tSalhatatlan jó következésűaz atanykura.

Monlamboyban — a’ Jurán — egy ember, 
a’ ki Valamelly régen abba hagyott kőbányán 
dolgozott, 96 római értz pénzeket talált mun
kája közben , ezek Trajanus, Adrianus, Aeli- 
us, Commodus, Septimius Severus, Maximus 
Caesar , Balbinus , III Gordian , Sabina és 
Faustina, Lucella és Julia Mammia idejekből 
valók.
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Humboldt azt állítja utazása leírásában „ 

bogy a’ 13-dik században Egyptomban a’ nép 
minden osztáljai közt szokásban volt az em
berhúsevés. Különösen az orvosok után lesel
kedtek a’ lakosok. Elhivattak azok t. i. a’ szőr- 
lett betegekhez, a’ kiknek nem tanátsokra az 
'orvosoknak, hanem húsokra volt szükségek.

Londonban a’ múlt esztendőben 8 , 279,, 
-217 font Sterlingre ment a’szegények számára 
eggybegyűlt somma, és még sem volt elegen
dő a’ minden szegényeknek nyújtandó sege
delemre.

G on d o l a t  oh.
Ha bőlts ember módjára akarsz házasod

n i , oíly társat válassz megkülönböztetéssel) 
Vonszóiás után, haszonlesés nélkül, ki tégedet 
éppen úgy választott volna.

A’ házasság mezejében az a’ különösség 
van, hogy az idegenek vágynak bele, lakás 
végett; a’ benne lakók pedig onnan elköltöz
ni kívánnak.

A’ feleségnek a’ férj, a’ férjnek pedig az 
ész hatalma alatt kellene lenni.

.Azt mondják a’ szerelem a’ síron is túl 
mehet ; pedig sokszor a’ lakadalmon sem 
megy túl.

R e j t e t t s z ó .
Télen három egész, nyáron már élete nintsen;

El még is soknál zárva , takarva ha van. 
Hogy ha fejét vágod, lészen jók’ élte jutalma,

Két első a’nyit, mint feje mond egyedül.
Kiss A n t a l

Jegyze t: A’ 38-dik számbeli Rejtettszo: Kár.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A" Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832. 40. Szám. Máj. 19-kén.

Ö r v e n d e z ö  Ve r s e k *
m ellyekkel M gos B . S z. B iro d a lo m b e li G r ó f  S z é l i  
T eleky Jó’s é f , T e tte s  S za b o lts  E g y e  F ö  Isp d n ya  
Cs. K . A ra n y k u ltso s , a ’ T is z a  m ellyék i H e lv . 
V  a lld s té te lt követ'ö Super in t en den tia  F ö  C ura- 
to r a  O N sg a  irá n t v is e l te tő  legm élyebb  t is z te 
le té t  , m idón  cC M sdgos K ir . T á b la  B á ró i H i
v a ta lá b ó l O Cs. K ir . Felsége á l ta l  B e fe r  en dá riu si 
M éltó sá g ra  e m e lte te tt, k ijé le n te n ik ív á n ta  I f ja b b  
H a l á s z  I m r e  T s  N s  P e s t  E g y e  E skü d t je .

Nagy Gróf! Szent Vallásod, ’s Nemzeted hű Fija , 
lm’ újra inás fe'nyben tisztelhet Hunnia! 

lm’ a’ Nagy Teleky Ház sarjadásából
Nem fogy ki az e'rdem viruló korából;

’S nem hal ki a’ régi Élők ditsősége
Kenned , sőt Általad szebbül ékessége !

Midőn a’ jó Király újabb Kegyelmei
Mutatják , melly nagyok Lelked szép művei.

Mutatják , hogy Benned ős-dítsőségében
Él a’ Nagy Teleky Mihály még fénvjében ;

Ki Fejedelméért vére bíborában
Borulván nyúgoszik hősi sirhalmában;

Mutatják hogy ditső Atyád példájára 
Élsz te is a’ közjó boldogítására ;

Mutatják — de minek beszéltem azokat
Kiknek nemzeti könny borítja hamvokat;

Minek hozom elő az Ú érdemeket
Holott feltalálom Te benned ezeket;

Kit már a’ természet tsetsemő korában
Mosolygó reménnyel ringatott ágyában :

Első Féleszteiidő. 40
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Kit Nemzet« hamar Nagynak ősmerhetett

Kiben Vallás, Törvény, Nyelv Gyámolt lelhetett; 
Mert alig hagytad ott a’ Músák Templomát,

\S benne láng-elmédnek halhatatlan nyomát}
Alig keidéi élni , midőn már magának

Eltel a’ szivedből szeretett Hazának ;
Midőn av Nagy Király , ama’ jók jutalma 

Ki alatt virágzik minden Birodalma;
Kit békés olaj-ág övedz thronusábara 

Annyi sok milliók bnldogításában 
Mint legfőbb Gyámolunk példás Kegyelmével 

Bánván erköltseid drága gyümöltsével .*
Hogy azok rózsái szebben kinyiinának :

Tett a’ Királyi-Fő-Tábla-Bárőjának ;
Hog y az igaz ügyek esdeklő szavára

Halgatrán világolj Themis oltárára; —
Hol , mikor, mint hajdan Solon Athénében , 

Fejtegetnéd Hazánk Törvényit Székében;
Hegy-alja elvesztvén Vayt és Lónyait 

Kiknek méltó hála tiszteli porait ;
Hozzád folyamodott Mú’sái nevében,

Hogy légy fő gj7ániola árva Tempéjében ;
Mellyet böltsességed , lépésid vezére,

Fel is vállalt minden Jóknak örömére ;
’S mikor így mint Ügyek, és Musák jó Attya 

Két kezed áldásit bőven osztogatja ,
Előbb mint Csanádnak kedves Fő Ispánja ,

Majd kinek kezére jött Szabolts Kormányja 
’S a’ Magyar Tudósok szép Társaságának 

Bölts Elölülője, ’s Csillaga Hornijának ;
Megérkezik Bétsből aranyos szárnyain

A’ Hír , ’s trombitálja hangos ajakain :
,,Gróf Teleky Jósef Érdemeid korán

Kifejtve még élted leggyönyörűbb korán ,
Felséges Királyunk , ’s Nemzetünk' Reményje 

Hazánk’ édes Atj’ja , Európa Fényje 
Tekintvén azoknak valódi bötsére ;

Ismét méllóztatott újabb Kegyeimére ;
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sS hogy nagyobb Oszlopa lőhess a’ Hazának:

Uetsbe viszen mell« fényes thronusának.
Nem tsuda ; mert Ifonnunk’ bölts Uralkodója*

Minden érdemes-tett uiegjutalmazója.“ —
Vedd át hát kegyes (5róf e’ fényes Hivatalt

Melljel nagj' Királjod , ’s érdemed magasztalt; 
Használj vele Hazád, ’s Nemzeted javára 

A’ több Telekiek ditső példájára.

Virág mutatás.
Bétsben Május 9-dikén ’s az azt követett 

napokon tartatott a’ virág mutatás, melly 
ezen Intézetnek alapíttása óta már hatodik. 
Valamint e’dig, úgy ez idén is O ts. kir. Ma
gosságának Antal Fő Kgnek köszöni léteiét, 
’s nem tsak a’ mutatás végett kitétetett virá
goknak száma, melly 1227-re felmegyen; ha
nem azoknak pompás elrendelése által is kü
lönösen fényes volt, úgyhogy az egész vala- 
melly felséges mozaik képhez hasonlítta. — 
Vettek ezen dítséretes törekedéshen Könnyünk 
fiai is részt; ugyan is Mélt. Tót Prónai Báró 
P ró  n ay Zsigmond úr, Hetzendorfi kertjéből, 
Ns B e n e Gergely úr Pesti virág kertész 
—-a’ kit a’ maga nemében feljűl múlhatatlan 
törekedőnek ösmérünk körünkben — innen 
Pestről szállítottak ezen kiállításra virágokat, 
mellyek méltók valának a’ra, hogy a’ muta
tásra érdemeseknek talált számtalan szépek 
között is, a’ jutalmat nyerőkhöz, közelíttőknek 
=  aceessit— ítéltettessenek, és nagyságok, 
szépségek, ’s teljes termetek végett nyilván
való dílséretes megemlíttést érdemeljenek. Va
lóban szép dolog eggy magánostól, anyi költ



séget ’s fáradságot áldozni fel a' nemzeti név
ért, hogy az ő kiállítottjai a’ világ Nagyjai
nak ápoltjaival mérkődzhessenek. Méltóztat- 
ták jelenlétekkel szerentséssé tenni ezen ker- 
tészségi igyekezetét: O Felsége Országunk 
ifjabb Királyja ; nem különbben O ts. kii\ 
Magosságok Ferentz, Károly, és Antal Fő- 
Hertzegek, ’s O kir. Magossága a’ Salernói 
Hg Leopold , fennséges Hitvesével , a’ kik a? 
szép szorgalmat mind különös megelégedé
seknek kinyilatkoztatására méltatták.
líafael festése megtartja az Özvegyet*

A’ nagy drágaságról esméretes 1816-ik 
esztendőben négy neveletlen gyermekkel élt 
bizonyos özvegy Cseh Országnak eggy kisvá
rosában. A gyermekek arra voltak szoktatva 
édes anyjok által, hogy a’ nagy ínség’ ’s nyo
morúság közelítésével mindenkor eggy az ágy 
felelt felfüggesztett a’ füst és régiség miatt 
alig esmérhető szent Hyeronymus képéhez 
folyamodtak , ’s azt ők úgy nézték , mint va
lóságos véd angyalokat. A’szükség naponként 
nevekedett; az özvegy kéntelen vala minden 
szükséges házi eszközeit tsaknem , eggymás- 
után eladogatni, hogy a’ maga ’s gyermekei 
éhségét valamennyire enyhíthetné. Legna
gyobb szeientsétlenségére pedig igen kegyet
len vala a’ házi gazda; a’ ki semmit nem kö
nyörülvén rajta, a’ köz Ínséget, gyermekeit, 
’s özvegységét nem tekintve, mivel a’ házbért 
fizetni nem tudta, szállásából kihányatta, az 
eltöltött lakásért pedig a’ még hátra lévő tse- 
kély vagyonait árverési úton adatta el. Szívre
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ható volt látni a’kesergő özvegj^et, ’s az árva 
nyomorult gyermekeket. Az árverés végén a’ 
szent Hyeronymus képére is sor került. Sirt 
az özvegy, sóhajtoztak a’ gyermekek , látván 
hogy azon kép, melly olly sokszor vigazta- 
lást nyujta nekiek, melly olly sokszor kimen* 
tette a’ vég Ínségből tsekély áron elfog adat
ni. Legelső ígéret a’ képért 3 krajtzár volt; 
már másodszor eggy festő fél forintot ajánlott 
azért, majd eggy kép kedvellő egész forintért 
kívánta azt magáévá tenni. Minden jelenlé
vők tsudálkoztak a’ nagy áron; még inkább 
pedig, midőn a’ festő tíz, a’ kép kedvellő 
pedig 50 ftot ígért azért. A’nyira vetekedett 
e’ két árverő a’ szent képen, hogy végre a’ 
festő 600, emez pedig ezer forintot sem tar
tott soknak érette ajánlani. Ekkor a’ festő ; 
„köszönje az ú r ,— szollá — hogy tehetségem 
kevesebb az úrénál; különben soha ezen képre 
szert nem tehetne. Tudja meg, hogy ez Ra
phael nek eredeti festése.“ Ki tudná méltókép» 
pen leírni az özvegy ’s gyermekei örömét, a’ 
kik, minekutánna minden vagyonok tsekély 
áron adattak el, végre a’ szent képért aján
lott somma által tartattak meg.

Csillaghullás.
Mint hajdan , úgy ma is a’ tudatlan köz

nép a’ levegő felsőbb részeiben éjjel ki lövel
lem szokott világoskodó tüneményeket a’tsil- 
lagok tisztulásinak tartja , mintha t. i. azoknak 
lehúlló hamvai volnának , ’s ősz tájban a’me
zőkön reggel találtató kotsonyaforma daraba
kai ezeknek gondolja; holott ezen kotsonyá*
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sodások, mellyekben sok félig emésztelt bé
katagok ’s ikrák találtatnak, azt mulatják, 
hogy ezeket a’ fent repkedő vízi madarak ve* 
tik ki begyekből. A’ tsillag szaladások helyei
nek, magasságainak, sebességeinek, ’s irány
zatainak közelebbi meghatározását az újjabb 
időknek köszönhetjük. 1793-ban két tsillag- 
visgá 116 Brandes és Aenzenberg Göttinga kö
rűi először, majd később Hamburgból és 
Göttingából eggyszerre szemlélték a’ tsillag 
szaladásokat idejekre helyheztetésekre nézve. 
Visgálatok következése a’ volt, hogy a’ tsilag- 
szaladások 3 , 5 ,  36 sőt 30 mföldnyi magos
ságokban is történnek. Sebességek gyakran 
oily nagy mint a’ földé, az az 4 mföld eggy 
secundában. Felfelé is lövellődnek. jNlémeí- 
lyik tűz golyóbis forma , melly a’ mi levegőnk
be vágván , fel lobban , elpattan , ’s innen szár
mazik a’ levegői kő. Többnyire pedig tsak 
villám szikrák ezek,mellyek a’felsőbb levegő
ben öszvegyűlve kipattanhatnak. Ugyan azért 
tartják ezeket időváltozás jeleinek. A’ tsillag 
szaladás okai előttünk még bizonytalanok. 
Lichtenberg ezt mondja , vallyon a’ szörnyű 
hideg nem állíthat é elő világosságot éppen 
úgy mint a’ hév ség?

Gazdasági jegyzés.
A’ béllyegnek az állat tzombjába vagy 

farára való sütésének, az a’ kára van gazda
sági tekintetben, hogy t. i. az illy formán 
béllyegzett állatnak a’ bőrét, mindenkor jóval 
ótsóbban lehet el adni, mint a’ nem így bél- 
lyegzett állat bőrét, — azért: minthogy a’ki
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készített bőrökkel dolgozó mester emberek, 
a’ tzombján vagy faránn béllyegzett állatnak 
a bőrét, oda a hova egész bőr kívántatik , p. o. 
kotsit fedő bőröknek (Spritz Leder) ’s a’ t. 
éppen nem használhatják,— ollyan esetekben 
is, a’ mikor tsupán fél bőröket szoktak hasz
nálni , a’ marha bőrének tsak nem leg jobb 
helyén, a’farán , kéntelenek kivágni. Külföld
ről hozatnak tehát béllyegtelen bőröket, ’s 
ez által honni marháink bőrének betse szem
betűnőképpen alább száll. Fundamertomos 
felszámolás szerént, tsak a’ Pesten ’s Budán 
feldolgoztatni szokott bőrökön , több ezerekre 
megy esztendőnként ezen okból a’ veszteség. 
— Gazdaságosabb tehát, ’s talám még tzélo- 
sabb a’ béllyeget az állatoknak pofáira süttetni.

K  ii l ö n b f  é l é Ji.
1684 táján különös szeretettel viseltettek 

a’ sehweiczi asszonyok a’ hosszú szakálok iránt. 
A mit e’ következő példa eléggé bizonyít : 
a’ frantzia követ megláta Solothurnban vala- 
melly veres és igen hosszú szakáik! hús árost; 
elhivatja azt magához és hosszú szakálláért 
1 0 0  Lajos arannyal megkínálja. A’ hús áros 
jóllehet kevély volt szakállával, mint a’ melly 
által ő hazafiai előtt igen elhíresedett, mind
azonáltal megvakíttatván az arany fényjétől , 
végre a’ feltételben megeggyezett. A’ követ 
ezen szerfelett megörült, és a’ hosszú szakáit 
-— mellyet már előre a’párisi ritkaságok gyűj- 
leményjének szánt — levétette, kifizetvén az 
alkudott aranyakat. Siet házához a’ szakálat- 
ían schweitzer , hogy feleségéta’ sok arannyal
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vídámíttsa. Ez pedig reá nem esmer. Majd 
mikor a’ férj magyarázná a’ történetet, ’s 
hogy t. i. a’ szakái helyett 100 aranyat hozott; 
az asszony ájulásba esett. Össze szaladnak az 
ösmerősök, fellocsolják az elaléltat, a’ ki 
magához jővén , tüstént nagy dühösséggel fér
jének rohant; a’ szomszéd asszonyok segítsé
gére lőnek a’ bosszús feleségnek, ’s a’ házi 
gazdát össze vissza tzibálva a’ házból kive
tették. Nehéz volt későbben a’ felek köztt a’ 
békéltetés; ’s minden asszony igasságosnak 
állította ’s húsároson elkövetett bosszú
állást; eggyszer’smind köz akarattal kinyilat
koztatták a’ schweiczi asszonyok, hogy ők 
férjeik szakái Iáit a’ világ minden aranyánál 
többre betsiilik. A’ magyar szép nem is ked- 
velli a’ bajuszt!!

A’tudós angoly Eton azt mondja utazása 
leírásában: mitsoda gyönyörű és szép az a’ 
török nyelv! A’nak tsak eggy hajtogatása, eggy 
ejtegetése van; neme vagy genusa, rendetlen 
igéje eggy sintsen. Akármellyik módi nyelv 
ha illyen volna; nem lenne szükség a’ sok 
kínlódó nyelvmesterekre, hamar és sok fá
radtság nélkül tenne a’ban hasznos lépéseket 
az ifjúság. Azomban ne irigyeljük a’ török 
nyelvnek könyörűségét.

M e s e .
Nekem tsak kettő a’ lábam,
Eggyik meg áll eggy nyomában ;
Másik a’nyit el mehet,
Vége hossza nem lehet.

Kiss  A utal.
J e g y z e t :  A’ 39-dik számbeli Rejtettszó: Jég.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832. 41. Szám. Máj. 23-kán.

Őr o m V e r s e z e  t  
Mgos Kapos-Mérei Dl é r  e y Sándor úrnak 
s <i t. T. Ns Somogy Fgye* Fóispányi• 
Hivatalába lett beiktatás ünnepesittésére, 

Irme.ti H o m o  n n a y  Imre,
Érdemeket magasítói tsendes népe’ javára 
Élő Felséges Fejedelmünk árva Somogynak 
A ’ szomorú sorsát, mellyet Libitina ama’ bölts 
*S érdemmel teljes , Fejedelmet 's Honyt szerető Gróf’
’S i g r a y ’ holtával szerzett; — szívére révé ; mert 
A ’ tetemes hijányt — ne hogy a* közjó, ’s az igazság 
Szenyvedjen sok időn : több fényes hivatalát nagy 
H űséggel, böltsen végzett, eggy drága Magyarral 
Most pótolja k i , Ő Méltóságával egészen 
M é r e y  Sándorral. Hálá a’ Gondviselésnek!
Mert egyenességgel, törvény, — ’s méltó szeretettel 
Fogja vezetni Somogy’ kormányját; a’ra születvén 
F ő , de nehéz terhű tisztséget ajánla Tenéked 
A ’ Haza Atyja megint; minthogy jól tudja erődet.
Drága kegyességét hogy hűséggel fizeténded 
Meggyőződve vagyon. De Hazád, mellyben születést és 
Szép tudományt vettél 's áldással tárta-ki keblét ;
Szinte igaz hűséget kíván vissza fizetni.
A ’ H aza, és Felségszeretést lehető gyakorolni 
Eggyütt: a" Felség mikoron A tya; gyermeke a’ Hony. 
Isteni a’ földnek mikor égbe ménének az ember’
Vétkes volta m iatt, a’ bűnt gyűlölte igazság’
Istennője velek , mint a* Költők bizonyítják
Első Félesztendő. 41



Felment a’ boldog lelkek’ fényes seregébe. 
Nemzetségednek nagy Magzata! hívd-le az égbíií 
R’ jeles Istennél: mondván szent lakhelye lészen 
Néki Somogy’ kebelében , kormányjára Te ülvén, 
flonni betses nyelvünk , műve'szség , a* tudományok 
Pártoltassanak a’ Fő Ispánságod alatt: hív 
Jó Magyar ! úgy hogy ezen Megye rajtad kezdjen Epochái; 
Érdemided jelesen hirdesse utóinak a’ Honny.
Ó Felséges Urunk’ kedvességét az utolsó
Óráig teljes mértékben birjad örömmel.

* *
*

t

M é r e y ,  a’ k e ^ V  es Fő Ispán V r ’ beCses éL fét
n

A ’ törVény-szeretet, ’s V I r tV s  öE eG te köiV E .

Szép müvek.
Somogynak öröm ünnepét nem tsak a' 

fényes jelenetek díszesítették, nem tsak a 
-versezetek hirdették azt, ’s fogják maradandó- 
súgókkal jövendőben is emlegetni, hanem a' 
szép művészet is eggyesítette törekedését a’ 
köz örömmel, midőn E h re n  re ic h  úr ösmé- 
reles képgyűjteményjének 31-dik Fogását * 
ugyan azon üdokorra tette le a’ tisztelet ol
tárára. Mind a’ két kép Somogj^ot tárgyazza; 
mert az eggyik, — szokás szerént élő Nagyot 
állítva elő, — Mgos Kapos-Mérei M érey  Sán
dor úr , ő ts. k. Apostoli Felsége Aranykúl- 
tsos Híve , udvari Tanátsosa , és az ítéletekben 
személyes jelenlétének Helytartója, Arany 
Sarkantyús Vitéz, Ns Somogy Vgyének Fő- 
ispányja ’s a’ t. — a’ másik Zerinvári Gróf 
Z r ín y i  Miklós, Horvát, Dalmat, és Tóü
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Országoknak volt Banja, Magyar Ország kir. 
Fő Tárnok mestere ’s a’ t. Sziget várának míg 
é l t , védő angyala — képeiket olly szorgalma- 
tossággal ésszerentsés vésővel adta, a’miilyen 
illik ezen nagy Hazafiak tekintetéhez,

T o f  i  n o.
Eggykor —úgy adja elő Lady Morgen iro

mányainak első kötetjében — Bréme Abbással 
Mayland városának piartzán sétálván , — kí
sérőm megáltt, hogy eggy kiskutyával enye- 
leghessen, melly nem messze a’ katonai sírá
sától feküdt, és a’ nap fényen sütközött.

Tofinóval , meg kell ösmertetnem asz- 
szonyságodat, — mond hozzám Bréme Abbás, 
- 5- az ő története egész rege.

Míg Bréme azt mondaná , és a’ kutyát, — 
melly őtet ösmerni látszott, és enyelgéseit 
viszonozta— simogatná , sokan, a’ kik mel
lettünk az útszán eljártak, a’ kutyát ezen sza
vakkal szóllitották meg: buongiorno (jónapot) 
vagy is szánakozást jelentő hanggal: buona 
bestia (jó állat!) povera bestia! (szegény állat!) 
némellyek az állatnak kenyeret, vagy egyebet 
hajigáltak , mindeggyik pedig figyelemmel, 
észrészvétellel viseltetett eránta. „Tofino — 
Bréme Ur beszédjét folytatván,— a’legösmé- 
relesebb teremtmény az egész vidékben , ő a* 
maga nemében a’ hajlandóság, és okosságnak 
tsudája.“

Eggy az olasz ármádánáí szolgálatban 
lévő Dragonyosnak, a’ ki a’ kutyát felnevelte, 
és több mesterséges tárgyakra tanította, Spa-
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nyol Országba a* Regementtel elkelielett men
nie,— ő sejdítvén azt, hogy talám többé visz- 
sza nem jöhetne, Tofinót eggy katona barát
jának, ezen szavakkal ajándékozta: ,,a’ ki en- 
gemet szeret, ezt a’ kutyát is szereti44!

A’ katona barátjának ajándékát elfogadta, 
és a’ kutyát magához szoktatta , a’ melly is ré
széről mostani urának hajlandóságát felette 
megnyerte, mindég körűltte volt, a’ kastély 
kapuinai lévő strázsán tőle el nem távozott, 
és neki, mint Tofino pártfogójának, némi ne
műképpen hírt ’s nevet szerzett. De valahára 
az óra ütött, mellyben a’ katona Toíinoval 
<3ggyült a’ lombardi termékeny térséget olt 
hagyták, és orosz ország havas mezeire mentek,.

Tofino urának mindég oldalánál lévén, 
valamint a* had menéseken, úgy szinte az 
ütközeteken fennforgó veszedelmeket, és bat 
jókat szelíden tűrte el; a’ jéggel beborított 
folyókat át úszkálta, és a* füstéi teljes faluk
nak eldarabolttmaradványait urával által járta. 
A 1 katona a’ tsata mezőn maradt. Az altiszt 
társai küzzűl eggyík, a’ moszkvai visszavonás 
alkalmatosságával a’ midőn a’ Berezina folyó 
vízen átmentek, utoljára látta őtet, — bád- 
jadt lévén a’ sok erőltetés által,—a’ megfagyott 
íblyónak partján, mellyet aJ kutyával át úszott, 
lerogyni. Itten a’ szerentsétlen halva feküdt, 
és mivel rólla semmi sem hallatszott, lelkét 
hihetőképpen itten kiadta; nem lévén jelen 
egyébb más tanú, mint Tofino.

Több esztendők lefolytak ezen szerentsét
len táborozás után, a’ midőn Piazza del Duóm©



lakossainak ezen kútjának hűsége eszekbe ju
doit, — amaz iszonyú történetre vissza em
lékezvén, rnellynek következésében sok jeles 
hazafiaknak testjei Orosz Ország sivatag pusz- 
iáin elrothadtak,—ra’ kutyának urához viselt hű
ségét ’s állandóságát az ezen történeten jelen 
volt tanúk eggyaránt adták elő.

Eggyszer váratlanul a’ királyi palotá
nál eggy állatotskát vettek észre; melly szá
nakozásra méltó ordításai által mindenek figyel
mét rnagára vonta, — a’ palota fő kapujánál 
lefeküdt, és ezen helyről ezen idő óta, — 
már pedig 5 esztendők folytak el , — soha 
el nem távozott. Ez pedig Tofinó volt, Sem, 
erőszak, sem hizelkedések, sem pedig az idői 
nek viszontagságai rá nem bírhatták a’kutyát, 
hogy azon helyet ott hagyná, mellyen az Ő ura 
míg Orosz Országba elment volna, tartózko
dott. Az nra régi hadi bajtársainak, ’s a’ 
közel lévő házak lakossai szánakozások a’ ku
tyának eggy kunyhót épített, és a’ szüksége
sekkel ápolgatta. Minden maylandi lakos To- 
finónak szerentsétlenségében részt vett, simo
gatta , és ezen hűséges teremtésben a’ hajlan
dóságnak jeles példáját bámulta, mellyet a5 
természet a’ szeretet, és jószívűségnek rend
szerében olly különbbféle színek alatt hív elő.

F. A.

Gazdasági jegyzés.
Eggy 3 akós hordóbeli zavaros bort így tettei» tisztává.)

3 lót viza hólyagot apróra elvagdaitant. 
azt eggy két ittzés üvegbe tettem, ’s reá bort
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tőltvén azt jól bedugva 48 óráig mérsékleti 
meleg helyen tartottam ; a’ mikor a’ viza hó
lyag a’ borban felolvadván, az egész üveg bor 
kotsonyának látszott.

Ezt a* kotsonya bort eggy szűrő szitába 
töltöttem, és felibe tettem eggy 15 itszés 
edénynek, mellybe az újonnan tsapra ütött 
hordóból a’ bort által szűrtem, és ezt folytat
tam mind a’dig, míg a’ tsapról lefolyt bor a' 
szitában töltött viza hólyagot azon egészen 
által nem mosta, az edénybe folyt bort min
denkor a’ hordóra feltöltvén, a’ bor 36  óra 
múlva tiszta lett (Cs—fy.)

A’ zsuzsoktól ellepett gabona padlásnak 
minden deszkáit hasznos a5 gabona feltöltése 
előtt tisztán levakartaim, megmosatni és jól 
bemeszeltetni. Ha még ezután is mutatkozna 
zsuzsok a’ gabonában , czinegéket kell a’ gabo
nás helyre zárni, ezek a’ féreg szaporodását 
felette gátolják.

A’ felettébb régi ’s romlásnak indúlt 
aszalt gyümöltsöt meg lehet javítani úgy, ha 
kévés időre ismét kementzébe tétetik. Eszten
dőnél tovább azonba már így nem igen képes 
az eltartásra.

K ü l ö n b f  é l é  h,
Londonból e’ folyó esztendő Martius 

2 2 -dikéről, így írnak: ezen fővárosnak első 
mosónéi közűi eggynek előadása szerént a’ 
londoni gavallérnak hetenként 20 ingre, 24



zsebbelire, 9—IÖ nyári pantalonra, 30 kra- 
Vatlira , 12 lajblira és gallérra van szüksége*

Algierban Április 10, 1 1 , 12 és 13 dik 
napjain olly dühös szélvész uralkodott, a’ 
ínillyenre 50 esztendő óta nem emlékeznek. 
A’ Beduinek ezt a7 keresztények afrikában való 
tartózkodásoknak tulajdonítják. Sok emberek
nek életébe került ez.

Toulouséban a’ múlt hónap 2 1 -dikén olly 
nagy pelyhű havak estek, hogy a’ házak te
tőit kevés idő alatt egészen beterítette.

Nem régiben bepanaszlott eggy fiaker 
Londonban bizonyos pénzváltót, hogy az neki 
6  pence helyett tsak hármat fizetett. A’ bíró 
a’ keresetben és a’ törvénykezési költségek
ben lemarasztalta a’ pénzváltót. Kellett hát 
neki fizetni a’ 6  pencen kívül, két meghívá
sért 3 schillinget, Írási taxa fejében 8 ,a 7 fiaker 
idővesztéséért 6 , —« az ítéletért eggy Schil
linget. Mindenütt sokba kerül a’ törvény
kezés. !

Bizonyos fénylő társaságban jelen volt 
eggy fiatal ember a7 többek közt, a’ ki a’ va
csoránál a’ házi szép kisasszony mellé jutott 
ülni. Mindég igyekezett az ifjú evés alatt 
beszédet kezdeni a’ széppel, és az által vele 
talán tartós ösmeretséget kötni; de matériát 
a7 megszólalásra nem talált. Yégre a7 kínzó 
halgatást így szakasztá félben , ugyan édes 
kisasszonykám! él még boldogéit édes atyja , 
és hogy érzi magát ?

Amerikában azt beszéllé nem régen bi
zonyos vadászat* kedvellő barátjának, hogy
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ő naponként ugyan azon lóval 30 mfnyi va
dászatot teszen. reggel t. i. korán kilovagol, 
estve vissza. „Ha tsak nem gőz segítségével 
megy véghez“ — szollá a’ másik — ,,e’ lehetet
len.“ Éppen ebben van a’titok, visszanozáa’ va
dász, lovammal eggyiitt a’ Quebecki gőz hajóra 
megyek , melly még reggelire Trois-Rivieres- 
be viszen, ott vadászok estvéig, a’ mikor ugyan 
azon gőzhajón nehány pillantat alatt vissza 
jövök Quebeckbe. Máskor is említénk már 
az amerikai gőzhajók sebességét. A’ pesti, ha 
nagy a’ duna vize , Bécsből Pestig 14 óra alatt 
érkezik meg.

A’ legújabb hírek szerént magában Rio 
Janeiróban 34 féle újság és folyóírás jelenik 
meg.

Paganini Caesar Emilianiban és Slavik- 
ban tüzes vetélkedőkre talált. Mostani vagyo
nát több mint eggy millió frankra teszik. Ge- 
nuában muzsikai Conservatoriumot akar állít
tatni, hol a’ hegedűhöz vagy más hangművé
szi esközökhoz vonszódó fiatal emberek in
gyen fognak taníttatni Paganini tulajdon rend
szerének Útmutatása mellett.

/? Cf t d t t s S á  Ot

FŐ nélkül daliás Eleink rémisteni vázzok
Volt, elejébe fejét téve , madár az egész* 

K e re k e s  Sándor * 
1-ső évi Törvényhalgaló* 

Jegyzé ti A* 40-dik számbeli Mese; Czirkalom,
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ‘s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832. 42. Szám. Máj. 26-kán.

Örvendező Versezet
T ek in te tes B oros-Jen ői T is za  L a jo s  Ú rnak Tek. 
N em es B ih a r  V g y e  E lső  AU  is p á n já v á  le tt  

v á la s z  t ó elás ár a •

Hah! mért hangzik öröm lárma közölt ezer 
É l j e n  vissza magos bértzeidenn Bihar ?
Mért harsog Tisza név habjaidonn Körös?
A’ fény ’s pompa miért tsillog ide s tova? 
Hősök, kebletek illy lángra miért gyulád? 
lm: — a’ köz szeretet ’s tisztelet e Megye 
Fényes székibe most ülteti bé T i s z á t . —
Oh nagy Férfi! Te kit sok magos érdemid 
A’ lángész, születés ’s a’ jeles érdemek, 
Könnyünk Naggyainak rendibe helyhete,
A’ kit mint Ti sza ,  és nagy Te 1 ek in k ’ jeles 
Vérét tzímerezik ritka tulajdonok,
Kezd el hivatalod! — ’s míg Z i c h i t a’ nagyot, 
A’ Státus bajai, a’ Megye kebliből 
El hívják ; Te nekünk, légy helyiben Z i c h i n k, 
Nézd Thémis hogjr örül , illy magos, illy ditső 
Lépésednek! — örül minden igaz Magyar, 
Látvánn, mint halad a’ pálya nehéz körénn 
Ifjú Hőssé — ’s erőss válla nem ingadoz ! — 
Menj nagy Lélek előbb, menj , törekedj, siess ! 
Mígy én, ’s a’ Haza több hív Fija, tetteid’ 
Bámulván, koszorút érdemidért fonunk.

Sz**.
Első Félesztendő. 42
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Tudományos dolgol!*.
„Tudományos Gyűjtemény 1832. Tizenhatodik

észt. Folyamat, IV. vagy áprilisi Kötet.“
Az ezen Kötetben lévő Értekezések kö

zött 1-ső az urbarialis legelők kiadása , erdei 
tekintetből. Szerzője Gá ty  úr, oil v szempont
ból veszi állittásait, melly előadásának i"az- 
sá"át — a’ mint szokták mondani—kézzel fo«*-

kJ  . ^

liatóvá teszi. Egyedül azt kell fájlalnunk a’ 
Hazára , mint e’nek boldogsága elohaladásá- 
nak akadályjára nézve, bogy az erdőnevelés
nek azon baszna felfogva itt sints, a’ mell vet 
adna az, a’ bajó építlésbez szükséges fák ne
velése által.— INe bigyjük azt, bogy magunk
nak ere szükségünk ne volna; mert minek a’ 
tenger melljéki birtokok, ha a’ kikötőbe tsak 
idegen bajók szállanak be?de ne bigyjük azt is , 
hogy ha bajó épülésre alkalmatos iáink na
gyobb mennyiségben volnának , mintsem szük
ségünk kívánná, azokat a’ fákat, idegen nem
zetek kapva ne kapnák mihelyest árúba bo- 
tsáttanánk. Míg erdeink tsak legelőt, hizlaló 
makkot, tserző gubalsot, és tűzi ’s legfeljebb 
is donga fát fognak adni,a’dig nem fog azon fo
kon állani az erdőszség , a’ mellyen az a’ lelekes 
Hazát leginkább boldogíltaná; ’s míg lélek
vesztő tsónakjainkat is, hát még nagyobb ha
jóinkat ! idegenből fogjuk késsz pénzen — a’ < 
mink most sints— hozni; a dig a’ nemzeti lo
bogók ösmérellenek maradnak a’ világ előtt.
A’ Felség megszerzetté népeinek a’ kereske
dési szabadságot egész Amerikáig, a’ mint ezt 
a’ múlt észt. Hasznos Mulatságunkban elő-
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terjesztettük ; a’ Nemzetek leli át iringóknak, 
tulajdonít'tsák a’ halra maradást, ha a’ késsz 
alkat matossággal nem élnek. Fánk lehetne 
rezünk, vasunk, kenderünk, túl az elégségen, 
és még is tsak eggy tulajdonképpen való ma
gyar hajónk siulsen ! 2 -dik Értekezés az Alsó 
Magyar országi Ertzművelésröl kezdetinek 
folytatása; 3 dik Chronologiai útmutatója a’ 
világ történeteinek azidő-zámolása kezdetétől 
a’ mai napokig;— melly még mind a’ keltő 
folytatódni fog. A’4 -dik Értekezésben J** úr 
a’ magyar nemzet ditsőségére világosan meg
mutatja azt, hogy a’ nemzeti múzeumok kö
zött első a’ magyar országi ; vajha minél ha
marább gazdagúlna ez azon magános Gyűj
teménnyel , melly eggyetlen eggy a’maga ne
mében.

Ä  f ö ld  legnépesebb 100  városai.
Jeddo , Peking, London , Nanlseheu több 

mint eggy millió lakosokkal ; Kalkutta , Mad
ras, Nanking, Kangtseheu, Paris, Wulschang, 
lstambol, Benares, Kio, Sutscheu , Iloangt- 
scheu 500 ezeren felyűl hágó lakosokkal ; Su
ra te, Delhi, Fez, Nápoly , Patna , Petersburg, 
Lucknow , Nantschan , Haussa , Béts , Lisbona, 
Dublin, Kairó, Dacca, Hyderabad, Haleb, 
Ispahan, Buchara,Sonkian, } anglscheu, Kiang- 
tscheu , Wassanah , Tombuktu 200  ezeren fel- 
jói menő népességgel; Amsterdam, Berlin, 
Moszkau , Saigon, Kaschmir, Bio Janeiro, 
Madrid, Murschedabad , Bombái, Palermo, 
Ahmedabad, Puna, Osacka , Samarkand, Te
heran, U d s iiiHusch wan , Ammcrapuia , Me-



xico, Roma , Manila , Manchester, Lyon , Au- 
rungabad, Damns, Siringan, Tunis, Majland, 
Bahia, Neuyork, Hanyang, Ismir, Siothiya, 
Liverpool, Varsó, Hamburg, Mekinez, Mar
seille, Velencze , Philadelphia, Turin, Glas
gow, Birmingham, Cork, Surakarta, Arcot, 
Baroda, Cuttak, Edrenah, Hama, Herat, 
Kandahar, Lahore, Pischauei , Rampur, To
kát 100 ezeren felyül lévő lakosokkal; Barce
lona , Kopenhaga, Sevilla , Bordeaux , Praga, 
Bristol 90 ezeren felyül;— Hazánkban Pest 
és Debreczen lakosi haladják meg az 50 ezeret.
Az életben minden ni/anion előforduló 

bosszúságok.
Gyakran tsekélység az oka a’ legnagyobb 

bosszúságnak. — Bosszankodik az ember, 
hogy valami kitsinység feltudja haragítani, és 
még is megharagszik a’ legtsekélyebb történe
ten is. — JNints is semmi olly kellemetlen, 
mint azon gyakori bosszúságok, mellyek az 
emberen minden nap történnek. — Kétségen 
kívül a’ legveszedelmesehbb minden nap elő 
fordúló bosszúságokhoz tartoznak e’ követke
zén dők :

H a az ember a’ gyertyatartóval valahová 
akar menni , ’s a’ koppanló leesik.

Ha valamelly szép fejér személynek kö
szön , ’s az azt észre nem veszi.

Ha a’ köpönyegjét fel akarja akasztani', 
’s az akasztója leszakadt.

Ha valahol negédesen akar menni, ’s meg
botlik.

Ha valamelly társaságban akár okra , 
akár ok nélkül elpirul.

332
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Ha két ember öszve akad , ’s mindenik 

eggy oldalra tér ki.
H a a’ szél a’ paruplit megfordítja.
Ha a’ Kompliment tételben két személy 

öszveiiti fejét.
Ha valaki már elbútsúzott, ’s az ajtót 

hirtelen kinyitni nem tudja.
Ha az embernek valaki valamit súg, ’s 

azt meg nem érti.
Különös vásár Angliában.

Carlislében lakott eggy Tomson nevű em
ber, a’ki olly szerentsétlen házasságban élt 
3 esztendeig, hogy utoljára azon gondolatra 
vetemedett, hogy elváljon. Minteggy tizen
négy nappal az eladás előtt a’ kis bíró körűi 
járta a’ falut, ’s Tomsonné asszonynak árve
rés szerént történendő eladását közhírré tette. 
Több ezer emberek öszvegyiilekeztek, a’ kö
zepén állott az asszony, eggy 22  esztendős 
eleven , ’s csinos személy egy széken , eggy 
szalma kötőfék a’ nyakán lévén, ’s atyafiaitól 
körűlvétetve. Szépen fel volt öltözve, ’s úgy 
látszott, hogy a’ következő sorsa elválásában 
gyönyörködött. A’ férje, a’ ki hasonlóképpen 
eggjr széken mellette állott, következő sza
vakkal botsátotta árúba: én ezennel felesége
met Mária Anna Thomsonta’ letöbbet ígérő
nek elakarom adni , — Uraim! mind kettőnk
nek az a’ kívánságunk, hogy eggymástól örökre 
elváljunk. O én reám nézve kebelemben ápol- 
gatott kígyó volt. — Én őtet a’ magam kön
nyebbségére , és gazdálkodásomnak előmoz
dítására vettem e l; de ő az én kínzó ördö-
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gom volt, és az én házamon átok. — ([lt na
gyot nevetett a’ Közönség) Uraim! jó lelki- 
esmérettel mondom, hogy az isten tsak a’ kí
nozni szerető asszonyoktól , és a’ kitsapongó 
özvegyektől mentsen meg. (Itt ismét nagyot 
nevetlek) Hasonló az illyen a* veszett kutyá
hoz, az ordító Oroszlánhoz, a’ pisztolyhoz, 
az epekórsághoz, az aetna hegyéhez, vagy 
akárminemű veszedelmes természeti tsudála- 
tos jelenéshez. — Én most néktek a’ felesé
gemnek rossz ’s homályos oldalát és hibáit 
festettem le; már most az ő jó oldalát, és 
ditséretes tulajdonságait beszéllem el. — 0  
Románokat olvasni,’s tehenet fejni tud; ő 
éppen ollyan könnyen tud nevetni, és sírni, 
m inta’ miilyen könnyen ti eggy pohár sert 
megisztok; — O tud vajat köpülni, a’ szolgá
lót megszidni ; ő el tud ja a’ Móré áriáit éne
kelni , és haját fel bodrozni; ő se Rumot, se 
Pálinkát nem tud tsinálni, — de meg tudja 
több esztendei tapasztalása után azoknak jó
ságokat Ítélni. — Mellyre való nézve én ötét 
minden tökélletességeivel és fogyatkozásaival 
50 schilJingért árúba eresztem. Körűi belől két 
órai alkudozás után végtére eggy nyugodalom
ra lépett katona Tiszttől 20 schiliingért é> eggy 
kutyáért megvétetett, —r A’ szerentsés pár a’ 
sokaság öröm ömledezései közt hagyta el a’ 
várost, a’ mibe Thomson maga is igen meg- 
eggyezett, a’ ki a’ legjobb kedvel vette le az 
eddig volt felesége nyakáról a’ szalma kötofé- 
ket,és azt a’ kutya nyakára kötötte, ’s ezzel 
a’ nyert pénzt a’ legközelebbi vendégfogadóba 
ejpitizálta, Különös hogy illyen dolgot, Ang
liában el néz a’ törvényi

I



rXJj találmányt ajánlás.

Újság levelünk 28-dik szarujához ragasz
tóit H irdetésinkben már jelentőnk Hitiig Jó- 
sef JVlórilz úrnak szekér ’s köröm henötsét. 
Ezen Tolna Vármegyéből származott hazánk
fia több esztendei tapasztalások után látta 
által eggy ill jen találmánynak szükséges vol
tát. A’ gondolat hasznos következésűvé lelt. 
Az utasok szintúgy mint a’ hon jókban dol
gozó vagy munkáltató gazdák értik , mit te
gyen a’ költség ŝ idő kímél lés. A’ nevezett 
találmány pedig mind kettőt eggyformán esz
közli. Kímélli ez az időt, a’ mennyiben eggy- 
szeri kenéssel 14 napig használhatni a’ terli 
bordó szekereket; a’ könnyű, sebes és mindég 
menők pedig ugyan a’nyi kenéssel 40 midet 
utazhatnak. Kímélli ez a’ költséget is; inéit 
belőle eggy font, 15 font hájjal ér fel. Több 
uraságoktól kiadott ’s a’ feltaláló kezénél lévő 
bizonyság levelek, valamint a’ vevők napon
ként nevekedő számok is kezeskednek a’ ta- 
lálniánjnak tzélerányos voltáról. Illy bonni 
találmánynak rövid ajánlását méltónak tar
tottuk Hasznos Mulatságunk szűk lapjaira.

K  ü l o n b f é l é  k.
Kevés hetekkel ez előtt nagy vendégsé

get tartott eggy gazdag angoly Lord a’ föld 
alatti Pompeji városnak eggy újonnan ki ásott 
házában; ’s a’ra minden nápolyi barátjait, és 
minden követeket meghívott.
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Olasz Országban a’ szegénység és nagy 

meleg eggyiránt szükségessé teszik az esső és 
nap ernyőt Florentziában eggymást érik az 
ezeket készíltő műhelyek.

Algierből írják Apr. 13-dikáról, hogy 
ott kivégeztetés történt. Eggy Beduinnek t. i. 
a’ ki valamelly frantzia altisztet és eggy új 
ülőnek feleségét meggyilkolta, a’ város kapuja 
előtt feje vétetetett. Szánakozást a’ történet 
senkiben sem támasztott; a’ gonosztévő bátran 
szállott szembe a’ nyilvános kivégezleléssel.

Lander utazó testvérek Afrikában a’ bent 
születtek által a’ látás kívánsága miatt majd 
megölettek. Olly tolongó sokaság gyűlt t. i. 
eggybe az utasok’ nézésére, hogy agyon nyo
mattatásoknak tsak kevés híja vala. Bizonyos 
helység fejénél bepanaszlák e’ dolgot az em
lített testvérek, a’ pedig olly utasítást ada 
nékiek: lőjjetek főbe eggynehány tolako
dót, ’s fejeiket vágjátok le; többé nem fog
nak a* többiek terhetekre lenni.

Párisban van eggy ollyan intézet, melly- 
ben a’ hibás növésű asszonyok és leánykák 
bizonyos mesterségesen készült eszköz által 
termetekre nézve helyre hozatnak.

Eggy újság levélben valamelly opticus 
társalkodási pápa szemét, — oonservalions- 
brille— ajánlja a’ vevő közönségnek.

R e j t e t t s z ó .
Nints falu öt nélkül, nints város , nints sohol ország;

Két első akadály, tartani harma szeret.
, Ki s s  Antal.

Jegyzet :  A’ 41-dik számbeli Rejtettszó: Sármány.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832. 43. Szám. Máj. 30-kán.

Gyász emlék,
m e lly e t boldog em lékezetű  T ek in te tes N a g y o n  
T isz te len d ő  I M R E  J A N O S  Ú rn a k v a z  E g r i 

egg y h á z i  M egye Á ld o zó  P a p já n a k  5 S za b a d  
M ü vek  , B öltselkedés úgy sz in te  a ’ S z . T h eolog ia  
D o e to r á n a k , a ’ M a g ya r  K ir . Tudom ányold E gye
tem ében B öltse lkedés R endes T a n ító já n a k ’’s a ’ t. 
kora  hunytá iva l hi'i t i s z te lő i tő l  h á la zá lo g ú le m e lt  

a z  e g g y h á z i E g r i  N even dékség .

Mint borúi gyászod komor éjszakával 
Édes elhunytunk’ jeles életére 
Létölő! kényed zavará reményűik’

Tiszta forását.
Sírba szállítád kit örök javára 
Élni szentelt fel zokogó Minervánk,
Kit szelíd Műfák keseregve látnak 

Cypruszi árny közt.
íme vég alkony’ szomorú határán 
Szép Honunk ! Imréd lepihent örökre 
A’ mosolygó fény, élűiéit virágíd 

Véle enyésznek.
Hali! kit áldás közt szerelő ölünkből 
Vön el Alhénénk örömét nevelni,
Id veziilt Böltsünk ! kora áldozattal 

Partra siettél!
43Első Félesztendő,



Músa böltsödből veve bájölébe , 
Hunniánk7 fényét ragyogásra elméd5 
Lángja ébreszté, neveléd reményit 

Gondjaid évén.

Te ki díszt vívtál ligetünkre „Nem vagy!“ 
Hű Megyénk gyászolj! kebeledből eltűnt 
Drága kedvelted, le futotta hartzát 

Bajnoki pályán.

Ott, hol a’ tsöndben haladó sörény műv 
Halhatatlan vív, szelidebb magányban 
Tikkadott a’ Honn szeretet hevétől,

’S lángja emészté.

Könnyeink záport epedés között bár 
Öntenek: nints véd, lefut a’ ditső nap, — 
Melly előbb vídúlt, sebes alkonyattal 

Gyászra hanyatlik.

Csak sebes múlás örömünk Halandók! 
Gyenge pólyánkon siralom viraszt félj 
Rózsa évünknek kikelő virányin 

Hervatag ősz dúl.

El szakadsz végkép ’s ravatal feletted ; 
Ámde urnádból ki kel érdemidnek 
Dísze, erköltsid’( magas édenében 

Élsz te Diitsőűlt!

Bár kaján Párkád kegyelemre nem tért; 
A’ koron győztél nagy időt betöltő! 
Századot rejtél rövid éveidben 

Élni tanítónk !
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A’ remek példák nem enyésznek éjben,
A’ ditsö múlást kővető borostyán
Sírod emlékén kivirul, le nem hunyt 

Fénye nevednek.

Légy te védlelkiink kiesebb Honodban!
Meddig érző szív *s hazafi szerethet:
El nem olt a’ sors, legyen e’ sóhajtás 

Kedves előtted!

Béke nagy Lélek ! kora hamvaidnak !
Boldog óráid kinek áldozának ,
Életünk felsőbb Ura nyitja lakját 

Lépj örömébe!!!

G róf Harrowby.
Gróf Harrowby , kinek a’ reformbill mi

napi megfordításába olly fontos befolyása va- 
la , született 1762. a’ Byders nem igen régi 
angoly famíliából. Cambridgében végezte ta
nulását; és Tiverton mezőváros, tsak hamar 
parlamenti követté választá. 1804-ben a’ Pitt 
ministeriuma elbotsátlatása után , midőn Ad
dington a’ Kintstár Lordja ’s Kantzellariussa 
leve, vett részt először a’ kormányban, és ott 
mint Treasurer of the Navy szolgált. Három 
esztendővel későbben, attya halála után szava 
és ülése lett a’ Felső Házban , ’s eggyszer’s- 
mind grófi méltóságra emeltetett. Pitt fog
lalván el ismét az első helyet a’ Ministerium- 
ban, Gróf Harrowby külső dolgok Ministe
révé neveztetett, de a’ mit gyenge egéssége 
miatt tsak hamar Lancaszter Hertzegség Kan-

339



fczelláriusságával kelletett feltserélnie. Ezután a’ 
berlini udvarhoz nevezteté ki Pitt Követnek; 
a’ hova való menetelét a’ híres auszterlitzi 
ütközet, és az ezt követett po’sonyi béke meg- 
gátolák. Pitt halála után (1806) a’ Whig és 
Granville párt közölt eggyesiilés lön, Har
rowby pedig a’ Kormánytól eltávozott. De 
vissza lépése nem tarthata tovább esztendő
nél ; a’ mikor ismét részt vett a’ Ministerium- 
ban mint Praesident of the Board of Con- 
troul. — Utolsó hivatalában , mint Lord Pre
sident of the Council lS27-ig maradott.

Gróf Harrowbynak háznépe számos; 9 
gyermeke van. Legidősbb fia Sándon Viscount 
parlamenti tag. Gróf Harrowby mély itéletű, 
gondolkozó, ’s erős karakterű férjfiú. A’ 
Torykkal tart. Fővonása a’ függetlenség. Nem 
gyakran , nem is sokat szokott beszélni; több
nyire tsak a’ legfontosabb tárgyakban szollal 
meg. Szép dolog, midőn eggy 70 esztendős 
Harrowby a’ Lindhurst mesterséges javaílat- 
ját olly ifjúi tűzzel , olly ékes szóllással védi, 
hogy az a’ reformbillen halálos sebet képes 
ejteni. Az emberiségre nézve pedig óhajtani 
való, hogy a’ Lord Grey ditső planuma tel
jesedésbe menjen.— Gróf Harrowbynak leg
nevezetesebb beszédjei közűi való az,mellyel 
Svéczia ’s Norvégia eggyesítése mellett tartott 
feleletül Lord Greynek az akkori Ministe
rium ellen történt megtámadására.

A3 tzúkor fogyasztásról.
A’ czukornád, meliynek Osztindia a’ ha

zája, már 1148-dik esztendőben Siciliában



elegendően termesztett. Az angoíyok tsak 
1643-dik esztendőben kezdtek a’ czúkor nö
veléshez Sz. Christofban, és Barbadoesben, 
őket nem sokára Sz. Christofban a’ frantziák 
utánozták. A’ban az időben a’ czukor fogyasz
tásnak még nem igen nagy keletje lehetett.

A’ 18-dik század’ végivel a? főidnek kis 
része Európa esztendőnként megemésztett 140 
millió font kávét, 23 millió font liléét, 23 
millió font cacaot, és 450 millió font czukrot. 
Ez utolsó 10 esztendőkben tsak maga frantzia 
ország megemésztett esztendőnként 450 millió 
font tzukrot. Az 1807-dik esztendőtől fogva 
egésszen 1820-dikig ángoly országba 55 millió 
mázsa nyers tzúkor vitetett, a’ hol a’ marhá
kat is , még pedig haszonnal, czúkorral hiz
lalják. Hamburg maga 300 tzúkor főző helyek
nek ád dolgot. A’ tzúkor, és syrup esztendei 
szüksége az austriai birodalomban rá megyen 
9  vagy 10 millió fontra. A’ nyers tzukrot leg
inkább Triestbol hozzák , oda pedig vagy egye
nesen Brazíliából, vagy Lissabon , és London
ból viszik. Burkus ország megemészt eszten
dőnként 300,000 mázsa czukrot. Austriában 
vannak 19 tzúkor főző helyek, mellyek kö
zül a’ Bittéré Görtzben, ésa’Macké Bétsbena* 
legnevezetesebbek. Az utolsó minden nap 100 
mázsát készít.

A’ 19-dik század elején fizetett Európa 
esztendőnként kávé, théé, cacao, és tzúko- 
rért 558,200,000 frankot, vagy majd a’nyi váltó 
forintot.

Európának szorgalma nem elegendő ar
ra , hogy ezen fogyasztásért menő költségeket
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eggy hasonló betsű, és árrá lserélesi keres
kedéssel ki eggyenlíthetné; mellyből, vilá
gosságra jön, hogy az arany, ’s ezüst Asiába, 
és Amerikába vitetvén , Európában a’nak for
gása tsonkúl. Ezen passiv kereskedésnek 
Európában néminéműképpen leendő elhárítá
sára , a’ nemzet’ industriájának előmoz
dítására , és így ez által a’nak jó állapotának 
sikereltetésére , több jelesés igaz hazafiak a’ra 
a’gondolatra jöttek, hogy Európában a’hazai 
növevényekből, mellyek mindenütt a’ tzúkor 
készítésre bőv mértékben találtatnak, tzúkor 
készíttessék. Első volt Margraf, a’ ki már 
1747-dik esztendőben az általunk olly drá< 
gán venni szokott tzúkornak a’ tzékla és más 
nemű répákban való léteiét megmutatta, és 
a’nak készíttése módját tanította. Achard 1796- 
dik esztendőben ezen dolgot ismét szóba hozta, 
melly az óta egész Európában a’ közönséges 
vi’sgálatnak tárgyává lett.

lS24-dik esztendőben Frantzia országban 
volt 27 tzékla répa főzőhely, és 1829-dikben 
már 58 illyen raffineria 2,685,000 kilogramm 
(1 £ bétsi font) tzukrot készített; későbben 
31 főzőhelyek állíttattak , a’ mellyekből
1,695,000 kilogr. tzúkor. került k i; egésszen 
pedig 4,380,000 kilogr. tzúkor készíttetett itt. 
Az austriai tartományok sem maradtak e’ rész
ben hátra. Galitziában, és más helyeken is 
készíttetnek illyen répákból tzukrok.

A’ mi szeretett hazánk is felébredt, előre 
látván, és okossan megfontolván azon temér< 
dek nagy hasznot, melly eggykor a’ tzékla 
répa tzúkor főzése által eszközöltetik. Sok
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milliók a’ hazában fognak maradni, mellyek 
az előtt a’ külföldre küldettek. A’ tzúkor 
ollyan portéka, a’ melly mindég, akár mii
lyen bőv mennyiségben, eladatliató.

Hlyen tzékla répákból tzukrot készítő he
lyek állíttattak hazánkban 1830-dik óta Födé- 
mesen, Bátorkeszin T. Laosny Miklós, Ghy- 
mesen Nyitra Vármegyében Gróf Forgách, 
Záhonyban Ung Vármegyében Ritter urak 
által. Óhajtanánk, ha mind ezen fabrikáknak 
mibenléte velünk környületesen közöltetnék.

Hála a’ mi nemes szívű, és nagy lelkű 
hazánkfiainak, a’ kik már e’ben a’ tárgyban 
jeles példákat mutattak elő! M. A.

Levegővel töltött vánlosok.
(Új találmány.)

P o h á n s z k y  Antal a’ levegőnek ágy- és 
szék vánkosokban való szőrittását;— úgy a* 
mint azokat azon tzélra, a* mellyre az orvo
si tudomány nemeily betegségeknek, külö- 
nössen az arany érnek (haemorhoides) akár eny- 
lűttése, akár eltávoztatása, és az egésség fenn 
tartása végett javallja , — használni lehessen; 
sükeretlenek lévén mind e’koráig más igyeke
zetek , sok gondolkodása , és próbatételei utánn 
azon tökélletességre vitte, hogy az illymódon 
készűltt vánkossait, sőtt ha kívántattni fog 

, derekallyait is , a’ nagy érdemű Közönségnek 
ezennel alázatossan ajánlani bátorkodik. Mi 
pedig tapasztalásból tudván azt, hogy me
ző földön , gyakran eggy szál köpönyegre 
kellessék heveredni, az egésségnek szerentsél- 
tetésével; úton, idegen ágyneműbe fekűnni,
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bizonyos alkalmatlanságok ellenére: a’ készü
letnek könnyű szerrel hordhatása által alkal
matost és hasznost eggvesíttő találmány iránt 
figyelmet gerjeszteni óhajtunk. — A’ készítő
nek Lakása van Pesten az Urak útszájában, 
a’ 3 Szeretsennél 615 szám alatt.
Ä  férjhez menni kívánó leányok számára 

szolgáló fsaikat (illan calculus.
A’ Skútziai Palayson adta magát a’ra, 

hogy a’ leányok élet idejekből, az ő férjhez 
menetelekre nézve eggy caleulust készíltsen. 
— Visgálódásainak ím ezek a’ resultatumai: 
1000 fejér személy közűi 14 és 15 esztendő 
között tsak 32 megyen férjhez; 16 és 17 kö
zött 101 ; 18 és 19 között 219; 20 és 21 kö
zött 233;— 22 és 23 közölt 165; 24 és 25 
között 102; 26 és 27 között 60; 28 és 29 
között 45 ; 30 és 31 között 18 ; 32 és 33 
között 14; 34 és 35 között 8 ; 36 és 37 kö
zött 2; 38 és 39 között 1. Ezen calculus kö
vetkezésében ha már 30 esztendős a’ leány, 
1000 között tsak 18 reményiheti a’ férjhez me
netelt; 40 esztendős korokban pedig ki tudja 
mitsoda tört számmal lehetne kifejezni sorsok 
elválását.

R e j t e t t s z ó .
Oldani kell az egészt, mert meg van kötve szorossan, 
Láb nélkül négy tesz vissza felé kis időt.

K. A.
J e g y z e t :  A’ 42-dik számbeli Rejtettszó: Határ. 
I g a z  í t á s :  A’ 42-dik számbeli Hasznos 

Mulatságokban az utolsó lapon conser- 
vations-brille helyett olv. conversalions- 
brille.



HASZNOS MULATSÁGOK.
;(A' Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 44. Szám. Jun. 2-kán.

Tudományos dolgok.
„Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus 
et civilis. Studio et Opera Georgii Fejér Bib- 
liothecarii regii. Tomi Vili. Volumen II. ab 
anno Christi 13 ] 7—1325. Budáé typis Typogr. 

reg. Universitatis Vngaricae.“
Friss emlékezetekben leszen Olvasóinknak 

a’ mit ezen Gyűjteményről legközelebb 22 
Számú Levelünkben jelentettünk; ezen Kötet 
a’nak a’ folytatása, a’ mint ezt maga a’ tzím- 
lap eléggé világosan mondja. Negyven három, 
sűrűn nyomtatott árkuson 327 darab Iro
mányt állítt ez elő üdőkori renddel, az a’kor 
éltek történeteiknek, szokásaiknak ’s tseleke- 
deteiknek ösmértetésére. Boldog fiák ’s uno
kák ! a’ kik a’ kész, és öszve rakott kintsnek 
használására nem lesznek egyebet tenni kénte- 
lenek, mint a’kezeket kinyújtani’s elfogadni.

Szép müvek.
Tomola úrnál láthatni Pesten V. F e r

d i n a n d  ifjabb Királyunk O Felségének aján
lott ’s általa elfogadni méltóztatott honnyi 
Történetek második Bajzolatját. Az előter
jesztett történet ez: ,,Mátyás Király észre vé- 
vén , hogy a’ Törökök, Ali vezérlése alatt na
ponként szaporodnak Szendrőnél, és a’Dunán 
Első Félesztendő. 44



általkelni szándékoznak, Bátor!István Érdélyi 
Vajdát, és Kinisi Pál Temesi Fő Ispánt ren
deli ki ellenek. Ezek a’ban eggyeztek meg , 
hogy a’ Törököt, — ha tsak lehet — közbe 
szoríttsák. Ali Bég népének számát százezerét 
haladónak teszik, mellyel Erdélybe rontott, 
és Báthoritütközetre kénszerítette Szászváros
nál , a’ hol Bátori sem vonogatta magát a’tói, 
mivel reményiette, hogy Kinisi Pál is elfog 
érkezni az ő segítségére, a’ ki az Erdély felé 
nyomakodó török tábort mindég úgy kísérte 
távolról, hogy ötét észre ne vegye.

Ki állítja Bátori a’ maga táborát; a’ szá
szok az Oláhokkal a’ tábor jobb szárnyát tet
ték, a* Székelyek balfelől állottak, középen 
maga Bátori a’ vasas magyar lovassággal ’s 
háta megett jó erős segéd sereget tartott. A5 
Szászok önként kérték ki magoknak a’ legelső 
megtámadást; és a’ Törökök közűi sokat le is 
vágtak; de segíttségek érkezvén a’ török elő 
tsapatoknak,igen megtolták sl Szászokat, azok 
közűi sokakat levágtak, sokakat a’ vízbe ker
gettek : a’ kik meg maradtak, az Oláhok közé 
vonták vissza magokat. A’ törökök az Oláhok 
között is nagy vérontást tettek; hasonló sor
sok volt a’ Székelyeknek is: e’ szerént mind 
a’ két szárny veszedelemben forogván, maga 
Bátori állott elő a’ Magyarokkal. Neki rugasz
kodván a’ vezér, a’ lova vele eggyütt elesett; 
e’ből mindjárt rosszat jövendöltek: de ő maga 
rettenetlen szívvel vágott az ellenség közé, 
melly egész erejével ellene feküdt. — Hat se
bet kapott már, midőn a’ Törökök háta me
gett a’ hegyen tsillámlani kezdenek a’ vias
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kodó Magyarokba új lelket adó Kínisi Pálnak 
lobogó zászlói; vitézzei rettentő ordíttással és 
trombita harsogással rohantak a’ Törökökre. 
Kinisi maga két kardot kötve oldalára va
lamerre ment, mindenütt halált osztoga
tott azokkal; úgy hogy azok elfelejtkezvén 
a’ magok sokaságáról és a' Magyarok kevés 
számáról, hanyathomlok futottak a’ hegyekre 
’s más felé, a’ merre lehetett. Maga Ali, ve
zér ruháját változtatván, eggy pakulárnak 
gunyhójában hált azon éjjel, ’s más nap ezzel 
bútsúzott el a’ pásztortól: Mond meg a’Vaj- 
dának, hogy Ali az éjjel vendéged volt. Nagy 
volt a’ zsákmány, mellyet nyertek a’ Magya
rok, sokan voltak a’ keresztyén rabok a’kiket 
megszabadítottak. —« A’ Török tábornak fele 
elveszett, a’ Magyarok részéről is nyoltzezer 
esett el.

Ez tehát az a’ hős jelenet, mellyet To- 
mola úr a’ Nemzet elejébe ally színnel ’s ké
születtel állítt, a’ mellyről nagyíttás nélkül 
mondhatjuk , hogy eggy eggy szebb a’ külföl
dön sem sok találtatik.

Még eggy pillantatot vissza az elenyészett 
korra és szokásokra. Pray azt írja, hogy az 
ütközet után a’ győzedelmes Magyarok nagy 
áldomást tartottak, mellyben a’ vitézi tántz 
előkerülvén , maga a’ győző Kinisi eggy levá
gott ellenség testét fogai közé fogva, járta ’s. 
szinte hihetetlen nagyságát mutatta erejének. 
Ditső férfiú' a’ későbbi kor szemedre veti ezt 

[ eggy magáról Ítélő embere által. Gyávák , a’ 
kik mindég magokat veszik mértéknek ; elfe
lejtik ezek , hogy a’ hős korban a’ nvQtyxiík s=a

347



348

fegyverben táijtzoló, szint olly gyakorlott 
hadakozó volt, mint a’ mai voltigeur.

F r a n k l i n .
A’ későbben olly híressé lett Franklin 

18 esztendős korában Pensylvaniában tett uta
zásából hazájába Bostonba vissza térvén , Mat- 
hert az a’kori prédikátort meglátogatta, a’ 
ki őtet szívesen fogadván elmenetelekor há
zából rövidebb úton vezette. De a’ kivezető 
ajtó olly alatsony volt, hogy eggy jó termetű 
embernek le kellett hajolni, másképp fejét 
meg ütötte. Franklin elmeneteleket’ szelíd ve
zetőjével gondolkodólag beszélgetvén; az aj
tónak alatsonyságát nem vette észre. Hajolva ! 
hajolva! kiáltván eggyszerre a’ prédikátor: 
de már a’kor Franklin homlokát megsérté. 
Jegyezze fel Franklin magának e’ történets- 
két! mondá a’ prédikátor. Még fiatal lévén, 
a’ világ nyitva áll előtte. Az élet’ pályáján 
alázza meg magát többször, így sok viszon
tagságokat ki fog kerülni. Ezen tanítás Fran
klin szívére olly mélyen hatott y hogy még 
79  esztendős korában is eszébe ju tott; melly 
történetet az említett prédikátor’ fiának kö
vetkező hozzáadással beszéllette e l: Ezen fon
tos tanátsadása boldogólt jó attyának fejem
be és szívembe mélyen bé oltva lévén, kü
lönös haszonnal éreztem sikerét; —— és még 
mostanáig is mindég reá emlékezem, ha a’ 
felfuvalkodottságot letiporva szemlélem, és 
fájdalom! sokan azért olly-szerentsétlenek, 
mivel orrokat igen fen ten hordják!
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Bizonyos utasok a’ Franklin síremléke 

meglátogatásáról így írnak:
Az eggyesűlt éjszak amerikai státusoknak 

nagyobb részét át utazván , sok jelenéseken 
gyönyörködtünk, mellyek eggyszer’smind min
ket bámulásra, ’s tsudálkozásra indítottak. 
Utoljára, minekelőtte a’ hajóba beléptünk 
volna , még Franklin sírhalmának megtekin
tése által szemeinknek eggy kedves behatást 
törekedtünk szerezni. Philadelphiában volt 
tartózkodásunk’ alkalmatosságával ama külö
nös embernek Franklinnak emlékezete, a’ ki 
szegény szüléktől származott, és magát a’ tu
dományoknak, és politikának legmagassabb 
léptsőjére felemelte, minden gondolatjainkat 
elfogta. Ezen okból némineműképpen szük
ségünkre vált, hogy a’nakelőtte, míg a’ sza
badságnak remek földjét ott hagynánk , a’nak 
sírhalmát megtekintenénk , a’ ki a’ reá bízott 
dolgokban mutatott ügyessége, szép Charak
tere , és személyes híressége által hazájának 
függetlensége tárgyában talán több szolgála
tokat tett, mint Washington fegyvere által. 
Kérdeztük: hol légyen sírhalma? de nem ke
vés álmélkodás fogott el bennünket; hallván, 
hogy az a’ közönséges temető helyen van, 
Sőt a’ról tettek minket bizonyosokká, hogy 
mi ottan tsak eggy eggyszerű márvány táb
lát fogunk észre venni, a’nak nevével körül 
írva , a’ kit takar. Valóban Franklin testa- 
mentomában világosan elrendelte, hogy sír
ján semmiféle ékesítés ne tétessék. Ő csupán 
eggy kő alatt felesége Deborah Read mellett 
kívánt eltemettetni. De mindazáltal Boston
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nak lakossal, a’ hol Franklin született, néki 
emlékül eggy pompás síremléket emeltek, és 
Philadelphiának lakossai részekről, ezen jeles 
embernek tiszteletére emlék oszlopot akar
nak emelni. Az adott utasítás szerént meg
látogattuk 1830*dik eszt.dei December 12-kén 
az új Socrates’ sírját: Körűi belől 6 lábnyi 
hosszú, és 4  lábnyi széles a’ földön lapossan 
helyheztetett márvanytáblával van az takarva 
e’ következő felyűl írással: Benjamin, és De
borah Franklin 1790. Több esztendőkkel ha
lála előtt magának Franklin e’ következő fe
lyűl írást készítette, mellyet mint eszének, 
és szívének emlékezetre méltó bizonyságát 
lehet tekinteni.

Itt nyugszik a’ férgeknek átadva Frank
lin Benjamin könyvnyomtatónak teste; mint 
eggy ótska könyvkötése, mellynek levelei 
kiszakítva , és a’nak mettszése, ’s titulusa ki 
törülve vannak. De azért a’ munka el nem 
enyészik, Előtűn az megint, a’ mint hiszi , 
újabb, és jobb kiadásban, megrostálva, és 
jobbítva a’ szerző által.“ -—De észre vévén, 
hogy illyen felyűl írás sírjához nem igen il
lene, azt majd elmellőztetni kívánta. Az ő mun* 
káji, híre és honszeretete igen elegendő eggy 
olly ditsőséges felyűlírásra , melly az embe
rek emlékezetében mindég fen fog maradni. 
Eggy igen jártas ösvény, melly egyenesen 
Franklin sírjához vezet, bizonysága miilyen 
gyakorta látogattatik az meg. Az utóbbi kor 
e’ ditsőséges sírverset készíté Franklin számára,

„Eripuit caelo fűimen, sceptrumcjue 
Tyrannis.“ (F. A.)
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Előmenetelei az emberiségnél;.
Az orosz újság levelek jelentik, hogy 

ez idén Kamtsatkában — a’ mint már máskor 
is jelentettük — ki nem tudná e’nek az éjszaki 
karikához közeledő fekvését? ekét vetettek a9 
földnek. Azt teszik az említett levelek ezen 
jelentésekhez , hogy a’ dolog az orosz tsászári 
Felségnek nagy örömöt okozott. Könnyen 
elhisszük az emberiséget boldogíttani késsz 
indulatjáról; de viszont az emberiség képében 
kérdjük, hogy: lehetne é olly elvadult érzékeny
ség akárhol a’ kerek föld színén , hogy e’nek 
hallására hasonló öröm érzésre ne ragadtatnék? 
Ott, a’ hol e’dig a’ szerentsétlen lakos tsak ha
lászattal és vadászattal tengette életét, a’ ke
nyér termesztésre, a’ szelídűlésnek leg szem
betűnőbb bizonyítására hasad a’ hajnal.

ítélje a’ mai, — akár a’ következendő vi
lág, •— az egyiptomi Mehmed Ali Hasát a’ 
mint szereti, az emberiség előtt mindenkor 
és örökre maradandó érdeme fog az neki ma
radni , hogy a’ Suezi pusztákon föld fúrásokat 
tétetett, mellyek a’ legörvendetesebb követ
kezést szülték. Ugyan is, minteggy 30 lábnyi 
mélységre lent homokkő területre ütköztek , 
mellyet keresztül fúrván, bőv vizű szökőkút 
lövellett fel. Itt, a’ pusztákon , ha találkozott 
is néhol víz, az olly rossz volt, hogy vesze
delem nélkül senki sem ihatta; a’ felszökellő 
víz ellenben, minden jó tulajdonságokkal b ír ; 
tiszta kellemetes italú. Már e’dig két ezer kotz- 
ka lábnyi vizet felfogó tavat ásatott Mehmed 
Al i , ezen pusztaságban; többeknek ásása, mun
kába vagyon véve. Teljes reménység vagyon



az iránt, hogy az előbbrémíttő puszta, mind 
ezen víz tartók, mind az állítandó vas utak 
által, eggynehány esztendő múlva használ
ható tájékká lészen.

K ü l ö n  b f  é l é h.
Londonban Ehidmay úrnak előlülése alatt 

nagy gyülekezet tartatott, a’ hol a’ mérték- 
letességi eggyesűlet szükséges voltáról volt 
a’ beszéd. Candle úr illy formán igyekezett 
azt támogatni: Angliában esztendőnként 27 
mii. gallon szeszes italok fogynak e l, melljek 
eggy 5 láb mélységű, és 40 láb szélességű 
folyót volnának képesek előállítani. A’ neve
zett ital mennyiségért 16 mil. font sterling 
adatik kP, melly sommának fele elég volna 
Anglia minden szegényeit felsegíteni.

A’ húsárosok Párisban protestatiót adtak 
be az orvosoknak a’ sertés húsra nézve kia
dott tilalmok ellen. Tetteket azzal támogaták, 
hogy mivel semmit el nem tudtak adni, de a’ 
már előre elkészített húsokat el nem hajgálhat- 
ván , öt hét óta rendesen egyedül sertéshússal 
éltek, ’s még is kevesen haltak meg közűlök.

Nehány száz Lengyel van Párisban, ’s 
Isak eggy sem hóit meg közűlök a’ most ural
kodó nyavalyában, valamint más ollyan sze
mély sem, a’ ki már eggyszer másutt a’ cho- 
lerai időt kitöltötte.

Német Országból az idén minteggy 20 
ezeren költöznek ki Amerikába.

R e j t e t t s z ó .
Mond egyenest, első helye vívó őseleinknek 5 

Fordítsd meg, nevezed Szentedet ősi nevén. 
J e g y z e t :  A’ 43-dik számbeli Rejtettszó;Tsomó,
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HASZNOS MULATSÁGOK.
[(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósíi ásókhoz.) 

1832. 45. Szám. Jun. 6-kán.

Tudományos dolgok.
„Rák Könyvetske , vagy útmutatás az okos
sággal ellenkező gyermek nevelésre, Salzmann 
Chr. G. után fordította eggy Nevelő E. H. I. 
Kolosvártt, 1832. Burján Pál Könyvárosnál.“ 

Az ára borítékba fűzve 40 kr. ezüst p.
Salzmannak a’ nevelés körűi szerzett ér

demeit talám Hazánkban sints senki is , a’ ki 
ne ösmerné. E’ most régi Székely nyelv járással 
megjelent darabját valóban köszönjük Burján 
Pál úr jót terjeszteni akaró törekedésének. A’ 
munka arányozatját elő adja a’ tzímlap , tar
talma pedig ez : I.) Módok a’ra , hogy magun
kat a’ gyermekeink előtt gyűlöletesekké te
gyük: 1.) Bánjál tsak igasságtalanúl velek , ’s 
önként következik a’ gyűlőlség. 2.) Úgy is 
el lehet ezen tzélt érni, ha az eggyik házastárs 
azon törekedik, hogy gyermekeikbe a’ másik 
iránt gyűlőlséget gerjesszen. 3.) Gyermekeid 
nyájaskodásait fogadd hideg vérrel! Ne végy 
részt örömeikben! ’s kétségen kívül megfog
nak gyűlölni. 4.) Tagadd meg gyermekeid
től az ártatlan gyönyörűségeket, azok téged 
megfognak útálni. 5.) Hogyha tsúfolod gyér-? 
mekeidet, úgy is gyűlöletessé teheted maga
dat előttök. II.) Módok a’ra , hogy a’ gyerme
kek előtt hitelünket el veszessük. Hazudj ne- 
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kik ’s tsaltl meg őket gyakran , nem fogják 
többé szavadat elhinni. III.) Módok a’ szülék
nek gyermekeik által magokat megvettetni: 
1.) Hibáitokat gyermekeitekkel ösmértessétek. 
meg, ezek minden bizonnyal megfognak vet
ni. 2.) Parantsolj sokat a’ nélkül hogy utánna 
járnál miként teljesíttik azokat; fenyegetőd- 
zél szüntelen, a’ nélkül hogy betőltenéd, így 
nem sokára tsúfja léssz gyermekeidnek. IV.) 
Módok, mellyek szerént a’ gyermekekbe ko
rán gyülölséget ’s irigységet tsepegtethetiink 
testvéreik iránt: 1.) Tagadd meg szeretetedet 
eggyiktől, ’s ajándékozd azt egésszen a’ másik
nak. 2.) Ha az eggyik gyermekedet megbün
teted , dítsérd a’ másikat. 3.) Vedd lágy mele
gen gyermekeidnek eggymáson elkövetett meg- 
bántásaikat, ’s ne igyekezz kotzódásaik oká
nak jó móddal végire járni. V.) Módok a’ra 
hogy gyermekeinkben az ember szeretetet 
megfojtsuk. VI.) Módok a’ra hogy a’gyerme
keket kegyetlenségre taníttsuk. VII.) Módok 
a’ra, hogy a’ gyermekeket bosszúállókká te
gyük. VIII.) Hogy a’ gyermekeket irigységre 
taníttsuk. IX.) A’ gyermekekbe káron való 
örülést.—X.) A’gyermekekbe bizonyos állatok 
iránt irtódzást—XI ) A’más valláson lévők iránt 
idegenséget tsepegtessünk. XII.) A’ természet 
kellemei iránt érzékellenekké tegyük. XIII.) 
Miként taníthassa meg az ember gyermekeit 
kísérteteket látni. XIV.) Félelmet önteni az 
égi háború iránt. XV.) Haláltól való félelmet 
tsepegtetni. XVI.) A’ vallást meggyülöltetni.
XVII. ) A’gyermekeket akaratoskodókká tenni.
XVIII. ) Hazugságra tanítani. XIX.) Rágal-
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mázashoz szoktatni. XX.) Megelégedellenekké 
tenni. XXI.) Nyakasságra szoktatni. XXII.) 
A’ viLágra nézve haszonvehetetlenekké tenni. 
XXIII.) Fajtalanságra taníttani. XXIY.) Nya- 
lánkokká tenni. XXY.) Nagy élűkké tenni. 
XXYI.) A’jó iránt bennek unatkozást ébresz
teni. XXYII.) Ostobákká XXYIIÍ.) Élhetet
lenekké tenni. XXIX.) Rendetlenségre tanít
tani. XXX.) Hiúkká tenni. XXXI.) A’ tunya
ságot megszereltetni. XXXII.) Fösvénységet 
tsepegtetni a’ gyermekekbe. XXXIII.) A’ jó ok
tatásokra érzéketlenekké tenni őket. XXXIY.) 
Közönséges mód a’ra , hogy a’ gyermekekbe 
mindenféle hibákat beléjek isepegtessünk. 
XXXY.) Közönséges módok a’ra , hogy a’ 
gyermekeket egésségektől ’s életektől meg 
fosszuk. XXXYI.) Fggy szép mód a’ra , hogy 
gyermekeinket nyomorékokká tegyük. — Ezek 
azok a’ nevelésbeli hibák, mellyeket a’szülék
nek visszás tselekedeteik, gyermekeiknek gyen
ge korok körűi elkövetnek, ezeknek megsirat- 
hatatlan károkra.

Mint a’ viasz, a’ gyenge szív 
Minden benyomást felvesz;

Angyal marad, vagy gonosz mív,
A’ bánó kéz után lesz.

Rossz a’ Teremtő kezéből
Nem jött, hanem remekéből 

Úgy tesz azt a’ halandó.
Ä  mechanika tsudái.

A’ mechanika tsuda művei közé méltán 
számláltathatik Yaucanson-nak világszerte hí
res kálsája. Ez természeti nagyságú; szár
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nyait mozgatja; görbíti, és meghajtja a’ nya
kát; hápog; iszik vizet; magot eszik, és ké
vés idő múlván még a’ katsáéhoz hasonlító 
emésztetet is vet ki. 1738-dik eszt.ben Páris- 
ban volt; későbben Helmstädtben az ösmé- 
retes JBereisz udvari tanátsos birtokában. — 
Hol lehet most? — Hol lehet azon jeles nagy 
edény , mellyet a’ bieli Frizard Napóleonnak 
ajándékozott.— E’nek fedője eggy pálmafát 
ábrázol, melly alatt eggy juhászné fon, kinek 
ölében eggy kis kutya feküszik, melly , ha va
laki gazdasszonyához közelített, azonnal na
gyon ugatott, lábainál két ketske legelt, és 
eggy bak mulatta magát a’ síkon rövid ugrás- 
saival; a’ közellévő erdőben canariai mada
rak , patsirták , és barázdabillegetők szökdé- 
tseltek ágról ágra, ’s hangitsálták, mindeggyik 
a’ maga természeti szokása szerént, legkelle- 
metesebb énekeiket. — Hol lehelnek eislebeni 
Siegmeiernek ama pamlagon egymásmelleit 
ülő két ílótázói ? — kik Pleyel, Devienne, 
és Hofmeisternek legnehezebb duettjeiket tsu- 
dálatra méltó gyengédedséggel játszották, 
és olly benyomással, ’s oily hathatós érzéssel 
adták elő, hogy a’ néző első rendű virtuoso- 
kat gondolt hallani. Hová lehettek Pierrének 
azon mesterművei, mellyek az ő korokban 
Párisban méltán köz figyelmet gerjesztének ? 
— Az o savoyi hegyes tájéka?— mellyet a’ 
legnagyobb setétség borított — tsak hamar ez 
után pirul keletről az ég, a’ felhők mindég 
tisztábbak lesznek. A’ földszinti levegő béle
lik kellemeles illatokkal; e’ kies vidéken még 
eggy kévés köd feküve, úgy hogy a’ tárgya-



ta t alig lehetett megösmérni; — de végtére 
még is lassan lassan le száll; — a’reggeli haj
nal mindég világosabb ; a’ reggeli ég arányo- 
zatja szüntelen ditsőbb lett, ’s végre kitűnik 
a’ felkelő nap kilövellő sugára, ’s az egesz 
természetbe új életet önt. A’ mezei munkák 
kezdődnek , az országúton a’ legnagyobb szor
galom látszik, nyájak vidámsággal költöznek 
a’ legelőre, magános rejtekekben legeldegel 
a’ félénk vad, az emberek ragadozó vágyjaik- 
tól rengeteg sziklák, és szörnyű mélységek 
által bátorságosítva ; hallattszanak a’ mezőn 
kényekre legelő nyájak öszvehangzó tsönge- 
tése , ’s a’kis ketskék halk mekegéseik a’ szikla 
tetőkről a’ hívesbe nyugvó annyaik után; a 
hegyek közti országúton menő terhelt társze
kerek kerekei zÖrtetése; látszanak a’ fuvaros
nak egész erejekből húzó lovai; majd a’ he
gyekről lejövő, és sebes ügetve előre haladó 
könnyű tsézák pergésse tűnik elő; ott meg 
eggy porfelhő emelkedik , mellyet alant a’ sík 
völgyben útazó gyalogezred hágy maga után; 
zeng a’ távolból ált’ hangzó gyönyörű tábori 
muzsika; — eggy szóval nőttön nőtt bámu
lással állott az ember ezen mozgó kép előtt, 
és a’ valóságos világnak megifjodott képét kép
zel te maga előtt állani.

A’ szerelem írni tanít.
A’ “La Sentinelle du Jura nevű újság 

eggy történetet ád elő , melly a’ frantzia írást 
tanítóknak ügyességeket némineműképpen be
bizonyítja. A’ fiatal jegyesek éppen a’ házas
sági contractust készültek aláírni; sőt a’ meny
asszony már alá is írta ; a’ vőlegény is a’ pen-
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ttához fogott, de ügyetlen lévén, valamelly 
értelem nélkül való vonást tsinált; állítván 
mind azon által, hogy az az aláírás helyett 
elegendő volna. Ki tettszett tehát, hogy nem 
tud írni; mellyre a’ menyasszony magán kí
vül lévén, könnyek és esküvések között erő
sítette, hogy eggy olly férfiat, a’ki írni nem 
tanúit, semmi esetre nem szerethetne. A’ la- 
kadalomhoz meghívott vendégeknek tehát szél- 
jel kelletett oszolni,— a’ megszégyenített vő
legény egészen kétségbe esvén,— de még is 
elhatározotton , tüstént szaladt eggy írást ta
nítóhoz ,egész éjtszaka írt; olly a’nyira , hogy 
már másnap reggel képes volt szeretőjének 
eggy tsínos levelet küldeni, mellyben menny
re földre kérte, hogy szerentséltesse meg 
ötét ismét hajlandóságával. A’ lakadalom ha
tár ideje más napra volt téve. Az írástanító 
is el volt híva, azomba nem sok hibázott, hogy 
ezen házassági összeköttetést a’ mi Ilyen ka
marán eszközölte, — éppen olly tüstént majd 
meggátolta. Mert ez a’ vőlegénnyel öszve vesz
vén , azt állította, hogy az írásbeli finom ta
nítás módjának kell az előmenetelt tulajdo
nítani ; a’ vőlegény pedig a’ szerelmet tette 
a’nak okául. De még is az írástanítónak mér- 
iséklése, és okos viselele által , (hogy t. i. iIlyen 
jeles tanítványt mutathat elő) ezen per jó mód
dal eligazíltatott. Az édesen tűrő kéz feígyű- 
rüztetett, és a’ gyűrűket váltó szerelmesek 
Kóldogok lettenek!!

A énielly állatoknak gyorsasága,
A’ sas az minden madarak között, melly 

sebes repülése miatt is megérdemli a’ király
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ságot. —‘Eggy minutom alatt 5626 lábnyi tért 
repül keresztül, és így 11 mértföldnél vala
mivel többet eggy óra alatt. — A’ többi nagy 
madarak leg fellyebb is 125 mértföldet repül
hetnek el eggy nap alatt. A’ lí-dik Henrich 
Frantzia Király sólyom madara eggyszer elre
pült a’ vadászaton , és 24 óra alatt Máltában 
fogták el, — a’ mi 135 mértföldnyire fekszik 
azon helytől, honnan elindult.

A’ halaknak gyorsaságát hasonlítani sem 
lehet a’ madarakéval, sőt még a5 négy lábú 
állatokéval sem. Némelly természet visgálók 
azt állították, hogy tsak másfél mértföldet 
tudnak eggy nap alatt elúszni; — de ezen ál
lításnak ellenére van némelly hajósoknak bi
zonyságtételek, a’ kik látták, hogy a’ tzetha- 
lak egész nap versenyt úsztak a’ hajókkal.

A’ tsiga öt minutom alatt másfél lábnyi 
közt halad, a7 hangya pedig ennyi utat 5 má
sod minutum alatt végez el.

Nem mond az ember igen sokat, ha némelly 
lovakról azt mondja, hogy olly sebessen ha
ladnak, mint a’ szél. Angoly országban látták, 
hogy eggy másod minutum alatt 88 lábnyi 
tért futott keresztül. — Ezt pedig tsak a7 forgó 
szél teheti meg.

Az ember is gyakorlás által felette nagy 
tökéllelességre viheti a7 szaladásbelí gyorsasá
got. A’ régi Görögöknél a7 Hemerodromusok, 
mint a7 nevek is mutatja eggy egész napon 
által birtak szaladni. A7 többek között emlí
tenek eggy Philonides nevűt, a7 ki Nagy Sán
dornak volt futója, — ez Plinius bizonysága 
szerént 9 óra alatt 22 mértföldet ment el, a*
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a’ mit bizonyára a’ legjobb ló sem tehetne meg. 
Mostani időben is Angliában a’ futók 17 és 

anglus lábnyi tért eggy másod minutum 
alatt futnak el.

A’ múlt század végén élt eggy ember 
Eisenachban, a’ ki szaladásbeli sebességéről 
igen nevezetes és cseh születésű volt, Focke- 
nak hívták, ez a’ nyulat futtában elfogta.

K ü l ö n  b f  é l  é  k.
A’ Konstantinápolyi fegyver fabrikában 

eggy Bagdasser nevű Örmény a’ bajonetok 
készítésére gőz masinát talált félj ’s e’re pri
vilégiumot nyert a’ Nagyúrtól.

A’ Brüsseli újságok szerént eggy fiú 
azt képzelvén őrültségében, hogy neki az 
attya mérget adott be , először azt, azután 
magát megölte.

Felső Canadában történt az idén eggy 
nevezetes házasság, tudniillik Hutcheson nevű 
lakosnak 7 fia Wells nevű polgárnak 7 leá
nyát vette el.

R e j t e t t s z ó .
Négy betűk teszik nevemet, ’s az asztal 
Fönn ülők minden peres ingerekben,
És ha törvényes szavamat ki jegyzem, 

Nints fejem ollykor.
Fogarasról S. P.

J e g y z e t :  A’ 44-dik számbeli Rejtettszó: Kiov. 
Talám kevés Olvasónkra nézve lessz szük
ség; de még is ide tesszük emlékezetnek 
okáért, hogy Sz. István neve , minek előtte 
meg keresztel tetett volna: Voik volt.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ .Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832. 46. Szám. ^  Jun. 9* *kén.

Néhai T. N. és vitézlett Vecset V e c s e y  
Kár oly Urnák j T. N. Veszprém Vár
megye szeretett Fö Szolga-Birájárna k 

köz fájdalmat okozott halálára.
{Beküldött.)

Quit desiderio sit pudor aut modus 
Tam chari capitis ? praecipe lugubres 
Cantus Melpomene.

Már hártyádza sebünk , és az idők’ sora 
Fő Jegyzőnk’ szomorú hunyta’ miatt folyott 
Könny záport akará végre le törleni. *)
’S íme új siralom! — Themis, az isteni, 
Kútsolt karjaival kérdezi bajnokát.
Nints ő; —  ’s véle letűnt e’ Megye’ tsillaga. 
Nints többé Vecseynk , — szásszorozott jajunk  
Hijjában veri a’ meg siketűlt eget.
Jó Bíró , Hazafi, lelkes igaz Magyar ,
Szíves jó atyafi, nyíltt kebelű barát,
Hív férj__haj! tsakelébb kaptsola eggy nemes
Hölgyet a’ szerelem’ istene véle, ’s ím’
A’ tartós örömök’ lántza helyett setét 
Búbánatban áléi ama’ szerelmesen **)

*) Néhai T. Márkus Antal Ú r, a’ ki 1829-ben hóit meg.
*+) A’ T. özvegyen maradt asszonyság , a’ ki szeretett fér

jével tsak hat hónapot tólthetett, néhány hónapok 
alatt édes anyját, férjét, s édes atyját vesztette eh
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Szüntesd könnyeidet! mert ha igaz hogy a’ 
Virtus, s érdem örök életet élnek, úgy 
Él még Károlyod ; és még sok időre is 
Köztünk jo neve, és érdeme fent marad.
’S a’ hálás maradék, majd ha mi sem leszünk 
Többé, áldja nevét, ’s tiszteli hamvait.

Dl celt an thai tier ezet esség.
Az előbbi ITaszn. Mulatságainkban elő

adott mechanikai tsudáknál még emlékezetre 
méltóbb Pierre corfui kikötőhelye. — Ezen 
igen jeles szépségű tengerdarabbal öszvera- 
gas'.tottmív valódi ditsőssége az emberi elmé
nek. — A’ tenger eggy szélét nem látható távol
ságban , fel ’salá mozog. — Beestveledik. — A’ 
kikötőben lassan lassan a’ nyugodalom beáll; 
tsak itt ott hangzik az idegen hajók tetejéről 
eggy eggy spanyol dali , vagy eggy olaszének 
szomorú Guittarrnak érzékeny öszvehangzása 
közben , a’vagy az a fii kai honba való vissza 
vágyást tárgyazó szomorú JNeger dalja; itt 
ott láthatni tsupán még eggy foglalatoskodó 
szakátsnét a’ tűznél , a’ mi is a’ hajószerek , 
és az árboczerdő által látható nyár estvéjének 
menny-boltozatjával ritka tüneményként el
lenkezik. — Hanem alól a’ Játkörön , hol már 
rég setét felhők állottak , mellyekben tsak a’ 
jól vigyázó visgálódó tapasztalt néha néha eggy 
távol lévő gyenge villámlást, mindég maga
sabbra, ’s feketében tornyodznak a’ felhők, 
míg végre a’ szélvész kifejti borzasztó veszé
lyét. — Csupán az képes ezen mívet méltó
képpen tsudálni, a’ ki valóságban látta, és ta
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pasztalta a’ Pierrétől itt ábrázolt tengeri szél
vészt. Nézd, halld a’ setét éjszakát; a’ fehér
rel habzó hullámok Isattogását; a’ feldúlt 
tenger zúgását; a’ fúvó szél siivöltését; a’za
bolátlan hullámok el el bukkanását, ’s nyil- 
sebességű felemelkedését egész az alant függő 
fellegéig a’ bosszúlóégnek, s a’ rémíttő ten- 
gerfal megmérhetetlen mélységébe való szintű 
olly sebes isméli eltűnését; a’szörnyű meny
dörgést; a’ rémíttő villámlásokat, mellyek ezen 
tengeri környéket sok mértföldnyire szempil- 
lanlatokiglan felvilágosítják ; és ott ama’sze- 
rentsétlen hajót, melly haszontalanul töreke- 
szik a’ kikötőbe jutni. — Most esik egy szük
ségbeli lövés — isméteggy , — és ismét eggy — 
de ki halhatja ezeket a’ kikötőben; ki a’ sege
delem kérést a’ kegyetlen elementumok zúgása 
miatt? — És noha hallaná is valaki a’ kétség
be esőknek ágyú lövéseiket, — ki lehet olly 
esztelen vakmerő, kiereszkedni a’ bátorságos 
kikötőhelyből , a’ sarkából kifordult tengerre, 
’s magát a’ szélvész kímélletlen játékává tenni. 
— És még is , — még is zörren, ’s mozog va
lami ott az árbocz- erdőben. — Eggy sajka 
tele nagyszívű vakmerő emberekkel — bújik 
kifelé az erőssen leczövekelt magas hadi, ’s 
kereskedői hajók közűi. Bátran vágbé a’ ten
gerbe ; ’s tsak igen nagy ügyelés mellett kö
vetheti a’ kívántsí visgálónak szeme, merL 
most az égboltozatjáig fel repül a’ menyköve
ző felhőkig, majd ismét vissza tsapják a’vad 
hullámok egésszen le a’ legmélyebb üreg se
tét fenekére ; — végre , — végre — amott 
van; igen közel a' segedelmei óhajtók hajó
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jánál! — Eggy Százféle hangzatú örömkiál
tás fogadja a’ nagy lelkű mentőket. Mind- 
eggyik a’ kijárás helyére siet. — Mindenik el
ső akar lenni a’ sajkába való által ugrásban. 
— ’S most eggy iszonyú villám tsaple ezen 
elhatározó pilíantatban a’ hajóra , — ez a’ le
vegőbe repül. A’ szerenlsétlenek kiáltási, jaj- 
gatási hangzanak egészen által a’ kikötőig. A’ 
felhők, és habok szét oszlanak, tsattog, ro
pog, mintha ég, ’s földöszverogyna ! És végre 
mind a’ hajó, mind az emberek, — semmi 
nyomdok jókat sem hagyván magok után , — 
mindnyájan eggyszerre eltűnnek; minden el- 
nyeletett az elementumoktó! ! — Az elmeredt 
nézőnek fájdalom szűltte könnyek ömlenek 
szemeiből, — és később mosolyog , felébred
vén tsalódásából, mert, az a’ mit látott nem 
a’ Corfui kikötő volt, hanem tsak eggy kép , 
és egy remek műszer.

Rendtartók.
Az eggyesűltt éjszak amerikai Statusok

ban a’ tiszteknek eggy különös neme találta
ik , mellyről Aubobon természet vi’sgálóe’kép- 
pen nyilatkoztatja ki magát. „Amerikának pusz
táit az emberiség salakja lakja ; az ott lévő 
határtalan mezőkön német gyilkosok, párisi 
és londoni gaz emberek, olasz tsavargók, és 
schotlandi koldusok tartózkodnak , a’kik kén- 
telenek kézi munkáikból élet módjokat keres
ni; rossz tselekedeteik nem találván alkalma
tosságot , elenyésznek, és szokásaik napról 
napra jobbéinak. Ha erköltstelen hajlandó
ságaikhoz visszatérnek, még kietlenebb helyek
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re hajtják őket. Ezen hivatalt a’ rendtartók 
(regulators) e’ következendő módon viszik: 
ha az új gyarmatnak tagja a’ törvényeket ál- 
talhágta, ’s lopott, vagy megölt légyen vala
kit, és ezáltal a’ jó rendet, és a’ fenyítéket 
megsértette; a’kor a’ helységnek előbbkelői 
magok közűi eggynehány tagokat választanak, 
a’ kik a* bűnöst kilialgatni, és megbüntetni 
tartoznak. Ezek pedig a’ rendtartói köteles
ségek. A’ megszabott törvénynek először tör
ténendő áthágása számkivetéssel büntetik meg, 
és a’ bűnös kéntelen azon helyet, a’ hol a* 
gonoszságot elkövette, azonnal ott hagyni. 
Ha oda vissza térni, és új gonoszságokat el
követni mérésze!ne,maga az oka szerentsétlen- 
ségének. A’rendtartók ötét Vogelfreynak kiált
ják , házát megégetik, eggy fához kötik, és 
kegyetlenül korbátsolják; ha szántszándékkal 
megölt valakit, a’kor meglövik, és a’ n ya ká
tól elvágatott fejét karóra teszik ki. Több il- 
lyes, ha kevésbé véres büntetéseket is lehet 
Amerikában látni. Különös látás volt, a’ mi
dőn 12—15 rendtartók ló háton, a’ puskát 
hátakon tartván, a’ fél mezítelen gonosztévőt 
jól meg korbátsolták. Eggy fiatal ember, a’ 
ki se nem lopott, sem pedig nem ö lt , hanem 
a vidékben a’ kitsapongásoknak szokását,— 
mellyet magával Európából hozott, akarta ki 
terjeszteni — nem ítéltetett ugyan halálra, 
hanem a’ büntetés, mellyet reá a’ rendtartók 
(a’ kik eggyszer’smind bírák, törvényhozók, 
hóhérok, tömlötztartók) mondtak, sokkal figye
lemre méltóbb, hogysem azt halgatással elmel
lőzhetném. Mezítelen lábokkal kelletett eggy
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tövisekkel teljes mezon neki átszaladni, és noha 
ez a’ sétálás éppen nagy kínokat nem okozott 
légyen is; de a’ fájdalom érzékeny volt, és 
olly bádjadt lett a’ bűnös, szaladása után, 
hogy több napokig nem mozoghatott. (F. A.)

Jó szokásra emlékeztet és.
A’ hol még szokásban van éjjeli kerülő 

ő rö k et=  Wächter, vagy falusiasán ejtve bak
tereket — tartani, e’képpen szokták inteni a* 
népet: ,,A’ tűzre vigyázzatok,

Hogy károkat ne valljatok.“
Ezen foglalatosság, kivált nagyobb Vá

rosainkban megszűnvén , nem lessz talám fe
lesleges emlékeztetni az emberiséget a’ra , 
hogy gyertyát, vagy métset lámpás nélkül 
soha se vigyenek gyúladást kapható helyre. 
Londonbin f. e. Május 22-dikén maga előtt 
nem tartva e’ szabást valamelly ember, Bar
clay és Perkins urak sörfőző házánál, rettentő 
gyulladást okozott. A’ láng 100 lábnyi ma- 
gosságú oszlopban ömclkedett fel az egész 
épületet födő ’s már magában 110 lábnyi ma- 
gosságú cupula tetején. A’ nagy épület eggyik 
szögeletétől a’ másikig nem volt egyéb mint 
eggyetlen eggy tűz tetem. Két ezer hordó sört 
vontak fel a’ pintzéből a’ fetskendezők tőltö- 
getésére ’s még is tsak 11 óra tájban zaboláz
hatták meg a’ gyulladást inelly 6 \  órakor adta 
ki magát. ,,A’ tűzre vigyázzatok,

Hogy károkat ne váltjátok.a
K  ií l ö n  b f é l é  k.

Midőn olvasná eggy Német Országi Pro
fessor az újságokban , hogy bizonyos angoly
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menyasszony 6 millió forintot visz mátkájá
hoz, így kiálta fel: Valóban Claureni román 
az az Anglia.

Durango hegy barlangjaiban igen kitsiny 
vad kutyák találtatnak; patkány nagyságúak, 
’s ezeknek a’ legveszedelmesebb ellenségeik. 
Angliába most bővséggel hordják ’s a’ há
zakban matskák helyett kezdik használni.

Jamaikában Watson Taylor birt legtöbb 
rabszolgákkal, rendesen 2542 sklávjai voltak, 
holott öszveséggel a’ gj'armatban birtokos 
Pairek tsak 3314 rabszolgáknak voltak tulaj- 
donossi. Esztendőnként fél mil. font sterling jö
vedelmet húzott Taylor; most már bankerott.

Hartfordban (éjszak Amerika) olly mi- 
kroskopiumot találtak fel, melly 3 miliószorta 
ha pedig igen tiszta idő van 4 miliószorta na
gyobbaknak mulatja a’ tárgyakat. Ezen mi- 
kroskopiumon eggy közönséges méhnek a’ fu- 
lánkja 14 lábnyi hosszúságúnak látszik, és 
több száz 6—8 lábnyi kígyókat lehet észre 
venni két tsepp etzetben.

Perier 59 észt. korában halt meg. 1819 
óta szünet nélkül követ volt az Alsó házban. 
Azon váltóház, mellynek ő volt feje, eggy 
volt a’ frantzia országbeli leggazdagabbak kö
zül. Két fijának olly vagyont hagya, melly
nek esztendei jövedelme ^ milió forintra me- 

• gven ezüst pénzben.
Weithe János edinburgi fog orvos olly 

mesterséges kezet talált fel, mellyel éppen 
úgy lehet használni, mint a’ természetest. Kést, 
villát lehet vele fogni, a’ könyvet tartani, 
pennát keszítni; eggy szóval ezen tagnak el-
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veszttét egésszen kipótolja az említett talál
mány.

Az Oroszok e’képpen készítik a’ portói 
bort: öszve kevernek 6 ittze gyümöltsbort, 
2 ittze frantzia pálinkát és eggy drachma plán
ta gyantát ;ezen eggyvelget bizonyos edényben 
jól be dugva tartják.

A’ párisi „Bulletin de la societe geogra- 
phique“ bizonyos angoly által készített szá
molást foglal magában , melly szerént Ame
rikának még 4 századok lefolyta előtt három 
ezer milió lakosai lesznek. Természeti müvei 
elegendők leéndenek a’ temérdek élők tartásá
ra, a’ kik beszél Jeni tsak angoly és spanyol ny el
veken fognak.

Dr. Briókley híres angoly tsillagvisgáló 
számos észrevételei után megmutatta, hogy 
nem megmérhetetlen távolyságra vágynak mi 
tőlünk az e’dig még tudva nem volt messzisé- 
gü tsillagok. Ezen jeles férjfiúnak számolása 
szerént a’ lant tsillagzatban lévő Wega ne
vű első nagyságú tsillag 20 bilio 159,665 
miliő mértfölduyire van e’ mi lakhelyünktől. 
A’ boldogult Herschel és Brinkley püspök 
észrevételeik után világos, hogy a’ Wéga át
mérője három ezerszerle nagyobb mint a’ napé, 
és a mi nap systemánkból 2 bilió 659 milió 
mfdet foglal el.

Cuvier agyvelője , felbontzoltatásakor 
igen nagynak találtatott.

R e j t e t t s z ó .
Két tagból álló szó , éles kézbeli ; fordítsd 

Vissza fejét, gyermek kedveli játszva vele. 
Jegyze t: A’ 4ö-dik számbeli bejtettszö: Bíró.
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A ’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 47. Szám. Jun. 13-kán.

Örvendező versek *
m ellyeh e t M éltóságos K apos M ére i M É R E Y  
S Á N D O R  Ú r , a* M éltóságos K ir á ly i  T á b la  
E lö lü lő je , is. A ra n y k u ltso s , T e tte s  Som ogy  
V á rm e g y e  F o Ispán ja  O N a g y sá g a  irá n t v is e l
te tő  legm élyebb  a lá za to s  t is z te le te  k in y ila tk o z 
ta tá s á r a  k é s z íte tt  if ja b b  H a lá sz  Im re  , Tek. N s  
F e s t V írm e g y e  E skü d t j e , m időn  O M éltósága  a z  
e m líte tt  T . N ,  V árm egyében  F o Ispán yi s z é 

k é t iinnepiesen e lfo g la ln á .

Mint a’ sír porait fedező bús kupresz , aléltan,
Széljel szórva haját busonga az árva Igazság 
Szent árnyéka kihalt édes fia néma halálán ,
"’S i g r a y  át siratá , hogy az ő jó lelke Somogynak 
Nem lehet—a’ mint volt többé feje , gyámola, dísze. 
„Hajh ne zokogj! ne zokogj—szóll eggy hang—hát Fejedelme 
Nints Magyar Országnak? Nintsen ki ügyedre tekintsen? 
’S e’ megye nagy lelkű fiait hát kell szomorítnod ? 
Kikbe S z i g e t  most is méltó gyásszába öröklik;
Z r i n y  eleste miatt, ki miként Leonid betses éltét 
Adta hazájáért , kiomolt vérébe borulván.
Elmene ő az igaz! nyugodjon hamva! — de él még 
El a’ drága Király! él fő Atlása Hazánknak,
A’ ki nemes honnunk , ’s vérrel szerzett javainkat 
’S véle szabadságunk bőltsen fentartja magától, 
ő  könyörül rajtad bizonyossan árva Igazság !
Ó könyörül! — de hiszen mit titkolom ? Ő könyörült már
E lső  F éleszten dő . 47



Jajjaidonn , téged szerető {szírével, ama* nagy 
MÉREYt adva neked mint Thrónusa kedvesit, a’ kit 
Ott Buda Pest nézd tsak mint idvezel: „ É l j e  ni “ által. 
Ót neked adta ditsó Átlásunk , ’s árva Megj’édnek;
Hogy legyen ott te veled Fő Ispán, hol hamuhodnak 
A’ hős Zríny kifolyt vér tsepjei drága hazánkért.
Melly kegyes áldását repülők hirdetni Somogybán“ 
így  pzólt a’ lebegő H í r ,  hangja betölti egésszen 
Hunnia messzi terűit Országát édes örömmel.—
Élj hát MÉREY! Nagy Magyaroknak Nagy Maradéka 
Árpád népének méltó díszére sokáig;
Benned szép lélek díszlett már gyenge korodban 
A’ kit az érdemek illy fő méltóságra emeltek.
Tartsa meg a’ Magyarok véd Istene drága Hazánkat! 
Tartsa Királyunkat, ki alatt így fénylik az erkölts ,
’S Téged MÉREY, a’Törvényben Képviselőjét,
Hogy betses élteddel légy dísze, reményje Somogynak !!

3 7 0

Perier Kázmér.
Perier Kázmér 1777-dik esztendei Octo

ber hónapjának 12-dikén Grenoblében szü
letett. Az atyja, Perier Claude, kereskedő lé
vén , jól birta magát; a’ többi között Gre
noble szomszédságában lévő Yezille vár is az 
övé volt, — a’ hol gyülekeztek eggybe a 
Daufinéhez tartozó Karok és Rendek 1789-dik 
esztendőben. Perier Kázmér a’ lyoni colle- 
giumban, melly az ott lévő oratóriumnál 
volt, neveltetett fel, a’ hol is a’ tudomá
nyokban jelesen megkiilömböztette magát. 
Még fiatal korában katona lett, ’s ott szint
úgy kiteltszett ügyes maga viselete. Az 1799- 
diki és 1800-diki táborozásban jelen volt, és 
éppen a’ Geniekar G-en era 1 stábján ál tiszté lett,



a’ mikor az atyja megholt. Perier atyját tisz
telte , a’ ki polgár társainál nagy tiszteletben 
lévén, a’ legtisztességesebb emlékezetet hagy
ta maga után. Utolsó rendelésében inkább 
térés, mint parantsolatképpen fiának előter
jesztette, hogy a’ katonai j szolgálatból lépne 
t i  , és a7 kereskedésre adná magát. Perier noha 
buzgóan katonáskodott, és minden kinézése 
a* lett légyen is; hogy a7 ditsőség pályáján 
magasb léptsőre emeltethessék;—-atyja utol
só kívánságának mindazonáltal eleget tenni, 
jobbnak tartván , a7 katona szolgálatból elbo- 
tsáttatását vette, és testvérével Scipio Perier- 
rel 1802 dik esztendőben Párisban eggy váltó 
liázat állított, melly is ezen két testvérek 
okosságok , és belátások által nevezetessé lett; 
— nem különbben a7 szorgalom fontos sike
rét jól ösmérvén , eggyszer’smind fábrikai ke
reskedést űztek. Kristály köszörülőket, pamut 
fonóműveket, és tzúkorfőző helyeket állítot
tak. Perier Scipio Chaillotban általvette az 
öntőműhelyeket, mellyeket olly irányosan 
intézett, hogy azok egész Frantzia Országban 
a7 legjobbak lettenek, és a7 legpéldásabb moz
góműveket (machina) eszközlenek minden in
dustrial ágakra nézve. Perier 1825-dik észtén- 
dobén Passyban a7 régenten volt k'lastrom- 
épiiletjében eggy nagy malom intézetet állí
tott fel, a7 hol nevezetes számú malmok gőz 
által hajtatnak. Ez az ő igyekezete eggy olly 
nagy városra, mintPáris, fontos következésű 
volt, a7 hol a7 lisztnek gyakran felette nagy 
ára szokott lenni, a7 midőn a’ malmokban a’ 
víz fogyatkozása , vagy a7 szél nyugvása állal
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keveset, vagy a’ szükséghez képpest éppen 
semmit sem őrölhetnek. Periernek a’ keres
kedési, és industriai tárgyakban bemutatott 
practicai tapasztalásán , és járatosságán kívül 
a’ finantziai tudományokban is alapos ösmé- 
retei voltak. 18]6-dik esztendőben a’ status 
hitelét tárgyazó fontos kérdés vitatás alá ke
rülvén, Perier az idegen tartományokra nézve 
állapított status adósság rendszere ellen eggy 
hasznos értekezést írt. Ez az iromány nagy 
figyelmet gerjesztvén, többször nyomtatta
tott ki. Perier közönségesen dítsértetett, és 
mihelyest a’ megkívántató élet idejét elérte 
volna, azonnal a’ kamarának tagja lett. 1817- 
dik esztendőben a’ Seine nevű Departamentum- 
nak választó collegiuma által a’nak deputa- 
tusának neveztetett, és az ólta a’ követek házá
nak mindég tagja volt. A’ finantziai kérdések’ 
elhatározásában hathatós szavazatja volt; és 
bátor vitatásai igen kimerítőleg voltak intéz
v e , és ő minden tsekélységct különösen meg
rostált: de velős, és virágos ékes szóllásaál
tal ezer magában száraz tárgynak olly ked
vességet tudott szerezni, hogy még a’ járat
lant is lebilintseívén , figyelmét e re a’ tárgyra 
fordította; melly tárgy egyébbaránt tsak ér
telmes, és a’ban tapasztalt férfiaktól szokott 
gondolóra vétetni.

Az újólag állított kormányozás Frantzia 
Országban tsak hamar általlátván a’ Júliusi 
zenebona után, hogy tsak Perier az az eggyet- 
len eggy férfiú — a’ ki fedhetetlen charaktere, 
szelíd maga alkalmaztatása, sok esztendei po- 
pularitása, személyes bátorsága, úgy szinte
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jó lelki ismérele által képes lészen az anar
chiának előnyomulását hathatósan megakadá
lyoztatni , ötét 1831-dik esztendei Martius 
hónapjának 13-dikán a’ ministeriumi tanáts 
elölülőjének nevezte ki. Mit? és mennyit 
munkálkodott itten , — közönségesen tudva 
van , — mit ? és mennyit szenvedett pedig, ha
lála megmutatja; — akaratjának sikereltetését 
t. i. a’ sok gántsok; és visszálkodások gátol
ván , — e’ lett ama’ lelki fájdalomnak kútfeje, 
a* melly a’ lelkes, és indulatos férfit, mint 
a’ belső tűz , megemésztette. Neveltetése, gon
dolkodása módja, és kimivelődése; továbbá 
politikájának szemlélődő alapja a’ Revolutio 
oldalára helyheztette őtet; — fel világosodott 
esze, — ezen tanítások következéseit általhat- 
ván ; a’ valódi szükség, és az a’ meggyőződés, 
hogy a’ rend , és nyugodalom a’ kereskedésre, 
és industriára olly elkerülhetetlenül megkí
vántaid , mint a’ világosság, és napfény a’ plán
tákra nézve, — végre állandó, és tartós Cha
raktere, melly a’ Demagogusok és a’ nép 
kegyetlenségét nem tűrhette, a’ szoros érte
lemben vett monarchiái, sőt despotiai útra , 
és erőszakra ragadta őtet olly a’nyira, hogy 
ez a’ nagy tiszteletre méltó halhatatlan férfiú 
a’ békesség háborgatóitól Polignac, Franchet, 
és Mauguitn nevekkel tzímeztetett. De a’ részre

, nem hajló história , méltán siratván ezen fér
fiút, a’ ki az igasságért hartzolni a’ legmél
tóbb volt, és lett volna, — a’ história , mon
dom— el nem fogja tagadni ezen férfiútól azt 
a’ bizonyság tételét, hogy ő , hibás hasison 
ugyan, és majd egészen eltévesztett irány-
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ban , a’ jót, és igazat mindazáltal mindenkor 
őszintén akarta eszközleni; de fogja to
vább a’ história méljen sajnálni, hogy a’ szün
telen tartottellentállási vitatások közt kellett 
szép lelki erejének elenyészni.

A’nyi bizonyos: hogy ha a’nézőben ger
jesztett tisztelet megadás, és részvétel a’ tra- 
gicus character előadásának szükséges kö
vetkezése; a kor Perier Kázmér, mint a’ Jú
liusi revolutio drámájának legméltóbb, ’s 
’s eggyetlen hőssé tűnt el a’ világ színpiar- 
tzáról. (F. A.)

K ü l ö n b f é l é  k.
Eggy berlini híres orvos olasz országból 

magával olly butellia vizet hozott, mellynek 
ereje a’ halálos sebesítéseknél is megállítja- 
a’ vért; és így ezután a’ vérzés veszedelmé
ről szó nem lehet, mivel ezen víz, ha a’ verő 
ér széljel zúzatnék is , hathatósságát mutatja. 
Melly nagy dolgokat viszen végbe a’ víz!

Bizonyos angoly utas, a’ ki az eggyesűlt 
éjszak amerikai státusokról munkát adott ki, 
azt állítja, hogy ott már ezerre szaporodtak, 
a’ mértékletességi társaságok, és minteggy 
2 millió tagjai vágynak. Olly befolyásaik vágy
nak már e’dig is ezeknek, hogy miattok ezer 
pálinkafőző-helyeket és három ezer kortsmá- 
kat kellett bezárni.

Az ember a’ szerentsétlenségben mutatja' 
leginkább ki erejét, a’ szerentsében pedig, 
gyengeségét. Dr Bürrow azt mondja, hogy 
ritkábban vezeti a’ kereskedőt az esztelenség. 
megbukásra, mint a’ nagy váratlan nyereség,-
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Tsak kevesen tudhatják az Antili szigetek 
nevének eredetét. Columbus nem is sejdílelte, 
hogy új földrészt fog feltalálni, tsak kelet 
Indiába vezető más utat igyekezett ő Keresni, 
a’ mellyre nézve mindég nyugotra tartott. 
Midőn Haytit és más szigeteket felfedezett, 
ollyanoknak tartotta azokat, mellyek a’ tulaj
donképpen való India előtt — ante illám — 
(Indiám) fekiisznek. Az indus tenger felől 
pedig azt hitte, hogy Hayti háta megett kell 
azt keresni.

Gazdasági 3s házi jegyzeteli.
A ’ Sz. Jakab kolompérja azon tulajdon

sága által ajánlja magát jó íze m ellett, hogy 
ha Martzius végén vagy Április elején elül- 
tettetik, már Julius elején érett gyiimöltsöt 
ád. Neve tsak érése idejétől származott, melly- 
ben azt, hogy jó íze el ne enyésszék, a’ főidből 
fel kell szedni. Az illy korán érő kolompér 
e’képpen termesztethetik kétszer eggy eszten
dőben : az elültetendő kolompér két részre 
választatik; eggyik része Április elejéig a* 
földbe dugatik; a’ másik pedig valainelly 
száraz padlazaton, hogy ki ne tsírázzon, szél
jel téríttetik. Jakab nap tájban az első termés 
kiszedetvén, helyjébe az eltett kolompér űl- 
tettetik, a’ melly October vége felé rend
szerént az első termésnél gazdagabb gyii- 
mőltsöt hoz. Az új termés e’ másodszori ül
tetésre nem tzélerányos ; a’ mennyiben í—6 
hétig is elhever a5 földben, míg ki tsírádzik.

A’ meg nemesített gyümöltsfák eggyszerű 
leghirtelenebb szaporíUatások megtörténik
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úgy, ha a’ gyiimöltsfa hajtása kolompárba 
szuratván, azzal eggyütt elűltettctik, hogy a’ 
főidből az ágnak tsak tsekély része lásson ki. 
A’ kolompár a’ hajtásnak elegendő és alkal
matos nedveket nyújtván, azt a’ meggyökere- 
zésre és nevekedésre készteti.

A’ narantsnak és más námelly gyiimöl- 
tsöknek magvaiban kéksavany foglaltatik, 
ez pedig az életnek veszedelmes emésztő mér
ge. Minthogy éppen olly hónapok folynak 
és jönnek, mellyekben a’ gyümölls étel min
den rendüeknél közönséges; nem lészen ha
szon nélkül való eggy példát fel hozni óvás 
végett a’narants mag veszedelmes volta tekin
tetéből : eggy olasz leány nem régen több 
naranttsal számos narants magot is, a’ mint 
írják 40-et—megevett. Nyalakodása után eggy 
óra múlva már rosszúl érzé magát; 15 óra 
alatt pedig rángatódzások és nagy fájdalmak 
között életét veszté.

Hogy az öntött vas edényekben, míg 
újak, meg ne bámuljon az étel; meg kell azt 
vízzel tölteni, ’s nagyságához képest ’sírt is 
kell a’ vízhez adni, majd a’ vas edényt mind 
a’dig a’ tűzön tartani , míg a’ víz egésszen el
párolog, és tsak a’ zsír marad hátra. (Landw. Z.)

R e j t e t t s z ó .

Epen fő helyet adsz; fő nélkül aljba taszíttasz. 
Jeg y ze t: A’ 46-dik számbeli Rejtettszó: Balta. 
I g a z í t tá s :  A’ közelebbi Haszn. Múl. első 

lapján ama sz e re lm e se n  helyett olv. 
„árva szerelmese.“



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 48. Szám. Jun. 16-kán.

Az írói életnek eggy neme Parisban.
Látjátok e’ kis fa házat, melly evezők

kel ingattatik elé tova, ’s tulajdonosát könnyen 
olly állapotba helyhezteti hogy reggel a’ 
chaussée d’ antinban lakjon, és a’ marais-n 
háljon, ma az ötödik, holnap a’ tizedik kerü
letnek tagja legyen, a’ mi igen könnyű, kivált 
ha valaki a’ nemzeti őrnél lenni nem akar. 
Az ingó házban lakik a’ varrónék Sevignéje, 
a’ szakátsnék Cicerója , szóval eggy új Peilerin.

Plumé Úr (igy neveztetik nyilvános írónk) 
szerelmes levélből reggelezik, kérelem levél
ből ebédel, rendez-vousból vatsorál. Eggy 
újjontz levélkéje szüléihez fizeti meg fekete 
kávéját,’s eggy elhagyatott szerelmesnek szem
rehányásai a’ hivtelen árulóhoz pohárka ra- 
taffiáját.

Plumé Urnák nagy híre van; verseket 
ugyan hevenyében tsinálni nem tud, de a’nál 
erősebb a’ prózában. Egész sor emberek álla
nak ott, a’ kik hozzá akarnak menni, — há
zában fájdalom tsak két személy tér e l , de 
ez őtet éppen nem gátolja szüntelen kiáltani: 
uraim! asszonyaim! tessék belépni és leülni.

Most eggy szemérmes leányka lép be, 
és titkolódzó artzulattal ’s tsak súgva szóll 
a’ vándor íróhoz: szaporán, uram! eggy 
Első Félesztendő. 48



tzúkor édes levélkét, -— mondja meg neki i 
hogy ma estvéli nyóltz ófakor a’ Fontaine 
des Innocenshoz megyek. Jól van, értem,— 
visszonozza az író , — kedves gyermek , ma
ga Valami érzéssel tellyest, gyengédet akar , 
úgy é? — Igen ám, minél gyengédebb a’nál 
jobb, forgassa a’mint akarja , tsak hogy ugyan 
tsak szívére hasson ! — Nagyon helyes i de mi 
árrút akar? Oh én nem vagyok szűk markú, 
ha a’ levélke jól üt ki, tíz sous-t (I sous 1 % 
kr.) adok» Tíz sous —- no e*nyi árért tisztessé
ges érzékeny lehet» Nevét alá tudja é írni?—* 
Nem!

Mosolyogva néz írónk a’ leányra, *s fogai 
közt dörmögi: ez semmit sem tanult, szép* 
szép! az illy embereket szeretem, illyennél 
eggy hozzám hasonlónak még tsak akad mun
kája , de ha mindenütt oskolákat állíttanak fel, 
hova lessz a* világ?

Megírta Plumé a levelet, felolvasta előtte 
a’ ki igen megelégedett Vele, öszve hajtogatja, 
és kérdezi, mitsoda adresset írjon reá, a’ ki- 
tsiny pirulva visszonozza; tsak ezt, ez elég 
„Károly Urnák!“ Hogy? Elég Károlynak 
hívják? Menjen, kötődik velem — „Károly 
Urnák“ ezt írja reá,—* majd megkapjaő azt, 
tudja ő hová szoktam én leveleimet hordánk 
A’ leány megfizet, elveszi levélkéjét, és sietve 
elszalad. Oh melly gyors az ember, midőn a* 
szerentsét megfogni reményli!

Utánna eggy ifjú paraszt lép be, a* ki 
még tsak két hónap óta tartózkodik Párisban, 
a hol eggy Operatántzosnénál mint lokaj állott 
szolgálatba. Megszóllítja: kedves úr! írjon
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eggy levelet anyámnak, és mondja meg neki, 
hogy ingekre és harisnyákra van szükségem, 
és az apám küldjön valami kis pénzt az ő tudta 
nélkül, és a’ nagy nénit igen köszöntőm > és 
hogy a* ’sehkendőim is már rongyollanak.— 
El ne felejtse megkérdezni, mit tsinál a’ kis 
Fanchon, és a’ tzipők is nagyon kellenek, 
mellyeket otthon felejtettem, és ha elmúlt é 
már az anyám asszony köhögése, és hány 
kölyke van az azúrnak, szépen foglalja ezt 
fiekem mind össze, itt van 15 sous.“

Plumé Úr elveszi a’ pénzt, ’s a’ból a* 
mit hallott, eggy mismást tsinál, de míg ír 
mindég jut valami eszébe e természet jó fijá- 
nak. „Ah még eggy derékra való is kell ne
kem , és mondja meg az anyámnak, hogy eggy 
igen jó háznál vagyok, de havi pénzemet még 
e'dig kinem kaptam, hanem hogy az asszo
nyom a’ ki igen szép személy, nagyon barát
ságosan bán velem, és hogy az. apámat igen 
köszönti.“

A’ fiú megkapja levelét, és viszi a’pos
tára. Utánna eggy szakátsné lép be borzasztó 
tekintettel, eggy még tsak félig koppasztott 
kappant tartva kezében, és—r 30 soust vet
vén az író asztalra-rr. haragban fuldokló han
gon mondja : „Szaporán uram ! szaporán a’nak 
a’ hívtelennek eggynehány sort fekete tintá
jából. Az átkozottat tegnap a’ szőke Justinával 
láttam karöltve menni. Mondja meg neki, hogy 
köztünk mindennek vége, egészen yége van; 
menjen ;Ő tője vigyen romlott gyomrának erő
sítő levest. Válassza a’ legerősebb szavakat, 
zúdíttson reá mindent a’ mi gorombát tud,
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hadd lássa a’ nyomorult, hogy eggy hozzám 
hasonló személy büntetlen meg nem sértődik.“

Imé, mondja Plumé, kit a’ 30 sous fel* 
lelkesítvén eggy vonattal két sort írt tele, itt 
van a’ levele, ezt ő nem fogja az ablakba 
tenni, véres könnyeket fog e’ felett sírni, a’ról 
bizonyossá teszem. — Szép, felséges! kiált a’ 
megsértett konyha asszony , elveszi a’ levelet, 
’s a’ félig koppasztolt kakast ott felejti, mel- 
lyet az író tüstént asztalfiókjába lök.

A’ dühös szerelmes elment, és Plumé úr 
betsukja házát, hogy reggelire menjen. „Jói 
megy biz ez,“ mondja magában, kezeit mo- 
solygva dörgöli, „az embereknek mindég lesz* 
nek sérelmeik, és így nekünk is mindég lessz 
valamit írnunk, tsak az átkozott oskolák ne 
volnának!“

Statist thai jegyzetek,
Londonnak hossza 6 szélessége 4 ^ fran- 

tzia mértföld. Yan benne 424 Sz: eggyház 
és kápolna, 1650 oskola és 1100 más nevelő 
intézet, 763 könyváros, 352 könyvkötő, 450 
könyvnyomtató, 360 olvasó szoba , 140 folyó 
írás, 2100 sütő, 1800 mészáros, 4300 korts- 
ma, 200 serfőző ház, 15 köz ferdő, 580 pa
tika 300 orvos, 1180 seborvos, 79 chemiai 
productumok fabrikája; — 42 tsizma kenőts 
fabrika, 2800 tsizmadia, 3900 szabó, 12 lo
vaglóhely, 390 kalapos, 490gyöngyáros, 600 
móditár, 131 jegyző , 1150 ügyvéd, 3480al
kudozó, 4500 lemásoló, 1560 kereskedő, 
1600 tsereberélő;—60 pénzváltó, 125 mecha- 
nicus ,187 műszer, — és 24 fortepiano készítő,



170 késműves , 20 betűöntőműhely , 59 tímár, 
200 szűts, 320 átsmester, 200 építőmester, 
190 hajóépítő, 102 kötélgyártó, 30 vasmats- 
ka műves, 64 vitorla fabrika, 10 hajószurok, 
fabrika, 70 hajói szivattyú fabrika, 20 fát 
görbítő fabrika , 20 sróf fabrika , 520 biztos,
25 tő fabrika, 13 mustár (vagy reptze) fab
rika, 340 festőház, 410 rézmetsző intézet és 
m. t. 62 szappan főzőház, 115 dohány fab
rika , 120 machina fabrika, 260 tzín fabrika,
26 ón fabrika, 13 mezei gazdasági eszközöket 
javító fabrika, 380 értz fabrika, 460 vas 
drótvonó műhely, 10 választó víz fabrika,
24 Indigo fabrika, 88 fejér ón fabrika , 6 ter
pentin olaj főző ház ; 298 selyem szövő mű
hely , 80 szőnyeg fabrika , 38 krepp fabrika ,
25 musselin fabrika, 39 gyapot fabrika (a’ 
szövőhelyeket ide nem értve) 441 bodnár, 
64 esztergályos, 822 szekér a’ portékák Lon
donban ide ’s tova és 1940 a’ városból való 
kivitelekre, 150 játszóház, 2000 élelmesített 
leány és asszony, 25,000 világ leány, 12 po- 
litzai törvényszék, 51 törvény szála, 13 fog
ház, 49 adósak fogháza, 13 szinjátszó-hely, 
93 vallásos vagy tudományos, és 78 jóltévő 
intézet, 62 kórház, és 63 tsipke szövőhely.

Hivatalos közlések szerént Orosz ország 
nepessege 42,700,000, a’ finnlandi Nagy her- 
tzegségé 1,250,000, a’ Lengyel Királyságé
4,050,000 öszvesen 49,000,000.

Georgia, Imiretia, Mingrelia, Tauria, 
Armenia, szóval a’ Kaukastól détfelé és a’ 
Terek torkolatjánál fekvő földek népessége,
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mellyel meghatározottan még nem lehetett 
össze számítni, 1,200,000 lélekre tétetik.

A’ katonaság 747,537 főből á ll, ’s a’ 
Kozákok, Kalmükök, kóborló Baskírok és 
Samojedok is számszerént 6,000 ide foglaltat
nak.— Siberia kóborló lakosainak száma , kik 
prémadót fizetnek 400,000-re megyen. A’ pap
ság közt van 6638 Mahomedanus Mollah, 
és 150 Tatár Láma.

Pétervárnak 1831*ben a’ férfi nemből 
316,211, az asszony nemből pedig 132,010 
mindössze 448,221 lakosa volt, Ezek közt 
1924 pap, 42,904 nemes, 45,929 katona, 16,800 
kereskedő, (3143 külföldi) 44,393 polgár, 
11,796 kézmíves, 98,098 szolga a’ nemesek 
házokban ’s a’ t, és 13,035 idegen.

Ä  Tréfáról
Magyar közmondás ez: „Jó a’ t r é f a ,  

de  nem m i n d e n k o r  hasznos“ igaz is ez; 
mert gyakran a’ tréfákból nagy veszedelmek , 
sőt Országok pusztíttási is származnak. Tudva 
vagyon sokaknál, mi történt OlaszOrszágban 
Patavium várossában két nagy famíliából való 
atyafival; a’ kik vatsora után már éjtszakának 
idején kimenvén az útszára sokféle dolgokról 
beszélgettek eggymással; az ég tiszta és tsil- 
lagos vala , feltekintvén azért az eggyik , és 
látván a’ számlálhatatlan sok tsillagot monda 
tréfából, és nevetve: „Oh melly boldog vol* 
nék, ha a’nyi ökröm volna , a’ mennyi tsilla
got iátok az égen,“ —- a’ másik hasonlókép
pen tréfából mondá: „Én pedig azt szeretném 
ha olly nagy és széles rétem volna, mint az



egész ég,“ — és fordulván az öttséhez kér- 
dezé: Hol legeltetnéd a’kor te ötsém a’ te 
ökreidet? felelvén amaz, a’ te réteden. Hát 
ha én nem engedném? Akaratod ellen is rá 
hajtanám. Mit? úgymond a’bátyja, akaratom, 
ellen mernéd azt tselekedni ? Merném felele 
sl másik. így kotzódván , és szóról szóra men- 
vén, mind a’ kettő nagy haragra gerjede, 
és nem akarván eggyik a’ másiknak engedni, 
a’nyira megdühösűlének, hogy kirántván a’ 
tőröket azt eggyszer’smind eggymásba üték, 
és mind a’ ketten halva lerogyának a’ földre.

Hogy Országok romlása is követi néha a' 
tréfát, a’ra is van példánk. Guilielm angoly 
Királynak igen nagy potrohája vala, ez midőn 
eggykor megbetegedett, és betegségében való 
sínlodését Filep nevű Frantzia Király meghal
lotta: mondá ez tréfából: „Hadd feküdjék a’ 
terhes; mert a’ mint hasáról kitetszik, közel 
vagyon már a’ gyermek szüléshez.“ Ezt a* 
tréfát midőn fülébe vitték Guilielmnek, a’nyi- 
ra megharagudott, hogy boszonkodva mon
daná: „Bízom az Istenben, hogy nem sokára 
felkelek gyermek ágyamból, és meglátogatom 
Frantzia Országot.“ — Mihelyest meggyó
gyult, roppant táborral ütött oda bé véletle
nül , ’s azt tűzzel vassal pusztította. K. A.

K ü l ö n b j é é  l é k .
Nem régen Angliában eggy kis szegény 

kunyhó rontatott le , mellyben bizonyos vén 
beteg asszony sok ideig egyedül lakozott. 
Midőn a’ munkások az ágyat helyéről elvet
ték , eggyszerre tsak reájok rohan a’ sok vad
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méh. Szoros visgálat után két raj fészket ta
láltak o t t , ’s télben ezek elegendő mézzel va- 
lának megrakva. Eszünkbe jut itt Shakespear- 
nak azon mondása: hogy sok dolgok vágynak 
ollyanok az égen és földön, a’ mellyekről mi 
nem is álmodunk.

A’ téli Pál napot (Januarius25-dikét) kü
lönös idő prófétának szokták tartani ama 
deák versek szerént:

Clara dies Pauli, bona tempóra denotat anni; 
Si fuerint venti, designat praelia genti.
Si fuerint nebulae,pereunt animalia quaeque, 
Si nix, si pluvia, designat tempóra cara.

Rennie, angoly természetvisgáló, a’ se
lyem ruhákat ajánlja különösen a’ rossz kedv 
és szomorúság ellen j mert úgymond ez a’ 
testbeli electricitas nem létéből származik; 
ezen fogyatkozást pedig a’ selyem, mint nem 
conductor, meggátolja?.

Eggy kantoni újság írja, hogy Setschuen 
chinai tartományban 33 rossz prókátorok fo
gattak el és büntettettek meg keményen, mi
vel a’ lakosokat holmi haszontalan perelkedé- 
sekre ingerlették.

fM e s e.
Találd ki a’ nevem: vagyok ollyan szolga,
A’ kinek naponként ritkán vagyon dolga;

De bezzeg nap után szolgálok fenn álva, 
Mivel nem alhatom, elveszek szolgálva.

K i s s  Antal Kaali Segéd. 
Jegyzet :  A’ 47-dik számbeli Rejtettszó: Kalap.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1 8 3 2 . 4 9 . Szám. Jun. 20-kán.

Méltóságos Vajai Báró V ay M i Tilos 
Ur O Nagyságához * a’ Császár i  's K i
rályi Apostoli Felség Kamarássákoz , a' 
Méltóságos Királyi Törvényes Tábla Bá
rójához 3 T. N. Borsod Vármegye Fó 
Ispányi Helytartójához ; midón a3 Mélt. 
K ir. Törvényes Tábla Bárójának ki ne

veztetnék.

Ditső Őseidnek érdemes Magzattya
Nemes Lelkű YAY ! íme Hazánk’ Attya 

Jutalmazza méltán, a’ miket érdemmel 
Tündöklő polgári virtusod érdemel:

A5 Királyi Törvényszékhez kinevezvén 
Tégedet Bárónak, tsak érdemid nézvén. 

Boldog az a’ Nemzet! kinek Fejedelme 
A’ jutalmat fénylő és ki tetsző Elme 

’S virtusokhoz szabva , Népeinek javát 
Eszközli ’s tiszteli a’ Törvénynek szavát. 

Elhunyt Nagy Magyarok VAYak! nézzétek 
Ditső Unokátok mint siet felétek!

A váratlan öröm könnyeitől nedves
Szemekkel nézzétek MIKLÓSt! a’ti kedves 

Unokátokat, milly’ ékes koszorúval
Keríti Homlokát, — az Érdem Tanúval.—** *

Meg tisztelt Hazafi! számos érdemeddel 
Szerzett hivatalod tehát már kezdjed el ! 

Első Félesztendő 4 9
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Kezdjed, folytasd, végezd Tisztedet békével 

Míg e’től̂  e’nél is főbb Tisztség nem hív el.

Én a’ ki Érdemid’ e’ tsekély versekkel 
Idvezlettem, égek tiszta érzésekkel.

C s i s z á r  Im re, 
Keresztúti Ref. Prédikátor.

Tudományos dolgod.
„Bimbók. Irta Szalay László. Buda

pesten 1832.“
E’ munkának első könyve még 1831 ben 

megjelent; most a’második könyvvel bővítVe 
újólag lát világot. Ajánlva vagyon vásáros 
Naményi Báró Eötvös JózsefUrnak.—Az ifjúi 
kor ezen zsengéje czímjének meg felel; a’ kez
dettől, az igyekezettől dítséretünket meg nem 
vonhatjuk. A’ miilyen szíves óhajtásunk, éppen 
ollyan reménységünk az, hogy a’ bimbókat 
idővel jó illatú virágok végre pedig hasznos 
és ízes gyümöltsök is követik a’ hazai lilera- 
tura mezején. A’ tsínos boríték , a’ tiszla ’s 
hibátlan nyomtatás, szóval már külseje a’ köny- 
vetskének minden kezdet kedvellőt űg^an , ki
vált pedig hazánk leányait méltán magához 
édesget.

Szép művek.
Hát Magyar Dal, Magyar Énekek; és Három 

Magyar Daílok, klavir kísérettel mint Spech 
János 30-ik 31-ik és 32*ik munkáji jelentek meg 
már régebben, és találtathatok Miller G. mű
vészi kereskedőnél Pesten a’ Nagy Híd útszá- 
ban, a’ Theatrummal által ellenben. Az el
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sőnek ára 48 %y. ; a’ másodiknak 1 for. ; a’ 
3*diknak 24 xr. pengő pénzben.

Tartalmoke' következő: 1.) A’külföldön 
nyomorogva; Ott a’ hol én nevelkedtem; — 
Kapok jönnek, napok mennek; Kern nyom
hatván el tíizemnek , (Kisfaludból.) — A jö
vendőbeli szerető, (Kis Jánostól); Himfy Bol
dog szerelméből. 2.) A’ kesergő Magyar (Cso
konaitól); Felfogadtam száz meg százszor; 
Bó dog valék nyugalmamban ; Szüntesd óh sors 
haragod it (íiimfy); Paraszt dal (Csqkqnay), 
Erdőn mezőn zúgva dúl fúl (Himfy.) 3.) E’nyi 
tüzes gerjedelem (Himfy); A’páratlan keser- 
ye; A’ béke (Kiss Jánostól.)

Delambre.
Delambre született 1749. Amiensben. 

Először nyelvek tanulására adta magát, több
nyire minden élő nyelveket értett. Az astro- 
nomiához tsak 36 esztendős korában kezdett. 
Minekutánna Lalande munkájit jegj^zésekkel 
gazdagította, e’nek barátja lett, ’s büszkél
kedve tartá ez Delambret legjobb munkájá
nak. Alig fedezé fel Uranust Herschel, sza
kadatlan figyelemmel követte a’nak futását 
Delambre. Ámbár ezen bujdosó tsillag 8 észt. 
alatt tsak kevés részét futotta meg a’ 80 esz
tendőnél hosszabb pályának, mindé’ mellett 
már 1790 táján elkészítette Delambre Uranus 
táblájit, mellyeket számlálásaikban még mo&i 
is használnak a’ tsillagvisgálók. Ezen tsillag^ 
’s Jupiter és Saturnus futásinak tábláji, to
vábbá tudományos értekezései ’s Jupiter hold
jai pályájának kiszámolásai olly nagy bori
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’s nevet szerzettek neki, hogy köz akarattal 
bevétetett a’ nemzeti intézetbe. Mechainnel 
1792—1799-ig hasznos szolgálatokat telt az 
astronomiára nézve. 1802 Napóleontól a’ tin 
dományok főfelvígyázójává neveztetett ki, ’s 
1803 állandó titoknokká választatott a’ ma
thematical osztálytól; a’ mikor Napoleon 
eggyszer’smind az Universitás kintstárnokává 
tette. Naptáblájit 1792. tette közönségesekké; 
1806-ban pedig folytatott vi’sgálódásai kö
vetkezésében új tábláji jelentek meg. Jupi
ter holdjainak táblájit új észrevételekkel gaz
dagítva 1817-ben adta ismét ki. 1807-ben 
a’ College de Franceben Lalande helyjét fog
lalván el ; itt készítette a’ „Traité d’ astrono- 
mie theoretique et pratique“ tzímű jeles mun
káját. Megholt 1822-ben.

Gazdasági 3s házi jegyzetek.
Az olaj megtisztíttattatik és az avasodás- 

tól megmentethelik e’ következő módon : za
vard öszve az olajat ugyan a’nyi forró vízzel 
tiszta edényben, keverd fel jól, ’s két napig 
az elválás végett tsendes állapotban hagyd ; 
e’kor a’ forró víz által a’ romlásra készítő 
nyálkától meg tisztult olajat a’vízről vigyáz
va szűrd le.

Ha a’ fris lóherével, lutzernával, vagy 
más leves fűvel jól lakott, a’nál fogva fel
fúvódott marhát bizonyoson meg akarod 
gyógyítani, adjál be a’nak eggy kanálnyi 
ammoniákot eggy pohár vízben felkeverve. 
A ’felfúvódásnak jelei lassanként elenyésznek, 
és kevés idő múlva az állat előbbeni egésséges
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állapotjába visszatér ; a’ mellyet azután bizo
nyos ideig könnyen emészthető eledellel kell 
tartani. (Landw. Z.)

K  ü l ö n b f é l é h ,
Augustus Császár idejében törvényre vo

natott eggy öreg katona , a’ ki útjában látván 
a’ Császárt, kérte, hogy lenne segítségül neki. 
A’ Császár azonnal ki szóllított eggyet kö
vetői közűi, a’ ki a’ törvénybe idéztetett 
szegény öregnek pártyát fogná ; megháboro- 
dott szívvel felkiálta e kor az öreg : O Császári 
mikor te az Actiuini ütközetben veszedelem
ben forogtál, nem kerestem en magam he
lyett mást, a ki téged védjen, hanem önnön 
magam hartzoltam éretted.—Imé nézzed sebei
met. E'kor felfedezé a’seb helyeket mellyeket; 
a’ Császár éleiének megtartása közben kapott; 
elpirult e’re a’ Császár, és a’ midőn az öreget 
meg nem jutalmazta volna még, futott vé
delmére , a’ kit is vádolóinak körmei közül sze- 
rentsésen kimentett. (K. A.)

1809-dik észt. tavaszán Sandermans úr
nak Angliában Stohley-Hall nevű helységben 
eggy igen ritka szépségű ökre veszett e l; melly- 
nek nyomára minden keresés mellett sem akad
hattak: 1811. Sept. 29 dikén Sandermans úr 
tisztartója azon rendelést kapta, hogy vala- 
meily kőszén gödröt visgáltatna meg, melly- 
ben több esztendőktől fogva eggy felyiil ész
revett forrás miatt nem lehete dolgozni. A* 
tisztarló némelly embereivel a’helyszínére ki 
ment, és úgy találta , hogy majd az egész víz 
elenyészett. Folytatván visgálásokat az elve
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szett ökröt is észrevették éppen úgy helyhez- 
tetve mintha inna. Almélkodások sokkal na
gyobbra nőtt , látván, hogy az ökör egészen 
kővé változott. Sanderpaansúr több ízben pró
bálta az ökröt helyjéből elmo/.díttatni ; de olly 
töredékeny vala az , hogy a’ legtsekélyebb érin
tés is öszverogyással fenyegette.

A* kantom kerületből múlt esztendei 
Dec. 2 2 -dikéről e’ következő hír érkezeit: 
a’ múlt héten Macaoba eggy figyelemre méltó 
ember jött. Neve Gutzlaíf Károly, született 
bnrkus, és református térítő; magaviseleté 
által példát ád, mit tehet a’lelkesedés a’bátor
ságtól és önmegtagadástól támogattatva. O 
megveti az életnek gyönyörűségeit, és min
dent a’ mi foglalatosságait gátolja, elkerül, 
álhatatosan hiszi magát azoknak teljesíttésére 
elhivottnak lenni. Ezen férjfiú négy hónapi 
utazásából, az evangyeliomot China legmesz- 
szebb vidékeiben hirdetvén — Macaoba vissza 
tért, ’s az öszvegyülekezett Brittusoknak eggy 
tsudálkozásra méltó beszédet tartott angoly 
nyelven, és ha az angoly nyelvben való jára
tosságáról lehetne következtetni (soha sem 
lévén q Angliában) miilyen mértékben van 
gyakorlása a’ chinai nyelvben , a’kor bizonyo
san a’ legtökéletesebben kell neki azt tudni. 
Haljuk, hogy a’ mostani nyughatatlan idők
ben Gutzlaíf ú r , mint számfeletti tolmáts fel
vétetett az angoly ügy viselő hivatalnál, haj
landók vagyunk pedig állítani, hogy ezen 
veszedelmes időpontban ügyesebb tagot nem 
választhattak. Gutzlaíf úr figyelemre méltó 
jelentést hozott magával, t. i. hogy a’ chinai
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thronns örökössé az ópiummal való szerfe
letti élés által életét veszté, ’s ez az oka, 
hogy ezen portéka későbben el ti Itatott.

Eggy fiatal asszonyság, Laboullaye-Ma- 
rillac Grófné á’Holel-Dieu nevű ispotályban 
személyes szolgalatját ajánlotta nem régen 
Parisban az ottan lévő betegek körűi 5 és va
lóban jó sZÍvűséggél, szívreható buzgósággal, 
és a’ legnemesebb segíttség nyújtással enyhíté 
az ott sínlődőknek fájdalinokat. Fájdalom! 
az illvféle tett ritkán téteLik nyilvánossáv

Aslrakánban és Armeníában ; a’ hol igen 
űzik a’ selyem művelést, közönséges véleke- 
dés az, hogy a’ selyem hernyók a’ második 
bőrödzés után a’ sárga színt nem szenvedhe
tik; a’ honnan senki azokhoz sárga ruhában, 
vagy sárga kendővel , arany gyűrűkkel , vagy 
gyertya világgal nem közelít; mivel azon fér
gek az ő vélekedések szerént az említett szín 
miatt megsárgúlnak j megbetegűlnek, és el- 
döglenek.

Midőn a’ híres természet visgáló Cuviert 
az orvosok halála előtt való napon felgyó
gyulással bíztatták, így szóllott hozzájok: 
y,jobban érték az anatómiához, mintsem nya
valyám állását megítélni ne tudnám , hátge- 
rintzem veleje van érdekelve, 21  óráig sem 
élhetek.“

FrantZia országban a’ párisi érsek fizetése 
40 ezer,-*-a’ megyebeli érsekeké 15 ezer,— 
a’ püspököké pedig 10 ezer frankra (minteggy 
ugyan a’nyi VCz. ft) határoztatok.

Borghese Camillo Hertzeg, a’ ki 1775- 
ben született, ’s felesége Paulina a’ Napoleon
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testvére volt, a’ múlt hónap 9-dikén Floren- 
tziában, ininekutánna feleségét még 1825- 
ben elvesztette , minden maradék nélkül 
megholt.

Jackson Generális az éjszak amerikai 
eggyesült Statusok Praesidense Május 14 ikén 
töltötte be 6 6 -dik esztendejét.

Pensylvániában az idén minden Lotte- 
riák megtiItattak és eltöröltettek.

Sheehant, eggy angoly újság tulajdonos- 
sát, nem régen befogtak azért, hogy az Alsó 
Ház kiküldöttsége titkos ülésének bizonyos 
tudósítását nyilvánossá tétette.

Londonban a’ múlt hónap 30-dikán tar
tották a’ Toidek Hertzeg Wellington elölülése 
alatt Pitt születése napjának ünnepét; de a’ 
mellyen Peel úr meg nem jelent.

Ugyan azon napon hóit meg 67 észt. ko
rában a’ híres parlamenti beszélő Mackintos, 
kit a’ Burke ellen intézett „V in d ic i a  Gal- 
l i c a u nevű munka is nevezetessé tett.

Május hónap első felében Párisban szo
katlan hideg napok jártak. A’ mire eggy el
més frantzia ezt jegyzé meg: ,,be állott a’ 
tél Párisban, hogy a’ heves nyarat elközelí- 
tesse*“

H e j  t e t t s z ó .
Negyed magammal lakomat 

Dússá 's koldussá teszem;
Folyó leszek , kalapomat 

Ha fejemből leveszem.
S. P.

J e g y z e t :  A’ 48-dik számbeli Mese: Gyertya.



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1 8 3 2 . 50. Szám. J u h . 23-kán.

V e r s e z e t 3
m e lly e t N a g y s á g o s , és F o  T isz te len d ő  L on o - 
v i t s  J ó se f  á r n á l , a z  E g r i  É rsek i M egye K a -  
nonohjánah , a z  E rk ö lts i T u dom án y  , P á s z to r i  
H i v a t a l , F entebb  n e v e lé s , E g g y h á z i Ekés 
szó lá s  rendes T an ító ján ak  *s a* m időn  a ' T e
k in te tes  K ir á ly i  T áblán ak P r a e lá tu s á v á  kegyel
mesen k in e v e z te tv é n  ezen  h iv a ta lá b a  ik ta tta tn é k , 
korm án yja  a la t t i  E g g y h á z i N even dékség  öröm  

's há la  zá lo g u l buzgóan  s ze n te lt .

Méltóra hinted drága kegyelmedet 
Dütső Királyunk Hunnia bölts Feje !

A’ kit kerestél, megtaláltad ,
Érdeme felhata thrónusodhoz.

A ’ hír dítsérvén ritka tökéllyeit,
Kiirtölte már rég fénybe derült nevét. 

Már a’ Közönség Őt’ szavalta 
R ég, ’s fejedelmi szavad reme'nylte.

Reménye jó v o lt , nem hiú volt s z a v a ,— 
Elérte tzélját a’ közös érzelem —

Győzött az erkölts fényje; mert azt 
Meg koszorúzta kegyelm ed; — Ötét

Választva méltán több ezerek közű! t 
Mert Őt’ kiváná a’ Haza’ szent ügye 

A’ rangra, mellyet nyert személye 
Mennyei nagy hatalom kegyedből*

Első Félesztendó 50
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Üdvözlet honnunk Nagy Fia Lonovits 
Engedd szerényen zengeni lantomat ,

Engedd öröm közt zeng’n i , a’ mit 
Benned az É g , H aza, ’s Királyunk

B etsftl, ’s jutalmaz , tiszta erényedet.
A ’ fény setétben nem m arad,; — érdemed 

Kitűnt szemérmednek piruló
Leple a ló l , ’s ragyog a’ világban.

D erülj, Magyarnak szép ege Hunnia! 
Fejlődnek eggymást érve reményeid 

A ’ béketéredben mosolygva 
Fűz koszorút koszorús nevedre.

Nézzed tsak áldott magzatidat, miként 
Buzognak a’ j ó , szép , ’s nemesért; mi nagy 

Lelkek kerengnek látkörödben,
Csillagi a’ ^gyönyörű jelennek.

Nézzed kegyelted’ Lonovicsod’ magas 
Lelkét; tekintsed szíve’ tulajdonit 4 

Miket találhatsz fel sokakban 
Benne tsudálhatod egyesülve.

Böltset kívánsz? ü t’ Mu’sa nevelte fel. 
Erköltsöt ? Ezt szép élete , és szava 

Tanítja — ajkán méz folyamként 
Ömledez a' nagy erény szivéből.

A ’ véghetetlent véve arány je lű i,
A ’ hit’ virányán mennyig emelkedik ,

Kg hinti köztünk a’ reménynek 
Magvait a’ szeretet’ körében.

Buzgalma fénylik mindenikűnk előtt,
’S a’ rejtekekben látja az ég’ Ura,

Miként törekszik vetni talpat 
Mennybe vivő nagy arányzatunknak.



Szelíd szívének mennyei érzete ,
Mint a’ tavaszkor fejledező virág’

Illatja, felhat kellemébe 
A ’ kegyelem magas udvarának.

Nem düts, — ’s haszon vágy gőzzé ragadja ö l'
A’ nagyra, — ingert nem követ a’ nemes —

A’ nagyra termett szebb reménynek 
Szárnyin emelkedik édenébe.

Ezer veszélyek közte se tsüggedez ,
Feszülve nézvén léte’ arányira,

S’ dűljön reá bár a’ világnak 
Romja; marad szíve rendületlen.

A vagy derengjen léte’ aranyszaka ,
Nem lankad a’ révpartig erénye — de 

Mit kezde lantom’ gyönge hangja 
Pengeni ? hah mire téré húrja ?

Ki fesse méltán a’ ragyogó napot ?
Erköltsi fényed’ zengeni merjem e 

Nagy férfi ? — lantom nem hat a’n y it.
Nem hat Horátz örökült kobozza.

Látá Királyunk érdemidet D ütső!
Látá Ferentzünk, ’s fényt özönölt reád 

Hogy öntse Nagyságos Személyed 
Dísz sugárit viruló Hazánkra.

Ragyogj tehát nagy bajnoka a’ nemes
Erénynek , e’ nyílt pállya virányodon ,

Ragyogj szerettünk ! ’s rád mosolygó 
Hunnia’ szép kegyeit fogadd el.

De m i, kik érzénk égi szerelmedet,
Haladva kormán3'odnak alatta a’

Szent tzélra, buzgóan ki öntjük 
Színed előtt Örüni érzetinket.
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C u v i e r .

Folyó esztendei Május hónapjának 14-ikén 
Címernek hirtelen , és váratlanul történt ha
lála általnemtsak Frantzia Ország; hanem a’ 
világ felette nagy és hosszú időre kipótolha- 
tallan veszteséget tapasztalt; — mert Cuvier 
az Európában virágzó tudományok’ dísze, és 
ékessége volt.

Báró Cuvier*) György Leopold Fridrik 
Dagobert 1769-dik esztendei Augustus hónap 
25-ikén Mömpelgardban született, melly a’kor 
Yürtemberghez tartozott. Atyja katona tiszt 
vo lt, a’ még igen fiatal Cuvier a’ katonai 
szolgálatra gyenge lévén , falusi prédikátor
nak szánta az atyja. A’ stipendiumok elérése 
végett, hogy Tübingában tanulhasson , kén- 
leien volt magát eggy próbatétel alá vetni, 
melly alkalmatossággal — Censora rossz 
akarója lévén, — elútasíitatott. Ezen igaz
ságtalan bánás-mód o l l y  a’nyira szembetűnt, 
hogy Hertzeg Fridrik Helytartó , ‘ Cuyiert a’ 
Stuttgartban lévő Károly nevű akadémiánál 
ajánlván , őtet az által némű részben megvi
gasztalta. Itten főképpen a’ törvényeket tár- 
gyazó tudományoknak feküdt; de már a’kor 
is a’ természet tudományokat kedvelte. — Az 
akadémiából kilépvén , szüléinek mostoha ál- 
lopotjok miatt kénteleníttetett eggy Norman- 
diában lakozó Gróf Herecynél mint házi ta
nító keresni élelmét. Itten üres óráit tsak a

*) Cuvier Napoleon állal bárói rangra rmellelell.
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természet-tudományoknak áldozta, és észrvé- 
vén azt, hogy a’ Zoológiában e’dig eggy áta- 
lán fogva sok hijánosságok lennének , és ne
vezetesen a’ fűvész- és ásvány-tudományok 
igen hátra volnának; legelőször is a’ tengeri 
állatokat vette visgálat alá, -— mellyre a’ kö
zel lévő tenger legjobb alkalmatosságot nyúj
tott. Legelső munkája a’ férgek számos osz
tályainak a’ természethez szabott rendjét fog
lalta magában; — rövid, de világos módja, 
mellyel uj , és elmés gondolatjait ki tudta 
fejteni, — a’ Zoológiába való értelmes belá
tásai hirt ’s nevet szerzettek néki , és a’ párisi 
természet visgálök nagy figyelmet gerjesztet
tek iránta. GeoífroySt. Hilaire Párisba hívta, 
minden gyűjteményekhez utat tsinált ő néki, 
— mellyek azon híres természet-visgáló kor- 
mányja alatt voltak, és vele eggyütt több ter
mészet történeteket tárgyazó munkák kiadására 
kezet fogott. Néki köszönheti Cuvier, hogy 
1795-dik esztendei Május hónapjában a’ párisi 
középponti oskolában helyet nyert. Ugyan 
a’ban az esztendőben ezen intézetnek tagja 
lelt. 1798-dikban írta a’„Tableau elementaire 
de l’histoire naturelle des animeaux“ czímíí 
munkáját, — mellynek következésében, nevp 
’s hire még Frantzia Országon kívül is elter
jeded, és nem sokára eurppai legelső Zooló
gusnak ítéltetett.

Curier azután mint a’ bontzolás tudo- 
mányjának tanítója lépett fel, melly tudo
mányt nemi neműképpen űjjolag életre hozta. 
Mint előadó tanító szóbeli előadásának ritka 
adományját tüntette ki; — megfejtései olly 

j
.

!
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értelmesek valának, hogy még a’ járatlan is 
megfoghatta azokat; — az igazi művelt tu
dósnak pedig új meg új belátásokat nyúj
tott hivatala; mivel ő eggyátaljában soha 
tárgyát oldalaslag érinteni nem szokta, hanem 
a’ természet minden részeit magas pontjából 
tekintette, és fogta fel. 1800-dik esztendőben 
a’ Erantzia Collegiumban Aubenton helyjét 
nyerte el. Napoleon Cuvier érdemeit nem 
sokára átlátván , és a’ tudományokban meg
bizonyított járatosságát fontolóra vévén, — 
őtet a’ nyilvános tanítást érdeklő tanátskozá- 
sokhoz meghívta, — a’ holott is jeles elmé
jének különös jeleit mutatta ki. — Ezen ízéi
ből Cuvier minden a’ tsászári birodalomhoz 
tsatolt német, és hollandiai tartományokat 
beútazott. Ezen osztálynak bizonyos barátja, 
a kor a’ liibecki déák oskolában — mellyet 
meglátogatott Cuvier— tanúlván, — bizony
ságot tesz a’ról, hogy Cuvier maga a’ tanít
ványokat próba alávetvén, a’ régi nyelvek
ben , de főképpen a’ régiség’ remek munkái
ban való járatossága, és mély tudományja ál
tal mindeneket álmélkodásra ragadott, bátor 
több esztendők óta a’ fentebb érintett tudo
mányoktól egészen különbböző tárgyakkal 
volt elfoglalva; — úgy szinte barátságos, ser
kentő , és szerény maga viselete miatt a’ taní
tók , és tanítványok különös jó indúlatját is 
megnyerte. Ezen útazásból vissza érkezvén, 
1811-dik esztendőben a’ Császárnak tudósítá
sát beadta, — a’ ki a’ Német országi tudomá
nyos intézeteket a’ legszebb fényre emelte. 
(Folyt. köv.).
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S t a t ist ikai jegyze tek .

Szász Weimar Eisenach 232,704 lakoso
kat számlál. Ezek közűi 1831-ben születtek 
7559*en ; megholtak pedig 5280 an. — 1810 
óta 38,835 el szaporodott ezen N. Hertzegség 
népessége.

Würtembergnek St. adóssága közelébb 
328,081 forinttal fogyasztatott, maradt még 
27,232,172 ft adóssága.

Hivatalos feljegyzés szerént a’ Hanno- 
verai Ország Gyűlés felső Házának mostan 
51 3 az alsónak pedig 75 tagjai vágynak.

Dánia hadi ereje így adatik elő a’legújabb 
hiteles közlések szerént: a’ szárazon lévő 
38,829, ú. m. a’ gyalogság 31,026, a’ lovas
ság 3,302, a’ pattantyűsság, 4,432, a’ hadi 
földmérő osztály 21, ’s a’ fő tiszti kar 47 
tagokból áll. Ezekhez járul még az 59,0 0 0 -ből 
állá polgári katonaság. A’katonákat a’ koppen- 
hági kadét és pattantyús oskolák formálják. 
Az elnyomorodotí katonákról az Eckernfördei 
kórház gondoskodik. Fő erősségei a’ koppen- 
liági, kromborgi , korsoeri , fridrichsorti, 
friedrichsfeni, rendsburgi és nyburgi. Ten
geri ereje 5 línea hajóból, 6 frcgatból , 5 
briggből, és 86  ágyúzó sajkából áll; mel- 
lyeken 580 ágyúk vágynak. Fő állás pont
ja a’ hadi hajós seregnek a’ koppenhági hadi 
kikötőhely; Fejei: eggy admiral; eggy alad- 
m iral, 7 Contreadmiral; kik alatt 135 al
sóbb tisztek vágynak. Tengeri kadét oskolája 
van Koppenhágában, mellyben az ifjakat 17 
tanító neveli. A’ királyi hajó építő műhely
ben 22 mester, 3 hajós, és a’ hajós seregnél 

• 8 seborvosok számlábainak.
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K  ü l ö n  h f é  l  é k.
Sehol serri találtatnak Európában olly 

sajtiálásra méltó özvegyek , mint a’ Szardini 
szigetért. Itt ugyan is mindeggyik földmivelő 
özvegyé, férje temetésekor a’ koporsó utáti 
köteles menni, tettetni magát, mintha fájdal
mai miatt magán kívül volna, jajgatni, kia
bálni j még a’koris, ha megholt férje hozzá 
éltében szerfelett kegyetlen volt. Ha ezeket 
íiem teszi az özvegy; rossz és érzéketlen fe
leségnek kíáltatik kh A’ temetőhelyen pedig 
olly jelénést kell nékíe ki állani, melly né- 
mellyiknek életébe is kerül. Mihelyt t. i. a5 
pap a’ sírba eresztett koporsóra keresztet vét j 
azonnal megtámadják az özvegyet a’ többi as
szonyok , szemrehányásokkal tetézik $ hogy 
férjét a’ sírba temette, lökdösik, verik, úgy 
hogy magán segíteni éppen nem tud , kivált 
ha nehány haragos szomszédhéji vágynak. Ha 
a’ próbán szerentsésen keresztül esett; egész 
esztendőn állal kénleien azon ruhát hordani, 
lúelly férje temetésekor rajta volt, ha szinte 
darabokra van is az szaggatva.

Londonban Május 4-dikén állíttatott fel 
a* Canning emlékoszlopa a’ Palace-Yardon, 
a* Parlamenti ház előtt azon Alsóházhoz ve
zető úton, melly örök tanúja marad az ő po
litikai törekedéseinek.

R e j t e t t s z ó .
JNegy betűm sebesen szalad ,

Mikor kell, szagúldozik :
Kettőm elől lassan halad j 

Két végsőm bőrt dolgozik*
Jégyzét i  A’ 49-dik számbeli Rejtettszó: Bolt.

áibfAi
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HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai]’s Külföldi Tudósításokhoz.)

1832« 51. Szám. Jun. 27-ken.

N é p d a l .
Árka mellett a’ szőlőnek 
Hallom szavát Örzsikémnek ;
Ott arat ő , ott énekel,
Tehene mellette legel.
Tehenének fűvet a ra t,
Ád az neki tejet, vajat;
Yajas pogátsát süt nekem,
Öt azért én megölelem.
Adj Örzsikém még tsókot is , 
Szeretem a’ pogátsát is :
Jó az , hogy ha vajas , tejes ,
De jobb a’ tsók, mert az édes,
Szeretsz Örzsim te engemet, 
Szeretlek én is tégedet;
Ha adsz tsókot eggyet kettőt,
Adok érte tizenkettőt.

O. T.
Tudományos dolgok.

K isfaludy Károly minden Munkái, öszveszedte 
Tóldy Ferentz, negyedik, ötödik és hatodik 
kötet. Budán, a’ Magyar kir. Egyetem’ be

tűivel 1831.
Ezen kötetekben az egész nemzet előtt 

éppen olly ösméretes, mint kedveltt, de fáj
dalom ! korán elhunyt írónak színjátékai fog* 
E lső  F é le sz te n d ő j 51
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laltatnak; úgymint a’ 4-ekben: A’ kérők; A’ 
pártütők; A’ vígjáték; Mátyás deák; Mikor 
pattant nem hittem volna, — az ötödikben: 
A’ leány őrző ; A’ betegek ; A’hűség’ próbája ; 
Kéntelen jószívűség; Szeget szeggel; a’ hato
dikban: Csalódások; A’ fösvény; Áltudósok; 
Három eggyszerre ; mind vígjátékok. Nagyob
bak a’ boldogult Kisfaludy Károly, az írói 
pályának mint ezen, úgy más nemeiben is 
szerzett érdemei, mintsem azokat méltóképpen 
dítsérhetnénk, sgha nem hervadható boros
tyánt nyert ő a’ literatúrai küzdésben; darab
jai mint meg a’nyi értzoszlopok adják által 
nevét örök emlékűi a’ késő maradéknak.

Somogy Vármegyének polgári ünnepje az 
1832-dik esztendei Tavasz elején. Pesten, 1832.

Esztergami K. Beimel Jó’sef betűivel.
Előadatnak itt kÖrnyűlállásoson mind 

azon fényes szertartások, mellyekkel Méító- 
ságos Kapos Mérei Mérey Sándor Ú r, ŐFels. 
Aranykultsos Híve ’s a’ t. Április 29-dik és 
30-dik napjain Somogy lelkes fiai által fogad
tato tt, mind pedig azok, mellyek Május 1-sö 
napján, midőn a’ Tiszt. Méltóság, mint FÖ 
Ispány Somogy Vármegyének kormányjál 
általvette, történtek.
Grammatica Lingvae Hungaricae cum paral- 
lelismo inter orientales lingvas ducto. Pest- 
hini apud Josephum Beimel, 1832. 1 for.

2 0  xr. c. m.
A’ Nevendék papság szamára van ugyan 

a5 munka készítve: de a’ midőn nyelvünknek
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a’ napkeletiekkel való atyafisága kélségbehoz- 
hatatlan igazság; akárki is haszonnal veheti 
azt kezébe.

Münz-Journal des Neunzehnten Jahrhunderts. 
Erstes und Zweites Heft. Ofen 1832 gedruckt 

mit kön. ung. Universitäts-Schriften.
Ezen pénz-gyűjteményt abc. renddel ki 

adja Andreits Uróz ú r , a’ kir. M. Univ. könyv- 
nyomtató intézeténél a’ napkeleti nyelvekre 
nézve corrector. Minden pesti vásárkor eggy 
fűzet jelenik meg belőlle, míg a’ tzélba vett 
tárgy egésszen ki nem meríttetik. A’ példák 
leginkább felvilágosítják ezen jeles munka 
minéműségét: Abas persapénz (2 Mamudi vagy 
4 Zangi); a’ mi pénzünk szerént 37 xr. 
ezüstben. Bajocco, olasz pénz, (5 quatrini) 
a* mi pénzünk szerént 1 xr. ezüstben. Can- 
darin, chinai pénz, 1 xr. Ecu frantzia 
pénz, 1 for. 7 xr. ezüstben ; Fundullo , egyip
tomi pénz, 3 for. 33 xr.; Half-Dollar, éjszak
amerikai pénz, 1 for. 1 xr. a’ mi pénzünk 
szerént. Láthatni ezekből, hogy a’ munka 
nem tsak az európai, hanem az egész világon 
szokásban lévő pénznemeket is magában igyek
szik foglalni. Haszna mi légyen , a’ kereske- 
dőségre, és más némelly osztályú emberekie 
nézve; könnyű általlátni. Eggy eggy fűzd 
ára 1 for, pengőben.

C u v i e r .
(Folytatása ’s vége.)

1813-ik eszt.ben a’ folyamodó levelek’ fő- 
gondviselőjének ( Requetenmeister ) nevezte



Ötét ki a’ Császár a’ Státus Tanátsban , és 18-dik 
Lajos valóságos Státus tanátsosi rangra emel
te, először a■ törvényhozás, és azután a’belső 
tárgyak’ ügyelésére. De ezen kívül Cuvier 
három Akadémiának tagja volt; — és több 
alkalmatosságoknál mutatott ékes szóllása 
miatt a’ frantzia Akadémia is örömmel nevez
te tagjának ; — még ezen kívül a’ tudományo
kat kormányozó akadémiának is állandó titok- 
nokja volt, úgy szinte minden Európában 
lévő tudományos eggyesületektől betsületbe- 
li diplomákat nyert. 1830-dik esztendő óta 
Frantzia Országnak Pairje le tt, és a’nak előtte 
a’ betsület rendjének főtisztje volt. De mind 
ezen olly kiilönbbféle foglalatosságai közt is, 
magát szüntelenül a’ természeti tudományok
nak szánta, mellyek olly kiilönbbféle talál
mányokat köszönhetnek néki. — O az öszve- 
hasonlító anatómiának előmozdítására a’ párisi 
füvész kertben eggy olly kabinetet állítván, 
mellynek párja nints , — az által örökös , és 
halhatatlan emlékezetet szerzett magának. — 
Jrományjai köztt legnevezetesebbek : „Le^ons 
d’anatomie comprée, inelly Duinéril és Du- 
vernoy tanítványjai által adattatott ki, — 
azután „llecherches anatomicjues sur les rep
tiles regardés encore comme douteux;“ Me
moire* pour servir a 1’histoire de 1’ anatomie 
des mollusques; „Histoire naturelle des pois- 
sous,“ ezeket Valenciennes nevű úr ral eggyütt 
adta ki , — de tsak 8 kötetjei jöttek világos
ságra — az egésznek 16 kötetet kelletett ma
gában foglalni. Mint a’ tudományok akadé
miája titoknokjának kötelessége volt a’nak a
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halál által kiragadt tagjai felett halotti be
szédeket tartani; mellyeket „Re cueil d’ elo- 
ges historiques“ czím alatt botsátott világ 
elejébe.

Cuviert a’ tudományok minden ágaiban 
volt átalános kiterjedése kiilönbböztette meg 
főképpen a’ tudósok közt; mindent igazi pont
jából szemlélt; és akárminek is leikébe való- 
dian behatni törekedett; — tsudálkozásra mél
tó ügyességgel birt; — a’ természet tünemén- 
jeit nem eggyszerűen tekintette ő , hanem az 
egész természet fenséges tehetőségének öszve- 
köttetésében. Sírja felett méltán mondta tehát 
róla Yillemain: „hogy ő azon ritka halandók 
sorába tartozik, a’ kiknek az Isten a’ termé
szet titkaiba mély bélátást engedett.“ A’ tu
dományoknak minden ágaiban szélesen kiter
jedtek ösméretei, és ha gondolóra vétetik , 
mit eszközlött főtudományjában , és hogy a’ 
mellett minden nap státusi tárgyakkal volt 
elfoglalva, úgy a’nyira , hogy majd a’ státus 
tanátsban , majd e’ben, vagy más osztályban 
kelletett dolgoznia; — a’kor megfoghatatlan 
bebizonyított munkássága. De a’ legnagyobb 
mértékben birta azon adományt, mellyel ha
mar, és könnyen dolgozhatott,— a’ mellett 
ama’ ritka tulajdonsággal ditsekedett, hogy 
az időt foganatosán használta. A’ társaságos 

* életben Cuviernek igen kellemetes viselete 
tűnt k i , — felvilágosítást adott, de fennhé- 
jázás nélkül, — és főképpen tanítványjai, 
’s halgatói iránt legbarátságosabban viseltetett. 
Minden szombat eslvén ösmerőseinek , és ba
rátainak szabad bemenetelt engedett, de leg-
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gyakrabban idegen urak látogatták. Cuvier, 
halála előtt eggynehány napokig jól érezte 
magát. Még hétfőn Aragóvai azon javítások
ról értekezett, mellyeket különbbféle mun
káival szándékozott tselekedni, és a’ mellyekre 
eggy egész esztendőt akart fordítani; de ezt 
nem tehetvén, a’ tudományokra nézve neve
zetes hijányosság okoztatott; a’ mennyiben 
munkáit legtökélletessebbenutoljára dolgozta 
volna ki. Noha betegsége igen súlyos volt, 
de életének utolsó órájáig mindég eszén vala; 
úgy hogy midőn az orvos még reménységet 
nyújtott neki a’ fellábadására, azt felelte: 
„én igen jól értem az anatómiát ; tehát tud
nom kell, hogy a’ hátgerintzem veleje meg 
van sértve; e’ szerént 24 óráig sem élhetek.** 
— Csak ugyan az általa megszabott időre ha- 
lálozott meg; de hóit testjének bontzolásakor 
hátgerintz veleje nem a’ legrosszabb állapot
ban találtatott. Cuviert Párisban közönsége
sen siratják , és temetése az iránta mutatott 
szeretetnek, és tiszteletnek igen szívreható 
bizonysága vala. Ritka férj fiú érte el azt a’ 
tiszteletet, hogy a’ tudományok minden ágai
ban lévő képviselők sírjánál jelen legyenek , 
és mindeggyik mint a’ magáét vissza kívánja.

Cuviernek nevezetes jövedelme volt, és 
a’ mit neki a’ státus meghatározott, azzal hí
ven , és betsületesen gazdálkodott; ugyan is 
azért a’ fizetésért eggy igen költséges könyv
tárt, ritka természeti nevezetességeket, és 
gyűjteményt szerzett, és több szegény tanu
lókat ápolgatott. E’ szerént fenséges Charak
tere nem engedvén pénzt gyűjteni;—hanem
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azt a5 köz jóra fordítva,— elszégyenitett az 
által több státus zsugorikat; özvegyének sem- 
mit egyebet ditsőséges nevénél nem hagyott. 
Eggyetlen eggy leányja nem régen hóit meg.

Ritka eset.
Tek. Ns Fejér Vármegyében fekvő Bátz 

Almás nevezetű helységben e’ f. e. Junius hó
napnak 17-dik napján eggy Bognár György 
nevezetű házas zsellérnek Tóth Maris neve
zetű 35 esztendős magos, erős termetű fele
sége , terhességének hetedik hónapjának kö
zepén, eggyszerre 4 é^i gyermekeket, 1 fiút 
és 3 leányt szült, kik a’ Sz. Keresztségben 
Adám, Éva, Juli, Kati nevet nyervén, ám
bátor idejekhez képest elég nagyok ’s eleve
nek voltának , négy eggymás után következen
dő napok alatt ismét, mind meg haltak; az 
annyok meg lehetős állapotban vagyon, ’s 
lehet reményleni , hogy rövid idő alatt egész- 
szen helyre áll ; ezen asszonynak az első fér
jétől 8 gyermekei váltanak , ’s ezek közteggy- 
szer kettős, a’ mostanival pedig már e’nek 
előtte négyet hozotté’ világra.-—Az illy köz
léseket örömest botsátja közre a’ szerkeztetés.

K ü l ö n b f é l é  k,
Eggy angol Journal olly életmódot ter- 

• jesztelő, mellynél fogva a’ vén és elgyengűlt 
emberek nem tsak megtarthatják sokáig éle
teket, hanem állandó jó egésséggel is dicse
kedhetnek : azon mód szerént fölöstökömre 
kell venni 4 lat kenyeret és vajat; 8 lat ká
vét vagy tlieát; ebédig még lehet ezenkívül
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3 lat kenyeret és vajat; 8 lattheát, vagy más 
inni valót elfogyasztani; az ebéd áljon 2  lat 
kenyérből; 7 lat húsból; 6  lat finom borból, 
vagy serből. Az egész napi táplálat e’ szerént 
40 latból fog állani. A’ tökéletes egésségű, 
vagy nehéz munkákat dolgozó személyeknek 
pedig 60 latnál többet enni és inni naponként 
azon diaeta szerént nem szabad.

Jun. 12-dikén indúlt kölni hírek szerént 
Scott W alter, a’ ki két nappal előbb Fridrik 
Hertzeg nevű gőzhajón Rolterdámba indúlt, 
útközben guta ütés érte; a’minek következé
sében Nymwegenbe vitetett, ’s ott Isak ha
mar bevégezte egyedül a’ literaturának áldo
zott életét. Szokása szerént kotsijában ülvén, 
olvasott, a’ midőn hirtelen minden erejétől 
magát megfosztottnak érzette. Egyébbaránt 
rólla újabb tudósítások e’ f. hónap 12-dikétől 
nem érkeztek. —

„Légy nyugodtan“ szollá eggyT gazdag 
pénzváltó vejéhez , a’ ki mindég feleségének 
nem tűrhető maga viseletéről panaszkodott, 
„légy nyugodton , mondom; ha ő magát meg 
nem jobbítja, és még tsak eggy szó panaszt 
hallok is ellene, ki tagadom örökségemből. —- 
Az öreg ember ezen időtől legkevesebb pa
naszt sem hallott leánya hibáji felől. 

M e s e .
Engem szült az anyám, de viszont e'n szülöm anyámat: 
Éltem bár szereted , hasznomat ügy veheted 
Hogyha takarsz nyáron, ’s eggyszersmind zárva 
m melegtől
Orzessz , mert fogadom , letem anyámnak adom.

K, A.
Jeg y ze t: Az 50-dik számbeli Rejtettszo': Agár,



HASZNOS MULATSÁGOK.
(A’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.) 

1832. 52. Szám. Jiin. 30-hán.

A z igaz bolts.
Lásd a’ búza kalász, melly büszkén néz fel az égre 

Míg zöld; majd ha m egért, földnek ereszti fejét. 
Kérkedik éretlen kintsével az oskola gyermek ,

Míg a’ ritka eszű bólts megalázza magát,

Kastély és htnylió,
A ’ hegyen eggy kastély fén y lik , tornyokkal is ékes ;

Völgybe szorult eggy kis nádkalibátska amott.
A* kastély’ ura dús , de szívét száz gondok epesztik ; 

Tsendes lélekkel napjait éli emez.

Természet és nevelés.
A ’ természet adott elmét mindennek ; amarra 

Bőven tékozlott; e’re kiméivé jutott.
Ksz ereinket okos nevelés lelkűnkbe k ife jti;

Benne magotska ha n ints, senki sem óltja belé.

K  i  n t  s.
Kintset sokfélét tudok; eggynek kintse aranyban 

Á ll; más vágyva sóhajt kartsu leányka után. 
Annak tsak hiú fén y , bor emennek kintse ; nekem meg 

A ’ könyvek, ’s eggy két tiszta szerelmu barát.

M ú l a n d ó s á g ,
Mindenek a’ múltnak mély örvénnyébe suhannak;

Imé a’ nap alig tűnt fe l, enyészni siet.
Mind elszenderedünk; de nyomot hagyni kiki törődjön , 

Nem mint a’ sajkák a’ duna habjaiban.
„ M. A.

Első Felcsztendoi 52
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Ä  veszélyes találkozás.
(Scott Walter után.)

Duncan eggy bátor, kevély és mei'ész 
charakterű Scótus 1746 ban a’ Praetendens 
beütésében másokkal eggyütt munkás részt 
ve tt, és a’ természetesség nyomai még mu
tatkoztak igen kedveltelő artzvonásiban , éles, 
barna szemében. Hanem tagjai tehetetlenek 
valának törekedéseket gyámolítani, és hajlan
dósága ösztönit tellyesítni. Teste eggy felén 
látszottak még a’ kész hegyi lakos izmosságai, 
a’ másik felől olly nyomorult béna«, hogy az 
útszán alig vánlzoroghatott. Dunkant e’lehe- 
tetlen állapotra igen különös ok juttatá.

Húsz észt. elébb testvéreit Skótziában 
eggy messze terjedő hegysorokból, erdőkből, 
tavakból és hegyszakadásokból álló széles bir
tokban gazdálkodni segítette. Történt hogy 
eggy juh vagy ketske a’ nyájból elsikkadt, és 
Dunkan meg nem elégedve juhászinak több 
tájakra lett kiküldésével, más felől maga is 
a’ bolyongó után indúlt.

Nyomozása közben eggy meredek magas 
tsúttsára vezető keskeny és veszélyes gyalog 
útra tévelyedett, mellykétláb széles, és olly 
köves, terhes és eggyszersmind félelmes volt, 
hogy tsak eggy bátor léptű, kemény agyú 
Skót járhatta meg. Jobbról minteggy kőfal 
emelkedett fel a’ meredek ; ’s balról szédítő 
mélységbe süllyede. Hanem Duncan,—majd 
Clan dalját dúdolva, majd lépései, midőn az 
út akadályjai különös előre vigyázatot ki-
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v á n ta k  m e r é s z í t v e ,  —  f é l e l e m  n é l k ü l  l é p 
d e l t  e lő re .

E ’k ép  a ’ m e r e d e k n e k  m á r  t ö b b  m i n t  fe 
l é r e  h a t o t t  f e l ,  m id ő n  a ’ k ö z é p  ú t b a n ,  v á g j  
i n k á b b  m o n d h a tn i  l e v e g ő b e n  e g g y  b ik a  s z a r 
v a s t  v e t t  é s z r e ,  m e l l y  u g y a n  azon -  g y a lo g  
ú t o n  a ’ s z ik lá k ró l  e l l e n  i r á n y b a n  le fe lé  jö t t .

H a  D u n c a n n a k  fe g y v e re  v a l a ,  e ’ t a l á l k o 
zás  n e k i  m in d e n  m á s n á l  k e l l e m e s b  l e t t  v o l n a ; 
d e  e zen  n y e r te s s é g tő l  fo sz tv a  az ö s z v e jö v é te l  
k ív á n a to s  é p p e n  n e m  le h e te t t .  E g g y ik  s e m  
t é r h e t e t t  v is sz a ,  m e r t  a ’ s z a rv a s  h é z a k o t  n e m  
l e l t  a ’ szű k  ö s v é n y e n  m e g f o r d u l n i ,  és  h a  
D u n c a n  v issza fe lé  ló d u lv a  h á t a t  m u t a t o t t  
v o l n a ,  m e g k e l l e t t  g j^őződve l e n n i ,  ez á l l a t  
e s m e r e te s  s z o k á sá n á l  f o g v a , h o g y  ő  m in e k -  
e l ő t t e  a ’ v i s s z a v o n u lá s  t e r h e in  t ú l  l e é n d  , szé t  
zúzza . A z é r t  m i n d  k e t t e n  t s e n d e s e n  á l l o t t a k ,  
és  a ’ n é m a  té to v á z á s b a n  m in d e g g y ik  t é r  u t á n  
l á t s z o t t  s z e m lé lő d n i .

U t ó b b  a ’ n a g y  f a ju  sza rv as  le szeg é  m a 
gas  s z a r v a i t ,  —  m i n t  s z o k ta ,  ha  s z o r ú l t á b a n  
a  k u t y á r a  ’s v a d á sz ra  k é sz ü l  ro h a n n i .  D u n c a n  
az ö sz v e i i tk ö z é s  v e s z e d e lm é t ,  m e l l y b e n  a* 
l e g r o s s z a b b  e s e t re  b u k n ia  k e l l e t t ,  m e g f o n t o l 
v á n ,  la s san  a ’ kőszá l  — m e l l y e l  e l f o g la l t  —  
k e s k e n y  p á r k á n y j á r a  , m in t  u to l s ó  i s l á p r a  t e 
r ű i t ,  s f é l té b e n  m e g  sem  m o z d ú lv a  , n e  h o g y  
a’ v a d ,  g y a n a k o d ó  á l l a t o t  f e l i n g e r e l j e ,  íg y  
f e k v e  v á r t a  m i re  fo g n á  a ’ sz a rv a s  m a g á t  h a 
t á ro z n i .

H á r o m  n é g y  ó rá ig  m a r a d ta k  íg y  e’ h e ly -  
h e z e tb e n  e g g y  k ő szá l  k ö z e p é n ,  m e l l y  e g g y  
Salvator etsetjére méltó, de embernek \
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s z a rv a s n a k  —  i l l y  r e n d k í v ü l  t a l á lv á n  e g y m á s 
r a  —  e lé g  tá g a s  n e m  le h e te t t .

V é g r e  a ’ sz a rv a s  e lh a tá r o z v a  le n n i  l á t 
s z o t t  , h o g y  az ú t j á b a n  fe k v ő  a k a d á ly t  m e g 
g y ő z z e ,  ’s e ’ s z á n d é k k a l  la ssan  és f e le t te  v i 
g y á z v a  k ö z e l í t e t t  D u n c a n h o z .  E l é r v é n  a ’ S có -  
t u s t , f e j é t  l e n y ú j t o t t a , m in th a  ő t  s z o r o s a n  
n ie g v is g á ln i  a k a r n á ,  —  a ’ m i a l a t t  —  a ’ h ó h é r  
v a g y  a ’ sz ila j  ’s ts a k  a ’ S c o to k n a k  s a já t  v a 
dász  k e d v , D u n c a n  f é l e lm é n  e r ő t  k e z d e  
v e n n i .  M id ő n  az á l l a t o t t  o l l y  b iz to s a n  k ö z e 
l e d n i  l á t t a , n e m  csak  h e ly h e z e te  v e s z é ly e i rő l  
h a n e m  a z o n  k ö z v e t e t l e n , l ia lg a tc la g i  a l k u r ó l  
i s ,  m e l l y r e  k ö r ü l m é n y e i  k ö t e l e z é k , m e g f e 
l e j tk e z e t t .  E g g y  k ézze l  az á l l a t  s z a r v á t  f o g ta  
m e g , a ’ m á s ik k a l  tő r é h e z  k a p o t t ; de  a z o n  
p i l l  an t a tb a n  l e u g r o t t  a ’ b ik a  a ’ m e r e d e k r ő l , 
’s a ’ S c ó to t  m a g á v a l  r a g a d ta .  Száz  l á b n á l  m é l-  
l y e b b r e  z u h a n ta k  l e , 's  a ’ k ö z e le b b i  r e g g e l  
u g y a n  a z o n  h e ly e n  t a l á l t a t t a k  m eg .  A ’ sze- 
r e n t s e , m e l l y  ja v a in a k  n e m  m in d é g  a ’ leg le l-  
k ie s m é r e t e s e b b  o s z to g a tó j a ,  ú g y  a k a r á  h o g y  
a ’ sz a rv a s  a ló l  e s e t t ,  ’s m a g á t  a g y o n  ü t ö t t e ,  
D  u n c a n  a z o n b a n  é l e t b e n  m e g m e n e k e d e t t  
u g y a n ,  d e  t s a k  k a r j a ,  l á b s z á r a  és h á r o m  
o l d a l t s o n t j a  e l t ö r t é v e l .

I l l y  á l l a p o t b a n  t a l á l t á k  ő t  az á l l a to n  
f e k ü d v e ,  ’s íg y  t e t t e  e ’ t ö r t é n e t  egész é l t é b e n  
b é n á v á .  D u n c a n  v is e le te  a ’ sz a rv a s  e r á n t  k é t 
ség  k ív ü l  a ’ h i t s z e g é sn e k  e g g y  n e m e  v o l t ,  
’s p é ld a  a ’ m e g l a k o l á s r a , h a  n é m e l l y  v a d á 
sza t  k e d v e l lő t  az o l l y  v e sz é ly e s  össze  t a l á l 
k o z á s  n e  t a lá n  h a s o n ló  ö n  m e g fe le j t é s r e  
t s á b í th u tu á .
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Elmés m cgi záfolás.

M id ő n  G r ó f  H a r r o w b y  a ’ R e f o r m b i l l  
e l l e n  azo n  p a n a s z á t  t e r j e s z té  e lő  a ’ t ö b b e k  
k ö z t ,  b o g y  az a ’ p a i r e k  le g id ő s e b b  f ia it  k i 
z á r j a  az A l s ó - H á z b ó l ;  és íg y  m e g fo s z t j a  a z o 
k a t  a z o n  szép  t a p a s z t a l á s tó l ,  m iv e lő d é s tő l  , 
m e l l y e t  e ’d ig  a ’ s ta tu s  ü g y e ib e n  o t t  n y e r t e k ,  
b o g y  id ő v e l  a ’ F e l s ő  H á z n a k  a l k a lm a to s  t a g 
ja i  l e h e s s e n e k :  L o r d  B r o u g h a m  íg y  tz á fo lá  
ő t e t  m e g :  m e g  e n g e d e m  a n e m e s  G r ó f n a k ,  
h o g y  az A ls ó  H áz  k ú t f e j e  azo n  e lő ö s m é r e t e k -  
n e k ,  m e l ly e k k e l  f e lk é s z ü lv e  l é p t e k  e ’d ig  a ’ t a 
g o k  a ’ F e lső  H á z b a  ; de  az t  t a g a d o m  h o g y  a ’ re -  
f o r m b i l l  k e s k e n y í tn é  az A ls ó  H á z b a  ju th a tá s  
ú t j á t ,  s ő t t  s z é le s e b b é  tesz i azt.  P é ld á v a l  f o 
g o m  ez t  m e g b iz o n y í tn i .  Ö s m é r e k  e g g y  ig e n  
je le s  f ia ta l e m b e r t ;  a ’ k i t  f a m í l iá ja  tsak  a z é r t ,  
h o g y  a ’ r e f o r m b i l l n e k  b a r á t j a  v o l t ,  v issza 
h í v o t t  az A ls ó  H á z b ó l .  M i t  t s e le k e d e t t  m o s t  
a ’ n e m e s  f a m í l iá n a k  f i ja ?  E g g y  n é p e s  ’s a ’ 
r e f o r m b i l l t  t á m o g a tó  v á ro s h o z  f o l y a m o d o t t ,  
ez  ő t e t  k ö v e t j é n e k  v á lasz tá .  ( h a l ju k  !) M u ta tó  
n o m i n e  de  te !  ( te t tszé s )  T i v e r t o n b ó l  z á r a t o t t  
k i  a ’ n e m e s  L o r d  ( tu d n i  k e l l ,  h o g y  T i v e r t o n  
a ’ G r ó f  H a r r o w b y é )  azo n  n e m e s  L o r d  l e g 
i d ő s e b b  fija v o l t  e g g y  a t y á n a k ,  a ’ k i ,  v a g y  
a ’ k in e k  fa m í l iá ja  ő t e t  a ’ k é p v is e lő s é g tő l  m e g -  
fo sz tá  ; a z o n  a ty a  v o l t  m a g a  a ’ n e m e s  G r ó f  

'  ( H a r r o w b y ) ,  és azo n  h e l y ,  a ’ m e l ly n é l  a ’ 
n e m e s  L o r d  (a’ fija) k e re s e t t  m e n e d é k e t , h o g y  
p o l i t ik a i  n e v e l t e t é s é t  az A ls ó - H á z b a n  tö k é i -  
le te s í t t s e  n e m  T iv e r t o n  v o l t ,  ( te tszés  n e m  
v a l a m e l ly  e lh a m v a d o t t  fa lu  v a g y  m e z ő v á r o s ,  
( te tszé s )  h a n e m  a’ n a g y  L i v e r p o o l  v á ro ssá .
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Az ibolya.
E lé g e d e t l e n s é g  sz á l lá  m e g  az i b o l y á t  

M** tá jé k á n .  F i ty o g v a  k é r t e  t e h á t  az é jk e le t i  
s z e l l ő t ,  m id ő n  az i l l a to s  k e ly h e i  k ö z t  l e d é r -  
k e d n é k :  „ B o l d o g  v á n d o r !  te  k ö n n y ű  sz á r 
n y a id o n  v i r á g r ó l  v i r á g r a  s z á l lo r g a s z  egész  
h o n ’ s z í n é n , —  ó v íg y  e l  e n g e m  m a g a d d a l .  
B á jo s  s z a g o m m a l  t ö r e k s z e m  i t t  r e j t e k e m b e n  
m a g a m a t  e l á r u l n i , c s a k h o g y  szép  k ezek h ez  
j u t h a s s a k ,  I s t e n e m !  m é g  is tsak  a ’ m e z ő k  
ly á n k á i  sz a g g a tn a k  l e ,  ’s t i t k o n  a d n a k  k e d 
v e s e i k n e k ,  h o l  d o b o g ó  sz ívhez  sz o ro n g a th a tv a  
k e l l  e lh e r v a d n o m .  V íg y  e n g e m ,  já tsz i  s z á rn y a s ,  
f é n y e s b b  h e l y r e  , m e g u n t a m  i t t  v o n u l t á n  
e ln i . “  ’S  fe lv e v é  s z á r n y á r a  az é jk e l e t  s z e l lő je  
a  kis e lé g e d e t le n  m a g v á t , ’s P**ig hozá . D e  
i t t  s i l á n y  h o m o k r a  j u t o t t  az e lő b b i  b a r n a  
f ö l d b ő l .  K e s e r v e s e n  h a j t o t t  k i , ’s b á n a t j á b a n  
e lv e s z té  szagá t .  V issz a  v á g y v a  s ó h a j to t t  e ’k o r  
a ’ kis  b á n a to s  g y a k r a n : „ A h  ! m é r t  lessz  t e 
h e r r é  a ’ b o ld o g s á g  i s ,  h a  eg g y  h e ly e n  k e l l  
a z t  so k á ig  é ld e g é ln i ! “  (Sz. D .)

Hús vét ünneplése Görög' Országban.
G ö r ö g  o r s z á g b a n  H ú s v é t  n a p j a  a* sza 

b a d  ég a la t t  ü n n e p e l t e t i k .  E g g y  t e r e p é l y  o la j fa  
i l l a to s  á r n y é k á b a n  h a n g z a n a k  a ’ p a p o k  d í lsé -  
r ő  é n e k e i  az i f ja k  és az egész  k a r  á l t a l  v iszo- 
n o z ta tv a .  S o k s z o r  o l l y  é n e k e k e t  z e n g e n e k , 
m e l ly e k  a ’ l e g r é g ie b b  k e r e s z té n y  id ő k b ő l  v a 
ló k .  I l l y e n t  k ö z lö k  i t t  a ’ leg  f e l l e n g z ő b b  k e 
le t i  í r á s m ó d j á b ó l :  „ M in d e n h a tó  I s t e n !  az ég  
f o r m á l j a  k o r o n á d a t , m e l l y b e n  a ’ n a p  m i l l ió
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t s i l l a g o k  f é n y jé v e l  s u g á r z i k , m i n t  e g g y  Z a -  
p h i r  k ö r ű i  v é v e  n a p k e l e t  k i r á ly a in a k  f e je d e l 
m i  f e jd i s z é b e n .  A r a n y  t h r o n u s r a  m a g a s z ta l 
t a  tva , e z e r  b o l d o g  le lk e k  h ó d o l n a k  s z e n t  a k a 
r a t o d n a k  l e g t s e k é ly e b b  in té se i re .  L á b a id  é r i n 
t ik  a ’ f ö l d e t ,  ’s a ’ te  j o b b o d  k i  t e r j e d  a ’ sí- 
r o n t á l i  O c z e á n  h a tá r á ig .  P i l l a n t á s o d r a  r e s z 
k e t n e k  a ’ l e g m a g o s b b  h e g y e k , és r e m e g n e k  
a ’ t e n g e r e k  az ő f e n e k e t l e n  ö r v é n y je k b e n .  
H a l h a t a t l a n  v a ló s á g !  s z e n t  és e rő s  I s t e n !  k i 
n e k  r e m e k m ű v e  az ég  b o l t j a .  T e !  k i t  h i r d e t  
m i n d e n  n y e l v ,  v i lá g o s í t s d  és  o l t a lm a z d  a ’ te  
f i a i d a t !

K i i l ö n b f é l é  k.
N a g y  B r i t a n n iá b a n  v a n  5 8 ,0 0 0  sz ö v ő sz é k ;  

e z e k  k ö z ö l  m in d e g g y ik e n  n a p o n k é n t  2 2  a n g o l  
r é f  v á sz o n  v a g y e g y é b b  sz ö v e t ik ,  és íg y  n a p o n 
k é n t  ö szv esen  1 ,2 5 4 ,0 0 0 ,  e g g y  m i n u t á b a n  1 7 4 1 ,  
e g g y  h é t e n  7 ,5 2 4 ,0 0 0  , e g g y  h ó n a p b a n
3 1 ,3 0 0 ,0 0 0  e g g y  é s z t .b e n  p e d ig  3 7 6 ,2 0 0 ,0 0 0  
r é f e t  k é s z í te n e k  a ’ b r i t a n n i  szö v ő sz é k e k .  H a  
m á r  f e l v e s s z ü k ,  h o g y  e s z t e n d ő n k é n t  e g g y  
e m b e r  h a t  r é í fe l  b e é r i  e zen  k é s z í t m é n y b ő l ; 
k i  j ő ,  h o g y  e s z te n d ő n k é n t  a ’ n a g y  b r i t a n n ia i  
s zö v ő  szék ek  6 2 ,7 0 0 ,0 0 0  e m b e r t  r u h á z h a tn a k .

K e v é s s e l  ez e l ő t t  L e n h a m b a n  m e g h o l t  
e g g y  H o n e y w o o d  M á r ia  a s s z o n y ,  a ’ ki 3 6 7  

. m a r a d é k o t  h a g y a ;  t. i. 16  t u l a j d o n  fiait  ’s 
l e á n y a i t ,  1 1 4  u n o k á t ,  2 2 8 - a t  a ’ h a r m a d ik  és  
k i l e n tz e t  a ’ 4 -d ik  g e n e ra t ió b ó l .

L in c o l n b a n  eg g y  „ u to l s ó  fé r j f i i i“  n e v ű  
tá r s a s á g  van . E ’n e k  a lk o tá s a k o r  a ’ t a g o k  e g g y  
p a la tz k  b o r t  t e t t e k  f é r e  j ó l  b e d u g v a ,  ’s ez
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mind a’dig fog Őriztetni, míg tsak eggy tag
lessz  a ’ t á r s a s á g b a n .  E z  m i n t  u to l s ó  az övé i  
k ö z t  a ’ m e g h o l t a k  e g é s s é g é é r t  fo g ja  k i ü r í t e n i  
e ’ n e v e z e te s  p a la tz k o t .

E g g y  k e v é ly  ’s f e l f u v a lk o d o t t  tu d ó s o ts -  
k a  m e g é r k e z v é n  v a l a m e l ly  f a l u b a ,  a ’ fo g a d ó b a  
s z á l l o t t ,  ’s o t t  ig en  fe n h a n g o n  p a r a n t s o l t  e n n i  
v a ló t .  A ’ fo g a d ó s  é p p e n  o l l y  k e v é ly e n  f e l e l t  
vissza. „ N e m  tu d ja  az ú r “  —  sz o l lá  m o s t  az  
u ta s  —  „ h o g y  én  k é t  u n iv e r s i t á s b a n  t a n u l t a m ? “  
„ J ó  u r a m ! “ — fe le le  az á r e n d á s ,  —  „ n e k e m  
is v o l t  e g g y  b o r j ú m ,  m e l l y  k é t  t e h e n e t  szo 
p o t t ,  a ’n á l  n a g y o b b  b o r j ú  l e t t  b e lő le .“

Az 1769-dik esztendő sok nagy és neve
zetes férjíiakat hozott e’ világra. Hlyének: 
Napoleon , Canning, Schiller, Cuvier, Cha
teaubriand, Scott Walter. Ugyan ezen esz
tendőben választatott pápává Ganganelli, 
X IV. Kelemen név alatt.

E g g y  g y á s z o ló v a l  ö s m e rő s s e  t a l á lk o z v á n ,  
k é r d e z t e  tő l e  k i t  g y á s z o l ?  m i t  v e s z te t t  e l ?  
E l  n e m  v e s z te t te m  —  fe le le  a ’ g y á sz o ló  
s e m m i t ; h a n e m  ö zv eg y i  á l l a p o t r a  j u t o t t a m .

R e j t e t t s z ó .
Két tagom , ha erős , négy első betűmmel 

Munkál röviden ’s így keresi ken3-erét.
Tedd elől végem, így emlékűi él ezzel

Izrael , úgy nézvén mint szabadság jelét.
Első ’s végső betűm hagyd el , s mond röviden ,

Mindennek volt vagy van. Hányd szét az egészet.
Télben nyárban hordhatd, változást szenvedjen 

Bár formája, neve még el nem enyészett.
D. P.

J e g y z e t :  Az  51-d ik  szám beli M e se :  J ég .

Yége az 1832 első Félesztendőnek.
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HÍRADÁS*

Minthogy már annyi kész öletekkel bírok * hogy a’

Magyar Egyházi Beszédek’ 
Gyűjteményét

felkezdeni ’s megindítani tehetségemben áll; a Ma
gyar ’s Erdély Országi püspöki megyéket 's az egész 
olvasó közönséget feltett és megígért! szándékom
nak teljesítéséről végre megnyugtathatom.

Az első kötettel a’ jövő Novemberben tartandó 
í*esti Leopold - Vásárkor kedveskedhetem az azt 
megszerezni kívánóknak. Méltózíassanak akár alá
írást akár előfizetést, a’ mi a' nyomtathatásra kí
vánatos!) , választván minél hamarább engem’ köl- 
tségtelen tudósítás által szándékjokról értesíteni, 
hogy a’ nyomtatványok’ számát az elkelhetésnek 
arányából bizonyosabban meghatározhassam. Erre 
nézve mély tisztelettel bátorkodom megkérni a’ 
T. T- püspöki Intézeteket, ’s azoknak Előjáróit, 
titoknoki vagy jegyzői Tisztviselőit, szintúgy a’ 
Lyceumok’ ’s Seminariuttiok’ Kormányozóit ’s Ta
nítóit és Al Esperest Urakat; valamint a’ főbb he
lyeken lakó nevezetesb könyvárosokat is mind az 
aláírásoknak, mindaz előfizetéseknek elfogadására, 
egybeszedésére, ’s minél előbbi béküldésére ide 
Pestre magamhoz , vagy Eggenberger , Hartleben , 
Müller, Wigand Könyvárosokhoz.

Egy egy Kötetnek ára színes borétékban nagy 
8 d rétben tiszta nyomtató papirosra 1 fn t.;— íróra 
1 fnt. 30 xr. — Velinre 2 fnt. pengő pénzben. —• 
A jövő kötetekre az előbbinek vételekor legalkal-



Illatosabb leszen rendszerint előrefizetni. A'kiadan
dó köteteknek kézhez szolgáltatása innen a’ Pesti 
Vásárok’ idején mindenkor legbiztosabban meges- 
hetik az előfizetések’ TT. Beszedőjéhez. Az előfi
zetett ’s az előfizetők’ névlajstromát Beküldőknek 
a’ tizedik példány köszönetül ajánltatik.

Az 1828dik esztendőben tett felszólításomban 
’s jelentésemben előterjesztett alaprajz szerint lesz 
az egész elintézve. Tessék abból az együtt dolgozni 
kívánó társaknak, kiket ismét tisztelettel ’s bizo- 
dalommal megkérek, útmutatást meríteni; és a’ 
becses jutalomra a’ beküldendő ’s felveendő dara
bokért számot tartani.

Hlyen fog lenni a’ papiros , illyen a’ nyomtatás is. 

Költ Pesten Augustus 2kán 1831.

S z a l a y  I m r e ,  m . k .
a' Pesti Kir. Tud. Egyetemben a’ lelki 

Pásztorkodás ’s Egyházi Ekesszólás Tanítója.



Tudományos Hirdetés.

A z  alább írt jelenti, hogy A z  É r t e i -  
in es G y a r k o r l ó t t ' ,  é s  G 0 1 1  d ó s  S z a r 
v a  s in .a r li at e n y. é s z t Ö G a z d a ,  ®s O r 
v o s  gzí mii Műnk áj a_ sajtó ajatt vagyon, és 
abból az 1-sö Rész nem sokára, a 2-dik mint 
utolsó Rész pedig Novemberi Vasár előtt 
jóval is készen lesz; és mind addig az Elő- 
íizetést 2 fi. 20 xjával Ezüstben el fogadja ; 
utóbb az ára 3 Ezüst forint lesz.

A z É r t e  l m é s , G y á r k o r Id ’t t , és
G o n jl 9 f  Bay óm  f i t e n y é s z t ő  j ó  G a z 
da  A s s z o n y ,  és Or v o s  czímii Munkája 
is sajtó ají̂ fe vagyon, és ezen közelgető 
Kisasszony hapjáig nyomtátásban is készen 
lesz ; borítóiban kötve az ára egy ezüst fo
rint.—  Ezen könyvecske magában foglalja, 
a' szárnyas állatok5 alkotó részeinek, és mű
szereik’ foglalatosságainak leirását; a’ Tyú
koknak, Gyöngy-Tyúkoknak, Pulykáknak, 
Páváknak, Lúdaknak, Kácsáknak, Galambok
nak természeti leirását; gazdaságos tenyész
tése módját; gondviselését; ivadékaiknak 
felnevelését; tojásaiknak sok ideigt való el
tartását.; külümbféle hizlalások • módjait; a



/

lúd-melj’ felfüstölését; tolláiknak legjobb 
haszonvételét; betegségeiknek megisméréset,* 
és gyógyítását: végre a’ szobában tartani 
szokott Éneklő Madarak’ gondviselését, táp

lálását , és nyavalyáiknak gyógyítását.

Ajánla a’ G y ü m ö l c s f a - t e n y é s z 
t é s é t .  4 Részben az ára 1 fl. Ezüst
ben, és

A’ D i s z n ó t e n y é s z t é s é t .  Boríték
ba kötve az ára 40 xr. Ezüstben.

P e s t e n ,  Aug. 15-kén 1S31.
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